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Cíl metodiky  

Předložená metodika pojednává o péči o biotopy motýlů zařazených do Červeného seznamu 
bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005). Zaměřuje se hlavně na tradiční skupinu „velkých 
motýlů, tzv. Macrolepidoptera“, přičemž pojednává rovnou měrou jak o důkladně 
sledovaných a dobře prostudovaných denních motýlech, tak o spíše vědecky přehlížených 
nočních motýlech, včetně nejpočetnějších čeledí této skupiny – píďalkovitých – Geometridae 
a můrovitých – Noctuidae.  

 Během uplynulých dvou dekád vznikl v českém jazyce větší počet publikací a metodik 
zaměřených na péči o chráněné části přírody. Prvou z řady moderněji koncipovaných 
publikací byla dvoudílná monografie Péče o chráněná území (Petříček 1999, Petříček & 
Míchal 1999), velkolepě pojatý návod, jak pečovat o nelesní i lesní chráněné lokality. 
Publikace ale nezohledňovala živočišnou složku společenstev. Přitom zhruba ve stejnou dobu 
přišel větší počet zjištění, že k udržení živočichů v chráněné přírodě jim je třeba věnovat 
zvláštní pozornost a že některé přístupy užívané k péči o vegetaci, bude nutné modifikovat – 
ať už ve smyslu zjemnění a rozrůznění, nebo naopak ve smyslu radikálnějších zásahů. Mnohé 
poznatky pocházely právě ze studia motýlů, tehdy zejména motýlů denních coby 
nejnápadnějších, nejpopulárnějších a v pravém smyslu modelových zástupců hmyzí říše 
(Beneš et al. 2002, Konvička et al. 2004, 2005). Postupně se s nimi ztotožnila široká 
ochranářská obec a dnes už platí, že v ČR při péči o chráněná území není myslitelné nebrat 
v potaz potřeby živočichů, včetně bezobratlých zastupovaných stále převážně motýly. 
Poznatky o potřebách jednotlivých ohrožených taxonů se samozřejmě liší i v rámci skupiny 
motýlů. Vedle důkladně studovaných druhů a skupin figurují v Červeném seznamu 
bezobratlých ČR (Fakrač et al. 2005) i druhy, pro něž máme k dispozici jen útržkovité 
poznatky o historickém i recentním výskytu, o ekologii a nárocích nemluvě.  

Doplnění těchto poznatků pro ohrožené druhy z čeledí Geometridae a Noctuidae (dvě 
druhově nejpočetnější čeledi velkých motýlů) bylo předmětem výzkumného úkolu TAČR 
(TB050MZP004), vedle údajů o výskytu, dostupných v Nálezové databázi ochrany přírody, 
byly sbírány i informace o stanovištních nárocích. Předkládaná metodika vychází z takto 
získaných poznatků, konfrontuje je s poznatky o ekologických nárocích důkladněji poznaných 
skupin motýlů a navrhuje, jak pečovat o stanoviště ohrožených druhů s ohledem na motýly 
napříč řádem Lepidoptera.  

Naším cílem je poskytnout státní ochraně přírody, nevládním organizacím, praktikům 
v terénu i odborné a laické veřejnosti ucelený odborný návod, který (1) rozdělí přírodní 
stanoviště ČR podle významu pro ohrožené motýly; (2) pro všechny typy stanovišť uvede 
rámcovou vhodnou péči na základě aktuálních poznatků; (3) otevřeně přiznává, co dosud není 
známo a musí být zjištěno do budoucna; a (4) vytýčí prioritní oblasti pro druhovou ochranu, a 
to na základě jak nočních, tak denních motýlů.   

Na závěr je nezbytné konstatovat, že veškerá doporučení uvedená v metodice musí být 
realizována plně v souladu s legislativou České republiky. Autoři metodická doporučení 
připravili jako odborný podklad pro rozhodování státní správy, kdy jsou mnohá opatření na 
hraně současně platné legislativy a vyžadují úředně náročné postupy při schvalování výjimek 
z obecně platných a užívaných postupů.  



 4

Obr. na titulní straně - travařka ozdobná (Staurophora celsia), foto M. Vojtíšek 
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1. Úvod – Stav fauny českých motýlů 

Předmětem předložené metodiky je péče o stanoviště motýlů (Lepidoptera), kteří jsou 
zahrnuti do Červeného seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) – tedy motýlů nějakým 
způsobem ohrožených. Než představíme současný pohled na ohroženost motýlů ČR, musíme 
se krátce zmínit o konstrukci citovaného Červeného seznamu a výběru druhů do něj.  

Motýlí fauna České republiky zahrnuje přibližně 3500 druhů – přesný počet se může 
lišit podle toho, zda do seznamu zahrneme i druhy s několika málo náhodnými zálety za 
posledních 100 let, druhy vyhubené a druhy invazní. Z uvedeného množství připadá ca 2250 
na velké množství málo prozkoumaných čeledí drobných motýlů (tzv. Microlepidoptera), 
dalších ca 1250 druhů patří k čeledím řazeným do tradiční skupiny Macrolepidoptera. 
Z tohoto počtu patří 161 druhů (počet včetně druhů již vyhubených) k motýlům denním, 
zbytek – tedy asi 1100 druhů – k tzv. velkým motýlům nočním. Z nich 198 patří do tzv. 
malých čeledí – Hepialidae, Limacodidae, Zygaenidae, Cossidae, Lasiocampidae, 
Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae, Drepanidae, Thaumetopoeidae, 
Notodontidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae; dvě tradiční velké čeledi, Noctuidae a 
Geometridae, pak zahrnují ca 500 a ca 400 druhů. (Držíme se systematického pojetí 
z publikace Laštůvka & Liška 2010, podle níž jsou druhy řazeny v Červeném seznamu; od té 
doby se systematické pojetí významně změnilo, viz Laštůvka & Liška 2011). 

 Odmyslíme-li v Červeném seznamu spíše nepočetně zastoupená Microlepidoptera, 
zahrnuje tento 253 druhů Macrolepidopter v kategoriích vyhynulý (EX), kriticky ohrožený 
(CR), ohrožený (EN), zranitelný (VU) a téměř ohrožený (NT). Z tohoto počtu připadá 90 
druhů na motýly denní, zbytek na motýly noční, přičemž mezi nočními motýly je zde 
zahrnuto 53 zástupců tzv. malých čeledí a 110 zástupců čeledí Geometridae a Noctuidae.  

 Mezi zmíněnými třemi kategoriemi existuje výrazná diskrepance: denních motýlů 
zahrnuje Červený seznam 56 %, zástupců malých čeledí nočních motýlů 27 %, a zástupců 
Geometridae a Noctuidae jen 12 % druhového bohatství. Tato diskrepance je dána přístupem 
k zařazení zástupců jednotlivých skupin do Červeného seznamu.  

 

Denní motýli: Jednoznačně nejpopulárnější, nejsledovanější a nejprozkoumanější skupina 
hmyzu pro níž jsou k dispozici nejlepší data o současném, ale i historickém rozšíření. 
Dostupné znalosti shrnula na počátku tisíciletí práce Motýli České republiky: rozšíření a 
ochrana (Beneš et al. 2002) založená na 150 000 údajích za uplynulé století; od té doby 
mapování dále pokračovalo a v současné době je v databázi „Mapování motýlů České 
republiky“ spravované Entomologickým ústavem BC AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích 
celkem 671 853 údajů; další údaje najdeme v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP). 
Zařazení druhů do seznamu Farkače et al. (2005) vycházelo z údajů v obou databázích a 
pracovalo s replikovatelným výpočtem změny počtu obsazených polí (viz též Bartonova et al. 
2016). Touto exaktní metodou se skutečně ukázal kritický stav motýlí fauny, s více než 
polovinou fauny v různém stupni ohrožení a s více než 10 % vyhynulých druhů.   

 



 6

Noční motýli: V době přípravy Červeného seznamu neexistovaly žádné systematicky 
databázované údaje. Zařazení jednotlivých druhů se dělo na základě konsensu široké 
lepidopterologické obce (srov. autorské kolektivy k jednotlivým čeledím), přičemž 
rozhodování bylo spíše konzervativní. Krom druhů, u nichž byl pozitivně znám pokles stavů, 
se do Červeného seznamu přednostně dostávaly druhy s velmi malým počtem lokalit, 
biotopoví specialisté a druhy atraktivní. V rámci nočních motýlů je dále patrná diskrepance 
mezi „malými čeleděmi“ – i mezi nimi jsou četní populární a všeobecně známí motýli, po 
roce 2002 začali být i oni systematicky mapováni, v současné době je databázováno 276 066 
údajů – a mezi druhově početnějšími čeleděmi Geometridae a Noctuidae. Počty zařazených 
nočních motýlů tedy, na rozdíl od motýlů denních, neodrážejí skutečný stav fauny, ale spíš 
konsensus lepidopterologů v polovině minulého desetiletí.  

Jaký je tedy současný stav motýlí fauny? Zatímco o kritickém stavu denních motýlů 
nemusí být pochyb, situaci a trendy v druhově nejpočetnějších čeledích – Geometridae a 
Noctuidea – jednoduše neznáme. Můžeme však na ni usuzovat z poznatků týkajících se 
„malých čeledí“, a to i proto, že současný počet databázovaných údajů zhruba odpovídá 
počtům údajů, jež byly k dispozici pro denní motýly v době vydání publikace Farkač et al. 
(2005) a následné přípravě analýzy autorů Konvička et al. (2010). Oněch 276 066 údajů o 198 
druzích z malých čeledí (mimo Geometridae a Noctuidae) ukazuje, že celkem 7 druhů u nás 
v posledním století vyhynulo a přes 90 druhů by mělo být zařazeno do různých kategorií 
ohroženosti (pokles počtu obsazených čtverců ≥ 30%, nebo menší změna, ale extrémně 
vzácný výskyt). Těchto 90+7 druhů odpovídá přesně polovině druhového bohatství, což 
ukazuje na identický kritický stav, jako v mnohem prozkoumanější skupině motýlů denních.  

Není snadné odhadnout, zda lze oněch 50 procent ohrožených druhů extrapolovat i na 
druhově pestré Geometridae a Noctuidea. Existují údaje ze západní Evropy, ukazující stejně 
znepokojivý stav a to nejen na počtech ohrožených druhů, ale i na klesající abundanci nočních 
motýlů v krajině. Na druhé straně, čeleď Noctuidae obsahuje velký počet generalistů, 
migrantů a zemědělských škůdců – tyto vlastnosti predikují malé ohrožení. Naopak čeleď 
Geometridae zahrnuje disproporční počet potravních specialistů a druhů specializovaných 
biotopů. Zástupci Geometridae jsou též výrazně méně mobilní, než Noctuidae (např. Novotny 
et al. 2014). Dovolíme si odhadnout, že míra ohrožení těchto dvou čeledí se může lišit, ale 
v průměru na tom nebudou stavy populací o mnoho lépe než zástupci tzv. malých čeledí, 
potažmo denní motýli.  

Stav motýlí fauny ČR je tedy kritický a není důvod se domnívat, že by na tom noční 
motýli byli lépe, než motýli denní. Tento kritický stav se neodráží v seznamu Farkač et al. 
(2005), k němuž se vztahuje předkládaná metodika. V současnosti je připravován Červený 
seznam nový, kde zastoupení denních motýlů dozná jen minimálních změn, podstatně se 
zvýší počet ohrožených zástupců tzv. malých čeledí (na až 50 % druhového bohatství), lepší 
poznání stavu fauny si vynutí i zařazení většího počtu zástupců Geometridae a Noctuideae (na 
20–30 %).  

 



 7

2. Příčiny ohrožení motýlů 

2.1. Denní motýli 

Proces ochuzení fauny, který probíhá v posledních dekádách v prostoru nejen střední Evropy, 
lze pojmenovat jako systém tří hlavních, navzájem propojených a neoddělitelných skupin 
jevů: zvýšené ohrožení na úrovni jednotlivých populací, které se do pozice jednoho 
z hlavních faktorů dostalo díky dlouhodobým proměnám společenstev a krajiny na 
velkých škálách, a konečně ohrožující faktory na úrovni lidských činností, které působí 
hlavně na malých škálách. Tato smrtící kombinace změn akcelerovala v druhé polovině 20. 
století, nezbrzdila se ani po oproštění od ideových postupů po roce 1989, ani po vstupu ČR do 
Evropské unie. Jsme, navzdory proklamacím EU o péči o druhové bohatství (např. soustava  
NATURA 2000), svědky spíše finální fáze proměny krajiny a eliminace málo přizpůsobivých 
druhů hmyzu než obratu v dějinném vývoji. 

Ohrožení jednotlivých populací souvisí s faktory platícími obecně pro všechny 
živočišné i rostlinné druhy (srov. Pullin 2002, Konvicka et al. 2005), prakticky vždy se 
snížením početnosti lokálních populací vinou ztráty, fragmentace či degradace stanovišť. 
Následkem toho jsou malé populace náchylnější k vymírání ze stochastických příčin, které 
by velkou populaci neohrozily, ale malou populaci mohou zdecimovat. Populace dále slábnou 
vinou genetických problémů (např. Saccheri et al. 1998, Vandewoestijne et al. 2008, 
Klemme & Hanski 2009, Collier et al. 2010) a kvůli izolovanosti populací se zvyšuje 
mortalita při migraci (Freckleton et al. 2005, Deschler & Johst 2010). 

Výskyt motýlích populací v krajině na velké škále nikdy nebyl fixní. Poznatky o 
ekologické sukcesi, teorie metapopulací a krajinné ekologii ukazují, že člověkem nedotčená 
přírodní krajina ve střední Evropě by byla pestrou a proměnlivou mozaikou různých 
sukcesních stadií, udržovaných nekonečnou hrou narušení (disturbance) a následné 
sukcese (Kadlec et al. 2010, Spitzer et al. 2009b). Druhy by v takové krajině stopovaly 
spontánně vznikající a zanikající vhodná prostředí. Vedle či na pozadí tohoto stopování 
(Wahlberg et al. 2002, Ross et al. 2008) by působila i statická metapopulační dynamika, daná 
víceméně náhodnými procesy lokálních vymírání a kolonizací (Hanski 1994, 1999). Jemné 
zrno krajiny (vztaženo k mobilitě druhů) a relativně početné přírodní populace by zajišťovaly, 
že populace by v krajině přežívaly navzdory četným lokálním vymíráním. Wu & Loucks 
(1995) pro takovou situaci používají pojem metastabilita – zatímco na malých, lokálních 
škálách bychom pozorovali rozsáhlé a časově rychlé změny, na velkých škálách celých 
regionů by druhy přežívaly a velikosti jejich populací by se nemusely příliš měnit.  

Proměny společenstev a krajiny v rámci postglaciálního vývoje stojí na několika 
pilířích, které se až do přelomu 18. a 19. století podstatně nepromítly do druhového složení 
společenstev díky jiným procesům v krajině, které saturovaly jejich negativní vliv. Například 
efekt vyhubení interglaciální megafauny vymazala domestikace velkých herbivorů, lesní 
pastva a působení organismů, které se dostaly na nová početnostní optima (např. bobr) 
(Vera 2000, Konvicka et al. 2006, Kadavý et al. 2011). Páslo se prakticky všude, z lesů a luk 
byla neustále exportována biomasa, export živin zpomaloval spontánní sukcesi a zajišťoval 
trvání spíše oligotrofních podmínek (Hedl et al. 2010, 2011). Ve výsledku si kulturní krajina 
udržela jemnozrnnou strukturu víceméně odpovídající ranému holocénu. Vyjma velkých 
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herbivorů, jejichž krajinotvornou funkci člověk nahradil, mohla krajina 18. století snadno 
ubytovat všechny druhy ranně postglaciální, či dokonce interglaciální krajiny.  

Naše motýlí fauna je výslednicí dlouhého holocénního vývoje, který formoval podobu 
středoevropské krajiny. Tento vývoj, který nebyl nikdy bez zvratů, akceleruje třemi 
„revolucemi“ – zemědělskou (přelom 18. – 19. století), průmyslovou (2. polovina 19. století) 
a konečně kolektivizačně-intenzifikační (od 60. let 20. století dále). Tyto tři revoluce zcela 
změnily podobu, složení a zejména prostorové uspořádání přírodních a polopřírodních 
stanovišť ve středoevropské krajině, a tudíž kontext, v němž probíhají výše zmíněné 
populační jevy.   

Vše vyvrcholilo kolektivizací zemědělství (tj. údržby bezlesí i lesů) a průmyslovým 
přístupem k produkci potravin a dřeva ve 20. století. Využití technologií získaných dříve a 
ideové pozadí s sebou přineslo na dlouhou dobu komplexní změny na úrovní celé krajiny 
(zcelení pozemků, intenzifikace na polích i v lesích atd.). To vše znamenalo rychlý konec 
kulturní krajiny, jež středoevropské přírodě dominovala po tisíce let (Fanta 2011). 
Charakteristická pestrá mozaika ustoupila rozlehlým lánům a fádním lesům, v nichž 
z původně bohaté bioty nepřežívá prakticky nic. Meliorace, rozorávání mezí, nadužívání 
chemických přípravků a hnojiv zahnaly prakticky všechny citlivější druhy do izolovaných 
refugií, vzájemně izolovaly lokální populace a odsoudily je k pomalému vymírání.  

Souvisejícím procesem byla industrializace a překotný růst měst, jež přinesly nejen 
nárůst zastavěných či vytěžených ploch, ale i opouštění venkovské krajiny lidmi. Na jedné 
straně se zvýšil tlak na prostor v okolí měst – zástavba/opuštění se dotklo míst, která 
dlouhodobě fungovala jako centra biodiverzity, na straně druhé jsou opouštěna poměrně 
rozsáhlá dříve osídlená území, a to ve prospěch lesa, který byl v lepším případě samovolně 
vzniklý, povětšině však cíleně vysázený (Konvička et al. 2004, Fanta 2007b, Kadavý et al. 
2011).  

Jak ukazuje vývoj v západní Evropě, většina těchto procesů by jistě nastala i bez 
socialistického smazání rozdílů v pestrosti lidského hospodaření v krajině (Donald et al. 2002, 
Stoate et al. 2009). Jejich skutečnou hybnou silou totiž byl technologický rozvoj, který 
umožnil malému počtu osob obdělávat půdu a získat z ní produkci, kterou dřív dobývala 
většina obyvatelstva (Kleijn et al. 2009). Lidi a zvířata v krajině nahradily stroje, pracující 
rychleji, důkladněji a stejnoroději. Několik málo desetiletí zcela změnilo rozměr a zrno 
krajiny. Ne nadarmo je tento vývoj označován za „konec neolitu“ (Sádlo & Pokorný 2004, 
Ellis 2011).  

Homogenizace stanovišť se nezastavila ani v posledních desetiletích, kdy státní plán 
nahradily tržní a přístup EU k veřejnému i soukromému prostoru. Především pokračuje zánik 
posledních zbytků drobného hospodaření. Mnoho druhů rurální krajiny donedávna přežívalo 
aspoň na záhumencích, v zahradách a podobně, kde ještě před pár desetiletími převažovala 
manuální práce. Levné potraviny (a generační výměna na venkově) způsobují, že tyto 
poslední enklávy malozemědělství zanikají. Laciná a široce propagovaná zahradní technika 
umožňuje homogenizaci stanovišť na zahradách, v parcích, v městské zeleni.  
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Lékem na příliš intenzívní zemědělství se měly celoevropsky stát agroenvironmentální 
dotace a další platby směřující do údržby krajiny či v rámci rozličných Operačních programů 
pak do péče o druhové bohatství či tradiční způsoby v zemědělství. Tam ale nepochopení 
významu heterogenity vyústilo do dotačních podmínek, které sice omezují některé dopady 
intenzifikace (např. nižší užívání agrochemikálií, snížená pastevní zátěž), ale nejsou schopny, 
a často se ani nesnaží, diverzifikovat poměry na jednotlivých pozemcích (cf. Kleijn & 
Sutherland 2003, Batary et al. 2011, Cizek et al. 2012). Naléhavý problém zbytné půdy a 
nepéče je řešen cíleným dotovaným zalesňováním, kterému padají za oběť poslední enklávy 
tzv. ostatních půd – nedocenitelná refugia náročnějších druhů.  

Když tuto exkursi do historie shrneme, středoevropská krajina prošla v posledním 
století proměnou srovnatelnou s velkými geologickými zvraty v prehistorii.  

- Některé biotopy, jako písčiny, nížinná oligotrofní slaniska, některé typy skalních stepí 
– zejména na úživnějších vápenných podkladech – stepní lada, řídké pařezinové lesy a 
porostliny či oligotrofní pastviny a pastevní lesy, zcela zanikly, nebo zůstaly omezeny 
na nepatrné a na lidské péči závislé fragmenty. 

- Jiné, dříve dominantní biotopy, zejména řidší prostorově i věkově strukturované lesy, 
ale i travobylinné formace s časově fluktuujícím využitím, změnily své plošné 
rozložení v krajině, ale i poměrné zastoupení sukcesních stadií a druhové složení 
vegetačních dominant. Staly se tak neobyvatelnými pro mnohé dříve zde existující 
druhy. 

- V běžné zemědělské krajině se zcela změnilo prostorové uspořádání a vzájemná 
propojenost krajinných prvků, zvětšilo se zrno (snížila heterogenita), což způsobilo 
vzájemnou prostorovou izolaci existujících zdrojů pro živočišné populace – z hlediska 
oživení se staly biologickou pouští. 

 

Co je nejzávažnější, všechny tyto změny proběhly synchronně na velkých plochách, 
v rozměru celých biogeografických regionů či států. Zemědělská a průmyslová revoluce ještě 
postupovaly nekoordinovaně a graduálně, čímž za sebou nechávaly kapsy staré „neolitické 
krajiny“. Zemědělská intenzifikace, byť centrálně řízená, stále nezasáhla všechny regiony 
stejnou měrou. Až nejnovější tlaky na krajinu, kombinující direktivní a tržní mechanismy, 
ohrožují i ty nejodlehlejší regiony. Ruku v ruce s tím jde stále efektivnější technologie 
hospodaření (výkonnější stroje) i kontroly (např. využití leteckých snímků pro kontrolu plnění 
dotačních podmínek). Tato všeobecnost, všudypřítomnost, je zcela novým jevem, na který se 
ochrana přírody musí adaptovat.  

 Jestliže stará evropská krajina představovala různorodou mozaiku stanovišť, lze si 
dnešní intenzívně využívanou lesní i zemědělskou krajinu konceptualizovat jako ostrůvky 
hodnotných biotopů v odpřírodněném moři agrocenóz či lesních plantáží. Homogenizaci 
krajiny (zemědělstvím, lesnictvím, zástavbou) si lze představit jako rozbití biotopových 
komplexů, které ústí v rozbití dynamických metapopulačních procesů. O tom, jaké motýly 
bude stanoviště hostit, a v jaké početnosti zde budou žít, nerozhoduje jen rozloha stanoviště, 
ale i jeho kvalita, více či méně ovlivnitelná aktivní péčí. Cest, jak může degradovat kvalitní 
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stanoviště, je celá řada. Mezi nejzávažnější patří opouštění a zarůstání luk, mokřadů a 
stepí; změna pastevního režimu či seče; změna vodního režimu; přímá likvidace biotopů 
či invaze nepůvodních organismů.  

Společenstva invadovaná expanzním rostlinstvem cizího původu prodělávají 
biologické ochuzení, protože invazní druhy kompetičně vytlačují původní vegetaci, mění 
světelné a vlhkostní podmínky, a mohou i radikálně přeměnit rovnováhu živin v půdách. 
Tento problém je široce sledován a diskutován (Chytry et al. 2008, Pysek et al. 2009), přesto 
existuje jen minimum studií, zaměřených na analýzu dopadů invazních rostlin na motýly a 
jiný hmyz (např. Valtonen et al. 2006, Hanula & Horn 2011). Porosty trnovníku akátu 
(Robbinia pseudoacacia) eliminují přirozený vegetační kryt, s nímž pak mizí i cenné 
druhové spektrum ogranismů (např. v kaňonech řek či na obtížně obdělávatelných místech 
v polní krajině). Výsadby borovice černé (Pinus nigra) eliminovaly druhy drolivých 
skalních stepí. 

Na společenstva motýlů mají vliv i v současnosti probíhající klimatické změny. Dopady 
tzv. „globálního oteplování“ či „globální změny klimatu“ na motýly jsou studovány velmi 
intenzívně. Právě na motýlech byly vůbec poprvé přesvědčivě ukázány vlivy oteplujícího se 
klimatu na biotu, konkrétně severojižní posuny výskytu (Parmesan et al. 1999, Parmesan 
2006), výškové posuny výskytu (Konvička et al. 2003, Wilson et al. 2005) a proměna 
struktury celých společenstev (Gonzalez-Megias et al. 2008), a to zejména v horských 
oblastech (Wilson et al. 2007). Intenzívně též byly a jsou studovány fenologické změny, jako 
časování doby letu či změny v počtu generací (Roy & Sparks 2000, Crespo & Gutierrez 2011, 
Diamond et al. 2011). Hlavní poznatky o dopadech změn klimatu na motýly jsou tyto: (i) 
Posuny areálů do chladnějších oblastí se netýkají všech druhů (např. Warren et al. 2001), 
(ii) Specialisté vzácných biotopů v šíření zaostávají (Warren et al. 2001, Poyry et al. 2009); 
(iii) Populacím při jižním/spodním okraji areálu hrozí uvíznutí v horkých pastech 
(Franco et al. 2006, Šumpich 2006), (iv) Význam vnitrostanovištní heterogenity na 
topoklima a mikroklima ústící v měnící se stanovištní nároky citlivých druhů (Oliver et 
al. 2009, Davies et al. 2006, Roy & Thomas 2003, Davies et al. 2005) a (v) Spíše než 
klimatické průměry jsou důležité výkyvy a extrémy (Wallis de Vries et al. 2011). 
Konečně, o reakcích motýlů na měnící se klima nerozhoduje klima samotné, ale zejména 
interakce klimatu s dalšími podmínkami prostředí – s průchodností krajiny, nabídce a 
dostupnosti habitatů, tím, jak rychle budou své areály měnit asociované organismy (živná 
rostlina, parasitoidi, patogeny). Byť vysoce respektované prognózy (např. Menendez et al. 
2007, Settele et al. 2008) předpokládají, že změna klimatu může zásadním způsobem urychlit 
vymírání druhů, půjde o jevy působící selektivně, postihující  

- biotopové specialisty spíše než generalisty 

- jižní okraje spíše než severní okraje areálu 

- izolované výskyty horských endemitů  

- populace chladnomilných druhů v podhůří. 

Dalším potenciálně negativním jevem eliminujícím poslední ostrůvky hot-spotů biodiverzity 
je nevhodná péče o chráněná území. Jedná se sice o malou část území ČR, ale zahrnuje 
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většinu nejcennějších motýlích lokalit. Negativní změny způsobuje především zanedbání 
péče, nerespektování tradičních přístupů k péči a sukcesní změny na místech, kde byla 
stávající vysoká biodiverzita dědictvím dřívější lidské péče. Stejně negativní je však i 
uniformní péče (intenzivní i extenzivní) a nerespektování vnitrostanovištní diverzity, 
která vede k posílení stochastických jevů při vymírání malých populací a nejzávažnější je 
negativní efekt chybějící péče o biotopové komplexy.  

2.2. Noční motýli  

Donedávna se studie ohroženosti hmyzu zaměřovaly hlavně na charismatické, ale druhově 
nebohaté skupiny jako jsou denní motýli, čmeláci nebo střevlíkovití brouci. U těchto skupin 
se vědělo už dlouhodobě, že dochází k ústupu druhů, poklesu druhové bohatosti či změně 
složení společenstev (např. Maes & Van Dyck 2001, Warren et al. 2001, Kotze & O’Hara 
2003, Goulson et al. 2008). V posledních cca 10 letech se začaly objevovat první ochranářské 
studie také nočních motýlů, zhodnocující jejich status na úrovni jednotlivých států Evropy 
(Conrad et al. 2006, Mattila et al. 2006, 2008, Groenendijk & Ellis 2011). Tyto práce 
zaznamenaly znepokojivé úbytky nočních motýlů v několika státech současně a dodaly 
impuls k dalším výzkumům. Negativní populační trend byl nalezen u monofágů (Franzén & 
Johannesson 2007, Mattila et al. 2008) či u lokálně i evropsky vzácnějších druhů (Franzén & 
Johannesson 2007, Groenendijk & Ellis 2011). Nejvíce ubylo biotopových specialistů, 
zatímco generalisti spíše profitují (Kadlec et al. 2009). 

 Ztráta biotopu a intenzifikace. Hlavní příčinou světového ohrožení biodiverzity je 
ztráta vhodných biotopů způsobená lidskou činností. Životní prostor druhů je zmenšován, 
degradován a dochází k jeho fragmentaci, a tak izolaci populací. Ztráta biotopu je známý 
faktor ohrožující denní motýly v Evropě (Asher et al. 2001, Maes & Van Dyck 2001, Warren 
et al. 2001, Konvička et al. 2006, Wenzel et al. 2006, Hanski & Poyry 2007, Van Dyck et al. 
2009, Ockinger et al. 2010). Předpokládá se, že na společenstva můr bude mít podobný dopad 
(Fox et al. 2013). Ztráta biotopů nastala především intenzifikací zemědělství a koncem 
tradičního hospodaření, došlo k homogenizaci krajiny. V bývalém východním bloku proběhla 
kolektivizace, ale podobná situace více pozvolna nastala i v západní Evropě. V krajině chybí 
meze, solitérní stromy, pásy křovin, travní porosty byly přeměněny na pole, plocha polí byla 
maximálně zvětšena. I v lokálně diverznější zemědělské krajině najdeme větší diverzitu můr 
(Novotný et al. 2015). Pavlíková & Konvička (2012) ukázali, že nejohroženějšími skupinami 
středoevropských můr jsou druhy řídkých lesů a travních porostů, na rozdíl od druhů 
uzavřených lesů. Pocock & Jennings (2008) zaznamenali větší množství můr v krajině 
členěné mezemi, a to v travních porostech i na polích. Pásy křovin také zvyšují abundanci a 
diverzitu můr (Merckx et al. 2009b), a to nejen z důvodu využití dřevin jako živných rostlin, 
ale také poskytují chráněná místa v otevřené krajině (Merckx et al. 2010). Ockinger et al. 
(2010) ukázali vliv fragmentace biotopů na společenstva můr. Více mobilní druhy jsou méně 
ohroženy izolovaností biotopů. O mobilitě můr existuje málo studií, ale zdá se, že velké 
procento druhů je relativně dobře mobilních (Nieminen 1996, Nieminen et al. 1999, Merckx 
et al. 2009a, 2010, Betzholtz & Franzén 2011), z čehož vyplývá, že fragmentace bude mít 
největší vliv na pár málo nebo středně mobilních můr (Thomas 2000). Nicméně fragmentace a 
ztráta biotopů jsou dva komplementárně spojené problémy, které nelze jednoduše oddělit. 
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Opuštění tradičního hospodaření vede k rychlé sukcesi a degradaci biotopů (Balmer & 
Erhardt 2000, Ockinger et al. 2006, van Swaay et al. 2006, Settele et al. 2009). Zatímco 
z extenzivní pastvy profituje spousta druhů hmyzu, příliš intenzivní pastva má naopak na 
diverzitu negativní vliv (např. Steffan-Dewenter & Leschke 2003). 

Dalším navázaným problémem je změna v lesním hospodaření – zánik světlinových 
pařezinových lesů, přeměna na hospodářské lesy. Conrad et al. (2004) zaznamenal ve Velké 
Británii negativní trend populací můr vázaných na listnaté lesy, a naopak nárůst populací 
druhů vázaných na jehličnaté stromy. Obnovení managementu je vhodné pro celkové zvýšení 
biodiverzity (Šebek et al. 2015) a zvýší diverzitu můr na větším prostorovém měřítku (Fox et 
al. 2013), přičemž můry mohou reagovat se zpožděním a vliv otevření stanoviště se na 
diverzitě objeví až po několika letech (Bolz 2008). Nicméně na druhou stranu není vhodné 
otevírat staré ustanovené lesní porosty. Na rozdíl od motýlů existuje větší množství můr 
vázaných na uzavřené lesní porosty. Fragmentací starých lesních biotopů nejvíce trpí mobilní 
specialisté (Slade et al. 2013). 

Jedním z prostředků intenzifikace zemědělství je i větší množství používaných 
chemikálií, hnojiv i pesticidů. Využívání odrůd polních plodin tolerujících herbicidy bude mít 
vliv nejen na plevele a rostlinná společenstva mezí, ale i na hmyz na ně navázaný (Roy et al. 
2003).  

Urbanizace a růst lidské populace s sebou samozřejmě nesou negativní vlivy, jako je 
opět ztráta biotopů či znečištění chemické, světelné i zvukové. Nicméně zahrady a parky, 
pokud nejsou příliš intenzivně obhospodařovány, mohou sloužit jako náhradní přírodě blízké 
biotopy (Bates et al. 2014). V tomto směru je důležitá informovanost obyvatelstva, jak zvýšit 
biodiverzitu své zahrady. 

 Světelné znečištění. Jedním s momentálně výrazně diskutovaným problémem 
s urbanizací spojeným je vliv světelného znečištění. Mnoho druhů můr je přitahováno ke 
světlu. Venkovní osvětlení tím pádem u nich způsobuje přímou mortalitu, větší vystavení 
predátorům (Minnaar et al. 2015), může mít negativní vlivy na různé aspekty chování či 
životního cyklu (Frank 2006, Bruce-White & Shardlow 2011, van Geffen et al. 2015, 
MacGregor et al. 2015). Vliv osvětlení na noční hmyz lze zmírnit použitím určitých typů 
světla. Světla kratších vlnových délek (405 nm) přitahují více druhů i jedinců můr, přičemž 
nejvíce jsou ohroženy velké můry s velkýma očima (van Langevelde et al. 2011). Autoři proto 
doporučují používat osvětlení emitující světlo delších vlnových délek (>435 nm). Verovnik et 
al. (2015) doporučují použít k veřejnému osvětlení např. modré či žluté světlo. Altermatt & 
Dieter (2016) ukázali, že můry se také mohou světelnému znečištění přizpůsobit, po několika 
generacích žijících v osvětlených městských oblastech už nebyly tolik ke světlu přitahovány. 

 Změna klimatu. Vlivem globálních změn klimatu už různé druhy živočichů 
uzpůsobily své areály rozšíření, šíří se k severu či do vyšších nadmořských výšek, ztrácejí 
klimaticky vhodný prostor, jsou zaznamenány změny fenologie a abundance, překryv areálů a 
hybridizace s příbuznými druhy (např. Menendéz et al. 2007, Kadlec 2009, Maes et al. 2010, 
Wu et al. 2015). Ve Velké Británii došlo k poklesu velikosti populací se severními areály (v 
rámci Velké Británie i Evropy) oproti těm jižním (Conrad et al. 2004, Morecroft et al. 2009). 
U můr i denních motýlů jsou mírnou zimou nejvíce ohroženy druhy, které přezimují ve stádiu 
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vajíčka, zato druhy přezimující jako dospělci jsou favorizovány (Conrad et al. 2004, 
Groenendijk & Ellis 2011, WallisDeVries & van Swaay 2006). Problémem je také narušení 
synchronizace fenologie s hostitelskou rostlinou, jako např. u píďalky podzimní Operophtera 

brumata v Nizozemsku (Visser & Holleman 2001). Změnou klimatu může ale dojít také k 
uspíšení fenologie hostitelské rostliny, a tak k opětovné synchronizaci s housenkami 
(Wagenhoff et al. 2014), popř. nastane u herbivorů silný selekční tlak na obnovení 
synchronizace (Singer & Parmesan 2010). Také využití nepůvodních druhů rostlin jako 
hostitele můr může způsobit menší přežívání housenek a působit tak jako ekologická past 
(Yoon & Read 2016).  

2.3. Syntéza  

Ačkoliv příčiny ohrožení nočních motýlů byly dosud zkoumány daleko méně podrobně než 
např. u denních motýlů či ptáků, dá se předpokládat stejný negativní trend v celé střední, 
západní a severní Evropě, přičemž jako nejhorší faktor pravděpodobně působí ztráta biotopů 
vlivem lidské činnosti a celkových krajinných změn.  

Obě dvě skupiny reagují na rychlost proměny krajiny se srovnatelnou intenzitou a 
citlivostí. Procesy změny krajiny, její užívání a potenciální další vývoj neumožňují adaptaci 
druhů na nové podmínky, díky čemuž jsou populace takřka všech druhů nočních i denních 
motýlů na setrvalé sestupné tendenci. Existují výjimky, kdy došlo k rychlé adaptaci (např. 
přechod housenek bělopáska Neptis sappho z žíru na lesních hrachorech na trnovník akát), 
tyto však spíše potvrzují výše diskutované obecné směry. Rozsáhlé celoevropské studie budou 
potřeba k přesnějšímu vyhodnocení rozsahu a hlavních příčin jejich ohrožení. 

 

3. Biotopy motýlů a zásady managementu 

3.1. Biotopy motýlů obecně 

Předešleme, že žádná z běžně používaných klasifikací biotopů (např. klasické fytocenologické 
členění vegetace, nebo členění biotopů užívané pro potřebu soustavy NATURA 2000) 
nevyhovuje potřebám popsat biotopové nároky ohrožených motýlů, potažmo jiného hmyzu. 
Existují druhy, jejichž ekologické nároky jsou mnohem užší, než vegetačně vymezené 
biotopy – typicky někteří monofágové (např. píďalka Perizoma sagittatum, modrásek 
Polyommatus damon) nebo druhy vázané na nějaký sukcesní stav stanoviště (např. okáč 
Coenonympha tullia se vyvíjí na suchopýru, Eriphorum spp., přičemž však vyžaduje ty 
nejzvodnělejší suchopýrové porosty v „bazénech“, vzniklých po narušení rašelinišť). Jindy 
mohou některé druhy svými nároky zasahovat do více typů stanovišť (např. denní motýl jasoň 
dymnivkový, Parnassius mnemosyne, se může vyvíjet na osluněných dymnivkách od lužních 
lesů po horské bučiny, píďalka Abraxas grosslulariata využívá lemy a podrostní porosty 
rybízu, Ribes spp., opět od lužních lesů po suché lesostepi). Některé druhy sledují spíše 
celkovou fysiognomii vegetace než její detailní vegetační složení (příkladem jsou druhy 
skalnatých říčních kaňonů, které krom živné rostliny pravděpododobně využívají specifické 
mikroklima: např. píďalka Discoloxia blomeri, lišejníkovec Paidia rica). Dosti častým 
případem též je, že nějaký motýl využívá rozdílné vegetační formace během žíru housenek a 
jako dospělec. Konečně zde máme druhy, snad s reliktním charakterem výskytu, které obývají 
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jednu či několik málo lokalit v republice, ty lokality se mohou svou vegetací i lišit a opravdu 
není snadné rozhodnout, jaký by byl „správný biotop“ předmětných taxonů.  

 Mezi více než 3500 druhy řádu motýli zjištěnými na území ČR samozřejmě lze 
vymezit tzv. indikační či charakteristické druhy pro jednotlivé vegetační formace. Jenže právě 
mezi kriticky ohroženými a ohroženými druhy z Červených seznamů je takto stanovištně 
dobře vymezitelných druhů málo; naopak zde nacházíme druhy s velmi úzce specifickými, 
nebo naopak nedostatečně známými biotopovými nároky.  

 Dalším problémem při pojednávání o stanovištích motýlů – nebo jakýchkoli jiných 
živočichů – je dynamická povaha přírodních procesů, které stanoviště v minulosti udržovaly a 
jejichž časoprostorovému rozsahu může být přizpůsobena dynamika hmyzích populací. 
Například celá řada lesních heliofilních motýlů prosperuje na raně sukcesích plochách v rámci 
lesů (paseky, světliny); tyto by „přirozeně“ vznikaly s nějakou frekvencí a v nějakém rozsahu, 
a této frekvenci a rozsahu musela být historicky přizpůsobena rychlost kolonizace nově 
vzniklých světlin, rychlost růstu populace či mobilita dospělců předmětných druhů. Dynamika 
i podoba stanovišť doznávaly během staletí významné změny (např. vymizení velkých 
herbivorů, fragmentace lesního pokryvu, různé formy lesního hospodaření) a motýlí populace 
se těmto změnám mohly nebo nemusely přizpůsobit. Vinou změn v hospodaření v krajině 
navíc některé biotopy, dříve naprosto běžné prakticky zanikly (příkladem mohou být 
oligotrofní vřesoviště a pastviny, písčiny, otevřené lesy), jiné se staly mnohem běžnějšími 
(např. eutrofní lemy lesů a vodotečí). Možná ještě zásadnější bylo rozrušení některých 
„biotopových komplexů“ – typů vegetačního krytu, jež se historicky vyskytovaly v těsné 
blízkosti, případně v jemné mozaice, a umožňovaly motýlům snadnou lokalizaci zdrojů, dnes 
se však vyskytují odděleně. Takovým příkladem mohou být pastviny v blízkosti vodních 
nádrží. 

 Zde předkládaný přehled biotopů je kompromisem mezi (1) výškovou stupňovitostí 
vegetace, (2) fyziognomií vegetace, (3) a historií lidského hospodaření – tedy faktorů, které 
přímo ovlivňují výskyt mnoha druhů motýlů. Fyziognomií vegetace rozumíme především 
míru zápoje stromového, keřového a bylinného patra. Historie lidského hospodaření se na 
složení fauny motýlů přímo podepsala a nadále podepisuje a v zásadě nyní určuje složení 
společenstev. Díky aktivitám jako pastva, odlesňování atd. se v naší krajině udržoval 
například dostatečný rozsah bezlesých biotopů.  

 

3.2. Péče o stanoviště motýlů – principy a zásady  

Při péči o biotopy motýlů, potažmo jiných drobných živočichů, neustále balancujeme mezi 
dvěma riziky. Prvým je nedostatečná péče, kvůli níž může stanoviště sukcesními změnami 
ztratit požadovaný charakter, druhým pak přílišná péče (nadměrná frekvence sečí či pastevní 
zátěž, vytváření homogenní porostní struktury) jež může motýly zbavit zdrojů nebo přímo 
zdecimovat. Povaha rizik souvisí s rozlohou území – v malých chráněných územích 
(jednotky až nižší desítky ha) je krátkodobě největší riziko chyb z nadměrné péče a až 
z dlouhodobého pohledu riziko nedostatečné péče. Naštěstí zde jsou orgány ochrany přírody 
zpravidla schopny zajistit péči vlastními prostředky, je zde též nejsnazší monitorovat dopady 
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zásahů na biotu. Opakem jsou rozlehlá chráněná území (stovky až tisíce ha). Finanční 
náročnost péče je úměrná rozloze území, nároky snadno překročí možnosti ochrany přírody, 
často se spoléhá na financování z dotačních titulů, původně určených spíše pro produkční 
zemědělství či lesnictví. Dopady zásahů je mnohem obtížnější monitorovat, náprava (jež 
může vyžadovat vypovězení uzavřených smluv) bývá zdlouhavá. Konečně zde jsou kontrasty 
mezi lesními a nelesními stanovišti. Jsou do určité míry kontrasty umělé – v přírodní i 
historicky udržované krajině by mezi lesem a „nelesem“ neexistovaly hladké přechody – viz 
v literatuře přelomu 19. a 20. století běžně používaný termín „lesní louky“, který neoznačoval 
z našeho pojetí „louku v lese“, ale rozsáhlé různě zapojené lesostepi. Dnes si je ovšem 
vyžaduje odlišná legislativa i řádově delší doba „odpovědi“ vegetace i asociovaných 
živočichů na managementové zásahy.  

 
3.2.1. Drobná nelesní území  

Drobné nelesní chráněné lokality vnímejme jako ostrůvky staré kulturní krajiny, obklopené 
dnes „mořem“ krajiny nové, intenzívně využívané / či opuštěné bez jakékoli péče. Dané 
lokality byly v minulosti vesměs využívány člověkem – jako pastviny, louky, stelivové louky, 
jakoukoliv kombinací hospodaření. Každé takové využití likvidovalo část hmyzí fauny – jenže 
ve členité a prostupné krajině byla případná mortalita rychle kompenzována migrací z jiných 
stanovišť, která dnes už neexistují. Péče o nelesní enklávy proto musí být opatrnější, 
jemnozrnnější a různorodější, než bylo jejich obhospodařování v minulosti. Velmi důležité je 
vycházet z historie místa, na které je zpracováván plán péče. Mnohé druhy, jejichž výskyt se 
stal díky změnám v krajině jen sporadický a izolovaný, nejsou dostatečně dobře 
prozkoumány, aby byly známy jejich přesné nároky na biotop a jeho optimální péči. Plán péče 
stanovený de novo by mohl cílit na nevhodný parametr vývoje lokality a nepřispět záměru 
ochrany přírody. Péče o poslední recentní lokality tak musí z velké většiny vycházet ze 
znalosti historie místa a musí být nastavena tak, aby co nejlépe reflektovala vývoj a 
management lokality a snažila se ji hlavně udržet v tom správném stádiu sukcese (či struktury 
porostu obecně např. v případě středního lesa či pařeziny). 

Mozaiková seč 

Mozaiková seč je nejpřirozenějším přístupem k ochraně biodiverzity na malých i velkých 
plochách. I přes obtíže, které může realizátorům managementu přinést, je nutné, abychom 
nikdy nesekali celou lokalitu najednou, naopak ji rozčleníme na víc drobných ploch 
(šachovnice či pruhy), sečeme vždy jen část, zbytek ponecháme do dalšího termínu seče. 
Střídáme sečené a nesečené plochy. Rotaci ploch usměrňujeme tak, aby byla zachována jistá 
minimální květnatost lemů a závětrných míst. Tato místa jsou pro žír housenek a bionomii 
dospělců důležitější než široce otevřené plochy bez stínu či závětří. Ekotony by proto měly 
mít speciální péči vždy (stačí posunout seč okraje podél lesa, silničního příkopu, meze apod. 
do podzimních měsíců, a to alespoň na části takových ekotonů). Rozčlenění na více menších 
panelů je vhodnější, než na méně panelů větších – více panelů minimalizuje riziko, že 
zlikvidujeme všechny zdroje nějakého druhu. Alespoň zčásti šetříme živné rostliny cílových 
ohrožených druhů (např. porosty žluťuch na lokalitách píďalky Perizoma sagittatum, porosty 
vičence na lokalitách modráska Polyommatus damon). Frekvence sečí bude záviset na 
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místních pomínkách, od seče jednou za 2–3 roky (výhřevné skalní stepi, oligotrofní stelivové 
louky) až po 2–3 seče za rok (úživné nivní louky). Termíny seče přizpůsobujeme nárokům 
zájmových taxonů (například po odkvětu krvavce na lokalitách modrásků Phengaris 

nausithous a P. teleius). Preferujeme ruční seč před strojovou sečí, křovinořezy před 
sekačkami, lištové sekačky před bubnovými sekačkami. Dbáme na nestejnou výšku 
posečeného porostu – obratnou prací s křovinořezem, zvednutím či naopak snížením žací 
lišty. Posečenou hmotu vždy odstraníme z lokality, ideálně po usušení na místě (umožní 
vysemenění rostlin a útěk přeživšího hmyzu). Naprosto nepřípustné je mulčování – obohacuje 
půdu dusíkem a působí přímou mortalitu hmyzu. Pálení biomasy na lokalitě musí probíhat 
spíše plošně (po malých hromádkách) než na jednom místě. Nevhodné je též odstraňování 
biomasy na okolí pozemky (naházení do lesa, pod meze a podobně).  

Extenzívní a rotační pastva 

Cílem není rovnoměrně spasená plocha jako na produkčních pastvinách, ale naopak 
„chundelatý“ porost se spasenými i nespasenými partiemi, nedopasky apod. Toho dosáhneme 
(1) velmi nízkou hustotou pasoucích se zvítat celoročně – opět dle místních podmínek, 
pastevní zátěž na plochu by měla odpovídat zhruba 1/3 zátěže pro produkční pastviny; (2) 
pouze krátkým intenzívním přepasením namísto dlouhodobého pobytu – spíše počátkem 
vegetační sezóny, jinak hrozí výpas bylin s ponecháním stařiny na místě; (3) rotační pastvou 
ideálně v kombinaci se sečí – která je obdobou mozaikové seče, lokalita je rozdělená na 
panely, pruhy apod., pase se po částech, část lokality zůstane záměrně nepasená, plochy se 
v rámci sezóny nebo mezi sezónami střídají, u větších ploch lze pracovat pomocí vnitřních 
oplůtků. 

Preferovaná zvířata se budou lišit podle typu stanoviště a potřeb cílových druhů. Obecně – 
zvířata s původními předky ve střední Evropě (kráva, kůň) preferujeme před druhy bez 
původních předků (koza, ovce). Současně se ale řídíme historickou péčí o tu kterou lokalitu 
(např. kozy bývaly paseny na skalnatých lokalitách, ovce na vřesovištích a podhorských 
pastvinách, mezofilní louky po podzimní seči bývaly vypásány skotem, koně jsou zvlášť 
vhodní pro písčité půdy…). Minimalizujeme užívání antiparazitik a antibiotik – i jejich 
rezidua totiž ovlivňují stav lokalit. Stará plemena preferujeme před mladými odvozenými 
plemeny – stará plemena bývají méně náročná na údržbu i na kvalitu potravy, tj. budou pást i 
stařinu.  

 

Redukce křovin 

I při likvidaci křovin dbáme na mozaikovitost, různorodost a nároky cílových druhů. Většina 
křovinových motýlů preferuje relativně stresované, osluněné, menší keře – takže narušujeme 
souvislé keřovité porosty (živé ploty, pláště), ale část keřů necháme po výchovném řezu růst. 
Přednostně odstraňujeme nepůvodní a invazní druhy. Opět dbáme na potřebu cílových druhů 
– takže na lokalitách bourovce Eriogaster catax doporučujeme výřez křovin v létě, vlastně 
obdobu historické sklizně letniny (krmivo pro dobytek z větví keřů a stromů). Výřez křovin 
může být následován pastvou koz. 

Vypalování stařiny 
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Ideální „asanační“ péče pro zanedbané lokality s velkou masou stařiny, před zahájením 
pastevního managementu. Vždy mimo hlavní vegetační sezónu – v pozdním podzimu, v zimě 
(není-li sníh) či v předjaří. Některé typy biotopů vypalováním vznikly (vřesoviště), jiné byly 
vypalovány hospodáři (suché stepní stráně). Nikdy nevypalovat celou plochu, spolupracovat 
s požární ochranou, vypalovat za bezvětří. Před vypalováním dlouhodobě neudržovaných 
ploch je vhodné provést alespoň jednu seč tak, aby se zmenšilo množství spálené biomasy. Při 
přípravě pozemku na první vypalování je vhodné být i razantnější a použít při seči těžší 
mechanizaci. 

Mechanické asanační zásahy 

Podobně jako vypalování je používáme ke zvrácení pokročilé sukcese, zvětšení rozlohy 
vhodných biotopů na úkor biotopů nežádoucích, rozšíření prostoru pro raně sukcesní druhy 
(vyžaduje celá řada motýlů, například přástevník Spiris striata, můra Hadena irregularis či 
modrásek Pseudophilotes baton, ale i nespočet včel, vos, brouků a dalšícho hmyzu).  

Disturbanční zásahy je nutné detailně naplánovat v prostoru a čase. Jednorázové stržení 
travního drnu bez následné péče může vést k plošnému osídlení invazních rostlin, např. celíku 
kanadského v oblasti Vátých písků. Nikdy nezasahujme na celé ploše lokality, asanované 
plochy posunujeme v čase.  

Pojezdy terénních vozidel vytvářejí sukcesní minisérie od obnažené půdy (s terénními 
depresemi) přes řídký pionýrský porost po zapojený trávník. Může proběhnout formou 
zpřístupnění části lokality pro fanoušky motocrossu, čtyřkolek, terénních automobilů, nebo i 
pásové techniky, případně formou cílených zásahů. V prvém případě postupujeme po dohodě 
s „dobrovolníky“, lokalitu zpřístupňujeme postupně, již rozježděné plochy zase dočasně 
zavíráme.  

Stržení horní vrsty půdy buldozerem, naorání brázdy apod. Jedná se o radikálnější zpravidla 
jednorázové zásahy pro blokování sukcese a podporu raně sukcesích podmínek.  

Tůně a terénní deprese v mokřadech a na rašeliništích. Lze vybagrovat nebo vystřelit 
výbušninou, krom podpory vodních a mokřadních organismů zvýší heterogenitu povrchu 
(kontrast suchých a vlhčích míst). Lze tak brzdit zazemňování rašelinišť – i tak slavná 
zvodnělá rašeliniště, jako je Červené Blato na Třeboňsku, jsou cenná zejména díky terénním 
depresím po historické těžbě.  

 

3.2.2.  Management v lesích  

Výmladkové lesy (tzv. pařeziny, též lesy nízké a střední) byly po celou historickou dobu 
dominantními lesními tvary v nížinách a pahorkatinách. Ještě ve 20. letech 20. století v 
Čechách a na Moravě tvořily okolo 4 % rozlohy všech lesů (95 000 ha). Nesní se však 
zapomínat na plošně velmi rozsáhlé prostory oficiálně vedené jako neplodná půda, které měly 
často charakter výmladkových lesů toho či onoho typu. Nejdéle se uchovaly na vysýchavých 
stanovištích, kde půdní podmínky a reliéf komplikovaly převod na vysokokmenné porosty. 
Začátkem 21. století činila jejich rozloha pouhých 4 000 ha (0,1 % celkové rozlohy lesů v 
ČR), vesměs šlo o předržené porosty, často v přírodních rezervacích, které jako nízký les již 
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dlouho nejsou obhospodařovány (bradlo Pálavy, NPR Karlštejn a Koda apod.). V poslední 
dekádě nastala renesance pařezinových lesů, částečně nastartovaná poznáním potřeb 
ohroženého hmyzu. Pařezinový les má podstatně kratší dobu obmýtí (až desetinásobně oproti 
lesu vysokokmennému), tím zajišťuje dynamickou koexistenci světlomilných a stínomilných 
organismů. Les střední pak zajišťuje koexistenci druhů vázaných na osluněné plochy (typicky 
motýli) a druhů vázaných na staré dřevo (typicky saproxyličtí brouci). Z motýlů, kteří jsou 
přímo závislí na pařezinovém hospodaření, můžeme zmínit můru Catephia alchymista 

(doubravy), bourovce Gastropacha populifolia (lužní lesy), jasoně Parnassius mnemosyne či 
hnědáska Euyphydryas maturna (oba původně v různých lesních typech). 

Les nízký je jednoetážový výmladkový les, mýcený v krátkém obmýtí a regenerující 
pařezovými či kořenovými výmladky. Obmýtí kolísalo od pěti let (vrbiny) do maximálně 
padesáti let (dub, habr, buk, olše), většinou se však pohybovalo v rozmezí 10–25 let. Les 
střední je naopak víceetážový les, kde spodní etáží je les výmladkový (pařezina) a horní etáže 
tvoří několik kohort různě vzrostlých stromů vyrostlých ze semen, nebo z vybraných jedinců 
výmladkové etáže. Pařezinám podobná stanoviště najdeme i pod liniemi elektrovodů, 
v některých oborách (jako „kryt pro zvěř“) a podobně.  

Rekonstrukci pařezinových lesů volíme obvykle tam, kde dosud žijí charakteristické druhy 
světlých lesů (např. PR Dománovický les v Polabí, NPR Děvín v CHKO Pálava, NPR 
Karlštejn v CHKO Český kras), případně si zde porosty zachovaly stopy pařezinové struktury 
(např. víceetážové lužní lesy, nebo naopak křovinaté „porostliny“ na vysýchavých 
stanovištích, hranách říčních kaňonů apod.). Postupujeme tak, že spodní etáž smýtíme na 
poměrně velkých (cca 0,5 ha) panelech a spoléháme se na pařezovou výmladnost (les nízký), 
respektive ponecháme výstavky různých věkových kategorií (od nejstarších stromů po 
nadějné rovné „odrostky“ – základ budoucí horní etáže) (les střední). Zamýšlený střední les 
můžeme doplnit výsadbou světlomilných, tržně zajímavých dřevin (např. třešeň ptačí).  

I vysokokmenné porosty možno diverzifikovat s ohledem na nabídku světlin typu lesních luk, 
močálů, lemů lesních cest a rozvolněných plášťů. Preferovat výběrnou těžbu před těžbou 
holosečnou, udržovat širší křovinaté lemy podél lesních cest, naopak na pasekách, v lesních 
pláštích apod. ponechávat vybrané starší stromy k dožití.  

 

3.2.3. Velká heterogenní území – volná pastva velkých býložravců 

Byť si to často neuvědomujeme, veškerý „aktivní management“ chráněné přírody se snaží 
udržet či vrátit do přírody různorodost, kterou by bez lidských zásahů udržovaly přírodní 
procesy – disturbančně sukcesní dynamika. Na té by se v ekosystémech střední Evropy, vedle 
biotických faktorů, nutně podílela i živočišná složka ekosystémů, včetně činnosti velkých 
býložravců. Přibližně v poslední dekádě došlo v evropském ochranářském myšlení 
k zásadnímu zlomu, jehož důsledkem bylo znovu-promyšlení role velkých kopytníků pro 
dynamiku „původní“ či „nedotčené“ evropské přírody. Jmenovitě:  

(1) Většina dnešní evropské bioty je výrazně před-holocenního stáří a prodělala 
většinu evoluce v krajině s mnohem vyššími počty velkých kopytníků, než jsou počty 
současné. 
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(2) Člověk přispěl k vyhubení značné části „temperátní“ evropské megafauny 
(chobotnatci, nosorožci, pratur, divoký kůň); další druhy přežily v minimálních počtech v pro 
ně suboptimálních biotopech (zubr, částečně i los); přeživší zástupci megafauny (jelenovití, 
prase divoké) nedovedou nahradit všechny funkce, dříve velkými zvířaty zastávané 
(jmenovitě přežili jen okusovači a všežravci, vytlačení byli velcí spásači).   

(3) Evropské ekosystémy jsou bez velkých spásačů nekompletní a některé procesy 
klíčové pro existenci části původní biodiversity se buď udržují díky činnosti člověka, nebo 
v krajině chybí. 

(4) Tlak velkých býložravců by smazal dnes ostrou hranici mezi lesem a bezlesím, tam 
i tam by udržel jemnozrnnější mozaikovitost přírodních procesů a umožnil by relativně 
plošnou koexistenci druhů, které si dnes mylně asociujeme s přesně vyhraněnými biotopy 
(např. druhy bezlesí a „pralesní“ druhy mohou v pastevním lese sdílet společný prostor).   

 Volná pastva velkých býložravců (též: návrat velkých kopytníků, rewilding…) si 
klade za cíl alespoň někde „doplnit“ nekompletní ekosystémy, obnovit chybějící přírodní 
procesy a zároveň zajistit dlouhodobě udržitelnou péči o dynamickou stanovištní mozaiku na 
velkých plochách. Čím dál víc se bude prosazovat jako alternativa k finančně náročnému a 
obtížně trvale udržitelnému managementu chráněných území. Vedle zubra je ve 
středoevropských podmínkách používán kůň (stará či odolná plemena: Exmoor pony, polský 
konik a jiní), pratur (buď nově rekonstruované „plemeno“, nebo opět některé ze starých 
plemen typu skotského náhorního skotu), pro suchá stanoviště se uvažuje o oslu asijském – 
kulanovi, pro vlhká o ferálních buvolech indických.  

Prvým územím v ČR, kde se – zatím na omezené ploše – prosadila péče o stanoviště 
pomocí velkých kopytníků, jsou opuštěná vojenská cvičiště u Milovic na Mladoboleslavsku. 
Na dvou pastvinách situovaných na rozsáhlých xerotermních trávnících tam je volně pasen 
Exmoorský pony a pratur, respektive Exmoorský pony a zubr. Již během prvního roku nastalo 
radikální zlepšení vegetace, včetně potlačení agresivní třtiny křovištní, vzestupu dominance 
dvouděložných a zpomalení sukcese křovin. Jirků & Dostál (2015), autoři celého projektu, 
navrhují podobný přístup pro management více než sta přírodovědně cenných území u nás od 
mokřadních oblastí, přes xerotermní komplexy po horské oblasti a postindustriální lokality.  

Oproti všem představitelným typům péče má volná pastva velkých býložravců tyto 
výhody:  

(1) Je prakticky bezúdržbová a beznákladová; po počátečních investicích (oplocení, 
zabezpečení, zajištění vody, pořízení zvířat) se údržba může omezit na monitoring stavu 
vegetace a eventuální redukci stavu zvířat.  

(2) Oproti jakémukoli myslitelnému managementu lze dosáhnout pozitivní ekonomické 
bilance – počínaje u vybraných druhů trofejním lovem nadbytečných zvířat , přes produkci 
masa, po nespornou návštěvnickou atraktivitu.  

(3) Samovolně, bez složitého plánování, zajistí heterogenitu disturbačně-sukcesní 
mozaiky, jakož i celou řadu jinak těžko zajistitelných mikrostanovišť a zdrojů pro jiné 
organismy (raně sukcesní plošky, zraněné dřeviny, kadávery, výkaly…). 
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Praktické aspekty volné pastvy zvířat byly recentně důkladně diskutovány (zejména v 
Jirků & Dostál 2005), proto připomeneme jen některé, které mají vztah k ochraně motýlů.  

(1) Přístup je vhodný jen pro velké lokality (stovky až tisíce ha); s rozsahem klesají 
nároky na údržbu, snižuje se relativní cena oplocení a technického zajištění. 

(2) Má-li volná pastva splnit svůj hlavní účel, péči o vegetaci, zvířata chováme 
s minimálními intervencemi. Nepřikrmujeme (ani v zimě), vyhneme se užívání preventivních 
veterinárních přípravků, neodstraňujeme kadávery. Pouze regulujeme počty a pohlavní 
strukturu stád.  

(3) Pasená lokalita musí splňovat všechny nároky zvířat v každé roční době; to je velký 
problém řady rezervací, včetně plošně rozsáhlých, protože ty byly často vymezeny nějakým 
typem vegetace (např. xerofilní stráň, aluvium), v důsledku čehož zde chybí některé zdroje 
(např. přístup k vodě, nebo naopak nezaplavovaná refugia). Příprava nových programů volné 
pastvy může tento nedostatek, dědictví vyhlašování rezervací v úplně jiné době, napravit.  

(4) Nečekejme vznik precizně udržovaných „vegetační jednotek“ ve smyslu 
fytocenologického členění. Naopak, výsledkem bude žádoucí jemnozrnná mozaika pastvou 
různě zasažených plošek v různých fázích sukcese. 

(5) Denzitu zvířat regulujeme tak, aby nedošlo k decimaci bylinné vegetace a byl 
zachován žádoucí poměr travobylinných, křovinatých a lesnatých enkláv. Situace se bude lišit 
případ od případu a každá lokalita bude unikátem.   

(6) Volná pastva nevyrobí bezlesí. Udrží ho – například v zarůstajících vojenských 
prostorách či na postindustriálních lokalitách – případně udrží mozaiku lesa a ne-lesa. Se 
vzrostlým lesem však zvířata nic neudělají, jedině v opravdu dlouhodobém výhledu, navíc by 
potřebné denzity zcela zdevastovaly i bylinné a keřové patro. Chceme-li tedy volnou pastvou 
udržovat otevřené, savanové lesy, musíme je nejdřív otevřít motorovou pilou.  

Volná pastva je zcela jistě budoucností pro území, na které současné postupy péče 
nestačí – od rozsáhlých bezlesí v bývalých vojenských prostorech po některé postindustriální 
lokality. Vedle ní však vždy bude existovat tradiční péče pro lokality, které jsou příliš 
drobné a kde volná pastva nebude možná!  

3.2.4. Postindustriální lokality 

Hodnota postindustriálních a posttěžebních lokalit spočívá ve vzniku sukcesně-disturbanční 
mozaiky, která se vyvíjí spontánně po opuštění ukončení těžby surovin, ukončení navážky 
hlušiny či opuštění průmyslového objektu.  

 Klasickým a pro ohroženou biotu destruktivním přístupem k postindustriálním 
lokalitám byla asanace a následná technická rekultivace – zavezení jám, zarovnání povrchů, 
navážky zeminy a zemědělské, lesnické nebo stavební využití. Tento přístup je drahý, 
ochranářský potenciál výsledných území je minimální. V poslední dekádě se proto stále 
častěji prosazuje rekultivace biologická, využívající spontánní nebo usměrněnou sukcesi. 
Filosofií těchto přístupů je, že když už jsme průmyslovou činností něco přírody zničili, 
můžeme to po skončení průmyslových aktivit nahradit.  
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U spontánní sukcese ponecháváme vytěžený prostor samostatnému vývoji – 
technická intervence se omezí na rozčlenění a zabezpečení reliéfu (odstřely nestabilních stěn 
v lomech, rozčlenění uniformních rovných tvarů na výsypkách). 

U usměrněné sukcese tento proces usměrňujeme pomocí minimálních zásahů, 
cílených na formování budoucí vegetace: doséváme a dosazujeme žádoucí druhy rostlin, 
potlačujeme druhy invazní, regulujeme poměr travobylinné, křovinné a lesní vegetace.  

Finanční náročnost spontánní i usměrněné sukcese jsou blízké nule, okamžitě je 
dosaženo cílového stavu a vzniká nový prostor pro život ohrožených druhů skal, skalních 
stepí, xerotermních trávníků a křovin, případně mokřadů (dna lomů, pískoven a hlinišť).  

 

Během těžby 

Šetřit a udržovat přírodní biotopy v okolí – protože přírodní stanoviště do ca 1 km se stanou 
zdrojem diaspor pro vznik nové vegetace, je třeba zajistit jejich údržbu v době těžebních 
prací.  

Lom kráčející krajinou – cenné biotopy vznikají jak na plochách připravených k těžbě 
(odkrytá zemina), tak na plochách vytěžených (sukcesní gradient od obnažené horniny po 
křovinaté lesostepní partie).  

Velké plochy nevadí – spontánní oživení velkolomů, důlních jám či výsypek sice trvá déle, 
zato zde vzniknou větší plochy hodnotných raně sukcesních stanovišť, které budou 
pomaleji podléhat sukcesi směrem k lesu. Velkolom Čertovy schody (Český kras) nebo 
Radovesická výsypka (Mostecko) proto mají paradoxně větší ochranářský potenciál, než 
drobné těžebny otevírané před stoletím. O to důležitější však je zajistit heterogenitu 
stanovišť a nelikvidovat zbytky hodnotných biotopů v okolí.  

 

Po ukončení těžby 

Nikdy nenavážet zeminu – to platí i pro sterilní substráty typu hnědouhelných výsypek. I zde 
se časem vyvinou potenciálně cenná stanoviště, naopak import zeminy otevře cestu 
invazním plevelům a rychlé sukcesi dřevin.   

Nezalesňovat a bránit náletu dřevin – potíže s akátem (např. v Moravském krasu) a borovicí 
černou (Český kras) lze částečně eliminovat smýcením těchto dřevin v širším okolí. 

V malých lomech je chronickým problémem sukcese směrem ke křovinám a lesu. Před 
ukončením těžby proto vystřílet maximum strmých, osluněných, k jihozápadu 
orientovaných stěn. Dřeviny odstraňovat křovinořezem, zavést občasnou pastvu koz, 
v příliš zarostlých lomech obnažit podklad vystřelením.  

Ve velkých lomech je nástup sukcese pomalejší, i zde udržovat mozaiku od raně sukcesních 
partií po stinné a vlhké suťové lesy.  
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Z bezpečnostních důvodů se při rekultivaci většina horních teras a stěn lomů nevhodně 
zahladí a zaveze zeminou do podoby šikmých svahů. Tyto plochy jsou posléze kolonizovány 
vysokou ruderální vegetací, nebo cíleně osety jetelotravními směsmi či dosázeny dřevinami. 
Tímto postupem jsou likvidována nejcennější společenstva krátkostébelných xerotermních 
trávníků, osídlená stepními druhy bezobratlých. Proto v místech kde to vyloženě neohrožuje 
bezpečnost, navrhujeme ponechat i strmé stěny a terasy spontánní sukcesi.  

 

3.3. Přehled biotopů a zásady managementu 

Pozn. v závorce případně uvedeny formační skupiny, případně vybrané jednotky biotopů dle 
Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2010) 

 

3.3.1. Lesní stanoviště 

Lužní lesy, vrbové porosty, břehové porosty, mokřadní olšiny  

Celá škála mokřadních lesů, včetně jejich sukcesích stadií, tedy světlin, pasek, pařezinových 
porostů a podobně.  

Ohrožení motýli. Ze zájmových druhů bourovci Eriogaster catax a Gastropacha populifolia, 
píďalky Scopula nemoraria, Abraxas grossulariatus, srpokřídlec Drepana curvatula, můry 
Phragmitiphila nexa, Calyptra thalictri, Lacanobia splendens, Meganephria bimaculosa, 

Xanthia gilvago, Amphipyra livida, Catocala electa, Mormo maura, Mesogona oxalina, 
lišejníkovec Lithosia quadra. Denní motýly zastupují modrásek Cupido alcetas, ostruháček 
Satyrium w-album, hnědásek Euphydryas maturna, jasoň Parnassius mnemosyne, 
pestrokřídlec Zerynthia polyxena. 

Charakteristika. Disturbančně-sukcesní dynamiku těchto stanovišť by přirozeně ovlivňovala 
vysoká vodní hladina či její kolísání, stejně jako přítomnost velkých herbivorů. Historicky 
byla většina takových lesů ovlivněna lesní pastvou, typickými lesními hospodářskými tvary 
byly až do začátku 20. století různé typy pařezin s velmi krátkou (zejm. ve vrbových 
porostech) nebo delší (v tvrdých luzích, typicky využívaných jako tzv. střední lesy) rotační 
periodou. Historické disturbanční dynamice, případně historickému využívání, odpovídají i 
nároky zde žijících motýlů.  

V uzavřených, nenarušených lužních lesích nežijí prakticky žádní denní motýli. Co se 
týče motýlů nočních, byť jsou stinné a uzavřené mokřadní lesy charakteristické obrovskými 
abundancemi, vesměs se jedná o generality listnatých porostů obecně. Naopak prakticky 
všechny druhy z Červeného seznamu jsou vázány na světliny či otevřené plošky různého 
rozsahu a ten, jak se zdá, souvisí s charakteristickou ploškovitostí toho kterého biotopu.  

Například můra Phragmitiphila nexa, specialista mokřadních olšin, je na své 
nejbohatší lokalitě, staré mokřadní olšině Černiš u Českých Budějovic, vázána na porosty 
vysokých ostřic podél kanálů a na místech, kde je olšový porost prořídlý odumíráním starých 
olší. Srpokřídlec Drepana curvatula je druhem zapojených olšin, i on však je spíše zastižen ve 
světlejších partiích, například podél lesních cest, lišejníkovec Lithosia quadra je vázaný na 
stromové lišejníky zapojenějších partií lužních lesů. Okolí průseků a podobná stanoviště 
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preferují například píďalky Scopula nemoraria, Abraxas grossulariatus. Drtivá většina 
zájmových motýlů pak je vázaná na paseky a ekotony všeho druhu. Například bourovec 
Eriogaster catax využívá osluněné křovinaté dřeviny, bourovec Gastropacha populifolia se 
vyvíjí na starých osluněných topolech, můra Calyptra thalictri se vyvíjí na žluťuchách 
v porostních lemech, Xanthia gilvago je specializovaná na rozvolněné jilmové porosty, můra 
Mesogona oxalina využívá osluněné vrbové porosty, můra Catocala electa se vyvíjí na 
osluněných starých vrbách, hřbetozubec Dicranura ulmi vyžaduje osluněné nízké jilmy 
v sušších partiích lužních porostů. Všichni zastoupení denní motýli jsou též typickými 
specialisty světlých lesů. 

Management. Musí brát v potaz konkrétní ohrožené druhy a celkovou rozlohu předmětných 
stanovišť.  

1. Bezzásahový režim postačí tam, kde současná disturbanční dynamika zajišťuje 
dostatečně mezernatou strukturu porostů – např. mokřadní olšiny s rychlým rozpadem 
stromového patra, břehové porosty.  

2. Ve všech ostatních typech lužních lesů je třeba udržet alespoň místy otevřenou strukturu 
stromového patra – převod na střední lesy, obnova lesní pastvy.  

3. Podporovat bohatě strukturované keřové patro podél cest, v průsecích a podobně.  

4. Tradičně obhospodařované vrbové porosty („vrbovny“) udržovat pokračováním 
tradičního hospodaření – seřez hlavatých vrb, periodická sklizeň vrbového proutí.  

Zakázané postupy. V územích s výskytem ohrožených motýlů se vyhnout velkoplošným 
holým sečím a tzv. mechanické přípravě půdy, stejně jako výsadbám nepůvodních dřevin (dub 
červený, monokultury topolů atd.). 

Příklady dobré praxe. Rekonstrukce prvků středního lesa v PR Dománovický les (tvrdý luh, 
poslední lokalita hnědáska Euphydryas maturna).  

 

Doubravy a dubohabřiny  

Přirozená lesní vegetace kolinního a suprakolinního stupně všech typů, opět včetně světlin, 
zarůstajících pasek, lemů atd. Fauna je částečně sdílená s „lesostepními“ loukami typu těch 
v Bílých Karpatech, tedy parkovou krajinou se solitérními stromy a skupinami stromů.  

Ohrožení motýli. Vřetenuška Zygaena osterodensis, bourovec Eriogaster rimicola, lišaj 
Marumba quercus, hřbetozubci Dicranura ulmi a Drymonia obliterata, píďalky Scopula 

umbelaria, můry Pyrrhia purpurina a Jodia croceago, bekyně Ocneria rubea a Parocneria 

detrita či přástevník Hyphoraia aulica. Denní motýly zastupují jasoň Parnassius mnemosyne, 
okáč Lopinga achine, pestrobarvec Hamearis lucina a ostruháček Satyrium ilicis. 

Charakteristika. Prakticky žádný z ohrožených motýlů doubrav a dubohabřin se nevyskytuje 
v zapojených porostech. To – spolu s vlastnostmi dubu jako klimaxové a současně 
světlomilné dřeviny, neschopné vyrůst pod zapojeným porostem – velice silně napovídá, že 
přirozená struktura „lesů“ našich nížin a pahorkatin by byla velmi otevřená, místy až 
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savanová, pravděpodobně vlivem tlaku velkých herbivorů, které později nahradily takové 
typy využívání lesů jako lesní pastva a výmladkové hospodařní (nízké a střední lesy).  

Například vřetenuška Zygaena osterodensis vytváří poslední silnější populace 
v prořídlých doubravách Českého krasu. Moravského krasu a Pálavy, kde využívá bohaté 
bylinné patro s porosty hrachoru. Na bohaté bylinné patro jsou vázáni i okáč Lopinga achine 
(poslední lokalita v ČR u Hodonína) a píďalka Scopula umbelaria. Můra Pyrrhia purpurina 
se vyvíjí na porostech třemdav na pasekách a v drobných gapech. Můra Jodia croceago je 
vázána na keřové formy dubů, například v bývalých nízkých a vlivem kyselého skalnatého 
podkladu i řídkých lesích na Dobříšsku. Podobné nároky mají i bekyně Ocneria detrita a 
Panocneria rubea (obě dnes jen na jihu Moravy). Bourovec Eriogaster rimicola, v posledním 
desetiletí nezvěstný, je zvlášť náročný na lesní strukturu. Mladé housenky se vyvíjejí na 
osluněných křovinatých dubech, starší housenky se přesunují na vyšší stromy. Na křovinaté 
duby, případně mladé nízké dubové výsadby je vázán i ostruháček Satyrium ilicis, ten však 
snese i plný zápoj keřového patra.  

Management. Ve všech lesích s výskytem ohrožených druhů směřovat k nižšímu zápoji a 
bohaté trojrozměrné struktuře stromového a keřového patra, čehož lze dosáhnout 

1. převodem porostů na hospodářský tvar středního či nízkého lesa (cíleně podle výskytu 
konkrétních druhů), neobávat se rozpadu lesa stářím či jinými vlivy, 

2. obnovou lesní pastvy (vhodné jen pro vybraná chráněná území), 

3. údržbou širokých a bohatě strukturovaných lemů lesních cest, průseků apod.; a naopak 
ponecháváním výstavků při hospodářské těžbě. 

Zakázané postupy. Náhrada druhového složení dřevin nepůvodními (např. trnovník akát) či 
stanovištně nepůvodními (např. borovice) dřevinami. Velkoplošné paseky s mechanickou 
přípravou půdy. Postřiky proti hmyzím škůdcům. Na lokalitách s výskytem ohrožených 
motýlů vyžadujících otevřenou strukturu porostů je nevhodný i „bezzásahový“ režim, který 
vede nejprve k přílišnému zástinu, později k náhradě dominantního dubu stínomilnými 
dřevinami.  
Příklady dobré praxe. Experimentální vytvoření světlin v lesích NP Podyjí prokazatelně 
zvýšilo jak druhovou pestrost, tak populaci jasoně Parnassius mnemosyne. Lokální obnova 
prvků středního lesa v NPR Hádecká planinka (CHKO Moravský kras) a v NPR Děvín 
(CHKO Pálava).  

 

Bučiny, jedlobučiny, suťové lesy  

Lesní porosty s převahou buku, odpovídající submontánnímu až montánnímu vegetačnímu 
stupni, stejně jako stinné suťové lesy, vyvinuté na svazích říčních kaňonů, ve skalnatých 
údolích, na prudkých horských svazích a podobně.  

Ohrožení motýli. Hřbetozubec Drymonia obliterata, píďalky Charissa glaiucinaria, Charissa 

intermedia, Alcis jubata, Entephria flavicinctata, Entephria nobiliaria, Entephria infidaria, 
Hydrelia blomeri, Nebula tophaceata, Perizoma taeniatum, Fagivorina arenaria, Acais 
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appensata, Colostygia aptata, lišejníkovec Lithosia quadra, bekyně Calliteara abietis. Denní 
motýly nezastupuje na těchto stanovištích žádný druh.  

Charakteristika. Na rozdíl od doubrav by byly lesy supramontánního až montánního stupně 
převážně přirozeně zapojené, na což napovídají i vlastnosti buku (schopnost zmladit se pod 
zapojeným porostem). Samozřejmě i v těchto lesních typech existovaly otevřenější biotopy, 
například jedliny, lesy na skalách a podobně. Převážně pro stinný a uzavřený charakter sem 
řadíme i suťové lesy všech typů, lesy v inverzních polohách kaňonů a říčních údolí, skalnaté 
žleby a podobně.  

 Přestože bučiny a jedlobučiny jsou v ČR poměrně rozšířeny – a většina asociované 
fauny není ohrožená – ohrožení motýli těchto poloh se často vyznačují omezeným, stěží 
vysvětlitelným výskytem. Například píďalka Fagivoria arenaria (vývoj na listí buků bohatě 
porostlých lišejníky) je známá z několika málo pralesních lokalit. Píďalka Perizoma 

taeniatum žije jen ve žlebech Moravského krasu, Hrubého Jeseníku a Novohradských hor. 
Píďalka Entephria nobiliaria je dealpinním druhem omezeným na stinné rokle Českého 
krasu. Píďalka Charissa glaucinaria je známá jen ze žlebů Labských pískovců. Píďalka 
Hydrelia blomeri je specialistou na nízké zastíněné jilmy.  

Management. Jedinou přípustnou péčí pro lokality „pralesních“ motýlů bučin a suťových lesů 
je bezzásahový režim.  

1. V případě kaňonovitých údolí se tyto druhy vesměs drží na k severu a východu 
obrácených vlhčích svazích – zde by se pokud možno nemělo vůbec hospodařit. 
Pokud, tak jen výběrovou těžbou směrem k odstranění nevhodných dřevin. 

2. Mimo maloplošná chráněná území, v hospodářských lesích, pak tyto druhy 
podpořit výběrnou těžbou s následnou obnovou z přirozeného zmlazení.  

Zakázané postupy. Holoseče, přeměna druhového složení dřevin, změna vodního režimu 
lokalit.  

Příklady dobré praxe. Prakticky všechny bezzásahové pralesní rezervace v bukovém 
vegetačním stupni.   

 

Horské smrčiny včetně podmáčených smrčin 

Přirozené smrčiny supramontánního stupně až po hranici lesa, vyvinuté v nejvyšších polohách 
našich hor, včetně podmáčených smrčin nižších poloh. 

Ohrožení motýli. Můry Xestia rhaetica, X. sincera a Syngrapha interrogationis, bekyně 
Calliteara abietis. Píďalka Lampropteryx otregiata. Ohrožené denní motýly zastupuje na 
těchto stanovištích okáč Erebia sudetica, vyskytující se jen v Hrubém Jeseníku; ten má těžiště 
výskytu při hranicí lesa, sestupuje však na světliny ve smrkových lesích.  

Charakteristika. Drtivá většina lesů těchto poloh je chráněná formou maloplošných 
přírodních rezervací či 1. zón národních parků. Kontroverze ohledně těchto stanovišť se 
v současnosti týkají kalamitního přemnožení lýkožrouta smrkového či jiných tzv. škůdců, a 
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vhodnosti bezzásahového versus asanačního lesnického managementu pro rozpadající se 
porosty.  

 Problematiku dobře osvětlí případ obou můr rodu Xestia. O těch bylo donedávna 
uváděno, že se vyvíjejí na smrku. Až poměrně nedávno bylo zjištěno, že živnými rostlinami 
jsou ve skutečnosti listnaté keře podrostního patra – jednak mladé pionýrské dřeviny (vrby, 
břízy aj.), jednak brusnicovité keře. To vysvětluje, že oba druhy, recentně známé pouze ze 
Šumavy, doznaly v souvislosti s tamní kůrovcovou kalamitou značného nárůstu jak 
v početnosti, tak v množství známých lokalit. Podobně píďalka Lampropteryx otregiata je 
nejčastěji nacházená na světlinách podmáčených smrčin a lesních mokřadů, kde se vyvíjí na 
svízelu bahenním (Galium palustre). Bekyně Calliteara abietis pak využívá převislé větve 
nízce zavětvených, a tudíž mimo zápoj rostoucích smrků. Obdobné nároky mají i „lesní“ 
populace okáče Erebia sudetica – druh sestupuje z alpínského pásma na podmáčené paseky a 
otevřená prameniště.  

Management. V prvních zónách národních parků a maloplošných chráněných územích 
bezzásahový režim s ponecháním prostoru pro přírodní procesy. Jinde maximálně výběrná 
maloplošná těžba, nezalesňování přirozeně vzniklých světlin na prameništích, podmáčených 
místech apod. V obvodu podmáčených smrčin zaslepování odvodňovacích kanálů.  

Zakázané postupy. Velkoplošné holoseče, odvodňování zbytků podmáčených porostů.  

Příklady dobré praxe. Bezzásahové zóny NP Šumava, NPR Praděd i jinde.  

 

3.3.2. Nelesní stanoviště 

Travnaté stepi a lesostepi, xerotermní trávníky a pastviny 

Xerotermní biotopy patří z hlediska diverzity hmyzu k těm nejvýznamnějším a současně 
nejohroženějším. Z denních motýlů je na ně úzce vázána asi polovina našich druhů, přes 40 % 
z nich je ohroženo. Při péči platí zásada předběžné opatrnosti, veškerý management musí být 
mozaikovitý a jemnozrnný. Záměrně nerozlišujeme pastviny od suchých luk a křovinatých 
lesostepí, protože na všech těchto stanovištích převažovala kdysi pastva nad sečí. 

Ohrožení motýli. Drvopleň Parahypopta caestrum, zelenáčci Jordanita chloros a J. notata, 

vřetenušky Zygaena brizae, Z. laeta, Z. punctum, bourovec Malacosoma castrense, 

pabourovci Lemonia taraxaci, L. dumi, dlouhozobka Hemaris tityus, lišaji Hyles euphorbiae, 

Watsonarctia casta, Rhyparia purpurata, Setina roscida, Spiris striata, píďalky Aplasta 

ononaria, Coenocalpe lapidata, Isturgia roraria, Scopula subpunctaria, Dyscia conspersaria, 

Chesias rufata; můry Conisania leineri, Lygephila ludicra, L. lusoria, Euchalcia 

modestoides, Eremobia ochroleuca, Polia serratilinea, Schinia cognata, Yigoga forcipula, 

Episema tersa, Pyrrhia purpurina, Atethmia ambusta, Cleoceris scoriacea, Cucullia asteris, 

C.tanaceti, Euxoa crypta, Euxoa vitta, Omalophana antirrhinii, Simyra nervosa, Scotochrosta 

pulla. Denní motýly zastupují otakárek Iphiclides podalirius, soumračníci Thymelicus aceton, 
Hesperia comma, Pyrgus armoricanus, Pyrgus alveus a P. serratulae; modrásci Polyommatus 

bellargus, P. dorylas, P. damon, Phengaris arion, P. alcon rebeli, Pseudophilotes baton, 

Glaucopsyche alexis; perleťovec Argynnis niobe, hnědásci Melitaea didyma, M. aurelia, 
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okáči Hyponephele lycaon, Arethusana arethusa, Chazara briseis, Minois dryas, Hipparchia 

fagi aj. 

Charakteristika. Fauna se liší mezi typy stepních trávníků v závislosti na geologickém 
podkladu, zeměpisné poloze (jihovýchod vs. severozápad republiky), historickém a 
současním managementu, jakož i kontinuitě managementu. Protože se jedná o biotop 
extrémně fragmentovaný – ze stepních trávníků a teplých strání, které bývaly v termofytiku i 
mezofytiku široce rozšířeny, nám dodnes zbyly jen žalostné, navzájem izolované zbytky – 
představuje fauna jednotlivých lokalit mnohdy jen zbytky původního druhového bohatství.   

Na řídké krátkostébelné trávníky je vázán mj. přástevník Watsonarctia casta, můra 

Euxoa vitta. Lišejníkovec Setina roscida obývá obnažené plochy porostlé lišejníky, především 
na vápenci. Bourovec Malacosoma castrense vyžaduje řídké trávníky a úhory s 
porosty pryšců. Nejvýhřevnější kamenité plochy obávají i modrásci Polyommatus bellargus, 
P. dorylas, okáč Hyponephele lycaon či hnědásek Melitaea didyma. Okáč Chazara briseis byl 
dříve hojným průvodcem všech stepních a skalních lokalit; poslední hrstka jedinců přežívá na 
stepích Českého Středohoří, kde je vázán na obnažený substrát sešlapávaných ploch. Druhem 
vázaným na kamenité droliny s porosty mateřídoušky je modrásek Pseudophilotes baton.   

Vysokostébelnější stepi, zarůstající partie stepních trávníků či nedopasky na 
pastvinách osídlují vřetenušky Zygaena punctum a Z. laeta (vývoj na máčce) a Z. brizae 

(vývoj na vysokých pcháčích). Na vyšších porostech hvězdnic (Aster spp.) se vyvíjí můra 
Cucullia asteris. Z denních motýlů najdeme na takových místech např. soumračníka 
Thymelicus aceton, modráska Glaucopsyche alexis či okáčů Arethusana arethusa a Minois 

dryas. Kriticky ohrožený modrásek Polyommatus damon vyžaduje plodící (nepasené a 
nesečené) porosty vičenců, Onobrychis spp. včetně zemědělsky užívaného kultivaru. 

 Lokality lesostepního charakteru, tedy trávníky s výraznějším zastoupením křovin a 
solitérních stromů, obývají píďalky Chesias rufata či Isturgia rosaria (obě vázány na 
kručinky), na pryskyřníkovitých rostlinách se vyvíjí píďalka Coenocalpe lapidata. 

V porostech třemdavy se vyskytuje můra Pyrrhia purpurina, kdežto můra Atethmia ambusta, 
obyvatel starých extenzivních hrušnových sadů či stromořadí, vyžaduje solitérní osluněné 
vysokokmeny hrušní. Unikátem v naší fauně je můra  Calymma communimacula, jejíž larvy 
jsou karnivorní, požírají puklice na starých osluněných trnkách a slivoních. Typicky 
lesostepní denní motýly zastupují např. otakárek Iphiclides podalirius, hnědásek Melitaea 

aurelia nebo okáč Hipparchia fagi.  

 Na pasení xerotermních a subxerotermních trávníků, jež se dodnes zachovaly spíše 
v podhůří, je vázána specifická fauna, zastoupená mj. zelenáčkem Jordanita notata, 
pabourovcem Lemonia taraxaci nebo můrou Cleoceris scoriacea. Z denních motýlů zde žije 
jeden z našich nejrychleji ubývajících druhů, perleťovec Argynnis niobe, obdobně rychle 
mizící soumračník Pyrgus alveus, a zejména modrásek Phengaris arion, jehož housenky jsou 
predátory v mraveništích mravenců rodu Myrmica. Na jihozápadě Čech jej někdy provází 
modrásek Pseudophilotes baton, vyžadující ke své existenci nízké porosty mateřídoušek na 
kamenitých drolinách.  

Management.  
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1. Pastva prereferovaným typem péče, s cílem dosáhnout mozaikovitou strukturu 
porostů. V každém roce pást maximálně polovinu rozlohy stanoviště. Ideálním 
zvířetem pro xerotermí trávníky jsou kozy, pro podhorské pastviny skot nebo ovce. 
Rizikem pastvy ovcemi je decimace bobovitých bylin – opatrně na stanovištích druhů 
na ně vázaných. Vhodné je přepást na podzim (tj. od začátku září) i druhou polovinu 
plochy. 

2. Seč spíše náhradou pastvy, sečeme vždy mozaikou, s ponecháním dočasně vyňatých 
plošek či pásů. Raději ponecháme více plošek rovnoměrně rozmístěných v území, ty 
sečeme v následujícím roce. Pro xerotermní trávníky bohatě stačí jedna seč v roce, 
termíny seče měníme mezi roky.  

3. Redukce křovin na stanovištích se zanedbaným managementem, udržujeme mozaiku 
bylinné a křovinné vegetace, nedopustit totální zapojení keřového patra a přerůstání 
stromy. Křoviny likvidujeme ideálně v létě, výsledný dřevinný porost by měl být 
druhově a věkově heterogenní.  

4. Plošná likvidace nepůvodních expanzivních dřevin (akát, pajasan, aj.) 

5. Narušování půdního pokryvu zejména tam, kde toto nezajistí pasená zvířata. Možno 
nahradit i sešlapem ze strany návštěvníků.  

6. Vypalování volíme pro zanedbané přerostlé porosty, v zimě nebo předjaří, 
mozaikovitě nebo v pruzích. Kombinujeme s pastvou nebo sečí. 

7. Mechanická asanace půdního pokryvu zejména na ruderalizovaných plochách, 
kombinujeme s extenzivní pastvou. 

  

Zakázané postupy. Celoplošná opakovaná seč, celoplošný výpas; zalesňování; bezzásahový 
režim.  

Příklady dobré praxe. V poslední dekádě prodělala péče o xerotermní trávníky pozitivní 
vývoj, mj. díky zapojení regionálně působících ochranářských sdružení. Za zmínku stojí tzv. 
„motýlí rezervace“ na Příbramsku – spolupráce s milovníky motosportů při blokování 
sukcese, nebo péče o vápencový fenomén v Týnčanském krasu na Sedlčansku (kombinace 
pastvy koz, mozaikové seče a asanace pomocí pásových vozidel).  

 

Vlhké až mezofilní louky a pastviny 

(T1 – Louky a pastviny a některé biotopy z formační skupiny M – Mokřady a pobřežní 
vegetace) 

Veškeré extenzivně obhospodařované nivní a rašelinné louky, eutrofní mokřady, květnaté 
mezofilní louky a pastviny apod. Neodlišujeme louky a pastviny, toto rozlišení je často velmi 
umělé, v minulosti se oba typy péče uplatňovaly na jediné ploše. Většina lučních chráněných 
území je dnes izolovaná a drobná. Jediný nevhodný zásah může způsobit nenahraditelný 
zánik celých populací ohrožených druhů. Veškerý management musí být mozaikovitý a 
maloplošný. 
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Ohrožení motýli. Vřetenuška Zygaena trifolii, pabourovec Lemonia dumi, lišaj Hyles galii, 
píďalky Perizoma sagittatum, Epirrhoe pupillata, Orthonama vittata; a konečně můry 
Diachrisia zosimi, Euchalcia modestoides, Euchalcia consona a Hydraecia petasitis; 
přástevníci Rhyparia purpurata a Spilosoma urticae, Phragmatobia luctifera. Ohrožené denní 
motýly zastupují ohniváček Carcharodus alceae, hnědásci Euphydryas aurinia a Melitaea 

diamina, modrásci Phengaris teleius, P. nausithous a P. alcon, Cyaniris semiargus, Aricia 

eumedon a Cupido decoloratus,  ohniváček Lycaena alciphron, pestrokřídlec Zerynthia 

polyxena aj. 

Charakteristika. Dříve naprosto běžný typ stanoviště byl značně potlačen vinou odvodňování, 
přehnojování, intenzívním lukařením, převodů na ornou půdu, zalesňováním apod. Přesto se 
jedná o biotop dosud v některých krajích dost rozšířený, většina na něj vázaných motýlů není 
bezprostředně ohrožená.  

 Mezi nočními motýly najdeme úzké potravní specialisty (např. Zygaena trifolii – 

monofág na štírovníku bahenním, Perizoma sagittatum vázaná na žluťuchu lesklou a dnes jen 
na vlhkých loukách jihu Čech a Moravy, Euchalcia modestoides – vazba na plicníky, 
Euchalcia consona – vazba na piplu osmahlou), druhy vázané na specifické stanovištní 
struktury (např. Epirrhoe pupillata – porosty svízelů na lučních prameništích v komplexech 
bělokarpatských luk, Lemonia dumi – květnaté mezofilní louky a pastviny různých typů). 
Některé druhy těchto stanovišť jsou sdílené s xerotermnějšími trávníky (např. přástevník 
Rhyparia purpurata). Můra Hydraecia petasitis je potravně vázána na devětsily, obývá 
rozsáhlejší osluněné porosty devětsilů v nivách potoků v podhůří.  

 Významnými denními motýly těchto stanovišť jsou zejména myrmekofilní modrásci 
rodu Phengaris: P. teleius a P. nausithous vázáni na krvavec toten, P. alcon vyvíjející se na 
hořcích. Modrásek Aricia eumedon je obyvatelem otavních luk s kakostem lučním a 
bahenním. Nově tato stanoviště osídlil na Moravě expandující modrásek Cupido decoloratus. 
Pouze na širším Karlovarsku přežívá hnědásek Euphydryas aurinia (živnou rostlinou čertkus 
luční), rozšířenější je hnědásek Melitaea diamina.  

Management. 

1. Seč prefererovaným managentem, vždy mozaiková nebo v pásech, pruzích. Dočasně 
nesečené plochy vynechat do termínu příští seče, i přes zimu.  

2. Frekvence sečí dle úživnosti lokality – jednou ročně na sušších oligotrofních loukách, až 
dvakrát ročně na eutrofních nivních loukách. Druhou seč (otavu) posunout až do 
přelomu srpna a září (všechny lokality modráska očkovaného – Phengaris teleius a m. 
bahenního – P. nausithous). Posečenou hmotu vždy odstranit.  

3. Pastva doplňkem seče, nikdy ne na celé lokalitě, ponechávat tzv. nedopasky 

Zakázané postupy. Celoplošná seč celých lokalit bez dočasného vynechání pruhů. Mulčování 
biomasy.  
Příklady dobré praxe. Mozaiková či pásová seč je stále častěji uplatňována na lokalitách 
evropsky chráněného hnědáska Euphydryas aurinia a evropsky chráněných modrásků 
Phengaris teleius a P. nausithous. Po vyhubení žluťáska Colias myrmidone v CHKO Bílé 
Karpaty vinou celoplošné seče (srov. Konvička et al. 2008) jsou opatrnější managementové 
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postupy uplatňovány i na lokalitách bez známého výskytu ohrožených druhů a dočasně 
nesečené pásy se dokonce dostaly do základních dotačních podmínek pro seč luk v rámci 
Agro-environmentálních programů.  

 

Křoviny 

Souvislé porosty křovin, často na opuštěných loukách a pastvinách, jakož i liniové porosty 
křovin lemující silnice a polní cesty, železniční tratě, zdi a vodní toky.  

Ohrožení motýli. Z ohrožených nočních motýlů jsou na křoviny vázáni bourovec Eriogaster 

catax a píďalka Odontognophos dumetata. Z denních motýlů jsou na keře těsně vázáni 
ostruháčci jako Satyrium pruni, S. spini a S. acaciae, jakož i otakárek ovocný (Iphiclides 

podalirius) a bělásek ovocný (Aporia crataegi).  

Charakteristika. Byť jsou uvedené druhy troficky vázáni na keře, i oni vyžadují mozaiky 
zapojenějších křovin, solitérních keřů a travnatých partií. Dobře popsán je tento fenomén u 
bourovce Eriogaster catax, který preferuje izolovanější a drobnější keříky trnek a hlohů. 
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) klade vajíčka na drobnější stromky či keříky trnek a 
příbuzných keřů, často v křovinatém zápoji. Všechny uvedené ostruháčky najdeme na 
křovinatých mezích či lemech oddělující travnatá a lesní stanoviště.  

Management.  

1. Rozsáhlé porosty křovin proředit a zmladit prosekáním, a tím je přiblížit lesostepím. Na 
lokalitách bourovce Eriogaster catax provádět výřez vždy v letním období. 

2. Menší plochy, eventuálně linie, pouze omlazovat, a tím bránit v přerůstání lesem. 

3. Zmlazovací řezy vždy mozaikovitě, nikdy ne v celých porostech současně. 

4. Dřevní hmotu pálit až po nějakém čase, nejlépe na podzim příštího roku. 

Zakázané postupy. Bezzásahovost, protože ta povede dříve nebo později přes totální zápoj 
křovin až po jejich zastínění a vytlačení zapojeným lesem.  

Příklady dobré praxe. Zmlazovací řezy křovin jsou praktikovány mj. na podporu bourovce 
Eriogaster catax na Uherskobrodsku. Nedaleko jihomoravských Ždánic, v rámci projektu 
„Motýlí ráj“, jsou asanovány křoviny na bývalých záhumencích. Projektem podobného typu 
je tzv. „Třešňovka“ – redukce křovin a obnova lesostepního charakteru starých sadů pod 
vrcholem Oblík v Českém Středohoří.  

 

Rašeliniště a rašelinné lesy  

Do této kategorie stanovišť lze zařadit celou škálu biotopů, jejichž společným rysem je 
zvodnělá půda, která brání mineralizaci odumřelých zbytků vegetace a vede k hromadění 
organické hmoty, takzvaného humolitu. Prakticky všechny rašeliništní lokality jsou ohroženy 
zazemňováním provázeným sukcesí a zapojením vegetace. 

Ohrožení motýli. Bourovec Phyllodesma ilicifolium; píďalky Eupithecia gelidata, Arichanna 

melanaria, Carsia soririata; můry Litophane lambda, Litophane consocia, Protolampra 
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sobrina, Anarta cordigera, Celeaena haworthii, Eugraphe subrosea, Acronicta menyanthidis. 
V rašeliných lesích nachází své optimum bekyně Calliteara abietis. Denní motýly zastupují 
žluťásek Colias palaeno, modrásek Vacciniina optilete, perleťovci Boloria aquilonaris a 
Proclossiana eunomia, hnědásek Melitaea diamina a okáč Coenonympha tullia.  

Charakteristika. Vesměs se jedná o izolované ostrovní biotopy se specifickou „tajgovou“ 
faunou. Nejlépe jsou vyvinuty na Šumavě, v Krušných horách, ve Slavkovském lese, na 
Dokesku, v Krkonoších, Jizerských horách a Hrubém Jeseníku, Českomoravské vysočině a 
Třeboňské pánvi. Různé typy rašelinišť (údolní, horská, přechodová atd.) se mohou lišit 
faunou, stejně jako se různé oblasti republiky liší stupněm zachovalosti, respektive ohrožení, 
rašeliništní fauny – například obrovské rašelinné komplexy Šumavy dosud hostí veškerou 
odtud známou rašelinou faunu, zatímco izolovaná rašeliniště severních pohraničních hor nebo 
Českomoravské vysočiny řadu rašelinišních druhů v průběhu posledního století ztratily.  

 Rašeliništní druhy mohou být na rašelinný biotop vázány troficky (např. monofág na 
rojovníku bahenním Eupithecia gelidata, monofág na vachtě trojlisté Acronicta menyanthidis, 
monofág na vlochyni Colias palaeno, monofág na klikvě Boloria aquilonaris), nebo může jít 
druhy s širší trofickou vazbou, pravděpodobně vázané na specifické mezoklima rašelinných 
biotopů (např. Eugraphe subrosea, Eugraphe subrosea). Dalším typem vazby může být vazba 
na bohatou třírozměrnou strukturu vegetace – vesměs jde o otevřená území v lesních 
komplexech se střídáním vlhkých a sušších ploch. Bourovec Phyllodesma ilicifolia žil 
v minulosti i v otevřených nížinných pařezinách, dnes přežívá na rašeliništích, podobné 
případy najdeme i mezi dosud neohroženými druhy (bourovec Lasiocampa quercus, 
ostruháček Callophrys rubi).  

 Bolestí řady našich rašelinišť je zrychlující se zazemňování, akcelerované odvodněním 
v širším okolí a provázené zárůstem otevřených ploch dřevinami. To bylo pravděpodobnou 
příčinou ústupu rašeliništních specialistů z Českomoravské vysočiny, Hrubého Jeseníku, 
Třeboňska apod.  

Management.  

1. Za každou cenu udržet vodní režim, a to ve vlastních chráněných územích v jejich širším 
okolí – zaslepením veškerých melioračních rýh a kanálů odvádějících z rašeliniště vodu. 

2. Blokovat sukcesi prosvětlením stromového patra (s ponecháním dřevní hmoty na místě), a 
tím udržovat celou stanovištní mozaiku od tůněk a plošek s obnaženým humolitem přes 
volnou rašelinu po keříčkovitou a dřevinou vegetaci. 

3. U zatemňujících se rašelinišť narušovat povrch vytvářením tůněk a terénních depresí 

4. Na rašelinných loukách a lučních prameništích mozaikovitě séci na přelomu léta a podzimu   

Zakázané postupy. Zalesňování lagů rašelinišť, lesnické rekultivace vytěžených rašelinišť.  

Příklady dobré praxe. Úspěšná revitalizace rašeliniště „Soumarský most“; zaslepování 
odvodňovacích kanálů v oblasti Modravských slatí (obojí NP Šumava).  

 

Rákosiny, ostřicové porosty a podobné eutrofní mokřady  
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Biotopový komplex bylinných a křovinatých společenstev, někdy včetně solitérních dřevin, 
vázaný na vodní prostředí, nejčastěji v litorálech a výtopách rybníků, nížinných říčních nivách 
a podobně.  

Ohrožení motýli. Drvopleň Phragmataecia castanae; píďalky Epirrhoe pupillata, Eupithecia 

pygmaeata, Orthonoma vittata; můry Sedina buettneri, Lacanobia splendens, Diachrysia 

zosimi, Catocala electa, Meganephria bimaculosa, Mormo maura; bekyně Laelia coenosa; 
lišejníkovec Pelosia obtusa; přástevník Spilosoma urticae. Denní motýly těchto stanovišť 
zastupuje bělopásek Neptis rivularis, obývající tavolníkové nárosty v nivách jihočeských řek. 

Charakteristika. Z řady vegetačních jednotek, jež se v minulosti často vyskytovaly společně u 
kdejakého rybníka, se v poslední době často setkáváme s postupující dominancí rákosu, 
případně trávy chrastice rákosovité, na úkor všech možných dalších typů mokřadní vegetace. 
Tato degradace litorálů je dána několika příčinami. Za prvé, zákaz přístupu paseného dobytka 
k vodním plochám a vodotečím způsobil, že se litorály v celé zemi dostaly z pastevního tlaku, 
který potlačoval dominantní rákos. Za druhé, přehnojování rybníků vyhovuje rákosu spíše než 
např. oligotrofním ostřicím. Za třetí se prakticky nikde v ČR neprovádí seč či sklizeň rákosin 
pro průmyslové či energetické účely.  

 Na vlastní rákos je vázán větší počet nočních motýlů, z nichž zmíníme bekyni Laelia 
coenosa (rozsáhlé rákosiny teplých poloh) a drvopleně Phragmataecia castanae (i menší 
rákosiny v lesních mokřadech apod., v současnosti expandující). Lišejníkovec Pelosia obtusa 
se vyvíjí na lišejnících při bázi rákosových stvolů. Naopak můra Sedina buettneri se vyvíjí na 
zblochanech a ostřicích, obává oligotrofnější mokřady nižších poloh. Na byliny v litorálech 
vodních ploch jsou vázáni píďalka Orthonoma vittata, přástevník Spilosoma urticae či můra 
Lacanobia splendens. Můra Diachrysia zosimi se sice vyvíjí na lučním krvavci totenu, 
pravděpodobně však preferuje krvavce v nesečených litorálech. Vazbu na solitérní vrby 
vykazuje můra Catocala electa, na jilmy můra Meganephria bimaculosa.  

Management. U tak pestrého biotopového komplexu, jako jsou eutrofní mokřady, bude vždy 
záviset na prioritních druzích a technických možnostech. Cílem je udržet celé série mokřadní / 
litorální vegetace na úkor monospecifických porostů rákosu, bránit zarůstání dřevinami, brzdit 
eutrafizaci stanovišť. 

1. Pokud mokřady s výskytem ohrožených druhů přiléhají k rybníkům, prosadit nižší 
hnojení, možná i snížení rybích obsádek. 

2. Kde litorály rybníků či břehové porosty přiléhají k pastvinám, umožnit přístup 
pasoucímu se dobytku k vodě. 

3. Velké rákosiny periodicky séci, a to nikdy ne v celém rozsahu, ale v mozaice obdobně, 
jako uvádíme pro seč luk. 

4. V rozsáhlých mokřadních komplexech (např. niva Lužnice na Třeboňsku, niva Olše na 
Karvínsku, niva Ploučnice na Českolipsku) zavést volnou pastvu velkých herbivorů. 

Zakázané postupy. Odvodňování, zalesňování bezlesých mokřadů, bránění pastvě 
v břehových litorálech.  
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Příklady dobré praxe. Pastva koní v NPR Slanisko u Nesytu; asanace rákosových porostů 
v NPR Břehyňský a Novozámecký rybník.  

 

Písčiny 

Biotop, který během minulého století doznal největšího úbytku. Takzvané váté písky se 
vyvinuly během glaciálu v okolí niv větších nížinných řek (zejm. Labe, Vltava, Lužnice, 
Morava, Odra). Zárůstu lesem zde po staletí bránilo jejich využívání k pastvě. Někdy od 
poloviny 19. století byly záměrně zalesňovány zejména borovicí, dnes mimo hrstku 
chráněných území spíše sekundárně ve vytěžených pískovnách.  

Ohrožení motýli. Vřetenušky Zygaena laeta a Zygaena punctum, lišaj Hyles euphorbiae, 
píďalky Narraga fasiolaria, můry Protolampra sobrina, Schinia cognata, Xestia asworthii, 
Hadena irregularis, Staurophora celsia. Dva denní motýli těchto stanovišť u nás již vyhynuli, 
dosud zde žijí některé druhy sdílené s krátkostébelnými stepmi a skalami: okáči Arethusana 

arethusa a Minois dryas, ohniváček Lycaena alciphron, soumračník Pyrgus carthami aj.   

Charakteristika. Málo druhů písčin je na tato stanoviště vázano striktně – fauna je sdílená 
s krátkostébelnými stepními trávníky, skalami apod. Mnoho druhů zde však nachází optimum, 
buď pro velké abudance živných rostlin (např. Zygaena laeta vázaná na máčku ladní, nebo 
Hyles euphorbiae vázaný na pryšce), nebo pro specifické mezo- a mikroklima. Některé 
písčinné druhy zasahují i do řídkých, nejčastěji borových, lesů na pískách (např. Staurophora 

celsia).  

Management. Potřebné je jednak radikální rozšíření písčin na úkor biologicky bezcenných 
lesních plantáží, jednak bránění sukcesi na písčinách již existujících.  

1. Extenzivně pást, řízeně vypalovat v zimním období, nebo kombinovat tyto přístupy 

2. Vegetační kryt narušovat mechanicky pojezdem vozidel, bránováním apod. 

3. Plochy porostlé invazními bylinami asanovat radikálněji: buldozerem shrnout celé 
ruderalizované plochy a skrývku odvézt mimo vlastní území 

4. Využít potenciálu pískoven, jež často přiléhají k písečným lokalitám – zabránit zde 
lesnickým rekultivacím, provádět zde obdobný management jako na písčinách a začlenit 
tyto plochy do sítě ZCHÚ  

Zakázané postupy. Zalesňování, produkční lesnické rekultivace pískoven.  

Příklady dobré praxe. Prakticky všechna písčinová maloplošná chráněná území (Moravská 
sahara, Vojenské cvičiště Bzenec, Písečný přesyp u Vlkova) jsou udržována správně – 
s výřezem křovin, narušováním drnu atd. Velmi pozitivní je péče o písčité plochy pod 
elektrovody v oblasti tzv. „Východočeské Sahary“ (pečuje spolek Jaro Jaroměř). Přímo 
příkladné pak jsou biologické revitalizace vytěžených pískoven v CHKO Třeboňsko (spolek 
Calla).  

 

Skály a sutě (S – skály, sutě a jeskyně) 
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Fauna je obdobou krátkostébelných stepí, s relativně vyšším zastoupením druhů preferujících 
obnažený substrát. I tyto biotopy byly v minulosti vesměs pasené. Ústup od pastvy vedl 
k jejich přerůstání křovinami, sukcesi směrem k lesu a následné degradaci, nebo úmyslnému 
zalesňování. Denní motýli nejsou vázáni přímo na skály; řada xerotermních druhů však 
vyžaduje mozaiku nezapojené vegetace a obnaženého podloží, tedy zdroje podmíněné 
přítomností skal a sutí. 

Ohrožení motýli. Zelenáček Adscita geryon, píďalky Idaea contiguaria, Nebula tophaceata, 
Nebula achromaria, můry Apamea platinea, Euxoa vitta, Xestia asworthii, Luperina nickerlii, 
Platyperigea terrea; přástevníci Watsonarctia casta, Chelis maculosa a Cycnia luctuosa, 
lišejníkovci Paidia rica, Setina roscida. Na ohrožené denní motýly velmi bohaté biotopy, 
například jasoň červenooký (Parnassius apollo) (reintrodukovaná populace na Štramberku), 
soumračníci Spialia sertorius, Pyrgus serratulae a P. carthami, modrásci Scolitantides orion, 
Pseudophilotes vicrama, Plebeius idas, Polyommatus dorylas, okáč skalní (Chazara briseis) 
aj.  

Charakteristika. Fauna je obdobou krátkostébelných stepí, s relativně vyšším zastoupením 
druhů vyžadujících či preferujících obnažený substrát. Například lišejníkovec Paidia rica 
přežívá již jen na několika izolovaných osluněných skalách a skalních plošinách s bohatými 
porosty lišejníku a játrovek v CHKO Křivoklátsko. Podobné nároky, ovšem s vývojem na 
bylinách, mají přístevníci Sedina roscida a Cycnia luctuosa. Vyhynulý a reprodukovaný 
Parnassius apollo se vyvíjí na rozchodnících na skalních hranách vápencových lomů u 
severomoravského Štramberka. Rovněž na rozchodník vázaný modrásek Scolitantides orion 

leckde přežívá ve velmi malých izolovaných populacích, ještě horší je situace na 
mateřídoušku vázaného modráska Pseudophilotes vicrama.  

 Byť skalní substrát na těchto biotopech zpomaluje zapojení vegetace a růst dřevin, i na 
většině skalních biotopů by dříve či později převládla pozdější sukcesí stadia. Vyšší rozloha 
skal a sutí v minulosti byla dána tím, že i tyto lokality bývaly paseny, typicky nenáročnými 
kozami. Zánikem pastvy spousta skalních biotopů zanikla, nebo se stala neobývatelnými pro 
specifickou faunu.  

 Většina motýlů obývajících skalnaté lokality ovšem není vázána přímo na skály; 
typicky vyžadují mozaiku nezapojené vegetace a obnaženého podloží. 

Management.  

1. všechny skalnaté biotopy bránit před expanzí dřevin; plošně a důsledně likvidovat invazní 
akát, borovici černou a další nepůvodní dřeviny   

2. stanoviště pravidelně udržovat extenzívní pastvou koz 

3. v zimních měsících je možné provádět řízené vypalování 

4. využít potenciálu kamenolomů, kde po ukončení těžby vnikají náhradní refugia skalních a 
stepních organismů; zde nedopustit lesnické či zemědělské rekultivace, naopak je citlivě 
revitalizovat 

5. kde je třeba, zvětšit plochu skalních povrchů, zvážit radikální asanaci pomocí buldozeru, 
nebo vystřelením drobných lomových stěn 
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Zakázané postupy. Zalesňování, tolerance expanze invazních dřevin. 

Příklady dobré praxe. Z poslední dekády je jich mnoho – např. péče o skalní chráněná území 
v obvodu Velké Prahy (pastva koz, výřez dřevin) i jinde.  

 

Alpínské trávníky, včetně horských luk pod hranicí lesa 

Pravé alpínské trávníky jsou v ČR vyvinuty jen v Krkonoších, Hrubém Jeseníku a na 
Králickém Sněžníku. Zástupci vysokohorské fauny se však vyskytují i na kulturních loukách 
pod hranicí lesa (přibl. ve smrkovém vegetačním stupni), buďto sem zasahují z vyšších poloh 
(Krkonoše, méně Hrubý Jeseník), nebo jde o reliktní výskyty, možná související s historicky 
otevřenější strukturou horských lesů.  

Ohrožení motýli. Píďalky Eupithecia silenata, Psodos alpinatus, Psodos quadrifarius a Thera 

cognata. Denní motýly zde zastupuje okáč Erebia sudetica.  

Charakteristika. Celá rozloha vysokohorských holí je v ČR chráněna formou maloplošných 
ZCHÚ a I. zón Krkonošského národního parku. Ústředním problémem těchto stanovišť je 
současný pokles diverzity bylinného patra, související s upuštěním od pastvy, případně 
travaření, v období po II. světové válce. Zmizení pastevního tlaku vede k dominanci několika 
málo trav, případně brusnicových keříků, jakož i k expanzi borovice kleče (původní 
v Krkonoších, nepůvodní a invazní v Jeseníkách). Situaci zhoršuje zdokumentovaný posun 
horní hranice lesa, respektive klečového pásma.  

 Expandující borovice kleč zmenšuje rozlohu pramenišť obývaných v Hrubém Jeseníku 
okáčem Erebia sudetica. V Jeseníkách i Krkonoších je pozorován úbytek abundance obou 
píďalek rodu Psodos (P. alpinarius žije v obou pohořích, P. quadrifarius jen v Krkonoších). 
Ochuzování bylinného patra nesvědčí ani píďalce Eupithecia silenata. Thera cognata, vázaná 
na jalovce na bývalých horských pastvinách a recentně známá jen ze Šumavy, je potenciálně 
ohrožená sukcesím zarůstáním svých lokalit. Louky pod hranicí lesa jsou na Šumavě, 
v Krkonoších i jinde ohroženy buď příliš intenzívní péčí (např. opakovaná plošná strojová seč 
na loukách v okolí krkonošských bud tam potlačuje téměř všechny druhy motýlů), nebo 
naopak sukcesím zarůstáním (některé odlehlejší enklávy na Šumavě).  

Management. 

1. Na části alpínského bezlesí Krkonoš a Jesníků obnovit tradiční extenzivní pastvu – lépe 
pást skot a než ovce.  

2. Na horských loukách pod hranicí lesa obnovit extenzivní seč, séci mozaikou zaměřenou 
na místa s vyšší vegetací, důsledně odstraňovat biomasu.  

3. Radikální asanace kleče v CHKO Jeseníky a proředění klečových výsadeb v NP 
Krkonoše, eliminovat i rozsáhlé porosty brusnic. Nejlépe kombinovat asanaci se sečí 
nebo pastvou, čili po každém zásahu ihned začít séci nebo pást.  

4. V NP Šumava zavést pro vybrané bezlesé partie volnou pastvu herbivorů coby 
ekonomicky i biologicky výhodnou metodu péče o biotopy.  
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5. V dlouhodobějším časovém horizontu (1x za 10 let a více) experimentálně maloplošně 
vypalovat plochy s akumulovanou stařinou. 

Zakázané postupy. Nexperimentovat se zvyšováním horní hranice lesa. 

Příklady dobré praxe. Vzhledem k opatrnosti ochranářů vůči biotopům nad hranicí lesa 
(mýtus o „nenarušenosti“) jich dosud není mnoho. Přesto dochází k redukci expandující kleče 
na rašeliništích v Krkonošském národním parku, v Malé Kotlině v jesenické NPR Praděd i 
jinde. Extenzívní pastva byla úspěšně navrácena jednak k některým krkonošským boudám, 
jednak na četné luční enklávy v NP Šumava. To nejdůležitější – obnova pastvy nad horní 
hranicí lesa sudetských pohoří – však stále čeká na realizaci.  

 

3.3.3. Stanoviště silně ovlivněná člověkem 

Postindustriální stanoviště a ruderály (především X6 – Antropogenní plochy se sporou 
vegetací a X7, X8 – Ruderály) 

Lomy, pískovny, důlní výsypky, hliniště, popílkoviště, proluky mezi průmyslovými zónami a 
dokonce i dálniční, silniční a železniční tělesa mohou za jistých podmínek hostit značná 
množství ohrožených druhů. Přítomnost nezapojené vegetace tato stanoviště sbližuje se 
sutěmi a skálami termofytika, s krátkostébelnými xerotermy nebo vátými písky; ruderální 
vegetace může nahrazovat vysokostébelnější stepi, lesní lemy nebo teplomilné křoviny. 
Ohrožení motýli. Na xerotermních ruderálech například vřetenuška Zygaena laeta, zelenáček 
Adscita geryon, lišaj Proserpinus proserpina, lišejníkovec Setina roscida, přástevník Thyria 

jacobeae, můry Acontia lucida, Cucullia asteris, Cucullia tanaceti. Denní motýly zastupují 
reintrodukovaný jasoň Parnassius apollo, otakárek Iphiclides podalirius, soumračníci Spialia 

sertorius, Thymelicus acteon, modrásci Polyommatus bellargus, Plebeius idas, Scolitantides 

orion, Glaucopsyche alexis, Polyommatus daphnis, ostruháčci Satyrium spini, S. acaciae, 
okáči Hyponephele lycaon, Hipparchia semele, Minois dryas aj. Na hygrofilních ruderálech 
k nim přistupují např. můra Mormo maura, nebo modrásci Phengaris nausithous a Aricia 

eumedon, či dokonce pestrokřídlec Zerynthia polyxena.  

Charakteristika. Bohatá fauna postindustriálních biotopů souvisí s přítomností struktur 
chybějících v běžné krajině (např. plochy výhřevného obnaženého substrátu, některé jinde 
vzácné živné rostliny, značná různorodost mikroklimatu). Osídlení konkrétními druhy 
samozřejmě závisí na blízkosti či vzdálenosti přirozených biotopů, sloužících jako zdroje 
kolonistů, i na charakteru postindustriálního stanoviště jako takového – ve vápencových 
lomech se objevují druhy karbonátových skalních stepí, v pískovnách druhy písčin a podobně. 
Problematika je v ČR intenzívně zkoumána, k dispozici je několik monografií (např. Tropek 
& Řehounek 2012), na které čtenáře odkazujeme.  

Management.  

1. Poskytnout maximální prostor řízené sukcesi: Spoléhat na spontánní kolonizaci vegetací, 
při tom redukovat invazní rostlinstvo, zejména dřeviny typu akátu, pajasanu apod.  
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2. Vnášet stanovištně vhodné druhy rostlin se sníženou schopností samovolné kolonizace – 
výsevy nebo i výsadbou, vytěžená stanoviště mohou být vhodnými náhradními 
stanovišti pro některé v krajině ustupující druhy rostlin.  

3. Výsevy bohatých bylinotravinných směsí na lokality typu silničních náspů, továrních dvorů 
apod. Využívat regionálně původní osivo.   

4. Vzhledem k tomu, že podobné lokality stále nejsou veřejností vnímány jako „příroda“, je 
vhodné začít zde, pokud jsou to lokality ohrožených druhů, vyhlašovat maloplošná chráněná 
území.  

Zakázané postupy.  Zemědělské a lesnické rekultivace spočívající v zavezení lokalit ornicí a 
lesnickou či zemědělskou výsadbou. Vytváření velkých vodních nádrží. Skládkování.  

Příklady dobré praxe. Je jich mnoho, díky stále akceptovanějšímu pochopení významu 
postindustriálních lokalit pro biodiverzitu. Zmíníme biologickou revitalizaci vytěžených lomů 
na Hádech u Brna a na moravském Štramberku, nebo vynikající revitaliační projekty v oblasti 
třeboňských pískoven. V poslední době též probíhají výsevy motýlích směsí na dálničních 
tělesech. 

 

Zahrady, parky a intravilány (X1 – Urbanizovaná území) 

I naprosto urbanizované lokality mohou hostit ohrožené druhy, kteří nacházejí stanoviště 
v prolukách, zahradách, parcích a na podobných místech. Pro většinu motýlů jde o přechodná 
stanoviště, přesto se zde některé druhy vyskytují pravidelněji.  

Ohrožení motýli. Martináč Saturnia pyri, můry Atethmia ambusta a Mormo maura. Denní 
motýly zastupují např. soumračník Carcharodus alcae, modrásek Scolitantides orion, batolci 
Neptis rivularis a Limenitis camilla, otakárek Iphiclides podalirius.  

Charakteristika. Náš největší noční motýl, martináč Saturnia pyri, se kromě lesostepí 
vyskytuje i v zahradách a sadech jižní Moravy. Sadovou můrou může být i Atethmia ambusta, 
vázaná na staré vysokokmeny hrušní, nebo Mormo maura, druh příbřežních ruderálů, který 
někdy zimuje ve starých stokách, štolách či kůlnách. Soumračník Carcharodus alceae obývá 
ruderály s porosty slézovitých. Bělopásek Neptis rivularis, v přírodě vázaný na mokřady 
s tavolníkem vrbolistým, nepohrdne ve své oblasti výskytu (Třeboňsko, Budějovicko, 
Jindřichohradecko) ani tavolníky v živých plotech sídel. Totéž platí v podhůří, třeba na 
Liberecku, pro bělopáska Limenitis camilla (vývoj na zimolezech) a v termofytiku jižní 
Moravy pro otakárka Iphiclides podalirius (vývoj na trnkách). Na skály vázaný modrásek 
Scolitantides orion osídluje vhodné zídky a alpína v prostoru Velké Prahy.  

Management. Problematika péče o urbánní biotopy by zasloužila samostatnou publikaci 
zejména v souvislosti s tím, jak roste popularita „městské ekologie“ v podobě projektů 
různých „živých zahrad“, „motýlích parků“ a podobně. K tématu vycházejí samostatné 
publikace určené široké veřejnosti. Na tomto místě proto jen obecné poznámky.  

1. Květinové záhony, alpína a podobně osívat kvalitními nektaronosnými rostlinami, 
případně i živnými rostlinami ohroženějších druhů.  
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2. Preferovat domácí druhy stromů a keřů, které ideálně hostí ohrožené motýly (např. 
tavolník, zimolezy, trnky, hlohy…) 

3. Na plochách veřejné zeleně ponechávat dočasně nesečené plochy. 

4. Kde to nevadí jiným funkcím města, tolerovat drobný nepořádek jako hromady kamení či 
rumiště, pokácené kmeny stromů a podobně.  

Příklady dobré praxe: V posledních letech jich zásadně přibylo, například přímo v intravilánu 
Českách Budějovic jsou některé parky sečeny mozaikou, jsou zde zřizovány „včelí 
hotely“, „broukoviště“ a další drobná zařízení pro podporu biodiverzity bezobratlých. 
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3.4. Tabelární přehled biotopů ohrožených motýlů 

 

Tabelární přehled biotopů ohrožených motýlů 

Tab.: Biotopy denních a velkých nočních motýlů zařazených do Červeného seznamu bezobratlých České republiky (Farkač et al. 2005). 

 

 

O
h

rožen
ost - 

k
ategorie 

L
u

žn
í lesy 

D
ou

b
ravy 

B
u
čin

y a su
ťové 

lesy 

H
orsk

é sm
rčin

y 

L
esn

í lem
y, 

p
a
řezin

y, sv
ětlin

y 

S
tep

i, lesostep
i, 

su
ch

é p
astvin

y 

V
lh

k
é až 

m
ezofiln

í lou
k

y 

K
řovin

y 

R
ašelin

iště 

E
u

trofn
í m

ok
řad

y 

P
ísčin

y 

S
k

ály a su
tě 

A
lp

ín
ské trávn

ík
y, 

h
orsk

é lou
k

y 

P
ostin

d
. stan

oviště, 
ru

d
erály 

Z
ah

rad
y, p

ark
y a 

in
travilán

y 

otakárkovití                                 

pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) VU ●       ●         ●       ●   

jasoň červenooký (Parnassius apollo) RE      ●      ●  ●  

jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) CR   ● ●   ● ●                   

otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) VU           ●   ●             ● 

běláskovití                                 

bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) VU   ●     ● ●               ●   

bělásek východní (Leptidea morsei) CR  ●   ●           

bělásek ovocný (Aporia crataegi) NT           ●   ●           ●   

bělásek jižní (Pieris mannii) RE      ●      ●    

žluťásek borůvkový (Colias palaeno) VU                 ●             

žluťásek úzkolemý (Colias chrysotheme) RE      ●      ●    

žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) CR           ●                   

modráskovití                                 
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pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina) VU   ●     ● ●                   

ohniváček rdesnový (Lycaena helle) RE          ●      

ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron) VU           ● ●   ●             

ohniváček janovcový (Lycaena thersamon) RE      ●          

ostruháček jilmový (Satyrium w-album) VU ● ● ●   ●                     

ostruháček trnkový (Satyrium spini) VU     ● ●  ●      ●  

ostruháček česvinový (Satyrium ilicis) EN   ●     ●                     

ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) VU     ● ●  ●      ●  

modrásek tolicový (Cupido decoloratus) NT         ●   ●             ●   

modrásek čičorkový (Cupido alcetas) VU ●    ●           

morásek černočárný (Pseudophilotes baton) CR           ●                   

modrásek východní (Pseudophilotes vicrama) EN      ●      ●    

modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) VU           ●           ●   ● ● 

modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis) VU      ●        ●  

modrásek hořcový (Maculinea alcon) CR           ● ●   ● ●           

modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) CR      ●          

modrásek očkovaný (Maculinea teleius) VU             ●   ● ●           

modrásek bahenní (Maculinea nausithous) NT       ●  ● ●      

modrásek obecný (Plebejus idas) VU           ●           ●   ●   

modrásek pumpavový (Aricia artaxerxes) EN      ●      ●  ●  
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modrásek bělopásný (Aricia eumedon) VU             ●     ●           

modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete) VU         ●       

modrásek lesní (Cyaniris semiargus) VU           ● ●   ●             

modrásek ligrusový (Polyommatus damon) CR      ●          

modrásek komonicový (Polyommatus dorylas) EN           ●           ●       

modrásek vičencový (Polyommatus thersites) VU      ●          

modrásek stepní (Polyommatus eroides) RE           ●           ●       

modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) VU      ●        ●  

modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) VU           ●               ●   

babočkovití                                 

bělopásek jednořadý (Limenitis reducta) RE   ●     ●                     

bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) VU   ●  ●         ● ● 

bělopásek hrachorový (Neptis sappho) RE   ●     ●                     

bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis) VU ●    ●     ●     ● 

babočka vrbová (Nymphalis xanthomelas) RE ●       ●                     

babočka bílé L (Nymphalis vaualbum) RE ●    ●           

perleťovec prostřední (Argynnis adippe) VU   ● ●   ● ●                   

perleťovec maceškový (Argynnis niobe) EN      ●          

perleťovec ostružinový (Brenthis daphne) VU         ● ●                   

perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate) VU      ●          
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perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne) VU   ● ●   ● ●                   

perleťovec severní (Boloria aquilonaris) EN         ●       

perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia) VU                 ●             

hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia) EN      ●     ●     

hnědásek diviznový (Melitaea phoebe) CR           ●                   

hnědásek květelový (Melitaea didyma) EN      ●          

hnědásek jižní (Melitaea trivia) RE           ●                   

hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) EN       ●  ●       

hnědásek podunajský (Melitaea britomartis) CR         ● ●                   

hnědásek černýšový (Melitaea aurelia) CR      ●        ●  

hnědásek osikový (Euphydryas maturna) CR ●       ●                     

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) CR       ●  ●       

okáč medyňkový (Hipparchia fagi) VU   ●     ● ●         ●         

okáč bělopásný (Hipparchia alcyone) CR  ●   ●       ●    

okáč metlicový (Hipparchia semele) CR   ●     ● ●               ●   

okáč písečný (Hipparchia statilinus) RE           ●     

okáč skalní (Chazara briseis) CR           ●           ●       

okáč ovsový (Minois dryas) VU  ●   ● ●     ●     

okáč voňavkový (Brintesia circe) VU   ●     ● ●               ●   

okáč kostřavový (Arethusana arethusa) EN      ●          
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okáč menší (Erebia sudetica) VU                         ●     

okáč kluběnkový (Erebia aethiops) VU  ● ●  ● ●        ●  

okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon) EN           ●               ●   

okáč středomořský (Hyponephele lupina) RE           ●     

okáč lipnicový (Pyronia tithonus) RE   ●     ●                     

okáč stříbrooký (Coenonympha tullia) CR         ●       

okáč hnědý (Coenonympha hero) RE ●       ●                     

okáč stínovaný (Lasiommata petropolitana) NT   ●  ●           

okáč jílkový (Lopinga achine) CR   ●     ●                     

soumračníkovití                                 

soumračník slézový (Carcharodus alceae) VU           ● ●             ● ● 

soumračník měsíčkový (Carcharodus flocciferus) RE      ●          

soumračník skořicový (Spialia sertorius) VU           ●           ●   ●   

soumračník podobný (Pyrgus armoricanus) CR      ●          

soumračník bělopásný (Pyrgus alveus) VU         ● ●                   

soumračník západní (Pyrgus trebevicensis) CR      ●          

soumračník mochnový (Pyrgus serratulae) VU           ●           ●       

soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami) VU      ●      ●  ●  

soumračník severní (Carterocephalus silvicolus) RE                   ●           

soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) EN  ●   ● ●        ●  
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soumračník čárkovaný (Hesperia comma) VU           ●                   

vřetenuškovití                                 

vřetenuška smldníková (Zygaena cynarae) RE         ● ●                   

vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae) CR      ●          

vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii) CR                   ●           

vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) EN      ●     ●     

vřetenuška chrastavcová (Zygaena osterodensis) EN   ●     ●                     

vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum) EN      ●     ●     

zelenáček chrpový (Jordanita chloros) VU           ●           ●       

zelenáček velký (Jordanita notata) VU      ●          

zelenáček devaterníkový (Adscita geryon) NT           ●           ●   ●   

drvopleňovití                                 

drvopleň chřestový (Parahypopta caestrum) EN           ●                   

drvopleň rákosový (Phragmataecia castaneae) NT         ●         ●       ●   

bourovcovití                                 

bourovec trnkový (Eriogaster catax) CR        ● ●   ●               

bourovec cerový (Eriogaster rimicola) EN  ●   ●           

bourovec pryšcový (Malacosoma castrense) EN           ●                   

bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolium) EN         ●       

bourovec osikový (Gastropacha populifolia) VU ●       ●                     
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bourovec ovocný (Gastropacha quercifolia) NT   ●     ● ●                   

martináčovití                                 

martináč trnkový (Saturnia spini) RE         ● ●                   

martináč hrušňový (Saturnia pyri) NT   ●     ● ●               ● ● 

pabourovcovití                                 

pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi) CR           ● ●   ●             

pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci) VU         ● ● ●                 

lišajovití                                 

dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus) EN           ●                   

lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) EN     ● ●     ●     

lišaj svízelový (Hyles gallii) VU         ● ● ●       ●     ●   

dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis) NT     ● ●  ●        

lišaj dubový (Marumba quercus) NT   ●     ● ●                   

lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina) NT           ●               ●   

srpokřídlecovití                                 

srpokřídlec olšový (Drepana curvatula) VU ●       ●       ●             

hřbetozubcovití                                 

vztyčnořitka vzácná (Pygaera timon) RE ●       ●                     

hřbetozubec jarní (Odontosia sieversi) VU  ● ●             
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hřbetozubec jilmový (Dicranura ulmi) NT ● ●     ● ●                   

hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata) NT   ● ●   ●                     

bekyňovití                                 

štětconoš měsíčkový (Gynaephora selenitica) RE         ● ●                   

bekyně rákosová (Laelia coenosa) RE          ●      

bekyně dubová (Parocneria detrita) EN   ●     ●                     

bekyně narudlá (Ocneria rubea) VU  ●   ● ●          

štětconoš smrkový (Calliteara abietis) NT     ● ● ●       ●             

přástevníkovití                                 

přástevník pryšcový (Arctia festiva) RE           ●         ●         

přástevník střemchový (Pericallia matronula) RE  ●   ●           

přástevník smuteční (Phragmatobia luctifera) CR           ● ●             ●   

přástevník kopřivový (Spilosoma urticae) CR ●    ●  ●   ●      

přástevník mařinkový (Watsonarctia casta) CR           ●           ●       

přástevník fialkový (Coscinia cribraria) EN     ●           

přástevník svízelový (Chelis maculosa) EN           ●           ●       

lišejníkovec šedavý (Paidia rica) EN            ●    

přástevník angreštový (Rhyparia purpurata) EN         ● ● ●                 

lišejníkovec malý (Setina roscida) EN      ●      ●  ●  

přástevník černoskvrnný (Cycnia luctuosa) VU                       ●       
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přástevník užankový (Hyphoraia aulica) VU  ● ●  ● ●          

přástevník jestřábníkový (Spiris striata) VU           ●         ●         

lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra) NT ● ● ●  ●         ●  

lišejníkovec bažinný (Pelosia obtusa) NT                   ●           

přástevník starčkový (Thyria jacobaeae) NT           ●               ●   

píďalkovití                                 

zejkovec kručinkový (Hypoxistis pluviaria) RE         ● ●                   

šerokřídlec pampeliškový (Charissa glaucinaria) RE            ●    

různorožec mechový (Alcis jubata) CR     ●                         

různorožec lišejníkový (Cleorodes lichenarius) CR   ●  ●           

píďalka žluťuchová (Perizoma sagittatum) CR ●       ●         ●           

šedokřídlec jižní (Schistostege decussata) CR     ● ●          

zelenopláštník jehlicový (Aplasta ononaria) EN         ● ●                   

píďalka malebná (Coenocalpe lapidata) EN      ●  ●        

píďalka skalní (Entephria flavicinctata) EN                       ●       

píďalka alpínská (Entephria nobiliaria) EN            ●    

píďalka bahenní (Epirrhoe pupillata) EN             ●     ●           

kropenatec kručinkový (Isturgia roraria) EN     ● ●          

vlnopásník lužní (Scopula nemoraria) EN ●       ●         ●           

vlnopásník značený (Scopula subpunctaria) EN      ●      ●    
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skvrnopásník angreštový (Abraxas grossulariatus) VU ●       ●                     

šedokřídlec samorostlíkový (Acasis appensata) VU   ●  ●       ●    

různorožec borůvkový (Arichanna melanaria) VU         ●       ●             

píďalka klikvová (Carsia sororiata) VU         ●       

zejkovec plaménkový (Crocalis tusciaria) VU         ● ●   ●               

šerokřídlec žlutavý (Charissa intermedia) VU            ●    

píďalka kozlíková (Colostygia kollariaria) VU                 ●       ●     

světlokřídlec šalvějový (Dyscia conspersaria) VU      ●          

píďalka šťavelová (Entephria infidaria) VU         ●             ●       

zejkovec osikový (Epirranthis diversata) VU     ●           

píďalička rojovníková (Eupithecia gelidata) VU                 ●             

píďalička bahenní (Eupithecia pygmaeata) VU          ●      

píďalička silenková (Eupithecia silenata) VU                         ●     

píďalka jilmová (Hydrelia blomeri) VU   ●  ●           

píďalka kručinková (Chesias rufata) VU           ●                   

žlutokřídlec skalní (Idaea contiguaria) VU            ●    

kropenatec pelyňkový (Narraga fasciolaria) VU                     ●         

píďalka údolní (Nebula tophaceata) VU            ●    

píďalka bezbarvá (Nebula achromaria) VU           ●           ●       

píďalka vachtová (Orthonama vittata) VU          ●      
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píďalka kuřičková (Perizoma taeniatum) VU     ●                         

huňatec alpínský (Psodos alpinatus) VU             ●   

hunatec žlutopásný (Psodos quadrifarius) VU                         ●     

píďalka severní (Thera cognata) VU             ●   

běločárník dubový (Campaea honoraria) NT   ●     ●                     

píďalka skalková (Colostygia aptata) NT     ●       ●    

píďalka černá (Epirrhoe hastulata) NT         ●                     

různorožec černopásný (Fagivorina arenaria) NT   ●             

píďalka prameništní (Lampropteryx otregiata) NT     ● ●         ●       ●     

šerokřídlec trnkový (Odontognophos dumetatus) NT     ● ●  ●        

vlnopásník luční (Scopula umbelaria) NT   ●     ● ●                   

světlopáska červcová (Calymma communimacula) RE         ● ●                   

zlatokřídlec vzácný (Jodia croceago) CR  ●   ●           

můra svlačcová (Lacanobia splendens) CR ●                 ●           

světlopáska ruměnicová (Odice arcuinna) CR      ●          

černopáska stračková (Periphanes delphinii) CR           ●               ●   

osenice paprsčitá (Actinotia radiosa) EN      ●     ●     

blýskavka hasivková (Callopistria juventina) EN   ● ●   ●                     

hnědopáska žluťuchová (Calyptra thalictri) EN ●    ● ●          

můra Leinerova (Conisania leineri) EN           ●         ●         
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kovolesklec totenový (Diachrysia zosimi) EN       ●   ●      

hnědopáska panonská (Lygephila ludicra) EN           ●                   

kovolesklec žluťuchový (Lamprotes c-aureum) EN         ● ●      

kovolesklec piplový (Euchalcia consona) EN           ● ●                 

kovolesklec plicníkový (Euchalcia modestoides) EN      ● ●         

kovolesklec horský (Euchalcia variabilis) EN     ●                         

travařka okrová (Eremobia ochroleuca) EN      ●          

můra kozincová (Heliophobus kitti) EN           ●                   

dřevobarvec olšový (Lithophane consocia) EN         ● ●      

dřevobarvec vlochyňový (Lithophane lamda) EN                 ●             

osenice vřesová (Lycophotia molothina) EN         ●       

travařka Nickerlova (Luperina nickerlii) EN           ●                   

můra pelyňková (Polia serratilinea) EN      ●      ●    

kovolesklec omějový (Polychrysia moneta) EN         ●               ●     

pestroskvrnka čekanková (Polymixis flavicincta) EN     ● ●      ●    

osenice šedonachová (Protolampra sobrina) EN         ●       ●             

černopáska radyková (Schinia cognata) EN      ●     ●     

osenice starčková (Xestia ashworthii) EN                       ●   ●   

osenice smrková (Xestia sincera) EN    ●            

zlatokřídlec jilmový (Xanthia gilvago) EN ●       ●                     
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osenice šedokřídlá (Yigoga forcipula) EN      ●      ●    

světlopáska slézová (Acontia lucida) VU           ●               ●   

blýskavka černá (Amphipyra livida) VU ● ●   ● ●  ●      ●  

můra vlochyňová (Anarta cordigera) VU                 ●             

šedavka (Apamea maillardi) VU         ●   ● ●   

šedavka platinová (Apamea platinea) VU                       ●       

hnědopáska alchymista (Catephia alchymista) VU  ●   ● ●          

stužkonoska vrbová (Catocala electa) VU ●                 ●           

šedavka mokřadní (Celaena haworthii) VU         ●       

jasnobarvec východní (Episema tersa) VU           ●                   

osenice rašelinná (Eugraphe subrosea) VU         ●       

můra ušnicová (Hadena irregularis) VU           ●         ●         

hnědopáska největší (Lygephila lusoria) VU      ●  ●        

pestroskvrnka dvouskvrnná (Meganephria bimaculosa) VU ●       ● ●   ●   ●           

blýskavka černopásá (Mormo maura) VU ●         ●    ● ● 

rákosnice ostřicová (Phragmatiphila nexa) VU                   ●           

černopáska třemdavová (Pyrrhia purpurina) VU     ● ●          

rákosnice pozdní (Sedina buettneri) VU                   ●           

travařka ozdobná (Staurophora celsia) VU  ●   ● ●     ●     

kovolesklec kopřivový (Syngrapha interrogationis) VU       ●         ● ●           
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osenice horská (Xestia rhaetica) VU    ●     ●       

osenice severní (Xestia alpicola) VU                 ●       ●     

šípověnka vachtová (Acronicta menyanthidis) NT         ●    ●   

zlatokřídlec hrušňový (Atethmia ambusta) NT         ● ●                 ● 

jasnobarvec bělozářkový (Cleoceris scoriacea) NT     ● ●          

kukléřka hvězdnicová (Cucullia asteris) NT           ●               ●   

kukléřka vratičová (Cucullia tanaceti) NT      ●        ●  

osenice hbitá (Euxoa birivia) NT                         ●     

osenice (Euxoa tritici (= crypta)) NT      ●         ● 

osenice bělopásná (Euxoa vitta) NT           ●                   

osenice vrbová (Mesogona oxalina) NT ●    ●     ●      

jasnobarvec hledíkový (Omphalophana antirrhinii) NT           ●                   

blýskavka skalní (Platyperigea terrea) NT            ●    

šípověnka stepní (Simyra nervosa) NT           ●                   

dřevobarvec úzkokřídlý (Scotochrosta pulla) NT  ●   ● ●          

šedavka devětsilová (Hydraecia petasitis) NT                   ●           
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4. Prioritní oblasti a lokality pro druhovou ochranu  

 

Z hlediska současného výskytu ohrožených druhů motýlů lze vybrat regiony, které jsou pro 
jejich přežití v České republice prioritní. Zde je třeba pro stanoviště ohrožených druhů 
nutné zajistit management komplexně na úrovni celé krajiny. To bude vyžadovat zejména 
změny v obhospodařování lesů, přizpůsobení managementu stepních, lesostepních, lučních a 
mokřadních lokalit potřebám motýlů a zvyšování počtů těchto stanovišť cestou ekologie 
obnovy. Protože většina prioritních oblastí je územně chráněna, bude nutné zohlednit potřeby 
motýlů v plánech péče jednotlivých národních parků, chráněných krajinných oblastí a 
maloplošných zvláště chráněných území, jakož i v územních plánech jednotlivých území.   

 

4.1. Karlovarský kraj 

 

CHKO Slavkovský les  

Rašeliniště, vřesoviště, rašelinné louky, mokřady, kamenité výchozy, ostrůvky xerotermní 
vegetace, skalnatá údolí, extenzivní pastviny, převážně v NPR Kladské rašeliny, NPP Křížky, 
NPP Upolínová louka pod Křížky, PR Údolí Teplé, PR Rašeliniště u Myslivny, PP Podhorní 
slatě. 

Ohrožení denní motýli: hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), h. rozrazilový 
(Melitaea diamina), perleťovec severní (Boloria aquilonaris), ohniváček modrolesklý 
(Lycaena alciphron), modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), pestrobarvec petrklíčový 
(Hamearis lucina), žluťásek borůvkový (Colias palaeno) aj. 

Ohrožení noční motýli: lišaj svízelový (Hyles gallii), srpokřídlec olšový (Drepana 

curvatula), přástevník angreštový (Rhyparia purpurata), p. kopřivový (Spilosoma urticae), 
šípověnka vachtová (Acronicta menyanthidis), kovolesklec omějový (Polychrysia moneta), 
kovolesklec plicníkový (Euchalcia modestoides), píďalka klikvová (Carsia sororiata) aj.  

 

Západočeské mokřady a extenzivní pastviny  

Ašský výběžek, Chebská pánev, okolí Karlových Varů a Mariánských Lázní – např. NPR 
Lužní potok, PR Bystřina, NPR Soos. 

Ohrožení denní motýli: jediná oblast výskytu hnědáska chrastavcového (Euphydryas 

aurinia) v ČR, dále perleťovec severní (Boloria aquilonaris), hnědásek rozrazilový (Melitaea 

diamina), modrásek stříbroskvrnný (Vaccinnina optilete) aj.  

Ohrožení noční motýli: vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii), lišaj svízelový (Hyles gallii), 
srpokřídlec olšový (Drepana curvatula), šípověnka vachtová (Acronicta menyanthidis), 
šedavka mokřadní (Celaena haworthii), píďalka vachtová (Orthonama vittata) aj. 

 

Xerotermní lokality Doupovských hor  
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Okolí Kadaně, NPR Úhošť, navazující lesostepní plochy ve VVP Hradiště, výsypky 
Tušimické elektrárny. 

Ohrožení denní motýli: poslední známý výskyt okáče šedohnědého (Hyponephele lycaon) v 
Čechách, dále okáč metlicový (Hipparchia semele), soumračník bělopásný (Pyrgus alveus), s. 
mochnový (P. serratulae) aj. 

Ohrožení noční motýli: dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis), lišaj svízelový 
(Hyles gallii), l. pryšcový (Hyles euphorbiae), bourovec pryšcový (Malacosoma castrense), 
přástevník starčkový (Thyria jacobaeae), p. angreštový (Rhyparia purpurata), p. mařinkový 
(Watsonarctia casta), osenice šedokřídlá (Yigoga forcipula), šerokřídlec trnkový 
(Odontognophos dumetatus) aj. 

 

4.2. Ústecký kraj 

Národní park České Švýcarsko  

Komplex skalních měst, soutěsek, hlubokých skalnatých údolí, suťových lesů, roklin, 
převážná většina cenných území se nachází v I. zóně NP. 

Ohrožení denní motýli: modrásek bahenní (Phengaris nausithous), m. očkovaný (P. teleius) 

Ohrožení noční motýli: šerokřídlec pampeliškový (Charissa glaucinaria) - jediná recentní 
oblast výskytu v ČR (NPP Pravčická brána), žlutokřídlec skalní (Idaea contiguaria) aj. 

CHKO České středohoří  

Výhřevné kamenité stráně, skalní stepi, suché trávníky, doubravy, suťové lesy, křovinaté 
enklávy, skalnatá údolí, nivní a mokřadní louky, především NPR Lovoš, NPR Milešovka, 
NPR Oblík, NPR Raná, NPP Panská skála, PR Bílé stráně, PR Bohyňská lada aj. 

Ohrožení denní motýli: pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), modrásek východní 
(Pseudophilotes vicrama), m. ligrusový (Polyommatus damon), hnědásek černýšový 
(Melitaea aurelia), okáč metlicový (Hipparchia semele), o. skalní (Chazara briseis), o. 
ovsový (Minois dryas), soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), s. skořicový (Spialia 

sertorius) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), zelenáček velký (Jordanita 

notata), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), l. svízelový (Hyles gallii), přástevník mařinkový 
(Watsonarctia casta), kovolesklec piplový (Euchalcia consona), můra ušnicová (Hadena 

irregularis), osenice šedokřídlá (Yigoga forcipula), píďalka malebná (Coenocalpe lapidata).  

 

CHKO Labské pískovce  

Květnaté bučiny, suťové lesy, skalní města, pískovcové skály, kaňony, soutěsky, mokřady, 
rašeliniště, slatiny převážně v NPR Kaňon Labe, PR Čabel, PR Pekelský důl, PR Rájecká 
rašeliniště, PR Za pilou, PP Tiské stěny. 

Ohrožení denní motýli: bělásek ovocný (Aporia crataegi), modrásek bahenní (Phengaris 

nausithous), m. očkovaný (P. teleius) 
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Ohrožení noční motýli: dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis), srpokřídlec olšový 
(Drepana curvatula), hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), blýskavka hasivková 
(Callopistria juventina), osenice vřesová (Lycophotia molothina), žlutokřídlec skalní (Idaea 

contiguaria), různorožec borůvkový (Arichanna melanaria), šerokřídlec pampeliškový 
(Charissa glaucinaria) aj.   

 
4.3. Liberecký kraj 

 

CHKO Český ráj  

Skalnatá údolí, květnaté bučiny, suťové lesy, mokřady, nivní louky, slatiny, skalní města, 
květnaté louky, především NPP Kozákov, NPP Suché skály, PR Hruboskalsko, PR 
Podtrosecká údolí, PR Prachovské skály, PR Trosky. 

Ohrožení denní motýli: ostruháček jilmový (Satyrium w-album), modrásek bahenní 
(Phengaris nausithous), m. očkovaný (P. teleius), perleťovec prostřední (Argynnis adippe) aj. 

Ohrožení noční motýli: dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus), lišaj svízelový (Hyles 

gallii), l. pryšcový (Hyles euphorbiae), přástevník angreštový (Rhyparia purpurata) aj. 

 
CHKO Jizerské hory  

Horské louky, rašeliniště, horské smrkové lesy, květnaté bučiny, suťové lesy, skály, rokle, 
mokřady, prameniště převážně v NPR Jizerskohorské bučiny, NPR Rašeliniště Jizery, NPR 
Rašeliniště Jizerky, PR Černá hora, PP Fojtecký mokřad. 

Ohrožení denní motýli: bělásek ovocný (Aporia crataegi), ohniváček modrolesklý (Lycaena 

alciphron), modrásek bahenní (Phengaris nausithous) aj. 

Ohrožení noční motýli: srpokřídlec olšový (Drepana curvatula), hřbetozubec tmavoúhlý 
(Drymonia obliterata), různorožec černopásný (Fagivorina arenaria) aj. 

 
CHKO Lužické hory  

Květnaté bučiny, suťové lesy, kamenná moře, četné skály, mokřady, nivní louky především 
NPR Jezevčí vrch, NPP Zlatý vrch, PR Klíč, PR Vápenka, PP Brazilka. 

Ohrožení denní motýli: bělásek ovocný (Aporia crataegi), modrásek bahenní (Phengaris 

nausithous) 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii), lišaj svízelový (Hyles gallii), 
hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata) aj. 

 
Bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko  

Bývalé střelnice a tankodromy (především Vrchbělá a Kuřivody). Území silně postiženo 
sukcesí, problémem je nedořešený status území v souhrnu doporučených opatření o EVL, část 
území zastavěna rozsáhlou fotovoltaickou elektrárnou. 
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Ohrožení denní motýli: poslední populace modráska komonicového (Polyommatus dorylas) 
v Čechách, poslední populace m. černoskvrnného (Phengaris arion) v Libereckém kraji, m. 
obecný (Plebejus idas)  

Ohrožení noční motýli: lišaj svízelový (Hyles gallii) 

 

4.4. Plzeňský kraj 

 

CHKO Český les  

Květnaté bučiny, rašeliniště, mokřady, slatinné louky, skalní výchozy, suťové lesy, luční 
prameniště, především NPR Čerchovské hvozdy, NPP Na požárech, PR Broumovská bučina, 
PR Farské bažiny, PP Veselský mlýn. 

Ohrožení denní motýli: bělásek ovocný (Aporia crataegi), ohniváček modrolesklý (Lycaena 

alciphron), modrásek hořcový (Phengaris alcon), m. bahenní (Phengaris nausithous), 
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) 

 

Xerotermní lokality v jihozápadních Čechách  

Předšumavské vápence na Českokrumlovsku, Horažďovicku a Sušicku, VVP Boletice, okolí 
Kašperských Hor a Vimperku. Většina ploch silně ohrožena sukcesí. Pouze malá část 
chráněna v CHKO Blanský les (např. NPP Vyšenské kopce) a MZCHÚ (např. PR Čepičná). 

Ohrožení denní motýli: modrásek černočárný (Pseudophilotes baton), m. černoskvrnný 
(Phengaris arion), m. hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), soumračník západní (Pyrgus 

trebevicensis), s. skořicový (Spialia sertorius), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) aj.  

Ohrožení noční motýli: zelenáček devaterníkový (Adscita geryon), dlouhozobka zimolezová 
(Hemaris fuciformis), lišaj svízelový (Hyles gallii), přástevník jestřábníkový (Spiris striata), 
p. angreštový (Rhyparia purpurata), lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra), blýskavka 
černopásá (Mormo maura) aj. 

 

4.5. Středočeský kraj a Praha 

 

CHKO Brdy 

Rašeliniště, vrchoviště, vřesoviště, vřesové bory, mokřadní louky, rozsáhlé komplexy 
smrkových lesů, nejcennější území v okolí Padrťských rybníků a nejvyššího vrcholu Tok. 

Ohrožení denní motýli: modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), m. bělopásný (Aricia 

eumedon), m. bahenní (Phenagris nausithous), m. očkovaný (P. teleius), bělopásek dvouřadý 
(Limenitis camilla), perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne), p. prostřední (Argynni adippe) 
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Ohrožení noční motýli: vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii), bourovec borůvkový 
(Phyllodesma ilicifolia), přástevník jestřábníkový (Coscinia striata), osenice šedonachová 
(Protolampra sobrina) 

 

CHKO Český kras  

Skalnatá údolí, xerotermní trávníky, rokle, doubravy, nivní louky, lomy, skalní stepi, řídké 
listnaté lesy, četné krasové jevy, především NPR Karlštejn, NPR Koda, NPP Černé rokle, 
NPP Zlatý kůň, PR Karlické údolí, PR Radotínské údolí, PR Tetínské skály aj. 

Ohrožení denní motýli: pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), modrásek východní 
(Pseudophilotes vicrama), hnědásek květelový (Melitaea didyma), okáč metlicový 
(Hipparchia semele), o. kluběnkový (Erebia aethiops), soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus 

acteon), s. podobný (Pyrgus armoricanus), s. proskurníkový (P. carthami), s. skořicový 
(Spialia sertorius) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška chrastavcová (Zygaena osterodensis), dlouhozobka 
chrastavcová (Hemaris tityus), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), pabourovec jestřábníkový 
(Lemonia dumi), lišejníkovec šedavý (Paidia rica), l. malý (Setina roscida), přástevník 
mařinkový (Watsonarctia casta), hnědopáska alchymista (Catephia alchymista), kovolesklec 
piplový (Euchalcia consona), můra kozincová (Sideridis kitti), blýskavka černopásá (Mormo 

maura), osenice šedokřídlá (Yigoga forcipula), šerokřídlec žlutavý (Charissa intermedia), 
píďalka jilmová (Hydrelia blomeri) aj. 

 

CHKO Kokořínsko - Máchův kraj 

Rašelinné lesy, rašeliniště, vřesoviště, skály, skalnatá údolí, výhřevné skalnaté stráně, rokle, 
mokřady, lužní lesy, nivní louky především v NPR Novozámecký rybník, NPR Břehyně-
Pecopala, NPR Velký a Malý Bezděz, NPR Libický luh, NPR Větrušická rokle, PR 
Kokořínský důl, PR Vlhošť aj.  

Ohrožení denní motýli: modrásek hořcový (Phengaris alcon), m. bahenní (P. nausithous), 
m. očkovaný (P. teleius), m. hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), perleťovec prostřední 
(Argynnis adippe), soumračník slézový (Carcharodus alceae) aj. 

Ohrožení noční motýli: bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolia), přástevník fialkový 
(Coscinia cribraria), p. angreštový (Rhyparia purpurata), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), 
píďalka kuřičková (Perizoma taeniatum), píďalka vachtová (Orthonama vittata), různorožec 
borůvkový (Arichanna melanaria), osenice šedonachová (Protolampra sobrina), osenice 
rašelinná (Coenophila subrosea), osenice včesová (Lycophotia molothina), dřevobarvec 
vlochyňový (Lithophane lamda) aj. 

CHKO Křivoklátsko  

Doubravy, skalní výchozy, skály, suťové lesy, pleše, květnaté bučiny, skalnatá údolí a rokle, 
mokřady, nivní louky, prameniště převážně v NPR Kohoutov, NPR Týřov, NPR Vůznice, PR 
Nezabudické skály, PR Prameny Klíčavy, PR Stříbrný luh. 



 58 

Ohrožení denní motýli: otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), bělásek ovocný (Aporia 

crataegi), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), m. očkovaný (P. teleius), m. 
rozchodníkový (Scolitantides orion), bělopásek dvouřaý (Limenitis camilla) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška chrastavcová (Zygaena osterodensis), lišaj pryšcový 
(Hyles euphorbiae), přástevník užankový (Hyphoraia aulica), lišejníkovec šedavý (Paidia 

rica), píďalka jilmová (Hydrelia blomeri), hnědopáska alchymista (Catephia alchymista), 
travařka ozdobná (Staurophora celsia), blýskavka černopásá (Mormo maura) aj. 

 

Síť xerotermích rezervací a nechráněných ploch na území velké Prahy  

Prokopské a Radotínské údolí, Šárka a mnoho dalších ploch. Navazuje na CHKO Český kras 
a jde vesměs o obdobné biotopy (skalní stepi a lesostepi, staré vápencové lomy, xerotermní 
lemy liniových staveb), většina silně ohrožena sukcesí a zástavbou  

Ohrožení denní motýli: otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), pestrobarvec petrklíčový 
(Hamearis lucina), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), okáč metlicový 
(Hipparchia semele), soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), s. podobný (Pyrgus 

armoricanus) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), dlouhozobka chrastavcová 
(Hemaris tityus), d. zimolezová (H. fuciformis), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), l. 
svízelový (H. gallii), lišejníkovec malý (Setina roscida), přástevník mařinkový (Watsonarctia 

casta), travařka Nickerlova (Luperina nickerlii), osenice šedokřídlá (Yigoga forcipula), můra 
pelyňková (Polia serratilinea), blýskavka černopásá (Mormo maura) aj. 

 

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice-Mladá.  

Problémem je postupující sukcese a nedořešený status území v rámci souhrnu doporučených 
opatření o EVL.  

Ohrožení denní motýli: největší česká populace modráska hořcového (Phengaris alcon), 
dále otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ostruháček jilmový (Satyrium w-album), 
ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), modrásek lesní (Cyaniris semiargus), m. 
hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), soumračník slézový (Carcharodus alceae), s. 
čárkovaný (Hesperia comma) aj. 

Ohrožení noční motýli: zelenáček velký (Jordanita notata), lišaj pryšcový (Hyles 

euphorbiae), l. svízelový (H. gallii), l. pupalkový (Proserpinus proserpina), lišejníkovec 
čtveroskvrnný (Lithosia quadra), přástevník starčkový (Thyria jacobaeae), p. jestřábníkový 
(Spiris striata), p. užankový (Hyphoraia aulica), travařka ozdobná (Staurophora celsia), 
blýskavka hasivková (Callopistria juventina) aj 

 

Střední Povltaví  
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Skalnatý kaňon Vltavy se skalními lesostepmi a světlými bory, přilehlé xerotermní lokality na 
Příbramsku a Sedlčansku, Týnčanský kras. Většina lokalit silně ohrožena sukcesí (zapojování 
řídkých lesních porostů v říčních kaňonech) a intenzivním lesním hospodařením. 

Ohrožení denní motýli: poslední populace okáče bělopásného (Hipparchia alcyone) v ČR, 
dále modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), okáč kluběnkový (Erebia aethiops) aj. 

Ohrožení noční motýli: zelenáček devaterníkový (Adscita geryon), lišaj svízelový (Hyles 

gallii), přástevník jestřábníkový (Spiris striata), p. svízelový (Chelis maculosa) aj. 

 

 

Střední Polabí  

Nížinné listnaté lesy a opukové stráně, především EVL Dománovický les, NPR Kněžičky, PP 
Báň a další. Existuje zde hustá síť rezervací, problémem je nevhodný management.  

Ohrožení denní motýli: poslední populace hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v ČR 
(EVL Dománovický les); poslední velká populace okáče ovsového (Minois dryas) v Čechách, 
pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), soumračník skořicový (Spialia sertorius) aj.   

Ohrožení noční motýli: zelenáček velký (Jordanita notata), lišaj svízelový (Hyles gallii), l. 
pryšcový (Hyles euphorbiae), l. pupalkový (Proserpinus proserpina), bourovec ovocný 
(Gastropacha quercifolia), lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra) aj.  

 

Okolí Příbrami  

Fragmenty xerotermních ploch a mokřadů v nejbližším okolí Příbrami. 

Ohrožení denní motýli: bělásek ovocný (Aporia crataegi), modrásek hořcový (Phengaris 

alcon), m. bahenní (P. nausithous), m. očkovaný (P. teleius), m. hnědoskvrnný (Polyommatus 

daphnis), m. lesní (Cyaniris semiargus), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), hnědásek 
kostkovaný (Melitaea cinxia), okáč metlicový (Hipparchia semele) aj. 

Ohrožení noční motýli: lišaj svízelový (Hyles gallii)  

 

4.6. Jihočeský kraj 

 

Národní park Šumava a CHKO Šumava  

Nejvýznamnější pro ohrožené motýly je rozsáhlý komplex rašelinišť, rašelinných lesů a 
horských smrčin, včetně rozpadajících se porostů po kůrovcové kalamitě s bohatým keřovým 
patrem (např. Modravské slatě, okolí Prášilského jezera aj.); dále horské bučiny (např. Stožec) 
a extenzivní horské pastviny. Pro ohrožené motýly je významná celá I. zóna NP. 

Ohrožení denní motýli: bělásek ovocný (Aporia crataegi), žluťásek borůvkový (Colias 

palaeno), modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), m. černočárný (Pseudophilotes baton), 
m. stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), perleťovec severní (Boloria aquilonaris), p. mokřadní 
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(Proclossiana eunomia), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), okáč stříbrooký 
(Coenonympha tullia) aj.  

Ohrožení noční motýli: vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii), bourovec osikový 
(Gastropacha populifolia), přástevník angreštový (Rhyparia purpurata), p. kopřivový 
(Spilosoma urticae), kovolesklec omějový (Polychrysia moneta), kovolesklec kopřivový 
(Syngrapha interrogationis), dřevobarvec olšový (Lithophane consocia), dřevobarvec 
vlochyňový (Lithophane lamda), Celaena haworthii, můra vlochyňová (Coranarta 

cordigera), osenice smrková (Xestia sincera), osenice horská (Xestia rhaetica), osenice 
(Coenophila subrosea), osenice šedonachová (Protolampra sobrina), píďalka bahenní 
(Epirrhoe pupillata), píďalka vachtová (Orthonama vittata), píďalka jilmová (Hydrelia 

blomeri), píďalka severní (Thera cognata), píďalka kuřičková (Perizoma taeniatum), píďalka 
šťavelová (Entephria infidaria), píďalka klikvová (Carsia sororiata), různorožec borůvkový 
(Arichanna melanaria), různorožec mechový (Alcis jubata) aj. 

 

CHKO Blanský les  

Výhřevné suchomilné stráně, suťové lesy, mokřady, nivní louky, květnaté bučiny, horské 
smrčiny, reliktní bory především NPR Vyšenské kopce, PR Kleť, PR Dívčí kámen, PR 
Holubovské hadce, PP Vltava u Blanského lesa, PP Na Stráži. 

Ohrožení denní motýli: modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), m. očkovaný (P. 

teleius), m. bahenní (P. nausithous), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), h. kostkovaný 
(M. cinxia), perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia), okáč voňavkový (Brintesia circe), 
o. kluběnkový (Erebia aethiops), soumračník západní (Pyrgus trebevicensis). 

Ohrožení noční motýli: zelenáček devaterníkový (Adscita geryon), dlouhozobka 
chrastavcová (Hemaris tityus), lišaj svízelový (Hyles gallii), l. pryšcový (Hyles euphorbiae), 
přástevník angreštový (Rhyparia purpurata), lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra), 
blýskavka černopásá (Mormo maura) aj. 

 

CHKO Třeboňsko  

Mokřady, pánevní rašeliniště, rašelinné lesy, písčiny, poříční nivy, převážně v NPR Červené 
blato, NPR Stará a Nová řeka, NPR Velký a Malý Tisý, NPR Ruda, NPR Žofinka, PR Losí 
blato u Mirochova, PR Pískovna u Dračice aj.  

Ohrožení denní motýli: okáč stříbrooký (Coenonympha tullia), perleťovec severní (Boloria 

aquilonaris), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), h. kostkovaný (M. cinxia), bělopásek 
tavolníkový (Neptis rivularis), modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), m. očkovaný 
(P. teleius), m. bahenní (Phengaris nausithous), okáč voňavkový (Brintesia circe) aj. 

Ohrožení noční motýli: bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolia), přástevník fialkový 
(Coscinia cribraria), lišaj svízelový (Hyles gallii), dřevobarvec vlochyňový (Lithophane 

lamda), osenice šedonachová (Protolampra sobrina), kovolesklec kopřivový (Syngrapha 

interrogationis), můra vlochyňová (Coranarta cordigera), různorožec borůvkový (Arichanna 

melanaria), píďalička rojovníková (Eupithecia gelidata) aj. 
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Novohradské hory  

Rašeliniště, horské lesy a suché louky. Pouze část rašelinišť chráněna formou MZCHÚ. 

Ohrožení denní motýli: modrásek černočárný (Pseudophilotes baton), modrásek m. 
černoskvrnný (Phengaris arion), m. stříbroskvrnný (Vaccinnina optilete), hnědásek 
rozrazilový (Melitaea diamina), h. kostkovaný (M. cinxia), okáč stříbrooký (Coenonympha 

tullia), žluťásek borůvkový (Colias palaeno) aj. 

Ohrožení denní motýli: dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus), d. zimolezová (Hemaris 

fuciformis), pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia 

obliterata), štětconoš smrkový (Calliteara abietis), lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia 

quadra), přástevník angreštový (Rhyparia purpurata), kovolesklec kopřivový (Syngrapha 

interrogationis), dřevobarvec olšový (Lithophane consocia), píďalka kuřičková (Perizoma 

taeniatum), píďalka prameništní (Lampropteryx otregiata), píďalka jilmová (Hydrelia 

blomeri), píďalka šťavelová (Entephria infidaria), různorožec (Fagivorina arenaria) aj. 

 

4.7. Královéhradecký kraj 

 

Krkonošský národní park  

Alpínské trávníky, skalnatá údolí, rašeliniště, prameniště, horské smrčiny, suťové lesy, 
vřesoviště, mokřady, nivní louky, rozsáhlé luční komplexy, výhřevné stráně, bývalé lomy, 
nejcennější části v I. zóně NP (např. Labský důl, Obří důl, Kozí hřbety, Úpské rašeliniště, 
Albeřické lomy, Černohorské rašeliniště aj.) a dále v PP Sklenářovické údolí, PP Lom 
Strážné, PP Labská soutěska). 

Ohrožení denní motýli: bělásek ovocný (Aporia crataegi), ohniváček modrolesklý (Lycaena 

alciphron), ostruháček jilmový (Satyrium w-album), modrásek bahenní (Phengaris 

nausithous), m. očkovaný (P. teleius), m. bělopásný (Aricia eumedon), m. lesní (Cyaniris 

semiargus), okáč horský (Erebia epiphron), soumračník čárkovaný (Hesperia comma) 

Ohrožení noční motýli: dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus), dlouhozobka 
zimolezová (Hemaris fuciformis), lišaj svízelový (Hyles gallii), píďalka jilmová (Hydrelia 

blomeri), píďalka šťavelová (Entephria infidaria), píďalička silenková (Eupithecia silenata), 
huňatec alpínský (Psodos alpinatus), huňatec žlutopásný (Psodos quadrifarius), kovolesklec 
kopřivový (Syngrapha interrogationis) aj. 

 

CHKO Broumovsko  

Suťové lesy, skalnatá údolí, rokle, skalní města, květnaté bučiny, mokřady, prameniště, nivní 
louky především NPR Adršpašsko-teplické skály, NPR Broumovské stěny, NPP Polické 
stěny, PR Křížová cesta, PP Šafránová stráň 



 62 

Ohrožení denní motýli: ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), modrásek bahenní 
(Phengaris nausithous), m. očkovaný (P. teleius), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), 
perleťovec prostřední (Argynnis adippe) aj. 

Ohrožení noční motýli: lišaj svízelový (Hyles gallii), srpokřídlec olšový (Drepana 

curvatula), hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), lišejníkovec čtveroskvrnný 
(Lithosia quadra), šedavka devětsilová (Hydraecia petasitis), různorožec borůvkový 
(Arichanna melanaria) aj. 

 

CHKO Orlické hory  

Prameniště, horské smrčiny, květnaté bučiny, mokřady, podmáčené louky, rašeliniště 
především v NPR Bukačka, NPR Trčkov, PR Trčkovská louka, PR Hraniční louka, PP 
Rašeliniště pod Předním vrchem. 

Ohrožení denní motýli: pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), modrásek bahenní 
(Phengaris nausithous), m. očkovaný (P. teleius) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii), lišaj svízelový (Hyles gallii), 
l. pupalkový (Proserpinus proserpina), hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), 
kovolesklec kopřivový (Syngrapha interrogationis) aj. 

 

Na Plachtě  

Komplex mokřadů, slatinných luk, vřesovišť, písčin, roztroušené křovité vegetace a 
periodických vodních ploch. 

Ohrožení denní motýli: modrásek bahenní (Phengaris nausithous), m. očkovaný (P. teleius),  

Ohrožení noční motýli: srpokřídlec olšový (Drepana curvatula), přástevník fialkový 
(Coscinia cribraria), p. užankový (Hyphoraia aulica), blýskavka hasivková (Callopistria 

juventina), osenice vřesová (Lycophotia molothina) aj. 

 

4.7. Pardubický kraj 

 

CHKO Železné hory  

Suťové lesy, rašelinné louky, mokřady, skalnatá údolí, květnaté bučiny, nivní louky, 
teplomilné stráně převážně v NPR Lichnice-Kaňkovy hory, PR Hubský, PR Krkanka, PR 
Strádovské peklo, PR Svatomartinské údolí, PP Chuchelská stráň 

Ohrožení denní motýli: modrásek bahenní (Phengaris nausithous), m. rozchodníkový 
(Scolitantides orion), perleťovec prostřední (Argynnis adippe), hnědásek rozrazilový 
(Melitaea diamina) aj. 
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Ohrožení noční motýli: lišaj svízelový (Hyles gallii), štětconoš smrkový (Calliteara abietis), 
píďalka jilmová (Hydrelia blomeri), píďalka vachtová (Orthonama vittata), osenice 
šedonachová (Protolampra sobrina) aj. 

 

Stepní stráně a extenzivní pastviny na Svitavsku  

Především PR Dlouholoučské stráně a další xerotermní plochy v okolí Moravské Třebové a 
v údolí řeky Svitávky. 

Ohrožení denní motýli: modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), m. komonicový 
(Polyommatus dorylas), m. hnědoskvrnný (P. daphnis), ohniváčk modrolesklý (Lycaena 

alciphron), okáč voňavkový (Brintesia circe) aj. 

Ohrožení noční motýli: pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), srpokřídlec olšový 
(Drepana curvatula) aj. 

 

4.8. Kraj Vysočina 

 

CHKO Žďárské vrchy  

Rašeliniště, rašelinné louky, mokřady, skály a skalní výchozy, prameniště převážně v NPR 
Dářko, NPR Radostínské rašeliniště, NPR Ransko, PP Devět skal, PP Malinská skála 

Ohrožení denní motýli: modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), m. bahenní 
(Phengaris nausithous), m. očkovaný (P. teleius), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) 

Ohrožení noční motýli: lišaj svízelový (Hyles gallii), šípověnka vachtová (Acronicta 

menyanthidis), kovolesklec kopřivový (Syngrapha interrogationis), blýskavka černopásá 
(Mormo maura), různorožec borůvkový (Arichanna melanaria) aj. 

 

Teplomilné extenzivní pastviny v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny  

NPR Švařec, PP U Hamrů a přilehlá území v údolí Svratky. 

Ohrožení denní motýli: modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), m. jetelový 
(Polyommatus bellargus), m. hnědoskvrnný (P. daphnis), m. tolicový (Cupido decoloratus), 
bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), hnědásek  květelový (Melitaea didyma), okáč 
voňavkový (Brintesia circe) aj. 

Ohrožení noční motýli: dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus), lišaj svízelový (Hyles 

gallii), pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), lišejníkovec čtverotečný (Lithosia quadra) 
aj.  

Kaňony a xerotermy v jihovýchodní oblasti Českomoravské vrchoviny  

Údolí řeky Jihlavy s Mohelenskou hadcovou stepí, údolí řeky Oslavy, bývalý vojenský 
výcvikový prostor Jamolice aj. Hustá síť přírodních rezervací, většina ploch ohrožena 
postupující sukcesí a zalesňováním. 
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Ohrožení denní motýli: jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), pestrobarvec 
petrklíčový (Hamearis lucina), modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion), h. květelový 
(Melitaea didyma), h. podunajský (M. britomartis), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), 
o. medyňkový (Hipparchia fagi), soumračník mochnový (Pyrgus serratulae), s. 
proskurníkový (P. carthami) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), lišaj svízelový (Hyles 

euphorbiae), l. pryšcový (Hyles gallii), pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), 
lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra), přástevník mařinkový (Watsonarctia casta), p. 
svízelový (Chelis maculosa), p. černoskvrnný (Diaphora luctuosa), hnědopáska žluťuchová 
(Calyptra thalictri), kovolesklec totenový (Diachrysia zosimi), blýskavka černá (Amphipyra 

livida), travařka okrová (Eremobia ochroleuca), osenice starčková (Xestia ashworthii), 
žlutokřídlec skalní (Idaea contiguaria) aj. 

4.9. Olomoucký kraj 

 

CHKO Jeseníky 

Alpínské trávníky, horské smrčiny, horské suťové lesy a skalnaté kaňony, rašeliniště a 
rašelinné louky, extenzivní pastviny především NPR Praděd, NPR Šerák-Keprník, NRP 
Rejvíz, NPR Skřítek, PR Skalní potok 

Ohrožení denní motýli: jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), okáč menší (Erebia 

sudetica), soumračník slézový (Carcharodus alceae), bělopásek dvouřadý (Limenitis 

camilla), perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii), píďalka kuřičková 
(Perizoma taeniatum), píďalka šťavelová (Entephria infidaria), píďalka prameništní 
(Lampropteryx otregiata), huňatec alpínský (Psodos alpinatus), pabourovec pampeliškový 
(Lemonia taraxaci), lišaj svízelový (Hyles gallii), různorožec borůvkový (Arichanna 

melanaria), lišejníkovec čtveroskvrnný (Lihosia quadra), šedavka devětsilová (Hydraecia 

petasitis) aj. 

 

CHKO Litovelské Pomoraví  

Komplexy lužních lesů a nivních luk, doubravy, mokřady, především v NPR Vrapač, NPR 
Ramena řeky Moravy, PR Litovelský luh, PR Doubrava, PR Plané loučky 

Ohrožení denní motýli: jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), modrásek bahenní 
(Phengaris nausithous), m. bělopásný (Aricia eumedon), pestrobarvec petrklíčový (Hamearis 

lucina), ostruháček česvinový (Satyrium ilicis) 

Ohrožení noční motýli: srpokřídlec olšový (Drepana curvatula), lišaj svízelový (Hyles 

gallii), hřbetozubec jarní (Odontosia sieversii), stužkonoska vrbová (Catocala electa), 
blýskavka černopásá (Mormo maura), zlatokřídlec jilmový (Xanthia gilvago) aj. 

 

Velký Kosíř – xerotermní enklávy na Prostějovsku  
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Opuštěné vápencové lomy a přilehlé okolí (NPP Státní lom, PP Vápenice, PR Malý Kosíř).  

Ohrožení denní motýli: modrásek obecný (Plebeius idas), m. rozchodníkový (Scolitantides 

orion), hnědásek květelový (Melitaea didyma), h. černýšový (M. aurelia) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), lišaj pryšcový (Hyles 

euphorbiae), přástevník starčkový (Thyria jacobaeae), šerokřídlec trnkový (Odontognophos 

dumetatus) aj. 

 

Lužní lesy střední Moravy – NPR Zástudánčí  

Soutok řek Moravy a Bečvy se zachovalým lužním lesem, říčními náplavami, Tovačovské 
rybníky a vlhké louky (např. PP Včelínské louky) 

Ohrožení denní motýli: ostruháček jilmový (Satyrium w-album), modrásek očkovaný 
(Phengaris teleius), m. bělopásný (Aricia eumedon), perleťovec fialkový (Boloria 

euphrosyne) aj. 

Ohrožení noční motýli: lišaj svízelový (Hyles gallii), srpokřídlec olšový (Drepana 

curvatula), lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra), přástevník kopřivový (Spilosoma 

urticae), stužkonoska vrbová (Catocala electa), kovolesklec plicníkový (Euchalcia 

modestoides), zlatokřídlec jilmový (Xanthia gilvago), blýskavka černopásá (Mormo maura) 
aj. 

 

Vojenský výcvikový prostor Libavá  

a přilehlá lesní údolí na předhůří Nízkého Jeseníku – např. PR Suchá Dora.  

Ohrožení denní motýli: jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), modrásek 
černoskvrnný (Phengaris arion), m. hořcový (P. alcon), ostruháček jilmový (Satyrium w-

album) aj. 

Ohrožení noční motýli: lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra), přástevník starčkový 
(Thyria jacobaeae), píďalka jilmová (Hydrelia blomeri), šedavka devětsilová (Hydraecia  

petasitis) aj. 

 

Rychlebské hory  

Především PP Vodopády Stříbrného potoka a PR Račí údolí, Vápenná – staré vápencové 
lomy. 

Ohrožení denní motýli: modrásek bahenní (Phengaris nausithous), bělopásek dvouřadý 
(Limenitis camilla), perleťovec prostřední (Argynnis adippe), soumračník slézový 
(Carcharodus alceae), s. čárkovaný (Hesperia comma) aj. 

Ohrožení noční motýli: lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina), srpokřídlec olšový 
(Drepana curvatula), hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), lišejníkovec 
čtveroskvrnný (Lithosia quadra), píďalka jilmová (Hydrelia blomeri) aj. 



 66 

 

4.10. Moravskoslezský kraj 

 

CHKO Beskydy 

Horské smrčiny, vlhké lesní louky, mokřady, podmáčené olšiny, květnaté suťové bučiny, 
pralesové bučiny, rozsáhlé luční komplexy, extenzivní pastviny. 

Především NPR Mionší NPR Razula, PR Smrk, PR Losový, PP Obidová, nechráněné enklávy 
extenzivních pastvin 

Ohrožení denní motýli: soumračník bělopásný (Pyrgus alveus), s. skořicový (Spialia 

sertorius), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), modrásek černoskvrnný (Phengaris 

arion), m. očkovaný (P. teleius), m. komonicový (Polyommatus dorylas), perleťovec 
maceškový (Argynnis niobe), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), h. černýšový (M. 

aurelia), h. kostkovaný (M. cinxia), okáč kluběnkový (Erebia aethiops) aj.  

Ohrožení noční motýli: vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), vřetenuška mokřadní 
(Zygaena trifolii), zelenáček velký (Jordanita notata), pabourovec pampeliškový (Lemonia 

taraxaci), pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), lišaj svízelový (Hyles gallii), 
kovolesklec kopřivový (Syngrapha interrogationis), dřevobarvec olšový (Lithophane 

consocia), kovolesklec omějový (Polychrisia moneta), různorožec borůvkový (Arichanna 

melanaria), píďalka bahenní (Epirrhoe pupillata) aj. 

 

CHKO Poodří   

Komplexy eutrofních mokřadů (rákosiny, vlhké nivní louky) a lužních lesů především v PR 
Polanský les, PR Rezavka, PR Rákosina, NPR Polanská niva a PR Kotvice 

Ohrožení denní motýli: modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

Ohrožení noční motýli: srpokřídlec olšový (Drepana curvatula), lišaj svízelový (Hyles 

gallii), lišejníkovec mokřadní (Pelosia obtusa), lišejníkovec  čtveroskvrnný (Lithosia 

quadra), píďalka vachtová (Orthonama vittata), stužkonoska vrbová (Catocala electa), 
blýskavka černopásá (Mormo maura) aj. 

 

Štramberk  

Skalní stepi a extenzivní pastviny v bývalých a činných vápencových lomech - NPR Šipka, 
PP Kamenárka, lom Kotouč, Dolní Kamenárka - Botanická zahrada a okolí. 

Ohrožení denní motýli: reintrodukovaná populace jasoně červenookého (Parnassius apollo), 
soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), s. skořicový (Spialia sertorius) aj. 

Ohrožení noční motýli: lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), pabourovec pampeliškový 
(Lemonia taraxaci) aj. 
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Slezské Beskydy – Bukovec a okolí 

Ohrožení denní motýli: hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), perleťovec maceškový 
(Argynnis niobe) 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii) 

 

PR Štěpán, PR Rezavka, PR Koutské a Zábřežské louky  

Komplexy mokřadů (rákosiny, nivní louky, lužní lesy) mokřady podél dolního toku. 

Ohrožení denní motýli: modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

Ohrožení noční motýli: píďalka vachtová (Orthonama vittata), stužkonoska vrbová 
(Catocala electa), blýskavka černopásá (Mormo maura), píďalka jilmová (Hydrelia blomeri), 
srpokřídlec olšový (Drepana curvatula), lišaj svízelový (Hyles gallii) aj. 

 

4.11. Zlínský kraj 

 

CHKO Bílé Karpaty   

Výslunné pastviny, květnaté bučiny, prameniště, květnaté louky s roztroušenými dřevinami, 
mokřadní louky, opuštěné lomy, původní dubohabrové lesy, především NPR Čertoryje, NPR 
Javorina, NPR Jazevčí, NPR Porážky, NPR Zahrady pod Hájem, PR Jalovcová stráň, PR 
Dolnoněmčanské louky, PR Drahy, PR Sidonie aj. 

Ohrožení denní motýli: soumračník podobný (Pyrgus armoricanus), s. západní (P. 

trebevicensis), s. mochnový (P. serratulae), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), 
žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) – od roku 2006 nezvěstný, modrásek černoskvrnný 
(Phengaris arion), m. očkovaný (P. teleius), m. komonicový (Polyommatus dorylas), 
pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), perleťovec maceškový (Argynnis niobe), p. 
dvouřadý (Brenthis hecate), hnědásek podunajský (Melitaea britomartis), h. černýšový (M. 

aurelia), okáč ovsový (Minois dryas) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), zelenáček velký (Jordanita 

notata), bourovec trnkový (Eriogaster catax), pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), p. 
pampeliškový (Lemonia taraxaci), přástevník smuteční (Phragmatobia luctifera), p. 
angreštový (Rhyparia purpurata), píďalka malebná (Coenocalpe lapidata), kropenatec 
kručinkový (Isturgia roraria), píďalka bahenní (Epirrhoe pupillata), kovolesklec plicníkový 
(Euchalcia modestoides), pestroskvrnka dvoubarvá (Meganephria bimaculosa), jasnobarvec 
bělozářkový (Cleoceris scoriacea), šedavka devětsilová (Hydraecia petasitis) aj. 

 

Valašské pastviny  

Sever Bílých Karpat a jižní svahy Vsetínských vrchů a Javorníků. Největší plochy 
s extenzivními pastvinami v ČR. Celé území chráněno formou CHKO Bílé Karpaty a CHKO 
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Beskydy – v B. Karpatech hustá síť rezervací, na Vsetínsku (CHKO Beskydy) minimum 
nelesních MZCHÚ. 

Ohrožení denní motýli: největší metapopulace modráska černoskvrnného (Phengaris arion) 
a perleťovce maceškového (Argynnis niobe) v ČR, dále jasoň dymnivkový (Parnassius 

mnemosyne), hnědásek černýšový (Melitaea aurelia), na Vsetínsku poslední moravské 
populace okáče kluběnkového (Erebia aethiops), modrásek komonicový (Polyommatus 

dorylas), soumračník bělopásný (Pyrgus alveus) aj.  

Ohrožení noční motýli: vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), zelenáček velký (Jordanita 

notata), pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci), p. jestřábníkový (L. dumi), lišaj 
svízelový (Hyles gallii), l. pupalkový (Proserpinus proserpina), srpokřídlec olšový (Drepana 

curvatula), hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), lišejníkovec čtveroskvrnný 
(Lithosia quadra), píďalka jilmová (Hydrelia blomeri), kovolesklec plicníkový (Euchalcia 

modestoides), jasnobarvec bělozářkový (Cleoceris scoriacea), šedavka devětsilová 
(Hydraecia petasitis) aj. 

 

4.12. Jihomoravský kraj 

 

Národní park Podyjí  

Kaňon řeky Dyje, přilehlá stepní a kamenitá vřesoviště, bývalé vojenské cvičiště Mašovice, 
kamenná moře, xerofilní řídké doubravy, vlhké údolní louky, většina lokalit se nachází v I. 
zóně NP. 

Ohrožení denní motýli: jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), hnědásek podunajský 
(Melitaea britomartis), h. květelový (M. didyma), okáč ovsový (Minois dryas), okáč 
medyňkový (Hipparchia fagi), soumračník mochnový (Pyrgus serratulae), s. proskurníkový 
(P. carthami) aj.  

Ohrožení noční motýli: vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), v. pozdní (Zygaena laeta), 
zelenáček chrpový (Jordanita chloros), bourovec trnkový (Eriogaster catax), pabourovec 
jestřábníkový (Lemonia dumi), přástevník svízelový (Chelis maculosa), p. černoskvrnný 
(Diaphora luctuosa), bekyně narudlá (Ocneria rubea), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), 
(Catephia alchymista), stužkonoska vrbová (Catocala electa), blýskavka skalní (Platyperigea 

terrea), osenice šedokřídlá (Yigoga forcipula), zlatokřídlec jilmový (Xanthia gilvago), 
žlutokřídlec skalní (Idaea contiguaria), píďalka černá (Epirrhoe hastulata), píďalka údolní 
(Nebula tophaceata), píďalka bezbarvá (Nebula achromaria), světlokřídlec šalvějový (Dyscia 

conspersaria) aj. 

 

CHKO Moravský kras  

Bývalé vápencové lomy, skalní stepi, suťové lesy, skalnatá údolí, rokliny, řídké dubohabřiny, 
především v NPR Hádecká planinka, NPR Býčí skála, NPR Vývěry Punkvy, PR Údolí Říčky, 
PR Velká Klajdovka, PR U Výpustku 
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Ohrožení denní motýli: jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), modrásek obecný 
(Plebeius idas), m. rozchodníkový (Scolitantides orion), hnědásek černýšový (Melitaea 

aurelia), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), o. ovsový (Minois dryas), soumračník 
žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), vřetenuška chrastavcová 
(Zygaena osterodensis), pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), hřbetozubec jarní 
(Odontosia sieversi), dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus), přástevník užankový 
(Hyphoraia aulica), bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifolia), hnědopáska největší 
(Lygephila lusoria), blýskavka černá (Amphipyra livida), blýskavka černopásá (Mormo 

maura), osenice starčková (Xestia ashworthii), osenice šedonachová (Protolampra sobrina), 
píďalka kručinková (Chesias rufata), píďalka údolní (Coenotephria tophaceata), píďalka 
vachtová (Orthonama vittata), píďalka šťavelová (Entephria infidaria) aj. 

 

CHKO Pálava  

Skalnaté stepní a lesostepní enklávy, bývalé vápencové lomy, výslunné terasy, křovinaté stepi 
a lesostepi, teplomilné listnaté lesy, doubravy, vinohrady, lužní lesy, mokřady převážně v 
NPR Děvín-Kotel-Soutěska, NPR Tabulová, NPR Slanisko u Nesytu, NPR Křivé jezero, PR 
Svatý kopeček, PR Milovická stráň, PR Liščí vrch, PP Kočičí skála aj. 

Ohrožení denní motýli: soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), s. proskurníkový (P. 

carthami), s. skořicový (Spialia sertorius), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), 
pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), modrásek komonicový (Polyommatus dorylas), 
m. obecný (Plebeius idas), m. čičorkový (Cupido alcetas), hnědásek květelový (Melitaea 

didyma), h. černýšový (M. aurelia), okáč ovsový (Minois dryas) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum), vřetenuška třeslicová 
(Zygaena brizae), zelenáček chrpový (Jordanita chloros), drvopleň chřestový (Parahypopta 

caestrum), bourovec trnkový (Eriogaster catax), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), 
přástevník svízelový (Chelis maculosa), přástevník černoskvrnný (Diaphora luctuosa), 
hnědopáska největší (Lygephila lusoria), hnědopáska panonská (Lygephila ludicra), 
kovolesklec horský (Euchalcia variabilis), travařka okrová (Eremobia ochroleuca), šedavka 
platinová (Apamea platinea), osenice šedokřídlá (Yigoga forcipula), píďalka bezbarvá 
(Nebula achromaria), světlokřídlec šalvějový (Dyscia conspersaria) aj. 

 

Vojenský výcvikový prostor Dědice  

Dopadové plochy střelnic v nelesní části VVP.  

Ohrožení denní motýli: hnědásek květelový (Melitaea didyma), perleťovec maceškový 
(Argynnis niobe) aj.  

Ohrožení noční motýli: dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis), přástevník starčkový 
(Thyria jacobaeae), zejkovec kručinkový (Hypoxistis pluviaria) aj. 
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Ždánický les a Bučovicko  

Mozaika xerotermních stanovišť a lesů – síť MZCHÚ (např. NPR Větrníky, NPP Malhotky, 
PP Na Adamcích, PR Člupy, PP Baračka aj.) a množství územně nechráněných ploch, kde se 
dosud udrželo extenzivní hospodaření (např. okolí Ždánic). Součástí území jsou i lesní 
plochy. 

Ohrožení denní motýli: poslední populace modráska ligrusového (Polyommatus damon) na 
Moravě, m. hořcový (Phengaris alcon), m. hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), m. 
jetelový (P. bellargus), m. kozincový (Glaucopsyche alexis), ostruháček trnkový (Satyrium 

spini), hnědásek černýšový (Melitaea aurelia) aj.  

Ohrožení noční motýli: vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), vřetenuška čtverotečná 
(Zygaena punctum), vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), martináč hrušňový (Saturnia pyri), 
hřbetozubec jarní (Odontosia sieversii), blýskavka černopásá (Mormoa maura) 

 

EVL Hodonínská doubrava a ptačí oblast Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví 

Nížinné světlé listnaté lesy u Hodonína. Územní ochrana dosud chybí, hrozí konflikty zájmů s 
intenzivním lesním hospodařením. 

Ohrožení denní motýli: poslední populace okáče jílkového (Lopinga achine) v ČR. 

Ohrožení noční motýli: bourovec cerový (Eriogaster rimicola), bekyně dubová (Parocneria 

detrita), přástevník užankový (Hyphoraia aulica), hnědopáska alchymista (Catephia 

alchymista), travařka ozdobná (Staurophora celsia), (Scopula umbelaria), skvrnopásník 
angreštový (Abraxas grossulariata) aj. 

 

Váté písky u Hodonína a Bzence  

NPP Váté písky a další drobné rezervace, bývalé vojenské cvičiště Hodonín-Pánov, ptačí 
oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, přilehlé pískovny. Současná plocha vátých 
písků je zcela nedostatečná, konflikty zájmů s intenzivním lesním hospodařením (borové 
monokultury) a lesnickými rekultivacemi přilehlých pískoven. 

Ohrožení denní motýli: většina denních motýlů vázaných na váté písky v ČR vymřela (např. 
okáč písečný – Hipparchia statilinus, okáč středomořský – Hyponephele lupina), dále se 
vyskytují ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), modrásek jetelový (Polyommatus 

bellargus), hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), 
o. medyňkový (Hipparchia fagi), soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami) aj.  

Ohrožení noční motýli: vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), vřetenuška čtverotečná (Zygaena 

punctum), drvopleň rákosový (Phragmataecia castaneae), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), 
přástevník užnakový (Hyphoraia aulica), p. jestřábníkový (Spiris striata), kropenatec 
pelyňkový (Narraga fasciolaria), černopáska radyková (Schinia cognata), můra ušnicová 
(Hadena irregularis), travařka ozdobná (Staurophora celsia), osenice paprsčitá (Actinotia 

radiosa), osenice vrbová (Mesogona oxalina), jasnobarvec hledíkový (Omphalophana 

antirrhinii) aj. 
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Xerotermní enklávy Boleradické vrchoviny  

Stepi a lesostepi, skalnaté výchozy, řídké listnaté lesy, doubravy, teplomilné výslunné stráně, 
úhory, xerotermní terasy, vinohrady (PR Kamenný vrch u Kurdějova, PR Hovoranské louky, 
PR Nosperk, PR Zázmoníky, PP Lipiny, PP Špidláky, PP Zimarky, Kobylská skála) 

Ohrožení denní motýli: otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), pestrokřídlec podražcový 
(Zerynthia polyxena), ostruháček trnkový (Satyrium spini), modrásek hořcový (Phengaris 

alcon), m. ligrusový (Polyommatus damon), hnědásek černýšový (Melitaea aurelia), okáč 
medyňkový (Hipparchia fagi), soumračník slézový (Carcharodus alceae) aj. 

Ohrožení noční motýli: vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), vřetenuška čtverotečná (Zygaena 
punctum), přástevník mařinkový (Watsonarctia casta), bourovec pryšcový (Malacosoma 

castrense), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), stužkonoska vrbová (Catocala electa), travařka 
okrová (Eremobia ochroleuca), osenice šedokřídlá (Yigoga forcipula), světlokřídlec šalvějový 
(Dyscia conspersaria) aj. 

 

Soutok  

Rozsáhlý komplex lužních lesů, mokřadů, nivních luk, periodicky zaplavovaných tůní, 
vyvýšených písčin - hrúdů v NPR Cahnov-Soutok, NPR Ranšpurk a velké části nechráněného 
záplavového území soutoku řek Moravy a Dyje 

Ohrožení denní motýli: otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), pestrokřídlec podražcový 
(Zerynthia polyxena), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), modrásek bahenní 
(Phengaris nausithous), m. čičorkový (Cupido alcetas), pestrobarvec petrklíčový (Hamearis 

lucina), okáč ovsový (Minois dryas) 

Ohrožení noční motýli: martináč hrušňový (Saturnia pyri), lišaj dubový (Marumba quercus), 
bourovec osikový (Gastropacha populifolia), bourovec trnkový (Eriogaster catax), 
hnědopáska žluťuchová (Calyptra thalictri), můra svlačcová (Lacanobia splendens), travařka 
ozdobná (Starophora celsia), píďalka žluťuchová (Perizoma saggitatum) 
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5. Navržené managementy vybraných MZCHÚ 

Příklady navržených „ideálních“ managementů vybraných území odlišných typů biotopů 
s výskytem ohrožených druhů motýlů jsou schematické. Skutečná péče by měla být 
jemnozrnnější a v návaznosti na péči o předměty ochrany daných zvláště chráněných území. 
 
Přehled: 
PR Černice, okres Znojmo 
NPR Červené blato, okres České 
Budějovice a Jindřichův Hradec 
Havranické vřesoviště, NP Podyjí, okres 
Znojmo 
NPP Hodonínská Dúbrava, okres 
Hodonín 
PP Kamenný vrch u Kurdějova, okres 
Brno-venkov 
NPR Křivé jezero, okres Břeclav 
PR Losový, okres Vsetín 

EVL Milovice-Mladá, okres Nymburk  
PP Pánov, okres Hodonín 
PR Pod Havranem, okres Třebíč 
NPR Praděd, okres Bruntál, Jeseník, 
Šumperk 
PR Prokopské údolí, okres Hlavní město 
Praha 
PP Pustý Mlýn, okres Brno-venkov 
EVL Raná-Hrádek, okres Louny 
PR Skalní potok, okres Bruntál 
PP Trávní dvůr, okres Znojmo 

 
PR Černice, okres Znojmo 
Bývalý vojenský prostor, rozsáhlé řídké úzkolisté širolisté suché trávníky. Ohroženo 
postupující sukcesí, degradací bylinného patra (rozsáhlé porosty třtiny) a výsadbou borovice. 
Management – mozaiková seč 1x ročně, bránování (především podpora populací hořce 
křižatého), narušování drnu (strhávání drnu v místech s dominantní ruderální vegetací a 
třtiny), pojezdy vozidel a podpora sešlapu.   
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NPR Červené blato, okres České Budějovice a Jindřichův Hradec 
 
Rašeliniště s blatkovým borem a podrostem rojovníku bahenního, otevřené plochy rašeliniště 
vznikly po těžbě rašeliny.  
Asanační management – nekompromisní zahrazování bývalého odvodňovacího systému 
uvnitř i při okrajích NPR, postupné vytváření menších plošek raně sukcesních stadií 
odstraněním svrchní vrstvy rašeliny v delším časovém horizontu a prořeďování lesního 
porostu v jižní části NPR. 
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Havranické vřesoviště, NP Podyjí, okres Znojmo 
Druhově bohaté stepní trávníky a vřesoviště a lesostepi v místě bývalých pastvin, ohroženy 
sukcesními změnami – především zarůstáním dřevinami a zapojováním bylinného patra. 
Management tak rozsáhlého území zajistí pastva polodivokých koní (exmoorští poníci) včetně 
tzv. lesní pastvy v přilehlých lesích v kombinaci s extenzivní pastvou smíšeného stáda ovcí a 
koz a maloplošným cyklickým vypalováním mimo vegetační sezonu, na malé části území též 
mozaiková seč 1 x ročně v kombinaci s podzimním krátkodobým přepasením sečených ploch.  
Pastevní areál „divokých“ koní bude vhodně postupně rozšířit a v čase postupně přesouvat 
mezi dvěma polovinami ploch v cyklu 2–3 let.  
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NPP Hodonínská Dúbrava, okres Hodonín 
Bývalé světlé pastevní a střední lesy s velmi bohatým bylinným patrem. Bylinné patro 
historicky udržováno též travařením a hrabáním steliva. Nyní ohroženo intenzivním lesním 
hospodařením v přilehlých lesních pozemcích v rámci celého lesního komplexu Hodonínská 
Dúbrava (spojené s pasečným hospodařením a mechanickou přípravou půdy) a rychlou 
ruderalizaci bylinného patra (včetně šíření invazních rostlin) z okolních lesních pasek. 
 
Management – v příští dekádě ponechat stromové patro v téměř bezzásahovém režimu i za 
cenu snížení zakměnění a tzv. pomístního rozpadu zapojeného porostu. Kácení povolit pouze 
jednotlivých stromů a při maloplošných probírkách na nižší zakmenění porostu (0.7); 
Dosadba pouze jednotlivých stromu či malých skupinek jamkovou metodou; likvidace akátu 
ve stromovém i bylinném patře; postupná redukce borových výsadeb náhradou a za dub. 
V krátkodobém horizontu zabránit lesnické obnově, v žádném případě nikde na území NPP 
nepraktikovat pasečné hospodaření a nepovolovat mechanickou přípravu půdu při výsadbě.  
Citlivé prořeďování keřového patra ve spodních lesních etážích na plochách, kde je zapojené 
křoví již moc rozsáhlé. 
Na lesních světlinách a ploškách s nízkým zakmeněním (0,5–0,7)  porostu maloplošně 
experimentálně provozovat mozaikovou seč (na konci vegetační doby), lesní pastvu několika 
kusů skotu (případně přepásání) a hrabání steliva. 
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PP Kamenný vrch u Kurdějova, okres Brno-venkov 
Komplex suchých stepních trávníků a lesostepí. Většina plochy ohrožena intenzivním 
zarůstáním dřevinami, zapojováním a degradací bylinného patra. 
Management – postupná jemnozrnná mozaiková seč od jarních měsíců do vrcholného léta; 
radikální výřez dřevin. Obnova citlivého krátkodobého podzimního přepasení (ovce, kozy) na 
jaře posečených ploch. 
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NPR Křivé jezero, okres Břeclav 
Periodicky zaplavovaný lužní les s tůněmi a plochami nivních luk a mokřadní vegetace.  
Management – část lesních porostů postupně přeměnit v tzv. „střední“ les s ponecháním 
vybraných výstavků, část lesních porostů ponechat v bezzásahovém režimu; nivní louky 
pravidelně 1x ročně mozaikově séct, ostatní mokřadní vegetaci séct mozaikovitě alespoň ve 
víceletých periodách; postupné obnovování zazemněných tůní. 
 

 



 78 

PR Losový, okres Vsetín 
Druhově bohaté extenzivní pastviny a podhorské louky s jižní expozicí. 
Management: kombinace extenzivní pastvy ovcí a skotu, mozaikové seči 1x až 2 x ročně 
s ponecháním 1/3 – 1/5 dočasně nesečených ploch do následující seče, podzimním 
krátkodobým přepasením sečených ploch a prosvětlení okolních lesních porostů s následnou 
občasnou lesní pastvou.  
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EVL Milovice-Mladá, okres Nymburk 
Bývalý vojenský prostor, rozsáhlé lesostepní a stepní porosty širokolistých suchých trávníků. 
Nutný aktivní management na velmi rozsáhlých plochách bezlesí a zachování přilehlých 
řídkých lesů s místy bohatým bylinným patrem.  
Management – z velké části zajistí „polodivoká“ extenzivní pastva více druhů velkých 
kopytníků (koně – exmoorští poníci, tzv. pratuři a zubři). Ideálně pastevní areály v čase 
cyklicky přesouvat (perioda 3-5 let), dočasně nepasené plochy střídat s plochami pojezdů 
vojenské techniky. Lesní pastva extenzivní pastva v přilehlých světlých lesích. 
Zčásti disturbance pojezdy těžké techniky (trasy pojezdů mezi roky postupně měnit), 
mozaiková jednoroční seč, pomístní maloplošné strhávání drnu buldozerem. 
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PP Pánov, okres Hodonín 
Bývalé vojenské cvičiště, rozsáhlé plochy pískomilné vegetace - panonských písčitých stepí a 
stanovišť otevřených trávníků kontinentálních dun. V současnosti je nezbytný asanační 
management – výřez téměř všech náletových dřevin (s ponecháním některých solitérních 
výstavků), s následným odstraněním pařezů a stržením substrátu buldozerem v místě 
bývalých porostů dřevin i na plochách s dominantními porosty ruderálních a invazních rostlin; 
na plochách s porosty třtiny křovištní pravidelné mechanické vláčení třtiny, případně též 
strhávání drnu.  Na celé ploše každoročně pojezdy těžké pásové techniky na ca 1/5 celého 
území, plochy s pojezdy techniky se budou mezi roky postupně střídat v kombinaci 
s mozaikovou sečí (1x ročně) vybraných vysokostébelných porostů. 
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PR Pod Havranem, okres Třebíč 
Suťové lesy na skalnatých, k severu orientovaných svazích kaňonu Jihlavy 
Management – převážně bezzásahový režim, místy maloplošné prořeďování lesních porostů a 
občasná seč u skalek s xerotermní vegetací.  
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NPR Praděd, okres Bruntál, Jeseník, Šumperk 
Komplex mnoha biotopů v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku od horských smrčin 
pralesovitého charakteru po horskou tundru nad hranicí lesa ve vrcholových partiích. Oblasti 
horských karů a pramenišť byly v minulosti pravidelně disturbovány lavinami. V současnosti 
lokalitu ohrožuje zapojování uměle vysazené borovice kleče, zapojování porostů borůvky a 
výrazné ochuzování diverzity bylinného patra v subalpinském pásmu v souvislosti 
s dlouhodobým bezzásahovým režimem v NPR.  
Asanační management spočívá v odstranění většiny borovice kleče a periodické vyřezávání 
části porostů brusnice borůvky, experimentální strháváni druhu v místech s akumulovanou 
stařinou. Management při a nad hranicí lesa – na části vrcholové plošiny hřebenových partií 
extenzivní pastva koní (nejlépe exmoorských poníků) či skotu, pastevní areál by se v letech 
cyklicky přesouval. V dlouhodobějším časovém horizontu (1x za 10 let a více) 
experimentálně maloplošně vypalovat plochy s akumulovanou stařinou. Druhově bohaté 
horské louky na svazích, karech a v prameništích mozaikově séct 1 více let ročně (v 
současnosti probíhá). Horská jeřábová smrčina v bezzásahovém režimu s ponecháním 
mrtvých a odumírajících stromů na místě. 
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PR Prokopské údolí, okres Hlavní město Praha 
Komplex skalních stepí, xerotermních trávníků, bývalých lomů a menších listnatých porostů, 
historicky extenzivní pastviny koz a ovcí. Území ohroženo především postupující sukcesí 
dřevin, zapojováním a ochuzováním bylinného patra a celkovou ruderalizací. 
Management – na všech k jihu a západu exponovaných plochách radikální výřez dřevin a 
extenzivní pastva koz a ovcí, výrazné prosvětlení lesních porostů s následnou lesní pastvou; 
v části porostů a na lesních lemech zavést pařezinové hospodaření s krátkou obmýtní dobou, 
případně ponechat vhodné výstavky. Radikální likvidace nepůvodních dřevin. 
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PP Pustý Mlýn, okres Brno-venkov 
Komplex suťových lesů, světlých dubohabřin a xerotermních skalnatých pastvin na jižním 
svahu řeky Jihlavy.  
Management – kombinace jarní extenzivní pastvy ovcí (včetně lesní pastvy), a výrazného 
prosvětlení lesních porostů s eliminací výsadeb jehličnanů. Na xerotermních pastvinách 
maloplošné periodické vypalování v zimních měsících. 
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EVL Raná-Hrádek, okres Louny 
Suchomilná společenstva skalních stepí, kavylových stepí a přilehlých xerotermních pastvin. 
Ohrožená zarůstáním dřevinami a místy degradací bylinného patra. 
Management – převážně extenzivní pastva ovcí, podporovat sešlap turisty a sportovci; 
radikální proředění a eliminace porostů dřevin; plochy v místě výskytu porostů vičence (a na 
něj vázaného kriticky ohroženého modráska ligrusového – Polyommatus damon) vyčlenit 
z pastvy a séct postupně mozaikou od již v jarních měsících (květen–červen). 
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PR Skalní potok, okres Bruntál 
Skalnatý kaňon s místy pralesovitými smíšenými lesními porosty, vlhké skalní stěny a římsy, 
údolní nivní loučky. 
Management – v pralesovitých částech porostů bezzásahový režim, na plochách s nepůvodní 
výsadbou smrku jeho částečná eliminace a dosadba listnáčů, místy snížení zakmenění 
rozvolněním porostu. Údržba nivních louček podél lesní cesty mozaikovou sečí 1x ročně 
(sečené plochy mezi roky střídat). 
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PP Trávní dvůr, okres Znojmo 
Komplex tvrdých a měkkých lužních lesů, mokřadních olšin, mokřadních porostů rákosin 
eutrofních a stojatých vod, fragmenty slanomilných rákosin a porosty vysokých ostřic a 
vlhkých nivních luk. 
Management: Lužní lesy z velké části zčásti převézt na tzv. střední les + likvidace 
nepůvodních dřevin, ponechání solitérních starých stromů na mokřadních loukách a výsadba 
nových solitérů – především dubů.  
Nivní vlhké louky séct pásově (s dočasně neposečenými pruhy do další seče – ca 1/5 
neposečených pruhů při každé seči), ca ½ luk séct 1x ročně, ½ luk 2x ročně. 
Plochy s mokřadní vegetací – rákos, ostřicové porosty apod. séct postupně jemnozrnnou 
mozaikou v delším časovém horizontu (maximálně 1/10 každého porostu ročně), tvorba 
nových mělkých i periodických tůní a terénních depresí a v prostoru rozsáhlých sečených 
nivních luk. Rozčlenění plošně rozsáhlých nivních luk na JV území výsadnou solitérních 
stromů, či liniových stromořadí. 
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6. Popis uplatnění certifikované metodiky 

Metodiku použijí orgány státní ochrany přírody, stejně jako nevládní zájmové a neziskové 
organizace a odborná veřejnost při plánování a realizaci péče o chráněné fenomény přírody 
s důrazem na ohrožené druhy motýlů.  

 Metodika není detailní kuchařkou, ani vyčerpávajícícm přehledem všech situací, jež se 
při managementu chráněných částí přírody mohou objevit. Jde spíše o soubor obecných rad a 
doporučení, které praktici budou modifikovat podle místních podmínek v jednotlivých 
územích, dosavadní historii péče o lokality i na základě přibývajících přírodovědných 
poznatků.  

 Vedle popisu různých typů péče, včetně inovativních přístupů jako je volná pastva 
velkých herbivorů nebo revitalizace postindustriálních stanovišť, je v metodice kladen důraz 
na ochranu celých biotopových komplexů, na skloubení zájmů většího počtu ohrožených 
organismů v plošně omezených územích a v neposlední řadě na výčet prioritních oblastí pro 
ochranu denních i nočních motýlů.  

 

7. Srovnání novosti postupů 

Metodika zahrnuje všechny přírodní biotopy v České republice a věnuje se péči o ohrožené 
zástupce jak nočních, tak denních motýlů. Naopak všechny předchozí studie se omezovaly jen 
na stanoviště lesní nebo nelesní, případně motýly denní nebo noční.  

 Vedle důkladné znalosti relevantní literatury používá Metodika údaje o početnosti, 
stanovištní vazbě a nárocích na péči jednotlivých druhů získané z obrovských objemů dat, 
shromážděných pro denní motýly, a pro tzv. „malé čeledi“ motýlů nočních, v databázi 
„Mapování motýlů České republiky“. Na sběru dat se podílejí ročně stovky amatérů i 
profesionálů. S nejaktivnějšími z nich autoři konzultovali stanovištní nároky druhů, navíc 
lokality prakticky všech ohrožených druhů byly navštíveny v roce zpracování Metodiky a 
nároky ohrožených druhů upřesněny. Novátorská je analýza příčin ohrožení, konfrontující 
moderní poznatky o ohrožení denních a nočních motýlů, stejně jako přístup k jednotlivým 
typům stanovišť, které jsou pojímány spíš podle celkové fysiognomie vegetačního krytu než 
podle druhového složení. Vedle standardních zemědělských (seč, pastva) a lesnických 
(prosvětlování korunového patra, pěstování nízkých a středních lesů) doporučení obsahuje 
metodika i diskusi k perspektivním přístupům – radikálnějšímu mechanickému managementu 
a volné pastvě velkých herbivorů, která je slibnou alternativou pro velká a různorodá území.  

8. Dedikace 

Certifikovaná metodika vznikla díky finanční podpoře projektu Technologické agentury 
České republiky (TA ČR  TB050MZP004 – Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných 
druhů červeného seznamu – Lepidoptera (motýli). 
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Obrazové přílohy 

 

 
Mozaiková seč (v popředí) u Karlových Varů vyhovuje silně ohroženému hnědáskovi 
chrastavcovému (Euphydryas aurinia) i všem dalším druhům bezobratlých vázaných na vlhké 
louky. Velkoplošná intenzivní pastvina skotu (v pozadí) je naopak pro tyto druhy neobyvatelná. 
Foto K. Zimmermann. 
 

 
Jemnozrnná mozaika záhumenků se starými sady, suchými loukami a křovinatými stráněmi u 
Ždánic hostí stále velké množství ohrožených druhů motýlů. Takto extenzivně 
obhospodařovanou krajinu již v České republice téměř nenajdeme. Foto D. Novotný. 
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Ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice armáda cvičí méně než dříve, což se projevuje 
rychlým zarůstáním vlhkých luk i krátkostébelných řídkých trávníků. Stále zde přežívá řada 
ohrožených bezobratlých, bez občasné péče o tato stanoviště však brzo vymizí. Foto M. 
Konvička. 

 
Opuštěné nerekultivované lomy jsou vynikajícími refugii pro rostliny a živočichy vázáné na 
krátkostébelné trávníky a skalní stepi (starý čedičový lom na Karlovarsku). Foto Z. Fric. 
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Postindustriální území mohou být využity jako refugia pro dříve běžné druhy živočichů. Na 
obrázku je plocha mezi továrními halami osetá luční bylinnou směsí a sečená mozaikově 
jednou ročně. Například početnosti obyčejných denních motýlů zde vzrostly o dva řády. Foto 
K. Líšal. 
 
 

 
Aktivně obhospodařovaný střední les v severním Bavorsku, biotop hned tří celoevropsky 
ohrožených motýlů – hnědáska osikového (Euphydryas maturna), okáče jílkového (Lopinga 
achine) a okáče hnědého (Coenonympha hero). Foto O. Čížek. 
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Detailní pohled na tentýž les, na snímku je dobře vidět regenerace spodní etáže tři roky po 
smýcení. Foto O. Čížek. 
 

 
Ukázka drastické obnovy lesa na místě přestárlých pařezin v Milovickém lese (jižní Morava). 
Mechanická příprava půdy před novou výsadbou představuje genocidu pro bylinné patro, na 
ně vázaný hmyz i brouky vyvíjející se ve starých pařezech. Foto M. Konvička. 
 
 


