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Anotace 

 

Kromě obecné charakteristiky řádu Lepidoptera a představení modelových skupin 

motýlů (Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, Satyrinae) se práce zabývá 

hlavními faktory hornické krajiny, podmiňující existenci motýlích společenstev v takto 

drasticky těžbou narušeném prostředí. Tyto faktory jsou pro denní motýly nezbytnými a 

odráží se na jejich specifickém způsobu života, na schopnostech adaptace změn prostředí a 

druhové rozmanitosti.  

Cílem diplomové práce bylo provést zoologický výzkum denních motýlů v okolí 

dobývacího prostoru Paskov a ze získaných terénních dat nejprve vyhodnotit výsledky 

týkající se druhového bohatství živočichů. Dalším cílem práce bylo zaznamenat početnost 

druhů dané skupiny na jednotlivých stanovištích za období 2010 – 2011. Zoologický 

výzkum je také zaměřen na výpočty vybraných strukturních znaků sledovaných zoocenóz. 

Výsledkem této diplomové práce je komplexní zhodnocení všech výsledků sledovaných 

parametrů. 

 

Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, 

Papilionidae, Satyrinae , význam motýlů, dobývací prostor Paskov, faktory hornické 

krajiny, druhové složení a početnost denních motýlů 

 
Summary 

 

Besides the general characteristics of the řádu Lepidoptera  and the performance 

model group of butterflies (Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Papilionadae, Satyrinae) 

the thesis  deals with the main factors of the mining landscape as a subjekt of the 

butterflies existence in the drastically disturbed mining region. These are the essentials 

factors for day butterlies which reflex their specific  way of life, the ability to adapt to the 

environmental changes and the diversity of species. 

The purpose of this thesis was to perform the zoological research of day butterflies 

in the Paskov mining region and  to evaluate obtained field data relating to richness of 

species. The next objective of this work was to write down  the species abundance for the 

period from the year 2010 to 2011. The zoological research is also focused  on the 
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calculation of the zoocoenosis structural features.  As the result of this thesis is the 

comprehensive evaluation of all testing outcomes. 

 

Keywords: Moravian-Silesian region, Lycaenidae,  Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, 

Satyrinae,  the importance of butterflies, mining area Paskov, mining landscape factors,  

species composition, abundance of butterflies 
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1 Úvod a cíle práce 
 

 

1. 1 Úvod 
 

Motýli se jako živočišná skupina řadí k nejpočetnějšímu řádu hmyzu. V současné 

době je známo a popsáno až 120 000 různých druhů motýlů (NOVÁK  &  SEVERA 2005). 

Svým druhovým bohatstvím tak podtrhují význam modelových druhů nebo skupin hmyzu. 

O nárocích některých jedinců víme na základě vědeckých výzkumů podstatně více, než o 

ostatních druzích a skupinách. Vědecké týmy se proto již dlouhodobě věnují studiu jejich 

ekologie a výskytu v různých biotopech. Metod, které jsou těmito týmy využívány, je 

mnoho. Například mapování výskytu, terénní pozorování, experimenty v laboratoři včetně 

molekulárně-genetických studií, modelování populační dynamiky apod.. V Evropě patří k 

takto sledovaným skupinám hmyzu nejen celá řada denních motýlů, ale např. i mravenci, 

rovnokřídlí, čmeláci, některé druhy včel, nebo vrubovití brouci. Z pohledu laika se nabízí 

otázka, zda práce vynaložená na tak časově náročný a podrobný výzkum těchto nepatrných 

živočišných druhů má význam. Odpověď je jednoduchá. Kupříkladu výčet druhového 

bohatství poskytuje obraz o uspořádání přírody, dává nám možnost detailně poznat život 

vybraných druhů, přičemž máme také možnost studovat mechanismy, díky kterým toto 

uspořádání dokonale funguje. Základem kvalifikované ochrany živočichů by mělo být 

právě funkční hledisko (KONVIČKA et al. 2005). 

Diplomová práce se zabývá studiem obecné charakteristiky vybraných čeledí řádu 

Lepidoptera (Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, Satyrinae) s vazbou na 

hornickou krajinu Moravskoslezského kraje. Důležitou částí práce je kapitola, popisující 

hlavní faktory hornické krajiny a schopnosti, jakými se motýlí společenstva na takto 

výrazné změny prostředí adaptují a jaký vliv má tato adaptace na výskyt a početnost 

jednotlivých druhů. 

 

1.1.1 Cíle práce 
 

 Cílem diplomové práce bylo provést zoologický výzkum vybraných čeledí motýlů 

v okolí dobývacího prostoru Paskov v období 2010 – 2011. Ze získaných terénních dat 
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nejprve vyhodnotit výsledky týkající se druhového bohatství a početnosti jedinců a 

následně provést výpočty vybraných strukturních znaků sledovaných zoocenóz a posoudit 

je z hlediska vzájemné podobnosti výskytu druhů. 
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2 Řád Lepidoptera – základní charakteristika a systematika 
denních motýlů 

 2.1 Biologická charakteristika 
 

Motýli (Lepidoptera) představují řád třídy hmyzu (Insecta) patřícího mezi hmyz 

křídlatý (Pterygota) s dokonalou proměnou (Holometabola) (HRABÁK 1985). Po 

broucích tvoří motýli řád s největším počtem zastoupených druhů. V současnoti bylo 

popsáno na 160 000 různých druhů motýlů (LANDMAN 1999). V České republice je 

známo asi 3400 druhů, které se systematicky dělí do 73 čeledí (HUDEC et al. 2007).  

Specifickým znakem u této skupiny hmyzu jsou dva páry křídel pokryté šupinkami, 

které však mnohdy pokrývají i jiné části těla. Tato skutečnost dala podnět k vědeckému 

pojmenování řádu (řec. lepis = šupina, řec. pteron = křídlo) (HRABÁK 1985). Dalším, 

velmi důležitým společným znakem denních motýlů je pár tykadel, umístěných na hlavě. 

Tykadla motýla udržují rovnováhu, plní úlohu hmatového orgánu, ale především slouží 

jako orgán čichu (LANDMAN 1999). Ústní ústrojí jsou u těchto živočichů zpravidla 

přetvořena v sosák, sající nektar a jiné tekutiny jako hlavní zdroje příjímání potravy (Mc. 

GAVIN 2005). Zvláště zajímavá je u denních motýlů jejich neobyčejná krása daná pestrým 

zbarvením motýlích křídel. Mnohé z nich jsou tak skutečnými klenoty hmyzí říše 

(MOUCHA & CHOC 1972). 

 

2.1.1 Systematika motýlů 
 

Podle taxonomického roztřídění a zařazení všech živočichů na Zemi do určitého 

systému, které provedl K. LINNÉ, náleží motýli do říše (Animalia) živočichové, kmenu 

členovci (Arthropoda), podkmenu vzdušnicovci (Tracheata), třídě hmyz (Insecta) a řádu 

motýli (Lepidoptera) (LULÁK & KRNÁČ 1999). 

Při dřívějším systematickém třídění byl kladen důraz především na způsob života 

motýlů, díky němuž byli motýli členěni na denní a noční. Jediným uvažovaným znakem 

byl tvar tykadla. Při podrobném studiu biologie jednotlivých druhů se však ukázalo, že 

denní a noční motýli se vyznačují odlišnými tvary tykadel a mnoho nočních druhů je také 

aktivních v pravé poledne (HRABÁK 1985). Ukázalo se tak, že doba výskytu motýla není 
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spolehlivým vodítkem, podle kterého se dá motýl správně zařadit do skupiny 

(ZAHRADNÍK 1977).  

V praxi se stále udržuje dělení motýlů na velké (Macrolepidoptera) a drobné 

(Microlepidoptera). Toto pojetí však nepřihlíží k morfologickým a anatomickým znakům, 

a zvláště k evoluci jednotlivých skupin motýlů. Tento způsob dělení se uplatňuje ve 

vědecké literatuře a nelze mu upřít i některé praktické výhody (NOVÁK & SEVERA 

2005). 

Podle způsobu spojení předního a zadního křídla se motýli člení na podřád Jugata, 

jehož zástupci mají křídla vzájemně spojena zářezem v předním křídle, a na podřád 

Frenata, u kterých je obvykle vytvořen zvláštní orgán držící přední a zadní křídlo 

pohromadě. Do první skupiny se řadí primitivní čeledi jako Micropterigidae, 

Eriocraniidae a Hepialidae. Druhou skupinu dotvářejí ostatní motýli. Jinak se motýli 

mohou dělit podle uspořádání a tvaru žilek na křídlech. Pokud jsou žilky na předním a 

zadním křídle vyvinuty ve stejném počtu a tvar předního a zadního křídla je podobný, jsou 

motýli označeni jako stejnokřídlí (Homoneura). V případě, že jsou žilky na obou křídlech 

jinak uspořádány a tvarově se křídla různí, pak nesou označení nestejnokřídlí 

(Heteroneura) (NOVÁK & SEVERA 2005). 

Důležitými znaky k základnímu systematickému rozdělení motýlů jsou také počet a 

poloha pohlavních otvorů samic. Některé čeledi motýlů mají jediný otvor, umožňující 

nejen oplození, ale i samotné kladení vajíček (tzv. Monotrysia). U jiných čeledí mají 

samice otvory dva – jeden k oplození a druhý ke kladení oplozených vajíček (tzv. Ditrysia) 

(HRABÁK 1985). 

Zařazení živočichů do určité systematické kategorie má značný význam. Umožňuje 

snadněji určit jakéhokoliv známého živočicha a zařadit jej do systému. Takovéto zařazení 

je založeno na podobnosti živočichů. Hlubší poznání systematiky motýlů umožňuje 

sběrateli lépe a rychleji se orientovat při sběru motýlů, kam který druh správně zařadit, a 

z toho usoudit, kde v přírodě je možné jej nalézt (LULÁK & KRNÁČ 1999). 
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2.2 Morfologie 
 

K základním charakteristikám denních motýlů patří stavba těla, způsob 

rozmnožování a zbarvení motýla. 

 

2.2.1 Stavba těla 
 

Tělo motýla tvoří vnější kostra, krunýř, který mu zajišťuje ochranu před nepřáteli a 

má i značné fyziologické funkce. Kostra je tvořena chitinovou látkou, vosky a 

glykoproteiny. Na povrchu těla jsou chloupky, které u některých druhů vytvářejí velmi 

hustý pokryv (LULÁK & KRNÁČ 1999).  

Stavba těla motýla se stejně jako u veškerého hmyzu skládá z hlavy, hrudní a 

zadečkové části. Na hlavě se nachází řada nápadných orgánů. Jedná se především o pár 

tykadel, spirálovitě stočený sosák a pár složených očí. Tykadla napomáhají motýlu 

udržovat rovnováhu, plní úlohu hmatového orgánu a slouží jako čichový orgán. 

Prostřednictvím sosáku, který funguje jako srolovatelné brčko, motýli sají potravu 

v podobě nektaru z květů, šťávy z hnijícího ovoce, tekutiny z exkrementů nebo mrtvých 

zvířat. Oči motýla tvoří velké množství „menších očí“, tzv. facet, díky kterým motýl dobře 

vnímá pohyb a dokáže tak rychle zaregistrovat i blížícího ptáka či jiné nebezpečí 

(LANDMAN 1999). 

Hrudní část se skládá ze tří vzájemně srostlých částí – předohrudi, středohrudi a 

zadohrudi. Na hrudi jsou umístěny tři páry končetin a dva páry blanitých křídel. Křídla se 

vyznačují trojúhelníkovým tvarem a jejich vnější okraj bývá lemován dlouhými třásněmi. 

Povrch křídel je pokryt šupinkami různých tvarů. Šupinky jsou charakteristické tím, že na 

svém povrchu obsahují četné rýhy, které mají značný význam při tvorbě barvy křídla na 

základě interference světla. Na vytváření barvy křídel se také podílí pigmenty umístěné 

v šupinkách křídel a vyvolávají tak různé barevné odstíny (LULÁK & KRNÁČ 1999). 

Nejobjemnější částí těla motýlů je, zvláště u samiček, zadeček. Zevně je zadečková 

část tvořena články, vzájemně od sebe teleskopicky zasunuté a blanitě spojené, což 

umožňuje prodlužování a zvětšení jeho objemu při dýchání a přijímání potravy. Zadeček 

obsahuje celou řadu životně důležitých orgánů jako je trávicí soustava, pářicí ústrojí. U 
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samiček jsou v zadečku uschována postupně zrající vajíčka připravená k oplození a ke 

kladení (LULÁK & KRNÁČ 1999). 

 

 2.2.2 Zbarvení motýla 

 
Obdivuhodná a pestrá zbarvení blanitých křídel, jež jsou „klíčem“ k motýlí kráse, 

však zastávají velmi významnou ochranářskou funkci před predátory. Motýli mají mnoho 

přirozených nepřátel, díky kterým nedochází k jejich přemnožení a nebývalým holožírům. 

V opačném případě by tak byly ohroženy i potravní zdroje samotných motýlů 

s katastrofálními následky (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). 

Jako ochrana před predátory se u motýlů vyvinulo několik strategií. Mnoho druhů 

používá tzv. ochranné zbarvení. V praxi to znamená, že kresbou a zbarvením křídel 

dokonale napodobují prostředí (např. kůru stromů, list, kámen), v němž nejčastěji přes den 

odpočívají. Typická silueta motýla je natolik potlačena, že vizuálně prakticky zmizí a zcela 

tak splyne s prostředím (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). 

Tuto schopnost velmi dobře využívají také housenky a kukly. Zvláště pro kukly 

denních motýlů, pevně připředené k rostlinám, je mimořádně důležitá, protože pro mnohé 

ptáky jsou právě kukly vítanou pochoutkou. Některé housenky dokáží měnit své zbarvení 

v závislosti na změně způsobu života, přijímané potravě nebo pokud se živná rostlina 

postupně přebarvuje. Dalším způsobem maskování je tzv. mimeze, kdy motýli, housenky i 

kukly napodobují svým zbarvením, tvarem či chováním určité objekty, často přítomné 

v jejich okolí v podobě suchých listů, kousků kůry, trouchnivého dřeva apod..Dokonalou 

napodobovací a ještě rafinovanější strategií jsou mimikry. Podstatou není nenápadnost, ale 

upoutání pozornosti pestrým zbarvením. Jejich taktika spočívá v dokonalém napodobování 

jedovatých, nebezpečných a nepoživatelných živočichů. Potenciální útočník, který se již 

jednou setkal s takto nebezpečným druhem, si jeho vzhled zapamatuje a při hledání kořisti 

se mu vyhýbá. Některé druhy motýlů jako babočka paví oko dokáží svého nepřítele vylekat 

pouhým prudkým rozevřením křídel, kdy odhalí čtyři velká oka na jejich svrchní straně. 

Varovný signál znázorňuje oči nějakého hlodavce jako odstrašující prostředek pro útočníka 

(HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). 
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2.2.3 Rozmnožování  
 

Motýli patří k holometabolnímu hmyzu, čili hmyzu s proměnou dokonalou 

(individuální vývoj probíhá přes stadia vajíčka, larvy, kukly a imága) (FRIC & 

KONVIČKA 2002). 

Samotný život motýlů je velmi krátký. Motýli se dožívají pouhých dvou až tří týdnů. 

V tomto krátkém čase se musí postarat o reprodukci. Prvním krokem k úspěchu je 

vyhledání vhodného partnera téže druhu opačného pohlaví. Hlavním poznávacím znakem 

denních motýlů je jejich vzhled. Hledají se především na nápadných místech svých 

typických stanovišť, jakými mohou být osamělý strom, mýtina či nějaká vyvýšenina. 

V momentě, kdy se dva vhodní jedinci setkají, začne sameček svádět samičku. Sameček 

vysílá k samičce pachové signály feromonů. Samičky jsou k páření stimulovány pouze 

feromonem samečka stejného druhu. Páření začíná spojením vnějších pohlavních orgánů a 

trvá mnoho hodin, někdy dokonce den i noc. Během kopulace předává sameček samičce 

pohlavní buňky a bílkoviny k tvorbě vajíček (LANDMAN 1999). 

Vajíčka kladou samice jednotlivě nebo ve skupinách obvykle na rostlinu, která je 

potravou housenek. Živná rostlina tak zajišťuje housenkám výživu v průběhu celého 

vývoje (LOHMANN 2006). Konečná fáze vývoje housenky nastane v okamžiku, kdy 

housenka přestane přijímat potravu a začne vyhledávat místo ke kuklení (LULÁK &  

KRNÁČ 1999). Z kukel se po čase vylíhnou motýli (imaga) (PONEC 1982). 
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3 Význam motýlů 
 

Součástí dnešní moderní doby je podivný fenomén, který sílí ze dne na den a 

značným způsobem tak narušuje přírodou dané zákonitosti. Je jím striktní posuzování 

všeho živého hlavně z ekonomického hlediska. Vše se tedy řídí heslem „kolik za to“. Jsi 

užitečný, užitkový nebo snad škodíš? Podle toho s tebou budu jednat. Takové názory jsou 

velmi zcestné. Každý člověk by si měl uvědomit, že je také jedním živočišným druhem, 

jedním z několika miliónů, právě tak jako motýli. Neměl by omezovat a ničit život těch, 

kteří již obývali Zemi dávno před ním (ZAHRADNÍK 1997). 

Bezobratlí jsou jako živočišná skupina obecně považováni za vhodnou indikační 

skupinu. Díky specifickému způsobu života jsou dobře znatelné jejich reakce na změny 

v životním prostředí. Tyto změny výrazně ovlivňují druhové zastoupení populací a 

v důsledku se projevují i na početnostech všech jedinců, odborněji abundanci 

(OOSTERMEIJER & VAN SWAAY 1998). 

Motýli jsou mnohem náročnější než rostliny ohledně rozlohy stanovišť či zrnitosti 

biotopové mozaiky, ale především se shodují i s jinými skupinami hmyzu, drobnými savci 

či plazy. Motýli tak odrážejí změny stavu ekosystému a trendy v jiných skupinách. 

Druhová pestrost motýlích společenstev odpovídá kvalitě druhového spektra ostatních 

suchozemských bezobratlých. Mnozí bezobratlí se s motýly shodují ve struktuře populací a 

vazbě na biotopy. Jejich populační změny tak poukazují na situaci méně známých či 

obtížněji studovatelných druhů organismů. Motýli jsou vědecky nazýváni tzv. 

deštníkovými druhy („umbrella species“), tzn., že ochrana motýlích společenstev zajistí do 

budoucna také ochranu dalších skupin. Charakteristickým znakem těchto druhů je, že jsou 

typičtí pro určitý typ silně ohrožených biotopů. Jejich ochrana a ochrana jejich stanovišť 

zajišťuje i ochranu prostorové mozaiky a tedy i mnoha dalších druhů (NEW 1997 in 

SOJKOVÁ 2009). 

BERGMAN (2004) a WEIBULL, OSTMANN (2003) poukazují na změny 

zabývající se rozšířením motýlů na různé biotopy. Prostřednictvím těchto změn je možné 

zjistit míru narušení tradiční biotopové mozaiky, přítomnost nebo absenci tradičních forem 

hospodaření a také celkovou míru ochuzení biodiverzity.  

V souvislosti se změnami populací jsou motýli dobrým předmětem studií z hlediska 

metapopulační dynamiky. Pro současnou krajinnou strukturu je specifickým znakem 
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rozdělení rozsáhlých stanovišť na jednotlivé fragmenty, tedy seskupení dílčích krajinných 

celků, které jsou značně plošně redukovány. Podnětem k takto člověkem přetvořené 

krajině, bylo její využívání především v oblasti zemědělství a lesnictví. Fragmentovaná 

prostředí nemohou obývat populace organismů v souvislém prostoru, ale v podobě více či 

méně izolovaných subpopulací, tedy místních, tzv. lokálních populací. Celá taková 

„populace populací“ je pak nazývána metapopulací. Každá lokální populace se vyznačuje 

vlastní (lokální) dynamikou, tj. (natalitou, mortalitou a disperzí) a podléhá tak často 

velkým výkyvům právě pro svou omezenou velikost, kde sebemenší vliv okolí může velmi 

rychle změnit směr jejího vývoje. To ji odlišuje od „normální“ velké populace a dává 

smysl jejímu využití při studiu druhů v člověkem pozměněné krajině. Veškeré změny 

v metapopulacích motýlů jsou cenným poznatkem pro zkoumání metapopulační dynamiky 

i dalších skupin organismů. Bez motýlů bychom si neuvědomili kritický význam velikosti 

a izolace biotopových plošek pro přežívání metapopulací (HANSKI 1999). 
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3 Studium denních motýlů 

3.1  Teoretické studium 
 

Vědní obor, který se zabývá studiem hmyzu se nazývá entomologie (LULÁK &  

KRNÁČ 1999). Entomologie zahrnuje nejen studium systematiky, morfologie, genetiky, 

fyziologie, ale také ekologie. Entomologie, jako věda, zahrnuje celou řadu oborů, které 

rozdělujeme dle toho, jakou skupinu hmyzu studují (HANZÁK et al. 1973). Obor 

zabývající se studiem denních motýlů Lepidoptera, se nazývá lepidopterologie. 

Součástí teoretického studia denních motýlů je dostatečná znalost důležitých 

ekologických a biologických poznatků, charakterizujících způsob života této skupiny 

živočichů v jednotlivých vývojových stádiích.  

Studium specifických nároků jedinců nám pomáhá získat informace důležité pro 

celkové posouzení stavu prostředí, v němž se tito jedinci vyskytují. Schopnost motýlů 

rychle reagovat na zásadní změny v prostředí, v němž žijí, poskytuje informace využitelné 

pro odhalení různých rušivých faktorů majících vliv na rovnováhu životního prostředí.  

 

3.2  Praktické studium 
 

Dříve, než se přistoupí k praktické části této studie, je nezbytným krokem věnovat 

dostatečnou píli a čas teoretické přípravě. Dostatečně se teoreticky připravit tedy v první 

řadě znamená především blíže se seznámit s danou živočišnou skupinou, nastudovat 

veškeré ekologické a biologické poznatky, seznámit se s metodami studia a také zaměřit se 

na problematiku, která je stěžejním bodem celé terénní studie. Před zahájením výzkumné 

části je velmi důležité přesně vymezit cíle a předmět výzkumu.  

Samotná terénní studie sestává z několika částí. Jedná se o pozorování jedinců na 

daném stanovišti, sběr dat v terénu, determinace a v závěrečné fázi také preparace. 

Pozorování denních motýlů v terénu poskytuje pozorovateli přehled o druhové diverzitě 

nejen této živočišné skupiny, ale taktéž poznatky o stanovištních poměrech dané lokality. 

O tom, jak dané prostředí na motýlí společenstva působí, je z hlediska jejich výskytu velmi 

důležitým faktorem. Motýli dokáží velmi dobře reagovat na změny v prostředí, dokáží si 

najít optimální životní podmínky i v krajině obhospodařované člověkem, kde se podmínky 
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drasticky liší od podmínek volné přírody. Motýli se vážou na stanoviště s bujnou a druhově 

bohatou vegetací, na okrajích lesů, na kvetoucích loukách, pasekách, na kamenitých 

stráních apod. Některé druhy však mají přímo vyhraněná místa, kde žijí. To svědčí o jejich 

specifických nárocích, které jsou velmi významné pro vyhodnocování zoologických 

průzkumů (NOVÁK & SEVERA 2005). 

Sběr dat v terénu představuje další část praktického postupu v této studii. Jako 

nejjednoduší způsob lovení motýlů se používá individuální odchyt do entomologické sítě. 

Některé druhy odpočívajících motýlů je možno sklepat ze stromů a keřů nebo sesmýkat 

z porostu smýkací sítí (NOVÁK & SEVERA 2005). 

Odchycený materiál slouží k následné determinaci. Determinací se přesně identifikují 

dané druhy podle charakteristických znaků za pomoci určovacího klíče. Poté jsou jedinci 

vypuštěni zpět do přírody nebo usmrceni. Usmrcený materiál se dále preparuje a třídí do 

entomologických krabic za účelem zakládání entomologických sbírek, které mohou 

posloužit také jako přínosný materiál k vědeckým účelům. 
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3.3  Studium populační dynamiky 

 
Denní motýli patří mezi nejlépe prozkoumané skupiny živočichů. Díky jejich snadné 

determinaci, standardizované metodice a rychlým reakcím na změny prostředí jsou 

vhodnou modelovou skupinou v řadě ekologických studií. Populační dynamiku této 

modelové skupiny lze vyhodnotit na základě sběru dat s využitím metod: sčítání na 

lineárních transektech a při časovaných pochůzkách. 

Podstatou lineárních transektů je sčítání jedinců na předem definované liniové trase, 

procházené stejnoměrnou rychlostí během předem určeného času. Vzhledem k velmi dobré 

a snadné opakovatelnosti i ze strany méně zkušených pozorovatelů jsou lineární transekty 

používány nejčastěji. Časované pochůzky spočívají v nenáhodných pochůzkách po celé 

ploše sledovaného území. Pochůzka je časově standardizována vzhledem k ploše území. 

Během této pochůzky pozorovatel záměrně vyhledává místa s výskytem časově a 

prostorově omezených zdrojů. Tím jsou ale zvyšovány nároky na zkušenosti pozorovatele. 

Výhodou je jejich lepší schopnost detekce druhů, zejména v případě rozlehlejších oblastí 

(KADLEC et al. 2010). 

 

3.4  Faunistické mapování Lepidoptera na území ČR 
 

O výskytu a rozšíření motýlích druhů v krajině podává podrobný souhrn informací 

právě faunistické mapování. Mapování motýlů České republiky je organizované 

pracovníky Entomologického ústavu AV ČR, kteří své poznatky a veškerá data 

zaznamenávají do databázového systému (KONVIČKA & BENEŠ 2010).  

V roce 2002 se podařilo úspěšně završit bezmála desetiletý projekt mapování denních 

motýlů atlasem rozšíření (Beneš et al.: Motýli České republiky: rozšíření a ochrana) 

vydaným Společností pro ochranu motýlů. Mapování motýlů i nadále pokračuje. 

Monitoring motýlů prostřednictvím faunistického mapování je založen na síti 

dobrovolných mapovatelů. Mapovatelé nemusí být specialisty-entomology. Do tohoto 

projektu se může zapojit každý, komu není osud našich motýlů lhostejný, mohou to být 

samozřejmě i přírodovědci z jiných oborů, ochranáři, fotografové a další přátelé přírody. 

Hlavní věcí, na které záleží, do jaké míry se ucelené poznatky o motýlech podaří získat. I 

údaje o nejběžnějších a snadno poznatelných motýlech (babočky, bělásci, otakárci apod.) 
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od začátečníků jsou pro celkový stav prozkoumanosti motýlí fauny nesmírně cenné. 

Terénní záznamy jsou jednotlivými mapovateli zaznačeny do škrtacích listů, které obsahují 

veškeré potřebné údaje o druhu samotném a jeho výskytu na daném biotopu. Mapování 

motýlů ČR od roku 2002 výrazně zintenzivnilo jak po kvantitativní, tak kvalitativní 

stránce. Významně vzrostl i počet mapovatelů, jejichž hlášení jsou nejdůležitějším zdrojem 

dat. V letech 2007-8 výrazně pokročila excerpce muzejních sbírek, zaměřená především na 

skupinu velkých nočních motýlů. Moravská muzea byla již zpracována všechna, práce 

v českých muzeích pokračují pomaleji, ale přesto je již excerpována většina, včetně 

základní sbírky Národního muzea v Praze. Velmi intenzivně probíhá také databázování 

literárních pramenů a sbírkových kartoték. Významným zdrojem dat zůstává nadále 

každoroční monitoring evropsky významných druhů, regionální mapovací projekty a 

inventarizace maloplošných chráněných území. Mapování motýlů ČR je velmi přínosným 

krokem především pro ochranu motýlů a jejich stanovišť a propagaci ochrany motýlů u 

ochranářské i laické veřejnosti. Poskytuje přehledné informace nejen o současném stavu 

fauny motýlů, ale také o jejich budoucích změnách (www.lepidoptera.cz). 
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4 Hlavní faktory hornické krajiny (prostředí) ovlivňující výskyt 
denních motýlů 

 

4.1 Denní motýli 
 

Denní motýli se vyskytují téměř ve všech biotopech České republiky. Jednotlivé 

druhy jsou však relativně úzce specializované na určité typy stanovišť. Současný úbytek 

mnoha druhů denních motýlů dobře koresponduje s ochuzováním středoevropské krajiny o 

dříve běžné typy prostředí (TROPEK et al. 2012).  

Každý motýlí druh uplatňuje zcela specifické nároky na okolní prostředí. Soubor 

veškerých potravních nároků daného druhu představuje potravní (trofickou) niku, soubor 

nároků na okolní prostor stanovištní niku (ČECHMÁNEK & HRABÁK 2006). Protože 

samotný vývoj motýlů probíhá na rostlinách, dlouho se předpokládalo, že by jejich výskyt 

měl kopírovat především výskyt živných rostlin. Tedy kdekoli roste příslušná živná 

rostlina, měli by se na tom stanovišti nebo v blízkosti této rostliny vyskytovat i motýli. 

Tento předpoklad pro výskyt motýlů však není vždy pravidlem. Existují však druhy, které 

z naší přírody drasticky mizí, aniž by jejich živné rostliny byly vzácné a aniž by obývaly 

nějaká vyhraněná rostlinná „společenstva“. Vhodným příkladem je hnědásek kostkovaný 

(Melitaea cinxia), který se vyvíjí na jitroceli kopinatém. Přesto se však tento druh z přírody 

vytrácí. Oproti rostlině však vykazuje specifičtější nároky. Potřebuje, aby jitrocel rostl v 

nízké nezapojené bylinné vegetaci s dostatkem obnaženého a výhřevného substrátu, který 

ale není sečen ani příliš intenzívně spásán v pozdním létě. Neplatí tedy myšlenka, že kde je 

jitrocel tedy živná rostlina, tam je i daný druh motýla. Jitrocel je nutnou podmínkou, ne 

však dostačující. Většina motýlích společenstev toho potřebuje o mnoho víc, než je 

přítomnost živné rostliny (KONVIČKA et al. 2005).  

Pro pochopení ekologie poznatků motýlů ve vztahu k prostředí, které obývají, je 

nutné předznamenat, že dospělí jedinci ve srovnání s housenkami mají ve všech případech 

naprosto rozdílný způsob života a využívají tak zcela odlišné zdroje. Zatímco housenky 

okusují živnou rostlinu, dospělí motýli se živí převážně nektarem. Housenky se často 

specializují na úzké spektrum druhů živných rostlin. U řady z nich pak specializace zachází 

ještě dále, protože jsou přítomny pouze tehdy, pokud jejich živná rostlina roste na 

vhodném stanovišti. Každý druh v průběhu svého životního cyklu využívá širší škálu 

různých typů prostředí, než je tomu u řady jiných skupin hmyzu. Někde probíhá vývoj 
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housenky, jinde se prozměnu odehrává skrytý vývoj v kukle. U dospělých jedinců je pak 

spektrum využívaných typů prostředí daleko rozmanitější. Motýli vyžadují pro své potřeby 

dostatečný přísun nektaru, na holých místech se sluní v chladném počasí, do stínu se 

naopak schovávají před vedrem, vyhledávají úkryty a závětří, kde nocují; samci 

vyhledávají vyvýšená místa pro obhajobu svých teritorií a nalezení samic k páření, samice 

zase vyhledávají živné rostliny na vhodných mikrostanovištích, kde mohou naklást vajíčka. 

Motýli tedy nevnímají tato jednotlivá stanoviště odděleně. Jsou velmi často úzce 

specializováni na nějaký typ prostředí, většinou se ale nejedná o monotónní biotop, ale o 

pestřejší mozaiku menších plošek daného typu, která poskytuje dostatečné množství zdrojů  

pro dospělce i housenky. Značným nepřítelem denních motýlů se stala nejen homogenizace 

běžné krajiny, včetně jejího ochuzování o některé typy prostředí, ale i příliš důsledná a 

velkoplošně neměnná péče o ohrožené biotopy v zachovalejších oblastech, včetně zvláště 

chráněných území. (TROPEK et al. 2012). 

 

4.2  Post-industriální stanoviště 
 

Velmi zajímavým zjištěním aplikované ekologie posledních dvou desetiletí je 

skutečnost, že některá stanoviště, která jsou tradičně vnímána jako symbol degradace 

přírodního prostředí jako například opuštěné lomy a jiné těžebny surovin, důlní výsypky, 

deponie popílku nebo dálniční náspy, bývají zhusta osidlována unikátními živočišnými 

společenstvy a to s velkým zastoupením vzácných i ohrožených druhů. Na 

postindustriálních lokalitách tohoto typu se často vyskytují druhy s extrémně vyhraněnými 

nároky, vyžadující ke svému životu výhřevné skály, pohyblivé sutě nebo osluněný sypký 

písek. Potkávají se zde s druhy méně náročnými, které je možné najít například v řídkých 

slunných křovinách či v lesních lemech. V každém případě ale platí, že existují 

živočichové, kteří na stanovištích postindustriálního typu nalézají optimální podmínky a 

vytvářejí tak velké a dlouhodobě životaschopné populace. Některé druhy bezobratlých 

živočichů v České republice preferují pouze postindustriální lokality a v běžné kulturní 

krajině, tedy v lesích, na loukách či v polích, dokonce i v chráněných územích s poměrně 

dobře zachovalými přírodními podmínkami se nevyskytují. Člověkem extrémně narušená a 

pozměněná místa se v očích zoologů stávají útočišti celé řady drobných živočichů, jsou 
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významnou a možná jedinou nadějí na jejich přežití ve středoevropské přírodě 

(KONVIČKA 2012).  

 

4.3  Význam post-industriálních stanovišť (výsypky a odkaliště) 
 

Postindustriální stanoviště nahrazují motýlům zejména extrémnější stanovištní 

podmínky, které se již z okolní krajiny vytratily. Nedostatek živin, slabý půdní pokryv i 

relativně extrémní fyzikální podmínky (prosychavost, geomorfologická členitost a eroze 

substrátu) jsou ideální pro vznik chudých stanovišť s řídkým vegetačním krytem. Většina 

motýlů, kteří jsou specializovaní na podobné typy stanovišť, patří právě k druhům, které z 

naší krajiny rychle mizí. V řadě případů jsou tak z běžné zemědělské nebo 

industrializované krajiny zatlačeni na postindustriální stanoviště, která se stala posledními 

refugii nutnými pro jejich přežití v dané krajině.  

Charakter stanovišť se s postupujícími sukcesními pochody často výrazně mění. Pro 

některé specializované druhy to může znamenat nebezpečí spojené se zánikem vhodného 

biotopu, podobně jako v okolní krajině. Ve většině případů je však díky charakteru 

stanoviště sukcesní vývoj účinně zpomalen a je třeba tuto sukcesi spíše usměrňovat než 

blokovat. Pokud jsou totiž postindustriální stanoviště dostatečně rozsáhlá, často dochází k 

velkým rozdílům v sukcesním vývoji jednotlivých částí a ke vzniku pestré mozaiky různě 

starých stanovišť, která jsou osidlována různými druhy. Je proto důležité cílenými zásahy 

udržovat tuto mozaiku zahrnující všechny typy biotopů od těch nejranějších až po relativně 

starší (TROPEK et al. 2012). 
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4.3.1 Výsypky a haldy 
 

Význam výsypek a hald spočívá zejména v pestré a jemné mozaice stanovišť, která je 

dlouhodobě udržována díky heterogennímu povrchu vzniklému již při sypání substrátu. 

Vedle vyloženě xerotermofilních druhů (např. zranitelní soumračník skořicový (Spialia 

sertorius) či modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis)) je zde možné vedle sebe 

nalézt také druhy lesních lemů, lesostepí a rozvolněných křovin (např. zranitelní otakárek 

ovocný (Iphiclides podalirius) a perleťovec prostřední (Argynnis adippe)), také druhy 

mokřadní (např. kriticky ohrožený hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)). Kromě 

toho se sem však uchyluje i celá řada běžně se vyskytujících druhů, kterým taktéž v okolní 

krajině mizí vhodné biotopy. Proto je  zde pravidlem, že diverzita denních motýlů výsypek 

je mnohem rozmanitější, než v okolní krajině (TROPEK et al. 2012). 

 

4.3.2 Přírodě blízká obnova 
 

Většina výsypek má potenciál pro obnovu formou spontánní sukcese nebo jinými 

formami přírodě blízké obnovy. Spontánní sukcese je nejjednodušším a nejlevnějším 

způsobem obnovy. Můžeme ji v odůvodněných případech různým způsobem usměrňovat, 

blokovat, ale také vracet zpět. Ideální je situace, kdy se se spontání sukcesí dopředu počítá 

a připravují se pro ni podmínky již při plánování a v průběhu těžby, např. cíleným 

vytvářením členitějšího povrchu výsypek, vytvářením zvodnělých depresí. Při těžbě a 

sypání výsypek by bylo žádoucí ponechávat v jejich sousedství (polo)přirozená přírodní 

společenstva, která mohou poskytovat zdrojové populace žádoucích druhů při spontánní 

kolonizaci výsypek. Sukcesní vývoj se může usměrňovat např. dosadbou nebo výsevem 

žádoucích druhů, nebo naopak omezováním druhů nežádoucích (např. invazních). Na 

místech výskytu populací ohrožených druhů hmyzu vázaných na otevřená stanoviště se 

sukcese dá cíleně blokovat nebo vracet zpět kácením hustých náletových porostů dřevin, 

někdy také razantním způsobem, např. těžkou technikou. Takovéto disturbance obecně 

udržují biotopovou pestrost tím, že vedle sebe existují různě stará sukcesní stadia. 

Veškerým zásahům musí předcházet odborný biologický průzkum (PRACH 2010). 
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4.3.3 Odkaliště 
 

Motýli osidlující odkaliště nebyli prozatím podrobněji studováni, přesto to vypadá, že 

pro většinu druhů nejde o významné lokality. Podobně jako v případě pískoven, kterým se 

blíží strukturou substrátu, však nejsou osidlovány pískomilnými druhy, neboť ty už na 

našem území vyhynuly. Ukázalo se však, že tento typ stanovišť je významný pro kriticky 

ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele), jeho výskyt byl zjištěn na odkalištích 

na Kadaňsku a Pardubicku. Podobně se zde vyskytuje také několik dalších druhů teplých 

stanovišť s řídkým vegetačním krytem (např. zranitelný soumračník čárkovaný (Hesperia 

comma) na Kadaňsku). Vzhledem však k velmi nízké diverzitě rostlin a velmi nízké 

početnosti nektaronosných druhů, nebudou odkaliště zřejmě významnějšími refugii pro 

méně specializované hojnější druhy (TROPEK et al. 2012). 
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5 Vymezení a charakteristika přírodních poměrů zkoumané 
lokality 

5.1 Vymezení území 
 

Modelové území dolu Paskov se nachází v Moravskoslezském kraji, v jižní části 

Ostravsko-karvinské pánve a je tvořeno areálem Paskova, Řepiště a Nové Bělé 

(www.mapy.cz), viz obrázek č. 1. 

 

 

 
Obrázek č. 1:  Lokalizace území (www.mapy.cz)  

Upravila: Laryszová Pavlína 
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5.2 Stručná historie dolu Paskov 
 

Důl Paskov vznikl sloučením závodů Paskov a Staříč. Oba závody se vyznačují 

poměrně krátkou historií, začínající až v období industrializace komunistického 

Československa. Samotná výstavba objektů závodu Paskov začala rokem 1960, závodu 

Staříč pak v roce 1962. V obou případech se jednalo o důlní díla s vysokým stupněm 

ohrožení vodou a plynem. Těžba v závodě Paskov začala roku 1966, na Staříči až roku 

1971. Původně samostatné doly Paskov a Staříč byly 1. ledna 1994 sloučeny v jeden 

skupinový důl (odštěpný závod) Paskov. V roce 1999 bylo rozhodnuto o ukončení 

činnosti závodu Paskov a jeho následné převedení k Dolu Odra o. z. (www.okd.cz). 

 

 

5.3 Charakteristika modelového území 
 

5.3.1 Geomorfologické členění 

 
Na základě geomorfologického členění se dané území řadí do provincie Západních 

Karpat, kde náleží soustavě Vněkarpatské sníženiny. Dále území zasahuje do Severní 

Vněkarpatské sníženiny. 

Soustava Vněkarpatských sníženin odděluje tento členitý pahorkatinný, vrchovinný a 

středohorský georeliéf Vnějších Západních Karpat od České vysočiny. Celek Moravská 

brána zasahuje do kraje ze západních Vněkarpatských sníženin a ze Severních 

Vněkarpatských sníženin pak celek Ostravská pánev. Podcelek Ostravská pánev náleží dle 

geomorfologického členění k Severním Vněkarpatským sníženinám. 

V Ostravské pánvi se převážně vyskytují kvartérní sedimenty, v aluviích větších 

vodních toků pak i neogenní sedimenty jako glacifluviální štěrky a písky, případně 

smíšený materiál morén, které jsou většinou ryty pláštěm nevápnitých, často 

pseudoglejových sprašových hlín. Značný rozsah zaujímají sedimenty nivní a podél 

vodních toků štěrkopískové terasy. Hlubší geologické struktury jsou tvořeny horninami 

uhlonosného karbonu. Vlivem antropogenní přeměny však na mnoha místech převládají na 

povrchu antropogenní sedimenty (WEISSMANNOVÁ et al. 2004). 
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Obrázek č. 2:  Geomorfologické členění, (WEISSMANNOVÁ et al. 2004) 
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5.3.2 Klimatické poměry 
 

Podle Quitta E. náleží severozápadní část území okresu Frýdek – Místek k mírně 

teplé klimatické oblasti, která má běžně dlouhé teplé a mírně suché léto, krátkou a mírnou 

až velmi suchou zimu, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční srážkové 

úhrny dosahují 700 mm, průměrná roční teplota vzduchu je kolem 8°C. Na jihovýchodu a 

v Jablunkovské brázdě se mírně teplá klimatická oblast stává chladnější a vlhčí, velmi 

rychle ji však ve vysočinné a horské oblasti prostřídá chladná klimatická oblast. Tato 

oblast je na plošně velkém území okresu charakterizována krátkým, mírně chladným a 

vlhkým létem, velmi dlouhou a mírně chladnou zimou s dlouhou dobou trvání sněhové 

pokrývky (WEISSMANNOVÁ et al. 2004). 

 

Charakteristika oblasti MT 10:  

 

– počet letních dnů (s teplotou > 25°C) 40 – 50,  

– průměrná teplota v červenci 17 - 18°C,  

– počet mrazových dnů 110 – 130,  

– počet ledových dnů 30 – 40,  

– průměrná teplota v lednu -2 - -3°C,  

– počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60,  

– roční sráţkový úhrn 600 - 700 mm. (QUITT 1971)  

 

 

5.3.3 Hydrologické poměry 

 
Území Paskova náleží do povodí řeky Ostravice, vlévající se do řeky Odry. Řeka 

Ostravice je v celé délce průtoku regulována a předělena několika stupni obdobně jako 

říčka Olešná, která se připojuje jako levý přítok Ostravice v severní části obce Paskov. 

Průtočné množství vody říčky Olešné před ústím do Ostravice je 0,88 m
3
/sec, průtočné 

množství v Ostravici před soutokem s Olešnou činí 10,6 m3/sec. Jedná se o údaje 

ovlivněné retenčním účinkem vodních nádrží Šance - Řečice na řece Ostravici, Olešná na 

říčce Olešné, Baška na potoce Baštice a také Morávka na řece Morávka. Mezi vedlejší 

místní vodoteče patří potoky Říčka, Mlýnský náhon, Ščučí a také Lesní potok. Důležitá je 
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informace, že před samotnou výstavbou vodních nádrží docházelo k častým povodním, 

které byly velmi rozsáhlé a zapříčinily značné materiální škody. Největší povodně ve 20. 

století byly v letech 1913 a 1940 (www.obec-paskov.cz). 

 

5.3.4 Geologické poměry 
 

Z geologického hlediska se území řadí mezi karbonský útvar, který obsahuje sloje 

černého uhlí ve své východní svrchní části. Karbon tak vyplňuje mohutnou synklinálu, 

tvořenou devonským útvarem, jehož podložím je krystalinikum. Svrchní části karbonu 

tvoří hřbet mezi Ostravou a Karvinou o hloubce asi 1000 metrů. Karbonský útvár dále 

pokračuje a klesá a mizí pod Karpaty. V mladších třetihorách byl pokryt mořem, které tak 

zde zanechalo vápnité písčito – jílovité usazeniny s výskytem minerální jodobromové 

vody. Vdobách, kdy k nám ledovec nezasahoval, byly naváty několikametrové překryvy 

vápnitých spraší, v současné době se díky humidnímu klimatu jedná o překryvy odvápněné 

a následně přeměněné na sprašovou hlínu (ŠTÝS 1990). 

 

5.3.5 Pedologické poměry 

 
Půdotvorné procesy probíhaly na sprašových půdách, zčásti pak na zvětralinových 

pláštích beskydského podhůří a také na půdách nivních. Nejrozšířenější zeminou je zde 

hnědozem a illimerizovaná půda vázána na pokryvy sprašových hlín a svahoviny, jedná se 

tedy o oglejenou půdu, která se vyskytuje na rovinatějších prvcích reliéfu s méně 

propustnými substráty a doplňkovým odvlhčením povrchově stékajícími vodami. Nivní 

půda vytváří převládající typ v nivách vodotečí. Výskyt glejové půdy je vázán  na terénní 

deprese. Na základě vyšších srážek řadíme většinu půd k podzolovému typu. (ŠTÝS 1990). 

 

5.3.6 Biogeografické členění dle Culka  
 

Ostravský bioregion se nachází ve střední části českého Slezska a zabírá 

geomorfologický celek Ostravská pánev a část Moravské brány. Část Ostravského 

bioregionu zasahuje také do Polska, v ČR je tvořen čtyřmi částmi, které jsou odděleny 

nivami řek a zaujímá zde plochu 599 m
2
.  
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Bioregion zabírá Ostravskou pánev s řadou podmáčených stanovišť na hlínách 

ovlivněných silným antropogenním narušením hlubinné těžby uhlí, velkou koncentrací 

měst a těžkým průmyslem. Ostravský bioregion obsahuje biotu převážně 4. bukového 

stupně s charakteristickým zastoupením hercynských prvků a to především splavených 

horských karpatských druhů. Vegetace je tvořena podmáčenými dubovými bučinami, luhy 

a olšinami. Netypické části jsou sušší a tvoří přechody k Hranickému bioregionu. 

Ve volné krajině v současnosti převládá orná půda, značné zastoupení tvoří vlhké 

louky, vodní plochy a olšové lesy. Charakteristickým znakem je silné narušení území 

těžbou uhlí, průmyslem a hustým osídlením (CULEK 1996).  

 

Biota 

Bioregion se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 83. Ostravská pánev 

(výjimkou je severozápadní cíp, niva Odry a Olše a některé části na jihovýchodním okraji). 

Jihovýchodní okraj zasahuje do fytogeografického podokresu 74b. Opavská pahorkatina a 

východní okraj spadají do fytogeografického podokresu 76a. Moravská brána vlastní. 

Podle Skalického je tento vegetační stupeň nazýván suprakolinním. 

Jako potenciální lesní vegetace dominují dubové bučiny (Carici Quercetum), 

navazující podél vodních toků na lužní lesy podsvazu Alnenion glutinoso-incanae (snad 

Pruno Fraxinetum, kolem drobných potůčků také Carici remotae-Fraxinetum). Pro 

podmáčená místa byly typické bažinaté olšiny svazu Alnion glutinosae. Na lokálně 

zrašeliněných půdách byly pravděpodobně přítomny i primární rašelinné březiny svazu 

Betulion pubescenti. Ve vlhkých nivách přítoků řeky Ostravice byly přítomny křoviny 

svazu Salicin triandrae a podél samotné Ostravické křoviny svazu Salicin alba. 

V náhradní přirozené vegetaci se v severní a severovýchodní části bioregionu místy 

uplatňují zbytky vlhkých luk svazu Magnocaricion slete, na které navazují rákosiny svazu 

Phragmition communis a mokřadní společenstva svazu Cicution virosae a také Oenanthion 

aquaticae. V litorálu mělkých rybníků byla zpozorována vegetace svazu Littirellion 

uniflorae. Co se týká vodních vegetačních poměrů, převládají početné cenózy vodních 

rostlin, zejména svazů Lemnion minoris a Nymphaeion alba. V současné době jsou 

velkoplošně vyvinuty různé typy antropogenní vegetace. 

Flóra je uniformní a relativně chudá s převahou vodních, mokřadních, bažinných a 

lužních druhů. Vliv karpatských pohoří je však málo zřetelný, zastupuje jej např. pryšec 
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mandloňolistý (Tithymalus amygdaloides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thaliotroides), 

svízel schutesův (Galium schultesii), svízelka lysá (Cruciata glabra), šalvěj lepkavá 

(Salvia glutinosa)(CULEK 1996). 

Ze zástupců fauny, konkrétně z hmyzích zástupců, je nejběžnější roháček kozlík (Dorcus 

parallelipipedus). Některé druhy drabčíků jsou velmi vzácné, jako Oxytelus rugifrons, 

Carpelimus punctanellus. Mezi druhy nižších poloh patří ještěrka živorodá (Zootoca 

viviparia). Dalším významným biotopem jsou rozsáhlé štěrkové lavice v neregulovaných 

úsecích větších řek Ostravice nebo Morávka, představující zbytky primárního bezlesí. Jejich 

obyvateli jsou stenotopní druhy brouků, například z čeledi střevlíkovitých Nebria picicornis, 

Perileptus areolatus, Thalassophilus longicornis a další. V čistých okysličených vodách 

přežívá kamomil říční (Ancylus fluviatilis). Velmi hojným druhem u potoků a řek je strumičník 

zlatooký (Osmylus fulvicephalus). Jako dominantní ryba s výskytem od hor až po nejnižší části 

toků se projevil pstruh potoční obecný (Salmo trutta m. fario). Jako charakteristický druh zde 

působí vranka pruhoploutvá (Cottbus poecilopus), její populace je však ohrožena příčnými 

bariérami na tocích. Dalším typickým druhem pro tuto oblast je mihule potoční (Lampetra 

planeri). Na málo zarostlých štěrcích řek  hnízdí pisík obecný (Actitis hypoleucos) 

(WEISSMANNOVÁ et al. 2004). 
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6 Metodika a materiál 
  

Modelovým územím pro studium výzkumu druhové diverzity a početnosti denních 

motýlů byl zvolen areál lokality dobývacího prostoru Paskov. Charakter hornické krajiny 

vybraného území představuje zajímavé prostředí z hlediska existence jednotlivých druhů a 

nesnadné adaptaci těchto živočichů na drastické změny stanovišť, jež jsou výsledkem 

dlouholetých antropogenních zásahů hornické činnosti.  

Zoologický výzkum diplomové práce byl proveden za období 2010-2011 v jarních a 

letních měsících, včetně časného podzimu (polovina srpna - první dekáda září). Jednotlivá 

stanoviště dobývacího komplexu byly vytýčeny na vzorkovací plochy, kde byli jedinci 

pozorováni a identifikováni. 

 

6.1 Vymezení studovaných lokalit 
 

 

Areál je rozdělen na plochy odvalového charakteru a soustavu sedimentačních nádrží 

Pilíky. 

Odval „ D“ viz obrázek č. 3, se nachází v severní části k. ú. Řepiště, při hranici s k. ú. 

Vratimov, v místní části Zaryje. Odval se nachází při pravém břehu Ostravice, na ploše 

cca. 400 x 800 m, delší osa má SJ směr. Odval převyšuje okolní terén o cca. 40 m 

(ŠMOLKA, 2007). 

Biologická rekultivace je provedená na západním svahu. Na východním svahu 

probíhá spontánní sukcese. SV strana je narušená pojezdem terénních motocyklů, které 

urychlují rozpad hlušiny na jemnější částice. Mezi tímto prostorem a rekultivovaným 

západním svahem rostou hustější vícepatrové nálety pionýrských dřevin s bylinným 

patrem. Na temeni vystupuje z rozlehlé holé plošiny zalesněný kužel s terénním zářezem. 

V nerovnostech se vytvářejí mělké periodické louže. (MACHÁČEK et al. 2007).  

K rostlinným druhům vyskytující se na tomto stanovišti patří například Betula 

pendula, Populus nigra, Populus tremula, Betula pubescens, Quercus robur, Alnus 

glutinosa, Mentha longifolia, Phragmites australis, Salix alba, Tussilago farfara. Rostliny 

byly určeny podle Klíče ke květeně České republiky (KUBÁT 2002). 
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Obrázek č. 3: Odval D - navážka hlušiny (Laryszová, 2010) 

 

 

Odval „A“ viz obrázek č. 4, se nachází v návaznosti na Důl Paskov na severním 

okraji katastru, prostor byl původně součástí levostranné nivy Ostravice. Celková plocha 

činí 9,68 ha. Na temeni odvalu byla provedena technická rekultivace. Temeno bylo 

tvarováno do roviny. Jeho 2/3 byly překryty zeminou a jsou biologicky rekultivovány 

výsadbou dřevin a jižní 1/3 je využívána jako mezideponie a manipulační plocha. Svahy 

jsou biologicky rekultivovány (PASTRŇÁK &  LATOVÁ, 2000; MACHÁČEK et al. 

2007).  

Mezi rostlinné druhy vyskytující se na tomto stanovišti patří například Populus 

tremula, Populus nigra, Betula pendula, Quercus robur, Reynoutria sachalinensis, Achillea 

millefolium, Epilobium dodonaei, Tussilago farfara. Rostliny byly určeny podle Klíče ke 

květeně České republiky (KUBÁT 2002). 
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    Obrázek č. 4: Odval A – technicko-biologická rekultivace (Laryszová 2011) 

 

 

Odval „B“ viz obrázek č. 5, se nachází na jižním okraji k.ú. Hrabová s přesahem do 

k.ú. Paskov. Území bylo původně součástí nivy Ostravice. Celková plocha činí 12,54 ha. 

Cca 2/3 nádrže jsou technicky a biologicky rekultivovány. Nachází se zde malá výsadba 

dřevin v pravidelném sponu. Západní třetina (rezervní nádrž flotačních hlušin) je 

nevyužívána a porostlá vícepatrovými nálety dřevin s bylinným patrem. Na jižním okraji 

temene odvalu je umístěna havarijní nádrž flotačních hlušin. Svahy jsou biologicky 

rekultivovány (PASTRŇÁK & LATOVÁ, 2000; MACHÁČEK et al. 2007). 

Z rostlinných druhů se na odvalu vyskytují například Populus nigra, Betula 

pubescens, Quercus robur, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Symphytum officinale, 

Plantago major, Trifolium repens, Rubus idaeus. Rostliny byly určeny podle Klíče ke 

květeně České republiky (KUBÁT 2002). 
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Obrázek č. 5: odval B – technicko-biologická rekultivace (Laryszová 2010) 

 

 

Pilíky u Hrabové viz obrázek č. 6,  je soustava sedimentačních nádrží se nachází na 

jižním okraji k.ú. Hrabová. Jako vodní plochy byly v souladu s územním plánem města 

Ostravy ponechány pouze 2 nádrže a to Pilík 4 a 5. Nádrže Pilík 1 a 2 byly zavezeny a 

rekultivovány na les. Na západní straně lokality se nachází mokřad s výskytem ruderálních 

porostů vysokých bylin s příměsí náletů dřevin. V přístupových místech u cesty je prostor 

znehodnocen černými skládkami. Podél západního okraje protéká Oprechtický potok, do 

nějž se vlévá na území Hrabové. Východní část areálu pilíků tvoří Pilík 3, ležící na jižním 

okraji k.ú. Hrabová, mezi rekultivovanými nádržemi Pilík 1 a 2 a vodními plochami 4 a 5. 

Jedná se o usazovací nádrž flotačních kalů obdélníkového tvaru s vodní plochou v jižní 

části (PASTRŇÁK & LATOVÁ, 2000; MACHÁČEK et al. 2007). 

Z rostlinné vegetace se na Pilících vyskytují například Fraxinus excelsior, Quercus 

robur, Acer pseudoplatanus, Robinia pseudoacacia, Betula pendula, Tilia platyphyllos, 

Viburnum opulus, Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix alba, Plantago lanceolata, 

Crataegus laevigata, Rhamnus cathartica. Rostliny byly určeny Klíče ke květeně České 

republiky (KUBÁT 2002). 
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Odkaliště Pilík 1 je rekultivováno. Jednalo se o kalovou nádrž na ploše 5,65 ha. 

Kubatura nádrže činila 101 400 m
3
. Nádrž byla zasypána hlušinou z provozu, také byla 

provedena technická rekultivace a biologická rekultivace s cílem les. Odkaliště Pilík 1 je 

ve výkonu vlastnického práva OKD, a.s. Dolu Odra, o.z. (PASTRŇÁK & LATOVÁ 2000). 

 

Odkaliště Pilík 2 je rekultivováno. Jednalo se o kalovou nádrž na ploše 7,12 ha. 

Kubatura nádrže činila 116 000 m
3
. Nádrž byla zasypána hlušinou z provozu, také byla 

provedena technická rekultivace a biologická rekultivace s cílem les. Odkaliště Pilík 2 je 

ve výkonu vlastnického práva OKD, a.s. Dolu Odra, o.z. (PASTRŇÁK & LATOVÁ 2000). 

 

Odkaliště Pilík 3, viz obrázek č. 7, je kalovou nádrží flotačních hlušin na ploše 7,5 

ha. Nenaplněná kubatura nádrže činí 480 000 m
3
. Dno nádrže je utěsněno foliemi a nádrž 

je již z menší části zaplněna flotačními hlušinami. Po ukončení provozu kalové nádrže 

bude dosypaná hlušinou a technicky upravená. Temeno bude překryto zeminou a po 

jednoleté technické rekultivaci zemědělské bude následovat biologická rekultivace 

lesnická. Na svazích je navržen hydroosev a výsadba keřového patra veřejné zeleně na 

svazích (PASTRŇÁK & LATOVÁ 2000). 

 

Dočišťovací nádrž Pilík 4, viz obrázek č. 8, na ploše 6,72 ha s kubaturou 200 000 m
3
. 

Tato dočišťovací nádrž bude v provozu po dobu fungování úpravny. Následným 

rekultivačním cílem je vodní plocha (PASTRŇÁK & LATOVÁ 2000). 

 

Dočišťovací nádrž Pilík 5, viz obrázek č. 8, na ploše 6,09 ha s kubaturou 200 000 m
3
. 

Tato dočišťovací nádrž bude v provozu po dobu fungování úpravny. Následným 

rekultivačním cílem je vodní plocha (PASTRŇÁK & LATOVÁ 2000). 
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Obrázek č. 6: Pilíky 1,2 (Laryszová 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 7: Flotační nádrž – Pilík 3 (Laryszová 2010) 
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Obrázek č. 8: Pilíky 4,5 (Laryszová 2010) 

 

 

6.2 Vymezení sledovaných vzorkovacích ploch  
 

Zoologický výzkum byl proveden na 5 vytýčených vzorkovacích plochách. V rámci 

studie byly jednotlivé terénní plochy vymezeny na vzorkovací plochy dvojího typu. 

V prvním případě se jednalo o vzorkovací plochy odvalového charakteru, které nesou 

označení vzorkovací plochy 1, 2, 3. Ve druhém případě se pak jednalo o vzorkovací plochy 

komplexu sedimentačních nádrží Pilíky. Tyto plochy byly označeny jako vzorkovací 

plochy 4 a 5. Veškeré terénní záznamy byly hodnoceny celoplošně v rámci vzorkovacích 

ploch. 

Jak již bylo uvedeno výše, odvalové plochy jsou v areálu dobývacího prostoru 

Paskov rozděleny na tři odvaly (odval D, odval A, odval B). Odval D je v této studii 

označen jako vzorkovací plocha 1. Rozprostírá se v blízkosti vlakové stanice Paskov. Trasa 

je od vlakového nádraží vedena silnicí podél kolejiště přímo k samotnému odvalu. Silnice 

se dále větví na část zalesněnou, kopírující okolní terén odvalu v jeho dolní části a část 

vzestupnou, zakončenou vrcholem odvalu, kde je uložen sypký materiál v podobě hlušiny.  

Severně od odvalu D při levém břehu toku Ostravice se nachází odval A, vzorkovací 

plocha 3. Na jeho protější straně, tedy na jižním okraji k.ú. Hrabová zabírá dobývací 
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prostor odval B, vzorkovací plocha 2. V těsné blízkosti mezi oběma lokalitami probíhá 

silniční přeprava nákladními vozidly převážející sypké materiály, což má za následek silné 

narušování okolní krajiny z hlediska hluku a prašnosti.  

Výzkumná část byla dále zaměřena na soustavu odkalovacích nádrží Pilíky. Výzkum 

byl realizován na rekultivovaných plochách odkališť Pilíky 1,2,3 – vzorkovací plocha 4 a 

plochách okolní krajiny rybníků s hrázemi Pilíky 4,5 sloužících jako dočišťovací nádrže – 

vzorkovací plocha 5. 

Vymezení vzorkovacích ploch viz příloha č. 3. 

 

6.3  Studium denních motýlů 
 

Ke studiu denních motýlů bylo zapotřebí postupovat následujícím způsobem. 

Nejprve byla provedena přípravná fáze, která spočívala v nastudování teoretické stránky 

dané živočišné skupiny a studiu charakteristických znaků prostředí modelového území. 

Poté byl proveden sběr a determinace. V mnohých případech však byla determinace 

obtížná a daný druh nebylo možné s určitou přesností identifikovat. Bylo tedy nutné 

jedince usmrtit a využít preparačních metod. 

 

6.3.1 Monitoring biodiverzity denních motýlů  
 

 Pro účely monitoringu biodiverzity jsou denní motýli mimořádně vhodnou skupinou 

hmyzu. Se zhruba 140 druhy, vyskytujících se na území ČR, jsou dostatečně druhově 

bohatou skupinou. Valná většina denních motýlů představuje druhy citlivější na kvalitu 

stanoviště s poměrně vysokou bioindikační hodnotou. Výhodou je také skutečnost, že se 

jedná o relativně dobře jak taxonomicky, tak ekologicky prozkoumanou skupinu. Pestrá 

barevnost těchto jedinců zaručuje spolehlivou determinaci v terénu (HLUCHÝ 2003). 

Pro samotné monitorování bylo v této studii využito liniové metody, na základě které 

se pozorovatel pohybuje po určité dráze a vizuálně hodnotí a zaznamenává jednotlivé 

druhy spatřené v jeho blízkosti. Monitoring byl zaměřen na čeledi Lycaenidae,  

Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, Satyrinae,. Výsledným produktem mapování 

výskytu denních motýlů jsou přehledně zpracovaná terénní data podávající podrobné 
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informace o současném stavu populací vybraných čeledí v lokalitě dobývacího prostoru 

Paskov, viz kapitola 7 – Výsledky. 

 

6.3.2 Sběr 
 

Důležitým faktorem k samotnému lovu denních motýlů je vhodná denní doba, při 

které motýli vykazují aktivní pohyb a jejich výskyt je nejhojnější. Umožňují tak 

pozorovatelům snadnější zachycení v terénu. Pro jednotlivé odchyty tedy byla zvolena 

doba v dopoledních hodinách v rozmezí mezi 9. – 13. hodinou. Odchytávání jedinců bylo 

prováděno běžným způsobem a to prostřednictvím tzv. motýlkářské síťky opatřené 

teleskopickou laminátovou holí se sběrným pytlem.  

 

6.3.3 Determinace a zjišťování početnosti 
 

 Determinace a zjišťování početnosti denních motýlů hraje významnou roli při 

určování stupně biodiverzity. Při výzkumu bylo však nutné dbát i na ochranné hledisko a 

zaujmout tak šetrný přístup k jednotlivým zástupcům. Jedinci byli determinováni podle  

Klíče zvířeny ČSR III (PATOČKA & ŠMELHAUS 1959) a Klíče k určování bezobratlých 

(BUCHAR et al. 1995). Jako pomůcka při určování druhů posloužil také Webový klíč 

denních motýlů České republiky (www.lepidoptera.cz).  Po následném určení byla 

zaznamenána početnost. 

 

6.3.4 Preparace 
 

Nasbíraný materiál z terénu byl upraven formou preparačních postupů. V případě 

nejisté determinace muselo být přistoupeno k usmrcení jedince, aby bylo možné daný druh 

určit. Jako nejvhodnější smrtící metodou při odchytávání síťkou v přírodě bylo použito tzv. 

smrcení stiskem, kdy byla hruď jednotlivého druhu opatrně stisknuta palcem a 

ukazováčkem přes tkanivo síťky, aby nedošlo k jejímu poškození (LULÁK & KRNÁČ 

1999). 

Poté následovala preparace. Ulovený materiál byl uchován a upraven v suchém stavu. 

Usmrcený motýl byl nejprve napíchnut na entomologický špendlík do hrudní části. Dalším 

krokem bylo umístění motýla na napínadle do správné polohy. Do žlábku napínadla bylo 



2012                                                     35          

tělo motýla umístěno tak, aby byl špendlík kolmý k podélné i příčné ose napínadla a aby se 

křídla po rozevření o hranu prkénka nelámala. Rozevřená křídla byla přikryta 

pergamenovou páskou a zafixována. Nakonec byl dvěma zkříženými špendlíky podložen 

zadeček, aby byl v přirozené poloze a neklesl (NOVÁK & SEVERA 2005). 

Vypreparovaný exemplář byl uložen do sbírkové krabice. (LULÁK & KRNÁČ 

1999). Zakládání sbírek preparovaných druhů je nejen vhodným materiálem pro další 

studia této skupiny hmyzu, ale zároveň je také cenným přínosem pro vědecké účely. 

 

6.3.5 Fotodokumentace 
 

Veškerá fotodokumentace byla provedena fotoaparátem Casio EX-Z1050. Byly 

pořízeny fotosnímky jednotlivých vzorkovacích ploch. Součástí jsou také fotografie 

některých druhů vybraných čeledí motýlů, kteří se v dané oblasti vyskytovali. 
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6.4 Zpracování a vyhodnocení dat 
 

Po identifikaci druhů vybraných čeledí řádu Lepidoptera a terénních záznamů byly 

posuzovány níže uvedené parametry. Pro zpracování veškerých dat zjištěných druhů 

vybraných čeledí bylo využito softwaru Microsoft Excel. 

 

6.4.1 Sledované parametry 
 

1) Dominance druhu 

Dominance druhu vyjadřuje procentuální zastoupení druhových populací na 

kvantitativní struktuře celého společenstva. Pro výpočet dominance byl počet jedinců 

určitého druhu označen jako n a celkový počet jedinců zoocenózy s označením s (LOSOS 

et al. 1985).   

 

 

Znázornění celkového vztahu pro výpočet dominance (LOSOS et al. 1985) : 

 

%,
100

s

n
D   n …. počet jedinců daného druhu 

    s …. celkový počet jedinců zoocenózy 

 

 

Tabulka č. 1:  Klasifikace tříd dominance (LOSOS et al. 1985) 

 

Stupeň  Zastoupení druhu [%] Třída dominance 

A > 10 % eudominantní druh 

B 5-10 % dominantní druh 

C 2-5   % subdominantní druh 

D 1-2   % recedentní druh 

E < 1   % subrecedentní druh 
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2) Frekvence druhu 

 

Udává četnost výskytu jednotlivých druhů v sérii vzorků, odebraných z jedné a téže 

zoocenózy. Níže je uveden výpočet frekvence a klasifikace frekvence znázorněna v tabulce 

č. xx (LOSOS et al. 1985). 

 

Výpočet frekvence je dán vztahem : 

 

%,100
s

ni
F  ni …. počet vzorků, v nichž se druh i vyskytuje 

    s  …. počet všech odebraných vzorků    

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Klasifikace frekvence (LOSOS et al. 1985) 

 

Frekvenční třída Zastoupení druhu [%] 

I 0-10    % 

II 11-25  % 

III 26-45  % 

IV 46-70  % 

V 71-100 % 
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3) Faunistická podobnost  

 

Vyjadřuje shodu druhového složení dvou nebo většího počtu srovnávaných 

zoocenóz. Nejčastěji se vyjadřuje Jaccardovým číslem (Ja) nebo indexem podobnosti 

(LOSOS et al. 1985). 

 

Index podobnosti (Ja) je stanoven následující rovnicí:  

 

 

 

 

s … počet druhů společně se vyskytujících ve dvou srovnávaných zoocenózách 

s1 …počet druhů jedné zoocenózy 

s2 …počet všech druhů druhé zoocenózy 

 

 

Rekonenovo číslo (Re) 

 

Rekonenovým číslem (Re) se vyjadřuje podobnost dominance, kde místo počtu 

společných druhů se použije  jejich dominance.  

 

Re = d1 + d2 + d3 + … di, [%] 

 

d1, d2, d3 - di – dominance jednotlivých druhů společné oběma zoocenózám. 

 

 

 

 

 

 

%,
21

100

sss
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7 Výsledky 
 

V rámci zoologického výzkumu realizovaného za období 2010 – 2011 bylo 

hodnocení veškerých výsledků posuzováno souhrnně za oba roky. Výzkum byl uskutečněn 

na pěti vymezených vzorkovacích plochách zájmového území. Celkově bylo zjištěno 280 

jedinců a determinováno 18 druhů vybraných čeledí.  

 

7.1 Druhové složení Lepidoptera modelového území 
 

Na vzorkovacích plochách areálu Dobývacího prostoru Paskov bylo zjištěno 18 

druhů vybraných čeledí řádu Lepidoptera.  Z tohoto celkového počtu 18 druhů, 2 druhy 

náleží čeledi Lycaenidae, 6 druhů čeledi Nymphalidae, 6 druhů čeledi Pieridae, 1 druh 

čeledi Papilionidae, 3 druhy čeledi Satyrinae. Přehled druhů v entomologické sbírce je 

uveden v příloze č. 3. 

Celkový přehled druhů čeledí je uveden v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Celkový přehled druhů vybraných čeledí  

řádu Lepidoptera 

 

 
 

 

Druhové zastoupení Zařazení do čeledi 

Polyommatus icarus 
Lycaenidae 

Cupido decoloratus 

 Inachis io 

Nymphalidae 
 

Vanessa atalanta 

Araschnia levana 

Vanessa cardui 

Aglais urticae 

Issoria lathonia 

Anthocharis cardamines 

Pieridae 
 

Pieris brassicae 

Pieris napi 

Colias hyale 

Colias crocea 

Gonepteryx rhamni 
Papilio machaon Papilionidae 

Melanargia galathea 

Satyrinae Aphantopus hyperanthus 

Maniola jurtina 
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7.2 Početnost vybraných čeledí řádu Lepidoptera modelového území 
 

 

7.2.1 Celková početnost druhů 
 

 

Na vzorkovacích plochách dobývacího prostoru dolu Paskov bylo ve sledovaném 

období (2010 – 2011) celkově zjištěno 280 jedinců vybraných čeledí řádu Lepidoptera.  

Největší početnost, vztaženo k celkové ploše území, byla zjištěna u druhů Pieris brassicae 

a Inachis io. Nižší početnost se projevila u druhů Polyomatus icarus, Vanessa atalanta, 

Anthocharis cardamines, Colias hyale, Aphantopus hyperanthus, Maniola jurtina. Naopak 

nejnižší početnost na celkové ploše byla zaznamenána u druhů Melanargia galathea, 

Papilio machaon, Aglais urticae. Znázornění početností jednotlivých druhů řádu 

Lepidoptera, včetně celkové početnosti je za jednotlivé sledované vzorkovací plochy 

uveden v tabulce č. 2.  

Pro přehlednější znázornění početností jsou v příloze uvedeny tabulky specifikující 

početnosti každé vzorkovací plochy zvlášť za sledovaná měsíční období, viz příloha č. 2. 

Souhrnný přehled početnosti druhů včetně všech dominancí a frekvencí je uveden 

v příloze č. 1. 

 

Tabulka č. 4: Přehled celkových početností druhů vybraných čeledí v modelovém území  

 

Druhové zastoupení 
Vzorkovací 

plocha 1 
Vzorkovací 

plocha 2 
Vzorkovací 

plocha 3 
Vzorkovací 

plocha 4 
Vzorkovací 

plocha 5 
Σ 

Polyommatus icarus 9 7 5 8 0 29 
Cupido decoloratus 5 0 0 0 0 5 

 Inachis io 9 7 6 13 7 42 
Vanessa atalanta 8 4 3 11 3 29 
Araschnia levana 0 0 0 3 2 5 
Vanessa cardui 0 3 2 0 3 8 
Aglais urticae 3 0 0 0 0 3 

Issoria lathonia 3 5 0 0 0 8 
Anthocharis cardamines 8 0 0 7 0 15 

Pieris brassicae 13 12 8 10 8 51 
Pieris napi 3 0 0 7 0 10 

Colias hyale 5 4 4 0 0 13 
Colias crocea 4 0 0 5 0 9 

Gonepteryx rhamni 7 0 0 0 4 11 
Papilio machaon 2 0 0 0 0 2 

Melanargia galathea 0 1 1 0 0 2 
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7.3 Charakteristika společenstva řádu Lepidoptera modelového území 
 

 

7.3.1 Celková dominance druhů 
 

 

Na sledovaném území jsou zastoupeny druhy vybraných čeledí řádu Lepidoptera, 

které zastávají všechny třídy dominance, s výjimkou třídy C (subrecedentní druh). Na 

celkové ploše území se vyskytují druhy eudominantní (A), tedy druhy se zastoupením >10 

% v zoocenóze, mezi tyto druhy patří Inachis io (15 %), Pieris brassicae (18 %). Dále se 

zde vyskytovaly druhy recedentní (D), druhy se zastoupením 1-2 % v zoocenóze, 

k zástupcům této třídy dominance se řadí Aglais urticae (1 %), Papilio machaon (1 %), 

Melanargia galathea (1 %). Zastoupení druhů subdominantní třídy (C), druhy se 

zastoupením 2-5 %, tuto třídu tvoří druhy Cupido alcetas (2 %), Araschnia levana (2 %), 

Vanessa cardui (3 %), Issoria lathonia (3 %), Pieris napi (4 %), Colias crocea (3 %), 

Gonepteryx rhamni (4 %). Mezi dominantní druhy (B), se zastoupením druhů 5-10 %, patří 

Polyommatus icarus (10 %), Vanessa atalanta (10 %), Anthocharis cardamines (5 %), 

Colias hyale (5 %), Aphantopus hyperanthus (8 %), Maniola jurtina (5 %). 

Zařazení jednotlivých druhů do tříd dominance je zpracováno v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Zařazení druhů vybraných čeledí do tříd dominance 

 (celková plocha území) 

Druhové zastoupení Stupeň Třída dominance D [%]   
Pieris brassicae A Eudominantní druh  18 
Inachis io A Eudominantní druh  15 
Polyommatus icarus B Dominantní druh  10 
Vanessa atalanta B Dominantní druh  10 
Aphantopus hyperanthus B Dominantní druh  8 
Colias hyale B Dominantní druh  5 
Anthocharis cardamines B Dominantní druh  5 
Maniola jurtina B Dominantní druh  5 
Gonepteryx rhamni C Subdominantní druh  4 
Pieris napi C Subdominantní druh  4 
Colias crocea C Subdominantní druh 3 

Aphantopus hyperanthus 11 4 0 8 0 23 
Maniola jurtina 0 0 0 15 0 15 
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Issoria lathonia C Subdominantní druh 3 
Vanessa cardui C Subdominantní druh  3 
Cupido decoloratus C Subdominantní druh  2 
Araschnia levana C Subdominantní druh  2 
Aglais urticae D Recedentní druh  1 
Papilio machaon D Recedentní druh  1 
Melanargia galathea D Recedentní druh  1 

 

 

Navíc byly jako dílčí součást výzkumu vyhodnoceny také dominance druhů na 

jednotlivých vzorkovacích plochách zvlášť. Hlavním cílem výzkumu však bylo zhodnotit 

dominanci komplexně z hlediska celého modelového území, proto se o této dílčí části 

výpočtu zmiňuji pouze částečně. Na ploše 1 se vyskytují 2 eudominantní druhy. Největší 

procentuální zastoupení zastává druh Pieris Brassicae (14 %), mírně nižší hodnotu má 

druh Aphantopus hyperanthus (12 %).  Dále se na této ploše vyskytovaly 4 dominantní 

druhy. Jako majoritní druhy s nejvyšší hodnotou se projevily Polyommatus icarus (10 %) a 

se stejnou hodnotou druh Inachis io (10 %). O 1 % nižší jsou dominantní druhy Vanessa 

Atalanta (9 %) a Anthocharis cardamines (9 %).  Papilio machaon se ukázal jako druh 

recedentní, tedy druh s nejnižším procentuálním zastoupením (2 %). Ostatní druhy spadají 

do kategorie subdominantní druhy. 

Vzorkovací plocha 2 je charakteristická 4 eudominantními druhy. Jsou to 

Polyommatus icarus (15 %), Inachis io (15 %), Pieris Brassicae (26 %), Issoria lathonia 

(11 %). Majoritními dominantními druhy se stejným výsledkem 9 % jsou druhy 

Aphantopus hyperanthus, Vanessa atalanta, Colias hyale. Recedentním druhem je 

Melanargia galathea (2 %). Ostatní zařazené druhy jsou subdominantní.  

U vzorkovací plochy 3 jsou eudominantní 4 druhy vybraných čeledí. Nejvyšší 

hodnotu má druh Pieris brassicae (28 %), o něco nižší pak Inachis io (21 %), 

Polyommatus icarus (17 %), Colias hyale (14 %). Nejdominantnějšími druhy na této 

lokalitě jsou Vanessa atalanta (10 %), Vanessa cardui (7 %). Subdominantním druhem je 

Melanargia galathea (3 %). Recedentní třída dominance zde nevykazuje žádné druhové 

zastoupení. 

Vzorkovací plochu 4 zastupují 4 eudominantní druhy, tedy druhy Maniola jurtina (17 

%), Vanessa atalanta (13 %), Inachis io (15%), Pieris brassicae (11 %). Jako nejvíc 

dominantní se projevily druhy Polyommatus icarus (9 %) a se stejným hodnocením druh 

Aphantopus hyperanthus (9 %). Další dominantní druhy s nižším procentuálním 
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zastoupením byly Pieris napi (8 %), Anthocharis cardamines (8 %), Colias crocea (6 %). 

Subdominantním druhem je Araschnia levana (3 %). Recedentní třída dominance zde 

nevykazuje žádné druhové zastoupení. 

Konečnou vzorkovací plochou je plocha 5. Mezi eudominantní třídu dominance patří 

Pieris brassicae (30 %), Inachis io (26 %), Gonepteryx rhamni (15 %), Vanessa atalanta 

(11 %), Vanessa cardui (11 %). Ostatní třídy dominance zde neshledávají žádné druhové 

zástupce. 

 

7.3.2 Celková frekvence druhů 
 

Na sledovaném území se nacházejí zástupci vybraných čeledí řádu Lepidoptera, kteří 

jsou zařazeni do 5 frekvenčních tříd. Největší frekvenci na celém zájmovém území 

vykazují druhy Melanargia galathea (100 %), Papilio machaon (50 %), Araschnia levana 

(40 %), Vanessa cardui (38 %), Aglais urticae (33 %). Naopak nejnižší frekvenci vykazují 

druhy Maniola jurtina (7 %), Pieris brassicae (10 %), Inachis io (12 %). 

Zařazení jednotlivých druhů vybraných čeledí do příslušných tříd frekvence je 

uvedeno v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Zařazení druhů vybraných čeledí do tříd frekvence 

(celková plocha území) 

Druhové zastoupení F [%]  Třída 

Maniola jurtina 7 I 
Pieris brassicae 10 I 
Inachis io 12 II 
Anthocharis cardamines 13 II 
Polyommatus icarus 14 II 
Vanessa atalanta 17 II 
Gonepteryx rhamni 18 II 
pieris napi 20 II 
Cupido decoloratus 20 II 
Colias crocea 22 II 
Colias hyale 23 II 
Issora lathonia 25 II 
Aglais urticae 33 III 
Vanessa cardui 38 III 
Araschnia levana 40 III 
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Podobně jako u dominance byly provedeny dílčí výpočty frekvencí na jednotlivých 

vzorkovacích plochách. Na ploše 1 je nejčetněji vyskytujícím se druhem Aglais urticae (67 

%), stejný výsledek vykazuje také druh Issoria lathonia (67 %), Papilio machaon (50 %), 

taktéž druh Colias crocea (50 %). Nejméně četným druhem je Pieris brassicae (23 %). Na 

vzorkovací ploše 2 největší četnosti dosahují druhy Melanargia galathea (100 %), Vanessa 

atalanta (75 %), Vanessa cardui (67 %), Colias hyale (50 %) a Aphantopus hyperanthus 

(50 %). Nejměně četným druhem je Pieris brassicae (25 %). Vzorkovací plocha 3, zde 

jsou nejčetnější druhy Melanargia galathea (100 %), Vanessa atalanta (67 %), 

Polyommatus icarus (60 %), Inachis io (50 %), Vanessa cardui (50 %), nejméně četným 

druhem je Pieris brassicae (38 %). Vzorkovací plocha 4 vykazuje jako nejvíce četný druh 

Araschnia levana (67 %) a jako nejméně četné druhy Inachis io (23 %) a Maniola jurtina 

(20 %). Na vzorkovací ploše 5 zaujímá největší četnost druh Vanessa atalanta (67 %), 

Vanessa cardui také (67 %), Araschnia levana (50 %), nejmenší četnost pak Pieris 

brassicae (38 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Papilio machaon 50 IV 

Melanargia galathea 100 V 
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7.4  Porovnání vzorkovacích ploch mezi sebou navzájem pomoci 
indexů podobnosti 

 

Pro srovnání podobnosti druhů vybraných čeledí motýlů daných vzorkovacích ploch 

bylo využito charakteristiky faunistické podobnosti na základě 2 indexů podobnosti a to 

výpočtu podobnosti pomocí Jaccardova čísla a Rekonenova čísla. 

Podobnost druhového složení je nejvyšší mezi vzorkovací plochou 2 (odval B) a 

vzorkovací plochou 3 (odval A). Podobnost druhů těchto dvou stanovišť dosáhla dle 

Jaccardova indexu hodnoty 78 % s druhovým zastoupením Polyommatus icarus, Inachis 

io, Vanessa cardui, Vanessa atalanta, Pieris brassicae, Colias hyale, Melanargia galathea. 

Při výpočtech Rekonenova čísla se prokázala největší podobnost dominancí společně 

se vyskytujících druhů s procentuálním hodnocením 73 % a to u vzorkovací plochy 1 

(odval D) a vzorkovací plochy 4 (Pilíky 1,2,3). Jako nejvíce dominantí druhy se prokázaly 

Polyommatus icarus, Inachis io, Vanessa atalanta, Anthocharis cardamines, Pieris 

brassicae, Pieris napi, Colias crocea, Aphantopus hyperanthus. Přehled podobností druhů 

vzorkovacích ploch podle sledovaných parametrů je uveden v tabulce č. 7 a tabulce číslo 8. 

 

 

Tabulka č. 7: Podobnost motýlích společenstev podle Jaccardova čísla (Ja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matice vzorkovacích ploch pro výpočet Ja [%]   

  
Vzorkovací 

plocha 1 
Vzorkovací 

plocha 2 
Vzorkovací 

plocha 3 
Vzorkovací 

plocha 4 
Vzorkovací 

plocha 5 
Procentuální 
zastoupení 

Vzorkovací 
plocha 1 

x 52 38 59 31 
0-20 

Vzorkovací 
plocha 2 

  x 78 61 46 
20-40 

Vzorkovací 
plocha 3 

    x 63 59 
40-60 

Vzorkovací 
plocha 4 

      x 42 
60-80 

Vzorkovací 
plocha 5 

        x 
80-100 
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Tabulka č. 8: Podobnost motýlích společenstev podle Rekonenova čísla (Re) 

 

 

 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení početnosti druhů vybraných čeledí na modelovém 

území 

 

 
 

 

Z grafu vyplývá, že největší procentuální zastoupení druhů dosáhla čeleď Pieridae 

(33 %) s druhy Anthocharis cardamines, Pieris brassicae, Pieris napi, Colias hyale, Colias 

crocea, Gonepteryx rhamni. Stejné druhové zastoupení je obsaženo také v čeledi 

Nymphalidae (33 %) s druhy Inachis io, Vanessa atalanta, Araschnia levana, Vanessa 

Matice vzorkovacích ploch pro výpočet Re [%]   

  
Vzorkovací 

plocha 1 
Vzorkovací 

plocha 2 
Vzorkovací 

plocha 3 
Vzorkovací 

plocha 4 
Vzorkovací 

plocha 5 
Procentuální 
zastoupení 

Vzorkovací 
plocha 1 

x 69 58 73 47 
0-20 

Vzorkovací 
plocha 2 

  x 62 61 46 
20-40 

Vzorkovací 
plocha 3   

  x 53 46 
40-60 

Vzorkovací 
plocha 4 

    
  

x 45 
60-80 

Vzorkovací 
plocha 5         

x 
80-100 
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cardui, Aglais urticae, Issoria lathonia. Naopak nejnižší početnost druhů má čeleď 

Papilionidae (6 %) s druhem Papilio machaon.  
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8 Diskuse 
 

 

Na základě nastudování problematiky týkající se výskytu a životních podmínek 

zástupců řádu Lepidoptera s vazbou na biotopy hornické krajiny v Moravskoslezském kraji 

a nastudování biologických a ekologických poznatků, byl v obdodí 2010 – 2011 proveden 

zoologický výzkum se zaměřením na druhové složení a početnosti vybraných čeledí řádu 

Lepidoptera (Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, Satyrinae). Výběr čeledí 

vyplývá především z rozmanitého způsobu života a specifických nároků jedinců na 

stanovištní podmínky, což se ve výsledku odráží na druhové pestrosti a početnosti 

motýlích společenstev. Součástí výzkumu jsou také výpočty vybraných strukturních znaků 

sledovaných zoocenóz a celkové posouzení z hlediska faunistické podobnosti.  

Uvědomuji si, že zoologický výzkum této diplomové práce je pouze dílčí studií a pro 

přesnější analýzu je vhodnější provádět výzkum na větším počtu zkoumaných ploch.  

 

8.1  Diskuse o druhové skladbě a početnostech vybraných čeledí 
modelového území 
 

Na modelovém území bylo za období 2010 – 2011 celkově determinováno 18 druhů 

z vybraných čeledí řádu Lepidoptera. Z tohoto celkového počtu 2 druhy náleží čeledi 

Lycaenidae, 6 druhů čeledi Nymphalidae, 6 druhů čeledi Pieridae, 1 druh čeledi 

Papilionidae, 3 druhy čeledi Satyrinae. Z čeledi Lycaenidae se jedná o druhy Polyommatus 

icarus, Cupido alcetas. Čeleď Nymphalidae zahrnovala druhy Inachis io, Vanessa 

atalanta, Araschnia levana, Vanessa cardui, Aglais urticae, Issoria lathonia. Čeleď 

Pieridae zahrnovala druhy Anthocharis cardamines, Pieris brassicae, Pieris napi, Colias 

hyale, Colias crocea, Gonepteryx rhamni. Z čeledi Papilionidae to byl Papilio machaon. 

Čeleď Satyrinae zahrnovala druhy Melanargia galathea, Aphantopus hyperanthus, 

Maniola jurtina. Zajímavým poznatkem bylo zaznamenání výskytu druhu Papilio 

machaon, který v České republice patří ke zvláště chráněným druhům, v současnosti však 

není ohrožen. 



2012                                                     49          

Nejpočetnějšími druhy modelového území s nejvyšším počtem výskytu druhů, tedy 

frekvencí, jsou eudominantní druhy Pieris brassicae a Inachis io. U těchto eudominantních 

druhů se jedná o druhy typické pro travnatá stanoviště, tedy ozeleněné plochy odvalů a 

odklališť, které jsou pro ně příhodné. Naopak nejnižší početnosti s nejnižším výskytem 

četností byly prokázány u druhů recedentních, a to Melanargia galathea, Papilio machaon, 

Aglais urticae. Pieris brassice je náš běžně se vyskytující druh, hojně rozšířený na celém 

území České republiky. Snadno se adaptuje na nová a člověkem pozměněná prostředí, jeho 

výskyt byl nejčastěji prokázán na zatravněných plochách, v lesním porostu a břehových 

porostech odvalů. Inachis io všudypřítomný druh, jako druh Pieris brassice se hojně 

vyskytoval na celém území, zejména na rekultivovaných plochách odkalovacích nádrží 

(Pilíků 1,2,3) a rekultivovaných plochách odvalového charakteru, jeho výskyt byl 

podmíněn především přítomností živné rostliny Urtica dioica. Melanargia galathea obývá 

různé typy extenzívně obhospodařovaných luk od vlhkých niv po stepní trávníky, méně 

často souvislejší křovinaté porosty, řídké světlé lesy a lesní louky. Osidluje i druhotná 

antropogenní stanoviště jako železniční náspy, zářezy silnic a další antropogenní 

stanoviště. Jeho největší výskyt byl prokázán na rekultivovaných plochách odkališť (Pilíky 

1,2,3), které tomuto druhu vytvořily příhodné podmínky pro jeho výskyt. Papilio machaon 

byl zaznamenán s výskytem dvou jedinců na osázených břehových porostech a okrajových 

částech odvalu D (vzorkovací plocha 1), patří mezi migrující druhy, obývá bezlesá 

stanoviště, tento typ post-industriálního stanoviště mu poskytuje pestrou nabídku 

potravních zdrojů a prostorové niky. V  České republice patří Papilio machaon ke zvláště 

chráněným druhům. Lesní okraje, příbřežní vegetace odvalů, přítomnost živné rostliny 

Urtica dioica, prokázaly výskyt druhu Aglais urticae, přesto však jeho výskyt byl na 

studovaném území minimální. 
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8. 2  Diskuse o druhové skladbě a početnostech vybraných čeledí 
modelového území 

 

Pro porovnání a vyhodnocení druhové podobnosti bylo využito 2 indexů faunistické 

podobnosti pomocí Jaccardova čísla a Rekonenova čísla. Bylo srovnáno 5 vzorkovacích 

ploch modelového území, přičemž jako oblasti s největší podobností druhů (78 %) byly 

vyhodnoceny vzorkovací plocha 2 (odval B) a vzorkovací plocha 3 (odval A). Druhová 

podobnost motýlů vyskytujících se na těchto odvalových plochách je ovlivněna blízkostí a 

polohou odvalů. Odval A se nachází na severním okraji katastru dobývacího prostoru 

Paskov a odval B na jižním okraji katastru. Jedinci tak mohou mezi jednotlivými plochami 

volně přelétávat. Obě území byly původně součástí nivy Ostravice, z čehož vyplývá určitá 

podobnost charakteru těchto dvou území. Společným znakem pro tyto rekultivované 

plochy je vysázení dřevin částečně přirozené druhové skladby např. (Crataegus laevigata, 

Cornus sanguinea), keřové patro je zastoupeno nepůvodními dřevinami. Keřové patro má 

význam pro ochranu půdního povrchu, ale také je cenným biotopem pro četné druhy 

bezobratlých živočichů. Z řádu Lepidoptera byly na těchto plochách pozorovány běžné 

euryvalentní druhy, tedy druhy s širokou ekologickou valencí, kterým tento typ 

antropogenně narušeného stanoviště poskytuje příhodné podmínky pro jejich existenci. 

Jedná se například o výskyt druhů Polyommatus icarus, Inachis io, Vanessa cardui, 

Vanessa atalanta, Pieris brassicae, Colias hyale, Melanargia galathea. Na základě 

dominancí společně se vyskytujících druhů, byla tato podobnost prokázána s nejvyšším 

hodnocením 73 % u vzorkovací plochy 1 (odval D) a vzorkovací plochy 4 (pilíky 1,2,3). 

Tato dvě území mají mezi sebou větší vzdálenost, než je tomu u odvalu A a odvalu B. 

Odval D se nachází při pravém břehu řeky Ostravice, v severní části k. ú. Řepiště, soustava 

Pilíků se nachází jižním směrem od odvalu D v k.ú. Hrabová. Obě území jsou 

zrekultivována a nabízí motýlům zajímavé prostředí z hlediska potravních zdrojů i 

stanovištních poměrů s bohatým zastoupením bylinné, stromové vegetace a plochami 

porostlými keři. Ze společně se vyskytujících dominantních druhů zde byly prokázány 

běžné euryvalentní druhy se zastoupením druhů Polyommatus icarus, Inachis io, Vanessa 

atalanta, Anthocharis cardamines, Pieris brassicae, Pieris napi, Colias crocea, 

Aphantopus hyperanthus. 
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Hornická krajina se vyznačuje silnou devastací zapříčiněnou těžbou a zpracováním 

uhlí, tímto však výrazně narušila biologickou rovnováhu a zásadně pozměnila ráz krajiny. 

Přesto však je tento typ krajiny z hlediska zoologického výzkumu vhodným útočištěm 

nejen pro řadu motýlích společenstev, ale také mnoha dalších skupin bezobratlých 

živočichů. Druhová skladba vybraných čeledí řádu Lepidoptera je dána zejména 

specifickými nároky jedinců na charakter biotopu, jeho prostorovou niku a nabídku 

potravních zdrojů. 

Ze zjištěných poznatků této studie lze konstatovat, že hornická krajina představuje 

entomologicky zajímavé území. Pro zachování významu tohoto typu krajiny v souvislosti 

s ochranou motýlích společenstev je třeba zajistit mozaikovitou strukturu krajiny i 

v blízkém okolí menších post-industriálních stanovišť. Toho se nejlépe dosáhne, pokud 

jsou na daném stanovišti ponechány velké plochy pro spontánní sukcesi, která je vhodnými 

maloplošnými zásahy (strhávání povrchu, pojezdy vozidel, prořezávání dřevin, mozaiková 

seč, extenzivní pastva apod.) blokována a obnovována. Velmi důležitým faktorem 

z hlediska životních podmínek motýlů je, aby byly na dané lokalitě přítomny jak holé 

plochy, tak úživnější místa s dostatkem kvetoucích rostlin, křovin, solitérních dřevin a 

jejich skupin (TROPEK 2012). 
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8. 3  Přehled zjištěných druhů řádu Lepidoptera se stručnou 
charakteristikou druhů a komentářem o výskytu a početnosti 
 

Polyommatus icarus (ROTTEMBURG 1775), modrásek jehlicový, viz příloha č. 5 

Světle modrý až fialově zbarvený motýl s bílými třásněmi. Obývá celou Evropu až 

k polárnímu kruhu, v horách až do nadmořské výšky přes 2000 m. Vyhovují mu suché a 

vlhké louky, otevřený kopcovitý terén. V ČR hojně rozšířený druh (HOFMANNOVÁ & 

MARKTANNER 1996). V rámci zoologického výzkumu se druh vyskytoval takřka na 

všech vzorkovacích plochách, kromě vzorkovací plochy 5 (Pilíky 4,5), tato plocha částečně 

zalesněného biotopu s přítomností vodních ploch, nebyla příhodnou pro výskyt tohoto 

druhu. 

Cupido decoloratus (STAUDINGER 1886), modrásek tolicový 

Křídla motýla nesou odstíny modrofialové barvy, na jejich okraji je ohraničený, 

tmavý lem. Tento druh motýla obývá vyprahlé spíše vysokostébelné stepní biotopy často 

ruderálního charakteru. Kolonizuje také antropogenní biotopy jako jsou lomy či vojenská 

cvičiště, v posledních letech i výslunné lesní paseky a lemy lesních cest. Na území ČR 

rozšířený (www.lepidoptera.cz). Největší výskyt a početnost jedince byl zaznamenán na 

vzorkovací ploše 1 (odval D), tento typ stanoviště poskytuje jedinci příhodné stanovištní 

poměry s pestrou nabídkou potravních zdrojů. Výskyt druhu je podmíněn především 

přítomností živné rostliny Trifolium pratense a Vicia sativa. 

Inachis io (LINNAEUS 1758), babočka paví oko 

Tmavě červená barva a výrazné vícebarevné oko, je charakteristickým rysem křídel. 

Motýl je rozšířen v celé Evropě až do 2000 m.n.m.; obývá lesní okraje, přirozené vlhké 

louky a křovinatá místa, zahrady, ovocné sady a parky. V ČR hojně rozšířený druh 

(HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Přítomnost druhu byla v rámci 

zoologického výzkumu potvrzena na všech vzorkovacích plochách. Největší početnosti 

dosáhl jedinec na vzorkovací ploše 4 (Pilíky 1,2,3), kde bylo hojné zastoupení živné 

rostliny Urtica dioica. 
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Vanessa atalanta (LINNAEUS 1758), babočka admirál, viz příloha č. 5 

Křídla jsou černohnědá s červenými pruhy a bílými skvrnami. Vyskytuje se v celé 

Evropě s výjimkou nejzazšího severu až do 2000 m.n.m. především na místech, kde rostou 

stromy, v řídkých lesích, parcích, zahradách. V ČR hojně rozšířený migrant 

(HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Častý výskyt babočky byl prokázán na 

všech vzorkovacích plochách, kde se vyskytovala v hojných počtech po 6 jedincích 

v blízkosti živných rostlin, zejména Urtica dioica. 

Araschnia levana (LINNAEUS 1758), babočka síťkovaná 

Černohnědý motýl s bílým pruhem, červenohnědý rub křídel vyniká světle síťovitou 

kresbou, podle níž je druh pojmenován. Jeho výskyt je vymezen v širokém pásu od Francie 

přes střední až do východní Evropy a dále také do Asie. V jižní Evropě se vyskytuje jen 

ostrůvkovitě a vzácně. Pro jeho výskyt jsou typické přirozené louky a řídké, vlhčí smíšené 

lesy, zvláště stinná místa. Je rozšířen po celém území ČR (HOFMANNOVÁ & 

MARKTANNER 1996). Výskyt tohoto druhu byl zpozorován na vzorkovací ploše 4 

(Pilíky 1,2,3) a vzorkovací ploše 5 (Pilíky 4,5) po dvou až třech jedincích. Přítomnost 

druhu je podmíněna výskytem živné rostliny Urtica dioica, lesní světliny těchto stanovišť 

byly příhodným existenčním faktorem pro tento druh.  

Vanessa cardui (LINNAEUS 1758), babočka bodláková, viz příloha č. 5 

Tento motýl je charakteristický světle oranžově červenými křídly s černými a na 

předních křídlech i s bílými skvrnami. Jde o druh obývající celou Evropu až do 2000 

m.n.m., vyhledávající otevřenou krajinu a zahrady. V ČR je hojně rozšířeným migrantem 

(HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Tento migrant se nacházel na vzorkovacích 

ploše 2 (odval B) a vz. ploše 3 (odval A), jeho výskyt byl dále prokázán na vz. ploše 5 

(Pilíky 4,5). Jeho výskyt byl podmíněn především na živných rostlinách bodláků 

(Carduus spp.). 
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Aglais urticae (LINNAEUS 1758), babočka kopřivová 

Tento druh babočky lze snadno poznat na základě oranžově červených křídel, kresba 

připomíná babočku jilmovou (Nymphalis polychloros), na špičce předního křídla je 

charakteristická bílá skvrna, v tmavém lemu křídel je řada malých modrých skvrnek. 

Babočka se vyskytuje v celé Evropě až do nadmořské výšky 3000 m. Vyskytuje se ve 

volné krajině, v parcích, zahradách a všude tam, kde je přítomna živná rostlina. Je hojná na 

celém území ČR (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Výskyt prokázán pouze na 

vzorkovací ploše 1 (odval D), nejčastěji se vyskytoval na příbřežní vegetaci odvalu. 

Anthocharis cardamines (LINNAEUS 1758), bělásek řeřichový 

Typické je bílé zbarvení křídel, špička předního křídla je šedé barvy. U samců je 

vnější polovina předního křídla světle oranžová až tmavě žlutá, samice jsou bez 

oranžového zbarvení. Jedná se o druh obývající celou Evropu až do 2000 m.n.m., preferuje 

především řídké lesy a vlhké, přirozené druhově bohaté luční biotopy. V ČR je všeobecně 

rozšířen (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Výskyt druhu byl prokázán na 

vzorkovací ploše 1 (odval D) a vzorkovací ploše 4 (Pilíky 1,2,3), pozitivním faktorem byla 

přítomnost živných rostlin   Cardamine pratensis  a Alliaria petiolata. Na ostatních 

plochách jeho výskyt nebyl prokázán. 

Pieris brassicae (LINNAEUS 1758), bělásek zelný 

Charakteristickým znakem u předních křídel je bílé zbarvení s černým předním 

rohem a u samic navíc se dvěma okrouhlými černými skvrnami. Vyskytuje se v celé 

Evropě, v horách až do 2000 m.n.m. a to především ve volné krajině, na loukách, 

v zahradách. Hojně rozšířený druh v ČR (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). 

Bělásek zelný se v rámci zoologického výzkumu prokázal jako nejhojnější a nejpočetnější 

druh. Vyskytoval se na všech typech stanovišť, nejčastěji na ozeleněných plochách odvalů 

a odkališť. 
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Pieris napi (LINNAEUS 1758), bělásek řepkový 

Tento druh je velmi podobný bělásku řepovému (Pieris rapae), žílky na rubu zadních 

křídel má však tmavě poprášené. Hojný v celé Evropě až do 2000 m.n.m., preferuje 

chladnější vlhčí místa, louky, lesní okraje. Hojně rozšířen na celém území ČR 

(HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Jeho přítomnost byla prokázána na 

vzorkovací ploše 1 (odval D) a vzorkovací ploše 4 (Pilíky 1,2,3), nejčastěji byl sledován na 

okrajích lužního lesa a na živné rostlině Alliaria petiolata. 

Colias hyale (LINNAEUS 1758), žluťásek čičorečkový 

Samci jsou světle žlutí, samice žlutobílé. Obě pohlaví mají na líci předních křídel 

široký, téměř černý lem a také černou středovou skvrnu. Vyskytuje se ve střední a 

východní Evropě. Vyhledává otevřenou krajinu, pastviny a jeteliště. V ČR hojný druh 

(HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Výskyt žluťáska byl prokázán na všech 

odvalových vzorkovacích plochách na břehových porostech odvalů.  

Colias crocea (FURCROY 1785), žluťásek čilimníkový 

Líc křídel je oranžově žlutý až oranžově červený, rub je žlutý. Druh je hojný 

v teplých oblastech Evropy, především v nižších polohách, jen vzácně přes 1600 m.n.m., 

vyhovuje mu otevřená a suchá krajina. V ČR všeobecně rozšířený motýl 

(HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Žluťásek se vyskytoval na vzorkovací ploše 

1 (odval D) a vzorkovací ploše 4 (Pilíky 1,2,3). Na stanovištích byl sledován na slunných 

plochách s výskytem živných rostlin z čeledi vikvovitých, jako jetely (Trifolium spp.), 

štírovníky (Lotus spp.). 

Gonepteryx rhamni (LINNAEUS 1758), žluťásek řešetlákový, viz příloha č. 5 

Velmi dobře identifikovatelný druh na základě výrazného sytě citrónového žlutého 

zbarvení, oba páry křídel vybíhají do malé špičky. Uprostřed křídel je malá červenofialová 

tečka. Obývá takřka celou Evropu, kromě severního Irska, Skotska a severní Skandinávie. 

Motýl je hojný v řídkých lesích, v parcích a zahradách. V ČR všeobecně rozšířený, hojný 

druh (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Výzkum prokázal, že se jedinec 

vyskytoval na vzorkovací ploše 1 (odval D) a vzorkovací ploše 5 (Pilíky 4,5). Výskyt 

tohoto druhu byl podmíněn výskytem živné rostliny Frangula alnus. U odvalu D byl druh 
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nejčastěji registrován na otevřeném prostranství u příjezdové cesty lemující břehové 

porosty odvalu.  

Papilio machaon (LINNAEUS 1758), otakárek fenyklový 

Motýl je výrazného žlutočerného zbarvení. Zadní křídla jsou typická modře 

poprášeným tmavým pruhem a cihlově červenou okrouhlou skvrnou. Důležitým znakem 

jsou nápadné ostruhy, vybíhající na okrajích zadních křídel. Obývá takřka celou Evropu, 

vyjma Irska od středozemí až do nadmořské výšky 2000 m. Preferuje květnaté louky, 

lesostepi a zahrady. V ČR je chráněným druhem (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 

1996). Otakárek byl prokázán na vzorkovací ploše 1 (odval D) a to pouze v měsíci srpnu 

s nejnižší početností. Nejčastěji se vyskytoval v horních částech odvalu a na jeho 

břehových porostech.  

Melanargia galathea (LINNAEUS 1758), okáč bojínkový 

Tento druh je nápadný  černobílou šachovnicovitou kresbou na líci křídel, přičemž 

rub křídel je méně kontrastní. Vyskytuje se v jižní, jihovýchodní a střední Evropě od nížin 

až do nadmořské výšky přes 1800 m. Rád obývá neobdělávané travnaté plochy a okraje 

lesů. V ČR všeobecně rozšířen (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Tento druh 

byl zaznamenám pouze na vzorkovací ploše 2 (odval B), spatřen byl jen jednou, v měsíci 

dubnu.  

Aphantopus hyperanthus (LINNAEUS 1758), okáč prosíčkový 

Tento druh je poznatelný na základě černohnědého líce křídel se dvěma malými oky 

na každém křídle a s bělavými třásněmi. Obývá celou Evropu, kromě části středozemní a 

severní Skandinávie do 1600 m.n.m., vyhledává lesní okraje a světliny, vlhké louky 

s bujnou vegetací. V ČR všeobecně rozšířený a hojný druh (HOFMANNOVÁ & 

MARKTANNER 1996). Daný druh byl prokázán na vzorkovací ploše 1 (odval D), 

vzorkovací ploše 2 (odval B) a vzorkovací ploše 4 (Pilíky 1,2,3). Výskyt byl dán 

přítomností živné rostliny  Poa pratensis a Phleum pretense.  
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Maniola jurtina (LINNAEUS 1758), okáč luční 

Základní zbarvení motýla je tmavohnědé, přední křídla s jedním okem na líci i na 

rubu. Je rozšířen v celé Evropě, s výjimkou nejzazšího severu až do nadmořské výšky 

kolem 1800 m. Mezi stanoviště, které preferuje, patří louky, pastviny a okraje lesů. V ČR 

všeobecně rozšířený a hojný druh (HOFMANNOVÁ & MARKTANNER 1996). Výskyt 

okáče byl zaznamenám pouze na vzorkovací ploše 4 (Pilíky 1,2,3). Na tomto stanovišti se 

vyskytoval v hojném počtu a z hlediska životních podmínek měl k dispozici širokou škálu 

potravních zdrojů. Na základě početnosti a výskytu vyplývajících z výzkumu je stanoviště 

pro tento druh příhodné. 

 Issoria lathonia (LINNAEUS 1758), perleťovec malý 

Tento druh se podobá perleťovci velkému (Argynnis aglaja), ale je zřetelně menší, 

vnější okraj křídel je mírně konkávní. Na rubu celých zadních křídel a špičce předních 

obsahuje velmi lesklé, perleťové skvrny. Jedná se o tažný druh, který každoročně migruje 

z jižní Evropy na sever, mnohdy až do Anglie a střední Skandinávie. Osidluje především 

otevřenou krajinu, suchá, písčitá a travnatá místa, vřesoviště, lze ho spatřit také na 

pobřežních dunách. Hojně rozšířeným migrantem v ČR (HOFMANNOVÁ & 

MARKTANNER 1996). Tento druh obýval pouze vzorkovací plochu 1 (odval D) a 

vzorkovací plochu 2 (odval B). Oba odvaly jsou charakterově podobnými stanovišti a jsou 

pro druh zajímavým prostředím s bohatým zastoupením vegetace. 
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9 Závěr 
 

V diplomové práci jsem se zabývala zjišťováním druhového složení a početností 

vybraných čeledí řádu Lepidoptera (Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, 

Satyrinae) v areálu dobývacího prostoru Paskov. Následně jsem porovnala vzájemnou 

podobnost výskytu druhů vzorkovacích ploch.  

 

Diplomová práce je členěna na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část 

stručně popisuje biologickou a morfologickou charakteristiku řádu Lepidoptera, možnosti 

jeho studia, ale také význam motýlů v krajině. Důležitým bodem práce je kapitola 

zabývající se hlavními faktory hornické krajiny, jaký vliv má tento typ antropogenně 

narušené krajiny na výskyt a početnosti jedinců a také do jaké míry jsou jedinci schopni se 

na výrazné změny prostředí adaptovat. Výše zmíněné kapitoly jsou velmi důležité a 

nezbytné pro nastudování problematiky, které se tato diplomová práce zabývá.  

 

Praktická část, která byla realizována na základě použité metodiky, interpretovala 

veškerá data za období 2010 – 2011.  Na modelovém území bylo za dané období celkově 

determinováno 18 druhů z vybraných čeledí řádu Lepidoptera. Nejpočetnějšími druhy 

modelového území s nejvyšší četností druhů byly eudominantní druhy Pieris brassicae a 

Inachis io. Při vyhodnocování druhové podobnosti daných vzorkovacích ploch zaujímaly 

druhy největší podobnosti na všech odvalových plochách, včetně vzorkovací plochy 4 

(Pilíky 1,2,3). Druhová podobnost vychází především z dostatečného množství potravních 

zdrojů, podobné skladby rostlinné vegetace, ale taktéž ze stanovištních poměrů, které jsou 

pro tyto jedince příznivé.  

 

Studie přinesla řadu výsledků, kterými lze hornickou krajinu z hlediska výskytu 

druhů vybraných čeledí Lepidoptera vyhodnotit jako entomologicky významný biotop. 
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Přílohy 
 

Tabulkové přílohy 

 

Příloha č. 1: Souhrnný přehled početnosti druhů včetně všech dominancí a frekvencí 

 

Vysvětlivky : Ohrožení dle Farkače et al. (2005): „LC“ – málo dotčený. 

        Areotyp dle Mapování a ochrany motýlů ČR (www.lepidoptera.cz). 
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Příloha č. 2: Výsledky z jednotlivých terénních šetření  

Tabulka č. 1: Vzorkovací plocha 1 

 

Vzorkovací plocha 1 

Druhové zastoupení  IV - V VI - VIII VIII - IX Σ 

Polyommatus icarus 2 5 2 9 
Cupido decoloratus 0 3 2 5 
 Aphantopus hyperanthus 2 5 4 11 
 Inachis io 1 5 3 9 
Vanessa atalanta 2 3 3 8 
Aglais urticae 1 2 0 3 
Anthocharis cardamines 5 3 0 8 
Pieris brassicae 4 6 3 13 
Pieris napi 0 3 0 3 
Colias hyale 1 4 0 5 
Gonepteryx rhamni 0 5 2 7 
Colias crocea 0 3 1 4 
Papilio machaon 0 2 0 2 

Issoria lathonia 1 2 0 3 
 

Tabulka č. 2: Vzorkovací plocha 2 

 

 

 

 

 

 

Vzorkovací plocha 2 

Druhové zastoupení  IV - V VI - VIII VIII - IX Σ 

Polyommatus icarus 3 4 0 7 
Melanargia galathea 1 0 0 1 
Aphantopus hyperanthus 2 2 0 4 
Vanessa atalanta 1 2 1 4 
Inachis io 2 3 2 7 
Vanessa cardui 1 2 0 3 
Colias hyale 1 3 0 4 
Pieris brassicae 4 5 3 12 

Issoria lathonia 0 4 1 5 
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        Tabulka č. 3: Vzorkovací plocha 3 

 

Vzorkovací plocha 3 

Druhové zastoupení  IV - V VI - VIII VIII - IX Σ 

Polyommatus icarus 1 3 1 5 
Vanessa atalanta 1 2 0 3 
Inachis io 1 3 2 6 
Vanessa cardui 0 2 0 2 
Pieris brassicae 3 4 1 8 
Colias hyale 2 2 0 4 

Melanargia galathea 0 1 0 1 
 

Tabulka č. 4: Vzorkovací plocha 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorkovací plocha 4 

Druhové zastoupení  IV - V VI - VIII VIII - IX Σ 

Polyommatus icarus 4 4 0 8 
Aphantopus hyperanthus 1 6 1 8 
Maniola jurtina 4 8 3 15 
Vanessa atalanta 2 7 2 11 
Inachis io 3 7 3 13 
Araschnia levana 1 2 0 3 
Pieris napi 2 3 2 7 
Pieris brassicae 4 5 1 10 
Anthocharis cardamines 3 4 0 7 
Colias crocea 2 3 0 5 
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Tabulka č. 5: Vzorkovací plocha 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorkovací plocha 5 

Druhové zastoupení  IV - V VI - VIII VIII - IX Σ 

Vanessa atalanta 1 2 0 3 
Inachis io 3 3 1 7 
Araschnia levana 0 2 0 2 
Vanessa cardui 2 1 0 3 
Pieris brassicae 3 4 1 8 

Gonepteryx rhamni 2 2 0 4 
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Obrázkové přílohy 

Příloha č.  3: Vymezení vzorkovacích ploch (www.mapy.cz) 
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Příloha č. 4: Přehled druhů vybraných čeledí řádu Lepidoptera modelového území 

(LARYSZOVÁ 2011)* 

 

legenda:  Nymphalidae: 1. Aglais urticae (LINNAEUS 1758), 2. Vanessa 

cardui  (LINNAEUS 1758), 3. Inachis io (LINNAEUS 1758), 4. 

Vanessa atalanta (LINNAEUS 1758), 13. Issoria lathonia 

(LINNEAUS 1758) 

Satyrinae: 5. Maniola jurtina (LINNAEUS 1758), 15. Aphantopus 

hyperanthus (LINNAEUS 1758) 

Pieridae: 6. Pieris brassicae (LINNAEUS 1758), 7. Pieris napi 

(LINNAEUS 1758), 8. Anthocharis cardamines (LINNAEUS 1758)  ♂  

, 9. Anthocharis cardamines (LINNAEUS 1758) ♀, 10. Gonepteryx 

rhamni (LINNAEUS 1758), 14. Colias crocea (FURCROY 1785) 

Lycaenidae: 11. Polyommatus icarus (ROTTEMBURG 1775), 12. 

Cupido decoloratus (STAUDINGER 1886) 

* Vlastní zpracování dle webového klíče na www.lepidoptera.cz 
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Příloha č. 5: Přehled druhů 

 

 

 

Fotografie č. 1: Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) (Laryszová 2010) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Polyommatus icarus, s tímto nápadně zbarveným motýlem je možné se v přírodě setkat na 

lučních a mokřadních biotopech, ale také v hornické krajině. 
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Fotografie č. 2: Babočka bodláková (Vanessa cardui) (Laryszová 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa cardui je kosmopolitní druh, který je možné spatřit v otevřené 

krajině, v blízkosti lomů, odvalů a na jiných antropogenních stanovištích. 
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Fotografie č. 3:Babočka admirál (Vanessa atalanta) (Laryszová 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa atalanta, s tímto druhem je běžné se v přírodě setkat téměř všude. Je to náš  

hojně rozšířený druh. 
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Fotografie č. 4: Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) (Laryszová 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonepteryx rhamni je všeobecně rozšiřeným druhem. Typické jsou pro něj lesnaté biotopy. 

 

 


