
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut environmentálního inženýrství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EKOLOGICKO-FAUNISTICKÁ CHARAKTERISTIKA 
DENNÍCH MOTÝLŮ (LEPIDOPTERA) HORNICKÉ KRAJINY 

(DŮL STAŘÍČ) 
 
 

bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:         Pavlína Laryszová 
Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Jiří Kupka, Ph.D. 
 
 

Ostrava 2010



 

 
 

 
 



 

 
 
 

Prohlášení 

 
- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala  samostatně a uvedla jsem 
všechny použité podklady a literaturu.  
 
- Byla jsem  seznámena  s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 
školní dílo.  
 
- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 
odst. 3).  
 
- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 
práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 
práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním 
systému VŠB-TUO.  
 
- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 
oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  
 
- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne……………… 
         ……………………. 
             (Podpis)  
  

 

 



 

ANOTACE 
 

Hlavní náplní této bakalářské práce je studium biologie a ekologie denních motýlů 

a seznámení se s metodami jejich studia s vazbou na hornickou krajinu Moravskoslezského 

kraje. Hornická krajina vzniklá v důsledku průmyslové činnosti člověka v oblasti těžebního 

průmyslu má velmi negativní dopad na  funkční hodnoty krajiny. Devastační účinky těžby 

na okolní přírodu radikálním způsobem mění krajinný ráz a tím i životní podmínky 

přítomných organismů. 

Důležitou součástí práce jsou kapitoly zabývající se ohrožením a příčinami úbytku 

denních motýlů z volné krajiny, jejich ochrana a možnost využití této skupiny hmyzu jako 

bioindikátoru. 

 

Klí čová slova: denní motýli, hornická krajina, bioindikační význam 

 

SUMMARY 
 

The main concern of this thesis is the study the problems of  biology and ecology of 

the Day Butterflies and daily familiarity with their methods of study with ties to the mining 

landscape of the Moravian-Silesia region. The mining landscape aroused out of the 

economic activity in the mining industry has very negative impact into the landscape 

function. The coal mining has devastation effects on nature and significantly changes the 

landscape character and living condition of organisms in it. 

 Significant chapters of this thesis describe the threat and shortage reasons of 

the Day Butterflies in this landscape and their protection and the possibility of using this 

group of insects as bioindicators. 

 

Key words: Day Butterflies, mining landscape, bio-indication importance 
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1 ÚVOD 

 

Motýli patří bezpochyby mezi nejkrásnější představitele hmyzí říše. Přestože se jeví 

jako drobní živočichové,  jsou velmi nápadnou skupinou a v terénu je nelze přehlédnout. 

Mohou se pyšnit neobyčejnou krásou a pestrou barevností blanitých křídel. Již odedávna 

byli tito „krasavci“ považováni za opravdové skvosty přírody a stali se tak její 

neodmyslitelnou součástí.  Motýlí křehkost a výrazné kresby na křídlech dodnes inspirují 

mnohé básníky a vzbuzují v lidech pocity nadšení, radosti a štěstí. Opravdovým zázrakem 

přírody je však proměna ohavné housenky v nádherného motýla. Nastává pro něj nová 

životní etapa, skrývající mnohá dobrodružství.  

Rovněž z ekologického hlediska jsou motýli velmi zajímavým předmětem studia. 

Rozmanitý způsob života a specifické nároky těchto jedinců mohou být nápomocny při 

vyhodnocování současného stavu okolního prostředí a zároveň jsou zdrojem cenných 

informací potřebných k vědecké práci. 

Účelem této bakalářské práce je nastudovat problematiku týkající se životních 

podmínek denních motýlů s vazbou na hornickou krajinu Moravskoslezského kraje. Cílem 

mé práce je tedy seznámit se s danou živočišnou skupinou, výskytem druhů a zároveň také 

vyhodnotit základní informace, vycházející z ekologických a biologických poznatků. 

Nechybí také zmínka o metodách studia, které lze využít jako vhodný praktický materiál 

při budoucích terénních návštěvách. Metody jsou zaměřeny zejména na způsoby odchytu 

motýlů, terénní metody a preparační postupy. Kapitola, týkající se průmyslové krajiny, 

obsahuje stručný přehled jednotlivých typů biotopů a motýlích společenstev, která jsou na 

ně vázána. Následuje charakteristika hornické krajiny a devastačních projevů, majících vliv 

na živé organismy. Stěžejní část práce se týká bioindikačního významu denních motýlů, 

příčin snižování biodiverzity a jejich následné ochrany.  
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2 PŘÍČINY POKLESU BIODIVERZITY A FORMY 

OHROŽENÍ DENNÍCH MOTÝL Ů 

 

Skutečnost, že motýlích zástupců v přírodě opravdu ubývá, je alarmující. Radikální 

pokles vzbuzuje neklid a „údiv“ jak u amatérských nadšenců, tak u odborníků z řad 

proslulých vědců a specialistů, kteří se touto závažnou problematikou zabývají do hloubky. 

Vymírání a následné ohrožení biodiverzity motýlů sebou přináší mnoho otázek a spekulací. 

Proto je tato problematika cílem četných výzkumů. Valná většina lidské populace tento 

drtivý fakt přehlíží a považuje za zbytečné se něčím takovým  zabývat. Přitom se jedná o 

celoplošný problém, týkající se celé Evropy, který už teď zásadně negativně ovlivňuje 

životaschopnost i jiných živočišných populací.  

Přímá likvidace biotopů představuje hlavní hrozbu ohrožující biologickou 

rozmanitost. Stanoviště jsou likvidována těžbou surovin, zástavbou, zřizováním golfových 

hřišť, výstavbou přehrad, ale i cílenou likvidací živných rostlin pod záminkou boje s 

plevely či plevelnými dřevinami (BENEŠ, KONVIČKA 2002). S přímou destrukcí 

stanovišť souvisí také znečištění a rozdrobování původního prostředí na jednotlivé 

fragmenty silnicemi, poli, městy a celou řadou dalších lidských produktů. Ztráta stanovišť 

je tedy primární hrozbou pro většinu druhů rostlin a živočichů ohrožených extinkcí 

(LAŠTŮVKA 1993).  

V souvislosti s těžbou surovin jsou prováděny nevhodné zemědělské a lesnické 

rekultivace, jejichž následkem dochází k ničení biotopů ohrožených motýlů. Ty zpravidla 

sestávají ze zarovnání obrovských ploch výsypek či hald, navezení ornice, a osázení těchto 

ploch často nepůvodními dřevinami. Tímto způsobem jsou nenahraditelně ničeny biotopy, 

kde se samovolně usídlují cenná společenstva stepního, lesostepního i mokřadního 

charakteru. Dalším typem rekultivace je užívání vytěžených lomů jako skládek, jež jsou 

opět následně zavezeny ornicí a osázeny lesem či „loukou“, tedy polem odolných trav bez 

biologické hodnoty. Nemilosrdné zasahování do krajiny v podobě zemědělských meliorací 

přineslo také svá negativa. Valná většina mokřadů a vlhkých luk v minulosti podlehla 

melioračnímu šílenství, což vedlo k vymizení takových druhů, jako ohniváček rdesnový 

(Lycaena helle), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) a okáč stříbrooký 

(Coenonympha tullia). Postupem času se od melioračních aktivit upustilo a zemědělská 
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činnost se zaměřila na meliorace lesnické. Odvodňovací kanály jsou na lesní půdě 

pravidelně obnovovány a jejich síť rozšiřována. Tím jsou postižena především sousedící 

rašeliniště. Ta vysychají, postupně zarůstají lesem a v jejich blízkosti se již netvoří 

rašeliniště nová (BENEŠ, KONVIČKA 2002). 

Na ochuzování fauny motýlů má vliv také záměrné zalesňování. Jde o převod 

nelesní zemědělsky nevyužitelné půdy na les. Za zalesňování můžeme pokládat i osazování 

dálničních náspů a zářezů dřevinami, výsadbu lesoparků na jinak nevyužitelných místech, 

lesní biokoridory na místě nelesních ploch atd. Zalesněním byly nenávratně zničeny 

nesčetné údolní vlhké louky, suché stráně a pastviny v podhůří i horách, ale i drobné stepní 

a luční enklávy v polích. Pěstování stejnověkých monokultur jehličnatých dřevin je 

v oblasti lesnictví velkým zlořádem. Neexistence lesní pastvy a především zánik 

výmladkového hospodářství, tzv. pařezinového, představují pro silně ohrožené druhy velká 

rizika. Pařezinové hospodaření a hlavně střední lesy, simulovalo v několika posledních 

stoletích mozaikovou dynamiku původních lesních stanovišť, a tím zajišťovalo přežívání 

řady organismů světlých listnatých lesů, nížin a pahorkatin. Upuštění od tohoto typu 

hospodaření a zapojení porostů, způsobilo skutečnou genocidu kriticky ohrožených druhů 

motýlů.  Na našem území zcela vyhynul okáč hnědý (Coenonympha hero), stejný osud 

nadále hrozí i mnoha dalším motýlům (BENEŠ, KONVIČKA 2002). 

  Sukcesní pochody mají také vliv na snižování druhové početnosti. Jedná se o 

dlouhodobé neperiodické změny ve vývoji každého společenstva. Tyto změny jsou 

vyvolány makroklimaticky, změnami půdních, vodních a abiotických faktorů. Vývoj 

probíhá několika sukcesními stádii a směřuje od původního stavu biocenózy ke klimaxu, 

tedy konečnému stadiu vývoje biocenózy (STALMACHOVÁ 1996). Při spontánní sukcesi 

samovolně zarůstají otevřené nelesní plochy v důsledku upuštění od pastvy či sklizně sena. 

Dřívější louky, stráně i „stepní“ enklávy nabývají charakteru nepropustných křovin a 

posléze se mění v zapojený les. Pastva představuje pro hmyzí faunu obzvlášť důležitý 

životní faktor, neboť zajišťuje heterogenní narušování jak bylinného patra, tak i půdního 

krytu s pestrou nabídkou potravních zdrojů. Naopak je tomu u intenzivního pastevectví. 

Dlouhodobá pastva velkých stád dobytka je provázená zřizováním trvalých pastevních 

areálů, eutrofizací půdy, růstem ruderální vegetace a ochuzením původní pestrosti 

bylinného patra. Tímto způsobem hospodaření jsou nejvíce postiženy druhy horských a 

podhorských oblastí (BENEŠ, KONVIČKA 2002). 
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 Za viníka mizení motýlů z volné krajiny je bezesporu považováno intenzívní 

zemědělské využívání půdy, které má velmi negativní dopad na život motýlů. Tento typ 

hospodaření je spojen s vysokými dávkami průmyslových hnojiv a způsobuje vymizení 

rostlin, nesnášejících nadbytek dusíku. S těmito rostlinami přirozeně mizí i motýli na ně 

vázaní. Pokud je tento proces navíc doprovázen přímou likvidací přirozených biotopů, 

vysušením každé mokré louky nebo bažinky, narovnáváním meandrujících vodních toků 

včetně likvidace břehových porostů, rozoráváním mezí, odstraňováním úvozů a 

přirozených ostrůvků rozptýlené zeleně v polích, je patrné, že průvodním a nežádoucím 

jevem je i mizení mnoha druhů motýlů v zemědělské krajině (HOFMANNOVÁ, 

MARKTANNER 1996). V současné době však dochází k mírnému zlepšování této 

negativní aktivity zemědělců a to ve snahách omezit spotřebu hnojiv a pesticidů nebo 

vhodným  způsobem hospodařit na pozemcích a polích.  

Dle Kurase pestrá mozaika biotopů byla intenzívním zemědělstvím přeměněna na 

uniformní lány se stejnou technologií hospodaření a výrazně nižší diverzitou. Kuras 

spatřuje příčinu výrazné ztráty heterogenity v krajině v přílišné modernizaci zemědělství, 

což má za následek zřetelný pokles druhové diverzity. Tuto situaci lze vhodně 

demonstrovat na některých skupinách hmyzu, který reprezentuje z velké části krátkověké 

organismy s rychlým vývojem, kdy jednotlivé populace jsou schopny kopírovat změny 

v krajině lépe, než populace rostlin, či obratlovců. Kuras uvádí, že následkem výše 

popisovaných změn,  došlo od konce 2. světové války na území České republiky 

k lokálnímu vymizení 40 – 50 % denních druhů motýlů. Odpovědí na  tyto problémy 

mohou být zejména  formy alternativního způsobu hospodaření jako je např. ekologické 

zemědělství. Tato forma hospodaření spoléhá na samoregulační schopnost systému. Kuras 

dochází k zajímavému zjištění, a to, že pouhý přechod od intenzívního hospodaření 

k extenzivním formám nevede k uspokojivým výsledkům v nárůstu druhové diverzity. Ve 

srovnání s extenzivním zemědělstvím lépe obstojí ekologická forma zemědělství. 

Biodiverzitou sice zatím ekologické farmy nepřekypují,  ale zdá se, že některým skupinám 

organizmů toto hospodaření lépe svědčí (KURAS 2008). 

Globální změny v počasí se výrazným způsobem projevují na velikostech populací.  

Klimatické změny v posledních desetiletích jsou patrné na všech ekologických úrovních. 

Projevují se posuny v zeměpisném rozsahu, změnami v druhovém složení společenstev, 

změnami ve struktuře a fungování ekosystémů. Tyto ekologické účinky mohou být spojeny 
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se snižováním stavu populací a také s vymíráním jednotlivých druhů na lokální i globální 

úrovni. Vědci vycházejí z odborných studií, které by měly upozornit na důležitost 

klimatických změn jako primární hrozbu pro existenci jednotlivých druhů. Tyto studie 

mohou přispět k řešení ekologických problémů formou modelových situací a následných 

reakcí organismů na globální změny (McCARTY, 2001). D. B. ROY et al. (2001) odkazují 

na studie britských populací motýlů s cílem sledovat výskyt hojnosti jednotlivých druhů za 

zvolené období. 

   Tak jako jsou motýli konzumenty rostlin, stávají se často v tzv. potravním řetězci 

přírody sami potravou jiných živočichů: hmyzožravých obratlovců, dravců a parazitů 

(parazitoidů) z řad jiného hmyzu i jiných členovců nebo nižších živočichů. Často se stanou 

substrátem pro nižší parazitické organismy, pro houby, prvoky, bakterie nebo viry. 

Paraziti, parazitoidi a jiní nepřátelé omezují nadměrnou rozmnožovací schopnost hmyzu, 

regulují jeho počet v přírodě na přijatelnou míru a pomáhají udržovat rovnovážný stav 

(NOVÁK, SEVERA 2005). Určitá míra pozornosti je věnována také nemocím motýlích 

druhů. Mezi nejběžnější nemoci motýlů můžeme dle Nováka a Severy zařadit tzv. 

polyedrii – typické virové onemocnění; bakteriální onemocnění způsobené bakterií 

Bacillus thuringiensis; dále jsou to nemoci, které vznikají specifickou životní strategií 

prvoků a hub.  

 

Ochrana  

 

Některé rostliny a živočichové, motýly nevyjímaje, vyskytující se na území České 

republiky, jsou považováni za (sub)endemity obohacující celosvětovou biodiverzitu. 

Zajištění existence těchto druhů do budoucna je závislé především na našem systému 

ochrany přírody (GERŽA 2009). Chránit motýly znamená chránit nebo manipulovat 

prostorovou mozaikou krajiny. Protože nespočet bezobratlých se s motýly shoduje 

v závislosti na biotopové vazbě a struktuře populací, ochrana motýlů tak přispívá i 

k ochraně dalších živočišných skupin. Podle analýz červených seznamů odpovídá míra 

ohrožení denních motýlů míře ohrožení těch skupin, jež zahrnují mnoho druhů 

preferujících ranně sukcesní biotopy. S extenzívními pastvinami, písčinami, skalami apod. 
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je spjata  nejen řada denních motýlů, ale i řada samotářských včel a vos, majek, listorohých 

brouků, pavouků, ploštic, měkkýšů aj.. Poznání nároků jednotlivých motýlů a následný 

management jejich stanovišť nejednou prospěly i organizmům, jejichž nároky do té doby 

nebyly zřejmé (KONVIČKA, BENEŠ 2005).  

Dle Konvičky a Beneše je vhodné rozdělit ochranná opatření na:  

 

Specifická opatření  

• zavedení cílených záchranných programů ve smyslu zřízení nových chráněných 

území a převedení vhodných lesů na historicky zaniklé střední či nízké lesy; 

• úprava péče o maloplošná a velkoplošná chráněná území – mimo lesní plochy se 

jedná převážně o časování seče, mozaikové sečení, změny intenzity pastvy apod., 

v lesích, zvláště na územích CHKO a NP, poslouží jako vhodná opatření rozšíření 

lemů lesních cest a péče o květnaté lesní okraje. 

 

Obecná opatření 

• radikální přehodnocení zemědělských dotací z programů rozvoje venkova (tzv. 

agroenvironmentální opatření s ohledem na luční a pastevní plochy) a zajištění 

stanovištní heterogenity podporou dočasně nesečených pásů, střídáním 

jednosečných a dvousečných ploch, změnami termínů sklizňových prací; 

• legitimace opuštěných hospodářských tvarů středních a nízkých lesů; 

• ochranářský management důlních a postindustriálních stanovišť (lomy, výsypky, 

odvaly, pískovny, opuštěné tovární objekty), dopravních objektů (lemy dálnic, 

silnic a železnic, letiště) nebo sportovišť (golfová hřiště, motozávodiště, jezdecké 

areály, vojenská cvičiště přeměněná na rekreační zóny); 

• plánování rezidenčních čtvrtí či úprav okolí výrobních a obchodních objektů jako 

potenciální možnost vzniku biotopů motýlů a dalšího hmyzu; 

• kvalitnější monitoring a rozšíření síťového mapování i ostatních skupin 

bezobratlých. 
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  DENNÍCH MOTÝL Ů 

 

Motýli jsou velice atraktivní skupinou hmyzu, která se těší velké oblibě 

entomologů už od konce minulého století. V posledních desetiletích se na území České a 

Slovenské republiky provádí systematické sběry, které poskytují dobrý přehled o rozšíření 

jednotlivých druhů (VALOŠEK 1980). Motýli se řadí mezi čtvrtý nejpočetnější řád hmyzu. 

Česká republika skýtá přibližně 3400 druhů (HUDEC et al. 2007). Denní motýli se dělí do 

dvou blízce příbuzných nadčeledí – Hesperioidea a Papilionoidea. Nadčeleď Hesperioidea 

tvoří pouze jediná čeleď a tou jsou soumračníkovití (Hesperiidae). Nadčeleď 

Papilionoidea zahrnuje čtyři čeledi – otakárkovití (Papilionidae), běláskovití (Pieridae), 

modráskovití (Lycaenidae) a babočkovití (Nymphalidae) (FRIC, KONVIČKA 2002). 

Motýli žijí prakticky všude. Vyskytují se v lesích, na polích, vysoko v horách, na loukách i 

ve vodním prostředí (HANZÁK et al. 1973). Řadí se k suchozemskému řádu. Ve vodě žijí 

jen výjimečně larvy a zcela výjimečně dospělí jedinci několika málo druhů (BUCHAR et 

al. 1995). Zásadní vliv na život motýlů mají lesní louky, paseky a široká údolí. Tyto 

biotopy bývají díky lidské činnosti často devastovány známými zemědělskými metodami, 

ale také kosením trávy nebo spásáním horských luk a tím je narušován i vývoj motýlů 

(LULÁK, KRNÁ Č 1999). Denní motýli se od svých nočních kolegů odlišují nejen 

tělesnou schránkou, ale také způsobem života. Jedná se především o živočichy denní, 

heliofilní a orientující se zrakem. Většina denních motýlů má úzce vyhraněné požadavky 

na živné rostliny. Mnozí prodělávají larvální vývoj na neaparentních živných rostlinách. 

Vybírají si tedy rostliny malé vzrůstem a vázané na ranně sukcesní biotopy (FRIC, 

KONVIČKA 2002). 
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3.1 Biologická charakteristika 

Vývojový cyklus 

 
Motýli se vyvíjejí dokonalou proměnou. Po spáření snáší samička vajíčka, ze 

kterých se vylíhnou larvy – housenky. Když housenka doroste, zakuklí se a z kukel se po 

určitém čase vylíhnou motýli. Jejich vývoj tedy prochází všemi stádii – vajíčko – larva – 

kukla – imaga (PONEC 1982). 

Motýlí matky kladou svá vajíčka buď jednotlivě nebo v hustých shlucích, vždy na 

přesně určenou rostlinu, která zajišťuje housenkám výživu (LOHMANN 2006). Vajíčka 

jsou malá a mají tvrdý obal. Tvar vajíček bývá kulovitý, kuželovitý, válcovitý, elipsovitý či 

sploštělý. Povrch je hladký, rýhovaný nebo hranatý. Vajíčka mohou nabývat různých 

zbarvení jako například bílé, zelenkavé, žluté, modré, červené, hnědé nebo černé barvy. 

Často jsou zdobeny skvrnkami, proužky a jinými kresbami (PONEC 1982). 

Za několik dní nebo měsíců se z vajíček vylíhnou housenky. Housenky jsou po 

vylíhnutí dlouhé jen několik milimetrů. Během svého vývoje a přijímání potravy se 

několikrát svlékají, čímž si vytvářejí novou tělesnou schránku. Tělo housenky je článkovité 

a na jednotlivých článcích jsou umístěny kloubové nožky a panožky, umožňující jejich 

pohyb. Povrch těla je pokryt chloupky, trny a jinými výrůstky, které housenky využívají 

jako ochranné prostředky proti nepřátelům. Vývoj housenky je ukončen v době, kdy 

housenka přestane přijímat potravu a vyhledává místo ke kuklení. Kuklení housenek je 

závěrečným vývojovým stadiem. V kukle probíhá přeměna housenky v motýla (LULÁK, 

KRNÁČ 1999). Mnoho druhů housenek se kuklí na zemi nebo v zemi, na kamenech či v 

různých úkrytech, na listech a větvích (PATOČKA, ŠMELHAUS 1959). Tento vývojový 

proces je zakončen svlečením poslední tělesné schránky housenky (kutikuly) a objevením 

čerstvé měkké kukly. Stadium kukly může trvat až  několik měsíců či let. Při líhnutí praská 

kukla ve švech podél tykadel, kolem hlavy a na hřbetě. Motýl se okamžitě souká ven a 

snaží se co nejrychleji zavěsit, aby si mohl rozvinout dosud krátká a měkká křídla. Pro 

zajištění nového potomstva jsou motýli schopni ihned po vylíhnutí a rozvinutí křídel 

páření. Motýli nežijí dlouho, ale i tak se někteří přezimující jedinci dožijí až jednoho roku 

(LULÁK, KRNÁ Č 1999). 
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Morfologie 

 

Tělo motýla se skládá ze tří hlavních částí. Tvoří jej hlava se smyslovými orgány, 

hruď s nohama a křídly a zadeček. Na hlavě se nachází dvě velké složené oči, poskytující 

motýlům  mozaikovitý obraz okolí. Nad očima jsou umístěna tykadla, která zastávají 

mnoho funkcí. Fungují jako čidla hmatu, zachycují zvukové vlny a otřesy, ale především 

slouží jako čichové orgány. Nápadným útvarem hlavy je sosák. V klidu je tento pohyblivý 

trubicovitý orgán spirálovitě stočený a nachází se na spodní straně hlavy mezi 

tříčlánkovými pyskovými makadly. Sosák hraje v životě motýlů velmi důležitou roli. 

Umožňuje motýlům přijímat tekutou  potravu v podobě sladkých rostlinných šťáv, nektaru 

z květů, mízy z poraněných stromů nebo šťávy z přezrálých dužnatých plodů. Hruď vytváří 

soustava tří pevně spojených článků. Na jejich spodní straně je pár dlouhých článkovaných 

noh, zakončených na posledním článku chodidla zahnutými drápky, umožňujícími pevné 

přichycení. K horní části druhého a třetího hrudního článku je připojen jeden pár křídel 

tvořených pevnými blanitými útvary. Zadeček slouží k trávení potravy, k dýchání a 

rozmnožování. Kromě střeva a mohutné svalnaté hřbetní cévy vyplňují velkou část 

zadečku složité rozmnožovací orgány, které z vnější strany vyúsťují  kopulačním ústrojím. 

Samičky mnoha motýlů mají na konci zadečku pachové žlázy jimiž vylučují specifické 

sexuální feromony a lákají tak samce k páření (HOFMANNOVÁ, MARKTANNER 1996). 

3.2 Metody studia 

Způsoby odchytu 
 

Většina motýlů  patří mezi chráněné živočišné druhy. Mají však velký význam pro 

vědce právě při zjišťování stupně biodiverzity. Odchyt by tedy měl být prováděn pouze pro 

vědecké účely. Je třeba také dbát na hledisko ochranářské. Výzkum je možné provádět 

pouze v lokalitách, předem schválených příslušnou legislativou a vybírat pouze 

společenstva s dostatečným počtem jedinců, aby nekontrolovaným odchytem nedošlo 

k ohrožení či úplné likvidaci menších společenstev. Veškerá legislativní opatření 

související s touto činností je nutné dodržovat.  
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Živé barvy motýlích křídel již zlákaly většinu mladých sběratelů k lovu motýlů, 

kteří se často stávají základem jejich sbírek hmyzu. Na lov by se mělo vycházet ve 

vhodnou denní dobu, nejlépe však za slunných dopoledních hodin, kdy je výskyt motýlů 

nejhojnější. Předpokladem k úspěšnému lovu je dobrá znalost živných rostlin, na nichž se 

nachází většina motýlů (LHOTSKÝ 1956). K běžným způsobům odchytávání motýlů 

v přírodě se používá tzv. motýlkářská síťka. Je tvořena kruhovým rámem o průměru 30–40 

cm a opatřená vakem z jemné silonové nebo hedvábné síťoviny, jehož hloubka je přibližně  

dvojnásobkem průměru rámu. Na kruhový rám se uchytí dřevěná nebo jiná hůl s délkou do 

1,5 m, aby bylo možné chytat motýly i na méně dostupných místech nebo přímo za letu. 

Výhodou jsou teleskopické hole, jejichž délka se dá v terénu vhodným způsobem upravit. 

Při chytání motýla v letu by se neměly provádět příliš prudké pohyby, aby nedošlo 

k poškození motýla v síti. Zpětným pohybem se překlopí přebytek sítě přes okraj 

kruhového rámu. Ulovený motýl tak nemá šanci vyletět zpět do volného prostoru. Lov 

v terénu motýlkářskou síťkou je znám z chytání denních motýlů, ale používá se i při 

chytání motýlů nočních (LULÁK, KRNÁČ 1999). 

 

Zjišťování dat v terénu 
 

Studium bezobratlých živočichů, tedy i denních motýlů, vyžaduje specifický 

přístup. Obtížná je jejich determinace, daná řádovými rozdíly počtu známých druhů ve 

srovnání s obratlovci či rostlinami (RŮŽIČKA 2001). 

Dle Růžičky je při výběru vhodné metody pro sběr bezobratlých potřeba brát 

v úvahu následující kritéria: 

 

• výběr prostředí (šířka záběru) – předem nutno zvážit, zda metoda bude použita 

jen v jednom, či více odlišných prostředích; 

• počet vzorků – plochu je nutno rozdělit nejen geograficky na jednotlivá 

stanoviště, ale brát v úvahu také pohled biologický; 
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• náhodnost odběru – nutno dbát na to, aby nevznikla metodická chyba, 

způsobená např. opakovaným odběrem vzorku v nenáhodném pořadí či různým 

časem odběru (během dne či sezóny); 

• účinnost metody – správně rozhodnout, jak velký vzorek bude třeba (metodiku 

otestovat, aby materiálu nebylo málo, avšak z ochranářského hlediska zbytečně 

nedecimovat bezobratlé); 

• úroveň sledování – nutno rozhodnout, zda sledovat početnost jednotlivých 

populací ve vzorcích, či zda nestačí jen prezence jednotlivých druhů (z 

časového hlediska je mnohdy rychlejší a dostačující kritérium). 

 

Uplatnění liniové metody 

Liniová metoda patří mezi sběrací relativní metody. Jedná se o modifikaci 

vizuálního sledování, pohyb po určité dráze, počítání všech registrovaných jedinců po 

určité délce trasy do určité vzdálenosti. Statický model představuje sčítání nepohyblivých 

jedinců, za předpokladu pohybu pozorovatele. Dynamický model předpokládá, že i 

pozorovaní jedinci se pohybují a mohou být opakovaně registrováni pozorovatelem. 

Využití této metody se doporučuje nejen při sčítání motýlů, ale ostatních bezobratlých 

živočichů (RŮŽIČKA 2001). 

 

Preparace 
 

Preparace je důležitou součástí výzkumných činností. Slouží ke zpracování a 

úpravě v terénu nasbíraného materiálu a jeho následnému dalšímu využití pro determinaci 

jednotlivých druhů. Nezanedbatelné je také využití preparátů pro vědecké účely či jako 

výukového materiálu (sbírky). 

  Ulovení motýli, dokud jsou ještě vláční nebo rozvlhčení, se preparačními způsoby 

upravují do stálého tvaru. Při preparaci se napínají křídla a končetiny do správné polohy, 

proto se tato metoda označuje napínáním. K preparačním postupům se používají špendlíky 

na hmyz, preparační deska, jehly a napínadlo. Špendlíky se připichuje hmyz na preparační 

desku nebo na napínadlo. Preparační deska je tvořena lisovanou rašelinou. Na ni se 

připichuje list jemnějšího tenkého papíru, aby drobící se rašelina neznečistila a nepoškodila 
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jemné části hmyzího těla. Entomologické špendlíky na hmyz jsou ocelové, jemné, zhruba 

38 mm dlouhé, černé barvy a nahoře zakončené mosaznou hlavičkou. Pro velmi drobné 

zástupce hmyzího řádu se však používají ještě jemnější špendlíky tzv. minucie, dlouhé 10 

až 25 mm, bez mosazné hlavičky. Minucie s nabodnutým hmyzem se vpichují do hranolků 

z korku, které se při okraji propíchnou silnějším špendlíkem. K napínání motýlích křídel se 

užívají preparační jehly. Jsou zhotoveny ze špendlíků vsazených do tenké dřevěné rukojeti. 

Napínadlem se upravují křídla hmyzu do vodorovné polohy. Napínadlo se podobá lavičce. 

Horní desku tvoří dvě vodorovná prkénka z měkkého dřeva (lipového nebo topolového). 

Uprostřed mezi nimi je 1 cm hluboký žlábek, jehož šířka se může měnit posunem jedné 

z vodorovných plotének, přitažených dvěma šrouby k prkénku z tvrdého dřeva. Tělo 

motýla je propíchnuto špendlíkem a vbodnuto do žlábku. Správnou polohu zadečku 

zajišťují špendlíky vpíchnuté mezi hruď a zadeček. Poté následuje úprava a vyrovnání 

motýlích křídel úzkými preparačními pásky udržujícími jejich správnou polohu. Před 

ukončením preparace jsou úzké pásky nahrazeny páskami širokými (LHOTSKÝ 1956).  

K napnutému motýlu přiložíme lokalitní lístek se všemi nutnými údaji. Je třeba 

uvést, zda jde o exemplář chycený v přírodě nebo vypěstovaný. V případě exempláře 

chyceného v přírodě je vhodné uvést lokalitu. Ulomená tykadla, nohy a křídla se přilepují 

zředěným syndetikonem na původní místo příslušného motýla. Jiné opravy, přibarvování 

odřených míst křídel a jejich podlepování, představují ještě větší poškození a proto se 

nemají provádět. Zamaštěné preparáty motýlů se odmašťují v chloridu uhličitém, či 

v benzinové lázni. Vodní skvrny, získané příliš dlouhým vlhčením, však nelze odstranit 

(NOVÁK et al 1969).  

 

 

 

 

 

 
 



Laryszová: Ekologicko-faunistická charakteristika denních motýlů hornické krajiny 

2010  13 

4 HLAVNÍ FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ VÝSKYT MOTÝL Ů 

 
K hlavním ekologickým faktorům, které mají zásadní vliv na výskyt motýlů patří 

podnebí a počasí, potravní zdroje, teplota, voda a vlhkost vzduchu, světlo a půdní 

prostředí. 

 

Potravní zdroje 

 

Motýli jsou heterotrofní organismy. Živí se převážně organickou potravou a jsou 

odkázáni na produkci ostatních živých organismů. Proto jsou pro ně rostliny a jiní 

živočichové tak významní. Hlavní potrava motýlů sestává z živných rostlin. Housenky se 

živí listím, květy, plody nebo dřevem, dospělci sají nektar z květů, sladkou šťávu z plodů 

nebo mízu z poraněných kmenů (NOVÁK, SEVERA 2005). Při sání nektaru si denní 

motýli vybírají nápadně zbarvené, hlavně křiklavě červené, popřípadě žluté, nebo temně 

modré květy s přechody do fialova nebo purpurova, na které se zavěšují a opylují v letu 

(ZLATNÍK 1973).  

Schopnost různých druhů housenek konzumovat různorodou potravu je odlišná. 

Polyfágové mohou žít na mnoha druzích rostlin z nejrůznějších čeledí a na všech dobře 

prospívají. Oligofágové mají specializovanější nároky. Mohou si potravu vybírat nejvýše z 

několika druhů rostlin náležejících do téže čeledi. Příkladem je babočka paví oko (Inachis 

io), která požírá kopřivu a chmel (Urticaceae sp., Cannabaceae sp.). Úzce specializovanou 

skupinou jsou však monofágové. Jsou vázáni pouze na jeden druh živné rostliny, někdy 

dokonce jen některou rostlinnou částí, např. květem nebo plodem. Monofagie může být pro 

motýly velkým rizikem. Vymizí-li živná rostlina, je zpečetěn i osud motýlího druhu, který 

je na ni vázán. Rozhodujícím faktorem je i kvalita potravy, která má vliv nejenom na vývoj 

housenek, ale i na plodnost imag. Obsahuje základní výživné složky v podobě vitamínů, 

alkaloidů, barviv aj. Nedostatkem těchto složek dochází ke zpomalení vývoje a stoupání 

úmrtnosti (NOVÁK, SEVERA 2005). 
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Podnebí a počasí 

 
Klimatické jevy sehrávají v životě motýlů velmi významnou roli a řadí se tak 

k nejdůležitějším abiotickým faktorům, umožňující a ovlivňující životní podmínky motýlů. 

Podnebí je vnímáno jako dlouhodobý režim určitého prostoru, se kterým úzce souvisí 

stanovení zeměpisné délky a šířky, nadmořská výška, rozložení pevnin a moří na Zemi, 

reliéfní vyobrazení terénu a také vegetační kryt. Tyto jednotlivé složky působí na život 

motýlů prostřednictvím ekologických klimatických faktorů, jenž zahrnují zejména záření, 

teplotu, vodní srážky, vlhkostní podmínky, atmosférický tlak (ČECHMÁNEK, HRABÁK 

2006). S klimatickými změnami úzce souvisí také výkyvy celoročních teplotních průměrů, 

projevující se krátkodobými a dlouhodobými oscilacemi (BUCHAR 1983). Teplotní faktor 

tak sehrává v životě organismů velmi důležitou roli. 

 

Teplota 

 

Motýli jsou na teplotu velmi úzce vázáni. S měnící se teplotou se postupně vyvíjí 

životní procesy motýlů. Veškerá aktivita motýlů je regulována teplotním rozmezím, na 

základě kterého jsou vymezeny hraniční hodnoty, zahrnující životní minimum, optimální 

stav a konečnou maximální hranici (NOVÁK, SEVERA 2005). Na extrémní teplotní 

změny jsou organismy schopné se aklimatizovat. Jsou-li však vystaveni velmi vysokým či 

nízkým teplotám, příliš rychlá aklimatizace může mít i katastrofální dopad s následkem 

smrti (BEGON 1997). 

Tělesná teplota motýlů se mění v závislosti na teplotě okolního prostředí.  Motýli si 

tak tělesnou teplotu zvyšují ohříváním od slunečních paprsků a zároveň si vytváří i vlastní 

energetické zdroje, které dále využívají. Pro život potřebují motýli určitou minimální 

teplotu, tzv. spodní teplotní práh. Ten působí odlišně u různých druhů a vývojových stadií 

a pohybuje se v rozmezí od 2-3 °C do 10 °C. Nejnižší stupeň představuje životní teplotní 

minimum s hodnotami od -40 °C do +5 °C. V případě, že dojde k překročení teploty, hrozí 

jedincům smrt. Dalším prahem je vývojové minimum, obvykle kolem 5-10 °C. Vývojové 

minimum umožňuje vývoj housenky a generativních orgánů imag a je také vhodným 

faktorem pro dostatečný příjem potravy housenek a imag. Nejrychlejší vývoj vajíček, 
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housenek a kukel probíhá za optimálních teplot (20 – 25 °C) u většiny druhů mírného pásu, 

kdy jsou zajištěny vhodné podmínky pro vývoj motýlů. Vysoké teploty mají na motýly 

špatný vliv. Se zvyšující se teplotou jejich aktivita zpočátku stoupá, ale brzy dosáhne 

hranice únosnosti. Pak dochází k tepelnému šoku, k vyčerpání a nastává rychle smrt. 

Kritická je horní hranice teploty kolem 40 °C. Živočichové snášejí tyto extrémní teplotní 

výkyvy přechodem do klidového stavu, do tzv. dormance, nebo migrují na místa 

s vhodnější teplotou (NOVÁK, SEVERA 2005). 

 

Voda a vlhkost vzduchu 

 
Voda má pro motýly mimořádný význam. Je nositelem fyzikálních, chemických a 

biochemických procesů vnitřního prostředí motýlů. Ve vodním prostředí se uplatňuje  řada 

důležitých ekologických faktorů, např. obsah solí (salinita), hustota a viskozita vody, 

povrchové napětí, hydrostatický tlak, světelný režim, teplota, hodnota pH či obsah kyslíku. 

V průběhu fytogeneze se u motýlů žijících ve vodě vyvinula dokonalá přizpůsobení, která 

jim umožnila toto specifické prostředí osídlit. Motýli však osidlují vodní prostředí jen 

zcela výjimečně.Tělo motýlů sestává převážně z vody. Životní potřeby motýlů na 

přítomnost vodní složky spočívají především v jejím přísunu a hospodaření. V důsledku 

nižší koncentrace vody v ovzduší se voda z motýlích tělíček vypařuje a vyměšuje a dochází 

tak ke značným ztrátám, které mohou vést ke smrti jedince. Motýli jsou však schopni tyto 

ztráty kompenzovat získáváním vody z metabolismu, z potravy a při pití. Příjem a výdej 

vody je označován jako vodní bilance. Bilanční rovnováha vychází z vývojového stadia, 

pohybové aktivity, přijaté potravy, relativní vlhkosti vzduchu, teploty a vzdušné cirkulace. 

Nedostatek a nadměrné množství vody v prostředí představují důležitý limitující faktor pro 

existenci motýlů. Příjem vody vyžaduje pro tyto živočišné druhy specifické nároky. 

Většina imag aktivně vyhledává kapky rosy na listech, kterou sají. Vodní zdroje mohou 

motýli nacházet také na blátivých cestách, bahnitých březích řek či vlhkém písku, aby 

nasáli vodu s rozpuštěnými solemi (ČECHMÁNEK, HRABÁK 2006). Zvýšená četnost 

suchých období může mít za následek zvýšení salinity půdy, což má negativní vliv na 

minerální výživu rostlin a tím vznik nerovnováhy v přísunu živin (HU, SCHMIDHALTER 
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2005). Jak je z předchozího patrné, voda a vegetace tvoří důležitou součást prostředí 

motýlů. 

Světlo 

 
Motýli patří mezi světlomilné (heliofilní) druhy, kteří vyžadují během svého 

životního cyklu hodně světla (LOSOS et al. 1984). Vyhledávají tedy místa ozářená 

slunečními paprsky. Z dalších skupin jsou to sciofilní (stínomilné) druhy žijící spíše v 

lokalitách zastíněných. Heliofilní motýli obývají trvale tmavá prostředí a mají současně 

většinou i vyšší nároky na vlhkost. K typickým představitelům patří babočka jilmová 

(Nymphalis polychloros), babočka admirál (Vanessa atalanta) aj. Není-li zdrojem světla 

Slunce, pak se jedná o druhy fotofilní a fotofobní. Lesní polostín upřednostňují dospělci 

bělopáska topolového (Limenitis populi), bělopáska dvouřadého (Limenitis camilla). Mezi 

sciofilní druhy náleží většina housenek s denní aktivitou. Fotofobní jsou motýli aktivní 

v noci, například housenky nesytek (Sesiidae sp.) (ČECHMÁNEK, HRABÁK 2006). 

Motýli vnímají účinky světla spíše jako signalizační a orientační faktory než jako základní 

životní potřebu. Kvalita osvětlení je pro ně tedy důležitým signálem pro začátek nebo 

ukončení aktivity (NOVÁK, SEVERA 2005). 

 

Půdní prostředí 

 
Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, vznikající z matečných hornin účinkem 

klimatických faktorů (slunečního záření, teploty, srážek či větru), činností organismů a ze 

zbytků jejich těl (bakterií, prvoků, rostlin aj.). Půdní společenstva vytváří tzv. edafon. 

Motýli se nevyskytují v půdě trvale, ale pouze v určitém období svého vývoje, a to ve 

stadiu housenky nebo kukly. Hlavním důvodem je hledání vhodného úkrytu před 

nepříznivými klimatickými a povětrnostními vlivy, predátory a parazitoidy 

(ČECHMÁNEK, HRABÁK 2006). SCHRÖDER (2008) poukazuje na hlavní problematiku 

půdního prostředí ve smyslu pochopení vztahu mezi biologickou rozmanitostí jednotlivých 

druhů, stanovištními podmínkami a funkcemi půdy. Značnou důležitost přikládá autor 

distribučním modelům, které mohou pomoci vysvětlit funkční vztahy mezi organismy a 
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jejich stanovištěm na základě odhadů pravděpodobnosti výskytu jednotlivých druhů a 

skupin ze získaných výzkumných dat.  

Edafonti vyžadují zcela specifické životní podmínky a jejich život v půdě je 

ovlivněn řadou mechanických, fyzikálních a chemických podmínek, k nimž přistupují také 

rozmanité vztahy mezi edafonty. Zásadní význam mechanických vlastností půdního 

prostředí je v zrnitosti (textura), struktuře a pórovitosti půdy. K hlavním ekologickým 

faktorům patří teplota půdy, vlhkost a obsah vzduchu. Klíčová je pro život edafonu teplota, 

která je bezprostředně závislá na slunečním záření, na půdním typu, vlhkosti, obsahu 

humusu, sklonu a expozici stanoviště i na vegetačním krytu. V zimním období zalézají 

housenky k přezimování nebo kuklení do půdy, kde je stálejší teplota půdy než na 

zemském povrchu. Případná sněhová vrstva působí jako tepelný izolátor. Dlouhotrvající 

deště nebo záplavy působí na půdu a edafon velmi škodlivě. Dochází k silnému promáčení 

půdy, kdy může voda vyplnit všechny dostupné půdní póry a vytlačovat tak vzduch, 

potřebný k dýchání (ČECHMÁNEK, HRABÁK 2006). 
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5 MOŽNOSTI VYUŽITÍ DENNÍCH MOTÝL Ů JAKO 

BIOINDIKÁTOR Ů 

 

Motýli svou existencí zajišťují plnost a pestrost životních projevů v komplexu celé 

přírody. V ekologických souvislostech představují motýli se svými vývojovými stadii 

značnou masu živé hmoty, která zastává funkci potravních zdrojů a zásobárny 

ohromujícího množství zužitkovatelné energie. Motýli jsou důležitým článkem potravních 

řetězců mnoha živočišných druhů v přírodě, jsou dodavatelem energie pro konzumenty 

vyšších stupňů, mezi nimiž se na samém konci nachází i člověk. Motýli plní důležitou 

funkci také ve vztahu k rostlinám. Jako býložravci jsou jedním z regulátorů nadměrné 

produkce rostlin (NOVÁK, SEVERA 2005). Význam spočívá také v opylování rostlin. 

Sání nektaru probíhá za pomocí sosáku z více či méně otevřených okvětních kalíšků. Vedle 

včel a čmeláků patří motýli k důležitým opylovačům (GERSTMEIER 1989). 

GERSTMEIER (1989) se domnívá, že motýli mohou svou přítomností přimět k opylování 

i mnoho jiných opylovačů s dostatečně dlouhým sosákem, kteří však sami obtížně hledají 

přístup ke květům. 

Další význam motýlů spočívá v udržování stabilního prostředí. Díky vysokým 

počtům jedinců se motýli stali důležitým článkem ekologických soustav. Vytvářejí 

nezastupitelnou součást potravních řetězců, ve kterých představují potravní zdroj pro 

hmyzožravé živočichy nebo je na jejich těla vázán vývojový cyklus tisíců druhů predátorů, 

parazitů a parazitoidů. Motýli se tak významným způsobem podílí na tvorbě a zachování 

stabilního prostředí. Housenky náleží mezi významné konzumenty rostlin a podstatným 

způsobem urychlují přeměnu zelené hmoty v humus. Za celé období svého žíru jsou 

schopny vyprodukovat ve formě výkalů až několik desítek gramů kvalitního, snadno 

rozložitelného a rovnoměrně rozptýleného hnojiva. Zejména u stromů je typické, že 

vytvářejí nadbytek listů, které plně nevyužijí k fotosyntetickým účelům. Proto je činnost 

housenek pro zpracování listové hmoty ve stabilních ekosystémech nezastupitelná. Motýli 

se prostřednictvím housenek podílí také na likvidaci nadbytečného a široce se 

rozmáhajícího plevelu (ČECHMÁNEK, HRABÁK 2006). 



Laryszová: Ekologicko-faunistická charakteristika denních motýlů hornické krajiny 

2010  19 

Biologické studie představují důležitou kapitolu, která využívá přirozených 

vlastností motýlů k podrobným genetickým a evolučním výzkumům.  

ČECHMÁNEK, HRABÁK (2006) se zmiňují o řadě motýlích druhů, jako jasoň 

červenooký (Parnassius apollo), okáč skalní (Chazara briseis) a perleťovec červený 

(Argynnis pandora), že jsou to objekty úspěšných evolučních studií, neboť žijí po delší 

dobu na stanovištích, postupně oddělených z jejich původního souvislého areálu za vzniku 

geografických ras. Studium změn jejich populační hustoty či vzhledu je pak ukazatelem 

uskutečněných změn v biosféře či vlastností abiotického prostředí. Motýli jako primární 

fytofágové jsou na změny ekologického charakteru obzvláště citliví a v mnohých 

případech splňují požadavky na funkci bioindikátorů, ať se jedná o přirozené nebo uměle 

vytvořené ekosystémy. V případě, že dochází ke změnám struktury motýlích populací 

(vymizení, přemnožení či příchod nových druhů), je možno analyzovat příčiny, které tyto 

změny způsobily (ČECHMÁNEK, HRABÁK 2006). 

 Proto jsou za nesmírně důležité považovány výsledky systematických 

faunistických průzkumů, které poskytují entomologům dostatečné informace o početních 

stavech a struktuře motýlích populací.  

Z motýlů můžeme k indikátorovým živočichům řadit travaříka šumavského 

(Pediasia truncatella) a žluťáska borůvkového (Colias palaeno) jako významné složky 

tyrfobiontní fauny neporušených rašelinišť s bezpečným vodním režimem. Osenice 

smrková (Xestia sincera) provází přirozené podmáčené smrčiny na hranici ekologické 

možnosti pro smrk. Charakteristickým představitelem smíšených lesních porostů je 

černoproužka březová (Archiearsi parthenias), křovinného patra listnatých lesů 

zelenopláštník trnkový (Hemithea aestivaria), listnatého lesa zelenopláštník osikový 

(Operophtera fagata) a další. Převaha výskytu tmavě zbarvených imag (f. carbonaria) v 

dané lokalitě indikuje  znečištění ovzduší exhalacemi (ČECHMÁNEK, HRABÁK 2006). 

 Motýli nepatří k jediným zástupcům hmyzu, schopného indikovat stav životního 

prostředí, ale  jejich zásluha na tomto významu je v přírodě nedocenitelná. 
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6 SPOLEČENSTVA DENNÍCH MOTÝL Ů HORNICKÉ 

KRAJINY 

 

Hornická krajina se vyznačuje silnou devastací způsobenou těžbou uhlí a jeho 

následnou úpravou. Charakter krajiny, původně využívané především k zemědělské 

činnosti, se objevením ložisek černého uhlí zásadně změnil. Změnila se rostlinná i 

živočišná společenstva, objevily se rozsáhle porosty ruderálů s častým výskytem 

problematických invazních rostlin. Ubylo vhodných biotopů pro původní druhy, narostla 

imisní zátěž území. Neustále se zvyšuje počet ohrožených rostlin i živočišných druhů. 

Ubývání vhodných biotopů a následný pokles druhové diverzity jsou varovnými signály 

rostoucí zátěže životního prostředí (KUPKA 2009). 

 Mezi hojně se vyskytující původní biotopy patřily mimo jiné také lužní lesy a 

rybníky. Vlivem těžby však došlo k propadávání terénu a následkem toho i k zániku 

některých rybníků. Lužní lesy také musely ustoupit těžbě. Mnoho z nich bylo vykáceno a 

nahrazeno pasekami (STIOVA 1982). 

Zcela dochází k narušení biologické rovnováhy a výraznému pozměnění krajinné 

struktury. Hospodářskou činností člověka vznikají negativní procesy, které mají za 

následek znehodnocování produktivity krajiny, ničení její hygienické i estetické hodnoty a 

tím i vhodnosti krajiny jako životního prostředí pro člověka a ostatní organismy. Mezi 

základní formy devastace krajiny při povrchových způsobech těžby patří výsypky a 

zbytkové lomy. Hlubinnou těžbou rud i nerud vznikají nad vyrubanými prostory různé 

typy poklesových kotlin nebo propadlin. S těžbou surovin se na povrch dostává také 

hlušina. Jejím postupným ukládáním  na zemský povrch vznikají odvaly nebo haldy, popř. 

je hlušina zpět ukládána do vyrubaných prostor tzv. zakládka (STALMACHOVÁ 1996). 

Haldy s karbonskou hlušinou jsou tvořeny z velké části pískovci a jílovými břidlicemi 

taženými v nadloží a podloží uhelných slojí. Pískovce jsou o mnoho tvrdší a řadu let se na 

nich neprojevují znaky zvětrávacích procesů. Naproti tomu jílovité břidlice zvětrávají 

velmi rychle. Udržují ve zvětralině vlhkost a tím vytváření vhodné podmínky pro vznik 

vegetace (MAJKUS 1988). 

 V souvislosti s úpravou vytěžených surovin mokrou cestou jsou neproduktivní 

složky úpravárenského procesu ukládány do sedimentačních nádrží. Devastační vlivy těžby 
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na strukturu krajiny se projevují jak v prostoru vlastního dobývání, tak i v okolních částech 

krajiny (změny reliéfu krajiny, degradace až destrukce biocenóz v souvislosti s likvidací 

ekotypů, degradace půd, narušení hydrologických poměrů, kontaminace povrchových i 

spodních vod, změny v kvalitě ovzduší, ukládání hlušin, technologické prostory, hlučnost 

apod.). Řešením problematiky hornictví jsou cílená rekultivační a regenerační opatření, 

jejichž úkolem je alespoň částečná obnova krajiny. Návrat k původnímu stavu krajiny je 

však vyloučen (STALMACHOVÁ 1996). 

Přes všechny změny způsobené lidskou činností se však paradoxně vytvářejí 

podmínky pro vznik nových ekosystémů, které se stávají útočištěm živočišných druhů 

vytlačených z přirozených stanovišť (KUPKA 2009). 

 Následující text představuje typy společenstev motýlů vázaných na jednotlivé typy 

biotopů. 

6.1 Lesní biotopy 

 

K lesním biotopům patří lesní porosty, vyskytující se v nížinách i pahorkatinách, 

včetně lužních lesů. Charakteristickým znakem je zapojené stromové patro s minimem 

světlin, patrné například pro okolí lesních cest. Zapojený stejnověký nížinný les působí na 

motýly poměrně jako chudé prostředí, s výjimkou druhů stromového patra jako např. 

batolec duhový (Apatura iris), bělopásek topolový (Limenitis populi) či babočka jilmová 

(Nymphalis polychloros) (BENEŠ, KONVIČKA  2002). 

Charakteristické jsou listnaté monokulturní výsadby břízy, dubu, buku, jasanu a 

svídy na výsypkách a rekultivovaných plochách. Jako monokultury se vysazují také 

plantáže smrku ztepilého, akátiny, výsadby borovice černé apod. Podmínkou je uzavřenost 

porostů. Na motýly je toto prostředí velmi chudé. Na okraji akátin se pravidelněji 

setkáváme pouze s modráskem krušinovým (Celastrina argiolus) (BENEŠ, KONVIČKA  

2002). 

 

Paseková stanoviště jsou součástí všech typů lesních biotopů. Mladé stromy zde 

dosahují  výšky zhruba dospělého člověka. Bylinné patro je však zcela zastíněné. Fauna je 
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spíše chudá, jedná se o pokročilejší sukcesní stadia na světlinách všech typů.  Z motýlích 

druhů zde žijí například  babočka bílé C (Polygonia c-album) (BENEŠ, KONVIČKA 

2002). Z dalších zástupců  například  babočka jilmová (Nymphalis polychloros) (ŠEVČÍK, 

KOČÁREK 2007). 

Světliny a pařeziny nížinných lesů představují otevřená stanoviště a ranně sukcesní 

stadia všech typů „lesů nížin“ se zápojem stromového patra 0-75 % v nížinách a 

pahorkatinách do 300 m n. m. Jde především o mladé paseky vzniklé lesní těžbou, 

rozvolněné háje a remízky, průseky elektrického vedení, široké osluněné lesní cesty, lesní 

porosty po výběrné těžbě, obory, zámecké parky atd. Především se zde vyskytuje 

perleťovec prostřední (Argynnis adippae) (BENEŠ, KONVIČKA 2002). 

 Pozoruhodným motýlem je zde také babočka bodláková (Vanessa cardui) viz obr. 

č.1,  jako kosmopolitně rozšířený druh, se kterým se můžeme setkat i v otevřené krajině a 

zahradách (HOFMANNOVÁ, MARKTANNER 1996). Mezi další zástupce patří žluťásek 

řešetlákový (Gonepteryx rhamni) (ŠEVČÍK, KOČÁREK 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: babočka bodláková (Vanessa cardui) (Laryszová 2009) 

 

Zapojené křoviny se vyznačují souvislými porosty křovin trnky, hlohu, růží aj. Tyto 

křoviny se často nacházejí na opuštěných loukách a pastvinách, jakož i liniové porosty 

křovin lemující silnice a polní cesty, železniční tratě, zdi a vodní toky. Druhově se jedná 

spíše o chudá stanoviště. Charakteristickou skupinou denních motýlů jsou ostruháčci, např. 

ostruháček švestkový (Satyrium pruni) (BENEŠ, KONVIČKA 2002). 

Ekotonová stanoviště v podobě lesních lemů nížin a podhůří, případně i uzavřených 

monokultur, oddělující tato stanoviště od bezlesých biotopů, hostí vyhraněnou stromovou, 



Laryszová: Ekologicko-faunistická charakteristika denních motýlů hornické krajiny 

2010  23 

keřovou i bylinnou vegetaci. Fauna motýlů je druhově velmi bohatá. Tato stanoviště 

osidlují  motýli lesních světlin, křovin i přilehlých polí a luk. Typickými druhy jsou 

ostruháček březový (Thecla betulae), ostruháček švestkový (Satyrium pruni), batolec 

duhový (Apatura iris) (BENEŠ, KONVIČKA 2002). Dalšími zástupci pak např. batolec 

červený (Apatura ilia), babočka jilmová (Nymphalis polychloros) (ŠEVČÍK, KOČÁREK 

2007). 

    S motýly, uvedenými v předchozím odstavci, se můžeme běžně setkat i v hornické 

krajině Moravskoslezského kraje. Jejich výskyt může tedy být prokázán i v tomto typu 

krajiny. Domnívám se, že vzhledem k jejich hojnému výskytu, by také toto prostředí  

mohlo být dostatečně vhodným pro jejich stanovištní nároky.  

 

6.2 Louky a mokřady nezávislé na  pastvě 

 

Pro tento typ biotopu jsou charakteristické eutrofní mokřady a hygrofilní ruderály 

(BENEŠ, KONVIČKA 2002). S mokřady se můžeme setkat i v hornické krajině. Vznikají 

v důsledku poklesu území.  

Eutrofní mokřady představují všechny typy slatinišť,  psárkových a ostřicových luk 

v nivách větších nížinných řek, litorály rybníků, volnější rákosiny, širší pruhy bylinné 

vegetace mezi regulačními hrázemi a další stanoviště obdobného charakteru. Na těchto 

stanovištích se můžeme setkat např. s modráskem bělopásným (Aricia eumedon), 

modráskem bahenním (Maculinea nausithous) (BENEŠ, KONVIČKA 2002). Na těchto 

bitopech se vyskytuje také modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) viz obr. č. 2, pro 

něhož jsou typické jak mokré, tak suché louky (HOFMANNOVÁ, MARKTANNER 

1996). 

Hygrofilní stanoviště jsou přerostlá rákosem, často zarůstají křovinami a obsahují 

lokality porostlé nitrofilní vegetací. Lze se s nimi setkat například v blízkosti regulací 

velkých řek a zemědělských objektů, podél melioračních kanálů, v litorálech eutrofních 

rybníků aj. Výskyt druhů je obdobný jako u eutrofních mokřadů (BENEŠ, KONVIČKA 

2002).  
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S mokřady se můžeme setkat i v hornické krajině. Vznikají v důsledku poklesu 

území.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obrázek 2:modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) (Laryszová 2009) 

 

6.3 Ruderální a industriální stanoviště 

 

Zahrnují ranně sukcesní a pozdě sukcesní industriální stanoviště. U ranně 

sukcesních stanovišť se jedná o antropogenní prostředí s charakteristickými plochami 

obnažené horniny a nezapojenou bylinnou vegetací. Patří sem opuštěné části lomů a 

povrchových dolů, výsypky, hliniště a pískovny. Nezapojená vegetace tato stanoviště 

sbližuje se sutěmi a skálami termofytika, s krátkostébelnými xerotermy nebo vátými písky. 

Pozdě sukcesní industriální stanoviště představují antropogenní prostředí dotěžených lomů, 

povrchových dolů, výsypek, hald, hlinišť a pískoven se zapojenou bylinnou vegetací a 

plochami porostlými keři, případně řídkou stromovou vegetací (BENEŠ, KONVIČKA 

2002). 

 Pro hornickou krajinu jsou charakteristické také odvaly. Vznikají podobně jako 

haldy postupným ukládáním vytěžené hlušiny na povrch. Také tyto útvary po čase ožijí 

rostlinami, keři a jinou vegetací.   

Všechna tato antropogenní stanoviště se projevují bohatou faunou motýlů. Obsahují 

refugia celé řady druhů v intenzivně využívané krajině. Můžeme se zde setkat s modrásky, 

bělásky, babočkami a dalšími skupinami. Ochranářsky nejvýznamnějším motýlem je však 
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otakárek fenyklový (Papilio machaon) viz obr. č. 3, který patří mezi ohrožené druhy a je 

zajímavý svou schopností při migraci překonávat i nejvyšší horské polohy (BENEŠ, 

KONVIČKA 2002). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 3: otakárek fenyklový (Papilio machaon) (Laryszová 2009) 

 

Přes značnou devastaci hornické krajiny však lze říci,  že se přesto může jednat o 

entomologicky cenné území. Například pestrost lesních vegetací se zjevně odráží na 

druhovém spektru motýlů (ŠEVČÍK, KOČÁREK et al. 2007). 
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7 SHRNUTÍ 

 

Předložená bakalářská práce shrnuje výsledky studia biologických a ekologických 

poznatků denních motýlů, vyskytujících se v hornické krajině Moravskoslezského kraje. 

Tato krajina je silně narušena antropogenní činností (hlubinná a povrchová těžba 

nerostných surovin), v jejímž důsledku došlo k silné devastaci původní krajiny. Dochází 

k zásadním změnám biotopů a tím k úbytku vegetace, na kterou jsou vázány určité druhy 

živočichů. Rekultivačními pracemi se člověk snaží uvést krajinu do původního stavu. Tato 

činnost otevírá prostor pro kolonizaci a rozvoj nových jedinců téhož či jiného druhu, což 

platí také o výskytu denních motýlů. 

Na začátku práce jsem popsala příčiny úbytku denních motýlů v závislosti na 

rozvíjející se lidskou činnost (hospodářská odvětví jako je těžební průmysl, intenzivní 

zemědělství a lesnictví). Likvidace původních biotopů a  nevhodné způsoby jejich 

rekultivace, jimiž se dále zabývám, společně s globálními změnami klimatu, mají za 

následek výrazný úbytek druhů. Mimo těchto faktorů samozřejmě dochází také 

k přirozenému úbytku motýlů vlivem potravinového řetězce a některých druhů 

onemocnění (např. paraziti). Působení těchto faktorů lze však naštěstí vhodnými 

ochrannými  opatřeními alespoň zmírnit.   

Základní charakteristika denních motýlů z hlediska čeledí a výskytu, vývojového 

cyklu a morfologie, jsou další částí  této práce. Metody jejich studia, způsoby odchytu, 

zjišťování dat v terénu a preparace jsou důležité pro získání informací o druhovém a 

početním zastoupení na sledovaném území.  

Podstatný vliv na výskyt motýlů mají také ekologické faktory jako je podnebí, 

počasí, potravní zdroje, teplota, voda a vlhkost vzduchu, světlo a půdní prostředí. Výrazné 

změny těchto faktorů mohou radikálním způsobem zasáhnout do života motýlích 

společenstev. Např. náhlá ztráta potravního zdroje, či extrémní výkyvy teploty, mohou mít 

za následek smrt jedinců a radikální snížení jejich počtu. Ti, kteří přežijí se v takovém 

případě snaží co nejrychleji vyhledat vhodné stanoviště, odpovídající jejich nárokům.    

Zajímavé je také využití motýlů jako bioindikátorů. Motýli, jako velmi důležitá 

součástí přírody, mají ještě řadu jiných  schopností. Dokáží regulovat nadměrnou produkci 

některých rostlin a udržují stabilní prostředí. Ve vývojovém stadiu housenky se zasluhují o 
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přeměnu zelené rostlinné hmoty v humus. V neposlední řadě lze také využit přirozených 

vlastností motýlů k biologickým studiím. 

            Zajímavé bylo porovnání obecně charakterizovaných druhů biotopů s hornickou 

krajinou. Dalo by   se říci, že v tomto typu krajiny jsou ve větší, či menší míře, zastoupeny 

všechny druhy uvedených biotopů včetně typických zástupců motýlích společenstev. 

Fotografie některých z nich jsou součástí této práce.  
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8 ZÁVĚR 

 

Účelem této bakalářské práce je provést studii denních motýlů v návaznosti na 

hornickou krajinu Moravskoslezského kraje a posouzení vlivů, charakteristických pro tento 

typ krajiny.  

Rozvoj průmyslu a zejména intenzivní hornická činnost trvale mění ráz krajiny. 

Dochází k destrukci původních biotopů a následně ke změnám stanovištních podmínek, 

které mají za následek také změny v druhovém složení motýlů. Tuto „vzorovou skupinu“ 

jsem si zvolila vzhledem k jejímu hojnému výskytu ve sledované lokalitě, specifickému  

způsobu života, vysokým nárokům  a schopnosti se  adaptovat, či změnit stanoviště 

v návaznosti na  změny biotopu, v němž žijí. Druhová pestrost motýlů umožňuje sledovat 

jejich pohybovou aktivitu a tím i reakci na změnu v prostředí.   

Ze zjištěných informací a dostupných biologických studií lze vyvodit fakt, že 

motýli představují jednu z  nejlépe prozkoumaných živočišných skupin. Změny ve 

společenstvech motýlů nám poskytují velké množství informací o aktuálním stavu 

zkoumaného biotopu a také o výskytu jiných živočišných i rostlinných druhů, které se 

objevují, či zanikají působením antropogenní činnosti v krajině. Tuto modelovou skupinu 

živočichů bych doporučila jako vhodný bioindikátor změn ve všech typech krajiny, tedy i 

hornické krajiny Moravskoslezského kraje.   

V rámci diplomové práce bude možno navázat na získané poznatky z této oblasti a 

to zejména při studiu druhového složení a početnosti společenstev denních motýlů 

v závislosti na vybraných faktorech prostředí hornické krajiny.  

Vzhledem ke změně školitelů došlo v průběhu zpracování bakalářské práce 

k upřesnění  studovaného tématu, což se však nepodařilo promítnout do zadání  této 

bakalářské práce.  
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