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SOUHRN 

 

V rámci diplomové práce bylo na 114 studijních plochách situovaných na hnědouhelných 

výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve v době od dubna do srpna 2014 odchyceno 

metodou Moerickeho pastí celkem 2705 jedinců žahadlového hmyzu (Hymenoptera: 

Aculea) náležejícího do 13 čeledí a 212 druhů. Převažovaly druhy písčin a otevřené 

krajiny, hnízdící v zemi a živící se pylem nebo nektarem. Zaznamenáno bylo 50 druhů 

uvedených v červeném seznamu (1 regionálně vyhynulý, 6 kriticky ohrožených, 14 

ohrožených, 24 zranitelných), 6 druhů zvláště chráněných vyhláškou č. 395/1992 Sb. a 

několik dalších velmi vzácných druhů. Význam výsypkových stanovišť má tudíž velký 

význam z pohledu žahadlových blanokřídlých stejně, jako to bylo zjištěno u jiných skupin 

živočichů a rostlin nebo na jiných postindustriálních stanovištích.  

Byl posouzen vliv způsobu založení a managementu (plochy rekultivované vs. 

plochy ponechané samovolné sukcesi) na složení a strukturu společenstva žahadlového 

hmyzu. Sukcesní plochy hostí více druhů i početnější populace a zároveň dosahují vyšší 

přírodo-ochranářské hodnoty a velmi vzácné druhy se vyskytují častěji, tzn. méně 

izolovaně než v rámci rekultivací, což má význam pro metapopulační dynamiku. Nicméně 

také rekultivované plochy jsou refugiem vzácných druhů a řady běžných druhů, které se na 

sukcesích nenachází. 

Je doporučována kombinace obou přístupů a tvorba vhodných hnízdních biotopů a 

úkrytů, podpora potravních zdrojů a vhodný postrekultivační management. Zásadní je 

udržování stanovišť v raně sukcesním stadiu, zajištění jemné mozaiky různých biotopů, 

zvláště pak ploch s holým substrátem nebo řídkou vegetací. Žahadloví, jako významní 

opylovači a přirození nepřátelé škůdců, mohou zlepšit fungování nově vznikající 

posttěžební krajiny a zvýšit produkční schopnosti zemědělských rekultivací. 

 

Klíčová slova: spontánní sukcese, rekultivace, žahadloví blanokřídlí, ochrana přírody, 

posttěžební obnova, management, výsypky, těžba uhlí 

 

SUMMARY 

 

This thesis is focused on wild bees and wasps (Hymenoptera: Aculea) inhabiting 114 study 

plots on brown coal spoil heaps situated in the North Bohemia Brown Coal Basin. In total, 

2705 individuals sorted into 212 species and 13 families were collected using Moerickeho  



 
 

pan-traps exposed from April to August 2015. Species typical for sandbanks and open 

landscape, epigeical nesting and nectar feeding species have prevailed. Fifty rare species 

listed in red list (1 regionally extinct, 6 critically endangered, 14 endangered, 24 

vulnerable) and 6 protected by the law and some next rare species have been recorded. 

Importance of spoil heaps from aculean hymenoptera point of view is huge for nature 

protection (analogous to different plant and faunal groups or other post-industrial sites). 

Effect of management (reclaimed sites vs. sites developing spontaneously) on 

composition and structure of aculean hymenoptera was assessed. Successions host more 

species and more abundance communities and simultaneously achieve higher nature-

protected value. Rare species have occurred more frequently (it means less isolated) on 

successions than on reclamations that has implication for metapopulation dynamic. 

Nevertheless, reclamations are refuges of rare and common species missing on 

successions.  

In restoration practice, it is recommended to combine both approaches (successions 

and reclamations), to create suitable nesting habitats and refuges, food sources support and 

post-reclamation management. Essential is to keep habitats in different, all above young, 

succession stages, to provide fine mosaic of different habitats – especially sites with bare 

substrate and/or sporadic vegetation. Aculean hymenoptera as important pollinators and 

natural pest enemies can improve landscape function and intensify productivity of 

agricultural reclamations.  

 

Key words: spontaneous succession, reclamation, post-mining restoration, wasps and 

bees, aculean hymenoptera, nature protection, management, spoil heaps, coal mining 
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Seznam použitých zkratek 

 

AH   akuleátní hymenoptera (žahadloví blanokřídlí) 

CR  kriticky ohrožené druhy 

ČR   Česká republika  

EN  ohrožené druhy 

EVL   Evropsky významné lokality 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

NP   Národní park  

NPP   Národní přírodní památka  

NPR   Národní přírodní rezervace  

POH   Přírodo-ochranářská hodnota  

PP   Přírodní památka  

PR   Přírodní rezervace  

SHP   Severočeská hnědouhelná pánev  

VU  zranitelné druhy 

VZ  vzácné druhy 

ZCHÚ  Zvláště chráněné území  
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1. Úvod 

Rozmach průmyslu v minulém století vedl ke značnému narušení životního prostředí. 

Velké negativní důsledky měla také velkolomová povrchová těžba hnědého uhlí 

soustředěná v severočeských hnědouhelných pánvích. Těžbou byly likvidovány celé 

ekosystémy včetně přírodo-ochranářsky zajímavých lokalit (např. stepní louky, slaniska), 

narušen byl hydrologický a klimatický režim širokého okolí atd. 

I změna hospodaření v netěžené krajině vedla k ubývání druhů z české přírody, a to 

zejména v důsledku intenzifikace zemědělství, kolektivizace a fragmentace krajiny. 

Krajina se stala eutrofizovanou a více homogenní. Přehnojená a jednotvárná krajina s nižší 

prostupností pro organismy nevyhovuje především druhům vyžadujícím oligotrofní 

stanoviště, druhům méně mobilním či druhům využívajícím v průběhu svého životního 

cyklu, denního nebo sezónního rytmu pestrou mozaiku ekosystémů.  

V posledních letech se však ukazuje, že postindustriální plochy jsou spjaty s výskytem 

řady vzácných druhů organismů a někdy tyto plochy představují těžiště jejich výskytu 

v ČR. Mnohem vyšší druhová diverzita a zastoupení vzácných druhů byla zjištěna např. 

v kamenolomech nebo pískovnách, novější studie potvrzují vysoký přírodo-ochranářský 

význam také u odkališť a různých průmyslových deponií.  

Zajímavé jsou tudíž také hnědouhelné výsypky, které dlouhodobě lákají vědce 

především pro možnost studia přirozené ekologické sukcese. Některé práce popisují 

sukcesní sled jednotlivých skupin organismů, jiné sledují vývoj ve vazbě na pedogenezi 

nebo srovnávají plochy ponechané přirozené sukcesi s podobně starými plochami 

vzniklými rekultivací, zahrnující většinou úpravu terénu, aplikaci úrodných zemin, 

biologickou rekultivaci a následnou pěstební péči. Zatím však neexistuje podrobnější 

práce, která by se detailněji zabývala společenstvem blanokřídlého žahadlového hmyzu 

(Hymenoptera: Aculea) vyskytujícím se v hnědouhelné posttěžební krajině. 

 

Cílem práce je: 

- Provést sběr žahadlového hmyzu na předem vybraných studijních plochách na 

hnědouhelných výsypkách v širším okolí města Most. 

- Roztřídit nasbíraný materiál a ve spolupráci se specialistou zjistit druhové složení 

vzorků, resp. modelové skupiny – akuleátních Hymenoptera. 
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- Porovnat diverzitu, abundanci a přírodo-ochranářskou hodnotu ploch rekulti-

vovaných s plochami vyvíjejícími se spontánně (rekultivace vs. sukcese). 

- Pomocí statistických metod zhodnotit, které proměnné pozitivně/negativně 

ovlivňují výskyt žahadlového hmyzu. 

- Na základě výsledků se pokusit navrhnout konkrétní opatření k podpoře biodi-

verzity žahadlového hmyzu. 
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2. Těžba a obnova posttěžebních krajin 

2.1 Historie dobývání uhlí 

První divoká těžba uhlí na Mostecku je datována na počátek 17. století, kdy docházelo k 

drobnému kopání uhlí venkovany v místech výchozů sloje k zemskému povrchu. Postupně 

se těžba posunovala i do hlubších vrstev. Vliv průmyslové hlubinné těžby uhlí na krajinu 

přinesl jizvy na krajině, která ale ve srovnání s efektivnější povrchovou těžbou byla méně 

významná, přestože se na přelomu 19. a 20. století nacházely v SHP tisícovky podpovr-

chových dolů a jejich těžební věže, okolní odvaly a postupně se propadající poddolované 

území patřily ke zdejšímu krajinnému rázu (Hendrychová, 2010 modul krajina). 

Velké změny se udály například pod zámkem Jezeří, kde se dříve nacházelo naše 

největší jezero – Komořanské jezero. To bylo ale kvůli intenzifikaci odvodněno, později 

zde vznikla nádrž Dřínov zásobující zdejší průmysl vodou, ale ani ta neměla dlouhého 

trvání. Zejména po 1. polovině 20. století se s rozvojem elektrifikace a železniční sítě 

rozmohlo také velkolomové povrchové dobývání. V období do roku 1970 fungovalo na 

území SHP 189 povrchových lomů (Valášek a Chytka 2009). 

V případě povrchového dobývání uhlí, jsou destrukční vlivy výraznější 

(Vráblíková, 2000) a dochází k degradaci všech složek ekosystému (Štýs, 1981), zmizela i 

rozsáhlá území po staletí tradičně obhospodařované kultivované krajiny. Ztraceny jsou 

provždy archeologické a historické památky, mnohá sídla nebo krajinné prvky vzniklé 

v důsledku dlouhodobého obývání krajiny lidmi. Díky historickým mapám, pohledům a 

obrazům lze vidět, jak dříve vypadala krajina, dnes těžební činností doslova provrtaná a 

přesypaná. 

 

Obrázek 1: Zámek Jezeří na svazích Krušných hor a močálová krajina v prostoru dnešního lomu 

Československá armáda a výsypek lomu Obránců míru. (zdroj: Oblastní muzeum Most) 

Obrázek 2: Krajina v okolí bývalého královského města Most pod hradem Hněvín.  

(zdroj: Oblastní muzeum Most) 
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V součinnosti s povrchovou těžbou bývají zakládány i výsypky (deponie) zemin 

uložených nad uhelnou vrstvou. Z počátku vznikají zcela nové krajinné tvary v blízkosti 

začínajícího lomu – vnější výsypky. Ty obvykle převyšují okolní terén a mění mj. i místní 

klima. Později se vrství méně nápadné vnitřní výsypky v již vytěžených částech lomu.  

2.2 Rekultivace 

Obnova funkčního využití výsypek a dalšího území ovlivněného dobýváním nerostných 

surovin je nedílnou součástí přípravy území před zahájením těžby, ale je nutností 

především v období těžby a po ukončení těžby nerostných surovin (Stalmachová, 2007). 

Výsypky se záhy po nasypání rekultivují. Základním cílem rekultivací je tvorba krajiny, 

která by byla ekologicky vyváženým, ekonomicky potenciálním, hygienicky vhodným, 

esteticky působivým a rekreačně hodnotným životním prostředím (Štýs, 1981). 

Rekultivace zahrnují přípravnou, důlně-technickou, ekotechnickou a biotechnickou 

etapu. Přípravná etapa započíná již při otvírce lomu. Je navržena koncepce vytváření 

vhodných podmínek pro uskutečnění následných etap a fází rekultivačního cyklu. Zahrnuje 

zejména pedologický, geologický a hydrogeologický průzkumu nadložních hornin a zemin 

pro jejich vhodnost a využití k rekultivacím (Stalmachová, 1996). Obsahovou náplní 

důlně-technické etapy rekultivace jsou opatření realizovaná v průběhu přípravy a provozu 

báňské činnosti s cílem vytvořit optimální podmínky pro biotechnickou etapu rekultivace. 

Zahrnuje volbu místa dobývacího prostoru, způsob těžby, selektivní odkliz nadložních 

zemin a návrh hrubých parametrů výsypek (Štýs, 1981). Ekotechnická etapa zahrnuje 

celý komplex technických prací, zejména pak úpravy terénu, vodního režimu, mecha-

nických, fyzikálních a chemických vlastností nově vznikajících půd. Součástí je, s ohledem 

Obrázek 3: Vnitřní výsypka lomu Obránců míru. 

(zdroj: M. Hendrychová) 
Obrázek 4: Malé Březno - vnější výsypka lomu Vršany. 

(zdroj: M. Hendrychová) 
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na konečný způsob využití plochy, navážka ornice nebo zúrodnitelných zemin – nejčastěji 

na plochy určené k budoucí zemědělské rekultivaci. Nutné je posoudit převrstvení 

vhodnými hmotami půdotvorných substrátů (nebo ornicí) nebo melioraci toxických hornin 

na povrchu (slín a slínovec, bentonit, tufit, tuf) (Jonáš & Peroutková, 1997). Urovnání 

terénu, obohacení ploch živinami a odvodnění jsou však považovány za činnosti zásadně 

snižující biodiverzitu (Hendrychová 2008). Spolu s ekotechnickou fází rekultivace se již 

začíná realizovat také biotechnická etapa, která představuje již samotný návrh biologické 

rekultivace vycházející z průzkumu ekologických charakteristik lokality a stanoviště, 

stanovení cíle rekultivace, ze stanovení metodiky způsobu výsadby, kultivace a druhového 

složení použitých rostlin (Stalmachová, 1996). 

V dnešní době se rozlišují čtyři způsoby rekultivace – lesnická, zemědělská, vodní 

a ostatní. Převažují lesnické a zemědělské rekultivace, v budoucnu v souvislosti se 

zatápěním zbytkových jam lomů značně narostou rozlohy vodní rekultivace. Způsoby 

obnovy posttěžební krajiny se neustále vyvíjejí v kontextu měnících se požadavků 

společnosti, ale také zkušeností. 

Obrázek 5:  Způsoby biologické rekultivace hnědouhelných výsypek. (zdroj: M. Hendrychová) 
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Počátek biologické rekultivace se datuje k roku 1908, kdy byla ustanovena 

Rekultivační expozitura. K rozvoji rekultivačních prací dochází v 50. letech 20. století 

(1957 byl vytvořen Zemědělský a rekultivační závod v Teplicích, rekultivační práce 

realizoval Národní podnik Severočeský hnědouhelný revír, Báňské stavby Most a později 

Rekultivační výstavba Most). Zpočátku se ponechávaly výsypky samovolnému náletu 

zeleně z okolí, později byly již prováděny výsadby přímo do nasypaného materiálu 

výsypky – bez provedení terénních urovnávek a navážek úrodných vrstev. Šlo spíše o 

zakrytí výsypky zelení. V 70. letech 20. století se těžba uhlí postupně soustředila do 

několika velkolomů. Vytěžené plochy přibývaly a postupně se začaly rekultivovat. Před 

biologickou rekultivací se terén již upravoval, navážely se zúrodnitelné zeminy a 

provádělo se odvodnění. V 80. letech dosáhla těžba svého maxima a s tím značně vzrostl 

také význam rekultivační činnosti. V době maximální intenzifikace zemědělství 

převažovaly zemědělské rekultivace (Řehoř 2007, Hendrychová 2009). Dále se výsypky 

osazovaly rychle rostoucími a často nepůvodními či hybridními druhy dřevin. V 90. letech 

se začala uplatňovat mozaika různých ploch, pravidlem je vysazování kombinace 

melioračních, pomocných a cílových dřevin převážně domácího původu. Stále se ale ještě 

objevují stanovištně nevhodné dřeviny, jako je modřín opadavý (Larix decidua) nebo 

douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). Poměr směsí cílových a přípravných dřevin je 

obvykle v době zakládání porostů 60 % cílových a 40 % pomocných nebo dokonce poměr 

50 % na 50 % (Jonáš & Peroutková, 1997). Jako nejvhodnější způsob zakládání porostů na 

antropogenních půdách, lze považovat zakládání ve skupinách (smíšení skupinové), kde ve 

skupinách různých tvarů dochází k jednotlivému, řadovému i hloučkovitému způsobu 

smíšení listnatých i jehličnatých dřevin (Minx et al., 2003). 

Na čerstvých výsypkách panují extrémní podmínky (vysušující větry, vysoká teplota 

povrchu bez vegetace přes den (až 70 C) a naopak velmi nízké teploty v noci. Úhyn nově 

vysazených dřevin je značný, proto je nutná několika (až 10 letá) pěstební péče o nové 

lesnické výsadby, kdy jsou sazenice dosazovány, přihnojovány, okopávány, mulčovány, 

pravidelně se vyžíná buřeň, provádí se nátěr proti okusu zvěří, tvarový řez apod. (Čermák 

et al. 2000). 
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2.3 Sukcese 

Přesto se na zcela holé výsypkové plochy, dřív než se započne s biologickou rekultivací, 

samovolně šíří život v rámci přirozené spontánní sukcese. Ekologická sukcese patří spolu 

s fluktuacemi a cyklickými změnami mezi základní sukcesní změny (Begon et al., 1997). 

Spontánní ekologická sukcese je přirozený sled směny druhů v čase, vývoj vztahů mezi 

jedinci a společenstvy. Celý sled společenstev, která se v daném prostoru vzájemně nahra-

zují, se nazývá sukcesní řada (Odum 1977). 

V průběhu času dochází k neustálým změnám v uspořádání jedinců v prostoru, 

mění se jejich počet a množství vyprodukované biomasy. Dochází i ke změnám v počtu 

druhů, které se na stavbě daného společenstva podílejí. Samotný výskyt jednotlivých druhů 

ve společenstvu je navíc ovlivněn dostupností lokality, podmínkami, které na lokalitě 

panují a přítomností konkurentů a predátorů. Živé systémy jsou samozřejmě obousměrně 

propojeny (vzájemně ovlivňováni) se změnami prostředí - dochází k postupnému vývoji 

jak abiotické, tak biotické složky společenstva směřující k relativně stabilnímu stavu, které 

bývá označováno jako klimax (Odum, 1977, Slavíková, 1986; Šálek et al., 2005). Podle 

teorie ekosystémového uskupení však mají společenstva v počátku vývoje tendenci vyvíjet 

se ke stabilnímu cílovému stavu, který přetrvává do zásahu vnějšího činitele, který změní 

trajektorii vývoje k jinému cílovému stavu (Lockwood, 1997). 

Na hnědouhelných výsypkách probíhá po jejich nasypání primární sukcese, neboť 

v zemině nejsou žádné zásoby diaspor, zemina není oživena půdními organismy. Změny 

druhového složení v časných stadiích jsou vyvolány spíše allogenními mechanismy, kdežto 

vnitřní – autogenní mechanismy se stávají důležitými až později (Mathews, 1992). Druhy 

počátečních stádií jsou většinou organismy s krátkým životním cyklem, nízkou konku-

renční schopností, vysokou plodností, snadnou šiřitelností a odolné vůči disturbancím. V 

sukcesi rostlinných společenstev se uplatňují nejprve nenáročné jednoleté plevele 

(terofyta), později i víceleté byliny a traviny (geofyta a hemikryptofyta), do kterých se 

začnou rozšiřovat keře a následně také stromy (fanerofyta). Procesem sukcese na 

výsypkách se zabývá podrobně rešeršní článek – Hendrychová a Kabrna 2008, proto zde 

není tato problematika podrobněji rozepsána. Článek shrnuje, že posttěžební plochy jsou 

obvykle schopny se dostat do stabilního stavu po 20 - 25 letech, svými kvalitami se 

podobají okolní netěžené krajině nebo ji mohou v jistých ohledech i překonávat. 

 



Bc. Marek Radics: Žahadloví blanokřídlí na plochách po těžbě hnědého uhlí SHP 

2015  8 
 

2.4 Význam postindustriálních stanovišť a ekologická obnova 

V české krajině jsou raná sukcesní stadia těmi nejcennějšími, neboť jejich výskyt je po 

intenzifikaci zemědělství velmi omezený. Z počátku jsou výsypky mimo druhy se širokou 

ekologickou valenci osidlovány taktéž druhy vyžadující specifické stanovištní podmínky 

(Konvička a Beneš 2008). Největší hodnotou raných sukcesních stadií je absence živin – 

taková stanoviště v kulturní zemědělské krajině ubývají (Brändle et al. 2000, Kielhorn et 

al. 1999). Navíc k diferenciaci stanovištních podmínek a tím biodiverzity značně přispívá 

terénní nerovnost, která dává vzniknout vlhčím místům ve sníženinách a xerotermním na 

vyvýšeninách (Doleželová et al. 2012) Tento efekt členitosti reliéfu se odráží i ve vyšší 

budoucí heterogenitě půdního prostředí (Toběrná 1973). 

Z hlediska výskytu vzácných (chráněných i ohrožených) druhů jsou zajímavá i další 

postindustriální stanoviště, která mnohdy představují poslední útočiště vzácných druhů v 

ČR. Jedná se zejména o staré kamenolomy, pískovny a jiné těžebny, odkaliště nebo odvaly 

po těžbě černého uhlí, uranu a různých rud (Řehounek et al. 2010). Významu postindustri-

álních stanovišť pro bezobratlé a managementu těchto ploch se věnuje publikace Tropka et 

al. (2011). 

Dnes je podporována spíše krajino-ekologická koncepce obnovy území s cílem 

dosáhnout žádoucí úrovně biodiverzity (Štýs 2001). Mimoprodukční využití krajiny se tak 

považuje za vhodné i při obnově krajiny za účelem rekreace nebo ochrany přírody 

(Sklenička a Kašparova 2008). Také proto by se měly v praxi více uplatňovat přírodě 

blízké způsoby obnovy. Plochy přímo narušené těžbou a ukládáním materiálu jsou 

ekologicky velmi labilní a mělo by se ustoupit od obnovy původně převažující orné půdy, 

která působí na mnohé organismy (Sklenička 2003). 

Nutno podotknout, že legislativně je nařízena jen sanace a rekultivace a to Horním 

zákonem. Nicméně objevuje se mnoho snah o lepší uplatnění principů ekologické obnovy 

v praxi (Hendrychová a Kabrna 2008, Řehounek et al. 2010) a to na základě zákona 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění právě na základě potvrzeného 

nebo předpokládaného výskytu zvláště chráněných druhů. Navíc plochy ponechané 

samovolné sukcesi dosahují většinou vyšší diverzity a přírodních hodnot (lepší 

adaptace na místní podmínky, méně významná početnost nepůvodních druhů (Kabrna et al. 

2014), než plochy technicky rekultivované. V rámci rekultivací je možno navíc kromě 

ploch ponechaných spontánní ekologické sukcesi navrhovat další opatření pro zvýšení 
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nejen biodiverzity, ale také podpoře komplexního fungování krajiny. Příkladem může být 

zařazení různých mimoprodukčních
1
 biotopů do běžných způsobů rekultivace 

(zemědělská, lesnická, vodní a ostatní), aniž by byl porušen např. zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu nebo lesní zákon. Více viz katalog mimoprodučních biotopů 

(Hendrychová et al. 2013). Také podrobná znalost stanovištních preferencí a jiných nároků 

žahadlového hmyzu může přispět k jeho ochraně, ale tato ekonomicky významná skupina 

bezobratlých může fungovat jako vlajkový druh – tedy, že jejich ochrana, resp. ochrana 

jejich náhradních biotopů na výsypkách, může přispět k ochraně širokého spektra dalších 

druhů. 

3. Význam, příčiny ohrožení a možné způsoby ochrany 

žahadlového hmyzu 

Zástupci žahadlového blano-

křídlého hmyzu (akuleátní Hyme-

noptera) obývají zejména otevře-

ná stanoviště. Jsou sensitivním 

indikátorem kvality biotopů a 

environmentálních změn (Bo-

gusch a Straka 2012). Jedná se o 

druhově značně početný taxon, 

ekologické nároky druhů jsou 

dobře známy a zahrnují široké 

spektrum biotopových preferencí. 

Blanokřídlý hmyz vyniká vyso-

kým stupněm vagility (mírou po-

hyblivosti) a expanzibilitou (scho-

pnost pasivně a aktivně rozšiřovat 

svůj areál a obsazovat nová úze-

mí), a proto je schopen rychle ob-

jevit a kolonizovat i relativně ma-

                                                           
1
 Biotopy, u kterých převažuje ekologická, přírodo-ochranářská či estetická funkce nad produkční funkcí 

Tabulka 1: Zástupci žahadlového blanokřídlého hmyzu dle 

jednotlivých druhů (N – nově zaznamenané, T – celkem) [39] 
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lá, vzájemně izolovaná a vzdálená území s vhodnými životními podmínkami. Obvykle 

odráží skutečné klimatické a ekosystémové změny na dané území (Macek et al. 2012). 

Tudíž jsou žahadloví považováni za velmi vhodnou modelovou skupinu bezobratlých, 

která se dá využít mj. i k hodnocení rekultivačního úspěchu ploch po těžbě hnědého uhlí. 

Navíc žahadloví zaujímají různorodé postavení v potravní pyramidě (tato euryfágní 

skupina bezobratlých zahrnuje herbivory, predátory, scavengry i parazitoidy) a mohou 

odrážet nejen stav vývoje vegetace, ale také živočichů na nižší trofické úrovni. Jiní 

bezobratlí jsou také u parazitoidů a parazitických druhů důležitou podmínkou a na základě 

jejich výskytu můžeme usuzovat na výskyt jejich obětí. 

Žahadloví (Aculea) patří do řádu blanokřídlý hmyz (Hymenoptera). Řád blanokřídlí 

(Hymenoptera) patří mezi nejpočetnější skupiny hmyzu nejen celosvětově (13 % 

popsaných druhů hmyzu), ale i v rámci České republiky a Slovenska (okolo 7 500 druhů). 

V ČR je známo 1343 druhů – resp. 1098 druhů v Čechách a 1279 druhů na Moravě 

(Bogusch et al. 2007). 

Žahadloví blanokřídlí jsou díky specifickému utváření kladélka dobře definovanou 

skupinou hmyzu. Spíše než jako aparát na kladení vajíček, slouží kladélko této skupiny 

jako bodavé ústrojí – žihadlo – spojené s jedovou žlázou. 

V současné době jsou ve skupině žahadlových blanokřídlých rozlišovány tři 

nadčeledi: zlatěnky (Chrysidoidea), vosy (Vespoidea) a včely (Apoidea). Nadčeleď 

Apoidea je rozdělena na dvě vývojové linie: kutilky (Spheciformes) a včely (Apiformes). 

Akuleátní Hymenoptera jsou ovlivňovány různými biotickými a abiotickými 

faktory. Pod biotické faktory můžeme zařadit parazitismus, vliv hostitelských rostlin 

(kvetení, diverzita) nebo společný výskyt jiných žahadlových druhů (vzájemná kooperace, 

agrese, usurpace hnízd). Z nejvýznamnějších abiotických faktorů lze jmenovat kvalitu 

substrátu pro hnízdění a klimatické charakteristiky jako je teplota, osvit, vítr, množství 

srážek).  

Zajímavě shrnuje vliv ekologických faktorů na včely práce Žákové (2008). 

Žahadloví mají relativně velký poměr povrchu těla ke svému malému objemu a nejsou 

nijak chráněni proti teplotním ztrátám, proto je většina exotermních a teplo získávají 

vyhříváním na osluněných místech. Ačkoli v některých případech (např. před vylétnutím 

nebo v extrémních teplotách) investují energii do částečné endotermie a dokážou se rychle 

aktivně zahřát svalovým třesem nebo enzymaticky.  
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Let žahadlových je možný při minimální tělní teplotě, která se liší druh od druhu 

(udává se rozsah 17 až 35,7°C (Bishop and Armbuster, 1999) Obecně jsou větší druhy 

schopnější létat již při nižších teplotách. Příliš vysoká teplota žahadlovým také škodí. 

Kritická teplota bývá kolem 50°C a žahadloví se před ní brání nejčastěji schováním do 

úkrytu. Při deštivém počasí se silným větrem omezují včely aktivitu a zůstávají ukryté 

v hnízdě, případně se při překotné změně počasí schovávají pod listím, kamením. 

Žahadloví hnízdí převážně samotářsky, tedy že samice si staví vlastní hnízdo 

(mimo kleptoparazitické – kukaččí druhy). Někdy staví více hnízd v sezóně, jindy obnovují 

stará hnízda (Bischoff, 2003). Za rubikolní označujeme druhy hnízdící ve dřevě, stéblech, 

nebo částečně dřevnatějících stoncích (např. druhy rodu Rubus). Tyto druhy využívají 

nejčastěji chodby odpovídající velikosti po nejrůznějším dřevokazném hmyzu. Terikolní 

kutilky budují hnízda v zemi a vyhrabávají je zpravidla samostatně. Hnízda jsou buď 

jednoduchá (jedna vstupní chodba, jedna komůrka) nebo složitá (jedna větvící se chodba s 

více mateřími komůrkami). Hnízdiště jsou vybírána na základě proslunění, kvality 

substrátu, hojnosti a blízkosti zdrojů, výskytu dalších hnízd a vegetace (Potts and Willmer, 

1997). Teplota ovlivňuje dobu nutnou k vylíhnutí včely, proto bývají hnízda často 

umisťována poblíž kamenů nebo pod nimi, kde je vyšší teplota a upřednostňovány jsou 

mírné svahy, kam dopadá více slunečního záření. Důležitou roli hraje tvrdost substrátu, od 

které se odvíjí energie vynaložená na vyhrabání hnízda. Preferovány jsou spíše měkčí 

substráty. Hnízdění v zemi převažuje, nicméně jsou i druhy hnízdící ve stoncích, dřevě 

nebo ulitách (rod Osmia) (Straka, Bogusch a Přidal, 2007). 

Do plodové buňky klade samice jedno vajíčko a to zásobuje potravou. Běžné ale 

bývá, že samice vytvářejí agregace a hnízdí poblíž (sociální, spánkové agregace). Pro 

samotářské včely je důležitý hnízdní biotop, ale i zdroj potravy, za kterou létají dle 

velikosti těla a specializace až 600 m daleko. Generalisté nemají potřebu zalétávat tak 

daleko. Do hnízd se vracejí po paměti pomocí vizuálního rozlišování oblohy nebo 

krajinných a biotopových znaků (Gathmann, 2002). Počet a délka výletů nutných 

k obstarání jedné buňky závisí na velikosti těla druhu a transportní kapacitě druhu 

(opotřebení kartáčků, charakter sbíracích set, volátko, metoda sběru – suchý pyl vs. pyl 

míchaný s nektarem, případně oleji), stejně tak jako na pohlaví v buňce (menším 

samečkům postačí menší zásoba pylu) nebo výživové hodnotě pylu (obsah pylového 

proteinu). Podrobně tuto problematiku rozebírá Žáková (2008). 
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Samci shání potravu pouze pro sebe. Samice navíc živí i své potomky (Ne‘eman et 

al., 2006) a to pylem, nektarem, případně rostlinnými oleji (Vogel, 1974). Specializace na 

určitý druh rostliny nebo typu květů je výhodou a často se pojí s uzpůsobením ústního 

ústrojí‚ prodloužené (trubkovité květy) nebo zkrácené (mělké květy). Specialisté sbírají 

potravu efektivněji, na druhou stranu potravní generalisté mají zdroje dostupnější 

(Strickler, 1979, Wcislo et al., 1994). 

  Zásadním biotickým faktorem je parazitismus – vnitrodruhový i mezidruhový. Na 

samotářských včelách parazituje spousta jiných včel a dalšího hmyzu z řádu Hymenoptera, 

Diptera a Strepsiptera. Známé je přivlastnění si cizího hnízda a jeho usurpace nebo 

kleptoparazitismus  (zmocnění se investice dané do zásob nebo hnízdění – kukaččí včely), 

kradení zásob. Další známou skupinou jsou paraztoidi (v dospělosti žijí samostatně, ale 

vývoj z vajíčka probíhá na nebo v hostiteli, kterého svým působením postupně zabíjí nebo 

spotřebovává). Parazitismu se včely brání např. maskováním vchodu do hnízda, častějšími 

přelety nad hnízdem (kratší odlety), úkryty ve vegetaci, ulitě apod. (Macek et al. 2012). 

Ekonomický význam blanokřídlého hmyzu není tak patrný – snad kromě produkce 

medu, vosku, propolisu a mateří kašičky. Blanokřídlí mají v ekosystémech významnou roli 

opylovačů. Blanokřídlý hmyz se však nepodílí jen na opylování, ale také na likvidaci, 

případně regulaci nežádoucích druhů škodících v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, na 

skleníkových kulturách a uskladněných produktech. Vosy a mravenci mají obrovskou 

spotřebu biomasy pro vývoj svých početných kolonií, stejně jako řada parazitoidních druhů 

likvidujících vajíčka, housenky či jiné larvy žírného hmyzu (biologický boj proti škůdcům) 

(Macek et al. 2012). 

Celkem 442 druhů žahadlových blanokřídlých je na území ČR kriticky ohrožených 

vyhubením, nebo již vymizelých, což je téměř 1/3 všech našich druhů, pro které přestává 

být české prostředí obyvatelné. Na vině je zejména intenzifikace zemědělství a lesnictví a 

další zásahy do krajiny. Přirozené prostředí s vysokou biodiverzitou blanokřídlých 

představuje mozaiku remízků, hájů a solitérních dřevin s rozsáhlými pastvinami, suchými a 

vlhkými loukami, pískovými náplavy, holými skalnatými svahy a údolími (Macek et al. 

2012). 
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4. Metodika 

4.1. Popis zájmového území 

4.1.1. Rozloha řešeného území 

Veškeré vybrané studijní plochy se nacházejí na hnědouhelných výsypkách v širším okolí 

města Most a jsou tedy součástí Severočeské hnědouhelné pánve, která je součástí 

Podkrušnohorské oblasti. Ta zaujímá rozlohu 2 276 km
2
, což je necelých 43% rozlohy 

Ústeckého kraje (5 335 km
2
) a necelá 3% území ČR (78 887 km

2
). Plošně největší je okres 

Chomutov, který rozlohou 936 km
2
 lze zařadit mezi středně velké okresy ČR. Následuje 

okres Most, Teplice (469 km
2
) a paradoxně rozlohou nejmenším okresem je Ústí nad 

Labem (404 km
2
) (Vráblíková, 2008). 

Mostecko se svou rozlohou 476 km
2
 tedy zaujímá 2. místo v celé Podkrušnohorské 

oblasti. Počtem 122 000 obyvatel se Mostecko řadí k nejmenším, leč nejlidnatějším 

regionům nejen v rámci Ústeckého kraje, ale i v celé České republice (Beneš et al. 2004). 

Obrázek 6: Situace umístění zájmové oblasti se studijními plochami v rámci Severních Čech. (www.cenia.cz) 



Bc. Marek Radics: Žahadloví blanokřídlí na plochách po těžbě hnědého uhlí SHP 

2015  14 
 

4.1.2 Geologické a geomorfologické podmínky 

Geologická stavba zájmového území je velmi rozmanitá (Chlupáč et al. 2002). Nacházejí 

se zde bohatá ložiska nerostných surovin. Krušné hory jsou tvořeny většinou 

proterozoickými metamorfity (svory, ruly), místy prostupují mladší magmatity (žuly, 

čediče). Krystalinikum je vyplněno i rudnými žilami řad nerostů (fluorit, křemen, baryt). 

V minulých stoletích byla významná těžba rud v Krušnohoří (např. Měděnec, Hora sv. 

Kateřiny, Krupka, Cínovec). Mostecká pánev je vyplněna třetihorními a čtvrtohorními 

sedimenty, v nichž se nachází i vrstva hnědého uhlí. Území je charakteristické především 

těžbou hnědého uhlí v SHP (Vráblíková, 2008). 

 

4.1.3. Klimatické poměry 

Klimatické poměry Mostecka jsou velmi výrazně ovlivňovány polohou území krajinnými 

tvary a jsou určeny závětrnou polohou v dešťovém stínu strmých, do českého vnitrozemí 

zlomených Krušných hor (Quitt, 1971). 

Průměrné roční srážky v centrální části pánve jsou 517 mm. Díky vlivu Krušných 

hor, na jejichž území jsou sledované výsypky, jsou však srážkové průměry mnohdy i vyšší 

dle dané oblasti (Bejček, 1983). V chladných oblastech, kterými jsou hřebeny Krušných 

hor, nebo Milešovce lze naměřit srážky 650 – 1000 mm s průměrnou roční teplotou do 6 

°C. Naopak v teplé oblasti, kam spadá Mostecká pánev, jsou srážky 450 – 550 mm a 

teplota se tam pohybuje průměrně mezi 8 a 9 °C (Vráblíková, 2008). 

Výsypky mají ve vztahu ke klimatickým podmínkám svá jistá specifika. Relativně 

brzy po nasypání – tedy při nedostatečném krytu vegetace – je teplota povrchových vrstev 

výsypek zásadně ovlivněna expozicí svahů ke světovým stranám a úhlem sklonu svahu. 

Protože například v případě slunečného počasí, je možno na J a JV orientovaných svazích 

zaznamenat extrémní teplotní poměry (Bejček, 1983). Při vhodném sklonu, je totiž 

dokonce možné naměřit na podobných místech až 70 °C (Jeník, 1964). Je nutné uvést, že 

tyto poměry mají bezprostřední vliv na sukcesi vegetace (Toběrná 1973). 
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4.1.4. Hydrologické poměry 

 

Podkrušnohorská oblast náleží do povodí řeky Labe. Významným tokem 

zájmového území je řeka Bílina, která dostala svůj název podle čisté bílé vody, leč bohužel 

dnes je jednou z nejvíce znečištěných řek. Bohužel celá hydrografická síť v oblasti je silně 

poznamenána antropogenní činností. Délka řeky Bíliny je 84 km a vlévá se do Labe v Ústí 

nad Labem. Průměrný průtok je u ústí přibližně 5,5 m
3
/s.  

Stojaté vody jsou v zájmovém území reprezentovány rybníky, vodními nádržemi. 

Dále se tu vyskytuje řada sníženin vzniklých po hlubinné těžbě (pinky) nebo zatopené 

povrchové lomy, které vznikly po těžbě hnědého uhlí. Mezi nejvýznamnější stavby 

ovlivňující odtokové poměry patří vodní nádrže Přísečnice (362 ha) a Fláje (153 ha). Další 

nově vzniklou vodní nádrží je napuštěné Jezero Most s rozlohou 311 ha, které je 

výsledkem úspěšně realizované hydrické rekultivace bývalého hnědouhelného lomu 

Ležáky. 

Výskyt podzemních vod je ovlivněn geologicky, klimaticky, morfologicky a také 

antropogenní činností. Podzemní voda je v pánevních oblastech zájmového území často 

ovlivněna důlní činností. Díky složité geologické stavbě se na území vyskytuje řada 

minerálních vod. (Vráblíková, 2008). 

 

4.1.5. Půdní poměry 

Půdy na území zájmové oblasti jsou velmi rozdílné. Je to dáno skoro všemi výše 

uvedenými faktory – geologickým základem, dále reliéfem, klimatickými podmínkami a 

bohužel i velmi významnou antropogenní činností (Vráblíková, 2008). 

Lze se zde tedy setkat s rezivými půdami, dále podzoly, kambizemí i organozemí. 

V pánvi se pak dále kromě kambizemí, které jsou zejména na okrajích, vyskytují i 

pararendziny a také se místy objeví i černozemě a rovněž vzácná smolnice (na třetihorních 

jílech), která náleží k velice úrodným půdám (Vráblíková, 2008). Podél toků se na 

náplavách vytvořily půdy nivní a na spraších jsou k vidění půdy černozemního a hnědo-

zemního typu. V podhůří Krušných hor se na štěrkových krušnohorských splaveninách 

vyvinuly nehluboké hnědé půdy (Beneš et al. 2004). 
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4.1.6. Vegetace 

Mostecko je územím, které je z velké části devastovanou krajinou, osídlenou převážně 

ruderálními rostlinami. Flóra typická pro tato místa je flórou ruderální, rumištní. V širším 

slova smyslu se nejedná jen o vegetaci rostoucí na rumištích, skládkách, návsích a u tratí, 

ale i o rostlinný pokryv typického druhového složení na odklizech, navážkách a výsypkách 

(Bárta et al. 1073). 

Vegetace mosteckých výsypek je odkázána především na vodu v podobě 

atmosférických srážek. I proto je nástup vegetace na mostecké výsypky pozvolný, zvláště 

zpočátku s chudým druhovým zastoupením. Pro výsypky Mostecka je tedy typická 

mozaikovost vegetace vlhkomilné a suchomilné (Bárta et al. 1073). Vegetace údolních a 

úvalových niv je zde zastoupena společenstvy olšin, vrb, vrbo-topolovými luhy a na 

sušších místech jilmovými a topolovými doubravami. Na mnoha místech se zde vyskytuje 

typická vegetace mokřadní, např. rákos obecný (Phragmites australis), ostřice štíhlá 

(Carex acuta), kosatec žlutý (Iris pseudacorus L.), přeslička (Equisetum), vachta třílistá 

(Menyanthes trifoliata) a orobinec úzkolistý (Typha angustifolia L.) (Beneš et al. 2004). 

Nejčastějšími dřevinami zde jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), dub šípák (Quercus pubescens), dub zimní (Quercus patrna), javor babyka 

(Acer campestre), javory (Acer) a jilm habrolistý (Ulmus minor). V podrostu jsou velmi 

časté trnky (Prunus), hlohy (Crataegus L.), ptačí zob (Ligustrum), dřišťál (Berberis), 

brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) atd. (Bárta et al. 1073). 

 

4.1.7 Fauna 

 

V závislosti na vegetaci se vyvíjelo i živočišstvo. Současné složení fauny v Mostecké 

pánvi odráží jak vlivy přírodního vývoje, tak vlivy a důsledky působení člověka na životní 

prostředí (Šíma 1980). 

Přesto všechno, je fauna na Mostecku zastoupena velice široce, počínaje savci, 

obojživelníky, ptáky, plazi a rybami a konče bezobratlými, u kterých bylo dokonce na 

základě průzkumu Zemědělské univerzity prokázáno, že v podkrušnohorské oblasti je 

srovnatelné množství bezobratlých jako ve známé a přírodovědné vzácné biosférické 

rezervaci Pálava (Beneš et al. 2004). 
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Konkrétní výčet zastoupení fauny by byl velice dlouhý, tak snad jen krátký přehled 

vyskytujících se živočichů. Ze savců tu lze najít např. ježka západního (Erinaceus 

europaeus), několik druhů rejsků (r. obecný (Sorex araneus), r. černý (Neomys anomalus), 

r. malý (Sorex minutus), r. vodní (Neomys fodiens), dále pak je zde hojně zastoupen 

netopýr (n. velký (Myotis mylis), n. řasnatý (Myotis nattereri), n. severní (Eptesicus 

nilssonii) a n. černý (Barbastella barbastellus). Dalšími představiteli savců žijící v této 

oblasti jsou liška obecná (Vulpes vulpes), kuna skalní (Martes foina), lasice hranostaj 

(Mustela erminea), sysel obecný (Spermophilus citellus), plch velký (Glis glis), zajíc polní 

(Lepus europaeus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus). Dále pak tu lze potkat velice 

často prase divoké (Sus strofa), jelena evropského (Cervus elaphus) a místy i daňka 

evropského (Dama dama) a dokonce i muflona (Ovis musimon) (Bejček 1983). 

Nejhojnější skupinou obratlovců jsou zde ptáci, kde lze hned zmínit např. několik 

druhů potápek (malá (Tachybaptus ruficollis), černokrká (Podiceps nigricollis), roháč 

(Podiceps cristatus)), dále z brodivých tu lze vidět čápa bílého (Ciconia ciconia), volavku 

popelavou (Ardea cinerea) nebo bukáčka malého (Ixobrychus minutus). Následně, jsou 

k vidění zástupci vrubozubých (labuť velká (Cygnus olor), dravců (jestřáb lesní (Accipiter 

gentilis), káně rousné (Buteo lagopus), ostříž lesní (Falco subbuteo), hrabavých (koroptev 

polní (Perdix perdix), křepelka polní (Coturnix coturnix), krátkokřídlých (chřástal vodní 

(Rallus aquaticus), lyska černá (Fulica atra). Dalšími ptáky bez ohledu na druhy jsou 

čejka chocholatá (Vanellus vanellus), kukačka obecná (Cuculus canorus), puštík obecný 

(Strix aluco), sova pálená (Tyto alba), ledňáček říční (Alcedo atthis) či dudek chocholatý 

(Upupa epops). Z pěvců lze zahlédnout např. slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), 

jiřičku obecnou (Delichon urbica), skřivana lesního (Lullula arborea) či konipase lučního 

(Motacilla flava) (Šíma 1980). Nelze neuvést, že některé druhy ptactva, žijící v dotčené 

oblasti, jsou dokonce vedeny v rámci Ptačích oblastí – viz níže (Beneš et al. 2004).  

Mezi zástupce plazů vyskytující se v Mostecké pánvi patří např. ještěrka obecná 

(Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilit), užovka hladká (Coronella austriaca) či 

zmije obecná (Vipera berus), včetně její černé formy. Co se týče zastoupení ryb, tak tyto 

jsou zastoupeny pstruhem obecným (Salmo trutta morpha fario), okounem říčním (Perca 

fluviatilis) či slunkou obecnou (Leucaspius delineatus).  

Ze skupiny obojživelníků lze na dotčeném území zahlédnout např. čolka horského 

(Ichthyosaura alpestris) či velkého (Triturus cristatus), mloka skvrnitého (Salamandra 
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salamandra), kuňku obecnou (Bombina bombina) či skokana skřehotavého (Pelophylax 

ridibundus) (Beneš et al. 2004). 

 

4.1.8 Ochrana přírody 

 Na území Mostecké pánve se nalézá, anebo sem zasahuje několik chráněných území. 

Resp. jsou zde kromě NP zastoupeny všechny druhy zvláště chráněných území (ZCHÚ), či 

Evropsky významné lokality (EVL), které jsou chráněny pro výskyt ojedinělých či jinak 

zajímavých zástupců flóry, fauny či přírodních stanovišť (Šíma 1980). 

Počínaje CHKO České středohoří, které je chráněno pro jedinečnost krajinného 

reliéfu mladotřetihorního vulkanického pohoří, pestrost geologické stavby, druhové 

bohatství rostlinstva a odpovídající oživení krajiny charakteristickou faunou (Mackovčin 

1999). 

Zástupcem Národní přírodní rezervace je NPR Bořeň pro svou mimořádnou 

rozmanitost květeny, která je podmíněna rozmanitostí ekologicky různých, a často i 

extrémních, stanovišť. Flóra území čítá téměř 500 druhů vyšších rostlin. Ze zoologického 

hlediska je lokalita významná např. pestrou avifaunou. Na lokalitě bylo v roce 2005 

zjištěno 85 druhů ptáků, z nichž řada je uvedena v seznamu zvláště chráněných druhů. 

Druhým zástupcem Národní přírodní rezervace je pak NPR Jezerka, která je ochraňována 

kvůli zachování nejpřirozenějšího a nejzachovalejšího smíšeného – převážně bukového – 

porostu ve východní části Krušných hor. Území stávající NPR Jezerka je také významné 

výskytem evropsky chráněného kovaříka (Limoniscus violaceus). 

Přírodní rezervace jsou na dotčeném území celkem 4, a to PR Černý rybník 

(zachovalý ekosystém vrchoviště rozvodného typu s mohutnou vrstvou rašeliny), dále pak 

PR Východní Krušnohoří, PR Písečný vrch a PR Milá. 

Národní přírodní památka je zastoupena NPP Jánský vrch pro svou lokalitu stepní 

flóry, hlavně ovsíře Besserova (Avenastrum Besseri) (Mackovčin 1999). 

Přírodní památky na území Mostecka jsou PP Chloumek s výskytem bohaté 

lokality divizny brunátné (Verbascum phoeniceum), PP Velká Volavka kde se nachází 

význačné stanoviště halofilní květeny s jedinou zachovalou lokalitou jitrocele přímořského 

(Plantago maritima) v okrese Most, dále pak PP Lužické šípáky, kde jsou prudké svahy 

s hojným porostem dubu šípáku (Quercus pubescens) a PP Kopistská výsypka, která je 

chráněna pro svou plošně rozsáhlou lokalitu výskytu čolka velkého (Triturus cristatus), s 



Bc. Marek Radics: Žahadloví blanokřídlí na plochách po těžbě hnědého uhlí SHP 

2015  19 
 

jednou z nejpočetnějších populací tohoto druhu v rámci celého Ústeckého kraje 

(www.natura2000.cz). 

 

Mostecká pánev je však rovněž územím, kde jsou tzv. Ptačí oblasti (PO), což jsou 

chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Nachází se zde následující PO, 

přičemž nejvýznamnější z nich je Vodní nádrž Nechranice, kde např. každoročně zimuje 

30 000 hus polních (Anser dbalis) a objevuje se zde rovněž potáplice severní (Gavia 

arctica) (10-20 exemplářů), kormorán velký (Phalacrocorax carbo) (500-800 ex.), orel 

mořský (Haliaeetus albicilla) (2-5 ex.) či racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 

(500-3000 ex.). Další ptačí oblastí jsou Novodomská rašeniliště (výskyt tetřívka obecného 

(Tetrao tetrix) a žluny šedé (Picus canus), plus dalších 14 druhů uvedených v příloze I. 

Směrnice o ptácích). Poslední PO, resp. navrhovanou, je oblast Východní Krušné hory pro 

výskyt tetřívka obecného (Tetrao tetrix) plus dalších 11 druhů (www.natura2000.cz) 
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5. Design pokusu 

Jedním z cílů práce je posouzení efektu rekultivace vs. nerekultivace. Proto byl pokus 

nedesignován tak, aby studijní plochy rekultivované (rekultivace) přibližně odpovídaly 

počtu studijních ploch představujících stanoviště vyvíjející se spontánně, tedy bez 

rekultivačních zásahů (sukcese). Takto vyvážený pokus má předpoklad větší vypovídající 

hodnoty a možnost zobecnění výsledků. 

Na základě aktuálních ortofotomap a znalosti terénu bylo vybráno 19 studijních 

lokalit na výsypkách mezi Chomutovem a Teplicemi (podrobnější popis dále). Z toho 

představovalo 9 rekultivované plochy a 10 plochy sukcesní. V rámci každé studijní plochy 

bylo trvale označeno 6 sběrných míst (celkem tedy 60 sběrných míst na sukcesích a 54 na 

rekultivacích), která byla v rámci jedné lokality od sebe vzájemně vzdálena minimálně 20 

metrů ve snaze zachytit co nejpestřejší mikrostanoviště dané lokality a získat pokud možno 

nezávislé vzorky. Sběrná místa nebyla záměrně vybírána přímo při okraji biotopu (např. na 

okraji písčiny a louky) pro minimalizaci ekotonálního efektu. Vzdálenost jednotlivých 

studijních lokalit byla nad 300 m. Rozmístění studijních lokalit znázorňuje mapová příloha 

č. 1. 

 

5.1. Sběr žahadlového hmyzu 

Byla použita hromadná metoda sběru, resp. Mörickeho pasti, kterými byly de facto misky 

o průměru 18 cm naplněné vodou, do které byla jako konzervační činidlo rozpuštěna 

kuchyňská sůl a jako detergent pro snížení povrchové napětí a tudíž snazší utonutí hmyzu 

kapka jaru. Dospělí žahadloví se povětšinou živí nektarem z květů rostlin. Při sběru těchto 

bezobratlých se využívá potravní specializace – pasti lákají na barvu napodobující květy.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Pro sběr materiálu byly použity modré, bílé a žluté misky. (zdroj: M. Hendrychová) 
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Na každé studijní lokalitě byla položena kombinace tří žlutých, dvou bílých a jedné modré 

pasti ve snaze podchytit co nejširší spektrum žahadlového hmyzu (různé druhy mohou být 

přitahování jinými barvami pastí – Heneberg & Bogusch 2014). Pasti byly aktivní vždy 

v délce čtyř dnů a sběry se opakovaly v přibližně měsíčních intervalech od konce dubna do 

konce července (přesný termín byl vždy upraven vzhledem k aktuální předpovědi počasí, 

neboť žahadlový hmyz je termofilní a heliofilní a v době trvalých dešťů by nebyly 

výsledky reprezentativní). K dispozici byla čtyři opakování v sezóně. Design tedy čítal 

celkem 19 x 6 x 4 = 456 vzorků. Nicméně konečný počet vzorků byl o něco nižší (viz kap. 

Data a vyhodnocení). 

Ulovení bezobratlí byli vytříděni do 

nádobek označených kódem sběrného místa a 

termínem sběru (např. „Rad_S1_A1“ = Rado-

vesická výsypka, sukcesní plocha č. 1, sběrné 

místo A, dubnový sběr nebo „Rad_R2_C3“ = 

Radovesická výsypka, druhá rekultivovaná 

plocha, sběrné místo C, červencový sběr apod).  

Pozornost byla zaměřena na zástupce 

těchto čeledí: Chrysididae (zlatěnkovití), 

Tiphiidae (trněnkovití), Mutillidae (kodulkovití), Sapygidae (drvenkovití), Pompilidae 

(hrabalkovití), Vespidae (vosovití), skupina Apoidea (zahrnuje čeledi kutilek - Sphecidae, 

Ampulicidae a Crabronidae a dále čeledi včel Melittidae, Megachilidae, Apidae, 

Andrenidae, Colletidae a Halictidae). Vzorek byl omyt vodou (aby se odstranila sůl a jar), 

konzervován lihem a následně determinován. Nutno podotknout, že problematika určování 

žahadlového hmyzu je velmi náročná a v ČR lze za odborníky považovat jen pár 

entomologů, kteří se této skupině dlouhodobě a systematicky věnují. Proto byla 

determinace svěřena Ing. Petru Boguschovi, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové.  

 

5.2. Charakteristiky druhů 

Ke každému zjištěnému druhu byly podle literatury a především zásluhou Ing. Petra 

Bogusche, Ph.D. vypsány základní biologické/ekologické charakteristiky, které byly dále 

analyzovány. Jednalo se o biotopové preference, způsob hnízdění, rozdělení do trofických 

guild, zohledněno bylo i to, zda druh upřednostňuje holý substrát nebo spíš plochy s vyšší 

Obrázek 8 Značení vzorků.  

(zdroj: M. Hendrychová) 
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pokryvností vegetací. Samozřejmostí je i zhodnocení výskytu v rámci ČR, resp. zařazení 

do skupin dle vzácnosti a ochrany. Jednotlivé charakteristiky jsou rozepsány níže, soupis 

zjištěných druhů s přiřazením jejich charakteristik jsou uvedeny v příloze č. 1.  

 

1) Biotopové preference – informace o tom, jaký typ stanoviště je daným druhem 

nejčastěji vyhledáván, zejména co se hnízdění týče. Rozlišeno bylo 6 kategorií. 

 

a) Druhy lesní 

b) Druhy otevřené krajiny 

c) Druhy nespecifické (nevyžadující určité prostředí) 

d) Druhy písčin 

e) Druhy stepní 

f) Druhy mokřadní 

 

2) Rozšíření v ČR – vzácnost druhu 

Zjištěn byl nejprve stupeň ohrožení podle červeného seznamu: kriticky ohrožený druh, 

ohrožený, zranitelný, téměř ohrožený. Pro vyčíslení celkové přírodo-ochranářské hodnoty 

jednotlivých ploch bylo každému druhu přiřazeno číslo 1 – 5 dle výskytu v ČR, kde: 

 

1 – velmi hojný  

2 – hojný  

3 – lokální nebo roztroušeně  

4 – vzácný 

5 – velmi vzácný (méně než 5 lokalit v ČR) 

 

3) Způsob hnízdění 

Zde byly žahadloví blanokřídlí rozděleni do čtyř skupin podle (převažujícího) způsobu 

hnízdění na druhy:  

a) Hnízdící v zemi 

b) Stavějící hnízda 

c) Hnízdící v dutinách (vegetace) 

d) Hnízdící paraziticky („kukaččí“ druhy) 
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4) Pokryvnost vegetace 

Žahadlový hmyz vyhledává k hnízdění plochy s různou pokryvností vegetací. V tomto 

ohledu byly druhy rozděleny do následujících skupin: 

 

a) Vyžadující zcela holé substráty 

b) Vyhledávající spíš řidší vegetaci s holými místy 

c) Nespecifikované (hnízdí v řídké i husté vegetaci) 

d) Hnízdí jinak (pokryvnost vegetace jim ve výběru hnízdního stanoviště nehraje roli) 

 

5) Potravní guildy 

Také díky znalosti potravních nároků, vztahů a postavení v potravní pyramidě můžeme 

usuzovat na kvalitu daného stanoviště. Dle převažujícího způsobu obživy byly druhy 

rozděleny na následující trofické skupiny: 

 

a) Živící se pylem a nektarem 

b) Masožravci 

c) Parazitoidi 

d) Kleptoparaziti (pylové) 

e) Kleptoparaziti (masožravé) 

 

5.3. Charakteristika studijních ploch 

Studijní lokality byly vybrány na sedmi hnědouhelných výsypkách. Jejich rozmístění 

kolem města Most je jasné z níže uvedeného  obrázku 9. Lokalizace lze shrnout 

souřadnicemi obdélníku 50.5643856 – 50.4553642N, 13.4524789 – 13.8554522E. Snahou 

bylo vždy na každé výsypce najít pokud možno dvojici rekultivace – sukcese, aby byly 

lokality srovnatelné co do mikroklimatu, nadmořské výšky apod. Dále jsou stručně 

výsypky, resp. studijní lokality, popsány. U každé výsypky lze na obrázcích vidět názorně 

rozmístění studijních lokalit. V níže uvedené souhrnné tabulce 2 jsou uvedeny přesné 

souřadnice, stáří a management studijních ploch. Další obrázky podrobněji dokumentující 

stanoviště jsou v příloze, kde je rovněž promítnutí studijních lokalit do ortofotomapy.  
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Tabulka 2: Souřadnice a věk studijních lokalit na výsypkách. 

Název výsypky Management Kód lokality Souřadnice Věk 

Radovesická  

Sukcese 

Rad_S1 50.5470031N, 13.8348858E 30 

Rad_S2 50.5468236N, 13.8313336E 30 

Rad_S3 50.5344264N, 13.8363247E 28 

Rad_S4 50.5369225N, 13.8341183E 28 

Rekultivace 

Rad_R1 50.5541933N, 13.8201400E 6 

Rad_R2 50.5469628N, 13.8380486E 3 

Rad_R3 50.5378283N, 13.8311606E 3 

Rad_R4 50.5521486N, 13.8048325E 18 

Obránců míru 

Sukcese OM_S 50.5627050N, 13.5598444E 19 

Rekultivace OM_R 50.5516108N, 13.5733392E 5 

Slatinická Rekultivace Sla_R 50.4865022N, 13.5886083E 15 

Vršanská 

Rekultivace Vrs_R 50.4734356N, 13.5499314E 12 

Sukcese Vrs_S 50.4799814N, 13.5512533E 6 

D. Jan Šverma 

Sukcese DJS_S 50.4946772N, 13.5029219E 2 

Rekultivace DJS_R 50.4922417N, 13.5037603E 13 

Střimická 

Sukcese Stri_S 50.5334086N, 13.6961453E 35 

Sukcese Rud_R 50.5195289N, 13.6618253E 28 

Velebudická 

Sukcese Vel_S1 50.4679917N, 13.6662678E 16 

Sukcese Vel_S2 50.4642300N, 13.6645139E 16 
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5.3.1. Radovesická výsypka 

Nachází se východně od Bíliny a značná část její plochy se nachází v katastru obce 

Hrobčice. V místech dnešní výsypky se dříve nacházelo celkem pět vesnic - Lyskovice, 

Chotovenka, Hetov, Dřínek a největší z nich byly právě Radovesice, které byly především 

dopravní křižovatkou, a podle nichž se dnes výsypka jmenuje. Radovesice byly zbourány 

roku 1971.  

Od té doby zde byla ukládána vytěžená 

zemina z blízkých bílinských dolů. Na výsypce 

bylo ukončeno sypání výsypkových zemin v čer-

venci roku 2003. Výsypka byla dlouhá léta 

ponechána samovolnému vývoji a představovala 

jednu z biologicky nejzajímavějších posttěžeb-

ních ploch ve Střední Evropě.  

V současné době je výsypka však v 

rekultivaci (všechny etapy byly již zahájeny) a pracuje se na vybudování infrastruktury. 

Dvě etapy byly ale ponechány bez rekultivace jako dočasné plochy pro studium sukcese. 

Tyto plochy jsou jádrem našeho výzkumu na Radovesické výsypce. Rekultivované plochy 

se nachází většinou na poměrně mladých rekultivacích. Současný stav výsypky a 

rozmístění studijních lokalit názorně prezentují obrázky 10 a 11. 

Obrázek 9: Studované výsypky na Mostecku. (www.cenia.cz) 

Obrázek 10: Radovesická výsypka před 

rekultivací (duben 2007).  

(zdroj: M. Hendrychová) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsypka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyskovice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chotovenka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hetov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%99%C3%ADnek_%28Hrob%C4%8Dice%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radovesice_%28Hrob%C4%8Dice%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
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Rad_S1 a Rad_S2 představují písčiny na severnější studijní sukcesní ploše. Viditelná 

je neustálá disturbance motokrosaři. Rad_S1 je spíše rovinatá plocha rozdělená zeleným 

pásem s pionýrskými dřevinami. Tato studijní lokalita je na samém okraji sukcesní plochy 

a sousedí s mladou zemědělskou rekultivací bohatou na nektarodárné rostliny.  

Rad_S2 je rozmanitější a zahrnuje jak plochy rovinaté, tak svažité s činnou erozí, 

trať motokrosařů, ale i zarůstající místa. V lokalitě se nachází několik drobných nebeských 

jezírek. Studijní plocha je více ve vnitřním prostředí sukcesní plochy než Rad_S1. 

Rad_S2 a Rad_S3 se nacházejí na druhé ploše ponechané spontánní sukcesi. Rad_S1 

zahrnuje více míst zcela bez vegetace, ale také je více porostlá dřevinami, kdežto Rad_S2 

je bez dřevin, téměř celá zapojená travnatým porostem. Ojediněle se však nachází i holý 

substrát.  

Rad_R1 je sice rekultivace, ale s prvky typickými pro sukcesní plochy, neboť je 

zde deponie zemin. Starší hromady zarůstají spontánně, v okolí jsou nízké a řídké trávníky 

či čerstvě odkryté deponie. 

Rad_R2 je zemědělská rekultivace 3 roky stará. Jetelovino-travinná směs bohatě 

kvete od jara do léta. Místy jsou plošky bez vegetace rozryté prasetem divokým. Plocha se 

nachází mezi dvěma vodními plochami. 

Rad_R3 je také velmi mladá zemědělská rekultivace nacházející se na malém 

svahu nad vodní plochou. Vegetace je spíše řídká, místy velmi řídká. 

Rad_R4 zahrnuje travnatou plochu pod lesnickou rekultivací, na které se nachází 

vývěr železitých vod.  

Obrázek 11: Letecký snímek Radovesické výsypky s umístěním studijních lokalit. (zdroj: M. Hendrychová) 
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5.3.2. Velebudická výsypka 

Velebudická výsypka je název rekultivované důlní výsypky, která se nachází na jižním 

okraji města Mostu. Výsypka byla založena v roce 1955 pro skrývku povrchového dolu Jan 

Šverma v prostoru mezi obcemi Velebudice a Skyřice na severu, Židovice na východě a 

Lišnice na jihu a byla v provozu do roku 1995. První lesnické rekultivace byly zahájeny již 

v roce 1965 (ovšem pouze okrajové části). Od roku 1973 se počítalo s využitím výsypky na 

výstavbu koňské dostihové dráhy.  

V části s nejmladšími rekultivacemi se nacházejí dvě deponie jemnozrnného písku. 

Tyto písky jsou disturbovány koňmi, motokrosaři a někdy i lidmi, kteří si sem přijdou 

nakopat malé množství písku pro svou potřebu.  

Menší deponie písku (spíše zbytek deponie) je označena jako Vel_S1 a sousedí 

s cca 18-ti letou lesnickou rekultivací. Typické jsou rovinaté části s drobnými kopečky a 

kolmé stěny lemující severní a západní okraj deponie. Místy se nachází i jiný navozený 

materiál (např. porcelanit).  

Druhá deponie představující i 10 m vysoké navážky písku je označena jako Vel_S2. 

Svahy deponie jsou poznamenány rýhovou erozí, spodní části sousedící se zemědělskou 

rekultivací (travnatý porost) zarůstá velmi řídkou vegetací.  

 

5.3.3. Střimická výsypka 

Střimická výsypka je z větší části rekultivovaná důlní výsypka, která se nachází severně od 

města Mostu. Ze západu vzniká pod výsypkou Jezero Most. Na výsypce se dnes nachází 

Letiště Most. Ve východní části pod vrchem Na skalce se vytvořila dvě přírodní jezírka.  

Výsypka byla zakládána v letech 1959 – 1973. Sloužila pro skrývku z dolu Most-

Ležáky, který se nacházel na území starého města i pro důl Maxim Gorkij u Braňan. Dnes 

je Střimická výsypka součástí Dolů Bílina. První rekultivace, při které byl na části výsypky 

vysazen les, proběhla již v roce 1967. Ovšem kvůli špatně založeným horninám veškerá 

výsadba prakticky vyhynula a navíc probíhala značná eroze. Po úpravách vrchní vrstvy 

byla v roce 1974 zahájena nová rekultivace. 

Při SZ a SV okraji bentonitového lomu se nachází dvě plochy ponechané 

samovolnému vývoji. Plocha Stri_S představuje velmi řídký březový háj téměř s absencí 

bylinného patra, což je způsobeno překyselenými zeminami, které blokují sukcesi. Mohly 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsypka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_%28m%C4%9Bsto%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1955
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sky%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovice_%28okres_Most%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1nice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
http://cs.wikipedia.org/wiki/1973
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsypka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_%28m%C4%9Bsto%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero_Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/1959
http://cs.wikipedia.org/wiki/1973
http://cs.wikipedia.org/wiki/1967
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://cs.wikipedia.org/wiki/1974
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by tedy být zajímavé z hlediska výskytu vzácnějších druhů žahadlového hmyzu. Typické 

jsou hluboké erozní rýhy až charakteru rokle. 

Na opačném konci Střimické výsypky pod vrchem Špičák se nachází studijní lokalita 

Rud_R. Je zajímavá tím, že zde sice byla navezena vrstva slínů a provedena zemědělská 

rekultivace, ale po ukončení rekultivačního osevního postupu začala plocha zarůstat 

šípkovými a hlohovými keři. Navíc je plocha neustále přerývána prasaty a lze zde nalézt 

mikrostanoviště různého sukcesního stáří. 

5.3.4. Slatinická výsypka 

Povrchový lom Slatinice – Šmeral těžil energetické uhlí pod západními svahy Reslu pro 

elektrárnu Mělník, následně Počerady. Ukončil činnost v roce 1986. Uvolněné prostory 

zbytkové jámy lomu se využily k zakládání výsypkových zemin lomu Vršany – dnes 

Slatinická výsypka. Zakládání skrývkových zemin bylo ukončeno báňským provozem na 

počátku roku 1999. Většina výsypky 

je zatravněna, neboť se zde plánuje 

ještě částečné přetěžení lomem Vrša-

ny. Nacházejí se zde i staré lesnické 

rekultivace, vinice, zahrádkářská ko-

lonie, vodní plochy a část s rekre-

ačním využitím.  

Studijní plocha Sla_R byla 

záměrně vybrána na severním svahu 

Obrázek 12: Sukcesní plocha u lomu Červený vrch. 

(zdroj: M. Hendrychová) 

Obrázek 13: Střimická výsypka pod vrchem Špičák. 

(zdroj: M. Hendrychová) 

Obrázek 14:Slatinická výsypka 

(zdroj: M. Hendrychová) 
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výsypky, neboť tato plocha byla shledána jako jedna z nejbohatších na rovnokřídlý hmyz 

v rámci studia 14 raně a středně sukcesních posttěžebních ploch Mostecka (P. Marhoul, 

nepublikovaná data). Jedná se o plochu se zapojeným travním porostem, ale místy se 

objevují malé plošky s řídkou vegetací a také zcela bez vegetace (opět z důvodu 

přítomností uhlí na povrhu výsypky). 

 

5.3.5. Doly Jan Šverma (DJŠ) 

Lom Důl Jan Šverma se nachází na 

rozhraní mosteckého a chomutovské-

ho okresu a v současné době je jeho 

porubní fronta spojena s lomem Vr-

šany.  

Lokalita DJS_R se nachází 

při okraji lomu pod zalesněným sva-

hem. Jedná se o zemědělskou rekul-

tivaci – sečený jetelotravní porost. 

Plocha je útočištěm divokých prasat a při okraji se nachází drobná černá skládka. 

Na rekultivovanou část navazují svahy čerstvě nasypaných partií vnitřní výsypky. 

Zde se na převážně obnaženém substrátu nachází studijní lokalita DJS_S. Velké množství 

vzorků zde bylo bohužel zničeno kvůli velmi extrémním podmínkám (silný vítr, velký 

smyv i při malých srážkách). Loka-

lita je jinak zajímavá nálezy zkame-

nělých dřev. 

5.3.6. Vršanská výsypka 

Studijní lokality se nachází v místě 

bývalé obce Vršany na vnitřní 

výsypce lomu Vršany.  

VRS_R se nachází na trav-

naté ploše pod svahem pod korido-

Obrázek 15: Lokalita lomu Jan Šverma 

(zdroj: M. Hendrychová) 

Obrázek 16: Vršanská výsypka. (zdroj: M. Hendrychová) 
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rem mezi výsypkou Malé Březno a jižní hranou lomu. Technická etapa Vršany II. zde byla 

zahájena v roce 2002. Později byl do údolí sveden tok Srpiny a opodál vznikla vodní 

plocha. Vegetace je zde řídká, neboť plocha bývá na jaře podmáčena a soudě podle 

výskytu halofilních rostlin je zasolená. Studijní plocha se již dva roky neudržuje sečením. 

VRS_S byla vybrána blíže k lomu, kde byla menší sukcesní plocha zařazena do 

rekultivační etapy Vršany V pro zjištěný výskyt kutilky Bembix tarsata. Pro zajímavost, 

tato práce vznikla díky tomuto nálezu. Jedná se plochu s velkou příměsí uhelné směsi na 

povrchu, proto také se sporou vegetací. Kromě uhlí jsou na povrchu viditelné také 

zkamenělá dřeva. 

 

5.3.7 Výsypka Obránců míru 

Tato výsypka se nachází v území bývalé jámy lomu Obránců míru v těsné blízkosti lomu 

ČSA. Rekultivace je nyní ve fázi rozpracovanosti. V rámci jedné mladé ostatní rekultivace 

(zatravnění se skupinovou výsadbou) byla založena studijní lokalita OM_R. Opět jsou zde 

známky uhelné směsi na povrchu s řídkou vegetací. Travní porost je udržován sečí.  

Sukcesní plocha na téže výsypce, OM_S, představuje starou deponii různého 

stavebního a rekultivačního materiálu (ornice, štěrku na stavbu cest atd.), která je zarostlá 

řídkou vegetací. Na menší části je souvislý travní porost. 

 

5.4. Environmentální faktory 

Pro možnost případného odvození doporučení pro rekultivační praxi byly zjišťovány 

základní environmentální kontinuální a kategoriální proměnné. 

 

Mezi kontinuální proměnné lze zařadit: 

- stáří studijní plochy od počátku sukcese nebo provedení rekultivace (počet let) 

- pokryvnost (hustota) vegetace (%) 

 

Mezi kategoriálními proměnnými bylo zjišťováno: 

- Rekultivace (1 – provedená rekultivace, 0 – bez provedení rekultivace) 

- Substrát – písek, jíl, příměs uhelné směsi, ornice (nebo jiné zúrodnitelné zeminy 

jako bentonit, spraše, sprašové hlíny apod.) 
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5.5. Data a vyhodnocení  

Jelikož nebylo záměrem sledovat efekt sezóny, byly pro další výpočty všechny sběry 

daného sběrného místa sloučeny (Např. Vel_S1_A1 + Vel_S1_A2 + Vel_S1_A3 + 

Vel_S1_A4 = Vel_S_A). Tím se eliminuje také možnost pseudoreplikací. 

Ale protože bylo celkem 9 lokalit s rekultivací (54 vzorkovacích míst) a 10 lokalit se 

sukcesí (60 vzorkovacích míst), byly pro budoucí možnost porovnání počtu jedinců a 

druhů na plochách rekultivovaných a nerekultivovaných počty jedinců přepočteny na 1 

past (sběrné místo). Dalším důvodem bylo zničení některých pastí, takže na některých 

lokalitách byly brány v potaz všechny čtyři sběry, jinde se muselo zohlednit, že např. dva 

sběry byly zničeny a počítalo se jen se dvěma sběry. Z celkového počtu 456 položených 

pastí jako reprezentativní vzorek vstupovalo do následných analýz jen 430 pastí. Některé 

pasti byly totiž zničeny (zvěř, motorkáři, odplavení přívalovými srážkami nebo naopak 

vyschnutí – častější na sukcesích s extrémnějšími podmínkami, zasypání při terénních 

úpravách v rámci doplňkové rekultivace), nebo odcizeny (systematické mizení bílých 

misek na lokalitě s větším pohybem osob). 

Záměrně nebyly počítány žádné indexy druhové bohatosti, ekvitability apod., nebo 

v těchto indexech se někdy ztrácejí ojediněle se vyskytující druhy s malou početností, resp. 

zastoupené jedním jedincem, což ale z přírodo-ochranářského hlediska může mít velký 

význam. Porovnáván byl tedy jen čistý počet druhů a jedinců (přepočtený na 1 sběrné 

místo = past).  

Celková přírodo-ochranářská hodnota (dále POH) sběrného místa byla pak spočtena 

jako suma hodnot přítomných druhů. Hodnotou se rozumí bodové ohodnocení druhů na 

škále 1 – 5 odvozené od hojnosti výskytu (vzácnosti) v rámci ČR (viz kap. 5.2). Doplňu-

jícím parametrem je také průměrná přírodo-ochranářská hodnota vypočtená následovně: 

 

POH = POHx/N   kde             POHx – stupeň přírodo-ochranářské hodnoty druhu x 

N – počet všech druhů ve vzorku 

  

Česká právní norma týkající se ochrany žahadlového hmyzu (prováděcí vyhláška 

395 k zákonu 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny) nemá vypovídající hodnotu o 

skutečné míře ohrožení tohoto taxonu. Je zde zahrnut pouze rod čmeláků (Bombus sp.). 
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Druhy byly proto také zařazeny do kategorií podle Červeného seznamu 

bezobratlých, který oproti výše zmiňované vyhlášce 395/1992 Sb., zahrnuje více druhů na 

základě aktuálních znalostí jejich rozšíření v rámci ČR. Červený seznam pro žahadlové 

blanokřídlé byl sestaven odborníky na základě kritérií podle Světového svazu ochrany 

přírody IUCN a rozlišuje následující kategorie ohrožení: 

 

RE  Regionally Extinct – pro ČR vymizelý druh 

CR  Critically Endangered – kriticky ohrožený druh 

EN  Endangered – ohrožený druh 

VU  Vulnerable – zranitelný druh 

NT  Near Threatened – téměř ohrožený druh 

LC  Least Concern – málo ohrožený druh 

 

Pro základní výpočty a tvorbu grafů byl použit software Microsoft Excel. Pro 

srovnání počtu jedinců, druhů a přírodo-ochranářských hodnot byl použit parametrický F- 

test v programu Statistica ver. 12, stejně jako korelační analýzy, na základě kterých se 

vyhodnocovala závislost dvou proměnných. Odlišnost vzorků mezi sukcesí a rekultivací 

byla posuzovány při hladině významnosti p  0,05. Za statisticky významnou korelaci byl 

považován vztah s korelačním koeficientem r  0,5. 
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6. Výsledky 

6.1. Přehledné výsledky, srovnání počtu druhů a jedinců 

Celkem bylo nasbíráno 2705 jedinců žahadlového hmyzu náležejícího do 13 čeledí a 212 

druhů (což je 16 % z celkového počtu druhů žahadlového hmyzu známých pro ČR). Počet 

druhů jednotlivých čeledí celkem a zjištěných na sukcesích a rekultivacích znázorňuje 

následující graf 1. Jen u dvou čeledí – Megachilidae a Vespidae, bylo zjištěno více druhů 

na rekultivaci. Zástupci čeledi Multidae na rekultivacích na rozdíl od sukcesí úplně chybí. 

V ostatních čeledích bylo na rekultivacích až na jednu výjimku druhů více na sukcesích. 

Velký rozdíl v počtu druhů na sukcesích ve srovnání s rekultivacemi je u čeledi Crabro-

nidae, Chrysidae a Sphecidae. 

 

Graf 1: Počet druhů v jednotlivých čeledích na plochách sukcesních, rekultivovaných a celkem na všech 

výsypkových studijních plochách. 

 

Celkové zastoupení druhů a jedinců na rekultivacích a sukcesích prezentuje 

následující tabulka 3, ze které je zřejmé, že na průměrné lokalitě ponechané spontánní 

sukcesi byla zaznamenána téměř dvojnásobná abundance žahadlového hmyzu. Sukcese 

také celkově hostily více druhů.  
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Tabulka 3: Souhrnné počty společenstva žahadlového hmyzu na výsypkách. 

Management 
Počet jedinců 

celkem 

Počet jedinců 

na lokalitu (průměr) 
Počet druhů 

Sukcese 1837 167,0 176 (83 %) 

Rekultivace 868 96,4 128 (60,3 %) 

Celkem 2705 

 

212 (100 %) 

 

Pouze 43,3 % druhů se vyskytovalo jak na rekultivacích, tak i na sukcesích (druhy 

společné), a 56,7 % druhů se nacházelo jen na plochách s jedním typem managementu a na 

opačném chyběly. Z toho 34 druhů bylo zaznamenáno jen na rekultivacích a na sukcesních 

plochách bylo nalezeno dokonce 84 druhů, kterým nevyhovovaly plochy rekultivované. 

 

Graf 2: Grafické znázornění zastoupení druhů společných a výhradních na sukcesních (zelené) a 

rekultivovaných (hnědé) plochách. 

 

Jak uvádí následující tabulka 4 i grafy 3 a 4, je zřejmé, že na vzorkovacích 

plochách i celkově byl signifikantně vyšší počet druhů (Nsp:   F(1;118) = 4,7324; p = 0,0316) 

i jedinců (Nind: F(1;118) = 7,9755; p = 0,0056) na sukcesních plochách. 

 

Tabulka 4: Průměrný počet druhů a jedinců na lokalitu. 

Management 

Počet 

jedinců Počet druhů 

Sukcese 12,5 7,4 

Rekultivace 9,6 4,3 

 

jen na sukcesi 
(84 druhů) 

sukcese 
společné 

rekultivace 
společné 

jen na 
rekultivaci 
(34 druhů) 
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Graf 3: Počet druhů a jedinců žahadlového hmyzu na plochách 

 s různým managementem – rekultivace (R) a sukcese (S). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4: Počet všech druhů zjištěných na rekultivacích (vlevo) a sukcesích (vpravo) 

 ve vztahu k věku studijní lokality. 

 

Podle předešlých grafů se dá říci, že s přibývajícím věkem velmi mírně přibývá 

také druhů a to jak na rekultivacích, tak i na sukcesích. Velmi bohatá společenstva se však 

mohou na plochách vyvinout již v prvních letech své existence a naopak i některé starší 

plochy mohou zůstávat spíše chudé na žahadlové blanokřídlé. 
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6.2. Zastoupení ekologických skupin 

6.2.1. Stanovištní preference 

Podíváme-li se na celkové zastoupení jednotlivých ekologických skupin obecně na 

výsypkových lokalitách, pak jednoznačně převažovaly druhy písčin a druhy typické pro 

běžná otevřená stanoviště, jak zobrazuje následující graf 5. Celkem tyto skupiny 

představovaly 64 % ze všech zjištěných druhů. Druhy lesní, stepní a mokřadní těsně 

přesáhly úroveň 13 %. 

 

 

Graf 5: Stanovištní preference druhů na všech výsypkových lokalitách. 

 

Druhy pískomilné a vyžadující otevřená stanoviště dominovaly jak na sukcesích, 

tak i na rekultivacích, dále pak převažovaly druhy stanovištně nijak nespecializované.  

 

 

 

 

 

lesní 
10 stepní 

8 

otevřená 
stanoviště 

66 

mokřadní 
10 

písčinný 
70 

nespecializ. 
48 
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Graf 6: Zastoupení druhů dle stanovištních preferencí. Srovnání sukcesních  

a rekultivovaných ploch. 

 

Na sukcesních plochách bylo zaznamenáno podobné množství lesních, stepních a 

nespecializovaných druhů jako na plochách rekultivovaných. Rozdíl byl shledán u druhů 

otevřených stanovišť, mokřadů a písčin, kde se vyšší zastoupení těchto druhů pojilo 

s nerekultivovanými plochami s probíhající sukcesí. Rozdíl v zastoupení druhů rozděle-

ných do skupin podle stanovištní preference znázorňuje graf 6. 

 

6.2.2. Hnízdní strategie 

Z hlediska hnízdění se na výsypkových lokalitách nacházelo nejvíce druhů, které hnízdí 

v zemi (59 % druhů). Zastoupení druhů hnízdících v dutinách a druhů parazitujících bylo 

přibližně stejné. Nejméně druhů si staví hnízda (Sph_hya, Sph_lon, Eva_pro, Ara_spi). 

 

 Graf 7: Zastoupení druhů v závislosti na způsobu hnízdění. 

 

v zemi 
123 

v dutinách 
41 

staví hnízda 
4 

parazitický 
44 
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Graf 8: Srovnání hnízdní strategie na sukcesních a rekultivovaných plochách. 

 

Shodné rozdělení hnízdních strategií byl jak na sukcesích, tak i na rekultivacích. 

Poměr jednotlivých skupin byl obdobný, avšak u skupin hnízdících v zemi, v dutinách a 

parazitů bylo více druhů zaznamenáno na sukcesích (viz graf 8).  

 

6.2.3. Trofické nároky 

Trofická struktura společenstva žahadlového hmyzu na všech výsypkových lokalitách je 

zřejmá z grafů 9 a 10. Převažovaly druhy živící se pylem a nektarem z rostlin. Významnou 

skupinou byly také predátoři. Zbývající tři trofické skupiny zahrnující kleptoparazity a 

parazity čítaly celkem 21 % všech druhů. 

Obdobná trofická struktura byla zjištěna i v rámci jednotlivých ploch s odlišným 

managementem, na sukcesích bylo více druhů všech skupin, nicméně v podobném poměru. 

Jediný, nevýznamný rozdíl, mezi sukcesemi a rekultivacemi byl v mírně vyšším zastoupení 

pylových kleptoparazitů a parazitoidů na sukcesích.  
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Graf 9: Trofická struktura žahadlového hmyzu na všech výsypkových lokalitách. 

Graf 10: Zastoupení trofických skupin na sukcesních a rekultivovaných plochách. 

 

6.2.4. Hustota vegetace 

Z pohledu vztahu hustoty vegetace a žahadlového hmyzu lze odlišit zhruba polovinu 

druhů, které vyžadují vyloženě holý substrát bez vegetace nebo preferují spíše nezarostlá 

místa, 44 % druhů hnízdí takový způsobem, že hustota vegetace ve výběru místa 

k hnízdění nehraje roli (dutinové druhy, parazité). Malá část představuje druhy indiferentní 

k hustotě vegetace (hnízdí v husté vegetaci stejně jako v řídké).  
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Srovnáme-li sukcese a rekultivace z pohledu tolerance druhů k hustotě vegetace, 

pak poměr jednotlivých guild je podobný, ale na rekultivacích je stejně druhů obnažených 

substrátů jako druhů, které preferují řidší vegetaci, kdežto na sukcesích je více druhů řidší 

vegetace než druhů žijících pouze na holých substrátech (viz graf 12).  

 

Graf 11: Tolerance druhů k hustotě vegetace. Struktura všech výsypkových lokalit. 

 

Graf 12: Zastoupení základních skupin druhů lišících se v toleranci husté vegetace. 
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6.3. Vzácnost 

Výskyt vzácných druhů je silně korelovaný (r = 0,78) s celkovou druhovou bohatostí na 

úrovni všech druhů (viz graf 13), nicméně následující rozbory nabízejí hlubší pohled do dat 

týkajících se pouze vzácných či ohrožených druhů, resp. přírodo-ochranářské hodnoty 

ploch pod různým managementem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13:  Silně korelovaný vztah počtu vzácných a všech druhů na studijní ploše. 

 

6.3.1. Přírodo-ochranářská hodnota podle hojnosti výskytu v ČR 

Výsledky zastoupení, abundance a frekvence výskytu druhů v pěti kategoriích vzácnosti, 

resp. hojnosti výskytu v rámci ČR, znázorňuje následující tabulka 5 a graf 14. Sukcese 

představuje útočiště nejen pro větší počet vzácnějších druhů, ale také hostí silnější 

populace, včetně druhů vzácnějších. Nejvzácnější druhy obývají také významně více 

studovaných sběrných míst vyvíjejících se spontánně, nežli rekultivovaných (35 vs. 2). 

 

Tabulka 5: Výskyty zastoupení 

Management Parametr  

Rozšíření 

Velmi 

hojný 
Hojný 

Lokální n. 

roztroušeně 
Vzácný 

Velmi 

vzácný 

Sukcese 

počet druhů 45 71 41 13 6 

 počet sběrných míst 342 264 139 46 35 

zohlednění jedinců 10,27 37,41 18,95 31,42 4,96 

Rekultivace 

počet druhů 35 48 30 10 5 

 počet sběrných míst 281 146 70 14 2 

zohlednění jedinců 6,39 18,69 16,53 13,96 4,81 
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Graf 14: Zastoupení druhů v jednotlivých kategoriích rozšíření (vzácnosti)  

na rekultivacích a sukcesích. 

 

Porovnáme-li přírodo-ochranářskou hodnotu jednotlivých sběrných míst (přítomnost druhu 

nezohledňující početnost přítomného druhu), zjevně mají sukcesní plochy prokazatelně 

vyšší přírodo-ochranářský význam než rekultivace (POHCelk: F(1;118) = 9,2061; p = 0,0030), 

viz následující graf 15. Nicméně to může značit, že se zde nachází obecně více druhů, což 

zvyšuje celkovou výši přírodo-ochranářské hodnoty sběrných míst. Doplňkově je tedy 

uvedena průměrná přírodo-ochranářská hodnota zohledňující i počet přítomných druhů. 

Zde je vysoká hodnota sukcesí z hlediska výskytu vzácných druhů statisticky ještě 

zřetelnější (POH/N: F(1;116) = 14,7536; p = 0,0002). 

 

 

Graf 15: Srovnání celkové a průměrné přírodo-ochranářské hodnoty  

sukcesních a rekultivovaných ploch. 
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6.3.2. Výskyt druhů pod právní ochranou a uvedených v červeném 

seznamu 

Právní ochrana daná vyhláškou 395/1992 Sb. se u žahadlových blanokřídlých vztahuje 

pouze na všechny druhy čmeláků Bombus sp., kteří se na výsypkách nacházeli v šesti 

druzích.  

Nicméně podrobněji zpracovaný červený seznam bezobratlých, zahrnuje dalších 45 

druhů nalezených v rámci této studie, které lze považovat za ohrožené. Přehled počtu 

zjištěných vzácných druhů v jednotlivých kategoriích ochrany (uvedených v červeném 

seznamu* a prováděcí vyhlášce 395/1992 Sb. k zákonu 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny**) uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 6: Počet zjištěných druhů 

Statut 

ohrožení Sukcese Rekultivace 

Chybí na 

sukcesích 

Chybí na 

rekultivacích Celkem 

RE* 1 0 0 1 1 

CR* 5 3 1 3 6 

EN* 12 5 2 8 14 

VU* 21 9 3 11 24 

ohrožený** 4 5 2 1 6 

Celkem 43 22 8 24 51 

 

Seznam zjištěných druhů, které jsou nejvíce ohroženy, nebo jsou právně chráněny, 

uvádí příloha 2. Na sukcesích se nachází téměř dvojnásobek ohrožených druhů a jejich 

abundance je více než čtyřnásobná než na rekultivacích. Je zde zastoupen také jediný druh, 

který byl v ČR považován již za vyhynulý.  

Ve vzorcích se nachází 32 ohrožených druhů, které byly nalezeny pouze v rámci 

ploch jednoho typu managementu. Počet druhů, které se pojí výhradně se sukcesními 

plochami, bylo 3x více než ohrožených druhů, které lze nalézt jen na plochách po 

provedení technické a biologické rekultivace.  

Nějaký více či méně ohrožený, chráněný nebo vzácný druh se nacházel na všech 19 

studijních lokalitách. Tabulka 7 prezentuje přítomnost těchto druhů na studijních lokalitách 

(řazeno sestupně od nejvýznamnější lokality, RE – vymizelý druh, CR – kriticky ohrožený 

druh, EN – ohrožený druh, VU – zranitelný druh, O – ohrožený a chráněný vyhláškou, VZ 
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– vzácný/velmi vzácný neuvedený ani v červeném seznamu ani ve vyhlášce). Nejlepšího 

skóre dosáhly dvě spontánně se vyvíjející lokality na Radovesické výsypce (Rad_S3 a 

Rad_S1), které jsou zde dlouhodobě ponechány jako studijní plochy. Vyzdvihnout je nutno 

lokality Rad_S1, Rad_S3 a VRS_S pro potvrzený výskyt jediného druhu, který je v 

červeném seznamu uveden v kategorii vymizelý druh (RE). Na každé z těchto tří lokalit 

byl odchycen pouze jeden jedinec. 

Mezi deseti přírodo-ochranářsky nejcennějšími lokalitami jsou pouze dvě 

rekultivované plochy – Rud_R (stará opuštěná zemědělská rekultivace s probíhající sukcesí 

křovin a častou disturbancí prasetem divokým) a Rad_R2 (velmi mladá zemědělská 

rekultivace v těsné blízkosti druhé nejcennější sukcesní plochy prorytá divokými prasaty).  

 

Tabulka 7: Výskyt přírodo-ochranářsky cenných druhů na studijních lokalitách. 

  

Pořadí Management Lokalita RE CR EN VU O VZ Celkem 

1 Sukcese Rad_S3 0 2 6 8 1 2 19 

2 Sukcese Rad_S1 0 1 5 7 1 1 15 

3 Sukcese Vel_S 0 3 1 9 0 2 15 

4 Sukcese Rad_S2 1 1 3 3 2 2 12 

5 Rekultivace Rud_R 0 0 3 5 2 1 11 

6 Sukcese Vrs_S 0 3 2 3 0 2 10 

7 Sukcese DJS_S 0 2 1 4 1 0 8 

8 Sukcese Vel_S2 0 1 3 4 0 0 8 

9 Rekultivace Rad_R2 0 1 0 4 2 0 7 

10 Sukcese Stri_S 0 2 1 3 0 1 7 

11 Rekultivace Rad_R3 0 0 0 4 1 1 6 

12 Rekultivace DJS_R 0 1 1 1 2 0 5 

13 Sukcese Rad_S4 0 0 1 2 1 0 4 

14 Rekultivace Rad_R1 0 2 0 1 1 0 4 

15 Rekultivace Rad_R4 0 0 0 3 0 1 4 

16 Sukcese OM_S 0 0 2 1 1 0 4 

17 Rekultivace OM_R 0 0 1 1 2 0 4 

18 Rekultivace Sla_R 0 0 1 1 0 0 2 

19 Rekultivace Vrs_R 0 0 0 2 0 0 2 

                    

                     Důležitým faktorem je také to, že ohrožené druhy se na sukcesních studijních 

plochách vyskytovaly na více sběrných místech, než na rekultivacích (F(1;106) = 9,0583; p = 

0,0033). Na sukcesích byly tyto hodnotné druhy nalezeny s frekvencí 2,4 x větší než na 
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rekultivacích, tedy že vzácné druhy nebyly vázány pouze na ojediněle zajímavé lokality, 

ale osidlují tyto plochy běžně, což ukazuje na menší izolovanost jednotlivých subpopulací 

a nesmírný význam pro metapopulační dynamiku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Korelace mezi stářím plochy a počtem vzácných a ohrožených druhů  

na všech studijních lokalitách (sukcese i rekultivace). 

 

S přibývajícím věkem studijní lokality obecně přibývá i počet vzácných a 

ohrožených druhů (viz graf 16). Vrcholu dosahují plochy s vývojem mezi 15 – 30 lety, i 

když některé plochy mohou být na ohrožené druhy bohaté již několik málo let po jeho 

vzniku.  

 

6.4 Efekt vegetace a geo-pedologických charakteristik 

Podle ekologických nároků zjištěných druhů by se dalo říci, že čím méně bude plocha 

zarostlá vegetací, tím vyšší přírodo-ochranářskou hodnotu bude mít, neboť jak ukazuje 

následující graf, druhy indiferentní k hustotě vegetace bývají velmi hojně – hojně 

rozšířené, kdežto s ubývající pokryvností vegetace přibývá druhů vzácně – velmi vzácně se 

vyskytujících (r=0,64). Druhy v kategorii „hnízdící jinak“ v této analýze nebyly 

posuzovány, protože pokryvnost stanoviště vegetací neodráží. Vzácnější druhy jsou také 

častěji druhy písčin a otevřených stanovišť než druhy lesní (r=0,54) – viz graf 17. 
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Graf 17: Hojnost výskytu a její korelace s pokryvností vegetace a typem stanoviště. 

Druhy ve skutečnosti odrážely své environmentální prostředí následovně: Přibývající 

pokryvnost vegetace nehraje významnou roli ve výskytu všech druhů žahadlového 

hmyzu, i když z grafu 18 je vidět náznak negativního ovlivnění počtu (všech) přítomných 

druhů na výsypce (graf vlevo, r = -0,23). Vzácné druhy jsou k hustší vegetaci méně 

tolerantní (graf vpravo, těsnější korelace r = - 0,43) než ostatní běžnější druhy, jinak řečeno 

jsou vázány častěji na plochy s řídkou vegetací nebo zcela bez vegetace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Vliv pokryvnosti vegetace na počet všech druhů (vlevo) a druhů vzácných (vpravo). 

 

V počtu druhů přítomných na plochách s odlišnými geo-pedologickými vlastnostmi 

není statisticky významný rozdíl (ANOVA(4;109) = 1,9352; p = 0,1097). Tudíž lze 

konstatovat, že plochy písčité, stejně jako štěrkovité nebo s příměsí uhelné směsi hostí 

srovnatelný počet druhů žahadlového hmyzu jako plochy s provedenou přímou rekultivací 

(jílovitý substrát) nebo jako plochy, kde byla aplikována úrodné vrstvy. Z grafu 19 je však 

indiferentní spíše nezaros. vyloženě nezar.
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zřejmý náznak průměrně vyššího počtu vzácných (samozřejmě i ostatních – zde není graf 

prezentován) druhů na písčinách a fytotoxických plochách se zvětrávajícími zbytky uhlí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19: Průměrný počet vzácných druhů na plochách s různou charakteristikou substrátu. 
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7. Diskuze 
 

Vliv těžby na životní prostředí a vývoj posttěžebních ekosystémů je u nás i ve světě 

studován již přes půl století (shrnuje např. Bejček 1981, Štýs et al. 1981, Wolf 1998, 

Tischew 2004). Dosud se ale žádná vědecká práce podrobně nevěnovala kompletně 

žahadlovému hmyzu na výsypkách, a to i přes to, že žahadlový blanokřídlý hmyz je 

vhodnou modelovou skupinou bezobratlých a na základě jejich výskytu a abundance lze 

usuzovat na kvalitu a vývoj posttěžebních ekosystémů. Vědecké práce zabývající se 

rozsáhlými hnědouhelnými výsypkami přináší v review Hendrychová (2008). Efekt 

managementu (sukcese vs. rekultivace) byl studován pouze v jedné práci zaměřené na 

mravence (Holec & Frouz 2005). Na výsypky se většinou šířily druhy běžné v okolní 

krajině. Jediná studie zaměřená na žahadlové z mosteckých hnědouhelných výsypek se 

věnuje jen několika vybraným druhům kutilek (Srba & Tyrner 2003, Srba 2010).  

Rychlost kolonizace nových ploch a vývoj ekosystémů závisí na prostupnosti 

krajiny, vlastnostech osidlované plochy jako je teplota, kvalita substrátu (struktura, obsah 

živin, pH), dostupnost vody, ale také na atributech zdrojových populací jako je mobilita, 

reprodukční strategie, délka života a interakce (především kompetice) s druhy na daném 

místě již usazenými (Glen-Lewin et al. 1992; Wali 1999; Wiegleb & Felinks 2001). 

Žahadlový hmyz patří mezi dobré kolonizátory. Důkazem toho je 212 druhů přítomných na 

sledovaných výsypkách s rozdílnou životní nebo potravní strategií, vazbou na substrát a 

vegetační pokryvnost a skladbu a to mnohdy i hluboko uvnitř vnitřní výsypky kilometry 

daleko od nepřetěženého území. Právě diverzita (ve smyslu druhové pestrosti) spolu se 

strukturou vegetace a probíhajícími ekologickými procesy bývá nejčastějším nástrojem 

hodnocení rekultivačního úspěchu (více Ruiz-Jaen & Aide 2005).  

Jedním z hlavních cílů bylo posoudit efekt managementu posttěžebních ploch na 

biodiverzitu žahadlových. Taxonomicky se liší plochy rekultivované od ploch sukcesních. 

Na sukcesích bylo zastoupeno nejen více druhů, ale také čeledí. Některé čeledi na 

rekultivacích zcela chybí. Navíc i průměrný počet jedinců odchycených na sukcesních 

studijních plochách, téměř dvojnásobně přesahuje počet jedinců zjištěných na běžných 

rekultivovaných plochách. Tento fakt může být odrazem pestřejšího prostředí na terénně 

členitějších sukcesích. Pestřejší reliéf s sebou přináší větší diverzifikaci stanovištních 

podmínek a pestřejší mozaiku mikrostanovišt vyhovující širšímu spektru žahadlovému 

hmyzu stejně jako lepší potravní zdroje apod. Sukcesní plochy hostily 84 druhů, pro které 
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nebyly rekultivované plochy vhodné. K podobným závěrům, že sukcese hostí více druhů, 

došlo již více botanických i faunistických studií (např. Hodačová a Prach 2003, 

Hendrychová et al. 2012). I další autoři přisuzují sukcesním plochám velký biologický 

význam, neboť poskytují útočiště více druhům, jedincům a dosahují větších přírodních 

hodnot jako je lepší adaptace na místní podmínky a výskyt vzácných druhů (Přikryl 1999, 

Schultz & Wiegleb 2000, Voženílková 2003, Abresch et al. 2000, Pecharová et al. 2000, 

Prach & Pyšek 2001, Prach 2003) nebo naopak menší zastoupení nepůvodních druhů 

(Kabrna et al. 2014).  

Nepůvodní druhy žahadlových nebyly na studijních plochách zaznamenány, ale co 

se týče výskytu vzácných druhů, lze hnědouhelné výsypky hodnotit jako významný prvek 

v české krajině.  

Na základě zastoupení jednotlivých trofických guild lze usuzovat na složitost 

trofických sítí. Např. množství predátorů odráží nižší trofické úrovně. Predátoři byly jak na 

sukcesích, tak rekultivacích, hojně zaznamenány, což značí, že i společenstva nižších 

trofických sítí jsou v těchto již vyvinuta. Převažovaly však druhy živící se pylem nebo 

nektarem rostlin. Pestrost žahadlového hmyzu odráží tedy také pestrost a dostupnost 

vhodných rostlin na výsypkách poblíž studijních ploch. Např. práce Hirsch & Wolters 

(2003) jednoznačně ukazuje, že zemědělské plochy ponechané ladem jsou na akuleátní 

hmyz velmi bohaté, ale že zalétávají i do okolních biotopů (i když diverzita a abundance 

klesá směrem do obhospodařovaných polí). Steffan‐Dewenter & Tscharntke (2001) 

studovali sekundární sukcesi divokých včel na plochách s přirozeným vývojem a loukách 

v sadech. Sukcese druhů odrážela sukcesi vegetace a nejvhodnější byla mozaika různě 

starých ploch, neboť některé druhy preferují jednoleté plevele, jiné vytrvalé kvetoucí 

rostliny, jiné řídkou vegetaci. 

Co se stanovištních preferencí týče, 144 druhů z celkového počtu 212 druhů 

zjištěných na výsypkách jsou druhy písčin nebo typické pro otevřenou krajinu, včetně 

stepních stanovišť. Zejména na nerekultivovaných studijních plochách tyto druhy početně 

převažovaly nad druhy zjištěnými na rekultivacích. Jedná se většinou o raně sukcesní 

druhy. Rekultivací se stádium vývoje posouvá v sukcesní řadě dále (blíže ke „klimaxu“), 

jak například na základě studia ptáků konstatuje také Bejček & Šťastný (2000). Přestože 

nejbohatší lokality mají charakter raně sukcesních stanovišť, může se jednat i plochy s více 

než 30ti letým vývojem. I když velmi bohaté byly plochy jen pár let staré, počet druhů 
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s věkem přibýval, což je ve shodě s prací Gathmann et al. (1994) nebo Walker & Del 

Moral (2003). Podle Steffan-Dewenter & Tscharntke (2001) s věkem ubývá počet generací 

a druhů hnízdících epigeicky. Sukcese je zde tedy nějakým faktorem blokována. Na 

výsypkách bývá sukcese často blokována hustým porostem třtiny křovištní, to ale není 

případ ploch, kde byli studováni žahadloví blanokřídlí. Pravděpodobně blokace vzchází již 

z pedologických vlastností (vysýchavost, oligotrofie). Jelikož 59 % zjištěných druhů 

hnízdívá v zemi, jsou charakteristiky substrátu a vegetace zásadní při výběru místa 

k hnízdění. Fyzikální vlastnosti půdy ovlivňují nejen vegetaci, ale též edafon a ostatní 

živočichy vázané svým životem k určitému typu substrátu. Podle současných poznatků je 

nejvýznamnější vlastností ovlivňující hnízdění živočichů tzv. penetrabilita vyjadřující tlak, 

který je třeba vyvinout k proniknutí do substrátu. Vyjadřuje se v kg/cm
2
, je dána zejména 

zrnitostí, vlhkostí a je ovlivňována mechanickými vlivy (udusání, sešlap, kypření). Vlivem 

penetrability na hnízdní úspěšnost žahadlového hmyzu se podrobně zabývá práce Srby & 

Heneberga (2001). V příliš stmeleném a podmáčeném substrátu může docházet k uhnívání 

kukel, ovlivněna může být i hnízdní strategie kleptoparazitických druhů (v propustném 

prostředí se samice více odhodlávají stavět svá hnízda, v uhutněném prostředí častěji 

usurpují cizí hnízda). V příliš sypkém prostředí (bez dostatečné soudržnosti) vyžadují 

samice pro stavbu hnízda přítomnost větších kamínků či štěrku. I na výsypkách byla 

potvrzena preference provzdušněných a dobře odvodnitelných písčin nebo substrátů 

s obsahem štěrku nebo rozpadajícího se uhlí. 

Polovina druhů vyžaduje zcela holý substrát nebo jen velmi řídkou vegetaci. 

Takové plochy se nacházejí na nerekultivovaných plochách velmi často. Buď se jedná 

přímo o písčinu, která zarůstá velmi pomalu, nebo jsou to výhřevné jižně orientované 

svahy, případně místa s kyselým substrátem - ten se nachází také na rekultivacích, je-li při 

sypání a terénních úpravách při povrchu výsypky vyšší obsah uhlí, které pak pomalu 

zvětrává a okyseluje půdu.  

Mezi deseti přírodo-ochranářsky nejcennějšími lokalitami jsou pouze dvě 

rekultivované plochy – Rud_R (stará opuštěná zemědělská rekultivace s probíhající sukcesí 

křovin a častou disturbancí prasetem divokým) a Rad_R2 (velmi mladá zemědělská 

rekultivace v těsné blízkosti druhé nejcennější sukcesní plochy prorytá divokými prasaty). 

To opět ukazuje na to, že absence lidských zásahů a disturbační činnost prospívá 

biodiverzitě a výskytu vzácnějších druhů.  
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Sukcese představuje útočiště nejen pro větší počet vzácnějších druhů, ale také hostí 

silnější populace než rekultivace, což ukazuje na kvalitu těchto ploch. Důležitým faktorem 

je také to, že vzácné druhy jsou rovnoměrněji zastoupeny na sukcesích, kdežto vzácné 

druhy zjištěné na rekultivacích byly významněji zjištěny jen na několika málo plochách. 

Tudíž v rámci sukcesních ploch je snazší možnost genetického toku, neboť dílčí sub-

populace jsou si vzájemně blíže než na rekultivacích. Na výsypkách jsou metapopulační 

modely dobře ověřeny. Význam neustálé dynamiky vzniku a zániku nebeských jezírek, 

tůní i větších vodních ploch na výsypkách vyzdvihli již dříve někteří odborníci zaměření 

na obojživelníky nebo vážky (Dolný & Hrabiš 2012, Hrabiš et al. 2013). Doležalová et al. 

(2012) hodnotí sukcese jako vhodnější biotop pro rozmnožování obojživelníků, neboť se 

zde nachází více menších vodních ploch s příjemně pozvolnými břehy a střední hloubkou, 

jsou dostatečně blízko a i suchozemské prostředí je pro dospělce snáze průchodné než 

velkoplošné zemědělské a lesnické rekultivace kolem velkých a izolovaných vodních ploch 

vzniklých rekultivací. Přirozený vývoj tůní nebo zanášení odvodňovacích příkopů podle 

Tichánka (2015) přináší prospěch také mnohým vzácným vážkám. Četná nebeská jezírka 

jsou přínosem také pro žahadlový hmyz. Heneberg et al. (2014) determinovali v rákosinách 

(v hálkách mouchy rodu Lipara) neuvěřitelných 183 druhů včel a vos, což odpovídá 13,6 

% druhů známých pro ČR. I práce Hendrychová et al. (2008) a Šálek (2012) hodnotí 

sukcese jako druhově bohatší plochy ve srovnání s podobně starými rekultivacemi a to 

z pohledu bezobratlých, resp. ptáků. Nejcennější jsou opět raná sukcesní stadia, i když na 

úkor celkové druhové bohatosti. 

 V České republice bylo zaznamenáno přes 1343 druhů. Přes 15 % se zde bohužel 

již nevyskytuje a přes polovinu (766) druhů můžeme najít v červeném seznamu (Bogusch a 

Straka 2012). V rámci studovaných lokalit bylo determinováno 50 druhů žahadlového 

hmyzu, které jsou uvedeny v různých kategoriích v červeném seznamu (1druh RE, 6 druhů 

CR, 14 druhů EN, 24 druhů VU, 6 druhů zvláště chráněných vyhláškou 395/1992 Sb.) 

Některé druhy, které jsou v červeném seznamu uvedeny jako ohrožené nebo zranitelné se 

však vyskytují početně, avšak jen roztroušeně - lokálně, nebo dokonce i hojně v ČR. I rod 

čmeláků, který je jako jediný chráněn na základě vyhlášky MŽP, se vyskytuje velmi hojně. 

Na druhou stranu byly na výsypkách nalezeny i druhy, které jsou v rámci ČR vzácné 

(Bogusch, ústní sdělení, leden 2015), ale nejsou uvedeny ani ve vyhlášce, ani v červeném 

seznamu.  
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Nejvzácnější druhy, které byly na výsypkách nalezeny, mají dvě společné 

charakteristiky – vyžadují obnažený substrát a obdobně z Čech v minulých dekádách téměř 

nebo zcela vymizely a nyní se navrací.  

Například zlatěnka zelená (Hedychridium zelleri), která se nachází na výsypkách, 

byla v minulém století potvrzena jen v NPR Váté písky u Bzence (Bogusch & Straka 

2012). Zlatěnka slovenská (Hedychridium krajniki) byla popsána jen od jihoslovenského 

Štúrova (Macek et al. 2012) a nově také v prosperujících populacích z odkališť na 

Královohradecku (Tropek et al. 2013b). Na Mostecku ji poprvé doložil jako nový pro ČR 

Tyrner (2001, 2005). Na obou lokalitách byl druh nalezen společně se svým hostitelem 

kutilkou Solierella compedita. Podobně i dlouhoretka krátkokřídlá (Bembix tarsata) se 

v dávné minulosti vyskytovala jen na písčitých plochách v teplém Polabí a na jižní Moravě 

a po 2. světové válce postupně vymizela. Až v 80. letech se objevila na mosteckých 

výsypkách. Odtud se již šíří do okolní krajiny. Recentně je známo cca na 10 lokalitách, 

např. i ve 45 km vzdálené NPP Kleneč nebo odkalištích (Srba 2010). 

O ploskočelce chrastavcové (Halictus scabiosae) se ještě před pár roky psalo, že 

žije pouze kolem Středozemního moře a k nám nejblíže v Maďarsku. Ale s oteplováním se 

jižní druhy objevují i v ČR. I Macek et al. (2012) popisuje tento druh jen vzácně na jižní 

Moravě, upřesnění lokality v oblasti Bílých Karpat je dohádatelné v komentovaném 

seznamu včel (Straka et al. 2007). Mokřadní druh maskonoska rákosní (Hylaeus 

pectoralis) nebyl v ČR ani na Slovensku dlouho sbírán. Potvrzení výskytu tohoto druhu v 

České republice a na Slovensku přináší (Straka et al. 2007). Nomáda Nomada minuscula je 

druh, který byl ojediněle nalezen na Moravě naposledy na konci 90. let minulého století 

(Kocourek 1989). Kutilka obecná (Sphex funerarius) má historii šíření podobnou jako 

Bembix tarsata. V posledních 40 letech ve sbírkách chyběla, od roku 2003 je známa 

z okraje Střimické výsypky (Tyrner 2005) a z jižní Moravy. K regionálně vyhynulému 

druhu Evagetes littoralis a kriticky ohrožené trněnce červenonohé (Tiphia unicolor) jsem 

bohužel nenašel žádné zmínky v literatuře, což svědčí o tom, že jsou to druhy v ČR velmi 

vzácné. 

Celkově lze tedy výsypky hodnotit jako velmi zajímavé refugium vzácných druhů. 

Tento výsledek byl potěšující, nicméně ne překvapující. Obecně jsou totiž antropogenně 

podmíněná stanoviště bohatá na vzácné druhy, ať už se jedná o kamenolomy, pískovny, 

odkaliště nebo haldy po hlubinné těžbě, jak je to shrnuto v publikaci Řehounka et al. 
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(2010). Novější publikace týmu Roberta Tropka (Tropek a Řehounek 2011) se pak zabývá 

významem postindustriálů přímo pro bezobratlé.  

Vysokou biodiverzitu a pozitivní vliv heterogenity biotopů a topografie hald po 

těžbě uhlí popisuje i Tropek et al. (2013). Autoři neshledávají korelaci mezi počtem 

ohrožených druh s celkovým počtem druhů, což nesouhlasí se zjištěním o žahadlových na 

výsypkách. 

Závěrečná zpráva grantu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management 

nepřírodních biotopů v České republice“ přináší obdobné výsledky z 84 nepřírodních 

biotopů nacházejících se v 9 krajích České republiky, které jsou hodnoceny jako velmi 

cenné lokality z hlediska biologické rozmanitosti druhů širokého spektra organismů 

(houby, planě rostoucí rostliny i volně žijící živočichové). Celkem bylo zjištěno 434 druhů 

žahadlových blanokřídlých, z toho 9 druhů z kategorie RE, 37 druhů CR, 48 druhů EN, 55 

druhů VU, 1 taxon nový pro Českou republiku; 2 taxony nové pro region (Čechy, Morava, 

19 druhů zvláště chráněných vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. Nejčastěji byly vzácné druhy 

v pískovnách, ale i na odkališti či odvalech (Gremlica et al. 2011).  

Odkaliště u Chvaletické a Opatovické elektrárny byla z hlediska divokých včel a 

vos hodnocena v nedávné době (Tropek et al. 2014). Odkaliště jsou z hlediska vlivu na 

lidské zdraví skutečností negativní, z pohledu ochrany přírody však představují ostrov 

biodiverzity a často i jinde již nežijících druhů – zejména pak psamofilních (písko-

milných). Během průzkumu bylo zjištěno 3 479 jedinců včel a vos náležejících 227 druhů. 

Byly zjištěny 4 druhy považované za regionálně vymizelé, 13 druhů kriticky ohrožených 

s hrstkou zbývajících lokalit, 22 ohrožených a 33 zranitelných druhů. 31 zaznamenaných 

druhů je striktními specialisty pohyblivých písků (Tropek et al. 2013). 

Pro psamofilní druhy jsou logicky významným refugiem pískovny, kde studovali 

samotářské včely a vosy Heneberg et al. (2013). Pro ochranu vzácných druhů jsou 

významné jak pískovny s ukončenou těžbou, tak ještě činné pískovny. Podobně jako na 

výsypkách, na pískovnách našli 221 druhů, z toho 53 chráněných (2 regionálně vymřelé). 

Podobné výsledky přináší i práce studující jiné bezobratlé na haldách po těžbě uhlí (např. 

Tropek et al. 2013a). 

I mimo posttěžební krajinu bývají plochy přirozeně se vyvíjející bohatší než plochy 

intenzivně obhospodařované a často hostí vzácné druhy jako např. na loukách v Německu 

(Steffan-Dewenter & Tscharntke 2001), ladech (Hirsch & Wolters 2003) atd. 
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Spontánně se vyvíjející ekosystémy mají ohromný význam pro ochranu přírody, 

neboť hostí vzácné raně sukcesní druhy holých substrátů, případně ploch se sporou 

vegetací. Jak již bylo řečeno, cílem rekultivací je urychlit sukcesi zatravněním nebo 

zalesněním (Bogusch & Straka 2012). Avšak i rekultivace mají ve zdejší krajině svůj 

význam. Jednak, jak prezentují výsledky, zde také hnízdí některé ohrožené či chráněné 

druhy žahadlového hmyzu, jednak zde byly zaznamenány i některé druhy, které se na 

sukcesních plochách nevyskytovaly. I když se jedná často o běžné druhy, jistě jejich 

přítomnost přispívá k vyšší celkové biodiverzitě výsypek. Jen 43 % druhů se vyskytovalo 

na plochách rekultivovaných a zároveň na plochách ponechaných sukcesi. Navíc, stejně 

jako u odkališť (Tropek et al. 2014) mohou nerekultivované části fungovat jako hnízdní 

biotop a rekultivované části jako „nektarový“ biotop. I pro vodní bezobratlé dokumentují 

Hrabiš et al. (2013), že plochy s různým managementem generují biotopy pro rozdílné 

druhy a všechny mají v krajinném měřítku význam.  

Ke kombinaci obou přístupů obnovy krajiny (sukcese + rekultivace) se přiklání 

mnoho odborníků. Rekultivace by měly být preferovány na místech blízko obydlených 

částí, na zemědělsky využitelných pozemcích, rekreačních partiích výsypek, mechanicky 

nestabilních plochách apod. Sukcese by měla mít ale také prostor v obnově posttěžební 

krajiny a to zejména v plochách vymezených pro ochranu přírody. Odlišná strategie je 

prosazována na menších těžebnách, které bývají častěji ponechány samovolné obnově až 

na 100 % plochy (Řehounek et al. 2012). Jsou zde totiž blíže zdroje, odkud se mohou 

druhy na opuštěnou vytěženou plochu šířit a společenské zájmy bývají odlišné od zájmů 

poblíž hnědouhelných lomů a výsypek, které velkoplošně zcela zničily nebo přetvořily 

infrastrukturu a občanskou vybavenost. 

Jak lze vyčíst s aktuálních Plánů sanace a rekultivace pro lom Bílina a DNT (archiv 

R-Princip Most), na plochách rozsáhlých hnědouhelných výsypek se v rámci generelních 

plánů obnovy přistupuje k prosazování přírodě blízkých biotopů a přirozené sukcese 

opatrněji. Byla zde vyvinuta strategie „mimoprodukčních biotopů“, která umožňuje na 

dílčích plochách v rámci lesnické, zemědělské nebo ostatní rekultivace mimo produkčních 

biotopů podporovat také biotopy s převažující ekologickou, přírodě-ochranářskou nebo 

estetickou funkční. Tento přístup je teprve v počátcích. Seznam mimoprodukčních biotopů, 

jejich parametry, způsob založení a managementu uvádí Hendrychová et al. (2012) 

v katalogu.  
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Sukcesní plochy díky své extremitě prostředí jako je vysýchavost a oligotrofiie a 

terénní členitosti spějí k heterogennímu prostředí, která umožňuje soužití pestřejšího 

spektra žahadlových druhů. Utvářeny mohou být také biotopy šité na míru přímo 

žahadlovému hmyzu. Navíc lze předpokládat, že ochrana žahadlového hmyzu bude mít za 

následek podporu mnohých jiných taxonů (deštníkový taxon). Z výsledků vyplývá, že 

druhově bohatá společenstva mohou na rekultivacích, tak i sukcesích, vzniknout velmi 

brzy a s časem druhů mírně přibývá, což je v souladu s Begonem. Také Thomas et al. 

(1994) zjistili, že velké množství ohrožených terestrických bezobratlých je vázáno na raně 

sukcesní stadia s minimální pokryvností jen řídké vegetace. Pevná je vazba také na plochy 

živinově chudé (Prach & Hobbs 2008). 

Tomuto popisu odpovídají také písčité plochy 

a místa s obsahem uhelné směsi, které se 

jevily v této studii jako nejpříznivější pro 

vzácné druhy žahadlového hmyzu. Uhelný 

mour totiž dokáže výborně kumulovat teplo, 

což svědčí některým extrémně teplomilným 

druhům.  

Kromě případných navážek písčitého 

(případně písčito-štěrkovitého nebo jiného 

granulometricky vhodného) materiálu na 

plochy jinak rekultivované, lze budovat také 

různé úkryty a budoucí hnízdní prostory pro 

druhy nehnízdící jen v zemi – čmelíny či včelí 

domky. Tyrner (2008) přímo doporučuje, u 

přírodní památky Oleško, zanechání ploch po odtěžení lesa přirozené sukcesi. Ponechat 

odumírající a mrtvé stromy na místě, neboť jsou místem, kde v chodbách xylofágního 

hmyzu, zejména brouků, hnízdí četné druhy včel, zlatěnek, kutilek a hrabalek a dalších 

skupin. Jelikož na výsypkách dlouho nejsou k dispozici staré a odumírající stromy, je 

možno zde instalovat domky pro žahadlový hmyz (viz obr. 17), nebo alespoň pokládat 

hromady mrtvého dřeva, slámy apod. 

Velký význam může mít i postrekultivační management ploch. Srba & Tyrner 

(2003), kteří studoval na mosteckých výsypkách hnízdní biologii vybraných vzácnějších 

Obrázek 17: Domek pro žahadlový hmyz 

(zdroj: M. Hendrychova) 
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druhů žahadlového hmyzu, doporučuje zavádět adekvátní management, který udrží 

sukcesní a xerotermní povahu stanovišť. Management by měl zahrnovat průběžnou redukci 

vegetačního krytu, vyřezání vzrostlých a stromů, které hnízdiště zastiňují a obohacují 

biomasou (opadem), která urychluje rozvoj husté vegetace. Samozřejmě prospívají i 

drobné terénní nerovnosti a mírné svahy se sklonem 10° – 20°, tvořící vyhřáté enklávy 

vhodné pro vývoj potomstva teplomilných druhů jakými jsou Sphex funerarius a Bembix 

tarsata.  

Velký efekt přináší různé disturbance a zásahy do povrchu výsypky, čímž se 

významněji navrací plocha k raně sukcesním stadiím. Neintenzivní disturbance doporučují 

také Tropek et al. (2013). Pozitivně působí pastva nebo využívání ploch k motokrosu, tak 

jak je tomu např. na Radovesické výsypce nebo hipoturistice, jako je tomu na Velebudické 

výsypce (mj. zde se nacházely nejzajímavější studijní plochy z hlediska akuleátních 

hymenopter). Možné je také lokální stržení bylinného parta či kypření mělkou orbou či 

opětovnou navážkou granulometricky vhodného substrátu. Přínos má i lokální „divoká“ 

těžba. Důležité je načasování, aby nedocházelo k poškození ještě nevylíhlých kukel a nové 

hnízdní příležitosti mohly být samicemi plně využity. Optimální doba je první polovina 

května (Heneberg 2010). Bez vegetace je nutné zachovat nejen vodorovné plochy či jižně 

orientované svahy, ale nesmírný význam má také udržování holých kolmých stěn 

(Bogusch a Straka 2012). 

Gathmann et al. (1994) srovnávali v Německu žahadlový hmyz na plochách 

osetých a přirozeně se vyvíjejících. Kromě zjištění, že sukcesní plochy hostí 2x více druhů 

než oseté a že druhová pestrost raně sukcesních stadií se dá navýšit ještě sečením, 

doporučují také zásahy, které zvýší biodiverzitu osetých ploch. Prospívá mj. kombinace 

sečených a nesečených částí lučních porostů. Biomasa může být místně ponechávána, 

neboť tím se podpoří druhy hnízdící nad zemí. Díky kombinaci holých míst s řídkou 

vegetací a míst, kde se hromadí odumřelá vegetace, hodnotí Hirsch & Wolter (2003) 

opuštěné louky jako pestřejší na žahadlový hmyz než sečené louky. Tito autoři také 

doporučují zachovávat v zemědělské krajině keře, které hostí další druhy. Jemná mozaika 

různých biotopů hostí tedy pestřejší společenstva žahadlového hmyzu a přispívají 

k ochraně matrice, kterou je orná půda.  

Je-li zajištěno pro žahadlové blanokřídlé místo ke hnízdění, lze to ještě vylepšit 

potravní nabídkou a to umírněným výsevem vhodných nektarodárných bylin jako jsou 
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miříkovité a bobovité rostliny, hadinec obecný, rýt žlutý, šedivka šedivá atd. (Bogusch & 

Straka 2012) například na okrajích sukcesních ploch nebo na přilehlých rekultivacích.  

Podrobněji managementové zásahy popisuje také Tyrner (2006) v koncepci 

ochrany akuleátních Hymenopter Ústeckého kraje. Uplatnit lze samozřejmě i obecně 

účinné zásahy pro ohrožený hmyz nelesních stanovišť podle Konvičky et al. (2005). 
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8.  Závěr 
 

Cílem práce bylo zjistit druhové složení společenstva žahadlového hmyzu (Hymenoptera: 

Aculea) žijících ve specifickém prostředí hnědouhelných výsypek, posoudit vliv mana-

gementu a konkrétnějších stanovištních podmínek na biodiverzitu a přírodoochranářskou 

hodnotu akuleátních Hymenopter. Není překvapením, že zde byly zjištěny i některé velmi 

vzácné druhy, neboť postindustriální plochy, zejména pískovny, často snadno konkurují i 

nejzajímavějším národním přírodním rezervacím se stepními trávníky nebo písčinami 

(Bogusch & Straka 2012).  

Výsledky ze 114 vzorkovacích ploch na sukcesních a rekultivovaných částech 

výsypek, kde byl prováděn sběr žahadlového hmyzu do barevných pastí od dubna do srpna 

2014, lze shrnout následovně: 

- Celkem bylo zjištěno 212 druhů náležejících do 13 čeledí 

- Z toho 50 druhů je zařazeno do červeného seznamu nebo právně chráněno. Zjištěn 

byl:  

1x druh regionálně vyhynulý 

6x kriticky ohrožený druh 

14x ohrožený druh  

24 x zranitelný druh 

6x druh v kategorii ohrožený uvedený v prováděcí vyhlášce 395 zákona 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění.  

 

Srovnáme-li plochy s různou historií managementu, pak je jednoznačný rozdíl mezi 

plochami rekultivovanými a ponechanými spontánní sukcesi: 

- Na sukcesích je celkově více druhů a hostí početnější populace 

- Přírodoochranářská hodnota sukcesních ploch převyšuje hodnotu rekultivací – Na 

sukcesích se nachází téměř dvojnásobek vzácných druhů a jejich abundance je více 

než čtyřnásobná než na rekultivacích. Je zde zastoupen také jediný druh, který byl 

v ČR považován již za vyhynulý. Jedná se konkrétně o druh Evagetes littoralis, 

který byl zjištěn po jednom jedinci na třech sukcesních studijních plochách 

nacházejících od sebe 20 km vzdušnou čarou.  
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- Sukcesní plochy mají vyšší potenciál v metapopulační dynamice – i vzácné druhy 

jsou na sukcesních plochách četnější, kdežto vysoce přírodoochranářsky cenných 

rekultivací je méně a zdejší populace jsou tudíž více izolované 

- Nicméně sukcese a rekultivace hostí odlišná společenstva a pro ochranu celkové 

biodiverzity je vhodné oba přístupy managementu kombinovat 

 

Výskyt akuleátních Hymenoptera je vázán na teplá stanoviště, vhodný substrát a 

pestrou vegetaci coby zdrojem potravy a místem lovu dalších bezobratlých pro dravé a 

parazitoidní druhy. Na výsypkách převažují druhy písčin a otevřené krajiny, hnízdící 

v zemi, vyžadující zcela holý substrát nebo jen řídkou vegetaci a živící se pylem nebo 

nektarem. Tomuto popisu jednoznačně odpovídají zejména sukcesní plochy.  

Na základě výsledků je ponechání vybraných ploch spontánní sukcesi jednoznačným 

doporučením pro budoucí obnovu posttěžební krajiny. Má-li být cílem rekultivačního 

plánování vytvoření funkční krajiny, ve které žahadlový hmyz jako významný opylovač 

hraje zásadní roli, pak je do rekultivovaných ploch nutné vnášet drobné hnízdní biotopy 

žahadlového hmyzu (navážky písčitého materiálu, úkryty v odumřelé biomase apod.), 

nelze-li přímo prosadit velkoplošnější bezzásahové nerekultivované plochy, které mají 

nedoceněný význam z hlediska přírodo-ochranářského. Pro podporu biodiverzity by měla 

být samozřejmá kombinace rekultivace (generalisté) a sukcese (vyšší soustředění 

specializovaných druhů). 

V práci je shrnut také vhodný postrekultivační management podporující celkovou 

biodiverzitu žahadlových blanokřídlých, ale také vybraných zajímavých druhů. Zásadním 

krokem k podpoře biodiverzity je kromě vytváření různých úkrytů pro žahadlové (mrtvá 

biomasa, sypký substrát apod.) také kombinace ploch s různým managementem a 

charakteristikami (sukcese – rekultivace, sečené – nesečené, hustá pestrá vegetace – 

obnažený povrch, terénní nerovnosti, drobné vodní zdroje) a péče o produkční okolní 

pozemky (neurčené k ochraně přírody), kde mohou druhy také hnízdit (zejména jarní 

endogenní druhy), nebo hledat potravní zdroje. Důležité je tedy povznést se z lokálních 

smýšlení na mozaiku ploch s různým land-use na vyšší krajinné úrovni. Vklad do ochrany 

žahadlového hmyzu se jistě i v produkční sféře vyplatí, neboť žahadlový hmyz patří mezi 

významné opylovače, kteří zároveň regulují škůdce zemědělských plodin.  
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Seznam příloh 
 

Příloha č.1 

 

Nejohroženější a nejvzácnější zjištěné druhy žahadlového blanokřídlého hmyzu. 
 

Ohrožení Druh 
Počet jedinců Hojnost 

výskytu v ČR Sukcese rekultivace 

 
V ČR vymizelé 

 
RE 

 

Evagetes littoralis 3 0 velmi vzácný 

Kriticky 
ohrožené 

Druhy  
 

CR 
 

Bembix tarsata 34 6 velmi vzácný 

Halictus scabiosae 0 1 velmi vzácný 

Hedychridium krajniki 13 0 velmi vzácný 

Hedychridium zelleri 1 0 velmi vzácný 

Hylaeus pectoralis 1 0 vzácný 

Tiphia unicolor 2 1 vzácný 

Ohrožené druhy 
 

EN 
 

Sphex funerarius 6 0 velmi vzácný 

Ammophila pubescens 14 0 vzácný 

Lasioglossum quadrinotatulum 1 0 vzácný 

Nomada distinguenda 1 1 vzácný 

Sphecodes rubicundus 0 0 vzácný 

Stelis phaeoptera 0 1 vzácný 

Tachysphex grandii 4 0 vzácný 

Evagetes pectinipes 7 0 lokální/roztr. 

Hylaeus moricei 2 2 lokální/roztr. 

Nysson niger 3 1 lokální/roztr. 

Oxybelus argentatus 7 0 lokální/roztr. 

Priocnemis minuta 1 0 lokální/roztr. 

Zranitelné 
druhy 

 
VU 

 

Chrysis germari 1 0 hojný 

Oxybelus haemorrhoidalis 5 0 lokální/roztr. 

Miscophus bicolor 1 0 hojný 

Nysson maculosus 6 2 hojný 

Omalus bidentulus 3 0 hojný 

Ammoplanus marathroicus 3 0 lokální/roztr. 

Bembecinus tridens 133 0 lokální/roztr. 

Bombus humilis 5 4 lokální/roztr. 

Dinetus pictus 2 0 lokální/roztr. 

Epeolus variegatus 1 0 lokální/roztr. 

Episyron rufipes 3 0 lokální/roztr. 
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Halictus leucaheneus 5 19 lokální/roztr. 

Halictus sexcinctus 12 1 lokální/roztr. 

Lasioglossum aeratum 1 2 lokální/roztr. 

Lasioglossum glabriusculum 2 16 lokální/roztr. 

Oxybelus variegatus 4 0 lokální/roztr. 

Pompilus cinereus 0 1 lokální/roztr. 

Priocnemis parvula 0 2 lokální/roztr. 

Sphecodes longulus 1 0 lokální/roztr. 

Tachysphex obscuripennis 3 0 lokální/roztr. 

Andrena barbilabris 13 0 vzácný 

Crabro peltarius 1 0 vzácný 

Melecta luctuosa 2 0 vzácný 

Priocnemis agilis 0 6 vzácný 

Ohrožené druhy 
dle vyhlášky 
395/1992 Sb. 

Bombus vestalis 1 0 hojný 

Bombus lapidarius 5 6 velmi hojný 

Bombus pascuorum 0 1 velmi hojný 

Bombus sylvarum 0 1 velmi hojný 

Bombus terrestris 6 8 velmi hojný 

Další druhy 
vyskytující se 
v ČR vzácně 
nebo velmi 

vzácně 

Evagetes proximus 1 2 vzácný 

Chrysis scutellaris 2 0 vzácný 

Nomada minuscula 1 0 velmi vzácný 

Panurgus banksianus 1 0 vzácný 

Priocnemis confusor 0 1 vzácný 

Tachysphex helveticus 39 0 vzácný 
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Příloha č. 2 

 

Význam lokalit z hlediska výskytu ohrožených, chráněných a vzácných druhů 

 

 

Stupeň 
ohrožení 

Druh 
Počet sběrných míst 

Sukcese Rekultivace Celkem 

1 RE Evagetes littoralis 3 0 3 

2 CR Bembix tarsata 19 4 23 

3 CR Halictus scabiosae 0 1 1 

4 CR Hedychridium krajniki 4 0 4 

5 CR Hedychridium zelleri 1 0 1 

6 CR Hylaeus pectoralis 1 0 1 

7 CR Tiphia unicolor 2 1 3 

8 EN Ammophila pubescens 10 0 10 

9 EN Evagetes pectinipes 5 0 5 

10 EN Hylaeus moricei 1 3 4 

11 EN Lasioglossum quadrinotatulum 1 0 1 

12 EN Nomada distinguenda 1 1 2 

13 EN Nysson niger 2 1 3 

14 EN Oxybelus argentatus 6 0 6 

15 EN Priocnemis minuta 1 0 1 

16 EN Sphecodes rubicundus 0 2 2 

17 EN Sphex funerarius 4 0 4 

18 EN Stelis phaeoptera 0 1 1 

19 EN Tachysphex grandii 3 0 3 

20 VU Oxybelus haemorrhoidalis 5 0 5 

21 VU Ammoplanus marathroicus 2 0 2 

22 VU Andrena barbilabris 7 0 7 

23 VU Bembecinus tridens 7 0 7 

24 VU Bombus humilis 4 4 8 

25 VU Crabro peltarius 1 0 1 

26 VU Dinetus pictus 2 0 2 

27 VU Epeolus variegatus 1 0 1 

28 VU Episyron rufipes 3 0 3 

29 VU Halictus leucaheneus 5 13 18 

30 VU Halictus sexcinctus 9 1 10 

31 VU Chrysis germari 1 0 1 

32 VU Lasioglossum aeratum 1 2 3 

33 VU Lasioglossum glabriusculum 2 6 8 

34 VU Melecta luctuosa 2 0 2 

35 VU Miscophus bicolor 1 0 1 

36 VU Nysson maculosus 6 2 8 
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37 VU Omalus bidentulus 3 0 3 

38 VU Oxybelus variegatus 3 0 3 

39 VU Pompilus cinereus 0 1 1 

40 VU Priocnemis agilis 0 6 6 

41 VU Priocnemis parvula 0 2 2 

42 VU Sphecodes longulus 1 0 1 

43 VU Tachysphex obscuripennis 2 0 2 

44 §O Bombus lapidarius 5 5 10 

45 § O Bombus pascuorum 0 1 1 

46 § O Bombus sylvarum 0 1 1 

47 § O Bombus terrestris 5 6 11 

48 § O Bombus vestalis 1 0 1 

49 vz Evagetes proximus 1 2 3 

50 vz Chrysis scutellaris 2 0 2 

51 vz Nomada minuscula 1 0 1 

52 vz Panurgus banksianus 1 0 1 

53 vz Priocnemis confusor 0 1 1 

54 vz Tachysphex helveticus 14 0 14 

  
Celkem 162 67 229 
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Vstupy do zemních hnízd. 
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Metodika sběru a následná determinace nasbíraného materiálu. 
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Disturbance a faktory udržující stanoviště v rané fázi sukcese (motokros, drobná těžba,  

vodní eroze, pojezdy koní, příměs uhlí = fytotoxické zeminy). 
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