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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá hodnocením výskytu denních motýlů v extenzivních 

sadech Karvinska. Navazuje na bakalářskou práci s názvem „Význam extenzivních 

ovocných sadů v hornické krajině Karvinska pro motýly (Lepidoptera)“.  

Úvodní část práce se zabývá vazbami motýlů na kvetoucí rostliny.  

Výzkumná část obsahuje popisy metod botanických a lepidopterických průzkumů, 

způsobů zpracování záznamů, hodnocení výsledků provedených průzkumů a popis 

ekologie druhů denních motýlů vyskytujících se ve vybraných ovocných sadech. Získaná 

data za období 2011 – 2012 byla zpracována statisticky.  

Motýli a jejich biotopy byli zdokumentováni fotograficky.  

Klíčová slova: denní motýli, rostliny, ovocné sady, Orlová 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the assessment of butterflies occurence in extensive orchards 

of Karviná district. It builds on previous bachelor work „The meaning extensive orchards 

in the mining landscape Karvinsko for butterflies (Lepidoptera)”.  

The introductory section deals with addressing the links butterflies on plants. 

The research section contains of the methods of botanical and lepidopterical surveys, 

methods of processing of records, evaluation of the results of surveys and description 

ecology of species of butterflies occurring in selected orchards. The obtained data of the 

period 2011 – 2012 was processed statistically. 

Butterflies and their habitats have been documented photographicaly. 

Key words: butterflies, plants, orchards, Orlová 
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Slovníček pojmů:  

K motýlům:  

imágo – dospělý jedinec u hmyzu 

xerotermofil – druh, který obývá suchá a teplá místa jako stepi a lesostepi 

mezofil 1. typu – druh obývající místa středně vlhká a otevřené louky  

mezofil 2. typu – druh obývající ekotonová společenstva na hranici luk a míst se stromy a 

keři 

mezofil 3. typu – druh obývající lesní stanoviště 

hygrofil - druh obývající podmáčené území 

ubikvista – druh není vázán na určitý typ stanoviště 

holarktický druh - obývající Palearktickou a Neoarktickou oblast + invazní druhy 

eurosibiřský druh - obývající Evropu po Sibiř 

palearktický druh - obývající místa od Severní Afriky přes Evropu po Východní Asii 

západopalearktický druh - obývající západní část Palearktiky a Severní Afriku 

K rostlinám: 

důsledně plně sciofytní rostlina - rostlina, která často obdrží méně než 1 % a zřídka více 

než 30 % plného denního světla 

hemisciofyt – dostává více než 10 %, ale většinou méně než 100 % plného denního světla) 

heliofyt - zřídka dostává méně než 50 % plného denního světla) 

intermediánní stanoviště - stanoviště v submontánním pásmu Střední Evropy) 

většinou teplá stanoviště - více méně zřídkavá v severní Střední Evropě 

euoceanický  -zasahující do Střední Evropy pouze v nejzápadnější části 

suboceanický - převážně v celé Střední Evropě) 

intermediánní - od suboceanických po subkontinentální 

subkontinentální - hlavně ve východní Střední Evropě) 



 

 

kontinentální - zasahující pouze východní části Střední Evropy 

eukontinentální - občas zasahující do Střední Evropy 

mykorrhiza – symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin 

  



 

 

Použité zkratky: 

CUZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DCA - Detrended Correspondence Analysis 

Elč - Ellenbergova ekočísla 

JČU - Jihočeská univerzita 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí  

PCA - Principle Correspondence Analysis 

ÚSES - Územní systém ekologické stability 
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1 Úvod a cíle práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení výskytu denních motýlů 

v extenzivních sadech.  

Vzhledem k  šíři problematiky významu motýlů pro přírodu i člověka je třeba 

neustále sledovat jejich výskyt a hodnotit jejich vazbu na různá stádia sukcese rostlin, které 

se přizpůsobily a osídlily toto území. Je třeba také se zajímat o ekologii rozšíření motýlů 

žijících na území zdevastovaném průmyslovou činností. Diplomová práce navazuje na 

mou bakalářskou práci s názvem „Význam extenzivních ovocných sadů v hornické krajině 

Karvinska pro motýly (Lepidoptera)“. Informace o výskytu motýlů mohou najít uplatnění 

při ochraně ohrožených nebo vymírajících druhů, a také v boji s motýlími škůdci. 

2 Rešerše 

Informace o stupni poznání současného stavu výskytu a ochrany motýlů jsem čerpala 

studiem odborných publikací, časopisů a materiálů dostupných prostřednictvím internetu. 

V teoretické části práce byla použita níže uvedená literatura. 

Komplexní informace o denních motýlech obsahuje publikace BENEŠ, J. Motýli 

České republiky: Rozšíření a ochrana. Obsahuje popisy metod mapování výskytu motýlů, 

podrobný atlas jednotlivých druhů vyskytujících se v ČR obsahující čtvercové mapy pro 

každý druh, seznam ohrožených druhů i zásady ochrany motýlů. MŽP označilo tuto 

publikaci za základní kámen nové etapy ochrany motýlů a jejich stanovišť. V současné 

době autoři připravují nové vydání této publikace. 

Částečně podobnou komplexní publikací je knížka polských autorů: SIELEZNIEW, 

M. Motyle Dzienne, která popisuje podrobně ekologii motýlů, metody pozorování a 

ochrany a obsahuje atlas motýlů s kvalitními fotografiemi jak motýlů, tak jejich housenek. 

U každého druhu je zobrazena orientační mapka jejich zeměpisného a ročního výskytu. 

Uvedeny jsou informace o výskytu vajíček, housenek, kukel a dospělců v průběhu roku. 

Publikace neobsahuje informace z mapování zpracované do čtvercové sítě.  

Příručkami, které pomáhají při určování druhů motýlů i rostlin, jsou barevné 

encyklopedie, atlasy a klíče, které obsahují kvalitní fotografie. Patří mezi ně především 
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publikace: LANDMAN, W. Encyklopedie motýlů; REICHHOLF, J. H. Motýli: Klíč ke 

spolehlivému určování; DEYL, M. Naše květiny a další uvedené v seznamu literatury. 

Vazby motýlů na květiny, vlivy biotických a abiotických faktorů, vývoj motýlů, 

jejich význam a metody ochrany motýlů jsou dobře popsány v publikaci ČECHMÁNEK, 

Z. Život motýlů střední Evropy: Populace, ekosystémy, význam.  

Metody botanického průzkumu jsou podrobně popsány v publikaci MORAVEC, J. 

Fytocenologie.  

O ochraně motýlů pojednává podrobněji publikace KONVIČKA, M. Ohrožený hmyz 

nelesních stanovišť: Ochrana a management.  

Problémy ochrany přírody v Evropě popisuje publikace PULLIN, A. S., Biologiczne 

podstavy ochrony przyrody, je to polský překlad z angličtiny. Kniha je zaměřena na 

Evropu, která je hustěji zalidněna a antropogenní vlivy zde mají delší historii, než většina 

zbývajících částí světa. Většina evropských ekosystémů byla přeměňována a degradována 

tisíce let. Uvedená kniha obsahuje mnoho příkladů z Evropy ukazujících na problémy, 

které mohou vzniknout i mimo Evropu. 

Pro zpracování dat byly použity, kromě běžně používaného Excelu, speciální 

počítačové programy Janitor, Turboveg a Juice. Jejich funkce a použití jsou popsány v 

kapitole 3. Výzkumná část. 

 Statistické metody analýzy v biologii jsou popsány obecně především v publikaci 

LEPŠ, J. Biostatistika. V ekologii působí větší množství vlivů, proto se pro hodnocení 

těchto dat používají metody vícerozměrné gradientní analýzy. Vhodným programem je 

CANOCO. V rámci této práce jsem měla k dispozici program Canoco for Windows 4.5. 

Popsán je v publikaci LEPŠ, J. Multivariete Analysis of Ecological Data using Canoco. 

Tento program byl vypracován pracovníky Biologické fakulty JČU v Českých 

Budějovicích. Praktické použití tohoto programu je popsáno v několika článcích 

dostupných na internetové databázi článků SCOPUS, viz seznam literatury na konci práce.  

Některé informace byly čerpány z anglických publikací a článků. Zajímavosti 

z oblasti ekologie byly sledovány v přírodovědném časopise Živa.  



Bc. Barbara Matuszková: Hodnocení výskytu denních motýlů v sadech  

2013 3 

Fotografování motýlů je poměrně náročná, ale zajímavá činnost. Jak fotografovat 

nejlépe motýly je možno si přečíst v publikaci FOLSOM, W. B. Butterfly photographer‘s 

handbook. Autor této knihy fotografuje motýly profesionálně již 25 let. 

V prostudovaných publikacích jsem nenašla dostatečně výkonný klíč k určování 

housenek, vajíček a kukel motýlů. Dostupné knihy o motýlech pouze slovně popisují 

některé druhy a jsou doprovázeny fotografiemi jen typických a známějších housenek. 

Problematické jsou změny vzhledu larev v průběhu vývoje. 

Výskyt motýlů na sledovaném území byl vyhodnocen několika způsoby. Jedním 

z nich je indikační hodnocení motýlů, které bylo provedeno dle návodu dostupného na 

internetových stránkách (www.wmap.cz). Informace o biotopech motýlů a příčině 

ohroženosti jsou uvedena v publikaci BENEŠ, J. Motýli České republiky: Rozšíření a 

ochrana. Klasifikace dominance byla převzata ze skript LOSOS, 1984. Hodnocení lze 

provést určením Shannon - Wienerova indexu diverzity. Použila jsem postup dle návodu 

DrB Shampa, který je dostupný na www: internetu (http://www.youtube.com/watch?v=H-

b9O_pvzME).  

2.1 Vazba motýlů na kvetoucí rostliny v ovocných sadech 

Motýli se vyvíjejí na rostlinách. Kde roste příslušná živná rostlina, najde se nektar 

pro dospělce. Rostliny se v krajině nevyskytují náhodně, ale v předvídatelných 

kombinacích. Podobně by se měl objevovat i hmyz. Předpokládá se, že výskyt motýlů 

kopíruje místo růstu živných rostlin. V přírodě lze nalézt charakteristické rostlinné 

formace, které je možné pojmenovat podle katalogu biotopů ČR. Např. vysoké mezofilní a 

xerofilní křoviny jsou označované v katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ, 2010) jako K3, 

ruderální bylinná vegetace mimo sídla jako X7. Extenzivní nebo opuštěné sady a vinice 

jsou označovány značkou XK1 podle metodiky hodnocení a oceňování biotopů používané 

v ČR (SEJÁK, 2003)., která se zabývá i přírodními i antropogenními biotopy. Hodnocení 

biotopů jsem popsala v mé bakalářské práci (MATUSZKOVÁ, 2011). 

Zoologové dělí biotopy jednoduše na louky, pole, sady a lesy. Na základě znalosti 

vegetace se nedá najít určitý druh motýla porovnáním vegetace různých lokalit mezi sebou. 

Není louka jako louka, na různých loukách žije různý hmyz. Nefunguje ani vazba na 

přesně určené vegetační jednotky. Výskyt motýlů protíná hranice vegetačních kategorií. 
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Druhy motýlů jsou někdy vybíravější a neobsazují celou šíři vegetační kategorie, jindy 

jsou hranice jejich výskytu mnohem širší. Hledání takzvaných typizačních druhů (věrných 

vegetačním jednotkám) zpravidla končí neúspěchem. Fytocenologický popis vegetace se 

zkrátka pro motýly nehodí. Existují druhy hmyzu, které z naší přírody drasticky mizí, aniž 

by jejich rostliny byly nějak vzácné a aniž by obývaly nějaká vyhraněná rostlinná 

„společenstva“ (KONVIČKA, 2005). 

Na rozdíl od rostlin motýli vykazují specifičtější nároky. Rostlina je pro jejich 

existenci podmínkou nutnou, nikoliv však dostačující. Většina motýlů potřebuje víc než 

pouhou živnou rostlinu, nektar pro dospělce. V průběhu evoluce mezidruhových vztahů se 

mezi motýly a rostlinami vytvořily pevné vztahy. Housenky jsou svým výskytem vázány 

na existenci živné rostliny a imága jsou ve většině případů životně závislá na přítomnosti 

kvetoucích rostlin. Hlavní činností housenek je příjem a hromadění stavebních a 

energeticky bohatých látek. Podstatnou část z nich následně využívají i dospělci. Protože 

motýl nemá čelisti, kterými by kousal nebo přežvykoval, je odkázán na tekutou potravu, 

kterou saje sosákem. Většina motýlů si vysáváním nektaru z květů doplňuje energii 

potřebnou k létání. Samičky ji potřebují ke kladení vajíček. Motýli patří mezi významné 

opylovače květů vyšších rostlin (LANDMAN, 1999). 

Barva a vůně květů slouží motýlům k orientaci. Dávají přednost určitým barvám. 

Většina druhů má své oblíbené květy, někteří navštěvují pouze rostliny jednoho druhu 

nebo barvy. Obecně preferují květy růžové nebo fialové. Některé druhy modrásků skoro 

neusedají na květy jiné barvy. Výběr nektarodajné rostliny často závisí na fyzických 

vlastnostech motýla. Bylo probádáno, že záleží nejen na délce sosáku, ale také na 

hmotnosti těla a povrchu křídel (SIELEZNIEW, 2010). 

Pro svou obranu před hmyzožravci se motýli chrání zbarvením svých křídel a 

různým stupněm jedovatosti. Značná část housenek se živí jedovatými rostlinami. 

Rostlinný jed se jim ukládá v těle a motýli, ve které se po zakuklení promění, jsou pak také 

jedovatí. Jedovatí (nepoživatelní) motýli mají téměř bez výjimky nápadný vzhled a 

kontrastní křiklavé vzory na křídlech (LANDMAN, 1999). Barevnost je podmíněna buď 

pigmenty obsaženými v křídlech, nebo fyzikálně optickými jevy. Pigmenty jsou různého 

původu. Některé pocházejí ze živných rostlin housenek. Původ pigmentu bělásků je 
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sloučeninou derivátů kyseliny močové, odpadního produktu látkové výměny 

přecházejících z housenek do křídel dospělce v podobě bílého pigmentu (MACEK, 2011).  

Jinými nezbytnými podmínkami pro život motýlů mohou být úkryty, kde dospělci 

přežijí nepřízeň počasí, plošky obnažené půdy ke slunění a takové zdroje potravy jako 

bahno, výkaly obratlovců nebo stromová míza.  

Zdroje pro jednotlivé druhy motýlů se v krajině nemusejí vyskytovat společně, 

mohou být různě vzdálené. V sadech se zdroje vyskytují na jediném místě. Tak si jedinci 

po celý život mohou vystačit s jediným bohatě kvetoucím sadem. Naopak pro tažné druhy 

motýlů bude sad stanovištěm dočasným. Jednotlivé generace se musí zorientovat v tak 

rozdílných krajích jako Středomoří nebo sever Skandinávie. Výhodnost stanovišť se mění 

mezi generacemi také v rámci sezóny (KONVIČKA, 2005).  

Motýli jsou heterotrofní organismy, to znamená, že jsou odkázání na potravu 

z produkce ostatních živých organismů. Živé rostliny poskytují housenkám potravu. 

Housenky se živí listím, květy, plody nebo také dřevem. Dospělci sají nektar z květů, 

sladkou šťávu z plodů nebo mízu z poraněných stromů. Kvalita potravy má vliv na vývoj 

housenek a plodnost imág. Obsah základních výživových látek v potravě není vždy stejný, 

stejně jako obsah glykosidů, vitamínů, alkaloidů a barviv. Pro vysoký či nízký obsah 

některé z nich může být potrava pro housenky nevhodná, vývoj se zpomalí a stoupá 

úmrtnost. Kvalitu potravy ovlivňuje vývoj rostlin během vegetační sezóny tj. zrání, 

odumírání nebo hromadění zásobních látek. Housenky vyhledávají vhodnější druhy rostlin, 

mladší výhonky, přecházejí z odkvetlých květů na listy, ze stromů na byliny v podrostu 

apod. Výběr vhodné rostliny zajistí samice při kladení vajíček (NOVÁK, 2005). 

Podle čeho se pozná zachovalost stanovišť, když ne podle vegetačních poměrů? 

Klasifikace stanovištních nároků denních motýlů je určována maximálním počtem zdrojů, 

ze kterých se toto stanoviště jednotlivých druhů motýlů skládá, např. místo kam samička 

klade vajíčka, substrát, ve kterém housenky odpočívají mezi krmením, úkryty, kde 

vývojová stádia přečkávají zimu. 

Motýly lze rozdělit na druhy spjaté s dlouhostébelnými zanedbanými trávníky, druhy 

spjaté se stromy a keři, druhy obývající floristicky bohaté krátkostébelné trávníky a druhy 

ruderálních biotopů. 
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O tom, zda někde najdeme jistého motýla, rozhoduje poměr vysokých, nižších a 

nejnižších bylin, dostupnost nektaru, přítomnost nebo chybějící závětří, úkryty pro 

dospělce, místa pro kuklení, obnažené substráty a jiné drobnosti, které se nacházejí 

na jednom místě nebo v těsné blízkosti, viz Obrázek 1, Obrázek 2. V Tabulce 1 jsou 

uvedeny vazby rostlin a motýlů vyskytujících se ve sledovaných sadech. 

  

Obrázek 1: Kácení křovin u sadu č.5 

Foto: B. Matuszková, (2012) 

 

Obrázek 2: Narušení půdy u sadu č. 5 

Foto: B. Matuszková, (2012)  
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Tabulka 1: Vazba housenky na rostlinu 

čeleď rostliny konkrétní živná rostlina housenky název motýla 

Apiaceae Angelica sylvestris, Pimpinella spp. Papilio machaon 

Asteraceae Cirsium spp., Carduus spp. Vanessa cardui 

Betulaceae Betula spp.  Nymphalis antiopa 

Brassicaeae Cardamine pratensis, Sinapis arvensis Anthocharis cardamines 

Brassicaeae Sinapis arvensis Pieris brassicae 

Brassicaeae Sisymbrium officinalis, Sinapis arvensis Pieris napi 

Brassicaeae Sinapis arvensis Pieris rapae 

Cannabidaceae Humulus lupulus Polygonia c-album 

Cannabidaceae Humulus lupulus Inachis io 

Cannabidaceae Humulus lupulus Celastrina argiolus 

Corylaceae Corylus avellana Polygonia c-album 

Fabaceae Medicago sativa Celastrina argiolus 

Fabaceae Medicago spp., Trifolium spp., Vicia spp., Colias hyale 

Fabaceae Medicago spp., Trifolium spp., ,Lotus corniculatus Cupido argiades 

Fabaceae Anthyllis vulneraria Cupido minimus 

Fabaceae 
Vicia spp., Lathyrus pratensis, Lotus spp., Coronilla 

varia 
Leptidea reali 

Fabaceae 
Medicago spp., Trifolium spp., Lotus spp., Coronilla 

spp. 
Polyommatus icarus 

Olaceae Ligustrum vulgare Celastrina argiolus 

Poaceae Poa pratensis, Calamagrostis epigejos, Aphantopus hyperanthus 

Poaceae 
Calamagrostis epigejos, Dactylis glomerata, Phleum 

pratense 
Carterocephalus 

palaemon 

Poaceae Poa spp., Agrostis spp. Coenonympha pamphilus 

Poaceae Agrostis spp., Poa spp., Dactylis glomerata Maniola jurtina 

Poaceae 
Dactylis glomerata, Calamagrostis epigejos, Phleum 

pratense 
Ochlodes sylvanus 

Poaceae Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Elymus repens, Pararge aegeria 

Poaceae 
Holcus lanatus, Phleum pratense, Dactylis 

glomerata 
Thymelicus sylvestris 

Polygonaceae Rumex obtisifolius Lycaena dispar 

Polygonaceae Rumex acetosa Lycaena phlaeas 

Rhamnaceae Frangula alnus, Rhamnus cathartica Gonepteryx rhamni 

Rosaceae Rubus spp. Celastrina argiolus 

Saliceae Salix spp., Populus spp. Nymphalis antiopa 

Urticaceae Urtica dioica Aglais urticae 

Urticaceae Urtica dioica Araschnia levana 

Urticaceae Urtica dioica Vanessa atalanta 

Urticaceae Urtica dioica Inachis io 

Urticaceae Urtica dioica Polygonia c-album 

Violaceae Viola arvensis Issoria lathonia 
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Stanoviště je definováno přítomností zdrojů, na nichž druhy závisejí. V krajině, 

ve které existují nejrůznější zdroje v pestré a jemné mozaice jako jsou jabloňové nebo, 

hrušňové sady, viz Obrázek 3 a Obrázek 4, popřípadě třešňové a slivoňové sady s okolím, 

se může zdárně vyvíjet hmyz. Nechybí jim zde vedle bohatých porostů živné rostliny pro 

larvy (kopřivy, trávy) ani potrava pro dospělce a zimoviště. 

 

Obrázek 3: Jabloň (Malus), sad č. 2 

Foto: B. Matuszková, (2012) 

 

 

Obrázek 4: Hrušeň (Pyrus), sad č. 5 

Foto: B. Matuszková, (2012)  
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2.2 Motýli v biocenóze 

Motýli žijí v přírodě v organizovaném kontaktu s ostatními organismy. Pro biotop je 

charakteristický určitý typ vegetace s určitou skladbou stromů s řadou keřů v podrostu a 

bylinným patrem, která se skládá se zcela určitých rostlin. Vegetace je vázána na vhodné 

geologické podloží a vytváří geobiocenózu. Biocenózu ovocného sadu tvoří vyvážená 

společenstva, která se vytvořila historickým procesem za určitých podmínek. Skládá se z 

jednotlivých částí. I když celek zůstává v hlavních rysech zdánlivě beze změny, uvnitř je 

všechno v pohybu. Stromy rostou, mění svůj tvar a zapojení, čímž ovlivňují přístup slunce 

k podrostu. V podrostu klíčí, kvetou a dozrávají byliny, ozeleňují se a opadávají keře. V 

jednotlivých částech biocenózy vzniká charakteristické mikroklima, vytvořené 

jednotlivými rostlinnými patry, zastíněním a osluněním, náhodnými shluky rostlinstva. 

Rostliny a živočichové neustále zaplňují nové niky, jiné je zase opouštějí. Vzájemné vazby 

organismů jsou vícesměrné. Na ekologickém základě je možno pochopit bohatství výskytu 

motýlů v biocenóze. Některé druhy žijí brzy na jaře, jiné v létě na podzim až do zámrazu a 

vytvářejí spolu s ostatními organismy časovou a prostorovou mozaiku. Vejde se sem tolik 

druhů, aby se uživily a měly dostatek místa. Bohatství motýlů se mění během roku a je 

závislé na klimatických podmínkách a na jiných vlivech neživé přírody.  

2.3 Proces vymírání druhů 

Přirozené ekosystémy byly značně nahrazeny umělými. Současně došlo k zásadním 

změnám v druhovém i kvantitativním složení flóry a fauny. Výsledkem této činnosti je 

ohrožení či vymírání jednotlivých druhů. Vyhynulé druhy byly v minulosti rozšířeny, 

jejich výskyt je podložen dostatečným počtem hlášení a existují o tom dokladové 

materiály. Současný nebo historický výskyt daného druhu v okolních zemích svědčí o 

vyhynutí u nás. Jsou to např. soumračník měsíčkový (Carcharodus flocciferus), bělopásek 

jednořadý (Limenitis reducta), okáč lipnicový (Pyronia reducta) (BENEŠ, 2002), 

(PRIMACK, 2011). 

Motýli s málo vyhraněnými nároky na prostředí se v sadech vyskytují nejvíce. Jsou 

to tzv. populace otevřené. Neustále nastává kolonizace jinými druhy. Prosperující populace 

vysílá do okolí nové kolonisty a současně přijímá imigranty z jiných populací. Likvidace 

zdroje porostu živé rostliny, výkyvy počasí, či sukcesní vývoj vegetace mohou druh zcela 
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omezit. Deterministické problémy jsou zapříčiněny sukcesními změnami stavu stanoviště, 

vyčerpáním zdrojů, predačními tlaky nebo přílišným vlivem člověka. Tyto problémy 

můžeme v rámci ochrany odstranit nebo omezit a populaci zachránit. Náhodné problémy 

souvisejí s nízkými počty motýlů v populaci, výkyvy počasí, malá populace nepřežije. 

Člověk bezprostředně nemůže ovlivnit výkyvy v poměru pohlaví mezi generacemi, časové 

a prostorové posuny v líhnutí samců a samic, dosažení pohlavní zralosti. U velké části 

motýlů se samci líhnou několik dní před samicemi (v populaci hnědásků je to několik dnů, 

u velkých okáčů je to období tří týdnů.) S každým dnem života stoupá pravděpodobnost 

úhynu. Příliš urychlení samci se páření nemusejí dožít. Genetický drift jako důsledek 

náhodného párování v nepočetné populaci může způsobit upevnění vloh nepříliš 

výhodných a dobré vlohy se náhodným párováním vytratí. U početné populace tyto jevy 

odstraní postupně selekce. I zdánlivě početná populace běžně prochází obdobím úpadku. 

Velmi zdecimovaná populace může přežít, zajistíme-li ji péči o osídlená stanoviště 

zvýšením jejich celkové rozlohy. Početná populace obývá větší a rozmanitější území. 

Bezprostřední příčiny fluktuace jako vyčerpání zdrojů, nevhodné počasí a vliv hospodaření 

člověka na velkém území nepůsobí všude stejně. Pokud suchý rok způsobí předčasné 

uschnutí většiny živných rostlin (pro housenky), na velkém území se najde dostatek rostlin 

ve stínu a populace se stabilizuje. Tříleté období sledování motýlů je příliš krátkodobé. 

Z počtu dospělců v daném roce se nedá předpovídat počet dospělců v následujícím roce. 

Příčinou vymření může být např. rozkolísání srážkových poměrů, které ovlivní larvální 

mortalitu (PULLIN,2007). 

Na jednom místě vedle sebe nalezneme druhy extrémně mobilní (tažní motýli 

schopni za život překonat tisíce kilometrů), např. babočka admirál (Vanessa atalanta), a 

extremně sedentární (ve sledovaných sadech nebyl nalezen). Počet populací v krajině 

závisí na rychlosti kolonizací a vymírání. Kolonizace musí být rychlejší než vymírání. 

Kolonizace záleží na dostupnosti stanovišť, jejich vzájemné vzdálenosti a propojenosti. Pro 

migrující jedince jsou některé krajinné struktury (květná louka) prostupnější než houštiny 

(BENEŠ, 2002). 

Řada druhů neobývá vyhraněné kolonie závisle na stanovištních podmínkách, jsou 

v krajině všeobecně rozptýleni. I některé druhy s otevřenými populacemi mohou být 

ohroženými, jestliže stávající kulturní krajinu změníme v „biologickou poušť“, např. 
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obsadíme energetickými plodinami - kukuřicí nebo řepkou. Populační zásahy se netýkají 

jenom hmyzu, ale i ostatních živočichů a rostlin (BENEŠ, 2002). 

3 Výzkumná část 

Výzkumná část je rozdělena na 4 části: lokalizace sledovaného území, metody a 

materiál k zhodnocení rostlin a motýlů, ekologie druhů denních motýlů, výsledky a 

zhodnocení. 

3.1 Lokalizace sledovaného místa 

Podle atlasu pro mapování motýlů patří sledované území do kvadrátu 6176, viz 

Obrázek 5 - červená tečka. Pozorovaná místa jsou tedy lokalizována na území obce 

Orlová, konkrétně Orlová Lazy, viz Obrázek 6. Plocha existujících ovocných sadů na 

sledovaném území je v současné době 16,68 ha. Umístění sadů zobrazuje Obrázek 12, 

plochy sadů jsou ohraničeny plnou červenou čárou. Nadmořská výška se pohybuje v 

rozmezí 256 - 295 m. n. m. Dle evidence CUZK, dostupné na www: 

<http://www.cuzk.cz>, je součtová plocha pozemků klasifikovaných jako ovocný sad na 

sledovaném území celkem 31,18 ha. Některé sadové plochy v jižní části Lazů nemají však 

v současné době charakter sadů. Tyto plochy jsou označené červenou přerušovanou čárou, 

viz Obrázek 12. Část původního území sadů byla přeměněna na pole, viz Obrázek 8. Výše 

uvedené informace byly již uvedeny v mé bakalářské práci. 

V okolí sadů se nachází také dvě umělé vodní nádrže. Větší plochu (6,6 ha) zaujímá 

nádrž Kozí Becirk, viz Obrázek 9. Menší nepojmenovaná vodní nádrž (u bývalé kolonie 

Chobotovka), viz Obrázek 10, která se nachází severněji, má plochu 0,45 ha. Na mapce, 

viz Obrázek 12, jsou plochy vodních nádrží vyznačeny modrou čárou. Voda je v obou 

nádržích čistá až průzračná a poměrně bohatá na faunu. Fialově je na mapce označena 

zahrádkářská zástavba v blízkosti sadů. 

3.1.1 Hydrologické poměry území 

V blízkosti sledovaných sadů teče říčka Orlovská Stružka, která teče z Doubravy 

směrem k Orlové Lazům. V Orlové městě se spojuje s Petřvaldskou Stružkou, která 

protéká systémem rybníků na území obce Rychvald, pak obcí Vrbice, kde se již jmenuje 
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Vrbická Stružka a vtéká do Odry. Místní vodoteče jsou následkem důlní činností 

přetrhány, pozměněny a částečně zatrubněny. 

3.1.2 Geomorfologické poměry  

Podle regionálně geomorfologického třídění georeliefu České republiky patří okres 

Karviná do provincie Západní Karpaty. Větší severní část se řadí do soustavy 

Vněkarpatských sníženin, podsoustavy Severních Vněkarpatských sníženin a do celku 

Ostravská pánev. Jsou to roviny až ploché nížinné pahorkatiny na čtvrtohorních 

sedimentech ve střední nadmořské výšce 244m.n.m. Mezi Orlovou, Karvinou a Petřvaldem 

se rozkládá Orlovská plošina (WEISSMANOVÁ, 2004). 

3.1.3 Geologická stavba  

Okres Karviná má poměrně pestrou geologickou stavbu. Z českého masívu vystupují 

horniny na povrch ve dvou výchozech u Orlové. V hloubce tvoří karbonské podloží celého 

okresu. V karbonských sedimentech jsou ložiska černého uhlí. Sedimenty Vnějších 

Západních Karpat tvoří dvě na sobě spočívající jednotky, slezskou a podslezskou. Většinu 

povrchu terénu v okrese pokrývají čtvrtohorní usazeniny. Jsou tu sedimenty ledovcové, 

glaciální série (WEISSMANOVÁ, 2004). 

V níže položených územích jako Ostravská pánev převládají půdy hlinité. Výraznou 

měrou se na vývoji půd regionu, jejich chemismu, podílí kromě podloží také acidifikace 

kyselými dešti. Půda je na mnoha místech kontaminovaná těžkými kovy, kadmiem, 

zinkem, olovem. Na území Orlové převládají půdní typy pseudogleje luvické. Přemístěním 

horizontu vznikly antrozemě (WEISSMANOVÁ, 2004). 

3.1.4 Klimatické poměry  

Celý okres náleží podle Quittovy klimatické klasifikace do mírně teplé oblasti, která 

je zde charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným 

obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou 

s krátkým trváním sněhové pokrývky (průměrně 50 – 60 dní v roce). Průměrná roční 

teplota se pohybuje mezi 7,5 - 8,5 ° C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 600 – 700 mm 

(WEISSMANOVÁ, 2004).  
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3.1.5 Rekultivace území 

Působením těžkého průmyslu, zejména hornictví a koksárenství, a vybudováním 

husté sídelní zástavby byl Karvinský region extrémně antropogenizován a příroda téměř 

zanikla. Před rokem 1989 se Karvinsko stalo místem s členitými odvaly důlních hlušin, 

ostře kontrastujících s vodními plochami poklesů, kde odumíraly lesní porosty, jinde 

třešně, hrušně nebo jabloně bývalých zahrad. Výsledkem „rekultivací“ byly 

několikametrové navážky důlních hlušin, srovnané do plochých útvarů, převrstvené jen 

několika centimetry jílového odpadu, získaného z výkopů stavební činnosti. Takto 

upravené pozemky byly vráceny k zemědělskému hospodaření nebo byly zalesněny. Od 

90. let pokračuje rekultivace území. Současně probíhá výrazný útlum těžby a 

restrukturalizace průmyslu (WEISSMANOVÁ, 2004)  

 

Obrázek 5: Čtvercová síť ČR  

podklad dostupný na www:<http//www.lepidoptera.cz> 

  

http://www.lepidoptera.cz/
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Obrázek 6: Vyznačení pozorované lokality (červeně)  

podklad dostupný na www: <http//mapy.cz>. 

 

 

Obrázek 7: Rozmístěni sadů (orámovány červeně) 

podklad dostupný na www: <http//cuzk.cz>. 

     100         200       300 m 
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Obrázek 8: Pole u sadu č. 5  

Foto: B. Matuszková, (2011) 

 

 

Obrázek 9: Vodní nádrž Kozí Becirk  

Foto: B. Matuszková, (2011) 
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Obrázek 10: Vodní nádrž u bývalé kolonie Chobotovka  

Foto: B. Matuszková, (2011) 

 

 

Obrázek 11: Zahrádkářská zástavba u sadu č. 2  

Foto: B. Matuszková, (2011) 
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Obrázek 12: Mapa rozmístění sadů 

 podklad dostupný na www: <http:www.cuzk.cz> 
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3.1.6 Fytocenologická charakteristika území 

Rozmanitost flóry Moravskoslezského kraje určuje především jeho geografická 

poloha na rozhraní hlavních geomorfologických jednotek. Okres Karviná je součástí 

fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum a fytocenologického okresu Ostravská 

pánev. Původně celé území Karvinska pokrývaly lesy. Podstatnou část tvořila mozaika 

lužních porostů svazu Alnion incanae s bylinným patrem hydrofilních až mezofilních 

lesních druhů např. bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo popenec obecný 

(Glechoma hederacea), viz Obrázek 13, kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), kostival 

lékařský (Symphytum officinale) viz Obrázek 14, mokřadních olšin svazu Alnion 

glutinosae, vrbových a vrbotopolových luhů svazu Salicion triandrae a Salicion albae viz 

Obrázek 15. 

 

Obrázek 13: Glechoma hederacea a Aegopodium podagraria  

Foto: B. Matuszková, (2012) 
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Obrázek 14: Symphytum officinale 

Foto: B. Matuszková, (2012) 

 

Mimo údolní nivy převažují podmáčené dubové bučiny (Carici - Quercetum). Jak 

lužní lesy, tak dubové bučiny se tu zachovaly pouze fragmentárně (WEISSMANNOVÁ, 

2004).  

 

Obrázek 15: Vrby (Salix), u sadu č. 3  

Foto: B. Matuszková, (2012) 
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3.2 Metody práce a softwarové nástroje 

Metodika průzkumu sledovaných sadů byla založena na pořízení fytocenologických 

snímků vybraných ploch a monitorování výskytu motýlů na území sledovaných sadů, 

případně v jejich blízkém okolí. 

Pro záznamy o nalezených rostlinách a vytvoření potřebné databáze rostlin byl použit 

program Turboveg. Spolu s rostlinou byla zaznamenána její patrovitost a pokryvnost podle 

 Braun - Blanquetovy stupnice. Následně byla data vyexportována do programu Juice, 

který zpracoval údaje pro vyčíslení Ellenbergových ekočísel a Shannon - Wienerova 

indexu diverzity. 

Program Janitor, jinak nazývaný Survey Pro, je používán pro tvorbu databáze 

nalezených druhů zvířat a rostlin. V mém případě jsem Janitor použila pro záznamy 

vyskytujících se denních motýlů. Databáze obsahuje identifikační číslo záznamu, název 

taxonu, lokalitu a její souřadnice, datum, nadmořskou výšku, věrohodnost, s jakou se 

podařilo určit daného motýla, jméno autora, typ výzkumu, populační počet, populace a 

relativní počet a metodu sběru a je vymezen i prostor pro poznámky. V poznámce jsem 

zaznamenala číslo sadu, ve kterém byl motýl nalezen, popřípadě teplotu vzduchu a formu 

motýla (jarní nebo letní). 

Pro výpočty byl použit program Microsoft Office Excel 2007. Byl použit pro filtraci 

a uspořádání dat do tabulek, určení indikátorů pro hodnocení kvality biotopů a dominance 

motýlů a výpočet Shannon- Wienerova indexu diverzity. Excel byl použit rovněž pro 

vypracování grafů biotopů a příčin ohroženosti. V Excelu byly zpracovány grafy statistiky 

výskytu jednotlivých druhů motýlů v čase. Vstupní data pro mnohorozměrnou statistickou 

analýzu byla rovněž zpracována v Excelu.  

Pro hodnocení vícerozměrných závislostí byl použit program Canoco. Tento program 

umožňuje několik druhů gradientních analýz. Základním výstupem analýzy je tzv. 

ordinační diagram, který zobrazuje vztahy mezi vzorky (samples - v našem případě jsou to 

sady) a druhy (species – v našem případě motýli), případně charakteristikami prostředí 

(environmental charakteristics), jako světlo, vlhkost aj. V první fázi zpracování vstupních 

dat byla použita metoda DCA, která vypočítává délky gradientů. Na základě délek 

gradientů se rozhoduje zda-li v druhé fázi bude použita analýza PCA (Priciple Component 
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Analysis), nebo CCA (Canonical Correspondence Analysis). Pokud délky gradientů jsou 

menší než 3, použije se v druhé fázi metoda PCA.  

 

3.3 Metody práce pro botanický průzkum 

Analýza rostlinných společenstev se provádí na vymezených plochách. Subjektivní 

výběr studijních ploch vychází z předběžného rozlišení typu společenstev ve zkoumaném 

území, při relativně rovnoměrném rozmístění ploch v jednotlivých typech. Objektivní 

výběr je založen buď na náhodném rozmístění ploch na území, nebo na jejich 

systematickém rozmístění pomocí určité sítě (MORAVEC, 1994). 

Výběr studijních ploch byl proveden během několika předběžných exkurzí do 

studovaného území, kdy byly získány znalosti o variabilitě prostředí. Fytocenologické 

snímkování bylo provedeno 30. 5. 2012 v sadě č. 5, 24. 7. 2012 v sadech č. 1, 6 a 21. 8. 

2012 v sadech č. 2, 3, 4. 

Homogenita rostlinného společenstva byla nezbytnou podmínkou pro jeho analýzu. 

Byla stanovena plocha 100 m
2
. Výsledky fytocenologických snímků v jednotlivých 

plochách (sadech) byly po fytologickém snímkování zpracovány do tabulek připravených 

pro další analýzu a hodnocení, viz Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4, Tabulka 5, Tabulka 6, 

Tabulka 7.  
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Tabulka 2: Fytocenologický snímek – sad č. 1 (u MHD U Kornase) 

Vědecký název Národní název Patrovitost 
Pokryvnost 

ve fyt. snímku 

Aegopodium podagraria  bršlice kozí noha [6] .2 

Arctium minus lopuch menší [6] .1 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený [6] 43 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní [6] .4 

Calystegia sepium opletník plotní [6] 21 

Crepis biennis škarda dvouletá [6] 21 

Dactylis glomerata srha laločnatá [6] 43 

Elytrigia repens pýr plazivý [6] 32 

Lathyrus pratensis hrachor luční [6] 42 

Malus spp. jabloň domácí [3] 44 

Phleum pratense bojínek luční [6] 32 

Rumex acetosa šťovík kyselý [6] +1 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá [6] 12 

Vicia cracca vikev ptačí [6] 12 
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Tabulka 3: Fytocenologický snímek – sad č. 2 (u Kozího Becirku) 

Vědecký název Národní název Patrovitost 
Pokryvnost 

ve fyt. snímku 

Acer platanoides javor mléč [3] r. 

Acer pseudoplatanus javor klen [7] 2. 

Aegopodium podagraria   bršlice kozí noha [6] 34 

Agrimonia eupatoria řepík lékařský [6] +1 

Arctium lappa  lopuch větší [6] r. 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní [6] 43 

Calystegia sepium opletník plotní [6] +. 

Cirsium arvense pcháč oset [6] .2 

Dactylis glomerata srha laločnatá [6] +. 

Dryopteris filix-mas kapraď samec [6] 1+ 

Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá [6] .r 

Equisetum sylvaticum přeslička lesní [6] .+ 

Geum urbanum kuklík městský [6] r. 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná [6] 11 

Juglans regia ořešák královský [2] r. 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná [6] +1 

Malus spp. jabloň domácí [3] 44 

Quercus robur dub letní [3] rr 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý [4] .1 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský [6] 2r 

Tilia cordata lípa srdčitá [3] r+ 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá [6] 34 

Vicia cracca vikev ptačí [6] 11 

Vicia sepium vikev plotní [6] 1. 
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Tabulka 4: Fytocenologický snímek – sad č. 3 (u louky) 

Vědecký název Národní název 
Patrovitost Pokryvnost 

ve fyt. snímku 

Aegopodium podagraria  bršlice kozí noha [6] 43 

Achillea macrophylla řebříček širolistý [6] .1 

Alnus glutinosa  olše lepkavá [2] .r 

Betula pendula  bříza bělokorá [2] .r 

Calystegia sepium opletník plotní [6] 32 

Cirsium arvense  pcháč oset [6] 43 

Daucus carota  mrkev obecná [6] 3. 

Equisetum pratense přeslička luční [6] 3. 

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka [6] 4. 

Juglans regia ořešák královský [2] r. 

Lotus corniculatus štírovník růžkatý [6] .1 

Malus spp. jabloň domácí [3] 44 

Pimpinella saxifraga bedrník obecný [6] 2. 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý [6] .+ 

Quercus robur dub letní [7] r. 

Quercus robur dub letní [2] .r 

Ranunculus acris pryskyřník prudký [6] r. 

Rosa canina s.lat.* růže šípková [5] r. 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský [6] 22 

Tanacetum vulgare vratič obecný [6] .+ 

Tilia cordata lípa srdčitá [2] .r 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá [6] 23 

Vicia cracca  vikev ptačí [6] 21 
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Tabulka 5: Fytocenologický snímek – sad č. 4 (u MHD Sad) 

Vědecký název Národní název Patrovitost 
Pokryvnost 

ve fyt. snímku 

Acer platanoides javor mléč [7] 4. 

Acer pseudoplatanus javor klen [7] 4. 

Aegopodium podagraria  bršlice kozí noha [6] .3 

Betula pendula bříza bělokorá [2] .+ 

Cirsium arvense pcháč oset [6] r+ 

Crepis biennis škarda dvouletá [6] r. 

Dryopteris filix-mas kapraď samec [6] .r 

Elytrigia repens pýr plazivý [6] .3 

Galeopsis pubescens konopice pýřitá [6] r. 

Geranium palustre kakost bahenní [6] 3. 

Geum urbanum kuklík městský [6] rr 

Malus spp. jabloň domácí [3] 44 

Populus tremula topol osika [7] 3. 

Quercus robur  dub letní [3] .r 

Rumex acetosa šťovík kyselý [6] 1. 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský [6] .4 

Stachys palustris čistec bahenní [6] r. 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá [6] 45 

Vicia sepium  vikev plotní [6] .r 
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Tabulka 6: Fytocenologický snímek – sad č. 5 (hrušňový sad) 

Vědecký název Národní název Patrovitost 
Pokryvnost 

ve fyt. snímku 

Acer pseudoplatanus javor klen [7] r.. 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha [6] 423 

Agrimonia eupatoria řepík lékařský [6] ..1 

Agrostis stolonifera psineček výbežkatý [6] .1. 

Alopecurus pratensis psárka luční [6] 3.. 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený [6] 1.+ 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní [6] .2. 

Calystegia sepium opletník plotní [6] 332 

Carex hirta ostřice srstnatá [6] 2.. 

Cirsium arvense pcháč oset [6] 1.2 

Dactylis glomerata srha laločnatá [6] 2.. 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý [7] r.. 

Galium aparine svízel přítula [6] 2.1 

Geranium palustre kakost bahenní [6] 433 

Geum urbanum  kuklík městský [6] 2.2 

Glechoma hederacea popenec břečťanolistý [6] 2.. 

Lathyrus pratensis hrachor luční [6] +.. 

Phleum pratense bojínek luční [6] 3.. 

Pyrus spp. hrušeň obecná [3] 444 

Ranunculus acris pryskyřník prudký [6] +.. 

Rosa canina s.lat.* růže šípková [4] r.. 

Solidago virgaurea zlatobýl obecný [6] +.. 

Symphytum officinale kostival lékařský [6] .2. 

Tilia platyphyllos lípa velkolistá [3] r.. 

Urtica dioica  kopřiva dvoudomá [6] 444 

Vicia cracca  vikev ptačí [6] .2. 
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Tabulka 7: Fytocenologický snímek - sad č. 6 (jabloňový sad u hrušňového sadu) 

Vědecký název Národní název 
Patrovitost Pokryvnost 

ve fyt. snímku 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha [6] 44 

Angelica sylvestris děhel lesní [6] 2. 

Arctium minus  lopuch menší [6] 1. 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní [6] 4. 

Calystegia sepium opletník plotní [6] 32 

Cirsium arvense pcháč oset [6] 3. 

Conyza canadensis  turanka kanadská [6] r. 

Corylus avellana  líska obecná [3] r1 

Dactylis glomerata srha laločnatá [6] 32 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý [3] .r 

Geum urbanum  kuklík městský [6] r. 

Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá [6] .+ 

Lathyrus pratensis hrachor luční [6] .+ 

Malus spp. jabloň domácí [3] 44 

Phleum pratense  bojínek luční [6] 2. 

Phragmites australis rákos obecný [6] 3. 

Prunus avium  třešeň ptačí [3] r. 

Quercus robur  dub letní [3] r. 

Reynoutria japonica  křídlatka japonská [5] 2. 

Salix caprea  vrba jíva [3] .1 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský [6] .2 

Solidago virgaurea zlatobýl obecný [6] .1 

Symphytum officinale kostival lékařský [6] 1+ 

Tanacetum vulgare  vratič obecný [6] .r 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá [6] 54 

Vicia cracca vikev ptačí [6] r1 

Vicia sepium vikev plotní [6] .+ 
 

Tabulka 8: Vysvětlivky k fytocenologickým snímkům 

Patrovitost Pokryvnost 

1 – vysoké stromové patro r ················· 1 – 3 kusy 

2 – střední stromové patro + ················ do 1 % 

3 – nízké stromové patro 1················· 1 – 5 % 

4 – vysoké keřové patro 2 ················ 5 – 25 % 

5 – nízké keřové patro 3 ·················25 – 50 % 

6 – bylinné patro 4 ·················50 – 75 % 

7 – juvenilní stadium 5 ·················75 – 100 % 
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3.4 Metody zkoumání motýlů 

Druhovou pestrost motýlů ovlivňují hlavně klimatické změny, geografická poloha 

území a poměrně velká rozmanitost biotopů. Významnou pozitivní roli sehrálo trvající 

působení člověka vedoucí k výraznému zvýšení heterogenity krajiny.  

Nedestruktivní metody zkoumání hmyzu mají v dnešní době větší význam než 

sbírání a špendlení do schránek. Nedestruktivní metody jsou lepší z hlediska 

ochranářského. Kvalitní fotografie a barevné atlasy nahrazují sběr. Některé motýly však 

nelze zdokumentovat fotografií v přirozeném stavu. Část z nich v klidu neotvírá křídla, 

nebo je otvírá jen za určitého počasí. Někteří motýli málo usedají a jsou plaší. Jedna 

z možností je vyfotografovat motýla v uzavřené průhledné nádobě.  

Pro ochranu motýlů a ekologické vědy je důležité znát početnost, kterou však není 

jednoduché zjistit. Motýli jsou příliš pohybliví. Metody odhadu velikosti populace lze dělit 

na relativní a absolutní. Relativní metody jsou jednoduché a jsou méně pracné. Díky nim 

můžeme zachytit rozdíly mezi generacemi, sezónami a stanovišti, hodí se na dlouhodobé 

použití. Absolutní metody jsou určeny k preciznímu zjišťování velikosti populace a jsou 

velmi pracné. Pracnost se zvyšuje, pokud chceme zjistit přesný výsledek. Tyto metody 

nejsou však použitelné pro pohyblivé motýly a migranty. 

Nejvíce populární je metoda transektu. Transekt je vytyčená zkoumaná trasa, na 

které se pravidelně motýli počítají. Volíme ji podle velikosti stanoviště. Aktivita motýlů 

značně závisí na atmosférických podmínkách. Zima, silný vítr nebo vysoká zamračenost 

omezuje aktivitu denních motýlů. Proto se sledování provádí pouze za přijatelného počasí. 

Transekt je rozdělen na úsečky, na kterých se provádí nezávislé počty. Umožňuje to 

získání informací o lokálním rozmístění motýlů. Úsečky se člení podle biotopů, způsobu 

využití terénu a rozrůzněnosti vegetace. Je třeba odhadnout i budoucí změny stanoviště a 

dále dělit úsečky na ještě menší. 

Pozorovací sezóna trvá od 1. dubna do 30. září. Nejlépe je provádět počítání jednou 

týdně mezi 10:00 až 16:00 hodinou. Zapisují se motýli nalezeni při jednotném přemístění 

se po transektu. Za transekt se obvykle volí krychle velikosti 5 m
3
. Na každém místě se 

pozorujeme podobné druhy, proto je třeba tyto druhy chytit do síťky a pozorovat z blízka. 

Není vhodné identifikovat motýly lítající vysoko nad zemí nebo v houštinách mimo přímý 
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dohled. Motýli, kteří létají vysoko v korunách dřevin jako Theclinae, jsou vidět pouze 

v ojedinělých případech, pokud sletí níže.  

Pomocí metody transektu získáváme počet motýlů na celé stezce i na jednotlivých 

jejích částech. Součet počtů slouží pro výpočet indexu početnosti ve formě průměru za 

týden. Pro druhy, u kterých existují výrazně oddělené generace, se počítá odděleně index 

početnosti, podobně je to u druhů zimujících jako dospělci. Index početnosti nelze použít 

na porovnání početnosti různých populací na daném místě. Index odráží létající dny, kdy 

motýli lítají. Proměnlivost počasí ovlivňuje životnost motýlů v daných letech, a tím i na 

korelaci indexu početnosti se skutečnou velikostí populací. 

Stacionární verzí metody transektu je taxace bodová, tj. počítaní všech motýlů 

objevujících se ve sledovaném prostoru ve specifikovaném časovém úseku. Čím více bodů 

se najde v okolí daného prostředí, tím věrohodnější jsou výsledky. Získávají se data 

relativní a skutečná. Nejčastěji používanou metodou popisování velikosti populace motýlů 

je označování. Označuje se anglickou zkratkou MRR, pocházející ze slov mark – release - 

recapture tzn. zaznamenat – pustit – chytit znovu.“MRR“ průzkumy umožňují získávání 

informací na téma přežití, mobility a také popsat trasu migrace stěhovavých druhů. Díky 

značení je možné také odhadnout reálnou početnost populací, za použití určitých korektur, 

opřené na střední rychlosti vymírání. Vadou této metody je to, že chycení motýla může mít 

vliv na jeho další chování. K popisu populací může sloužit také počítání preimaginálních 

stádii. Sledování vajíček nebo housenek je u některých druhů jednodušší než dospělých 

jedinců. Počítá se např. vejce ohniváčka černočárného (Lycaena dispar) (SIELEZNIEW, 

2010). 

Průzkum sadů byl zaměřen na zjištění denních druhů motýlů. Výše uvedené teorie o 

průzkumu motýlů jsou zmíněny v atlasech. V mém případě nebylo možné pravidelné 

sledování. Jednak s ohledem na proměnlivost počasí a jednak na denní studium. 

Poznávacím znamením, kdy je vhodná doba na průzkum sadů, byla v mém případě 

pozorování v okolí svého bydliště. Výskyt motýlů v zahradě a na poli signalizoval, že 

motýli létají. Byla zvolena nedestruktivní metoda fotografování, stejně jako v bakalářské 

práci. Někteří jedinci byli odchyceni do sklenice pomocí sítky na motýly. Druhy byly 

určeny podle atlasů. U těžce rozlišitelných druhů jsem požádala o pomoc odborníky 

z Entomologického ústavu v ČR, České Budějovice. Spolehlivé vědecké určení druhů 
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živých organizmů je vlastně základem veškeré biologické práce, jejichž obsahem je 

sledování výskytu živočichů nebo rostlin na daném území. Z tohoto důvodu je přesné 

určování druhů hmyzu věc všeobecně prospěšná. Podrobně prohlížíme jejich tělo a 

všímáme si na něm znaků, které jsou všeobecně známé a pro určení druhu dle různých 

klíčů a katalogů důležité. Těmto znakům říkáme systematické. Nejčastěji to bývá tvar 

tykadel, křídel, zbarvení, reflektance, vlastnosti povrchu těla, ochlupení, žilnatiny a další 

znaky, které se dají určit přímo v terénu.  

Záznamy o vysledovaných motýlech byly následně po provedení jednotlivých 

průzkumů zapsány pomocí databázového programu Survey Pro. Vytvořená databáze 

obsahuje identifikační číslo (ID_Z13), taxon (ID_TAX), název lokality (LOK) a její 

souřadnice (X,Y), nadmořskou výšku (ELEV), věrohodnost (V) s jakou se podařilo určit 

daného motýla, autora (AUTOR), typ výzkumu (V_AKT), populační počet (PP), populace 

(P) a relativní počet (RP), metodu sběru (METOD_SB), datum. V poznámce jsem 

zaznamenala číslo sadu, ve kterém byl motýl nalezen, teplotu vzduchu, případně formu 

motýla (jarní nebo letní). Výstup z pořízené databáze byl pro následné analýzy a hodnocení 

proveden do formátu Excel, viz Tabulka 9 

Výskyt motýlů byl hodnocen několika způsoby. Podrobnější popisy a vysvětlivky 

k jednotlivým způsobům hodnocení jsou pro přehlednost uvedeny v kapitole Vyhodnocení 

lepidopterického průzkumu v sadech  
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Tabulka 9: Záznamy o motýlech v programu Survey Pro za roky 2010 - 2012 

ID_Z13 ID_TAX LOK X Y ELEV V AUTOR V_AKT PP P RP METOD_SB DATUMOD DATUMDO POZNAMKA 

IjRh80000001 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20100424 20100424 2 

IjRh80000002 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 270 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100430 20100430 2 

IjRh80000003 Pieris brassicae Orlová -459587 -1101521 270 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100430 20100430 2 

IjRh80000004 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 270 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100430 20100430 2 

IjRh80000005 Pararge aegeria Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20100430 20100430 2 

IjRh80000006 Inachis io Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci A fotografování 20100430 20100430 2 

IjRh80000007 Inachis io Orlová -459587 -1101521 295 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100507 20100507 6 

IjRh80000008 Pieris napi Orlová -459587 -1101521 295 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20100507 20100507 6 

IjRh80000009 Aphantopus hyperantus Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100606 20100606 3 

IjRh80000010 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 273 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100606 20100606 3 

IjRh80000011 Issoria lathonia Orlová -459587 -1101521 275 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20100617 20100617 5 

IjRh80000012 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 273 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20100626 20100626 3 

IjRh80000013 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20100629 20100629 3 

IjRh80000014 Vanessa cardui Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100629 20100629 1 

IjRh80000015 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 273 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20100702 20100702 3 

IjRh80000016 Aphantopus hyperantus Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20100702 20100702 4 

IjRh80000017 Aphantopus hyperantus Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100705 20100705 2 

IjRh80000018 Aphantopus hyperantus Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100711 20100711 4 

IjRh80000019 Ochlodes sylvanus Orlová -459587 -1101521 284 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100711 20100711 4 

IjRh80000020 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100711 20100711 4; letní forma 

IjRh80000021 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100714 20100714 3 

IjRh80000022 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100714 20100714 4 

IjRh80000023 Inachis io Orlová -459587 -1101521 284 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20100716 20100716 4 

IjRh80000024 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100716 20100716 4 
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první pokračování Tabulky 9: Záznamy o motýlech v programu Survey Pro za roky 2010 - 2012 

ID_Z13 ID_TAX LOK X Y ELEV V AUTOR V_AKT PP P RP METOD_SB DATUMOD DATUMDO POZNAMKA 

IjRh80000025 Ochlodes sylvanus Orlová -459587 -1101521 284 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100716 20100716 4 

IjRh80000026 Aphantopus hyperantus Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100716 20100716 4 

IjRh80000027 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100716 20100716 4 

IjRh80000028 Aphantopus hyperantus Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100722 20100722 1 

IjRh80000029 Nymphalis antiopa Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20100722 20100722 1 

IjRh80000030 Pararge aegeria Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100722 20100722 1 

IjRh80000031 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100807 20100807 3 

IjRh80000032 Papilio machaon Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20100807 20100807 3 

IjRh80000033 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20100809 20100809 2 

IjRh80000034 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 275 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20100809 20100809 5 

IjRh80000035 Ochlodes sylvanus Orlová -459587 -1101521 275 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20100809 20100809 5 

IjRh80000036 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 273 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100809 20100809 3 

IjRh80000037 Inachis io Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20100809 20100809 3 

IjRh80000038 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100809 20100809 2 

IjRh80000039 Vanessa cardui Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100809 20100809 2 

IjRh80000040 Lycaena dispar Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100813 20100813 2 

IjRh80000041 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100813 20100813 2 

IjRh80000042 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100820 20100820 2 

IjRh80000043 Vanessa cardui Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100820 20100820 2 

IjRh80000044 Lycaena dispar Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100820 20100820 2 

IjRh80000045 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100820 20100820 2 

IjRh80000046 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 275 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20100826 20100826 5 

IjRh80000047 Polygonia c-album Orlová -459587 -1101521 275 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100826 20100826 5 
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druhé pokračování Tabulky 9: Záznamy o motýlech v programu Survey Pro za roky 2010 - 2012 

ID_Z13 ID_TAX LOK X Y ELEV V AUTOR V_AKT PP P RP METOD_SB DATUMOD DATUMDO POZNAMKA 

IjRh80000048 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 295 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20100906 20100906 6 

IjRh80000049 Polygonia c-album Orlová -459587 -1101521 295 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20100906 20100906 6 

IjRh80000050 Inachis io Orlová -459587 -1101521 295 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20100908 20100908 6 

IjRh80000051 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 275 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20101003 20101003 5 

IjRh80000052 Inachis io Orlová -459587 -1101521 275 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci C fotografování 20101003 20101003 5 

lP0z00000001 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20110604 20110604 5 

lP0z00000002 Pieris napi Orlová -459587 -1101521 256 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 10 jedinci C fotografování 20110604 20110604 5, 6 

lP0z00000003 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 256 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110604 20110604 3 

lP0z00000004 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 256 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20110604 20110604 6 

lP0z00000005 Lycaena dispar Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110604 20110604 2 

lP0z00000006 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 273 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110619 20110619 3 

lP0z00000007 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 273 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110706 20110706 3 

lP0z00000008 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20110706 20110706 5 

lP0z00000009 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20110710 20110710 5 

lP0z00000010 Thymelicus sylvestris Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110710 20110710 5 

lP0z00000011 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110710 20110710 5 

lP0z00000012 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20110710 20110710 5 

lP0z00000013 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110710 20110710 5 

lP0z00000014 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20110803 20110803 2 

lP0z00000015 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110803 20110803 2 

lP0z00000016 Lycaena phlaeas Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110803 20110803 2 

lP0z00000017 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110803 20110803 2 

lP0z00000018 Pieris napi Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110807 20110807 5 

lP0z00000019 Gonepteryx rhamni Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20110814 20110814 4 
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třetí pokračování Tabulky 9: Záznamy o motýlech v programu Survey Pro za roky 2010 - 2012 

ID_Z13 ID_TAX LOK X Y ELEV V AUTOR V_AKT PP P RP METOD_SB DATUMOD DATUMDO POZNAMKA 

lP0z00000020 Pieris napi Orlová -459587 -1101521 284 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20110814 20110814 4 

lP0z00000021 Lycaena dispar Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20110824 20110824 1 

lP0z00000022 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 284 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20110824 20110824 1 

lP0z00000023 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110904 20110904 2 

lP0z00000024 Inachis io Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20110917 20110917 3 

lP0z00000025 Polygonia c-album Orlová -459587 -1101521 273 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110917 20110917 3 

lP0z00000026 Inachis io Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20110723 20110723 3 

lP0z00000027 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20110723 20110723 5 

lP0z00000028 Pieris brassicae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110723 20110723 5 

lP0z00000029 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110723 20110723 5 

lP0z00000030 Vanessa cardui Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20110723 20110723 5 

lP0z00000031 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20110723 20110723 5 

lP0z00000032 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20110727 20110727 4 

lP0z00000033 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20110727 20110727 4 

lP0z00000034 Inachis io Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110923 20110923 3, 5 

lP0z00000035 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20110923 20110923 5, 3 

lP0z00000036 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120318 20120318 4 

lP0z00000037 Polygonia c-album Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120430 20120430 5; 30 oC 

lP0z00000038 Gonepteryx rhamni Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120430 20120430 5, 3 

lP0z00000039 Anthocharis cardamines Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120430 20120430 5 

lP0z00000040 Pieris napi Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 10 jedinci C fotografování 20120430 20120430 5, 1 

lP0z00000041 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 10 jedinci C fotografování 20120505 20120505 6; 25 oC 

lP0z00000042 Inachis io Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120505 20120505 3 

lP0z00000043 Anthocharis cardamines Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci A fotografování 20120505 20120505 2 
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čtvrté pokračování Tabulky 9: Záznamy o motýlech v programu Survey Pro za roky 2010 - 2012 

ID_Z13 ID_TAX LOK X Y ELEV V AUTOR V_AKT PP P  RP METOD_SB DATUMOD DATUMDO POZNAMKA 

lP0z00000044 Polygonia c-album Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120505 20120505 5 

lP0z00000045 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120505 20120505 6 

lP0z00000046 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120519 20120519 5 

lP0z00000047 Vanessa cardui Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120519 20120519 5 

lP0z00000048 Leptidea reali Orlová -459587 -1101521 264 1 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120519 20120519 1 

lP0z00000049 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120525 20120525 5 

lP0z00000050 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120525 20120525 5 

lP0z00000051 Coenonympha pamphilus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120525 20120525 5 

lP0z00000052 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120525 20120525 3 

lP0z00000053 Carterocephalus palaemon Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120525 20120525 2 

lP0z00000054 Cupido minimus Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120525 20120525 5 

lP0z00000055 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci C fotografování 20120525 20120525 5 

lP0z00000056 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120525 20120525 5 

lP0z00000057 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120525 20120525 5 

lP0z00000058 Coenonympha pamphilus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120530 20120530 5 

lP0z00000059 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120615 20120615 5, 1 

lP0z00000060 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120615 20120615 5 

lP0z00000061 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120615 20120615 5 

lP0z00000062 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120615 20120615 5 

lP0z00000063 Pieris brassicae Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120615 20120615 1 

lP0z00000064 Lycaena dispar Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120615 20120615 2 

lP0z00000065 Ochlodes sylvanus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120617 20120617 5 

lP0z00000066 Celastrina argiolus Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120617 20120617 5 

lP0z00000067 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120617 20120617 5 
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páté pokračování Tabulky 9: Záznamy o motýlech v programu Survey Pro za roky 2010 - 2012 

ID_Z13 ID_TAX LOK X Y ELEV V AUTOR V_AKT PP P RP METOD_SB DATUMOD DATUMDO POZNAMKA 

lP0z00000068 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120617 20120617 1 

lP0z00000069 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120617 20120617 1 

lP0z00000070 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120617 20120617 1 

lP0z00000071 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120621 20120621 5 

lP0z00000072 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 10 jedinci C fotografování 20120621 20120621 
 

lP0z00000073 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci B fotografování 20120621 20120621 5 

lP0z00000074 Polygonia c-album Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 7 jedinci C fotografování 20120621 20120621 6 

lP0z00000075 Thymelicus sylvestris Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120621 20120621 5, 6 

lP0z00000076 Ochlodes sylvanus Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120621 20120621 6 

lP0z00000077 Pieris napi Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120621 20120621 2 

lP0z00000078 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120621 20120621 2 

lP0z00000079 Pieris napi Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120623 20120623 2 

lP0z00000080 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120623 20120623 2 

lP0z00000081 Aglais urticae Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120623 20120623 2 

lP0z00000082 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120623 20120623 5 

lP0z00000083 Gonepteryx rhamni Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120623 20120623 5 

lP0z00000084 Thymelicus sylvestris Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120623 20120623 5, 2 

lP0z00000085 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120623 20120623 5, 2 

lP0z00000086 Celastrina argiolus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120630 20120630 5 

lP0z00000087 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120630 20120630 5 

lP0z00000088 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 15 jedinci C fotografování 20120630 20120630 5, 3 

lP0z00000089 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 7 jedinci C fotografování 20120630 20120630 5, 3 

lP0z00000090 Thymelicus sylvestris Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 7 jedinci C fotografování 20120630 20120630 5, 3 

lP0z00000091 Gonepteryx rhamni Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120630 20120630 3 
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lP0z00000092 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120630 20120630 5 

lP0z00000093 Thymelicus sylvestris Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120707 20120707 5 

lP0z00000094 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120707 20120707 5 

lP0z00000095 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 10 jedinci C fotografování 20120707 20120707 5; letní forma 

lP0z00000096 Issoria lathonia Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120707 20120707 5 

lP0z00000097 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120707 20120707 5 

lP0z00000098 Coenonympha pamphilus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120707 20120707 5 

lP0z00000099 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120707 20120707 5 

lP0z00000100 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120711 20120711 3 

lP0z00000101 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci B fotografování 20120711 20120711 3 

lP0z00000102 Coenonympha pamphilus Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 7 jedinci C fotografování 20120711 20120711 3 

lP0z00000103 Thymelicus sylvestris Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120711 20120711 3 

lP0z00000104 Inachis io Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120711 20120711 3 

lP0z00000105 Polygonia c-album Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120711 20120711 3 

lP0z00000106 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120720 20120720 5 

lP0z00000107 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci B fotografování 20120720 20120720 5 

lP0z00000108 Vanessa cardui Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120720 20120720 5 

lP0z00000109 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120720 20120720 5 

lP0z00000110 Polygonia c-album Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120724 20120724 1 

lP0z00000111 Araschnia levana Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120724 20120724 1 

lP0z00000112 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120724 20120724 1 

lP0z00000113 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120724 20120724 1 

lP0z00000114 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120724 20120724 1 

lP0z00000115 Pararge aegeria Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120724 20120724 6 
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lP0z00000116 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci B fotografování 20120726 20120726 5 

lP0z00000117 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 10 jedinci C fotografování 20120726 20120726 
 

lP0z00000118 Thymelicus sylvestris Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120726 20120726 5 

lP0z00000119 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120726 20120726 2 

lP0z00000120 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 264 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci B fotografování 20120726 20120726 2 

lP0z00000121 Coenonympha pamphilus Orlová -459587 -1101521 264 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120726 20120726 2 

lP0z00000122 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120726 20120726 2 

lP0z00000123 Cupido argiades Orlová -459587 -1101521 264 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci B fotografování 20120726 20120726 2 

lP0z00000124 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 307 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci B fotografování 20120728 20120728 5 

lP0z00000125 Cupido argiades Orlová -459587 -1101521 307 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 4 jedinci B fotografování 20120728 20120728 5 

lP0z00000126 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 307 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120728 20120728 5 

lP0z00000127 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 307 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120728 20120728 5 

lP0z00000128 Coenonympha pamphilus Orlová -459587 -1101521 307 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120728 20120728 5 

lP0z00000129 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 6 jedinci C fotografování 20120801 20120801 6 

lP0z00000130 Pieris napi Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120801 20120801 6 

lP0z00000131 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120801 20120801 6 

lP0z00000132 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 6 jedinci C fotografování 20120801 20120801 3 

lP0z00000133 Coenonympha pamphilus Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 8 jedinci C fotografování 20120801 20120801 3 

lP0z00000134 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120801 20120801 3 

lP0z00000135 Aphantopus hyperanthus Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120801 20120801 3 

lP0z00000136 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120801 20120801 3 

lP0z00000137 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120815 20120815 5 

lP0z00000138 Pieris rapae Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120815 20120815 5 

lP0z00000139 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 284 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120815 20120815 5 
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lP0z00000140 Cupido argiades Orlová -459587 -1101521 284 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120815 20120815 5 

lP0z00000141 Polyommatus icarus Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120815 20120815 5 

lP0z00000142 Lycaena dispar Orlová -459587 -1101521 284 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci B fotografování 20120815 20120815 5 

lP0z00000143 Papilio machaon Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci A fotografování 20120821 20120821 5 

lP0z00000144 Coenonympha pamphilus Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120821 20120821 5 

lP0z00000145 Lycaena dispar Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 3 jedinci B fotografování 20120821 20120821 5 

lP0z00000146 Colias hyale Orlová -459587 -1101521 270 3 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci A fotografování 20120903 20120903 5 

lP0z00000147 Vanessa atalanta Orlová -459587 -1101521 270 9 Matuszková Barbara terénní průzkum 5 jedinci C fotografování 20120903 20120903 5 

lP0z00000148 Maniola jurtina Orlová -459587 -1101521 270 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 1 jedinci A fotografování 20120903 20120903 5 

lP0z00000149 Lycaena phlaeas Orlová -459587 -1101521 270 2 Matuszková Barbara terénní průzkum 2 jedinci A fotografování 20120929 20120929 5 
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3.5 Vyhodnocení fytocenologických snímků 

V sadech bylo provedeno fytocenologické snímkování za účelem zhodnocení sadové 

vegetace podle Ellenbergových ekočísel. Ellenbergova ekočísla je stupnice ekologických 

faktorů. K ekologickým faktorům patří vztah rostlin ke světlu, teplotě, kontinentalitě, 

vlhkosti, reakci, půdnímu dusíku. Světlo je bráno vzhledem k intenzitě světla během léta. 

Vztah k teplotě je dán hlavně zeměpisnou šířkou a výškovou pásmovitosti. Kontinentalita 

je určena podle stupně kontinentality celkového klimatu se zvláštním důrazem na teplotní 

minimum a maximum. Vlhkost - výskyt ve vztahu k půdní vlhkosti nebo vodní hladině. 

Reakce - výskyt v závislosti na půdní kyselosti. Dusík - výskyt v závislosti na obsahu 

amoniakálního nebo nitrátového dusíku. 

Místa vybraná k fytocenologickému snímkování jsou zaznamenána v souřadnicích v 

záhlaví tabulek. V závorkách jsou stručně uvedeny lokalizace jednotlivých sadů. Číslování 

sadů, viz Tabulka 10 a Tabulka 11, je v souladu s mapou rozmístění sadů, viz Obrázek 12.  

K hodnocení byl použit program Turboweg, Juice a Excel. Fytocenologické 

snímkování a následné zhodnocení bylo provedeno za spolupráce s Bc. Dominikem 

Niemcem. Všechny informace byly následně přehledně zaznamenány do tabulek, viz 

Tabulka 10 a Tabulka 11. 
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Tabulka 10: Ellenbergova ekočísla určena programy Turboweg a Juice 

Sad č. 1 (u zastávky MHD U Kornase), N 49° 49.313', E 18° 25. 389', 284 m n. m. 

Číslo záznamu Počet druhů Shannon - Wienerův Index Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

1 10 1,84 7,33 5,33 4,33 5,71 6,80 6,89 

2 13 2,03 7,25 5,22 4,33 5,67 6,83 7,00 

 Sad. č. 2 (u jezera Kozí Becirk), N 49°49.736', E 18°25. 489', 270 m n. m. 

Číslo záznamu Počet druhů Shannon -Wienerův Index Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

1 19 1,94 6,12 5,77 4,31 5,47 6,67 6,53 

2 15 1,72 6,21 5,25 4,50 5,82 6,75 5,75 

 Sad č. 3 (u louky), N 49° 49.813', E 18° 25.422', 273 m n. m. 

Číslo záznamu Počet druhů Shannon - Wienerův Index Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

1 14 2,10 7,00 5,67 4,63 5,38 7,00 6,11 

2 14 1,86 6,69 5,10 4,00 5,89 6,86 6,67 

 Sad č. 4 (u zastávky MHD Sad), N 49°49.830', E 18°25. 360', 284 m n. m. 

Číslo záznamu Počet druhů Shannon - Wienerův Index Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

1 11 1,72 6,30 5,13 4,14 5,88 7,00 6,67 

2 10 1,48 6,13 5,50 4,86 5,40 6,25 6,88 

 
Sad č. 5 (hrušňový sad) N 49° 49.444', E 18° 26.047', 275 m n. m. 

Číslo záznamu Počet druhů Shannon - Wienerův Index Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

1 21 2,34 6,25 5,42 3,64 5,85 6,89 7,12 

2 9 1,79 7,14 5,33 4,50 6,43 7,25 7,43 

3 11 1,92 6,67 5,38 3,86 5,57 7,14 7,00 

 Sad č. 6 (jabloňový sad u hruškového sadu), N 49°49. 329', E 18°25. 963'; 295 m n. m. 

Číslo záznamu Počet druhů Shannon - Wienerův Index Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

1 18 2,31 6,82 5,36 4,08 6,14 6,67 6,75 

2 15 1,80 6,67 5,20 3,73 6,00 7,00 6,77 
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Tabulka 11: Zhodnocení fytocenologických snímků podle Ellenbergových ekočísel 

Sad č. 1 (u zastávky MHD U Kornase), N 49° 49.313', E 18° 25. 389', 284 m n. m. 

Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

7,33 hemiheliofyt 5,33 intermediánní stanoviště 4,33 suboceanický 5,71 mezi 5 a 7 6,80 neutrální půdy 6,89 bohaté půdy 

7,25 hemiheliofyt 5,22 intermediánní stanoviště 4,33 suboceanický 5,67 mezi 5 a 7 6,83 neutrální půdy 7,00 bohaté půdy 

 Sad. č. 2 (u jezera Kozí Becirk), N 49°49.736', E 18°25. 489', 270 m n. m. 

Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

6,12 mezi 5 a 7 5,77 mezi 5 a 7 4,31 suboceanický 5,47 čerstvé půdy 6,67 neutrální půdy 6,53 bohaté půdy 

6,21 mezi 5 a 7 5,25 intermediánní stanoviště 4,5 intermediánní 5,82 mezi 5 a 7 6,75 neutrální půdy 5,75 mezi 5 a 7 

 Sad č. 3 (u louky), N 49° 49.813', E 18° 25.422', 273 m n. m. 

Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

7,00 hemiheliofyt 5,67 mezi 5 a 7 4,63 intermediánní 5,38 čerstvé půdy 7,00 neutrální půdy 6,11 mezi 5 a 7 

6,69 hemiheliofyt 5,10 intermediánní stanoviště 4,00 suboceanický 5,89 mezi 5 a 7 6,86 neutrální půdy 6,67 bohaté půdy 

 Sad č. 4 (u zastávky MHD Sad), N 49°49.830', E 18°25. 360', 284 m n. m. 

Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

6,3 mezi 5 a 7 5,13 intermediánní stanoviště 4,14 suboceanický 5,88 mezi 5 a 7 7,00 neutrální půdy 6,67 bohaté půdy 

6,13 mezi 5 a 7 5,50 mezi 5 a 7 4,86 intermediánní 5,40 čerstvé půdy 6,25 mezi 5 a 7 6,88 bohaté půdy 

 Sad č. 5 (hrušňový sad) N 49° 49.444', E 18° 26.047', 275 m n. m. 

Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

6,25 mezi 5 a 7 5,42 intermediánní stanoviště 3,64 suboceanický 5,85 mezi 5 a 7 6,89 neutrální půdy 7,12 bohaté půdy 

7,14 hemiheliofyt 5,33 intermediánní stanoviště 4,50 intermediánní 6,43 mezi 5 a 7 7,25 neutrální půdy 7,43 bohaté půdy 

6,67 hemiheliofyt 5,38 intermediánní stanoviště 3,86 suboceanický 5,57 mezi 5 a 7 7,14 neutrální půdy 7,00 bohaté půdy 

 Sad č. 6 (jabloňový sad u hruškového sadu), N 49°49. 329', E 18°25. 963'; 295 m n. m. 

Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

6,82 hemiheliofyt 5,36 intermediánní stanoviště 4,08 suboceanický 6,14 mezi 5 a 7 6,67 neutrální půdy 6,75 bohaté půdy 

6,67 hemiheliofyt 5,20 intermediánní stanoviště 3,73 suboceanický 6,00 mezi 5 a 7 7,00 neutrální půdy 6,77 bohaté půdy 
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3.5.1 Vysvětlivky k vyhodnocení fytocenologických snímků 

 

Elč Světlo Teplota Kontinentalita 

0 indiferentní indiferentní indiferentní 

1 důsledně plně sciofytní pouze v mrazivých polohách euoceanický 

2 mezi 1 a 3 mezi 1 a 3 oceanický 

3 sciofyt převážně v chladných polohách mezi 2 a 4 

4 mezi 3 a 5 mezi 3 a 5 suboceanický 

5 hemisciofyt intermediánní stanoviště intermediánní 

6 mezi 5 a 7 mezi 5 a 7 subkontinentální 

7 hemiheliofyt většinou teplá stanoviště mezi 6 a 8 

8 mezi 7 a 9 mezi 7 a 9 kontinentální 

9 heliofyt eukontinentální pouze velmi teplá stanoviště eukontinentální 

 

Elč Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

0 indiferentní indiferentní indiferentní 

1 extrémně suchá (skály apod.) velmi kyselá velmi chudá 

2 mezi 1 a 3 mezi 1 a 3 mezi 1 a 3 

3 suché půdy kyselé půdy chudé půdy 

4 mezi 3 a 5 mezi 3 a 5 mezi 3 a 5 

5 
čerstvé půdy (normální, 

střední) 
slabě kyselé půdy středně bohaté půdy 

6 mezi 5 a 7 mezi 5 a 7 mezi 5 a 7 

7 vlhké půdy (nevysychají) neutrální půdy bohaté půdy 

8 mezi 7 a 9 mezi 7 a 9 indikátor dusíku 

9 mokré půdy (špatná aerizace) 
neutrální, bázické 

(alkalické) půdy 

velmi bohatá (indikátor silné 

eutrofizace) 

10 pravidelně zaplavované půdy   

11 
vodní rostliny (listy plovoucí 

na hladině) 
  

12 „podvodní“ rostliny   
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3.6 Vyhodnocení lepidopterického průzkumu v sadech 

Výskyt motýlů lze hodnotit několika níže uvedenými způsoby. 

3.6.1 Indikační hodnocení kvality biotopů na základě motýlích druhů 

Úbytek denních motýlů v ČR indikuje vymírání méně prozkoumaných skupin 

organizmů. Motýli jsou relativně prozkoumanou skupinou bezobratlých, proto je řadíme 

k tzv. „deštníkovým druhům“ nebo taky k indikačním druhům. Motýli obývají shodná 

stanoviště jako řada jiných, nepříliš známých a prozkoumaných organizmů, které mohou 

být ohrožené. Ochranou správně vybraného druhu, chráníme i ty méně známé, obývající 

stejný biotop (BENEŠ, 2002). 

Biotop lze zhodnotit podle metody motýlích indikátorů. Indikátor vychází ze součtu 

bodového hodnocení: potravní, stanovištní vazby, četnosti výskytu druhů motýlů na 

území ČR (www.wmap.cz). 

Metoda je založena na základě znalostí motýlí fauny ČR. V sadech byli motýli 

sledováni tři sezóny, 2010 až 2012, což je minimum (www.wmap.cz). 

Nejdříve byl na základě zpracované databáze proveden soupis imág do tabulky, viz 

Tabulka 12.  

V dalším kroku byla imaga bodově zhodnocena, viz Tabulka 13, na základě tabulky 

uvedené v literatuře (www.wmap.cz). Potom jsou body sečteny podle vzorce  

 = P+S+V, kde  

I = indikační význam 

P = potravní vazba  

S = stanovištní vazba 

V = vzácnost 

Maximální dosažitelný počet bodů je 13. Nejméně 3. Indikační stupeň byl stanoven 

na základě bodového hodnocení, viz Tabulka 13. Dále bylo vypočteno procentuální 

zastoupení jednotlivých indikátorů, viz Tabulka 14 
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Tabulka 12: Soupis imág a součet pro určení indikátoru 

číslo Název motýla P S V  I B PO 

1 Aglais urticae 4 1 1 6 4 U   - 

2 Anthocharis cardamines 3 1 1 5 4 M1 Z, IP, IZ 

3 Aphantopus hyperanthus 3 1 1 5 4 M1   - 

4 Araschnia levana 5 2 1 8 3 M2 Z, IZ 

5 Carterocephalus palaemon 2 2 2 6 4 M2, H PZ, SS 

6 Celastrina argiolus 3 1 1 5 4 M3   - 

7 Coenonympha pamphilus 3 1 1 5 4 U   - 

8 Colias hyale 3 2 2 7 3 U IP, IZ 

9 Cupido argiades 3 2 3 8 3 X1 PL, R, Z, IZ, SS 

10 Cupido minimus 3 2 1 6 4 X1 PL, R, Z, IZ, SS 

11 Gonepteryx rhamni 5 2 1 8 3 M2   - 

12 Inachis io 3 1 1 5 4 U   - 

13 Issoria lathonia 2 2 1 5 3 U   - 

14 Leptidea reali 3 2 1 6 4 H, M2 Z, IZ 

15 Lycaena dispar 4 3 4 11 1 H M, IZ 

16 Lycaena phlaeas 2 1 1 4 4 U   - 

17 Maniola jurtina 3 1 1 5 4 U   - 

18 Nymphalis antiopa 2 2 2 6 4 M3 PRL 

19 Ochlodes sylvanus 2 1 1 4 4 U   - 

20 Papilio machaon 3 3 2 8 3 U IZ 

21 Pararge aegeria 3 2 1 6 4 M3   - 

22 Pieris brassicae 3 1 1 5 4 U   - 

23 Pieris napi 3 1 1 5 4 U   - 

24 Pieris rapae 3 1 1 5 4 U   - 

25 Polygonia c-album 2 1 1 4 4 M3 PRL 

26 Polyommatus icarus 3 1 1 5 4 U   - 

27 Thymelicus sylvestris 3 2 1 6 4 M2 R, Z 

28 Vanessa atalanta 4 2 1 7 3 U   - 

29 Vanessa cardui 2 1 1 4 4 U   - 
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Tabulka 13: Hodnocení motýlích druhů jako indikátorů zachovalosti biotopů pro účely jejich ochrany 

(www.wmap.cz) 

Hlediska 
Bodové 

hodnocení 

Potravní vazba  

Druh polyfágní - prakticky bez vyjádřitelné vazby na určitou živnou 

rostlinu 
1 

Druh omezeně polyfágní - vázaný na druhy rostlin různých čeledí 2 

Druh oligofágní - vázaný na několik rodů téže čeledi 3 

Druh omezeně oligofágní - vázaný na několik druhů téhož rodu 4 

Druh monofágní - vázaný na jediný druh rostliny 5 

Stanovištní vazba  

Druh eurytopní - bez vazby na určitý typ stanoviště 1 

Druh oligotopní - vázaný na skupinu příbuzných biotopů 2 

Druh stenotopní - striktně vázaný na jediný typ stanoviště 3 

Vzácnost - četnost výskytu na základě dosavadních znalostí  

Druh rozšířený a početný 1 

Druh rozšířený ale nehojný 2 

Ojedinělé nálezy z většího počtu lokalit 3 

Ojedinělé nálezy z malého počtu lokalit 4 

Ojedinělé nálezy z jediné lokality 5 

Indikační význam druhů na základě bodového hodnocení  

Indikátor 1. stupně 11 - 13 

Indikátor 2. stupně 9 - 10 

Indikátor 3. stupně 7 - 8 

Indikátor 4. stupně 3 - 6 
 

Tabulka 14: Výpočet procentuálního zastoupení 

indikátor počet % 

4 21 72 

3 7 24 

1 1 3 

celkem 29 100 
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Vysvětlení stupňů indikačního významu (www.wmap.cz). 

Indikátor 1. stupně  

- indikačně nanejvýš významné druhy zasluhující v mnohých případech  zákonnou ochranu 

na stupni kriticky ohrožený, silně  ohrožený, ohrožený ve smyslu Vyhlášky č. 395/92 Sb.  

Indikátor 2. stupně 

- indikačně velmi významné druhy, v některých případech zasluhující zákonnou ochranu  

Indikátor 3. stupně 

- indikačně významné druhy, ve výjimečných případech zasluhující zákonnou ochranu  

Indikátor 4. stupně 

- obecně rozšířené a hojné druhy indikačně nevýznamné  

 

Stupně indikačního významu se nekryjí s výrazem „vzácnost“. Jde o ukazatel 

kombinovaný s dalšími hledisky a to vazbou na živnou rostlinu a vazbou na stanoviště. 

Pouze u indikátorů 1. stupně lze konstatovat, že jde téměř ve všech případech o druhy 

velmi vzácné. 

Území, kde se vyskytuje indikátor 1. stupně, je nutno zákonem chránit. Současně je 

nutno potvrdit trvalý výskyt indikátoru ve stabilní populaci a přítomnost indikátoru 3. 

stupně nad 20 %. Přítomnost indikátoru 3. stupně není rozhodující, jestliže se jedná o 

území, kde se vyskytuje druh kriticky nebo silně ohrožený. Další podmínkou je posouzení 

všech (živých i neživých) složek přírodního prostředí. Cílem ochrany je vyloučení 

negativních vlivů ohrožujících trvalou existenci indikátoru. Účast indikátoru 1. stupně 

v našem případě dosahuje 3 %. 

Indikátor 2. stupně nebyl nalezen. 

Území, kde se vyskytuje indikátor třetího stupně nad 20 % a výskyt alespoň jednoho 

druhu z indikačního významu 1. a 2. stupně je známkou dobré kondice společenstva 

motýlů a ostatních fytofágních bezobratlých. 

Zastoupení indikátoru 4. stupně je 72 %. Toto zastoupení vypovídá o specifických 

stanovištních podmínkách a částečně o antropogenním ovlivnění a ruderalizaci. Zastoupení 
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3. a 4. stupně v součtu je 96 %. Význam této lokality pro stenotopní motýlí druhy je 

nepodstatný. 

Hodnocení indikačního významu jednotlivých druhů s použitím výše uvedeného 

přístupu má některá úskalí. V případě druhů uplatňujících se v kulturní krajině jako škůdci, 

vede použitý způsob taxace k nadhodnocení jejich indikačního významu. Obdobným 

případem jsou druhy vázané na ruderální rostliny, které se v krajině šíří v souvislosti 

s činností člověka. V obou těchto případech bylo zařazení těchto druhů motýlů do tříd 

indikačního významu korigováno, nejčastěji přeřazením o jednu třídu níže. 

3.6.2 Zhodnocení motýlů na základě jejich biotopu   

V Tabulce 12 jsou mezi jinými uvedeny biotopy, na které jsou motýli vázani 

Vysvětlivky k Tabulce 12: 

B - biotop 

U - ubikvista 

M1, M2, M3 - mezofil 1 - 3 

X1 - xerotermofil  

H – hygrofil 

Graf 1: Počet motýlů obývající dané biotopy 
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Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce jsou druhově v Orlovských sadech zastoupeni 

ubikvisti, tzn. euryekní druhy, které jsou schopné se přizpůsobit každému prostředí. 

Mozaika biotopů umožňuje výskyt minimálně dvou druhů motýlů z každého druhu biotopů 

kromě alpinského a tyrfofilního (rašelinného) typu. Dva druhy jsou současně vázány na 

dva typy biotopů, viz Tabulka 12. 

3.6.3 Zhodnocení motýlů na základě příčin ohroženosti  

V Tabulce 12 jsou uvedeny příčiny ohrožení motýlů v sadech 

Vysvětlivky k příčině ohroženosti (PO): 

 -  - bez ohrožení 

Pl - přímá likvidace 

R - rekultivace 

M - meliorace 

Z - zalesňování 

PRL - produkční lesnictví 

IP - intenzivní pastva 

IZ - intenzivní zemědělství 

SS - spontánní sukcese 

  



Bc. Barbara Matuszková: Hodnocení výskytu denních motýlů v sadech 

2013 50 

 

Graf 2: Počet motýlů ohrožených různými příčinami  

 

Většina denních motýlů nalezených v sadech (40 %), není nijak ohrožena. Co jim 

škodí, je zalesňování a intenzivní zemědělství. Ohroženo je takto 14 % motýlů. V sadech 

nejvíce hrozí spontánní sukcese - ohroženo je 7 % druhů. Sad zarůstá keři a listnatými 

stromy. Rekultivace a produkční lesnictví škodí 7 % druhů. Přímá likvidace a intenzivní 

pastva nevyhovuje 5 % druhů. Nejmenší vliv má meliorace, a to pouze na 2 % druhů. 

3.6.4 Zhodnocení motýlů na základě dominance 

Dominance je kvantitativním znakem každé zoocenózy. Vyjadřuje procentuální zastoupení 

druhu v zoocenóze bez ohledu na velikost nebo objem sledovaných ploch. Vypočítá se 

podle vzorce:  ,kde je 

n…… počet jedinců určitého druhu 

s……. počet jedinců (motýlů) zoocenózy 

Dominance se vyjadřuje ve stupních nebo třídách. Používá se klasifikace, která má 5 tříd 

dominance. 

E - eudominantní druh - víc než 10 % 

D - dominantní druh – 5 - 10 % 

17 2 3 1 6 3 2 6 3 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

- PL R M Z PRL IP IZ SS 

p
o

če
t 

m
o

tý
lů

 

ohrožení 

příčina ohroženosti 

příčina ohroženosti 



Bc. Barbara Matuszková: Hodnocení výskytu denních motýlů v sadech 

2013 51 

S - subdominantní druh – 2 – 5 % 

R - recentní druh – 1 – 2 % 

SU - subrecentní druh – méně než 1 % (LOSOS, 1984).  

Tabulka 15 porovnává druhy stejné dominance za určité roky. N jednotlivých plochách 

(sadech) byly provedeny součty jedinců motýlů za dané měsíce pro každý rok zvlášť, od 

2010 do 2012 (ve vzorci označeno písmenem n). Pak byly jednotlivé počty sečteny (ve 

vzorci písmeno s). Dominance v % byla vypočtena podle výše uvedeného vzorce. Dále byl 

druh zařazen podle klasifikace s pěti třídami dominance.  
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Tabulka 15: Rozdělení motýlů do tříd dominance 

E 2010 E 2011 E 2012 

Aphantopus hyperanthus  Aphantopus hyperanthus 

Maniola jurtina Maniola jurtina Maniola jurtina 

 Pieris napi  

Pieris rapae Pieris rapae Pieris rapae 

 

D 2010 D 2011  D 2012 

Aglais urticae Aglais urticae Aglais urticae 

 Aphantopus hyperanthus  

  Coenonympha pamphilus 

  Colias hyale 

Inachis io Inachis io  

Lycaena dispar   

Ochlodes sylvanus   

  Pieris napi 

 Polyommatus icarus Polyommatus icarus 

Vanessa atalanta Vanessa atalanta  

 

S 2010 S 2011 S 2012 

Araschnia levana Araschnia levana Araschnia levana 

  Cupido argiades 

 Gonepteryx rhamni  

 Lycaena dispar  

Pararge aegeria   

Pieris brassicae   

Polygonia c-album  Polygonia c- album 

  Thymelicus sylvestris 

  Vanessa atalanta 

Vanessa cardui Vanessa cardui  
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R 2010 R 2011 R 2012 

Colias hyale Colias hyale  

  Gonepteryx rhamni 

  Leptidea reali 

  Lycaena dispar 

 Lycaena phlaeas  

 Pieris brasssicae  

Pieris napi   

  Polygonia c- album  

Polyommatus icarus   

 Thymelicus sylvestris  

 

SU 2010 SU 2011 SU 2012 

  Anthocharis cardamines 

  
Carterocephalus 

palaemon 

  Celastrina argiolus 

  Cupido minimus 

  Inachis io 

Issoria lathonia  Issoria lathonia 

  Lycaena phlaeas 

Nymphalis antiopa   

  Ochlodes sylvanus 

 Papilio machaon  Papilio machaon 

  Pararge aegeria 

  Pieris brasssicae 

  Vanessa cardui 

 

3.6.5 Výpočet Shannon – Wienerova indexu diverzity 

Shannon - Wienerův index vyjadřuje druhovou diverzitu. Druhová diverzita 

(pestrost, rozmanitost či rozrůzněnost) je ukazatelem struktury společenstva. Jednoduše ji 

lze vyjádřit počtem druhů, které toto společenstvo vytvářejí. Společenstva o stejném počtu 
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druhů ale nejsou vždy rovnocenná z hlediska druhové rozrůzněnosti, neboť se liší 

dominancí, tedy procentuálním zastoupením druhů. Výstižnější je proto vyjadřovat 

diverzitu indexem diverzity, které pomocí jediného čísla zohlední jak počet druhů ve 

společenstvu, tak i jejich poměrné zastoupení. Používá se Shannon - Wienerův index (H´). 

Diverzita společenstev organismů vyjádřena Shannon - Wienerovým indexem se pohybuje 

v rozmezí 0 až 5. Čím vyšší je index diverzity, tím více je celkový počet jedinců rozložen 

na více druhů. Když všichni jedinci patří jedinému druhu, je index diverzity roven 0. 

Naopak, když každý jedinec patří jinému druhu, je index diverzity roven 5 (ŠÁLEK, 

2005). 

Podle (SHAMP, 2011) vzorec pro Shannonův Wienerův index diverzity je  

H´ = - ∑ Pi*(ln (Pi)), kde je 

H´ - Shannon Wienerův index diverzity 

Pi - podíl jedinců jednoho druhu 

Hodnoty Shannon - Wienerova indexu diverzity byly vypočteny pro každý rok 

v období 2010 – 2012, viz Tabulka 16. 

Tabulka 16: Shannon- Wienerův index diverzity 

rok H´ 

2010 2,6 

2011 2,59 

2012 2,8 

Z Tabulky 16 je zřejmé, že nejlepší z hlediska diverzity byl rok 2012. Výsledky 

ovlivnilo zřejmě hlavně počasí. Rozlišení většího počtu druhů motýlů v posledním roce 

mohlo být také ovlivněno větší zkušeností určovatele. 

3.6.6 Hodnocení vlivu počasí na motýly 

Motýli jsou hodně závislí na počasí. Na níže uvedených grafech (graf 3, graf 4) jsou 

viditelné měsíční rozdíly slunečního svitu a vlhkosti v jednotlivých letech. Údaje byly 

převzaty z internetového portálu Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz). 

Dominance motýlů v letech 2010 - 2012 se příliš neliší. Po květnu 2010 se zřejmě vlivem 

počasí nevyskytovali motýli z čeledi modráskovitých (Lycaenidae), kromě ohniváčků 

http://www.chmi.cz/
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(Lycaeninae). Tento rok by mohl být nazván rokem „okáčů prosíčkových (Aphanthopus 

hyperanthus)“, kdy jich létalo v červenci a srpnu nejvíce. V těchto měsících bylo nejvíce 

hodin slunečního svitu ze všech sledovaných let. Rok 2011 by bylo možno nazvat rokem 

„bělásků (Pieridae)“, kteří létali od dubna do září. V tomto roce bylo ostatních druhů 

motýlů méně. Nejbohatším rokem na motýly byl rok 2012. V počasí nedošlo k výrazným 

výkyvům. Rok by bylo možno nazvat rokem „babočky kopřivové (Aglais urticae) a 

babočky síťkované (Araschnia levana)“. Převažovala letní forma babočky síťkované 

vázané na ruderální biotopy.  

Graf 3: Měsíční úhrn doby trvání slunečního svitu v [h] 
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Graf 4: Měsíční úhrn srážek v [mm] 
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3.6.7 Grafy výskytu motýlů na sledovaném území  

Grafy znázorňují průměrnou početnost nalezených jedinců během jednoho průzkumu 

v daném měsíci. Fotografie pořídila autorka práce Bc. Barbara Matuszková, pokud není 

uvedeno jinak. 

1 
         

Aglais urticae 
 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2010 6 3,0 

       
2010 8 4,5 

       
2011 6 2,0 

       
2011 7 4,0 

       
2011 8 5,0 

       
2012 3 3,0 

       
2012 5 4,0 

       
2012 6 6,3 

       

          

          

 

2 
         

Anthocharis cardamines  
 

 

    

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2012 4 1,0 

       
2012 5 2,0 

       

          

   
*) 

      

          

          

          

          

          

 
*) Foto M. Vojtíšek, www lepidoptera. cz 
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3     

 
            

Aphantopus hyperanthus   

    
  

    
 

 

    rok měsíc početn. 
 

     
  

2010 6 2,0 

      
  

2010 7 4,6 

      
  

2011 7 5,0 

      
  

2012 6 9,3 

      
  

2012 7 5,5 

      
  

2012 8 2,0 

      
  

         
  

         
  

         
  

         
  

                    

 

4     

 
            

Araschnia levana   
 

   
  

rok měsíc početn. 
 

     
  

2010 4 3,0 

      
  

2010 7 2,0 

      
  

2011 7 5,0 

      
  

2012 5 1,0 

      
  

2012 6 2,5 

      
  

2012 7 5,5 
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5 
         

Carterocephalus palaemon 
 

 

    

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2012 5 1,0 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

 

6 
     

    

Celastrina argiolus 

 
  

    

     

 

    

rok měsíc početn. 
 

  
    

2012 6 1,5 
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7 
         

Coenonympha pamphilus 

 
 

 

    

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2012 5 1,0 

       
2012 7 1,0 

       
2012 8 8,0 

       

          

          

          

          

          

          

 

8 
         
Colias hyale 

 
 

 

    

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2010 8 2,0 

       
2011 7 2,0 

       
2012 6 2,0 

       
2012 7 3,0 

       
2012 8 4,5 

       
2012 9 2,0 
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9 
         

Cupido argiades 

 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2012 7 4,0 

       
2012 8 5,0 

       

          

          

          

          

          

          

          

 

10 
         

Cupido minimus 
 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2012 5 1,0 

       

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  

4,0 

5,0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 

početnost 

měsíc 

1,0 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 

početnost 

měsíc 



Bc. Barbara Matuszková: Hodnocení výskytu denních motýlů v sadech 

2013 62 

11 
         

Gonepteryx rhamni 
 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2011 8 3,0 

       

2012 4 3,0 
       

2012 6 1,5 
       

          

          

          

          

          

          

 

12 
         
Inachis io 

 
      

     

 

    
rok měsíc početn. 

 

      
2010 4 2,0 

       
2010 5 2,0 

       
2010 7 3,0 

       
2010 8 3,0 

       
2010 9 3,0 

       
2010 10 3,0 

       
2011 7 5,0 

       
2011 9 6,5 

       
2012 5 1,0 

       
2012 7 1,0 
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13 
         

Issoria lathonia 

 
 

 

    

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2010 6 1,0 

       
2012 7 1,0 

       

          

          

          

          

          

          

          

 

14 
         

Leptidea reali 
 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2012 5 8,0 
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15 
         

Lycaena dispar 
 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2010 8 4,5 

       
2011 6 2,0 

       
2011 8 3,0 

       
2012 6 1,0 

       
2012 8 2,5 

       

          

          

          

          

          

 

16 
         

Lycaena phlaeas 

 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2011 8 2,0 

       
2012 9 2,0 
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17 
         

Maniola jurtina 

 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2010 6 3,5 

       
2010 7 4,5 

       
2010 8 4,0 

       
2011 7 4,0 

       
2012 5 3,0 

       
2012 6 3,3 

       
2012 7 4,4 

       
2012 8 3,0 

       
2012 9 1,0 

       

          

          

 

18 
    

 

    
Nymphalis antiopa 

      

   
* 

      
rok měsíc početn. 

       
2010 7 1,0 

       

          

          

          

          

          

          

          

 
* Foto M. Hrouzek, http://www.lepidoptera.cz/images/115.jpg 
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19 
         

Ochlodes sylvanus 

 
 

 

    

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2010 7 4,5 

       
2010 8 3,0 

       
2012 6 2,0 

       

          

          

          

          

          

          

 

20 
    

 

    
Papilio machaon 

 
      

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2010 8 1,0 

       
2012 8 2,0 
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21 
         

Pararge aegeria 

 
 

 

    

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2010 4 1,0 

       
2010 7 5,0 

       
2012 7 2,0 

       

          

          

          

          

          

          

 

22 
         Pieris brassicae 

 
 

 

    
   

 

      
rok měsíc počen. 

       
2010 4 5,0 

       
2011 7 2,0 

       
2012 6 2,0 

       

   
*) 

      

    
  

    

          

          

          

          
*) Foto: Harald Schnöde, http://www.biolib.cz/cz/person/id1280/ 
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23                   

Pieris napi 
 
 

 

   
  

   

 

     
  

rok měsíc početn. 
   

   
  

2010 5 3,0 
   

   
  

2011 6 10,0 
   

   
  

2011 8 3,0 
   

   
  

2012 4 10,0 
   

   
  

2012 6 5,0 
   

   
  

2012 8 8,0 
   

   
  

      
   

  

      
   

  

      
   

  

              

 

24 
         
Pieris rapae 

  

 

    

          
rok měsíc početn. 

       
2010 4 5,0 

       
2010 7 4,0 

       
2010 8 3,5 

       
2011 6 8,0 

       
2012 5 6,0 

       
2012 6 4,5 

       
2012 7 9,0 

       
2012 8 5,5 

       

          

 

  

3,0 

10,0 

3,0 

10,0 

5,0 

8,0 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 

2011 

2012 

početnost 

měsíc 

5,0 

4,0 
3,5 

8,0 

6,0 

4,5 

9,0 

5,5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 

2011 

2012 

početnost 

měsíc 



Bc. Barbara Matuszková: Hodnocení výskytu denních motýlů v sadech 

2013 69 

25 
       

  

Polygonia c-album 
 

 

  
  

   

 

    
  

rok měsíc početn. 
     

  

2010 8 4,0 
     

  

2010 9 2,0 
     

  

2012 4 1,0 
     

  

2012 5 1,0 
     

  

2012 6 7,0 
     

  

2012 7 2,0 
     

  

        
  

        
  

        
  

 

26                   

Polyommatus icarus 

 
 

 

   
  

   

 

     
  

rok měsíc početn. 

      
  

2010 4 2,0 

      
  

2011 6 3,0 

      
  

2011 7 4,0 

      
  

2012 5 2,0 

      
  

2012 6 2,3 

      
  

2012 7 4,3 

      
  

2012 8 5,5 

      
  

         
  

                    

 

  

2,0 

3,0 

4,0 

2,0 
2,3 

4,3 

5,5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 

2011 

2012 

početnost 

měsíc 

4,0 

2,0 

1,0 1,0 

7,0 

2,0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 

2012 

početnost 

měsíc 



Bc. Barbara Matuszková: Hodnocení výskytu denních motýlů v sadech 

2013 70 

27 
         

Thymelicus sylvestris 

 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2012 6 4,0 

       
2012 7 1,7 

       

          

          

          

          

          

          

          

 

28 
         

Vanessa atalanta 

 
 

 

    

          
rok měsíc početn. 

 

      
2010 8 2,0 

       
2010 9 4,0 

       
2010 10 3,0 

       
2011 9 2,0 

       
2012 5 1,0 

       
2012 6 1,0 

       
2012 8 1,5 

       
2012 9 5,0 
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29 
         

Vanessa cardui 
 
 

 

    

   

 

      
rok měsíc početn. 

       
2010 6 2,0 

       
2010 8 3,0 

       
2011 7 3,0 

       
2012 5 3,0 

       
2012 7 1,0 

       

          

          

          

          

3.6.8. Statistické vyhodnocení výskytu motýlů v programu Canoco  

Vstupní primární data, viz Tabulka 17, obsahující čísla sadů a v nich se vyskytující 

druhy motýlů a jejich počty, byla importována do programu Canoco. Nejdříve byla 

provedena analýza DCA. Vzhledem k tomu, že z analýzy DCA vyšly délky gradientů 

menší než 3, byla v další fázi zvolena analýza PCA, což znamená lineární aproximace 

závislostí proměnných. Analýza DCA koresponduje s výsledky výpočtů Ellenbergových 

ekočísel, která nasvědčují, že environmentální charakteristiky se ve sledovaných sadech 

podstatně neliší.  

Výsledky analýzy PCA jsou zobrazeny v ordinačním diagramu, viz Diagram 1. Sady 

jsou v tomto diagramu označeny červenými symboly, druhy motýlů šipkami. Sady jsou 

očíslovány 1 - 6 v souladu s označením na mapě, viz Obrázek 12. Názvy druhů musely být 

z důvodu metodiky Canoco zkráceny na 8 znaků. Šipky směřují k určitým sadům. Delší 

šipka znamená, že druh motýla je více vázán na sad, ke kterému daná šipka směřuje. Kratší 

šipka naopak znamená menší vázanost na daný sad. Výskyt dvou sadů v jednom čtverci 

znamená jejich podobnost. Šipky nacházející se na hraně čtverců mají tendenci se 

vyskytovat v obou sadech, na jejichž hranici leží. V ordinačním diagramu bylo při výpočtu 

použito centrování podle dle sadů i motýlů zároveň.  
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Tabulka 17: Vstupní druhová data pro gradientní analýzu 

Druh motýla (zkratka) Sad1 Sad2 Sad3 Sad4 Sad5 Sad6 

Aglaurti 2 17 10 7 9 10 

Anthcard 0 2 0 0 1 0 

Aphahype 10 15 24 13 25 0 

Arasleva 1 3 1 4 21 0 

Cartpala 0 1 0 0 0 0 

Celaargi 0 0 0 0 3 0 

Coenpamp 0 5 16 0 13 0 

Colihyal 0 0 2 0 21 6 

Cupiargi 0 4 0 0 9 0 

Cupimini 0 0 0 0 1 0 

Gonerham 0 0 4 3 2 0 

Inachiio 0 2 16 3 3 5 

Issolath 0 0 0 0 2 0 

Leptreal 8 0 0 0 0 0 

Lycadisp 3 12 0 0 5 0 

Lycaphla 0 2 0 0 2 0 

Manijurt 13 12 19 9 25 0 

Nympanti 1 0 0 0 0 0 

Ochlvena 0 0 0 9 5 2 

Papimach 0 0 1 0 2 0 

Paraaege 5 1 0 0 0 2 

Pierbras 2 5 0 0 2 0 

Piernapi 10 10 0 3 12 11 

Pierrapa 5 12 14 5 23 28 

Polyc-al 1 0 3 0 6 9 

Polyicar 3 9 6 0 28 0 

Thymsylv 0 2 8 0 9 0 

Vaneatal 0 10 1 0 18 4 

Vanecard 2 6 0 0 7 0 
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Diagram 1: Ordinační diagram analýzy PCA 

3.7 Ekologie denních motýlů vyskytující se na území sadů 

Ekologie vychází z předpokladu, že živočichové, v našem případě motýli, jsou 

nedílnou součástí živé a neživé přírody. Faktory živého světa jsou např. potrava a s ní 

související vztahy mezi organismy, konkurence, symbióza parazitismus apod. Mezi neživé 

faktory patří: geologický podklad a proměnlivé fyzikální faktory: počasí hlavně teplota, 

vlhkost, světlo. Faktory působí na úrovni jedince, populace, nebo různých druhů 

společenstev, v nichž motýli žijí. Organismy zase působí na prostředí, které se mění a 

vyvíjí. Podle ekologické valence je dělíme na euryvalentní a stenovalentní. Euryvalentní 

mají širokou ekologickou valenci, stenovalntní úzkou. K stenovalentním druhům patří 

monofágové, kteří se v našem případě nevyskytovali.  
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Volný prostor v přírodě, který mohou živočišné druhy obsadit, nazýváme nikou. 

Niky mohou být různého charakteru a to potravinová, prostorová a časová. 

Základním podmiňujícím faktorem ovlivňující život motýla je teplota. Souvisí s ní 

veškerá aktivita. Motýlí nemají stálou teplotu těla, ta závisí na teplotě vnějšího prostředí. 

Pokud nesvití slunce, denní motýli nelítají. Hospodaření se sluneční energii napomáhá 

zbarvení motýlů. Poměrně špatně snášejí jak nízké tak i vysoké teploty. V našich 

podmínkách je to 40 °C a déle trvající teploty přes 30 °C. Motýli je překonávají přechodem 

do klidového stavu - tzv. dormancí, nebo migrují na místa s vhodnější teplotou.  

Existenční otázkou je přísun a zásoba vody. Nároky na vlhkost stejně jako u teploty 

se pohybují v určitém rozmezí. Liší se u druhů i jednotlivých vývojových stádii. Vlhkost 

obvykle působí současně s teplotou. Dospělci snadno dolétnou do míst, kde je pro ně 

vlhkost nejlepší. Housenky se ukrývají ve dne před sluncem. Také kukly jsou choulostivé 

na nedostatek vlhkosti. Vajíčka, kukly a imága se zakrnělým ústním ústrojím získávají 

potřebné množství vody spalováním tuku z tělesných zásob. Housenky přijímají vodu 

s potravou.  

Světlo má v životě motýlů trochu jinou funkci než teplota a vlhkost. Pro motýly je 

spíše faktorem signalizačním a orientačním než základní životní potřebou. Vnímají jiné 

vlnové délky než je spektrum viditelné pro člověka. Motýlům se jeví svět v jiných barvách, 

než se jeví člověku. Denní motýli jsou nejaktivnější v dopoledních hodinách. V určitých 

odpoledních hodinách začínají hledat úkryt k přenocování. Denní i roční aktivita je 

ovlivňována světlem. Střídání ročních období je pro hmyz střídáním období příznivých a 

nepříznivých. Pro hmyz je životně důležité, aby bez úhony přečkal nepříznivá období roku 

a dokončil svůj celoroční vývojový cyklus. Dormance může nastat ve stádiu vajíčka, 

housenky, kukly i imága v tom roční období, kdy je to pro daný druh vhodné. Motýl může 

upadnout do stavu dormance během svého vývojového cyklu i víckrát. U druhů, které mají 

za rok více generací, může být dormance vázaná jen na určitou z nich. Případně postihne 

jen určitou část populace, pak vznikají neúplné generace. Okamžitou reakci na změnu 

životních podmínek je kviescence. Na diapauzu se motýli připravují delší dobu ve 

značném časovém předstihu dokonale synchronizovaném s ročním astronomickým cyklem 

(NOVÁK, 2005). 
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Jednou z podmínek života na zemi je sluneční záření s různými vlnovými délkami – 

ultrafialové (UV), viditelné a infračervené. U motýlů se setkáváme s využitím odrazu UV 

záření pro vnitrodruhovou a mezidruhovou komunikaci, identifikaci různých skupin 

bezobratlých. Zbarvení květu odrážejících UV záření působí jako atraktant pro hmyz. U 

motýlů se setkáváme s pojmem UV reflektance. Na rozdíl od klasických barevných 

pigmentů nefunguje na principu selektivního pohlcování světla určitých vlnových délek, 

nýbrž díky intenzivnímu odrazu ultrafialového záření. Reflektance bývá nejčastěji 

zapříčiněna mikrostrukturami na povrchu těla. Na křídlech motýlů vzniká ultrafialové 

zbarvení, vzory a kresby, které jsou využívány při vnitrodruhové komunikaci a zejména 

jako sekundárního pohlavního znaku (PECHÁČEK, 2012). 

UV záření pravděpodobně ovlivňuje predaci motýlů. Ptáci loví zejména za rozbřesku 

nebo za soumraku, kdy působí UV záření a zviditelňuje tak falešná oka u okáčů. Při 

dostatečném světle predátoři útočí na pravou hlavu motýla, což pro něj znamená smrt. Tato 

skutečnost není zcela probádána, ale UV záření se může uplatňovat z hlediska různých 

evolučních principů.  

Motýli se v potravním řetězci přírody stávají potravou jiných živočichů: 

hmyzožravých obratlovců, dravců, parazitů a z řad jiného hmyzu např. vážek 

(Libellulidae), viz Obrázek 16, jiných členovců nebo nižších živočichů. Motýli mohou být 

napadeni houbami, prvoky a bakteriemi. Tyto organizmy jsou využívány pro biologický 

boj se zemědělskými nebo lesnickými škůdci (NOVÁK, 2005).  
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Obrázek 16: Libellulidae 

Foto: B. Matuszková, (2012) 

 

Ekologie nalezených druhů v roce 2011 - 2012 je popsána níže. Výzkum byl 

proveden ve třech letech, od 2010 do 2012. Druhy nalezeny v roce 2010 byly podrobně 

rozebrány v mé bakalářské práci s názvem „Význam extenzivních ovocných sadů v 

hornické krajině Karvinska pro motýly (Lepidoptera)“. 
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3.7.1 Ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas) (Linneaus, 1761) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Areál rozšíření: holarktický (www.lepidoptera.cz) 

Měsíce výskytu dospělců: V. - polovina VI., od poloviny VII. – X.  

Počet generací: 2 - 3 generace, letní a podzimní se překrývají  

Biotopová vazba: ubikvista  

Vyskytuje se v na otevřených a polootevřených místech, skoro na všech typech jako 

polány, pastviny, meze, úhory, polní cesty, sešlapované trávníky. Je možné se s nim setkat 

i ve městech, v zahradách, pozemcích s umělými trávníky. Nejčastěji na suchých teplých 

místech s řidší vegetací, ale s hojností živné rostliny.  

Živná rostlina housenek: Různé šťovíky (Rumex spp.), hlavně (R. acetosella), 

kadeřavý (R. crispus), obecný (R. acetosa)  

Vývoj a obranné systémy: Samice klade bílá vajíčka jednotlivě na spodní straně 

listu, obvykle na okraji nebo na řapíku, v obdobích V. - VI. a VIII. - polovina X. První 

generace volí vyšší vegetaci a druhé mladší nízkou (10 - 30 cm) a řidší vegetaci. Líhnou se 

po týdnu. Mladé housenky vykousají malá okénka v listech, ale ponechají horní vrstvu 

kutikuly, starší sežírají celý list. Živí se přes den a v podvečeru. Housenky jsou zelené 

nebo zelené s růžovými liniemi na hřbetu a podél těla. Proměňují se v kuklu po 3-4 

týdnech, u živné rostliny blízko země, tam se spřede s podložím. Kukla je bledě béžová 

nebo bílo hnědá, někdy se zelenavým nebo růžovým nádechem s hnědým méně nebo více 

intenzivním vzorkem s drobnými slévajícími se skvrnami. Motýli se vylíhnou po 1,5 až 3 

týdnech. Přezimuje housenka. U dospělce není výrazný dimorfizmus (SIELEZNIEW, 

2010). 

http://www.habrovka.eu/vystava/5babocka_sitkovana/img00007.jpg
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Chování: Imága se vyskytují jednotlivě, ale v některých letech na vhodných 

stanovištích se mohou objevit i hojněji. Druh vykazuje fluktuaci početnosti v závislosti na 

počasí. V chladných vlhkých letech zaujímají slunná stanoviště a v teplých i stinná. Samice 

zalétávají daleko od živných rostlin za nektarem do zahrad. Rychle létají, ale také často 

sedají. Samci jsou teritoriální, odhánějí kromě jiných samců také jiný hmyz. Vyčkávají na 

holé zemi, kamenech nebo vyšších rostlinách (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Není ohrožen, v jiných zemích ubývá, protože ubývá 

extenzivní pastvy (BENEŠ, 2002). 

3.7.2 Modrásek krušinový (Celastrina argiolus) (Linnaeus, 1758) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Areál rozšíření: holarktický (www.lepidoptera.cz) 

Měsíce výskytu dospělců: IV. - poč. VI., konec VI. – polovina VIII. 

(SIELEZNIEW, 2010) 

Počet generací: 2 generace, někdy 3 generace. Nejčasněji se objevující modrásek. 

(SIELEZNIEW, 2010) 

Biotopová vazba: mezofil – 3. (BENEŠ, 2002), průsvitná místa v listnatých a 

smíšených lesích, polany, okraje lesů, lesní stesky, křoviny, parky a zahrady, městské 

prostředí (SIELEZNIEW, 2010) 

Živná rostlina housenek: Polyfágní druh, jako živné rostliny slouží různé druhy 

nejrůznějších čeledí – chmel otáčivý (Humulus lupulus), ostružiníky (Rubus spp.), tužebník 

jilmový (Filipendula ulmaria), krušina olšová (Frangula alnus), vrbice kyprej (Lythrum 

salicaria), břečťan (Hedera helix), vřes (Calluna vulgaris), ptačí zob (Ligustrum vulgare), 

nejrůznější druhy bobovitých (Fabaceae), jako třeba komonice bílá (Melilotus alba), tolice 

http://www.habrovka.eu/vystava/5babocka_sitkovana/img00007.jpg
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vojtěška (Medicago sativa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a další 

(www.lepidoptera.cz). 

Vývoj a obranné systémy: Samice klade bílá vajíčka jednotlivě na květní poupata, 

květy musí být dostupné ve fázi vývoje. Samice kladou vajíčka po určité době na stejnou 

rostlinu v období polovina IV. - polovina VI. a VII. – VIII. Larvy se líhnou po 1 - 2 

týdnech. Housenky se živí květy a ovocem, někdy i listy. Barva se během vývoje mění, od 

zelené v různých odstínech přes zeleno- bílé až po zeleno - růžové, zeleno - růžovo – bílé 

až na celkově růžové. Larvální stádium trvá 2 - 4 týdny. Housenka se mění na kuklu na 

větvičkách, spodní straně listů živné rostliny nebo mezi rostlinami u podloží. Kukla je bílo-

béžová do béžově - oranžové s hnědými skvrnami více nebo méně výraznými. Skvrny 

utvářejí neregulární obrazec. Zimuje kukla. Larvy a kukly tvoří atraktivní substanci pro 

mravence. Vztah mezi nimi však je nezávazný. Larvy modráska napadá parazitoid 

Listromus nycthemerus. Tento parazitoid klade vajíčka do housenky, larva dospívá, až se 

housenka promění v kuklu, tu pak parazitoid vyžere zevnitř a promění se v dospělce. 

Dimorfizmus je znatelný. Samice mají široký černý okraj. Spodní strana křídel je stejná u 

obou jedinců (SIELEZNIEW, 2010).  

Chování: Motýli se vyhřívají často s polootevřenými křídly. Lítají vysoko okolo 

keřů a stromů. Živí se nektarem květů. Samci sají vodu z vlhké země, usedají na výkaly 

zvířat. Motýl je pohyblivý, žije v otevřených populacích. Dospělci se často hromadí okolo 

živných rostlin. Samci patrolují (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Není ohrožen, mobilita imág, schopné požírat mnoho rostlin, 

mohou žít kdekoliv (BENEŠ, 2002). 

Doprovodní mravenci: Myrmica spp., Lasius spp., Formica spp. 

3.7.3 Modrásek nejmenší (Cupido minimus) (Fuessly, 1775) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
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Areál rozšíření: eurosibiřský, roztroušeně po celém území ČR. Úbytek na severní 

Moravě (BENEŠ, 2002). 

Měsíce výskytu dospělců: polovina V. - konec VI., polovina VII. – konec VIII. 

(SIELEZNIEW, 2010) 

Počet generací: 2 generace. Sucho, které působí vysýchání rostlin, může způsobit 

chybějící letní generaci nebo její zpomalený růst (SIELEZNIEW, 2010). 

Biotopová vazba: xerotermofil – 1 (BENEŠ, 2002). Suché chráněné louky, kde se 

vyskytuje živná rostlina housenek, zároveň polopřírodní místa, např. suché trávy, tak i 

antropogenní místa: staré kamenolomy, železniční náspy, ruderály, okraje cest, staré 

vinice. Častěji na vápenném podloží (SIELEZNIEW, 2010) 

Živná rostlina housenek: Především úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 

(SIELEZNIEW, 2010). 

Vývoj a obranné systémy: Samice klade bílá vajíčka jednotlivě na mladém 

květenství, v teplých chráněných oblastech v VI. a VIII. Samice potírají svým tělem 

květenství, tím si vyznačují rostlinu, aby jej nevyužila jiná samice. Feromon působí jeden 

nebo dva dny. Larvy se líhnou po týdnu. Požírají rozvíjející se semena. Mladé housenky se 

ukrývají celé uvnitř kalichu. Housenky jsou kanibalové. Požírají mladší housenky, které 

naleznou, proto chemické značení rostliny je účelné. Larvy mají zbarvení přes béžově 

růžové po méně vyskytující se hnědé. Larva slézá na zem a zimuje v podloží, v rašelině 

apod. Na jaře se kuklí na zemi. Housenky druhé generace se kuklí na suchém květenství. 

Vývoj nepřezimující housenky trvá asi 3 - 4 týdny. Kukly jsou bílo béžové s řadou černých 

skvrn uprostřed a na bocích hřbetu. Motýli se líhnou po 2 týdnech. Housenky a kukly mají 

myrmekofilní orgány, které vábí mravence. Larvy mohou přezimovat dvě sezóny 

(SIELEZNIEW, 2010). 

Chování: Motýli lítají nízko nad zemí a tráví mnoho času vyhříváním se 

s otevřenými křídly na slunci. Žijí v malých izolovaných populacích a málo kolonizují 

nová místa. Ojediněle se přemístí na vzdálenost 40 km. Samci jsou usedlejší než samice. 

Někteří jedinci byli nalezeni až 1 km od kolonie. Mobilita je větší v teplejších letech. 

Početnost jedinců v populaci je proměnná. Má to spojitost s výskytem živné rostliny. 
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Samci sedí hromadně na keřích nebo vysokých trsech bylin a vyčkávají samice. 

Samice navštěvují rostliny s nektarem. Samci sají vlhkost ze země, živí se také mršinami a 

výkaly zvířat. (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Modrásek nejmenší není ohrožen, ale v některých regionech 

lokálně vymírá. Ohrožen je zarůstáním vhodných ploch s živnou rostlinou dřevinami. 

Živné rostliny rostou na výslunných místech s řídkou vegetací (BENEŠ, 2002). 

Doprovodní mravenci: Lasius alienus, L.niger. Formica fusca, F.rufibarbis, 

Myrmica rubra. 

3.7.4 Modrásek štírovníkový (Cupido argiades) (Pallas, 1771) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Areál rozšíření: palearktický, roztroušeně v teplých oblastech území ČR. Úbytek 

v Čechách v 70 - 80. letech 20. století. Na konci 90. let se rozšířil na Moravě dále na sever 

(BENEŠ, 2002). 

Měsíce výskytu dospělců: konec IV. - počátek VI., konec VI. – počátek VIII, konec 

VIII. – IX. (SIELEZNIEW, 2010) 

Počet generací: 2 - 3 generace. Generace se mohou překrývat. Letní generace je 

početnější a mobilnější (SIELEZNIEW, 2010). 

Biotopová vazba: xerotermofil – 1 (BENEŠ, 2002). Suché stepní lokality, vyprahlé 

svahy, úvozy, železniční náspy, ruderály, sušší sešlapované louky, křovinaté biotopy, 

lomy, pískovny, suché i vlhčí květnaté louky (SIELEZNIEW, 2010) 

Živná rostlina housenek: Tolice vojtěška (Medicago sativa), jetel luční (Trifolium 

pratense), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), 

popř. i další bobovité rostliny (www.lepidoptera.cz) 
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Vývoj a obranné systémy: Samice klade bílá vajíčka jednotlivě na mladém 

květenství v V. – VI., VII. – VIII. a IX. Larvy se líhnou po týdnu. Požírají vnitřek květu, 

později i vnějšek. Housenky jsou kanibalové. Jsou fakultativně myrmekofilní. Žluto zelené 

larvy mají žlutou, růžovou linií na hřbetě a boční linie a rovněž šikmé čáry. Některé jsou 

celé růžové. Plně rozvinuté larvy přezimují mezi zbytky rostlin. Část vytváří kokony. Na 

jaře se už neživí, přemění se v kuklu na živné rostlině. Stádium, které nezimuje, trvá 3 

týdny. Kukly se barevně mění. Od bílo zelených po jasně béžové a jasně hnědé, s černými 

skvrnami, obvykle jednotlivými na straně hřbetní v místě průduchů, někdy pruhované po 

celém těle. Kukla má dlouhé odstávající chlupy. Motýli se líhnou po 1,5 až 2 týdnech. 

(SIELEZNIEW, 2010). 

Chování: Nenápadný, ve vhodných podmínkách dosti početný. Většinu času tráví 

blízko živné rostliny. Usedává na travách s částečně otevřenými křídly. Samci jsou 

teritoriální. Dosti mobilní (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: V současnosti se šíří, zůstává však vzácným druhem. Pro jeho 

záchranu je vhodné udržovat extenzivní plochy před zarůstáním křovinami. Na polohách 

po těžbě surovin neprovádět lesnické a zemědělské rekultivace. Je důležité je ponechat 

sukcesi (BENEŠ, 2002). 

Doprovodní mravenci: Formica spp., Lasius spp. 

3.7.5 Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) (Rottemburg, 1775) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Areál rozšíření: palearktický, všudypřítomný, chybí jen ve vysokých polohách 

(BENEŠ, 2002). 

Měsíce výskytu dospělců: polovina V. – VI., polovina VII. – VIII., IX. - polovina 

X. (SIELEZNIEW, 2010) 
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Počet generací: 2 - 3generace. Letní generace nejpočetnější.(SIELEZNIEW, 2010). 

Biotopová vazba: ubikvista (BENEŠ, 2002). Adaptován na různé typy otevřených 

prostředí bezlesých a travnatých, kde rostou živné rostliny. Louky, pastviny, suché lesní 

polany, kraje polí, okolo silnic, železniční náspy, zahrady, ruderály, neregulérně sečené 

trávníky (SIELEZNIEW, 2010). 

Živná rostlina housenek: Řada bobovitých bylin (Fabaceae), zvláště tolice 

(Medicago spp.), jetel (Trifolium spp.), štírovník (Lotus spp.), čičorka (Coronilla spp.) a 

jehlice (Ononis spp.) (www.lepidoptera.cz) 

Vývoj a obranné systémy: Samice klade bílé vajíčka jednotlivě na mladých listech, 

výhonkách a květech v VI., VII. – X. Vybírají menší rostliny na okraji cest. Larvy se 

líhnou po týdnu. Přebývají na spodní straně listu, kde ho ožírají. Vrchní vrstva zůstává. 

Starší housenky žerou celé listy, požírají také květy a ovoce. Ve stelivu přezimuje třetí 

stádium housenky, ne zcela dospělé. Housenky jsou fakultativně myrmekofilní. Vydělují 

látku, kterou se živí mravenci. Za odměnu je mravenci chrání před nepřáteli a parazitoidy. 

Když jsou na pokraji proměny v kuklu, vydělují housenky nektar. V té době jsou 

nejnáchylnější. Někdy žijí housenky bez mravenců. Lépe se vyvíjejí na rostlinách 

v symbióze s mykorrhyzovanými houbami. Stádium nepřezimujících jedinců trvá 3 - 4 

týdny. Kuklí se na zemi. Mravenci často zahrabávají kukly, někdy je zanesou do 

mraveniště. Kukly mění zabarvení. Od bledě zeleného po žlutě zelené. Motýli se líhnou po 

1,5 - 3 týdnech. Samice jsou hnědé s oranžovými skvrnami na okraji. Samec je modrý 

(SIELEZNIEW, 2010). 

Chování: Samci vyčkávají samice na svých teritoriích, odhánějí přitom jiné samce a 

jiné modrásky. Během vývoje samec i samice pobírají z živných rostlin flavony, které 

dávají zejména motýlům modravý lesk. Mohou rychle kolonizovat nová místa. Motýli 

první generace jsou více mobilní než motýli druhé generace (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Jako jeden z mála modrásků nepatří mezi ohrožené druhy. V 

jiných zemích, jako Velká Británie a Nizozemí, zaznamenán ústup, kvůli extenzivní pastvě 

(BENEŠ, 2002). 

Doprovodní mravenci: Lasius spp., Myrmica spp., Formica spp. 
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3.7.6 Soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris) (Poda, 1766) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Areál rozšíření: západopalearktický, všeobecně rozšířený druh, chybí v lesnatých 

krajích a intenzivně obdělávané krajině  

Měsíce výskytu dospělců: polovina VI. – konec VII. 

Počet generací: 1 generace  

Biotopová vazba: mezofil - 2. Louky zarostlé keři s vysokými trávami, okraje lesů, 

lesní stezky, železniční náspy, staré vinice. Podobá se soumračníkovi čárečkovanému 

(Thymelicus lineola), ale preferuje zarostlejší místa (BENEŠ, 2002) 

Živná rostlina housenek: Především medyněk vlnatý (Holcus lanatus) a m. měkký 

(H. mollis) (www.lepidoptera.cz) 

Vývoj a obranné systémy: Samice prohledává rostlinu 10 až 15 minut než najde 

listovou pochvu, kde klade bělavá vajíčka. Klade do 30 vajíček v VII. Larvy se líhnou po 3 

týdnech. Housenky kromě vaječné otočky nežerou nic jiného. Předou hedvábné kokony. 

Přezimují ukryté v kokonu a připevněné na listovou pochvu. Na jaře se rozlézají a živí se 

jednotlivě v svinutých listech trávy. Přeměna v kuklu nastává ve volném opředení u 

základu živné rostliny. Kukla jasno zelenavá. Motýl se líhne po 2 - 3 týdnech. Samci mají 

na rozdíl od samic prohnutou pachovou skvrnu na povrchu předního křídla 

(SIELEZNIEW, 2010). 

Chování: Jsou vynikající letci. Mimo to usedají s charakteristickými polootevřenými 

křídly. Pobírají nektar pouze z jednonoho druhu květů. Nenamáhají se skladbou různých 

květů. Když však není dostatek nektaru, přelétají i na jiné květy. Samci jsou teritoriální. 

Vyčkávají na vyšších trávách. Hlídají přelétávající motýly. Nektar pobírají kolem poledne.  

Populace jsou ustálené, tráví většinu života na jednom místě. Hustota na místě může být 

http://www.habrovka.eu/vystava/5babocka_sitkovana/img00007.jpg


Bc. Barbara Matuszková: Hodnocení výskytu denních motýlů v sadech 

2013 85 

zdánlivě vyšší, protože málo jedinců je aktivních najednou. Nejdelší přelet je 280 m. 

V zarostlé krajině je mnoho překážek (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Není ohrožen, místy se šíří díky zarůstání dříve intenzivně 

obhospodařovaným loukám a pastvinám. Škodlivé jsou pro ně zástavba a zalesňování 

(BENEŠ, 2002). 

3.7.7 Soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus) (Esper, 1777) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Areál rozšíření: palearktický, všeobecně rozšířený druh 

Měsíce výskytu dospělců: konec V. – počátek VIII. 

Počet generací: 1 generace  

Biotopová vazba: ubikvista. Prostředí s křovinami, vysokými trávami a bylinami, 

např. lesní cesty a polany, pastviny, okolo silnic, dřeviny uprostřed polí, okraje polí, vlhká 

vřesoviště od nížin po hranici lesů. Místa s vysokou trávou, parcích ve městech. S oblibou 

přebývá na místech, kde jsou chráněné živné rostliny, na vlhkých místech, kde nejsou 

sečeny (BENEŠ, 2002).  

Živná rostlina housenek: Různé druhy vysokých trav jako srhy (Dactylis spp.), 

bezkolence (Molinia spp.), válečky (Brachypodium spp.), bojínek luční (Phleum pratense), 

třtina křovištní (Calamagrostis epigeios) aj. (www.lepidoptera.cz) 

Vývoj a obranné systémy: Samice klade bledá, žlutozelená vajíčka jednotlivě na 

spodní straně listu vyšších trav, rostoucích na slunečných místech v ústraní v období VI. - 

polovina VIII. Vajíčka později nabírají žlutě oranžovou barvu. Housenky se líhnou po 2 

týdnech. Těsně před líhnutím jsou vajíčka perlově bílá. Mladé housenky se ukrývají 

v trubkách z listu trávy otočených hedvábím. Vylézají pouze za potravou. Housenky mají 
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na konci těla jakoby hřeben na čištění trubky. Starší housenky slučují více listů, tvoří si tak 

úkryt na zimu. Housenky mají dvě charakteristické skvrny po obou stranách hlavy. Larvy 

dokončují svůj vývoj na jaře a mění se v kuklu ve volném kokonu z listí trávy. Kukly jsou 

hnědo černé, v zadní části těla jasnější obvykle zelenavé, motýl se líhne po 2 - 3 týdnech. 

Samice se liší od samců. Samci mají na středu předního křídla prodlouženou skvrnu 

z pachových šupin (SIELEZNIEW, 2010). 

Chování: Samci jsou výrazně teritoriální. Vyhánějí jiné samce a jiný hmyz. 

Používají různé strategie hledání samic. Během slunečných dnů patrolují, zatím co ráno a 

odpoledne vyčkávají na přeletující samice. Když je samic málo raději vyčkávají než 

patrolují. Čekají obvykle na květech bohatých na nektar přitahující samice. Ustavení těla 

pomáhá udržet optimální teplotu pro rychlý start k letu. Samci obývají shodná místa během 

celého roku i během více let. Samice tráví čas sáním nektaru na ostružiníku a vyhříváním 

se na slunci. Motýli tvoří za příznivých podmínek početné kolonie. (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Není ohrožen. Preferuje pestřejší nabídku biotopů, než jsou 

intenzivně obdělávaná pole (BENEŠ, 2002). 

3.7.8 Soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon) (Pallas, 1771) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Areál rozšíření: holarktický, rozšířený od aluvií řek v nížinách po vysoké hory. Do 

50. let 20. stol. byl považován za lokální druh, v některých oblastech chyběl (např. 

severovýchodní Morava)  

Měsíce výskytu dospělců: polovina V. – konec VI. 

Počet generací: 1 generace  

Biotopová vazba: mezofil - 2, hygrofil. Vlhké údolní louky, lesní louky, paseky, 

průseky a lesní lemy. Vyskytuje se také na rašelinných loukách a lesostepích. Osídluje 
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pozdější sukcesní stanoviště po ukončení těžby v lomech, rekultivovaná místa, podél 

vodotečí a umělých vodních ploch (BENEŠ, 2002).  

Živná rostlina housenek: Řada druhů ”širokolistých travin” (Poaceae), především 

bezkolenec modrý (Molinia caerulea), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), válečka 

prapořitá (Brachypodium pinnatum), bojínek luční (Phleum pratense), srha laločnatá 

(Dactylis glomerata) aj. (www.lepidoptera.cz) 

Vývoj a obranné systémy: Samice klade bílo zelená vajíčka jednotlivě na vnější 

straně listu v VI. Larvy se líhnou po 1,5 týdnu. Jsou ukryté v ruličce spředené z listu. Pod 

ruličkou vytvářejí trojúhelníkový řez. Žerou stonek nad ruličkou a přemísťují se na nový 

list, když sežerou starý. Řez udržuje živiny v listu a zadržuje přítok obranných látek. 

Dospělé larvy přezimují v hibernakulum spředeným z více listí. Jejich barva v té době 

béžová. Na jaře už housenky nic nežerou. Kuklí se ukryté ve vegetaci trav. Kukla je 

béžová s tmavě hnědou linií na hřbetě a dvěma bledšími liniemi po bocích níže po obou 

stranách. Motýli se líhnou po 3 - 4 týdnech. Dimorfizmus není viditelný (SIELEZNIEW, 

2010). 

Chování: Samci vyčkávají na samice, hlavně v poledne na vysokých trávách a 

menších keřích. Udržují si své teritorium o průměru 4 m, ze kterého vyhánějí veškerý 

hmyz. Početnost samic není pro ně rozhodující. Vysedávají hlavně na slunečných místech, 

aby měli dost energie nastartovat proti nepříteli, obzvlášť za špatného počasí. Samice jsou 

více mobilní (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Druh není ohrožen. Vyskytuje se na neobhospodařovaných 

místech dříve intenzivně hnojených. Ohrožen zarůstáním těchto ploch a intenzivní pastvou 

(BENEŠ, 2002). 
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3.7.9 Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) (Linnaeus, 1758) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Areál rozšíření: palearktický, všeobecně rozšířený, hojněji v pahorkatinách a 

podhůří. Otevřená populační struktura a vysoká disperzita samic umožňuje osídlování nově 

vzniklých biotopů v zahradách a u říčních náplav. 

Měsíce výskytu dospělců: polovina IV. – počátek VI., v horách do VII. 

Počet generací: 1 generace  

Biotopová vazba: mezofil - 1. Nivní louky, břehy řek, vlhčí louky v lesích, světlé 

listnaté lesy a lesní okraje, nivy potoků (BENEŠ, 2002).  

Živná rostlina housenek: Především řeřišnice luční (Cardamine pratensis) a 

česnáček lékařský (Alliaria petiolata). Další z čeledi brukvovitých (např. Arabis hirsute, 

Turritis glabra, Sinapis arvensis aj.). Larvy vyžírají květy a semena (www.lepidoptera.cz). 

Vývoj a obranné systémy: Samice klade bledě zelená vajíčka jednotlivě na řapík 

nebo na květní pupeny v období V. - polovina VI. Vajíčka po 2 - 3 dnech jsou oranžová. 

Samice zanechává za sebou feromon, který odstrašuje jiné samice, aby nekladly vajíčka na 

tentýž květ. Larvy se líhnou po 5 dnech. Housenky žerou květy a rozvíjející se semena 

bohaté na živiny. Jestliže se larvy vylíhnou v době, kdy semena jsou již v pokročilém 

stádiu dozrávaní, šance na přežití motýla jsou menší. Housenky mají sklon ke kanibalizmu. 

Obvykle z více vajíček se dožije dospělosti pouze jediná larva. Jedna rostlina stačí pouze 

pro jednu housenku. Po celou dobu vývoje larva ožírá stále stejnou rostlinu. Pouze větší 

rostliny, jako např. česnáček (Alliaria), dovede nakrmit více housenek. Dospělá housenka 

sleze na stonek sousední rostliny a přilepí se hedvábnou nití. Kukla je zelenavá, později 

hnědá, podobná zaschlé rostlině. Kukla čeká do příštího roku na jaro, než se z ní vyvine 
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motýl. Samec se od samice se výrazně liší. Samec má oranžové konce křídel 

(SIELEZNIEW, 2010). 

Chování: Výrazně heliofilní druh. Samci patrolují terén. Samice se páří jen jednou 

v životě. Odlétají daleko naklást vajíčka, proto často je vidět samce a samice na jiných 

místech. Otevřená struktura populace je příčinou velké pohyblivosti samic (SIELEZNIEW, 

2010). 

Ohrožení a ochrana: není ohrožen. Škodí mu meliorace, intenzivní pícninářství.  

(BENEŠ, 2002). 

3.7.10 Bělásek Realův (Leptidea reali) (Reissinger, 1989) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

 

Areál rozšíření: západopalearktický, rozšířen v nivách řek na celém území státu od 

nížin do hor. 

Měsíce výskytu dospělců: V. – VI., polovina VII. – VIII. Někdy v IX.(3. generace) 

Počet generací: 2 generace (někdy 3 generace) 

Biotopová vazba: hydrofil, mezofil - 2. Nivní louky, břehy řek, vlhčí louky v lesích, 

světlé listnaté lesy a lesní okraje, nivy potoků (BENEŠ, 2002).  

Živná rostlina housenek: Hlavní živnou rostlinou je hrachor luční (Lathyrus 

pratensis). Štírovníky (Lotus spp.), čičorka pestrá (Coronilla varia) a vikve (Vicia spp.) 

jsou pro kladení využívány méně (www.lepidoptera.cz). 

Vývoj a obranné systémy: Samice klade bíložlutá vajíčka jednotlivě na živnou 

rostlinu v VI. a VIII. Housenky se líhnou po týdnu a jsou aktivní jen ve dne. Kuklí se na 
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stonku živné rostliny nebo blízko ní. Kukla je žlutá. Kukly přezimují (SIELEZNIEW, 

2010). 

Chování: Motýli lítají obvykle nízko nad vegetací. Samci patrolují. Samice jsou 

monogamní (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Bezprostředně není ohrožen. Mezofilní druhy může poškodit 

zarůstání a zalesňování opuštěných luk a mokřadů. Nejlépe je kosit mozaikovitě a pást 

extenzivně (BENEŠ, 2002). 

 

3.7.11 Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) (Linnaeus, 1758) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

 

Areál rozšíření: západopalearktický, všeobecně rozšířen v podhůří a v lesnatějších 

krajích nížin a pahorkatin. 

Měsíce výskytu dospělců: skoro celý rok s přestávkou na zimní spánek.   

Počet generací: 1 generace  

Biotopová vazba: mezofil - 2. Okraje listnatých, smíšených i jehličnatých lesů, 

paseky, lesní louky, potoční a říční nivy a jiná místa s výskytem živné rostliny. Obě 

pohlaví se po vylíhnutí vzdalují od místa vývoje, proto mohou být zahlédnuty skoro všude 

(BENEŠ, 2002).  

Živná rostlina housenek: Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a krušina olšová 

(Frangula alnus) (www.lepidoptera.cz) 
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Vývoj a obranné systémy: Samice kladou bílá vajíčka jednotlivě nebo po několika 

na pupenech nebo na spodní straně rozvíjejících se listů živných rostlin, někdy taky na 

větvičkách v IV. - VI. Živí se na keřích nepoškozených jiným hmyzem, na exponovaných 

místech. Líhnou se po 1 - 2 týdnech. Malé housenky vykoušou malá okénka v listu, 

přičemž sedí na spodní straně listu. Větší housenky sežerou celý list. Odpočívají se 

vztýčenou hlavou. Vývoj housenek trvá měsíc, prochází 5 larválními stádií. Housenky se 

kuklí na jiném místě, než se vyvíjely. Připevňují se hedvábnou nití k větvičce. Kukla 

připomíná svým vzhledem svinutý zelený list. Motýli se líhnou po 2 týdnech obvykle na 

začátku VII., výjimečně mohou přečkat do VII. příštího roku. Dospělci jsou výrazně 

pohlavně dimorfní Samci jsou citrónově žlutí, samice bledě zelenavé (SIELEZNIEW, 

2010). 

Chování: Na jaře po přezimování se samci budí rychleji než samice. Potřebují nižší 

teplotu pro nastartování letu. Samci patrolují terén. Obě pohlaví nové generace se líhnou 

současně, nejsou dospělá, tudíž samci nesoutěží o samice. Po vylíhnutí před hibernací se 

živí celou dobu nektarem. Během krmení a odpočinku sedí vždy se zavřenými 

vzpřímenými křídly. Mohou hibernovat vzdáleně od živné rostliny, ve stelivě nebo v 

zimozelených keřích. Druh má otevřenou strukturu (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Není ohrožen (BENEŠ, 2002). 

3.7.12 Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) (Linnaeus, 1758) 

 
            

             

             

 
            

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

 

Areál rozšíření: palearktický, všude rozšířený 

Měsíce výskytu dospělců: V. - IX. Generace se mohou překrývat.  

Počet generací: 1 generace  

http://www.habrovka.eu/vystava/5babocka_sitkovana/img00007.jpg
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Biotopová vazba: ubikvista. Otevřené biotopy, louky všech typů včetně lesních luk, 

intravilánů obcí a měst, lomů, výsypek atd. Asi jediný druh schopný osídlovat i takzvané 

”trvalé travní porosty” (intenzívně pěstované kultury trav s minimální druhovou diverzitou 

bylinného patra) (BENEŠ, 2002).  

Živná rostlina housenek: Hojné luční trávy jako kostřava červená (Festuca rubra), 

lipnice luční (Poa pratensis), psineček obecný (Agrostis canina), psíneček. rozkladitý 

(Agrostis capillaris) aj. (www.lepidoptera.cz). 

Vývoj a obranné systémy: Vajíčka jsou kladena jednotlivě na živné rostlině, často 

na suchých stoncích a listech od poloviny V. do VI. a v období VIII. - IX. Z počátku mají 

světle zelenou barvu, pak se mění na okrové s hnědými skvrnami. Líhnou se po 2 týdnech. 

Housenky se živí v noci. Část nerozvinutých housenek z první generace přezimuje. Část 

z nich rychle roste a přeměňuje se v kukly již po 1,5 měsíci od vylíhnutí z vajíčka. Kuklí se 

tak, že visí na živné rostlině nebo v její blízkosti. Kukly mají zelenou barvu, černé pásy na 

krytinách křídel a tmavou bíle podtrhnutou čáru podél zadního břehu krytin. Černá kresba 

může zanikat. Na hřbetní straně břicha má dva páry bílých skvrn. Vývoj kukly trvá 3 

týdny. Slabý pohlavní dimorfizmus. (SIELEZNIEW, 2010). 

Chování: Samci vyčkávají nebo patrolují. Na jejich chování má vliv teplota. Při 

nižší teplotě samci raději hlídají teritorium. Jejich teritorium je obvykle na vyšších trávách 

a nižších keřích. Může se tam vyskytovat až několik desítek samců, kteří bojují o samice. 

Tato seskupení se nazývají leky. Samice přilétávají pouze za samci, i když na jejich 

teritoriích nejsou ani živné rostliny ani nektar. Samice se páří většinou jednou za život. 

Nejsou moc mobilní (SIELEZNIEW, 2010). 

Ohrožení a ochrana: Není ohrožen, rychle osídluje nové biotopy, pokud se tam 

vyskytují živné rostliny. Vyhovují mu krátkostébelné i sešlapované trávníky, proto se 

může vyskytovat i ve městech (BENEŠ, 2002). 

3.7.13 Šíření druhů motýlů 

Na území ČR se dnes vyskytuje 161 druhů denních motýlů (BENEŠ, 2002). Na 

území Orlovských sadů bylo zjištěno 28 druhů běžných denních motýlů. Podle vyhlášky  

č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
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přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy  

NATURA 2000 patří ohniváček černočárný (Lycaena dispar) k chráněným druhům. 

Složení fauny není časově stabilní, vyvíjí se. Uvedu příklady denních motýlů 

vyskytujících se v oblasti, ve které se sledované sady nacházejí. Na začátku 50. let 

expandoval soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon) a babočka síťkovaná 

(Araschnia levana). Ve druhé polovině 50. let se začal šířit ohniváček černočárný (Lycaena 

dispar), zejména na Moravě. Od 90. let se zvýšil počet záznamů modráska štírovníkového 

(Cupido argiades) (BENEŠ, 2002). Na řadě míst se modrásek štírovníkový (Cupido 

argiades) sympatricky vyskytuje s ohniváčkem černočárnym (Lycaena dispar), šíření obou 

druhů proběhlo ve stejném období. Tyto druhy se postupně navrací do krajiny. V průběhu 

let 2002 - 2005 byly sledovány v okolí Havířova, Karviné a Ostravy (STONAVSKÝ, 

2006). 

3.7.14 Myrmekofilie 

Kolem 75 % modráskovitých (Lycaenidae) má život spjat s mravenci. Soužití má 

různé formy a nazýváme ho myrmekofilie. Jednou z jejích forem je i komensalizmus, ve 

kterém motýli mají užitek, mravenci nikoliv. Tito jsou v tomto přípsdě neutrální. 

Mutualizmus je forma, kdy mají užitek ze soužití motýl i mravenec. Někteří modrásci 

parazitují na mravencích. Ostatních 25 % modrásků patří k myrmekoxenům, kteří 

nevyužívají mravence, ale také nejsou jimi ohrožováni (SIELEZNIEW, 2010). 

Soužití s mravenci využívají housenky a kukly modrásků. Soužití je možné díky 

morfologii a chování. Housenky mají tlustou ochrannou kůži, která je chrání před kousadly 

mravenců. V ochranné vrstvě těla mají modrásci tzv. myrmekofilní žlázy. Jejich výpotek 

láká mravence. Myrmekoxenní housenky mají na těle pórovité bublinky, které produkují 

látku zamezující agresi mravenců. To platí skoro pro všechny ohniváčky (SIELEZNIEW, 

2010). 

Cílem použití chemických látek je vábení mravenců. Mravenci chrání housenku 

např. před predátory. Housenky ohniváčka černočerného využívají komenzálně mravence 

(Myrmica rubra). Některé druhy ve formě kukly lákají mravence, potírají o sebe segmenty 

zadečku a vytváří akustické signály (SIELEZNIEW, 2010).  
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V mutualistickém soužití nabízejí housenky mravencům produkt pomocí speciální 

nektarové nebo medové žlázy, který je na sedmém segmentu zadečku. V odpovědi na 

dotyk mravence housenka dává kapky výživného, uhlovodíkového nebo uhlovodíkovo - 

aminikyselinového roztoku. Na osmém segmentu těla má housenka za nektarovou žlázou 

párové mackovité ústrojí. Vzhledem připomíná malé paličky se štětinkami na koncích. 

Housenka je používá při přesunu z místa krmení k místu odpočinku a např. při podráždění 

nepřáteli. Ve vzduchu rozptýlená látka láká mravence, kteří začnou kroužit kolem 

housenky (SIELEZNIEW,2 010). 

Mutualizmus připomíná soužití mšic a mravenců. Je to nejrozšířenější forma 

myrmekofilie u modrásků. Projevuje se u 2/3 druhů z této čeledi, mezi jinými u modráska 

jehlicového (Polommatus icarus) a modráska krušinového (Celastrina argiolus). Většinou 

má soužití pro obě strany fakultativní charakter, tzn., že housenky mohou svůj vývoj 

ukončit bez přítomností mravenců, ale jejich úmrtnost je bez mravenců větší 

(SIELEZNIEW, 2010). 
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4 Diskuse 

V diskusi se zabývám příčinami ohrožení motýlů, a to zalesňováním a intenzivním 

zemědělstvím, významem expanzních, invazních a zbytků okrasných rostlin pro sady a 

motýly. V tomto oddíle je rozebrána problematika motýlích škůdců a ochrany běžných 

druhů motýlů. Zamýšlím se nad historií, hospodařením v sadech a v jejich okolí. 

4.1 Zalesňování a sukcese 

Zalesňování je jednou z příčin ohroženosti motýlů v sadech. Prořezávání bylo 

v minulosti jedním ze způsobů obhospodařování lesů, které prosvětlením napomáhalo 

udržení bohaté druhové rozmanitosti. Sledování vlivu pěti různých sukcesních stádií na 

motýly ve francouzských Alsaských lesích lze přirovnat situaci v sadech. Motýli reagovali 

na postup sukcese. Ve středních a nástupnických fázích sukcese byla druhová bohatost 

nejvyšší a nejnižší ve fázi zarůstání lesem. Druhová diverzita stěhovavých druhů se 

snižovala hned od prvního roku (FARTMANN, 2013). Ponechávání sadů spontánní 

sukcesi může vést k poklesu druhové diverzity motýlů. 

4.2 Intenzivní zemědělství 

Jak již bylo řečeno, motýlům v sadech škodí intenzivní zemědělství. V okolí sadů 

jsou pole, na kterých, by se potenciálně mohla vysazovat Bt - toxin transgenní kukuřice 

(Zea mays), která je používaná v bioplynových stanicích. 

Tento typ kukuřice je rezistentní vůči hmyzu, je škodlivý pro životní prostředí. 

Kukuřice je větrem opylovaná rostlina. Při kvetení může být uložen její pyl na různých 

rostlinách v okolí polí. Pyl se produkuje v období, kdy se housenky druhé generace 

babočky pavího oka (Inachis io) a babočky kopřivové (Aglais urticae) živí kopřivami. 

Larvy živící se listím kopřivy pokrytým jedovatým pylem se otráví a uhynou. V některých 

zemích střední a jižní Evropy, kde se vyskytuje druhá generace babočky pavího oka 

(Inachis io), se díky pylu kukuřice stala chráněným druhem (HOLST, 2013), 

(SCHUPPENER, 2013). Podle mého názoru by se na polích v blízkém okolí sadů mělo 

výsadbě této kukuřice zabránit. 
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4.3 Změny biologické rozmanitosti v závislosti na využívání půdy 

V zahraniční literatuře byly popsány druhy motýlů, které byly aktivně sledovány 

v zemědělských krajinách Finska. Tyto druhy byly zařazeny do 3 ekologických skupin 

druhů podle toho, která stanoviště preferují. Za 1. - druhy žijící na okrajích polí a dvorů 

(tzv. „orné“), za 2. - druhy polopřirodních travních porostů („louky“) a za 3. - druhy 

lesních pásů a pasek („les“). Odborníci sledovali, jak se liší ve Finsku dlouhodobě 

pozorované populační trendy mezi třemi uvedenými ekologickými skupinami druhů. 

Studie měla tři specifické cíle. Za 1. Studovat změny rozšíření asi 74 druhů motýlů 

v zemědělské krajině během posledních 50 let ve Finsku. Za druhé - zařadit druhy do čtyř 

skupin ukazatelů: klesající, stabilní, rostoucí a kolísavý druh. Za třetí - zda se pozorované 

trendy populace liší mezi třemi ekologickými skupinami druhů.  

Výsledky prokázaly výrazné rozdíly v populačních trendech mezi skupinami druhů 

preferujících různá stanoviště, převážně klesající trendy u druhů preferujících travní 

porosty a většinou rostoucí trendy u druhů vázaných na ornou půdu a lesy.  

Závěr: Změny ve využití území jsou zřejmě nejdůležitější hnací silou pozorovaných 

změn v druhovém obsazení. Silný pokles plochy oblastí polopřirodních travních porostů, 

omezením dobytčí pastvy v polopřírodních pastvinách a následné bujení porostu mají 

pravděpodobně za následek úpadek mnoha pastvinných druhů. Na druhé straně moderní 

lesnictví s jeho jasně prořezávací praxí vytvářelo vhodná stanoviště na okraji lesů pro 

mnoho lesní motýlů již mnoho desetiletí. To je vhodné vysvětlení pozorovaného zvýšení 

obsazenosti u několika lesních druhů. Kolísavé trendy, které byly pozorovány u devíti 

druhů, by mohly být spojeny s klimatickými faktory. Navzdory příznivým povětrnostním 

podmínkám, k rozšíření druhů travních porostů nedošlo. Ztráty přirozeného prostředí 

způsobeného intenzifikací zemědělství a zhoršující se kvality zbývajících travních porostů 

po zastavení pastvy dobytka zastavily růst travních druhů. (KUUSAARI, 2005) 

Z mého pozorování jsem zjistila, že na území Orlovských sadů se vyskytly pouze 2 

druhy mezofilů 1. typu, což svědčí o pro ně nepříznivých podmínkách. Daly by se zlepšit 

péčí o stromy a keře. Bylo nalezeno 5 druhů mezofilů 2. typu a 4 druhy mezofilů 3. typu. 

Těmto druhům vyhovuje prostředí zarostlé křovinami. V sadech byly pozorovány3 druhy 

hygrofilů a 2 druhy xerotermofilů. Pro zvýšení počtu druhů mezofilů 1. typu je třeba 

zvětšit prořezávanou plochu, což by vyhovovalo i xerotermofilům. 
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4.4 Zachování různorodosti ovocných dřevin 

S úbytkem ovocných stromů v krajině a ve vesnickém intravilánu souvisí vymizení 

historických odrůd. Každá rostlina má své neopakovatelné vlastnosti. Změny životního 

prostředí z pohledu geologie probíhají rychle, proto dnes není zcela známo, která vlastnost 

těchto odrůd bude v budoucnu potřebná. Hledají se jabloně odolné vůči strupovitosti, padlí 

a jiným biotickým činitelům jako živočišní paraziti. Jabloně mohou ovlivňovat abiotické 

faktory: teplota (ve dřevě, kořenech, květech a plodech), dále zamokření, sucho, zasolení 

půd, teplotní výkyvy během vegetace, imise (TETERA, 2003).  

Souvislé ovocné výsadby mají podobný význam pro životní prostředí jako lesní 

stromy. V době rozkvětu vyniká estetický význam. Plocha a objem korun dávají stín, 

usměrňují vzdušné proudění, filtrují a zabraňují proudění prachu.  Produkuji kyslík, snižují 

hlučnost, transpirací usměrňují vodní režim v půdě, zabraňují vodní a větrné erozi, 

poskytují živočichům odpočinek, potravu, místa k úkrytu a hnízdění.  

Sady jsou genetickou bankou starých odrůd ovocných stromů. Mají ekonomickou a 

kulturní hodnotu. Je třeba zvážit, zda by bylo prospěšné zjistit, jaké odrůdy se ve starých 

sadech nacházejí a jaký mají význam z hlediska genofondu. 

4.5 Expanzní rostliny v sadech 

V neudržovaných sadech vegetace hostí celou řadu invazních a expanzních rostlin. 

Orlovské sady sousedí přímo s narušenou krajinou a koloniemi zahrádkářů a jsou dobře 

dosažitelné diasporami nepůvodních druhů z blízkého okolí. Těch několik nebezpečných 

invazních druhů má však negativní vliv na druhovou diverzitu vegetace, její charakter a 

druhotně vliv na druhovou diverzitu motýlů. Invazní rostliny zasahují různé typy 

ekosystémů od lučních až po lesy. Udávají ráz celé krajině. Setkáváme se zde s třtinou 

křovištní (Calamagrostis epigejos), která má širokou ekologickou valenci. Roste na 

výslunných stanovištích, na náspech, příkopech, depóniích zeminy, výsypkách, odvalech, 

nekosených loukách, odkud se dostává do sadů, kde tvoří dominantu narušených ploch. 

Zvýšené vstupy dusíku vázaného v atmosférických srážkách mohou podpořit její růst. 

K úspěšné expanzi třtiny na stanovišti přispívá její schopnost intenzivního vegetativního 

šíření prostřednictvím oddenku a značná produkce nadzemní biomasy. Vysoká hustota 

porostu výrazně ovlivňuje mikroklima při půdním povrchu. Zpomaluje se výměna tepla 
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mezi půdou a ovzduším, minimalizuje se výpar z půdního povrchu. Snižuje se množství 

dopadajícího záření do podrostu. Popsané procesy mají za následek výrazné snížení 

druhové bohatosti ve vegetaci. Aby třtina ze stanoviště skutečně ustoupila, je nutno seč 

opakovat po mnoho let vícekrát ročně. S vyšší frekvencí kosení se snižuje plodnost třtiny, 

v dalším roce už téměř nekvete (PYŠEK, 2001). Otázkou je, jak dalece boj s touto 

rostlinou bude mít vliv na výskyt některých okáčů jako: Pararge aegeria, Aphantopus 

hyperhantus, a soumračníka jitrocelového (Carterocephalus palaemon), pro které je to 

jedna z živných rostlin. V zahraniční literatuře se uvádí, že okáč pýrový (Pararge aegeria) 

je v Polsku klasifikován jako chráněný druh (SIELEZNIEW, 2010). 

Teplomilný druh trávy ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) roste obecně na 

loukách, mezích, travnatých svazích, lesních lemech a světlinách. Území v sadech nebylo 

po dlouhou dobu tradičně obhospodařováno kosením ani pastvou, což napomohlo jeho 

šíření. V nízkostébelných porostech je dominantou, potlačuje ostatní kompetičně slabší 

druhy. Ovsíkem se živí okáč prosíčkový (Aphantopus hyperanthus.). Pravidelná seč 

dvakrát ročně by přispěla k zachování pestrosti trávníkového porostu. Nedocházelo by 

k zástinu, kumulaci živin ani změně vlhkostních poměrů. 

4.6 Invazní rostliny 

Na velkých plochách ovlivněných těžbou uhlí a průmyslem převládají ruderální 

cenózy a neofyty, které pronikají zvláště podél vodních toků a komunikací. Na území 

Orlovských sadů k neofytům patří křídlatka (Reynoutria japonica) a zlatobýl kanadský 

(Solidago canadensis), který preferuje vysychavé antropogenní substráty nejrůznějšího 

původu. Šíří se zde na zbořeništích a bývalých zahrádkách zaniklých usedlostí, hromadách 

zahradního odpadu, rumištích a navážkách. Způsobuje zastínění a jeho silná kořenová 

konkurence eliminuje většinu jiných druhů. Není mi známa housenka motýla, která by se 

touto rostlinou živila. Snad jen dospělci jako např. babočka paví oko (Inachis io) se živí 

jeho nektarem, viz Obrázek 17. 
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Obrázek 17: Solidago canadensis  

Foto: B. Matuszková, (2011) 

4.7 Okrasné rostliny v sadech 

Některé rostliny se v Orlovských sadech a jejich okolí vyskytují jako pozůstatek 

zahrad rodinných domků, které následkem poddolování byly zbourány. Jedná se o tyto 

rostliny: rybíz červený (Ribes rubrum) v lesíku naproti hrušňovému sadu, angrešt žlutý 

(Grossularia uva-crispa) a šeřík obecný (Syringa vulgaris), na jetelové louce za sadem č. 

6., narcis bílý (Narcissus poëticus) v sadě č. 6, viz Obrázek 18. Obrázky dalších okrasných 

rostlin jsou uvedeny v příloze. 
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Obrázek 18: Narcissus poëticus  

Foto: B. Matuszková, (2012) 

4.8 Vliv rostlin v sadech na motýly 

Z fyzikálních vlastností se jako ekologický faktor nejvíce uplatňuje vodní režim a 

textura. Podle závislosti na vodním režimu lze sledované ovocné sady zařadit k mezofilním 

loukám, protože se zde, vyskytují druhy rostoucí jak na loukách, tak v lesích, např. hrachor 

luční (Lathyrus.pratensis), bojínek luční (Phleum pretense). Mezi sady dochází k drobným 

biotopovým odchylkám. Z hlediska biotopů, které používají motýli, jsou si ale dost 

podobné. Obecně lze říci, že ve všech sadech je vysoký index Shannon Wienerova indexu 

rostlin i motýlů, plochy jsou diverzifikované, i když se jedná především o antropogenní 

reliéf.  

V sadu číslo 1 (u zastávky U Kornase) se vyskytuje šťovík kyselý (Rumex acetosa), 

který je jednou ze živných rostlin ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). Na druhé 

straně šipka na ordinačním diagramu, nacházející se blízko sadu č. 2 nasvědčuje, že se 

může jednat o hygrofilní stanoviště v blízkosti vodní nádrže. V sadu č 2 (jabloňový sad 

v blízkosti jezera Kozí Becirk) se v poklesech vyskytují některé jiné rostliny, např. lesní 

druh kapraď samec (Dryopteris fylix – mas) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Druhy 

motýlů z čeledi okáčovitých (Satyridae) se zřejmě vyskytují v tomto sadu vzhledem 

k výskytu živné rostliny, kterou je třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). 
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V sadu č. 3 (u louky) se vyskytují druhy rostlin, které nejsou příliš nitrofilní, např. 

pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) a přeslička luční (Equisetum pratense). Tento jev 

je možným následkem antropogenního zásahu -  vysypání štěrku na polní cestičku vedoucí 

k sadu. Z hlediska výskytu motýlů však nemá tento jev žádný význam. 

Sad číslo 4. (u zastávky Sad) je zarůstán dřevinami jako javor mléč (Acer 

platanoides) a topol osika (Populus tremula), což nesvědčí příliš denním motýlům, kteří 

jsou vázáni spíše na bylinná společenstva, proto je zřejmě ze všech sadů navštěvován 

denními motýly nejméně. 

V sadě číslo 5 (hrušňový sad) se vyskytuje v zastíněných místech nitrofilní kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica) a bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Na prosluněných 

místech byl nalezen řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), ve stínu roste např. kuklík 

městský (Geum urbanum). Vlhčí místa preferují rostliny jako kakost bahenní (Geranium 

palustre). Půda je bohatá na dusík což nasvědčuje výskyty indikátorů dusíku jako kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine). Vyskytují se zde rumištní 

rostliny jako pcháč oset (Cirsium arvense) a kostival lékařský (Symphytum officinale). 

Tento sad je odolnější než ostatní sady vůči invazi. Z diagramu analýzy PCA vyplývá, že 

na sad č. 5 jsou především vázáni ubikvista okáč poháňkový (Coeonympha pamphilus) a 

mezofil 2. typu soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris). 

Jabloňový sad č. 6 je ohroženější oproti ostatním sadům s ohledem na výskyt 

invazních druhů, např. křídlatky japonské (Reyonutria japonica). Motýlům nijak zvlášť 

invaze rostlin nevadí. Nejvíce vázaní na tento sad byli bělásek řepový (Pieris rapae) a 

babočka bíle c (Polygonia c - album).  Z rostlin lze na prosluněných místech najít srhu 

laločnatou (Dactylis glomerata) a lísku obecnou (Corylus avellana). Vyskytuje se zde i 

lesní druh děhel lesní (Angelica sylvestris). 

 

4.9 Význam motýlů pro přírodu a člověka 

Motýli jsou velice citlivým a nápadným indikátorem současného stavu přírody. 

Význam motýlů v přírodě můžeme docenit jenom v souvislostech v komplexu celé 

přírody. Svými vývojovými stadií představují biomasu živé hmoty potřebnou pro další 

živočichy. Motýli hrají důležitou roli ve vztahu k rostlinám. Jako býložravci jsou 
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regulátorem nadměrné produkce rostlin. Jako opylovači zajišťují opylení mnoha druhů 

semenných rostlin.  

Ve vztahu k člověku většina indiferentních motýlích druhů obohacuje lidský život po 

stránce kulturní a estetické. Mezi denními druhy nalezenými v sadech nejsou žádné 

užitečné druhy. Několika monofágních druhů se dá využít k pokusům v oblasti boje proti 

plevelům. Myslím si ale, že pokusy importovat hmyz jako prostředek boje proti plevelům 

jsou poměrně riskantní. Mohlo by se stát, že by se importovaný hmyz přeorientoval na 

nějakou domácí kulturní rostlinu a stal by se škůdcem místo pomocníkem. 

Mnohé druhy jsou využívány při ekologickému pozorování, jsou předmětem 

genetických a fyziologických pokusů, slouží jako ochrana rostlin a k vysvětlení obecných 

zákonitostí v přírodě. Ochuzení druhového bohatství v kulturní krajině má za následek 

vznik neobsazených nik, které zaplňují přizpůsobivé druhy motýlů. Nebezpečné jsou 

migrující druhy, jejich housenky mohou způsobit holožíry. Příkladem může být noční 

motýl přástevník americký (Hyphantria cunea) škodící v sadech. 

Motýli jsou hodnoceni z úzkého pohledu užitečnosti či škodlivosti. Nevíme, jakou 

skutečnou funkci v přírodě mají. Intenzivně je studujeme, ale nedokážeme je ještě z daleka 

popsat, ani jim zcela porozumět. V jednotlivých ekosystémech mají důležité postavení 

díky nesmírné početní i druhové bohatosti. Z praktického hlediska motýly dělíme do 

několika skupin na: užitkové, užitečné, škodlivé, indiferetní. Užitkové motýly člověk 

chová pro hedvábí, ty však patří k nočním druhům. Užitečné jsou v přírodě pro člověka 

prospěšné (opylování rostlin, tvorba humusu). Nalezené druhy denních motýlů mají 

především estetický význam. Škodlivé druhy jsou z nějakého důvodu nežádoucí. 

V lesnictví, ovocnářství, vinařství, chmelařství, zelinářství, v okrasném zahradnictví, ve 

skladištích, potravinářství, domácnostech. Indiferentní druhy přímo člověka neovlivňují. 

Význam motýlů hledáme na úrovni článků ekologických soustav. Tvoří nezastupitelnou 

součást potravních řetězců. Motýli mají zásadní význam při tvorbě a zachování stabilního 

prostředí. Organismus se stává škůdcem, pokud se svou činností dostane do střetu se 

zájmem člověka. Člověk vytváří zjednodušené ekosystémy, např. zemědělské, lesnické 

monokultury, kde dochází k velké agregaci vhodných potravních zdrojů a současně 

zásadnímu úbytku přirozených nepřátel. Indiferentní druhy se mohou stát škůdci, pokud se 

dostanou mimo původní areál nebo opačně nové kulturní rostliny se dostanou do areálu 
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výskytu populací. Jednotlivé druhy tak mohou v průběhu doby v dané lokalitě nabývat 

různého významu. Celé skupiny mohou být zajímavé svou nápadností či zvýšeným 

výskytem, i když nemají žádný ekonomický význam (ČECHMÁNEK, 2006) 

Významných škůdců v dané lokalitě není mnoho. Bělásek ovocný (Aporia crataegi) 

může působit škody především na jabloních, hrušních, slivoních na trnkách, hlohu a jiných 

rostlinách. Housenky napadají nejdřív pupeny, potom rašící krčky, listy a působí holožíry. 

V řadě lokalit je však vzácným druhem, v naší lokalitě nebyl nalezen. Bělásek zelný 

(Pieris brassicae) působí škody na brukvi, zelí, květáku, kapustě, řeřichách, ředkvi a 

hořčici. Bělásek řepkový (Pieris napi) působí společně s běláskem řepovým (Pieris rapae) 

škody na brukvovitých rostlinách. Tito bělásci se vyskytovali v sadech ve větším počtu 

v roce 2011. Škůdců je daleko více, spadají však do skupiny nočních motýlů. 

4.10 Jak regulovat motýli škůdce 

Motýlí škůdce není vhodné regulovat chemikáliemi, pro jejich obtížnou 

rozložitelnost v přírodních podmínkách. Chemikálie mají široké spektrum účinku na různé 

organismy a vliv na snížení druhové bohatosti biocenóz. Další možností regulace škůdců 

jsou entomopatogenní bakterie. Vložením genů z bakterie do kulturních plodin se vytvářejí 

transgenní rostliny, které jsou schopny vlastní obrany proti housenkám motýlů. 

Nejdůležitější je prevence. Nezbytné je dokonalé poznání způsobu života škůdců a lákaní 

jejich přirozených nepřátel, kterými jsou hmyzožraví ptáci, do polí a zahrad. Jedním 

z důležitých opatření proti přemnožení hmyzu je nezakládat rozsáhlé monokultury 

v lesním hospodářství a zemědělství. Při vytváření sadů a zahrad nevysazovat stromy 

v těsném sponu. Preventivním zásahem v sadech je udržování čistoty a pořádku. 

Jaká je situace v opuštěných sadech a zahradách, proč tady škůdci nenapáchali větší 

škody? Existují zde biologické prostředky ochrany. Škůdci jsou potlačováni pomocí 

bioregulace (přirozených nepřátel). Programy zaměřené na sledování, výzkum motýlů v 

přírodních podmínkách bez většího zásahu člověka, můžou mít v budoucnu využití v boji 

se škůdci. 
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4.11 Ochrana motýlích populací a ekosystémů 

Dříve byl úbytku motýlů přisuzován jejich sběr. Příčinou však, kromě některých 

denních motýlů, nebyl přímý sběr, ale ničení jejich biotopů. Zákaz sběru však zvýšil zájem 

o motýly na černém trhu. Ochranu motýlů lze zajistit pouze pomocí komplexních opatření 

zahrnujících ochranu biotopů a krajinných celků, změnou hospodaření v lesích a polích, 

změnou průmyslového zpracování. Je vždy nutno zvážit, zda se kácením starých stromů 

nezničí přírodní a kulturní hodnoty, na úkor okamžitého nebo přechodného prospěchu. 

Motýli z krajiny mizí postupně. Během 3 let nelze postřehnout jejich úbytek. 

Dospělci motýlů jsou nejméně početným vývojovým stádiem, mají velké nároky na 

blízkost a kontinuitu stanovišť. I specializované druhy hmyzu mohou kolonizovat důlní 

výsypky, náspy, okraje komunikací, industriální území. Využití takových lokalit je důležité 

pro ochranu mnoha druhů bezobratlovců. Zachováním refungií - územní ochranou 

v různých typech maloplošných chráněných území (s legislativně slabší ochranou), jako 

jsou významné krajinné prvky, což by sady mohly být. Zkoumané území není dosud 

legislativně chráněno. Zvláštní vlastnické vztahy a jiné okolnosti ušetřily toto území před 

zhoubnými dopady intenzivního zemědělství, lesnictví či výstavby. Funkce těchto území 

by se neměla měnit. Sady se stanou rezervoárem pro návrat biologické rozmanitosti 

v okolí, což klade vrcholové nároky na lidskou péči. 

4.12 Koridory, lemy a enklávy 

Sady mají výhodu, že cesty mezi nimi nejsou pouze stinnými tunely, přes které by 

světlomilní živočichové mohli jen migrovat, ale jsou dostatečně osvětlenými koridory. 

Kdyby nebyly asfaltované mohly by se stát biotopem pro světlomilné druhy motýlů. 

Udržováním dostatečně širokých lemů se zde dostane motýlům závětří. Byliny netrpí 

nadbytkem živin splachovaných z polí. Motýlům nejvíce vyhovují lemy řídké a 

prosvětlené, stačí o šíři výšky stromu. Spontánní regenerace stromového a keřového pásma 

v lemu vyhovuje více než zalesnění (KONVIČKA, 2006).  

Drobné nelesní enklávy přispívají k biologické rozmanitosti. Zalesňování těchto 

enkláv brání motýlům přežít. Vhodnost zachování sadu v určitém sukcesním stavu pomáhá 

zachování světlomilných druhů motýlů. Mechanická příprava půdy v polích likviduje živné 

rostliny např. violky (Violaceae) perleťovců (Heliconiidae) (KONVIČKA, 2006). 
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4.13 Okolí sadů 

Okolí sadů je mozaikou mnoha biotopů. Se sady jsou propojeny různou vegetací. 

Nalezneme zde vlhká místa v korunách stromů a hustém zápoji vegetace. Indikátorem 

vlhkosti jsou vrby (Salix). Vysečená a sešlapovaná místa spolu s cestičkami do sadů jsou 

vhodná pro xerotermní druhy motýlů. Rozmanitost trav a hojnost kopřiv je vhodná pro 

mezofily. Mezi sady je roztroušena zástavba zahrádkářských chat, které můžou sloužit jako 

zimoviště, např. pro babočku paví oko (Inachis io). V okolí sadů se nachází pole, která 

nemají pravidelný tvar, což umožňuje motýlům migrovat z polí do sadů a opačně. Osevní 

postup ovlivňuje výskyt bělásků. Za úkrytem létají do sadů. Naopak většina denních 

motýlů je heliofilních, housenky jsou však stínomilné a živí se rostlinami vyskytujícími se 

v sadech. Dospělci vyhledávají plevelná místa na polích. Živí se nektarem na pcháči 

(Cirsium), který rostl v místech, kde nedosáhla chemizace, viz Obrázek 19. 

 

Obrázek 19: Araschnia levana na Cirsium arvense 

Foto: B. Matuszková, (2012) 

4.14 Hospodaření v sadech 

Ve vytypovaných sadech se v poslední době vůbec nehospodařilo. Ekosystémy jsou 

ponechány přirozenému vývoji. Došlo ke vzniku určité ekologické stability. 

Jak již bylo uvedeno, motýlům neprospívá spontánní sukcese. Samovolné zarůstání 

opuštěných ploch má za následek úbytek denních motýlů. V sadech začala sukcese nejprve 
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zarůstáním konkurenčně silnými trávami např. třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), 

poté se uchytily keře řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), růže šípková (Rosa canina) 

a mladé dřeviny dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata) a javory (Acer). 

Jabloně většinou kvetou začátkem května. V části sadu byl pozorován jev, kdy jabloně 

kvetly na podzim, viz Obrázek 20. Během tří let se hospodaření v sadech měnilo. Na 

přelomu roku 2009/2010 bylo pod stromy viditelné množství spadaného ovoce, které 

přetrvalo až do dubna 2010, nikdo o ně neměl zájem, viz příloha. V roce 2011 byla 

vysečena místa zejména okolo cesty. V roce 2012 bylo pro jednodušší dostupnost 

k ovocným stromům sečeno i uvnitř sadů. Vznikly vysečené pásy, viz příloha. Ovoce bylo 

střepáváno ještě v nezralém stavu. Pravděpodobně je příčinou ekonomická situace a výkup 

jablek. 

 

Obrázek 20: Kvetoucí jabloň na podzim, sad č. 2  

Foto: B. Matuszková, (2011) 

5 Závěr 

Zadání diplomové práce bylo splněno. Byly zjištěny druhy denních motýlů vyskytující 

se v extenzivních ovocných sadech Karvinska. Bylo provedeno také fytocenologické 

snímkování území. Na základě údajů zjištěných dat z terénu byla data zpracována a 

příslušnými metodami vyhodnocena. Podle indikačního hodnocení biotopů pomocí motýlů 

bylo zjištěno, že území obývá 3 % (1 druh z 29 nalezených) silně ohroženého druhu 
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ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a nad 20 % indikátoru 3. stupně, což dokazuje 

dobrou kondici území. Území obývá většina přizpůsobivých druhů, ale vyskytují se zde i 

malé počty motýlů využívající určité typy biotopů, modrásek štírovníkový (Cupido 

argiades) a modrásek nejmenší, kteří jsou vázaní na xerotermní stanoviště, hygrofilní 

ohniváček černočárný (Lycaena dispar), dále motýli patřící k mezofilům např. babočka 

síťkovaná (Araschnia levana), a další druhy uvedené v Tabulce 12. Obecně lze říci, že ve 

všech sadech je vysoký index Shannon Wienerova indexu rostlin i motýlů, plochy jsou 

diverzifikované i když je to především antropogenní reliéf. Bohatost trav, kopřiv a 

bobovitých rostlin hostí mnoho druhů na ně vázaných. Na kopřivách (Urticaceae) se živí 

především babočky (Nympahlidae), okáči i soumračníci, na lipnicovitých trávách 

(Poaceae) modrásci na bobovitých rostlinách (Fabaceae). Hodnocení může být podkladem 

pro vypracování územního plánu, územního systému ekologické stability USES a ochranu 

stávající přírody v průmyslové krajině Karvinska. Rozsah práce zmapování ploch a určení 

jejich osídlení motýli, zjištění biotopových možností pro motýly by bylo možno rozšířit o 

další rekultivované plochy, např. s navážkou zemin, další statistické testy v programu 

Canoco , zjištění typu společenstev rostlin do svazu. Pro hodnocení v programu Canoco 

jsou zapotřebí data z více typů ploch  
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