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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá nočními motýly v extenzivních ovocných sadech a jejich 

vazbou na kvetoucí rostliny. 

V teoretické části je představená charakteristika nejpočetnějších a největších čeledí 

nočních motýlů. Dále jsou tyto čeledi, podle moderní klasifikace, zařazeny v systému, a to 

až do podčeledí. 

V praktické části jsou popsány jednotlivé druhy nočních motýlů, které byly nalezeny 

a determinovány v extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech (okres Karviná) 

v letech 2010 – 2012. Následně z druhů rostlin, které byly zde nalezeny, byly vytvořeny 

fytocenologické snímky. V poslední části je, pomocí příslušných programů, vyhotoveno 

statistické zhodnocení rostlin a nočních motýlů. V příloze jsou umístěny další fotografie 

nočních motýlů, některé druhy rostlin a okolní krajina.   

Klíčová slova: noční motýli, ovocné sady, živné rostliny 

 

Abstract 

 

This thesis deals with night butterflies in extensive orchards, and their relationship to 

flowering plants.  

The theoretical part presents the characteristics of the largest and the biggest tribes of 

night butterflies. Further, these tribes, according to modern systematics, are registered in 

the system, namely as subtribes.  

The practical part describes the different types of butterflies, that were found and 

determined in extensive orchards in Orlová-Lazy (Karviná region) in the years 2010 – 

2012. The phytosociological frames were consequently created by the species of plants that 

have been found there. The last part, with the help of appropriate programmes, gives a 

statistical evaluation of plants and night butterflies. The appendix includes additional 

photographs taken of night butterflies, some of the plants, and surrounding landscape.  

Key words: night butterflies, orchards, nutrient plants 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci – Noční motýli 

(Lepidoptera) extenzivních ovocných sadů v hornické krajině Karvinska.  

V rešeršní části diplomové práce bych chtěl navázat na předchozí obecnou 

charakteristiku motýlů, především se zaměřením na noční motýly. Z nočních motýlů budou 

blíže charakterizovány především čeledi píďalkovití a můrovití. Tyto dvě čeledi byly 

vybrány z toho důvodu, že na zkoumaném území bylo nalezeno nejvíc druhů motýlů 

patřících právě k nim. Zároveň se jedná i o největší, nejpočetnější, avšak morfologicky 

velmi odlišné čeledi nočních motýlů.   

Hlavním cílem této diplomové práce je pokračovat ve výzkumu nočních motýlů 

v extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech viz (Obrázek 1). Pomocí nedestruktivní 

metody tj. fotodokumentace, byly zaznamenány nově nalezené i stávající druhy. Tyto byly, 

na základě vlastních znalostí a knižních publikací, determinovány. Nalezené 

a determinované druhy byly následně v příslušných programech statisticky vyhodnoceny.  

Jelikož výskyt jednotlivých druhů nočních motýlu na zkoumaném území 

je podmíněn zdejší druhovou skladbou rostlinného společenstva, bylo dalším cílem 

rozšíření předešlého botanického průzkumu, který byl rovněž proveden v mé bakalářské 

práci. Za tímto účelem byly ve vybraných lokalitách extenzivních ovocných sadů 

v Orlové-Lazech, opět díky vlastním znalostem a knižním zdrojům, nalezeny 

a determinovány druhy rostlin, z nichž byly zhotoveny fytocenologické snímky. Ty byly 

rovněž pomocí příslušných programů statisticky vyhodnoceny.  

Posledním cílem mého výzkumu bylo zjistit, co se zkoumaným územím, jakým jsou 

extenzivní ovocné sady v Orlové-Lazech, plánuje udělat do budoucna jejich vlastník, 

kterým je společnost RPG RE Land, s.r.o. Dále bylo rovněž zjištěno, kdo obhospodařuje 

okolní pozemky, viz Obrázek 1, které jsou dnes zemědělskou plochou a jaký to má nebo 

v budoucnu může mít, pozitivní či negativní dopad na zdejší ekosystém.  
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Obrázek 1: Mapa 1 : 12 000 – Orlová-Lazy (www.mapy.cz) 

 

Vysvětlivky: 

 Červeně jsou vyznačeny plochy extenzivních ovocných sadů. 

 jsou očíslovány ty plochy, kde byl prováděn hlavní výzkum. Žlutě 

 Modře jsou označeny a očíslovány zemědělské plochy v blízkosti sadů. 

 Světle modře je vyznačeno jezero Kozí Becirk.  

S

S 
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2. Charakteristika 

Jak jsem už nastínil v úvodu, v obecné charakteristice nočních motýlů bych se chtěl 

zaměřit na popis čeledi píďalkovití (Geometridae) a čeledi můrovití (Noctuidae). Tyto dvě 

čeledi jsem vybral zejména proto, že patří mezi největší a nejpočetnější čeledi nočních 

motýlů a zároveň bylo v extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech nalezeno nejvíce 

druhů nočních motýů, patřících právě k těmto čeledím.  

   

3. Píďalkovití (Geometridae) 

Jsou rozšíření po celém světě od tropů až k polárním oblastem, od nížin až po 

nejvyšší hory. Bylo zaznamenáno asi 35 000 druhů, čímž se píďalky řadí mezí 

nejpočetnější a největší čeledi nočních motýlů. V celé Evropě se vyskytuje přes 1000 

druhů a ve střední Evropě pak kolem 510 druhů. Konkrétně v ČR se vyskytuje kolem 400 

druhů, čímž se píďalkovití řadí mezi třetí nejpočetnější čeleď motýlů v ČR. Největší počet 

druhů se vyskytuje v lesnatých oblastech, naopak nejméně druhů žije v suchých stepích a 

na pouštích. Jelikož se jedná o noční motýly, tak většina druhů má noční aktivitu (pokud 

nejsou ve dne vyrušeny). Ti ve dne nejčastěji odpočívají přitisknutí k podkladu s široce 

rozprostřenými křídly. Jsou však známy i noční druhy, které jsou aktivní i za slunečního 

svitu např. tmavoskvrnáč vřesový (Ematurga atomaria), kropenatec jetelový (Chiasmia 

clathrata), různorožec trnkový (Peribatodes rhomboidarius) nebo zejkovec hluchavkový 

(Pseudopanthera macularia). (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2010; Hudec K. a kol., 

2007; D. Carter, 2006; Reichholf J., 2004; Bělín V., 2003) 

 

3.1 Vajíčko 

Vajíčka píďalkovitých patří převážně k tzv. plochému typu s výraznou skulpturou 

vaječného obalu (chorionu). Vajíčka vzpřímeného typu se u píďalek vyskytují jen 

výjimečně. (Macek J. a kol., 2012) 

 

3.2 Housenka 

U většiny druhů píďalkovitých mají housenky štíhlé a dlouhé tělo. Na rozdíl od 

jiných čeledí jsou u nich panožky, až na poslední pár, zakrnělé nebo chybí úplně (zůstaly 

pouze 2 nebo 3 páry břišních nohou). Mají mohutně vyvinuté řitní plošinky, které často 



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    4 

přečnívají nápadně dozadu a slouží k pevnému přichycení housenky k podkladu. 

U housenek píďalek se, v důsledku redukce panožek, vyvinul specifický, tzv. píďalkovitý 

způsob pohybu (viz Obrázek 2). Ten funguje tak, že housenka se nejdříve hrudníma 

nohama přichytí k podkladu a následně přitáhne zadní část těla s panožkami až k hrudi. 

V tento okamžik se střední část těla vyklene do vysokého oblouku a následně se píďalka 

panožkami pevně přichytí k podkladu. Když už je přichycená, uvolní a narovná přední část 

těla. Následnými kývavými pohyby se snaží nalézt další vhodnou oporu. K orientaci jí 

slouží hmatové brvy umístěné na hlavě. Od tohoto zvláštního pohybu housenek, které 

jakoby „odměřují pídě“, bylo odvozeno i jméno celé čeledi. Pokud jde o povrch těla  

(viz Obrázek 3), tak ten je většinou lysý, ojediněle může být pokryt drobnými bradavkami 

s krátkými nebo dlouhými vlasovitými brvami. U některých druhů se mohou na těle 

vyskytovat různé kutikulární útvary jako výrůstky, hrboly nebo zbytnělé bradavky. Ty pak 

slouží, zejména u stromových druhů, k maskování housenky na podkladu (tzv. prokrypse), 

nebo mohou napodobovat větvičky a pupeny stromů či keřů, řapíky listů apod. (mimikry). 

Jiné druhy, žijící na květech nebo uvnitř semeníků, se zbarvením a svým vzhledem 

přizpůsobují tomuto prostředí. Když jsou housenky v klidu, drží tělo zpravidla ve 

vodorovné nebo šikmé poloze s hrudníma nohama přimknutýma k tělu, anebo je natažené 

tělo těsně přimknuté k podkladu. Právě v těchto polohách, a v kombinaci s odpovídajícím 

zbarvením, píďalky napodobují kůru, větvičky, stonky či listové žílky živných rostlin 

a maskují se tak před potenciálními predátory např. ptáky. Kresba a zbarvení těla housenek 

je velmi proměnlivá a odráží tak způsob jejich života. Většina píďalek přijímá potravu 

v noci, a proto jsou i v noci aktivní. Druhy žijící na nízkých keřích a bylinách se ve dne 

nejčastěji ukrývají na zemi v blízkosti živných rostlin. Nejčastěji jsou zbarveny zeleně. 

Zpravidla se trvalé zdržují na živné rostlině a napodobují její listové žílky, stonky či 

letorosty. Stromové druhy pak odpočívají na větvičkách a kmenech stromů. Většinou jsou 

nenápadně, hnědě nebo šedě zbarvené, s kresbou přizpůsobenou k podkladu. Většina druhů 

housenek žije volně na živných rostlinách, kde se ukrývají v květech, plodech nebo minují 

uvnitř rostlin. Jsou však i druhy, které si zhotovují vlastní speciální úkryty. Píďalky se živí 

převážně listy, květy a nezralými plody. Mezi méně oblíbenou potravu patří lišejníky, 

mechy a řasy. Jako zajímavost lze uvést dravé housenky žijící na Havajských ostrovech. 

Ty po vzoru kudlanek loví různý drobný hmyz, především octomilky. (Macek J. a kol., 

2012; Novák I., 2010; D. Carter, 2006; Novák I. a Vladimír P., 2003) 
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Obrázek 2: Charakteristický „píďalkovitý“ pohyb housenek. (Novák I., 2010) 

 

 

Obrázek 3: Schéma kresby housenky u píďalkovitých. (Macek J. a kol., 2012) 

 

Vysvětlivky: 

 C – tmavoskvrnáč jedlový (Pungeleria capreolaria) 

 SP – spirakulární pruh 

 HL – hřbetní linie 

 PL – postranní linie (Macek J. a kol., 2012) 
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3.2.1 Housenky jako škůdci 

Podobně, jako jiné čeledi motýlů, patří imaga píďalkovitých k ozdobám zdejší fauny. 

Nemalý je rovněž jejich hospodářský význam (opylovači). Opakem dospělých jedinců jsou 

housenky, které mohou často způsobit značné škody. 

Mezi hospodářsky méně významné škůdce patří housenky skvrnopásníka 

angreštového (Abraxas grossulariatus). Ty mohou zcela ojediněle škodit ožíráním pupenů 

a později i listů rybízu či angreštu. Tyto housenky bývají však často zaměňovány s jinými, 

mnohem hojnějšími housenicemi pilatky rybízové (Pteronidea ribesii), patřící do řádu 

blanokřídlí (Hymenoptera), čeledi pilatkovití (Tenthredinidae), způsobující značně větší 

škody. Kropenatec sosnový (Chiasmia liturata) patří rovněž mezi hospodářsky méně 

významné škůdce. Při větším výskytu může však, ožíráním jehlic, poškozovat borové 

porosty. 

Mezi hospodářsky významné škůdce lze zařadit drsnokřídlece modřínového (Lycia 

isabellae). Ten napadá kultury modřínu, zejména starších 50 let a působí místní holožíry. 

Naopak drsnokřídlec lipový (Biston stratarius) se nemalou mírou podílí na holožírech 

listnatých stromů. Mezi další velmi významné lesní a zahradní škůdce patří tmavoskvrnáč 

zhoubný (Erannis defoliaria). Jeho housenky poškozují pupeny, listy i plody a podílejí se 

na komplexních holožírových kalamitách. Při přemnožení způsobuje problémy 

i tmavoskvrnáč borový (Bupalus piniarus). Jeho housenky způsobují holožíry především 

na porostech dvacetiletých až sedmdesátiletých borovic, které rostou na chudých půdách. 

Mezi škůdce lze rovněž zařadit housenky žlutokřídlece senomilného (Idaea inquinata). 

Ty škodí na sušených rostlinách jako např. léčivé byliny, seno či herbáře. Dalším škůdcem 

z čeledi píďalkovitých, způsobujícím holožíry, především na ovocných stromech, kde 

konzumuje pupeny, listy i květy, je píďalka podzimní (Operophtera brumata). Pokud se 

její holožíry opakují, stává se i významným škůdcem v lesním hospodářství, zejména škodí 

na dubu, habru, buku, javoru a dalších listnáčích. Tyto stromy jsou pak značně poškozené, 

oslabené a obvykle mají i v následujícím roce sníženou plodnost. Dalšími významnými 

škůdci v lesním hospodářství jsou housenky píďaličky hálkové (Eupithecia europaea) 

a píďaličky šiškové (Eupithecia abietaria). Ty vyžírají šupiny a semena šišek smrků, které 

pak schnou a předčasně opadávají. (Čechmánek Z., 2006; www.biolib.cz)  
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3.3 Kukla       

Dospělé housenky se kuklí na povrchu země nebo v zemi. Někdy se mohou kuklit 

i v řídkém zámotku na větvičkách, nebo mezi listy živných rostlin. Mezi výjimky patří 

opaskový typ kukly u očkovců (Cyclophora), kdy je kukla ve vzpřímené poloze ukotvena 

speciálně upraveným koncem zadečku, tzv. kremaster, na pavučinovém polštářku 

a zajištěna opaskovým vláknem k podkladu. S podobným typem kukly se můžeme ještě 

setkat u denních motýlů, konkrétně u čeledi běláskovití (Pieridae) a některých 

otakárkovitých (Papilionidae). Jako u převážné většiny motýlů, jsou kukly mumiového 

typu, viz Obrázek 4. (Macek J. a kol., 2012; www.biolib.cz) 

 

 

Obrázek 4: Schématické znázornění mumiového typu kukly u píďalkovitých. (Novák I., 2010) 

 

3.4 Dospělý jedinec 

Do čeledi píďalkovitých patří převážně malé až středně velké druhy. Ty největší 

druhy dosahují rozpětí křídel až 6 cm a naopak ty nejmenší, ke kterým patří především 

zástupci podčeledi žlutokřídleci (Sterrhinae), mají rozpětí jen okolo 1 cm. Typické pro 

většinu druhů je výrazně štíhlé tělo. Jako všude i zde existují výjimky. Například 

drsnokřídleci z podčeledi zejkovci (Ennominae) mají tělo zavalité. Vzdáleně tak 

připomínají bekyně, které však mají obvykle křídla více rozložená do plochy. Jejich 

zbarvení je většinou nenápadné, tmavé a spolu s kresbou na křídlech mívá často krycí 

funkci. Nejčastějšími kombinacemi barev jsou odstíny žluté, zelené, hnědé a šedé. 

Nejbarevnější druhy lze však nalézt jenom v tropech. V poměru k tělu mají píďalkovití 

dosti křehká široká křídla, vzájemně spojená frenulem. U druhů létajících pozdě na 

podzim, brzy na jaře nebo ve vysokohorských polohách, mají samice křídla zakrnělá nebo 

je nemají vůbec. Zajímavostí je tzv. chaetosema. Je to párový smyslový orgán s tuhými 
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brvami, nacházející se na hlavě poblíž očí. Jeho funkce je však doposud nejasná. Samci 

mají tykadla většinou buď brvitá, hřebenitá nebo obrněná. U některých druhů, podobně 

jako u samic, mají samci tykadla vláknitá (nitkovitá). Mají velké, vyklenuté oči. Temenní 

očka jim schází. Pysková makadla se u nich vyvinuly velmi dobře. Jsou štíhlá a více či 

méně vyčnělá. Rovněž jejich sosák je dobře vyvinutý, ale u některých druhů může být 

zcela zakrnělý. Tělo je u většiny druhů píďalkovitých štíhlé. Hruď mají velmi jemnou, 

výjimečně může být u některých skupin zavalitá. Na hranici, mezi zadečkem a hrudí, se 

nachází dobře vyvinutý bubínkový (tympanální) orgán. Nohy píďalek jsou štíhlé, většinou 

přilehle šupinkaté, s dlouhými chodidlovými články a s proměnlivým počtem ostruh. 

U některých druhů mají samci zadní holeně a zadní stehna zesílená a ostruhy zakrnělé, 

anebo jsou přední holeně a zadní stehna ztloustlá. Jejich zadeček je buď dlouhý a štíhlý, 

nebo kratší a zavalitý. Často bývá pokrytý přiléhajícími šupinkami, na konci zpravidla se 

štětečkem chloupků. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2010; D. Carter, 2006; Reichholf J., 

2004; Novák I. a Vladimír P., 2003; Bělín V., 2003) 

 

3.4.1 Křídla 

Jsou velmi rozmanitého tvaru a mají proměnlivou kresbu. Ta vychází ze základního 

kresebního vzoru tvořeného příčkami (vnitřní a vnější), jež člení křídlo do tří základních 

polí (vnitřní, střední a vnější). Ve vnitřním poli se nachází bazální příčka, která ohraničuje 

tzv. bazální pole. Ve středovém poli je umístěna středová skvrnka a střední příčka. 

Ve vnějším poli se zpravidla nachází světlá vlnovka (viz Obrázek 5). Jak už bylo výše 

řečeno, křídla mají značně proměnlivou kresbu. Její jednotlivé prvky mohou v různém 

stupni zanikat nebo může být obohacena o další doplňkové prvky, jakými mohou být 

přídatné příčky či další kresebné vzory, např. skvrny vznikající koncentrací šupinek 

s barevnými pigmenty. V rámci vnitrodruhové variability může u některých druhů kresba 

na křídlech, v důsledku rozšíření tmavého pigmentu, překrývat základní kresbu. Jsou to 

tzv. melanické formy a tento jev (industriální nebo montánní) se pravidelně vyskytuje 

v oblastech se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003) 
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Obrázek 5: Schéma kresby křídel u píďalkovitých. (Macek J. a kol., 2012) 

 

Vysvětlivky: 

 Příklady křídel:  

A – píďalka obecná  (Epirrhoe alternata) 

B – žlutokřídlec kručinkový (Idaea aversata) 

 

 BP – bazální příčka 

 VRP – vnitřní příčka 

 SS – středová skvrna 

 VNP – vnější příčka 

 VLN – vlnovka 

 SP – středová příčka (Macek J. a kol., 2012) 

  



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    10 

3.5 Systematika 

Moderní klasifikace je založená na molekulárně-genetických studiích. Podle 

předpokládaných příbuzenských vztahů se čeleď píďalkovití dělí do 9 podčeledí, 

viz Tabulka 1 s velmi nevyváženým počtem druhů. Do budoucna není však vyloučeno 

vyčlenění podčeledí Sterrhinae a Larentiinae do samostatných čeledí. Naopak kdysi 

samostatná čeleď černopružky (Brephidae), čítající jen pár druhů v Evropě, Americe 

a Asii, byla změněna na podčeleď píďalkovitých, konkrétně na černoproužky 

(Archiearinae), kterou v Evropě zastupují pouze 3 druhy. Za zmínku však stojí proto, že na 

rozdíl od jiných housenek podčeledi píďalkovitých, které mají dva páry bříšních nohou, 

mají housenky této podčeledi 5 párů bříšních nohou. Ve střední Evropě, kromě podčeledi 

Oenochrominae, má zbylých 8 podčeledí své zastoupení. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 

2010) 

 

Tabulka 1: Zařazení čeledi píďalkovití (Geometridae) v systému. (Macek J. a kol., 2012, www.biolib.cz) 

soustava Vitae živé organismy 

doména Eukaryota jaderní 

nadříše Unikonta – 

infraříše Opisthokonta – 

říše Animalia živočichové 

podříše Eumetazoa – 

oddělení Bilateria dvoustranně souměrní 

pododdělení Protostomia prvoústí 

kmen Arthropoda členovci 

podkmen Hexapoda šestinozí 

třída Insecta hmyz 

podtřída Pterygota křídlatí 

infratřída Neoptera novokřídlí 

kohorta Holometabola hmyz s proměnou dokonalou 

řád Lepidoptera motýli 

podřád Glossata – 

infrařád Heteroneura – 

falanx  Ditrysia – 

nadčeleď Geometroidea – 
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čeleď Geometridae píďalkovití 

podčeleď Alsophilinae temnoskvrnáči 

Archiearinae černoproužky 

Desmobathrinae ťupkokřídleci 

Ennominae zejkovci 

Geometrinae zelenopláštníci 

Larentiinae píďalky 

Oenochrominae hedvábnice 

Orthostixinae – 

Sterrhinae žlutokřídleci 

 

 

4. Můrovití (Noctuidae) 

Stejně jako výše popisována čeleď píďalkovití, patří můrovití mezi největší, 

nejpočetnější a morfologicky různorodou čeleď nočních motýlů. Vyskytují se po celém 

světě, od polárních oblastí až po tropy. K jejich rozšíření přispívá i to, že jsou výbornými 

letci a tak mohou migrovat na značné vzdálenosti. Do současné doby bylo popsáno okolo 

35 000 druhů, z čehož se v Evropě vyskytuje kolem 1 800 druhů a ve střední Evropě 660 

druhů. Konkrétně v ČR bylo zaznamenáno kolem 500 druhů, čímž se můrovití stávají 

nejpočetnější čeledí ČR. Mezi nimi je však několik migrantů, kteří v ČR nepřezimují.  

Většina druhů můrovitých je aktivních v noci nebo za soumraku. Lze však nalézt 

i druhy, které létají za slunečního svitu. U nás lze mezi ně zařadit např. blýskavku 

rožcovou (Panemeria tenebrata), můru vlochyňovou (Anarta cordigera), jetelovky 

(Euclidia) nebo kovolesklece gamma (Autographa gamma), který byl ve dne zaznamenán 

i v extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech. Někdy můžeme pozorovat nouzovou 

denní aktivitu ve vysokohorských polohách nebo polárních oblastech, kde bývají mrazivé 

noci. Jako zajímavost lze uvést přezimující druhy, např. zimovnice (Conistra, Eupsilia, 

Orbona, Spudaea), které jsou za vyšších teplot, nad bodem mrazu, aktivní i v zimě.  

Většina druhů v noci přilétá na světlo (což bylo ověřeno v orlovských sadech) 

i vnadidlo. Jako potrava jim slouží květní nektar, cukrnaté šťávy a často naletují i na 

medovicí mšicemi potřísněné listy a větvičky keřů a stromů. (Novák I., 2010; Macek J. 

a kol., 2008; Hudec K. a kol., 2007; Novák I. a Vladimír P., 2003; www.biolib.cz) 
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4.1 Vajíčko 

Vajíčka můrovitých mají skulpturovaný obal. Většinou jsou polokulovitého nebo 

bochníkovitého tvaru, někdy jsou vysoce nebo nízce kuželovitá, válcovitá apod. Nejčastěji 

jsou kladena jednotlivě, ale mohou být kladena i v hromadných snůškách. (Macek J. a kol., 

2008; Novák I. a Vladimír P., 2003) 

 

4.2 Housenka 

Podobně jako dospělí jedinci, mají housenky jednotlivých podčeledí můrovitých 

rozmanitý vzhled i zbarvení, jež odráží způsob jejich života. Na rozdíl od píďalkovitých je 

jejich pohyb podobný, jako u většiny jiných čeledí, viz Obrázek 6. Tělo housenek je 

u většiny druhů lysé, nanejvýš pokryté řídkými a krátkými brvami. Existují však i druhy, 

jako např. šípověnky (Acronictinae) nebo běloskvrnky (Psaphidinae), jež jsou hustě 

ochlupené. Pokud jde o kresbu housenek, ta je odvozena ze základního kresebního vzoru, 

který je tvořen tzv. primárními ornamentálními prvky tzv. primární linie. Jsou to 

spirakulární pruh, hřbetní a postranní linie, viz Obrázek 7. Základní kresební vzor 

housenek je dále tvořen kombinovanými liniemi s druhotnými ornamentálními prvky. 

Mezi ně patří přídatné pruhy, linky, skvrny, klínové znaky na hřbetě a bocích a rovněž 

různé tvarové typy pigmentových skvrn. U většiny druhů se vyvinulo pět párů břišních 

pošinek. První dva páry pošinek však u některých podčeledí, např. stužkonosky 

(Catocalinae) nebo kovoleskleci (Plusiinae), jsou v různém stupni zakrnělé, nebo mohou 

zcela chybět. Tento jev lze často pozorovat i u druhů, jež v dospělosti mají plně vyvinuté 

pošinky, ačkoli jejich mladší instary mají první dva páry pošinek redukované, nebo mohou 

zcela chybět. 

Housenky jsou býložravé. Většina z nich je exofágních, tzn. žijících zevně na 

rostlině. Endofágních druhů, tzn. minujících ve stoncích nebo kořenech širokolistých trav 

a bylin, je podstatně méně. Stejně jako dospělí jedinci, jsou i housenky většiny druhů 

můrovitých nočními tvory. Ve dne se ukrývají na různých tmavých a chráněných místech, 

jakými mohou být husté trsy rostlin, stelivo, svrchní vrstva půdy, kůra nebo kameny. Jejich 

potravní spektrum je velmi široké. Nejčastěji se živí bylinami (včetně trav), keři 

a listnatými stromy. Nejméně druhů je vázáno na jehličnany. Některé druhy se specializují 

na řasy, lišejníky nebo dokonce i na dřevní houby. Živí se různými částmi rostlin. 
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Nejraději mají listy, ale nepohrdnou rovněž květy, plody nebo kořeny. Podle druhu 

konzumují jak čerstvé, tak i uvadající, tlející, či suché části rostliny. Výjimkou však nejsou 

ani dravé housenky. Mezi housenky požírající jiný hmyz patří např. světlopáska červcová 

(Calymma communimacula), konzumující červce, nebo blýskavka dravá (Cosmia 

trapezina), která příležitostně nebo pravidelně napadá jiné housenky, včetně vlastního 

druhu (kanibalismus). (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2008; D. Carter, 2006; Novák I. 

a Vladimír P., 2003; www.biolib.cz)    

  

 

Obrázek 6: Znázornění pohybu housenek čeledi můrovití. (Novák I., 2010) 

 

 

Obrázek 7: Schéma kresby housenek u můrovitých. (Macek J. a kol., 2008) 
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Vysvětlivky: 

 Příklady housenek: 

B – sosnokaz borový  (Panolis flammea) 

C – jarnice ovocná  (Orthosia gothica) 

 

 HL – hřbetní linie 

 SP – spirakulární pruh 

 PL – postranní linie (Macek J. a kol., 2008) 

 

4.2.1 Housenky jako škůdci 

Můrovití mají značný environmentální i estetický význam a řada druhů této čeledi 

má rovněž znatelný hospodářský význam jak v lesnictví, tak především v zemědělství 

(opylovači). Kladné body však můžeme připsat pouze dospělým jedincům, ačkoli i zde se 

najdou škůdci, jako sklepnice obecná (Scoliopteryx libatrix), která je schopná svým 

sosákem nabodávat zralé plody a vysávat šťávu z plodů ostružiníku, bezu černého 

či broskvoní, což současně způsobuje vznik infekcí. Hospodářské škody lze však 

považovat za bezvýznamné.  

Hlavními škůdci jsou totiž housenky. Tato čeleď zahrnuje dvě hlavní skupiny 

housenek, jež jsou známými škůdci. Housenky první skupiny ožírají stonky rostlin těsně 

nad zemí. Housenky druhé skupiny se často vyskytují ve velkých skupinách. Mohou 

požírat jak podzemní části rostlin (kořeny), tak i jejich nadzemní části (stonky, listy, květy 

i plody). V nejhorším případě, při jejich přemnožení, dochází k holožírům s následkem 

velkých ekonomických ztrát.  

Mezi hospodářsky méně významné škůdce patří šedavka trávová (Apamea 

monoglypha). Škody se projevují na jaře jako šedavá místa v travním koberci, která se 

rychle zvětšují. Dalším příležitostným škůdcem je šedavka luční (Hydraecia micacea). 

Může škodit na chřestu lékařském, chmelu otáčivém, řepě cukrovce a bramborách. Mezi 

příležitostné škůdce lze rovněž zařadit můru zahradní (Lacanobia suasa). Tato můra občas 

škodí na zelenině, cukrovce a jiných dalších plodinách. Dalším podružným škůdcem 

zemědělských plodin je osenice šťovíková (Noctua pronuba). Živí se různými zahradními 
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rostlinami, prvosenkou jarní (Primula veris), violkami (Viola sp.), různými plevely a také 

vinnou révou. Její příbuzné, osenice černá C (Xestia c-nigrum) a osenice pšeničná (Euxoa 

tritici), taktéž nepatří mezi nejškodlivější druhy. Osenice černá se občas vyskytne na 

hospodářsky významných rostlinách, a proto může být považována za škůdce, a zatímco 

osenice pšeničná ožírá kořínky a přízemní listy drobnějších rostlin na loukách, obilných 

polích a brambořištích.  

 Mezi hospodářsky významnější škůdce patří housenky tažného kovolesklece gama 

(Autographa gamma), které se při přemnožení stávají v zemědělství obávanými škůdci 

pícnin, řepy a jiných kulturních plodin. Pokud jde o lesní hospodářství, tak tam obvykle 

poškozují celou nadzemní část borových semenáčků. V ovocných sadech veliké škody 

způsobují housenky modrohlávka ovocného (Diloba caeruleocephala). Živí se pupeny, 

později listy a nakonec i plody všech ovocných stromů, zejména hrušní a jabloní. Mezi 

další významné škůdce patří můra kapustová (Lacanobia oleracea). Nejvíce škodí na 

listech brukvovitých rostlin, zejména na zelí, květáku, kapustě, ale i na řadě dalších 

kulturních plodin.  

Mezi hospodářsky nejvýznamnější škůdce patří zcela určitě můra černá (Melanchra 

persicariae), jejíž početní stavy obvykle rok od roku velmi kolísají. Největší škody působí 

na polích a v zahradách, kde se objevují na různých druzích zeleniny, jako např. hrách 

a také na ovocných stromech. Obdobným škůdcem je můra zelná (Mamestra brassicae). 

Jak už napovídá její název, nejvíce škodí na brukvovitých rostlinách a to zejména na zelí, 

kapustě, květáku a dále na máku, slunečnici a jiřinkách. Je rovněž jedním 

z nejvýznamnějších škůdců košťálové zeleniny, jelikož pouhých sedm housenek je 

schopno zničit již plně zralou hlávku zelí. Horší už je jenom denní bělásek zelný (Pieris 

brassicae). V lesním hospodářství působí velké škody sosnokaz borový (Panolis flammea). 

Napadá převážně stromy ve stáří 30 až 60 let, zejména borovici lesní (Pinus sylvestris), 

méně často borovici vejmutovku (Pinus strobus) a smrk (Picea sp.). Mladé housenky 

tohoto druhu požírají pouze vrcholky rašících jehlic, za to dospělí jedinci jsou schopni 

spořádat celé jehlice. Třetí rok od přemnožení dochází ke kalamitě. K nejvýznamnějším 

škůdcům zemědělských plodin patří osenice polní (Agrotis segetum). Housenky tohoto 

druhu nejen, že uhryzávají stonky mnoha rostlin, a to těsně pod povrchem země, ale ještě 

ožírají i klíčky obilek, bramborové hlízy a také bulvy řepy. Nejčastěji napadají mladé obilí, 

kukuřici, řepu cukrovku, slunečnici, vinnou révu, hrách setý a řadu dalších kulturních 
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plodin. Aby toho nebylo málo, škodí i v lesním hospodářství, kde překusují semenáčky 

téměř všech dřevin. Větší škody v lesním hospodářství však působí osenice písečná 

(Agrotis vestigialis). Ta konzumuje nejdříve kořínky a podzemní část stonků borových 

semenáčků, později ožírá nadzemní část stonků a nakonec i jehlice. Podobnými škůdci jsou 

osenice ypsilonová (Agrotis ipsilon) a osenice vykřičníková (Agrotis exclamationis). 

Ty požírají především kořeny rozmanitých rostlin a celkově působí stejné škody, jako 

osenice polní. Tímto se housenky těchto výše uvedených housenic řadí mezi opravdu 

největší škůdce jak v zemědělství, tak i v lesním hospodářství. (Čechmánek Z., 2006; 

D. Carter, 2006; Novák I. a Vladimír P., 2003; www.biolib.cz) 

 

4.3 Kukla 

Dospělé housenky se kuklí nejrůznějšími způsoby. Mohou se kuklit v zemních 

komůrkách, viz Obrázek 8, ve více či méně hustých kokonech nebo jsou zapředeny mezi 

listy, anebo uvnitř lodyh dužnatých rostlin. Kukly mnoha druhů lze však nejčastěji nalézt 

v zemi pod jejich živnou rostlinou. Kukly můrovitých jsou mumiového typu,  

viz Obrázek 8. Pohyblivé jsou pouze některé články zadečku, sklerity jsou naznačeny švy. 

Mají dobře vyvinutý kremaster. (Macek J. a kol., 2008; D. Carter, 2006; Novák I. a 

Vladimír P., 2003) 

 

      

Obrázek 8: Kukla můrovitých v zemní komůrce a schématické znázornění mumiového  typu kukly u 

můrovitých. (Novák I., 2010) 
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4.4 Dospělý jedinec 

Můrovití (Noctuidae) jsou velmi různorodou čeledí motýlů. Patří zde jak malé druhy, 

kde ty nejmenší mají rozpětí křídel okolo 1 cm, tak především druhy velké, až velmi velké. 

Největším druhem této čeledi je neotropická tyza velká (Thysania agrippina). Tento motýl 

má rozpětí křídel přes 30 cm a kromě toho, že je největším druhem z čeledí můrovití, je 

pokládán i za největšího motýla vůbec. Druhy žijící v Evropě dosahují rozpětí křídel od 

2 do maximálně 10 cm, např. stužkonosky (Catocalinae), nejčastěji však od 3 do 5 cm. 

Mají poměrně robustní stavbu těla, které je většinou zavalité, ale najdou se i podčeledi, 

jejichž tělo je útlé a štíhlé. Mezi ně patří podčeledi zobonosci (Hypeninae), žlutavky 

(Hermininae), světlopásky (Eustrotiinae) a drobničky (Eubleminae). Nohy můrovitých 

jsou silné. Mají středně dlouhá tykadla, která mohou dosahovat nejvýše tři čtvrtin délky 

předního křídla. U samců jsou vláknitá (nitkovitá), méně často brvitá, štětinovitá, hřebenitá 

či pilovitá. U samic jsou tykadla vesměs vláknitá (nitkovitá). U mnoha druhů se na 

zadohrudi nachází bubínkový (tympanální) orgán, který slouží k zachycování zvukových 

vln. Na hlavě se nacházejí, kromě složených, lysých, obrvených nebo po obvodu pýřitých 

očí tzv. oculi, i jednoduchá temenní očka tzv. ocelli, která ale nejsou vyvinutá. Můrovití 

mají drobná a nepatrná čelistní makadla, která mohou být výjimečně redukována.  Za to 

jejich pysková makadla, pokrytá šupinami, zřetelně vystupují z obrysu hlavy a u některých 

druhů jsou až nápadně prodloužená, namířená kupředu, viz podčeledi zobonosci 

(Hypeninae) a žlutavky (Hermininae). Většina druhů má dobře vyvinutý sosák. Ten je 

tenký, dlouhý (ojediněle kratší), spirálovitě stočený, tuhý (vzácně může být i měkký) 

a u některých druhů není vyvinutý vůbec. Je uzpůsobený k sání nektaru a cukernatých 

roztoků. Většina druhů má mohutnou hruď, jež je často na hřbetní straně hustě ochlupená. 

U různých druhů je krční límec (petagium) rozmanitě utvářený. U zadečku je tomu 

podobně. U některých druhů je nápadně zploštělý a na hřbetě a po stranách je ozdobený 

různými štětičkami a kartáči ze vztyčených chloupkových šupinek. (Macek J. a kol., 2008; 

Novák I., 2010; D. Carter, 2006;  Reichholf J., 2004; Bělín V., 2003; Novák I. a Vladimír 

P., 2003; www.biolib.cz) 
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4.4.1 Křídla 

Převážná většina druhů můrovitých má spíše nenápadné zbarvení. Zbarvení předních 

křídel je krycí, naopak zadní křídla bývají světlejší, někdy i pestrá a výrazná. V základním 

zbarvení křídel převládají však kombinace barev v odstínech černé, šedé, hnědé, okrové, 

žluté a zelené. Druhy vyloženě pestré, které svým zbarvením v mnohém ohledu konkurují 

tzv. denním motýlům, jsou však převážně druhy tropickými. Křídla mají velmi 

proměnlivou kresbu, která často varíruje i v rámci téhož druhu, avšak jednotlivé 

komponenty vykazují určité obecné charakteristické znaky společné pro všechny druhy 

čeledí. Jedná se o tzv. vnitrodruhovou variabilitu. Kresba je tvořena několika příčnými, 

zpravidla pravidelně či nepravidelně zvlněnými nebo klikatými linkami, jako např. vnější 

a vnitřní vlnovka, popřípadě bazální příčka, které rozdělují křídlo do tří polí (vnějšího, 

středního a vnitřního pole). Ve středním poli jsou umístěny dvě až tří tzv. můří skvrny 

proměnlivého vzhledu, tvaru čipkovitého, kruhového a ledvinitého, viz Obrázek 9. 

Ojediněle se ve vnějším a středním poli mohou vyskytovat další druhotné kresby. 

V závislosti na jednotlivých druzích se tento základní kresební plán může v různém stupni 

obměňovat. U kovoleskleců a stužkonosek se na předních křídlech vyskytuje ještě čtvrtá 

můří skvrna. Kovoleskleci ještě navíc mají kovově lesklé znaky a ornamenty. Naopak 

u travních druhů i základní můří kresba zcela zaniká a příčky jsou nahrazeny 

nepravidelnými, podélnými paprsky. Díky tomuto zbarvení a kresbě tito motýli výborně 

splývají s travním porostem, na který jsou bezprostředně vázání. Pokud jde o zadní křídla, 

tak ty jsou široce zaoblená, u většiny druhů nenápadně šedě až šedožlutě zbarvená 

a u některých podčeledí např. zobonosci (Hypeninae) zřetelně širší. Výjimku tvoří některé 

druhy s nápadně výstražně (aposematicky) zbarvenými křídly např. stužkonosky 

(Catocalinae) nebo některé osenice (Noctuinae). Zadní křídla jsou široká, vějířovitá, 

vyztužena osmi podélnými žilkami, avšak u několika málo druhů se vyvinulo devět žilek. 

Přední křídla jsou užší, větší a vyztuženy převážně dvanácti podélnými žilkami. Převážně 

jsou trojúhelníkovitého tvaru a v klidu jsou střechovitě složená nad zadečkem. Tím pádem 

zadeček shora plošně kryjí a trojúhelníkovitý tvar mají proto, neboť přiložena k sobě tvoří 

trojúhelník. Kromě trojúhelníkového tvaru mohou mít přední křídla i lichoběžníkový tvar. 

(Macek J. a kol., 2008; Hudec K. a kol., 2007; D. Carter, 2006; Bělín V., 2003; Novák I. 

a Vladimír P., 2003; www.biolib.cz) 

 



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    19 

 

Obrázek 9: Schéma kresby předního křídla u můrovitých. (Macek J. a kol., 2008) 

 

Vysvětlivky: 

 A – můra borůvková (Polia hepatica) 

 KS – kruhová skvrna 

 LS – ledvinitá skvrna 

 VLN – vlnovka 

 VNP – vnější příčka 

 ČS – čípková skvrna 

 VRP – vnitřní příčka 

 

4.5 Systematika 

Systematické postavení a uspořádání jednotlivých druhů je neustále předmětem 

různých diskusí a změn. Podobně jako u píďalkovitých, i zde je moderní klasifikace 

založena na molekulárně-genetických studiích. Podle této klasifikace se čeleď můrovití 

dělí do 46 podčeledí, z čehož má 32 své zastoupení v ČR, viz Tabulka 2. (Novák I., 2010; 

Macek J. a kol., 2008) 

 

Tabulka 2: Zařazení čeledi můrovití (Noctuidae) v systému. (Macek J. a kol., 2008; www.biolib.cz) 

soustava Vitae živé organismy 

doména Eukaryota jaderní 
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nadříše Unikonta – 

infraříše Opisthokonta – 

říše Animalia živočichové 

podříše Eumetazoa – 

oddělení Bilateria dvoustranně souměrní 

pododdělení Protostomia prvoústí 

kmen Arthropoda členovci 

podkmen Hexapoda šestinozí 

třída Insecta hmyz 

podtřída Pterygota křídlatí 

infratřída Neoptera novokřídlí 

kohorta Holometabola hmyz s proměnou dokonalou 

řád Lepidoptera motýli 

podřád Glossata – 

infrařád Heteroneura – 

falanx  Ditrysia – 

nadčeleď Noctuoidea  

čeleď Noctuidae můrovití 

podčeleď Acontiinae světloskvrnky 

Acronictinae šípověnky 

Aganainae – 

Agaristinae – 

Amphipyrinae lesknačky 

Araeopteroninae – 

Aventiinae lišejnice 

Bagisarinae – 

Balsinae – 

Boletobiinae černavky 

Bryophilinae mechovnice 

Calpinae lalokokřídleci 

Catocalinae stužkonosky 

Cocytiinae – 

Condicinae můrovky 

Cuculliinae kukléřky 
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Dilobinae modrohlávci 

Diphtherinae – 

Erebinae – 

Eriopinae kapraďovky 

Eublemminae drobničky 

Eucocytiinae – 

Euteliinae modroskvrnky 

Hadeninae můry 

Heliothinae černopásky 

Herminiinae žlutavky 

Hypeninae zobonosci 

Hypenodinae můřičky 

Lophonyctinae – 

Lymantriinae bekyně 

Metoponiinae tmavoskvrnky 

Noctuinae osenice 

Nolinae drobnušky 

Oncocnemidinae jasnobarvci 

Pantheinae mramorovky 

Phytometrinae zelenavky 

Plusiinae kovoleskleci 

Psaphidinae běloskvrnky 

Raphiinae – 

Rivulinae trávničky 

Scolecocampinae šedice 

Stictopterinae – 

Stiriinae – 

Strepsimanninae – 

Xyleninae blýskavky 

 

Poznámka: Podčeledi vyskytující se v ČR jsou v tabulce vyznačeny modře.  
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5. Význam motýlů 

Z praktického hlediska lze motýly rozdělit do několika skupin, a to na druhy 

indiferentní, škodlivé, užitečné a užitkové. Jak již bylo napsáno výše, skupiny škodlivých 

motýlů (obzvláště ve stádiu housenky) působí lidem značné problémy v lesnictví, 

zahradnictví, zemědělství apod., čehož následkem jsou někdy značné ekonomické ztráty. 

Činnost indiferentních druhů nemá na člověka žádný negativní vliv, ale může jeho život 

obohatit jak po stránce kulturní, tak i estetické. Jsou rovněž významné jako článek 

ekologických soustav. Mezi druhy užitkové lze zařadit bource morušového (Bombyx mori) 

a ostátní hedvábníky, kteří jsou chováni na farmách a pro člověka produkují hedvábí. 

Nejpřínosnější pro člověka a celý ekosystém jsou však druhy užitečné. Na opylování často 

i hospodářsky významných rostlin, se kromě blanokřídlých (zejména včel), kteří mají na 

procesu opalování největší zásluhy, se nemalou měrou podílejí zástupci brouků, 

dvoukřídlých a motýlů. Např. u rostlin s trubkovitými květy, jakými jsou petúnie 

(Petunia), knotovky (Melandryum), tabák (Nicotiana) nebo floxy (Phlox), jsou hlavními 

opylovači lišajové s dostatečně vyvinutým dlouhým sosákem. Během jedné minuty jsou 

schopni opýlit až 30 květů. Motýli s denní aktivitou jsou pak schopni během hodiny opýlit 

až několik set květů. Vzhledem k početnímu stavu motýlů, lze je nazvat po blanokřídlých, 

druhými nejvýznamnějšími opylovači. Díky vysokým počtům jedinců jsou motýli 

důležitým článkem ekologických soustav, kde tvoří důležitou součást potravních řetězců. 

Jsou vázáni na vývojový cyklus různých parazitů, parazitoidů. Pro hmyzožravé predátory 

představují potravní zdroj. Motýli tak tvoří zásadní článek stabilního životního prostředí. 

Lidmi často zatracované housenky mají také své opodstatnění. Jsou významnými 

konzumenty rostlin a tak urychlují proces přeměny zelené hmoty na humus. Jsou schopny 

vyprodukovat až několik desítek gramů kvalitního a snadno rozložitelného hnojiva. Jelikož 

stromy často tvoří mnohem více listů, než potřebují k fotosyntéze, je zpracování 

přebytečné listové hmoty pomocí housenek ve stabilních ekosystémech nezastupitelné. 

Jejich žravost byla lidmi využita k likvidaci různých nežádoucích plevelů. Housenky lišaje 

pryšcového (Hyles euphorbiae), žijí výlučně na pryšcích (Euphorbia). Díky umělému 

vysazování tohoto motýla se podařilo, např. v Severní Americe, tento plevel značně 

zredukovat. Podobně je využíváno i lišaje svlačcového (Agrius convolvuli), jehož živnou 

rostlinou je svlačec rolní (Convolvulus arvensis), který je považován za velmi obtížný 

plevel. Jako další příklad lze uvést využití jihoamerického zavíječe (Cactobalstis 



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    23 

cactorum) k likvidaci introdukovaných opuncií v Austrálii, které ohrožovaly chov ovcí. 

V průběhu deseti let se tento zavíječ značně rozmnožil, čímž narušil, do této doby, 

dominantní kaktusy. V dnešní době se opuncie v Austrálii vyskytují už jen v malém počtu 

a v rovnováze s tímto motýlem. Závěrem lze proto říci, že ačkoli motýli a obzvláště jejich 

housenky mohou často způsobovat lidem nemalé potíže a škody, jsou v různých 

ekosystémech jen těžko nahraditelní, a proto bychom se měli snažit o zachování jejich co 

největší druhové rozmanitosti. (Čechmánek Z., 2006; Novák I., 2005)  

 

 

6. Pozorování a sběr nočních motýlů v ovocných sadech 

Podobně, jako v bakalářské práci, bylo i zde mým úkolem zdokumentovat výskyt 

nočních motýlů v extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech nedestruktivní metodou 

pomocí fotodokumentace. Předností této metody je především to, že nedochází 

k usmrcování žádných motýlích jedinců, ať už ve formě vajíček, housenek, kukel a hlavně 

imag. Oproti metodě přímého sběru motýlů s následným usmrcením, má ale i své 

nevýhody. U této nedestruktivní metody, uplatňované hlavně u nočních motýlů, jsou 

jednotliví jedinci oslňování světlem a bleskem fotoaparátu, což jim způsobuje značný stres. 

V dnešním světě, zahlceném světelným smogem, jsou motýli, dle mého názoru, na světlo 

adaptováni do takové míry, že by nemělo docházet k jejich hromadnému usmrcení vlivem 

výše uvedeného stresu, oslepení nebo spálení se o tepelný zdroj, jakým jsou bezesporu 

žárovky. Další, a podle mne větší problém spočívá v tom, že pomocí nedestruktivní 

metody se nedají určit všechny druhy. Toto platí u všech vývojových stádií motýla. 

 V sporných případech je proto pro zařazení motýla ke konkrétnímu druhu nutné 

daného jedince usmrtit a podle konkrétních deteminačních znaků určit. U dospělých 

jedinců se potřebný determinační znak může nacházet například na rubu předních křídel. 

Housenky, jež se nedají rozpoznat dle vnějších detrminačních znaků, se musí určovat 

pomocí dokladového materiálu uchovaného v lihu. Přiřadit kuklu k nějakému konkrétnímu 

druhu je pomocí každé metody dosti složité. Obvykle se určují dle studia posledního 

tělního článku (kremasteru) pod binokulární lupou. (www.lepidoptera.cz) 

V extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech se mi nedestruktivní metodou 

podařilo najít a s pomocí příslušných knižních publikací a zkušených entomologů určit 51 
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druhů motýlů, z čehož 6 druhů bylo ve stádiu housenky a zbylých 45 ve stádiu imaga,  

viz kapitola 7. Zbylé jedince, ať už ve stádiu imaga, kukly či housenky, se podařilo zařadit 

do čeledí, viz  Příloha. 

Dále jsem se snažil také o zaznamenání počtu kusů nalezených motýlů vyskytujících 

se v jednotlivých sadech. To se částečně podařilo. Celkem bylo ve všech sadech, v letech 

2010 – 2012, zaznamenáno kolem 500 kusů nočních motýlů, které se mi podařilo určit do 

druhů. Toto číslo není úplně přesné, protože některý z motýlů mohl být mylně zaznamenán 

několikrát, a naopak jiný nemusel být započítán vůbec, v domnění, že jíž započítán byl. 

Na rozdíl od bakalářské práce jsem se snažil zaznamenat více motýlů přímo v noci. 

Za tímto účelem byla použitá kvalitnější technika, která se však úplně neosvědčila. 

Nejdříve jsem opětovně zkoušel přilákat motýly na staré visící bílé plátno. V domnění, že 

jsem měl minule slabý světelný zdroj, použil jsem, na stojánku umístěné, dvě výkonné 

baterky BOSCH GLI 10,8 V-LI Professional, napájené 10,8 V Li-ion akumulátory, díky 

kterým baterky, s příkonem pouhý 1 W, vydržely svítit velmi dlouho. Pokud však vůbec 

nějací motýli přiletěli, tak místo aby usedli na plátno, divoce létali kolem světelného 

zdroje, což znemožňovalo pořízení fotdokumentace. Další pokus byl s ohledem na 

použitou techniku proveden v sadě číslo 1, daleko od obytné zástavby. Místo baterek jsem 

použil výkonné 500 W halogenové svítidlo, jenž bylo napájeno benzínovým přenosným 

generátorem HONDA EU 20i. Osvětlení, v tomto případě, bylo již masivní, ale motýli opět 

lítali splašeně kolem světelného zdroje a navíc se mi nedařilo zaujmout takovou polohu, 

abych si při focení nestínil. Jako poslední metodu nočního fotografování jsem zvolil focení 

na živné rostlině. Obzvláště na jeden druh rostliny létalo velmi mnoho různých druhů. 

Právě na této rostlině se mi v noci podařilo pořídit nejvíce využitelných fotografií. Focení 

opětovně nebylo jednoduché. V jedné ruce jsem držel baterku, kterou jsem se snažil 

nasvítit motýla z různých stran a druhou rukou jsem pořizoval fotografii. Pár druhů se mi 

rovněž podařilo zaznamenat v obytné zástavbě, např. na dlažbě nebo stěně domu. Nakonec, 

stejně jako v bakalářské práci, je většina fotografií pořízena za denního světla, ve kterém 

rovněž létá mnoho druhů nočních motýlů. Ty, co jsou ukryty, při vyrušení odlétají jen na 

krátkou vzdálenost a zase odpočívají, což skýtá jedinečnou šanci pořídit lepší fotografie 

než v noční době, ve které jsou motýli velmi špatně viditelni a i mnohem aktivnější. 

Podobně, jako v bakalářské práci, byly fotografie pořízeny digitálními fotoaparáty SONY 

DSC-H9, OLYMPUS μ1200 a nově i SONY DSC-HX9V.  
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7. Nalezené a determinované druhy nočních motýlů v extenzivních 

ovocných sadech v Orlové-Lazech  

 

Tabulka 3: Seznam druhů nočních motýlů nalezených a determinovaných v extenzivních ovocných sadech  

v Orlové-Lazech v letech 2010-2012 (Niemiec D., 2010-2012) 

p. č. Latinský název Český název 

  1 Acronicta rumicis šípověnka hojná 

  2 Agrotis ipsilon osenice ypsilonová 

  3 Anania hortulata zavíječ zahradní 

  4 Autographa gamma kovolesklec gamma 

  5 Calliteara pudibunda štětconoš ořechový 

  6 Campaea margaritaria běločárník bukový (habrový) 

  7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová 

  8 Deilephila porcellus lišaj kyprejový 

  9 Diachrysia chrysitis kovolesklec šedivkový 

10 Diachrysia stenochrysis kovolesklec podvojný 

11 Diaphora mendica přástevník vratičový 

12 Ematurga atomaria tmavoskvrnáč vřesový 

13 Epirrhoe alternata zubočarník obecný 

14 Euclidia glyphica jetelovka hnědá 

15 Gortyna flavago šedavka diviznová 

16 Hypena proboscidalis zobonosec kopřivový 

17 Hyphoraia aulica přástevník užankový 

18 Hypomecis punctinalis různorožec ovocný 

19 Hypomecis roboraria různorožec dubový 

20 Hypsopygia costalis zavíječ senomilný 

21 Chiasmia clathrata kropenatec jetelový 

22 Lacanobia w-latinum můra kručinková 

23 Lomaspilis marginata skvrnopásník lískový 

24 Macaria notata kropenatec březový 

25 Minoa murinata šedokřídlec pryšcový 

26 Noctua pronuba osenice šťovíková 
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27 Operophtera brumata píďalka podzimní 

28 Orgyia antiqua štětconoš trnkový 

29 Pandemis heparana obaleč ovocný 

30 Pasiphila rectangulata píďalička jabloňová 

31 Peribatodes rhomboidarius různorožec trnkový 

32 Pleuroptya ruralis zavíječ kopřivový 

33 Pseudeustrotia candidula bělavka rdesnová 

34 Pseudopanthera macularia zejkovec hluchavkový 

35 Pterophorus pentadactyla pernatuška trnková 

36 Pyralis farinalis zavíječ domácí 

37 Pyrausta aurata zavíječ zlatoskvrnný 

38 Rivula sericealis trávnička luční 

39 Scoparia pyralella šedovníček luční 

40 Scopula immorata vlnopásník kostkovaný 

41 Scopula nigropunctata vlnopásník jitrocelový 

42 Scotopteryx chenopodiata vlnočárník sveřepový 

43 Siona lineata světlokřídlec luční 

44 Spilosoma lubricipeda přástevník mátový 

45 Spilosoma lutea přástevník bezový 

46 Thera variata píďalka proměnlivá 

47 Tholera decimalis trávnice jílková 

48 Timandra comae žlutokřidlec šťovíkový 

49 Xestia c-nigrum osenice černé C 

50 Xestia ditrapezium   osenice obecná 

51 Xestia xanthographa osenice žlutoskvrnná 

 

Poznámka:  

Veškeré mnou určené druhy byly zkontrolovány, opraveny a část jich byla určena 

Mgr. Michalem Zapletalem a Mgr. Jiřím Benešem z Entomologického ústavu v Českých 

Budějovicích.  

Druh, zařazený do červeného seznamu ohrožených druhů, je vyznačený červeně. 
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7.1 Charakteristika jednotlivých druhů nočních motýlů  

 

Acronicta rumicis (šípověnka hojná) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

šípověnky (Acronictinae) a rodu šípověnka (Acronicta). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

 Rozšíření – Palearktický druh vyskytující se v Japonsku, Číně, Střední Asii, 

na Středním východě a téměř v celé Evropě (kromě polárních oblastí) včetně ČR a SR. 

(Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2008; Bělín V., 2003) 

 Charakteristika – Dospělí jedinci mají rozpětí křídel 30 – 42 mm. Přední křídla 

jsou tmavé s nevýraznou kresbou. Rozpoznávacím znakem tohoto druhu je bílá skvrna 

poblíž zadního rohu předních křídel. Housenka je černošedé nebo černohnědé barvy. 

Na hřbetu má řadu oranžových, černě lemovaných skvrnek s bílými znaky po jeho 

stranách. Dále se zde nachází široký, bílý spirakulární pruh, jenž je přerušovaný červenými 

skvrnkami. Tělo pokrývají narůžovělé, žlutobílé až bílé bradavky, s červenohnědými 

trsnatými chlupy, nacházejícími se na hřbetě 3. hrudního článku. Hrudní články jsou 

vyklenuté. (Macek J. a kol., 2008; Novák I., 2005; www.lepidoptera.pl) 

 Bionomie – Vyskytuje se v nížinách i horách do nadmořské výšky 1 500 m n. m. 

Je mezofilním až mírně hygrofilním druhem 1. až 2. stupně. Létá na loukách, pasekách, 

vřesovištích, světlinách, mýtinách, křovinatých stráních, příměstských rumištích, 

v listnatých a smíšených lesích, parcích, zahradách a v okolí vodních toků. Má dvě letové 

periody. První v IV. – VII. měsíci a druhou v VII. – IX. měsíci, jež se částečně překrývá 

s první generací. V teplejších oblastech nejsou výjimkou ani tři generace tohoto motýla. 

Imaga jsou aktivní v noci. Ve dne odpočívají na kamenech, stěnách a plotech. Housenky 

mají rovněž dvě larvální periody, a to v VI. – VII. a v VIII. – IX. měsíci. Polyfágní 

housenky žijí volně na živných rostlinách. Živí se různými bylinami a nízkými listnatými 

keři, jako šťovík (Rumex), vrba (Salix), hloh (Crataegus), jitrocel (Planatago), vřes obecný 

(Calluna vulgaris), kopřiva (Urtica), ostružiník (Rubus), ptačí zob obecný (Ligustrum 

vulgare), vrba (Salix), topol (Populus) a rdesno (Bistorta). Housenky jsou schopny během 

jednoho dne zkonzumovat daleko víc jídla, než samy váží. Někdy také škodí na polních 

kulturách. Přirozeným nepřítelem housenek tohoto druhu je Glyptapanteles liparidis, což 

je parazitoid s řádu blanokřídlých (Hymenoptera) a čeledi lumčíkovití (Braconidae).  
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Tato šípověnka přezimovává ve stádiu kukly, která je schovaná mezi listím v měkkém 

černošedém zámotku. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2008; Cho Y. a kol., 2007; 

Novák I., 2005; Bělín V., 2003; www.lepidoptera.pl; skorpion20.flog.pl; www.biolib.cz) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu housenky, viz Tabulka 4 

a Obrázek 10. V okolí ovocných sadů se nachází mnoho pro něj vhodných biotopů jako 

smíšené lesy, louky, zahrady a okolí Kozího Becirku. Tento druh byl zaznamenán ve stádiu 

housenky přímo v ovocných sadech, což dokazuje jeho zdejší výskyt. Housenka totiž, na 

rozdíl od dospělých jedinců, není schopna urazit velké vzdálenosti od místa svého 

narození. Z hlediska živných rostlin představují sady pro tuto šípověnku dokonalé 

stanoviště. Rostou zde šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), vrba bílá (Salix alba), 

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), ostružiník maliník (Rubus idaeus), ptačí zob obecný 

(Ligustrum vulgare), vrba bílá (Salix alba) anebo topol osika (Populus tremula). 

Na obrázku níže je housenka zachycena v trávním porostu. Fotografie byla pořízena 

začátkem října. Jedná se tedy o druhou generaci housenky v posledním stádiu před 

zakuklením. V VI. měsíci byly zaznamenány housenky první generace. Jak první, tak 

i druhá generace housenek se shodují s jejich larválními periodami.  

 

Tabulka 4: Acronicta rumicis (šípověnka hojná) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011-2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

1 Acronicta rumicis šípověnka hojná 2. 10. 2011 1 2 

1 Acronicta rumicis šípověnka hojná 13. 6. 2012 1 1 

1 Acronicta rumicis šípověnka hojná 25. 6. 2012 1 1 
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Obrázek 10: Acronicta rumicis (šípověnka hojná)   © Niemiec D., 2. 10. 2011 

 

 

Agrotis ipsilon (osenice ypsilonová) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

osenice (Noctuinae) a rodu osenice (Agrotis). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je kosmopolitním druhem s domovem v tropickém pásmu, subtropickém 

pásmu a v Evropě ve Středomoří. Migrující jedinci zakládají ve střední Evropě (včetně ČR 

a SR) nestálé populace. Důkazem migrace je celkem časté pozorování tohoto druhu z lodí 

na moři, daleko od pevniny. Díky velké migrační schopnosti je tato můra rozšířená i na 

zbývajících kontinentech, v oblastech s mírným klimatem Severní a Jižní Ameriky, 

Austrálie, Asie a Afriky. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2008; D. Carter, 2006;  

Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel u dospělých jedinců se pohybuje v rozmezí 35 – 

55 mm a jejich délka činí 21 až 25 mm. Mezi charakteristické znaky tohoto motýla patří 

střih křídel a znak „Y“, což je úzký špičatý trojúhelníkovitý proužek, jenž na předních 

křídlech spíše připomíná jehlu směřující špičkou k okraji křídla. Na světle hnědých až 
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hnědožlutých, celkem dlouhých a úzkých předních křídlech se ještě nachází, kromě 

tmavších, neostře ohraničených ploch, vlnitá a dvojitá vnější příčka. Dále se zde nachází, 

vedle černé klínovité skvrny, úzce lemovaná ledvinovitá skvrna. Zadní křídla jsou bílá 

nebo šedobílá, průsvitná s hnědými žilkami. Tykadla samců jsou hřebenitá, samic 

nitkovitá. Tělo imag je silnější, pokryto hustšími šupinkami a chlupy, chránicími motýla 

před chladem, když překonává při své migrační cestě vysoké alpské průsmyky. 

Tmavozelené, šedavě hnědé či nafialovělé lysé housenky, s šedými liniemi a skvrnami, 

dorůstají do délky 60 mm. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2008; D. Carter, 2006; Novák 

I., 2005; Reichholf J., 2004; Reichholf-Riehm H., 1996; www.ochronawarzyw.pl; 

www.lepidoptera.pl) 

Bionomie – Tento motýl je mezofilním až xerotermofilním druhem 1. stupně, žijícím 

v nížinách i horách. Obývá pastviny, louky, okraje lesů, úhory, pole, zahrady, parky, 

rumiště i města. Nejčastěji vytváří jednu generaci s letovou periodou v IV. – VII. měsíci. 

Občas při vhodných klimatických podmínkách se může objevit i druhá generace s letovou 

periodou v VII. – XI. měsíci. Dospělci jsou aktivní v noci. Láká je světlo i vnadidlo. 

Populace tohoto druhu, vyskytující se ve střední Evropě, je z velké části tvořena migranty 

ze Středomoří. Menší část tvoří jedinci, kteří se vylíhli s úspěšně přezimovavších 

housenek, kukel či netažných jedinců. První vlna migrantů přilétá z jižní Evropy v IV. – 

VII. měsíci a zakládá 2. generaci v VIII. – XI. měsíci, z níž větší část jedinců odlétá v říjnu 

zpět na jih. V VII. – VIII. měsíci zpravidla přilétá druhá vlna migrantů a zakládá 

souběžnou generaci s potomky první migrační vlny. Z této generace se snaží přezimovat 

housenky, někdy i kukly, v různém stádiu vývoje. Úspěšnost přezimování housenek, kukel 

nebo i dospělců závisí od teploty v zimě. Za příliš nízkých teplot většina zimujicích 

jedinců, v kterémkoliv stádiu vývoje, hyne. Larvální perioda housenek z první migrační 

vlny trvá od VII. do VIII. měsíce a housenek z druhé migrační vlny od VIII. až do VI. 

měsíce příštího roku. Housenky jsou polyfágní a žijí na různých travách, širokolistých 

bylinách, hlohu (Crataegus), tabáku (Nicotiana), lilku bramboru (Solanum tuberosum), 

řepě (Beta), šťovíku (Rumex), brukvi (Brassica), bavlníku (Gossypium), smetánce lékařské 

(Taraxacum officinale) a jitroceli (Plantago). Při přemnožení, v některých letech mohou 

způsobit hospodářské škody. Překusují totiž rostliny těsně nad zemí nebo pod zemí, 

v povrchové vrstvě půdy. Podobně jako dospělci, jsou housenky aktivní v noci. Ve dne se 
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ukrývají v zemi, kde také přečkávají zimu. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2008; Hudec 

K. a kol., 2007; D. Carter, 2006; Reichholf J., 2004; Bělín V., 2003; www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 5 

a Obrázek 11. Z hlediska biotopu mu ve zdejší krajině nejvíce vyhovují okraje lesů, louky, 

pole, zahrady ale i lidská zástavba. V sadech a okolních zahradách se nacházejí jeho živné 

rostliny, kterými jsou lilek brambor (Solanum tuberosum), brukev (Brassica), smetánka 

lékařská (Taraxacum officinale) nebo šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius). Na obrázku, 

zobrazený dospělý jedinec, byl zaznamenán v VI. měsíci, sedíci na pytli, který zde zřejmě 

zanechali sběrači jablek. Datum záznamu souhlasí s letovou periodou první generace 

tohoto motýla. 

 

Tabulka 5: Agrotis ipsilon (osenice ypsilonová) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

2 Agrotis ipsilon osenice ypsilonová 26. 6. 2012 6 1 

 

 

Obrázek 11: Agrotis ipsilon (osenice ypsilonová)   © Niemiec D., 26. 6. 2012 
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Anania hortulata (zavíječ zahradní) – patří do čeledi zavíječovití (Pyralidae), 

podčeledi zavíječi (Pyraustinae) a rodu zavíječ (Anania). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je palearktickým, celoevropským druhem, vyskytujícím se jak v ČR tak 

i SR. Rozšířený je i v Asii a na Dálném Východě. (Novák I., 2005; Bělín V., 2003; 

Reichholf-Riehm H., 1996) 

Charakteristika – Rozpětí křídel se u tohoto motýla pohybuje v rozmezí 24 – 

35 mm a délka jeho předního křídla je 12 – 16 mm. Tento druh je jedním z větších 

zavíječů, ale patří jako jiní zavíječi do skupiny tzv. drobných motýlů (Mikrolepidoptera). 

Má jedno z nejnápadnějších zbarvení ze všech zavíječů. Vzor na hedvábných křídlech je 

tvořen černou kresbou na bílém podkladu. Oválné skvrny, nacházející se na vnějším okraji 

křídel, jsou uspořádány v příčných řadách a jejich barva je výrazně v kontrastu se sírově 

žlutou barvou v přední části těla, která končí na kořenu předních křídel. Žlutá je rovněž 

hlava a hruď. Na hlavě se nacházejí dlouhá nitkovitá tykadla, která jsou obvykle obrácená 

dozadu podél těla. Kromě nich jsou na hlavě umístěné velké černé oči. Na konci zadečku 

je patrná žlutá špička, která je dobře viditelná při rozevřených křídlech. Housenka 

je nejčastěji zelené barvy a je dlouhá kolem 2 cm. (Novák I., 2005; Sterry P. a Mackay A., 

2005; Reichholf J., 2004; Reichholf-Riehm H., 1996) 

Bionomie – Patří mezi hojné až velmi hojné motýly v nížinách i na horách. Je všude 

v parcích, sadech, zahradách a také slunných, avšak vlhkých místech. Vyskytuje se rovněž 

v lesích, na polích, pastvinách a ruderálních stanovištích. Letová perioda dospělých jedinců 

začíná koncem IV. měsíce a končí na začátku IX. měsíce. Samice skládá vajíčka v VIII. 

a začátkem IX. měsíce. Imaga jsou nejaktivnější po setmění a láká je světlo. Ve dne 

odpočívají v hustém bylinném porostu, obvykle na spodní straně listů. Při vyrušení, kousek 

popoletí, aby se znovu ukryli ve vegetaci. Housenka žije mezi několika sepředenými listy 

nebo v trubičce tvořené listem nějaké, nejčastěji živné rostliny, kterými mohou být kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica), máta (Mentha), čistec (Stachys), rybíz (Ribes) nebo svlačec 

(Convolvulus). Preferuje vlhčí zastíněná místa. Přezimuje ve stádiu housenky, ukryté 

v pevném kokonu na zemi či na kmenech stromů. Zakuklí se na jaře v V. měsíci.  

(Novák I., 2005; Sterry P. a Mackay A., 2005; Reichholf J., 2004; Bělín V., 2003; 

www.magicznakotlinka.pl; www.lepidoptera.pl) 
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Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 6 

a Obrázek 12. Jeho oblíbenými stanovišti jsou lesy, pole, zahrady a především sady, což 

zdejší biotop dokonale splňuje. V sadech se vyskytují jeho hlavní živné rostliny, kterými je 

především kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a taky máta (Mentha) nebo čistec lesní 

(Stachys sylvatica). Na fotografii je zobrazený dospělý jedinec, zaznamenán v V. měsíci, 

sedící na kopřivě dvoudomé (Urtica dioica). Datum záznamu odpovídá letové periodě 

tohoto druhu.  

 

Tabulka 6: Anania hortulata (zavíječ zahradní) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011-2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

3 Anania hortulata zavíječ zahradní 30. 5. 2011 3 2 

3 Anania hortulata zavíječ zahradní 30. 5. 2012 1 6 

3 Anania hortulata zavíječ zahradní 27. 6. 2012 3 4 

 

 

Obrázek 12: Anania hortulata (zavíječ zahradní)   © Niemiec D., 30. 5. 2012 
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Autographa gamma (kovolesklec gamma) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), 

podčeledi kovoleskleci (Plusiinae) a rodu kovolesklec (Autographa). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 7 

a Obrázek 13. V sadech byl zaznamenán v hojném počtu a patří zde mezi nejhojnější 

a nejdominantnější druhy. Jelikož nejčastěji obývá pole, louky, lesy a zahrady, představují 

pro něj zdejší sady a jejich okolí velmi dobré místo k rozmnožování. Mezi hlavní živné 

rostliny tohoto druhu, vyskytující se v sadech, patří kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

a různé druhy jetele (Trifolium), jako jsou jetel luční (Trifolium pratense), jetel prostřední 

(Trifolium medium) nebo jetel plazivý (Trifolium repens). Všichni nalezeni jedinci byli 

v extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech zaznamenání v VI. – VIII. měsíci, což 

odpovídá letovým periodám první i druhé generace tohoto druhu. 

 

Tabulka 7: Autographa gamma (kovolesklec gamma) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma   5. 7. 2010 3 2 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma 22. 7. 2010 3 2 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma 27. 7. 2010 3 3 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma   9. 8. 2010 3 5 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma 13. 8. 2010 3 6 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma 20. 6. 2012 1 8 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma 21. 6. 2012 1 4 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma 18. 7. 2012 5 6 

4 Autographa gamma kovolesklec gamma 23. 7. 2012 1 5 
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Obrázek 13: Autographa gamma (kovolesklec gamma)  © Niemiec D., 23. 7. 2012 

 

 

Calliteara pudibunda (štětconoš ořechový) – patří do čeledi bekyňovití 

(Lymantriidae) a rodu štětconoš (Calliteara). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu housenky, viz Tabulka 8 

a Obrázek 14. Přestože lesy a sady patří k hlavním biotopům tohoto druhu, nebyl v sadech 

zaznamenán v příliš hojném počtu. S ohledem na množství vyskytujících se zde živných 

rostlin, jakými jsou buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní 

(Quercus robur), líska obecná (Corylus avellana) a především různé ovocné stromy 

(Arbores fructiferae), je jeho počet nezvykle nízký. Je však možné, že housenek zde bylo 

více, ale byly tak dobře ukryty, že se jich nepodařilo více vypozorovat. Zobrazená na 

fotografii housenka, byla vyfocena v VIII. měsíci na plachtě po setřesení ze stromů. Datum 

fotografie souhlasí s larvální periodou housenek tohoto druhu.  
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Tabulka 8: Calliteara pudibunda (štětconoš ořechový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

5 Calliteara pudibunda štětconoš ořechový 30. 8. 2010 6 2 

 

 

Obrázek 14: Calliteara pudibunda (štětconoš ořechový)  © Niemiec D., 30. 8. 2010 

 

 

Campaea margaritaria (běločárník habrový, bukový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu běločárník (Campaea). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je západopalearktickým druhem vyskytujícím se téměř v celé Evropě 

(včetně ČR a SR) a dále na východ až po Ural a Kavkaz. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 

2005; Bělín V., 2003) 
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Charakteristika – Imaga mají rozpětí křídel v rozmezí 30 – 55 mm a jejich délka 

činí 15 – 20 mm. Samice jsou od samců výrazně větší. Křídla mají bělozelenavá, 

ale působením světla mohou vyblednout až do běla. Přední křídla s ostrým apexem jsou 

lemovaná dvěma bílými příčkami. Zadní vroubkovaná křídla, s krátkým cípkem 

v prodloužení třetí střední žílky, jsou lemována příčkou jednou. Olivově zelená, šedá, 

šedohnědá až hnědá housenka má, podobně jako stužkonosky, ploché světlejší břicho, 

oddělené od boků podélným řasnatým lemem. Na bocích a na hřbetu jsou často naznačeny 

tmavší, avšak rozmazané znaky. Hřbetní linie je u tohoto druhu světlá, úzce tmavě 

lemovaná a většinou nezřetelná, zato spirakula je výrazná, okrově žlutá a hnědě lemovaná. 

Kromě toho jsou na hřbetě umístěny vyčnělé bradavky s krátkými brvami. Na zadečku se 

na 5. článku nachází přídatný pár pahýlkovitých pošinek. Hlava housenek je hnědá a tmavě 

mramorovaná. Délka housenek není větší než 40 mm. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 

2005; Sterry P. a Mackay A., 2005; Reichholf-Riehm H., 1996) 

Bionomie – Tento motýl je rozšířený od nížin až po nižší polohy v horách. V Alpách 

se vyskytuje až do výšky 1 600 m n. m. Je mezofilním druhem 3. stupně, vyskytujícím se 

v listnatých a smíšených lesích, lesostepích, parcích, zahradách a v okolí vodních toků. 

V závislosti na klimatických podmínkách vytváří jednu až dvě generace. Letová perioda 

první generace začíná na počátku VI. měsíce a končí v závěru VII. měsíce. Pokud se 

vytvoří druhá generace, je většinou jen částečná s letovou periodou začínající v polovině 

VIII. měsíce a končící až na počátku měsíce X. Jedinci druhé generace jsou i výrazně 

menší. Dospělí jedinci se ve dne ukrývají v křovinném porostu. Při vyrušení odlétají na 

krátkou vzdálenost. Jsou aktivní hlavně v noci. Přilétají na světlo i vnadidlo. Larvální 

perioda housenek žijících v létě trvá od VII. do VIII. měsíce. U housenek přečkávajících 

zimu trvá larvální perioda od VIII. do VI. měsíce. Živnými rostlinami těchto housenek jsou 

buk (Fagus), bříza (Betula), dub (Quercus), habr (Carpinus), vrba jíva (Salix caprea), 

trnka (Prunus) a hloh (Crataegus). Podobně jako imaga jsou housenky aktivní v noci a ve 

dne sedí přimknuté na větvičkách, čímž je dokonale napodobují. Kuklí se v řídkém 

zámotku v listovém opadu, stelivu nebo na povrchu půdy. Housenky přezimují. (Macek J. 

a kol., 2012; Sterry P. a Mackay A., 2005; Bělín V., 2003; www.lepidoptera.pl; 

zbadane.pl) 

 



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    38 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 9 

a Obrázek 15. Jelikož jeho oblibenými habitaty jsou lesy, zahrady a okolí vodních toků 

(v této lokalitě tomu odpovídá Kozí Becirk), představují ovocné sady v Orlové-Lazech 

a jejich okolí pro tento druh vhodné stanoviště k rozmnožování. Housenky se živí 

podobnými, zde rostoucími rostlinami, jako druh předchozí tzn. bukem lesním (Fagus 

sylvatica), břízou bělokorou (Betula pendula), dubem letním (Quercus robur) nebo trnkou 

obecnou (Prunus spinosa). Na obrázku je zobrazený dospělý jedinec na kvetoucí rostlině. 

Fotografie byla pořízena v VIII. měsíci, což se shoduje s letovou periodou 2. generace 

tohoto motýla.  

 

Tabulka 9: Campaea margaritaria (běločárník bukový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

6 Campaea margaritaria běločárník bukový  19. 8. 2012 1 1 

 

 

Obrázek 15: Campaea margaritaria (běločárník bukový) © Niemiec D., 19. 8. 2012 
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Camptogramma bilineatum (píďalka kopřivová) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi píďalky (Larentiinae) a rodu píďalky (Camptogramma). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 10 

a Obrázek 16. V sadech byl velmi rozšířeným a dominantním druhem. Orlovské sady 

a jejich okolí jsou pro tuto píďalku vhodným stanovištěm. Vyskytují se zde její biotopy, 

jakými jsou lesy, křovinaté plochy nebo zahrady. Jak už lze vyčíst z názvu, její hlavní 

živnou rostlinou je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), jež je v sadech dominantní 

rostlinou. Lze proto říci, že pro všechny druhý motýlů, kterých živnou rostlinou je kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica), stanoví extenzivní ovocné sady v Orlové-Lazech ideální 

stanoviště k životu a rozmnožování. Mezi další, zde rostoucí živné rostliny této píďalky, 

lze zařadit svízele přítulu (Galium aparine), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), mochnu 

husí (Potentilla anserina) nebo violku psí (Viola canina). Všechny záznamy imag byly 

pořízeny v V. – VI. měsíci, co odpovídá letové periodě první generace tohoto druhu. 

Na fotografii je zobrazený dospělý jedinec sedící na smrku (Picea). 

 

Tabulka 10: Camptogramma bilineata (píďalka kopřivová) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010-2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová 19. 6. 2010 3 12 

7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová 25. 6. 2011 2 3 

7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová   3. 5. 2012 1 2 

7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová 30. 5. 2012 1 2 

7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová 12. 6. 2012 1 2 

7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová 18. 6. 2012 1 2 

7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová 27. 6. 2012 3 4 

7 Camptogramma bilineata píďalka kopřivová 28. 6. 2012 3 2 
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Obrázek 16: Camptogramma bilineata (píďalka kopřivová)  © Niemiec D., 18. 6. 2012 

 

 

Deilephila porcellus (lišaj kyprejový) – patří do čeledi lišajovití (Sphingidae), 

podčeledi (Macroglossinae) a rodu lišaj (Deilephila). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

 Rozšíření – Tento lišaj je západopalearktickým druhem. Vyskytuje se od severní 

Afriky, přes Evropu a Írán až do Asie po Altaj. Rozšířen je rovněž v ČR a SR. (Macek J. 

a kol., 2007; Novák I., 2005; Bělín V., 2003) 

 Charakteristika – Rozpětí křídel u dospělých jedinců se pohybuje v rozmezí 40 – 

53 mm. Tento druh patří k nejmenším lišajům v ČR. Délka křídel nepřesahuje 24 mm. 

Zbarvení předních křídel je kombinací růžové a zelenavé barvy se dvěma tmavšími 

příčkami. Zadní křídla jsou trojbarevná s vnějším zubatým lemem. V blízkosti těla jsou 

šedohnědé, v prostřední části žluté a na vnějších zubatých okrajích růžové. Ve zbarvení 

a kresbě je však proměnlivý. Jedinci z teplejších oblastí mají výraznější zbarvení, než 

jedinci z oblastí chladnějších, jejíchž zbarvení je matnější. Na intenzitu růžového zbarvení 

má vliv i vlhkost. Mají zelenožlutou hlavu. Na ní umístěná tykadla jsou dvojbarevná. 
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Ze spodu jsou barvy růžové a seshora barvy bílé. Zadeček je růžové barvy s drobnými 

bílými skvrnami na bocích pátého a šestého segmentu. Mladé housenky jsou zelené barvy, 

starší pak jsou šedohnědé až hnědé. Jejich malá hlava je zatažitelná do rozšířeného prvního 

a druhého článku. Mají útlé tělo, zakrnělý osten na konci zadečku a okrouhlou oční skvrnu 

na 1., nebo i 2. zadečkovém článku, sloužící k zastrašení predátorů. (Macek J. a kol., 2007; 

Hudec K. a kol., 2007; Novák I., 2005; Reichholf J., 2004; Reichholf-Riehm H., 1996; 

www.lepidoptera.pl; www.jezioro.com.pl) 

 Bionomie – Tento motýl je mezofilním druhem 1. až 2. stupně. Nachází se 

v nížinách i horách do nadmořské výšky 2 000 m n. m. Obývá louky, paseky, stepní lada, 

skalní stepy, úhory, polní meze, neobdělávané plochy v zemědělské krajině, okraje lesů 

a cest, lužní lesy, parky, zahrady a okolí vodních toků. Ve středoevropských podmínkách 

se vyskytuje v jedné generaci s letovou periodou v V. – VII. měsíci. Na jihu má generace 

dvě s letovými periodami v IV. – VI. měsíci a v VIII. – IX. měsíci. Imaga jsou nejvíce 

aktivní ihned po setmění, kdy naletují na květy hadince (Echium), kosatců (Iris), kozlíků 

(Valeriana), silenky (Silene), smolniček (Lychnis), šalvěje (Salvia) a pěnišníku 

(Rhododendron). Jsou významnými opylovači pětiprstek (Gymnadenia) např. pětiprstky 

žežulníkové (Gymnadenia conopsea) nebo pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora). 

Další aktivita tohoto lišaje přichází po půlnoci, za účelem páření. Dospělí jedinci často 

i hromadně přilétají na světlo. Samička klade vajíčka zhruba třetí den po kopulaci. Klade je 

jednotlivě na mladé výhonky nebo lístky živných rostlin. Celkově naklade až 100 vajíček. 

Housenky pak žijí jednotlivě na živných rostlinách. Jejich larvální perioda trvá od VII. do 

IX. měsíce. Živí se svízelem povázkou (Galium mollugo), svízelem syřišťovým (Galium 

verum) a jinými svízeli (Galium), vrbovkou (Epilobium), révou vinnou (Vitis vinifera), 

netýkavkou (Impatiens), mařinkou (Asperula), pupalkou (Oenothera) a kyprejem 

(Lythrum). Ve dne se housenky ukrývají ve stelivu, na zemi v trsech rostlin nebo pod 

hroudami zeminy. Jejich přítomnost prozrazuje jenom trus a nenápadné požerky. Aktivní 

jsou v noci. V případě nebezpečí rychle zatáhnou hlavu do těla a vystaví své oční skvrny 

na zadečku. Nepřítele navíc odstrašují trhavými pohyby přední části těla ze strany na 

stranu. Pokud je odstrašující metoda neúčinná, napodobují mrtvolu a padají do vegetace. 

Housenka se kuklí v tuhém, síťovitém kokonu na zemi mezi detritem, pod kameny nebo 

v povrchové vrstvě půdy. Šedohnědé kukly, s prstencem drobných trnů na pohyblivých 
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zadečkových článcích, přečkají zimu. (Jersaková J. a kol., 2010; Macek J. a kol., 2007; 

Novák I., 2005; Reichholf J., 2004; Reichholf-Riehm H., 1996; www.jezioro.com.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 11 

a Obrázek 17. Byl jediným lišajem, kterého se podařilo v sadech zaznamenat. Mezi jeho 

zdejší biotopy lze zařadit louky, okraje lesů, zahrady a okolí kolem Kozího Becirku (vodní 

plocha). Jeho živnou rostlinou v sadech je svízel přítula (Galium molugo), která patří mezi 

hlavní živné rostliny tohoto lišaje. Na obrázku je zaznamenán v V. měsíci dospělý jedinec 

sedící na řebříčku obecném (Achillea millefolium). To odpovídá i jeho letové periodě, která 

v tomto měsíci v zdejších klimatických podmínkách začíná. 

 

Tabulka 11: Deilephila porcellus (lišaj kyprejový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

8 Deilephila porcellus lišaj kyprejový 12. 5. 2011 1 1 

 

 

Obrázek 17: Deilephila porcellus (lišaj kyprejový)   © Niemiec D., 12. 5. 2011 

  



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    43 

Diachrysia chrysitis (kovolesklec šedivkový) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), 

podčeledi kovoleskleci (Plusiinae) a rodu kovolesklec (Diachrysia). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Palearktický druh vyskytující se téměř v celé Evropě (včetně ČR a SR) 

i v polárních oblastech, Sibiři a dále ve Střední Asii, na Dálném Východě a také 

v Japonsku. (Macek J. a kol., 2008; Bělín V., 2003; Reichholf-Riehm H., 1996) 

Charakteristika – Rozpětí křídel u dospělých jedinců se pohybuje v rozmezí 28 – 

45 mm. Přední křídla dospělých jedinců jsou dvojbarevná. Prostřední plocha (může být 

spojitá až přerušená) a plocha v místech upevnění křídel k tělu je tmavohnědé barvy. 

Zbytek plochy je nejčastěji zlatavé, zelenozlaté nebo i zářivě zlaté barvy. Jednobarevná 

zadní křídla jsou buď hnědá, nebo hnědošedá. Housenka je zelená, s výraznou bílou 

kresbou. Ta je umístěná na hřbetě a je tvořena dvěma vystupujícími, šikmo dozadu 

sbíhajícími se pruhy ve tvaru písmene V. Spirakulární pruh, shora méně nebo více tmavě 

lemovaný, je bílé či žlutobílé barvy. Délka housenky nepřesahuje 4 cm. (Macek J. a kol., 

2008; Sterry P. a Mackay A., 2005; Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl) 

Bionomie – Tento motýl je mezofilním druhem 1. až 2. stupně, obývající nížiny až 

podhůří. Lze jej spatřit podél pobřežních pásem vodních toků a nádrží, na polních mezích, 

loukách, paloucích, ruderálech, lesostepích, ve smíšených a listnatých lesích a na jejich 

okrajích, v parcích, zahradách i městech. V závislosti na zeměpisné poloze tvoří jednu 

nebo dvě generace. V jižních oblastech tvoří 2 generace s letovou periodou v V. – VII. 

měsíci a v VIII. – X. měsíci, přičemž první generace je dvakrát početnější než druhá. 

V severnějších oblastech se vyskytuje 1 generace s letovou periodou v VI. – VII. měsíci. 

Ačkoli imaga mohou být příležitostně aktivní i ve dne, jejich hlavní letová aktivita je 

především v noci. Ve dne je lze většinou spatřit ukrývající se ve vegetaci. Jsou ale 

poměrně plaší a při vyrušení odlétají na krátkou vzdálenost. Přilétají na různé kvetoucí 

rostliny, světlo a příležitostně i na vnadidlo. Housenky rovněž tvoří, v závislosti na 

zeměpisné poloze, jednu či dvě generace. Larvální perioda bivoltinních  populací je v VII. 

– VIII. a v IX. – V. měsíci. U monovoltinních populací je larvální perioda v době VIII. – 

VI. měsíce. Polyfágní housenky žijí jednotlivě nebo v malých skupinách na živných 

rostlinách jako pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), jitrocel (Plantago), hluchavka 

(Lamium), kopřiva (Urtica), čistec (Stachys), dobromysl (Origanum) nebo máchelka 
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(Leontodon). I když jsou polyfágní, tak často dávají přednost hluchavkovitým rostlinám. 

Podobně, jako u dospělých jedinců, jejich hlavní aktivita je v noci. Ve dne sedí na bylinách 

nebo se ukrývají v zápředku mezi listy. Kuklí se v hustém, hnědém kokonu, nejčastěji na 

rubu listů živných rostlin. Kukelní perioda trvá cca. 3 týdny. U tohoto druhu přezimuje 

housenka ve fázi 3. instaru. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2008; Bělín V., 2003; 

Zahradník J., 1997; Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl; 

www.dorsetmothgroup.org.uk) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 12 

a Obrázek 18. Po kovoleskleci gamma (Autographa gamma) je dalším kovolesklecem 

vyskytujícím se ve zdejších zkoumaných sadech. Nároky na stanoviště jsou podobné jako 

u předchozího druhu. Na rozdíl od předchozího druhu, se kromě kopřivy dvoudomé 

(Urtica dioica), živí i jinými, zde rostoucími rostlinami např. pampeliškou lékařskou 

(Taraxacum officinale), hluchavkou skvrnitou (Lamium maculatum) nebo čistcem lesním 

(Stachys sylvatica). Na obrázku byl zaznamenán v VI. měsíci ve stádiu imaga, schovaný 

v trávním porostu. To souhlasí s jeho letovou periodou, která ve zdejších klimatických 

podmínkách začíná v červnu. 

 

Tabulka 12: Diachrysia chrysitis (kovolesklec šedivkový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

9 Diachrysia chrysitis kovolesklec šedivkový 9. 6. 2012 3 1 
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Obrázek 18: Diachrysia chrysitis (kovolesklec šedivkový)  © Niemiec D., 9. 6. 2012 

 

 

Diachrysia stenochrysis (kovolesklec podvojný) – patří do čeledi můrovití 

(Noctuidae), podčeledi kovoleskleci (Plusiinae) a rodu kovolesklec (Diachrysia). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Palearktický druh létající ve větší části Evropy, včetně ČR a SR, Asii 

a Japonsku. (Macek J. a kol., 2008) 

Charakteristika – Rozpětí křídel u dospělých jedinců činí 29 – 34 mm a jejich délka 

nepřesahuje 20 mm. Tento motýl je velmi podobný předchozímu druhu kovolesklece 

šedivkového (Diachrysia chrysitis). Od něj se liší velikostí (je útlejší a menší) 

a propojeným hnědým pruhem (polem) uprostřed předních křídel. Ne vždy ale tomu tak je. 

Především evropská forma se značně podobá druhu předchozímu. Nicméně oba motýli 

jsou součásti skupiny několika velice blízkých příbuzných a morfologicky téměř totožných 

druhů. Jsou to tzv. druhy kryptické. Liší se chemickým složením pohlavních feromonů. 

Morfologické rozdíly, jako jsou struktura genitálií nebo kresba na předních křídlech nejsou 
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vzhledem k velké proměnlivosti vždy průkazné. Na rozdíl od předchozího druhu vykazuje 

tento motýl v celém svém areálu od východu (Japonsko) na západ (Evropa) značnou (tzv. 

klinální) zeměpisnou variabilitu, která se mění od přechodné středoasijské formy až po 

zřetelně odlišnou formu, vyskytující se v Evropě. Tato evropská forma byla původně 

popsána jako Diachrysia tutti (Kostrowicki, 1961). (Macek J. a kol., 2008; Reichholf J., 

2004; Lofstedt, C. a kol., 1994; www.dorsetmothgroup.org.uk) 

Bionomie – Vyskytuje se v parcích, zahradách, na travnatých a křovinatých 

plochách, v řídkých lesích a na jejich okrajích. Letová perioda dospělých jedinců je oproti 

předchozímu druhu posunutá o 2 až 3 týdny dříve. Imaga jsou, jako u předchozího druhu, 

aktivní hlavně v noci a ve dne odpočívají. Za hlavní živnou rostlinu se považuje kopřiva 

(Urtica) a jiné byliny. (Macek J. a kol., 2008; Reichholf J., 2004; www.lepidoptera.pl) 

  Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 13 

a Obrázek 19. Další z kovoleskleců vyskytujících se ve zdejších sadech. Je opravdu velmi 

podobný předchozímu druhu. Vzhledem k jejich variabilnímu zbarvení byly tyto dva druhy 

velmi dlouho označovány jako jeden kovolesklec šedivkový (Diachrysia chrysitis). 

Teď jsou oba motýli samostatnými druhy a oba se podařilo v sadech zaznamenat. Jelikož 

byly oba druhy považovány za druh jeden, je zřejmé, že se nejčastěji vyskytují spolu, čili 

oba mají stejné nároky na biotop a živné rostliny. Jako u všech zde nalezených 

kovoleskleců je hlavní živnou rostlinou tohotu druhu kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). 

Na fotografii je zobrazený dospělý jedinec schovaný v trávním porostu. Záznam byl 

proveden v VII. měsíci, což se shoduje s letovou periodou tohoto druhu. 

 

Tabulka 13: Diachrysia stenochrysis (kovolesklec podvojný) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

10 Diachrysia stenochrysis kovolesklec podvojný 24. 7. 2012 1 1 
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Obrázek 19: Diachrysia stenochrysis (kovolesklec podvojný) © Niemiec D., 3. 8. 2011 

 

 

Diaphora mendica (přástevník vratičový) – patří do čeledi přástevníkovití 

(Arctiidae), podčeledi přástevníci (Arctiinae) a rodu přástevník (Diaphora). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je palearktickým druhem. Lze jej nalézt prakticky v celé Evropě, 

od Iberského poloostrova přes Evropu a Rusko až po Altaj, v Malé Asii a taky na Předním 

východě. Vykytuje se i v ČR a SR. (Macek J. a kol., 2007; Bělín V., 2003; 

www.lepidoptera.pl) 

Charakteristika – Rozpětí křídel u dospělých jedinců je celkem velké a činí 28 – 

38 mm. Ty jsou pokryty šupinkami. Pohlavní dvoutvárnost je zde zřejmá. Křídla samců 

jsou hnědošedé barvy, u samic barvy bílé, s proměnlivým počtem černých skvrnek. Délka 

předního křídla činí 2 cm. Tělo dospělých jedinců je zavalité, krátké a hustě ochlupené. 

Celkově jsou samice větší než samci. Na hlavě imag jsou umístěná silně ochlupená 

makadla, zakrnělý sosák a krátká (u samců krátce hřebenitá) tykadla. Zadeček je u samce, 
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podobně jako křídla, hnědošedý. Zadeček samice je hnědobílý s řadou černých skvrnek na 

hřbetě.  Housenka je šedožluté barvy. Na hřbetě se nachází tenká bělavá páska a na bocích 

má umístěné šedožluté bradavky s více či méně zřetelnou řadou skvrn, které jsou 

nejvýraznější na 8. zadečkovém článku. Kromě toho má ještě na bocích po jedné řadě 

tmavohnědých bradavek s hustými, rezavě až světle hnědými, středně dlouhými trsnatými 

chlupy. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2007; Novák I., 2005; Reichholf-Riehm H., 

1996; www.lepidoptera.pl) 

Bionomie – Je to mezofilní druh 2. stupně. Vyskytuje se od nížin až po hory 

s nadmořskou výškou až 1 600 m n. m. Obývá okraje lesů, řídké borové lesy, světliny, 

vřesoviště, rašelinné a lesní louky, parky a zahrady. V ČR se vyskytuje v jedné generaci od 

IV. do VII. měsíce. Na jihu má však tento motýl dvě letové periody a to v IV. – VI. měsíci 

a pak v VII. – VIII. měsíci. Imaga jsou aktivní především v noci. Samice jsou před 

nakladením vajíček málo vzlétné, nejčastěji ukryté ve vegetaci. Až po částečném nakladení 

vajíček, které probíhá v VI. měsíci, létají na krátké vzdálenosti i ve dne. Samci často 

přilétají na světlo. Hlavní larvální perioda tohoto druhu trvá od VI. do IX. měsíce. 

Housenky jsou polyfágní. Žijí na různých živných rostlinách jako jitrocel (Plantago), 

hluchavka (Lamium), svízel (Galium), šťovík (Rumex), šistec lesní (Stachys sylvatica), 

netýkavka (Impatiens), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), jetel (Trifolium), lebeda 

(Atriplex), vrba (Salix), ptačinec (Stellaria), máchelka (Leontodon), vratič obecný 

(Tanacetum vulgare), tolita (Vincetoxicum), kopřiva (Urtica), kopretina (Leucanthemum), 

ostružiník maliník (Rubus idaeus), bez (Sambucus), smetánka lékařská (Taraxacum 

officinale) a jabloň domácí (Malus domestica). Kuklí se do šedavého zámotku v rostlinném 

stelivu nebo mezi mechem. U tohoto druhu zpravidla přezimuje kukla. (Macek J. a kol., 

2007; Henwood B.P., 2004; Bělín V., 2003; Zahradník J., 1997; Reichholf-Riehm H., 

1996; www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu housenky, viz Tabulka 14 

a Obrázek 20. Ze zdejších stanovišť jsou pro tento druh nejvhodnější lesy, jejich okraje, 

louky a zahrady. Housenky tohoto motýla nejsou příliš vybíravé a tak se v ovocných 

sadech pro ně nachází víc než dostatek živných rostlin jako hluchavka skvrnitá (Lamium 

maculatum), svízel přítula (Galium aparine), šťovík tupolistý (Rumex obtulifolius), čistec 

lesní (Stachys sylvatica), různé jetele (Trifolium), vrba bílá (Salix alba), ptačinec trávovitý 

(Stellaria graminea), vratič obecný (Tanacetum vulgare), kopřiva dvoudomá (Urtica 
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dioica), ostružiník maliník (Rubus idaeus) či smetánka lékařská (Taraxacum officinale). 

Na obrázku lze vidět housenku vyfocenou v VIII. měsíci, co se shouduje s larvální 

periodou housenek tohoto druhu. 

 

Tabulka 14: Diaphora mendica (přástevník vratičový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

11 Diaphora mendica přástevník vratičový 3. 8. 2011 1 1 

 

 

Obrázek 20: Diaphora mendica (přástevník vratičový)  © Niemiec D., 3. 8. 2011 

 

 

Ematurga atomaria (tmavoskvrnáč vřesový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu tmavoskvrnáč (Ematurga). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 
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Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga (samec + samice), viz 

Tabulka 15, Obrázek 21 a Obrázek 22. Patří mezi hojné a dominantní druhy Orlovských 

sadů. Jelikož má rád louky, jsou pro něj ovocné sady vhodným biotopem. Mezi hlavní, 

v sadech rostoucí, živné rostliny jeho housenek patří bříza bělokorá (Betula pendula) nebo 

různé druhy jetele (Trifolium) a vikve (Vicia). V sadech byli zaznamenáni jak samci, tak 

i samice, v rozmezí IV. – VIII. měsíce, což je letová perioda dvou prolínajících se generací 

tohoto motýla. 

 

Tabulka 15: Ematurga atomaria (tmavoskvrnáč vřesový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

12 Ematurga atomaria tmavoskvrnáč vřesový 28. 5. 2010 3 6 

12 Ematurga atomaria tmavoskvrnáč vřesový 13. 8. 2010 3 2 

12 Ematurga atomaria tmavoskvrnáč vřesový 30. 4. 2012 2 1 

12 Ematurga atomaria tmavoskvrnáč vřesový 30. 5. 2012 1 3 

12 Ematurga atomaria tmavoskvrnáč vřesový 16. 6. 2012 5 4 

12 Ematurga atomaria tmavoskvrnáč vřesový 24. 7. 2012 2 4 

 

 

Obrázek 21: Ematurga atomaria (tmavoskvrnáč vřesový) - samec © Niemiec D., 24. 7. 2012 
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Obrázek 22: Ematurga atomaria (tmavoskvrnáč vřesový) - samice © Niemiec D., 13. 8. 2010 

 

 

Epirrhoe alternata (zubočárník obecný) – patří do čeledi píďalkovití (Geometridae), 

podčeledi píďalky (Larentiinae) a rodu píďalka (Epirrhoe). (Macek J. a kol., 2012; 

www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

 Rozšíření – Palearktický a téměř celoevropský druh, vyskytující se neméně hojně i 

v Asii a Japonsku. V ČR a SR je rozšířený a hojný. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2010; 

Bělín V., 2003) 

 Charakteristika – Rozpětí křídel dospělých jedinců se pohybuje v rozmezí 20 – 

26 mm. Vzhledem je tento druh velmi podobný zubočárníku bělopasnému (Epirrhoe 

rivata). Na rozdíl od něj je však menší, má úzký bělošedý pruh, nejčastěji s tmavou dělící 

linkou ve vnějším poli předních křídel a hustými, jemnými a vlnitými linkami na zadních 

křídlech. Podobný je rovněž píďalce jednozubé (Euphyia unangulata), od které se opět liší 

úzkým, bělošedým pruhem, nejčastěji s tmavou dělící linkou ve vnějším poli předních 

křídel a šedavými zadními křídly s hustými, jemnými a vlnitými linkami. Červenohnědá, 
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šedohnědá až zelenošedá housenka má zavalité tělo, které je mírně zúženo k oběma 

koncům. Ve střední části těla má přerušenou hřbetní linii, naznačenou čtyřmi až pěti, bíle 

lemovanými, kapkovitými až kosočtvercovými skvrnkami a tmavými, méně či více 

světlými, lemovanými klínovitými znaky. Dorůstá do délky 25 mm. (Macek J. a kol., 

2012; Sterry P. a Mackay A., 2005; Novák I., 2005) 

 Bionomie – Vykytuje so od nížin do hor a to až do nadmořské výšky 1 600 m n. m. 

Je mezofilním až mírně hygrofilním druhem 1. až 3. stupně. Obývá lesní okraje, listnaté 

a smíšené lesy, paseky, meze, světliny, louky, křovinné lemy, náspy, zahrady a parky. 

Ve zdejších klimatických podmínkách je bivoltinním druhem s letovými periodami od 

poloviny IV. do poloviny VI. měsíce a od poloviny VII. do konce IX. měsíce. V horských 

oblastech je pouze monovoltinní s letovou periodou v VI. – VII. měsíci. Motýli jsou 

aktivní jak ve dne, tak i v noci a přilétají na světlo. Larvální perioda housenek začíná v VI. 

nebo VII. měsíci a končí v měsíci IX. Živnými rostlinami této housenky jsou různé druhy 

svízelu jako svízel povázka (Galium mollugo), svízel syřišťový (Galium verum), svízel 

lesní (Galium sylvaticum), svízel přítula (Galium aparine). Aktivní jsou především v noci. 

Ve dne se ukrývají, samostatně nebo ve skupinách, v trsech živných rostlin, okolní 

vegetaci nebo v opadance pod živnou rostlinou. Kuklí se v řídkém zámotku na zemi nebo 

mělce v zemi. V tomto stádiu přezimují. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003; 

www.lepidoptera.pl; www.fotoprzyroda.com.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 16 

a Obrázek 23. V okolí sadů se pro něj vyksytují vhodné biotopy, jakými jsou lesy, lesní 

okraje, louky a zahrady. V samotných ovocných sadech roste pro housenky tohoto druhu 

vhodná živná rostlina, kterou je svízel přítula (Galium aparine). Na fotografii je zobrazen 

dospělý jedinec, vyfocený na přelomu V. a VI. měsíce, ukrytý v trávním porostu. Jedná se 

o imago první generace, jehož letová perioda končí v polovině VI. měsíce.   

 

Tabulka 16: Epirrhoe alternata (zubočárník obecný) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011-2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

13 Epirrhoe alternata zubočarník obecný 21. 5. 2011 2 4 

13 Epirrhoe alternata zubočarník obecný 30. 5. 2011 3 5 

13 Epirrhoe alternata zubočarník obecný 30. 5. 2012 1 6 
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Obrázek 23: Epirrhoe alternata (zubočárník obecný)  © Niemiec D., 30. 5. 2012 

 

 

Euclidia glyphica (jetelovka hnědá) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

stužkonosky (Catocalinae) a rodu jetelovka (Euclidia). (www.biolib.cz) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 17 

a Obrázek 24. Jelikož tento druh obývá okraje lesů, travnaté a křovinaté stráně, louky, 

vojtěšková a jetelová pole, jsou pro něj Orlovské ovocné sady velmi dobrým stanovištěm 

k životu a rozmnožování. Jak už lze vyčíst z názvu, hlavní živnou rostlinou této jetelovky 

je jetel (Trifolium), který je v sadech hojný. Vyskytuje se zde jetel luční (Trifolium 

pratense), jetel prostřední (Trifolium medium) i jetel plazivý (Trifolium repens). 

Z vedlejších živných rostlin housenek tohoto motýla zde roste tolice setá (Medicago 

sativa), vikev chlupatá (Vicia hirsuta), vikev ptaří (Vicia cracca), vikev plotní (Vicia 

sepium), hrachor luční (Lathyrus pratensis) a šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius). 
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Na obrázku se nachází dospělý jedinec sedící na pcháči ostu (Cirsium arvense). Fotografie 

byla pořízena v VIII. měsíci, což se shoduje s letovou periodou první generace tohoto 

druhu. 

 

Tabulka 17: Euclidia glyphica (jetelovka hnědá) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

14 Euclidia glyphica jetelovka hnědá 13. 8. 2010 3 1 

14 Euclidia glyphica jetelovka hnědá 17. 8. 2010 2 6 

14 Euclidia glyphica jetelovka hnědá 15. 6. 2012 4 4 

 

 

Obrázek 24: Euclidia glyphica (jetelovka hnědá)   © Niemiec D., 13. 8. 2010 
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Gortyna flavago (šedavka diviznová) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

můry (Hadeninae) a rodu šedavka (Gortyna). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Západopalearktický druh, létající, s výjimkou extrémního jihu, v celé 

Evropě (včetně ČR a SR) a dále pokračuje přes Turecko až do Arménie. (Macek J. a kol., 

2008; Novák I., 2005; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Imaga mají rozpětí křídel v rozmezí 32 – 43 mm a délka jejich 

předních křídel činí 16 až 20 mm. Jsou zlatožluté až oranžově žluté barvy se skvrnou na 

špičce předního křídla. Jejich vnitřní a vnější pole je tmavošedé s červenohnědě 

ohraničenými skvrnami.  Housenka je běložluté až šedobílé barvy a dorůstá do délky 40 – 

50 mm. Na žlutohnědé hlavě se nachází černá spirakula (dýchací otvor). Tělo má pokryté 

velkými černými bradavkami. Má předohrudní štít tmavohnědé barvy se světlou střední 

linkou. Řitní štít je rovněž tmavohnědý. Na těle má tři páry nohou. Pět párů panožek má na 

zadečku. Žlutavá vajíčka jsou kulovitého tvaru, na vrcholcích lehce zploštělá.  (Macek J. 

a kol., 2008; Sterry P. a Mackay A., 2005; Reichholf-Riehm H., 1996; directproject.eu; 

www.eduteka.pl) 

Bionomie – U nás se vyskytují, většinou jednotlivě, v nížinách i v nižších horských 

polohách (do 1 400 m n. m. v Alpách). Dospělí jedinci jsou mezofilními až hygrofilními 

druhy 1. až 2. řádu s výskytem na mokřadních a mezofilních loukách, pasekách, travnatých 

a křovinatých stráních, světlinách, v parcích, zahradách a v okolí vodních nádrží a toků. 

Letovou periodu mají v době VIII. – X. měsíce. Aktivní jsou v noci, často však i ve dne za 

slunečního svitu. Jejich největší aktivita je však večer, kdy nalétají na kvetoucí širokolisté 

byliny nebo trávy. Mohou rovněž přilétat na světlo. Larvální perioda housenek začíná v IV. 

a končí v VIII. měsíci. Minují v podzemních oddencích a stoncích různých bylin. Mezi 

jejich živné rostliny patří lopuch (Arctium), starček (Senecio), bodlák (Carduus), lilek 

(Solanum), pcháč (Cirsium), kozlík (Valeriana), krtičník (Scrophularia), divizna 

(Verbascum), pelyňek (Artemisia), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), náprstník 

(Digitalis), devětsil (Petasites) a příležitostně i bez černý (Sambucus nigra). V případě 

přemnožení mohou způsobit značné hospodářské škody, zejména na bramborách 

a rajčatech. Napadené rostliny mají pak zakrnělý vzrůst a postupně chřadnou. Uvnitř 

housenkami vyhlodaných stonků těchto rostlin pak v srpnu probíhá kuklení. 
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Přezimovavším stádiem tohoto druhu je vajíčko. (Macek J. a kol., 2008; Bělín V., 2003; 

Zahradník J., 1997; www.lepidoptera.pl; directproject.eu)   

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 18 

a Obrázek 25. Vhodnými biotopy v blízkosti ovocných sadů jsou pro tuto šedavku louky, 

travnaté a křovinaté stráně, zahrady a okolí kolem Kozího Becirku. Mezi vhodné živné 

rostliny, rostoucí přímo v ovocných sadech, patří lopuch větší (Arctium lappa), bodlák 

kadeřavý (Cardus crispus), pcháč oset (Cirsium arvense), sadec konopáč (Eupatorium 

cannabinum) a devětsil bílý (Petasites albus). Na fotografii vyobrazený jedinec byl 

zaznamenán v IX. měsíci na zbytku pytle ze stavební hmoty, použité zřejmě při výstavbě 

domu v blízkosti sadu. Datum pořízení fotografie se shoduje s letovou periodou dospělých 

jedinců tohoto druhu. 

 

Tabulka 18: Gortyna flavago (šedavka diviznová) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

15 Gortyna flavago šedavka diviznová 7. 9. 2012 6 1 

 

 

Obrázek 25: Gortyna flavago (šedavka diviznová)   © Niemiec D., 7. 9. 2012 
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Hypena proboscidalis (zobonosec kopřivový) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), 

podčeledi zobonosci (Hypeninae) a rodu zobonosec (Hypena). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu housenky i imaga, viz  

Tabulka 19, Obrázek 26 a Obrázek 27. Podobně jako pro jiné druhy motýlů, jejichž živnou 

rostlinou je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), představují ovocné sady pro tohoto 

zobonosce ideální místo k rozmnožování. Kromě kopřivy, jež je jeho hlavní živnou 

rostlinou, rostou zde i čistec lesní (Stachys sylvatica), hluchavka skvrnitá (Lamium 

maculatum) nebo bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), což jsou vedlejší živné 

rostliny tohoto motýla. V sadech byl zaznamenán ve stádiu housenky i ve stádiu dospělého 

jedince na konci V. měsíce, což se shoduje jak s larvální periodou první generace 

housenek, tak i s letovou periodou první generace dospělých jedinců. Na fotografiích lze 

vidět krmící se housenku spolu s dalšími kovoleskleci (Plusiinae) a imago sedící na 

kopřivě dvoudomé (Urtica dioica).  

 

Tabulka 19: Hypena proboscidalis (zobonosec kopřivový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010-2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

16 Hypena proboscidalis zobonosec kopřivový   6. 6. 2010 3 6 

16 Hypena proboscidalis zobonosec kopřivový 22. 8. 2010 5 3 

16 Hypena proboscidalis zobonosec kopřivový 30. 5. 2011 3 4 

16 Hypena proboscidalis zobonosec kopřivový 30. 5. 2012 1 7 

16 Hypena proboscidalis zobonosec kopřivový 14. 6. 2012 4 5 

16 Hypena proboscidalis zobonosec kopřivový 23. 7. 2012 1 2 
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Obrázek 26: Plusiinae (kovoleskleci) a Hypena proboscidalis (zobonosec kopřivový)  

© Niemiec D., 30. 5. 2012 
 

 

Obrázek 27: Hypena proboscidalis (zobonosec kopřivový)  © Niemiec D., 30. 5. 2012 
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Hyphoraia aulica (přástevník užankový) – patří do čeledi přástevníkovití (Arctiidae), 

podčeledi přástevníci (Arctiinae) a rodu přástevník (Hyphoraia). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Tento druh je rozšířen od západní Evropy (Dánsko, Belgie, Francie) přes 

střední Evropu a Rusko až po Střední Asii a Koreu. Spatřit jej lze v Malé Asii, na Kavkazu 

a taky v ČR i SR. V ČR patří dle červeného seznamu mezi zranitelné druhy (VU). (Macek 

J. a kol., 2007; Farkač J. a kol., 2005; Bělín V., 2003; www.iop.krakow.pl) 

Charakteristika – Rozpětí křídel u dospělých jedinců se pohybuje v rozmezí 30 –

38 mm. Ta jsou široká, ale dosti krátká (délka předního křídla 1,6 – 1,8 cm). Zbarvení 

předních křídel je světle hnědé s proměnlivou žlutou kresbou (nejčastěji žluté skvrny 

ve třech řadách). Zadní křídla jsou světle žlutá s proměnlivou černou kresbou. Jeho 

zbarvení a kresba jsou však proměnlivé. Samci jsou menší než samice. Mají krátké, hustě 

ochlupené zavalité tělo. Na hlavě jsou umístěné obrvené oči a středně dlouhá makadla, jež 

jsou ukryta v ochlupení hlavy. Tykadla se různí podle pohlaví. U samic jsou tykadla 

nitkovitá, samci je mají dvojitě hřebenitá. Mají silné nohy se silnými ostruhami na zadních 

holeních. Zadeček je žluté barvy, na hřbetě s černými příčnými pruhy.  Housenka je černé 

barvy s černými bradavkami. Na bocích a na hřbetě, zejména v první polovině těla, nad 

spirakuly má chlupy rezavé nebo černé, naopak pod spirakuly jsou chlupy vždy rezavé. 

Charakteristickým znakem jsou umístěné na konci zadečku, dlouhé až velmi dlouhé, černé 

trsnaté chlupy. (Macek J. a kol., 2007; Novák I., 2005; Bělín V., 2003; Zahradník J., 1997; 

Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl) 

Bionomie – Vyskytuje se v nížinách a částečně i ve spodním horském pásmu. Je to 

mezofilní až xerotermofilní druh 2. stupně. Obývá výslunné svahy, stanoviště s písčitým 

podkladem, úhory, xerofilní trávníky, stepnaté louky, průseky, paseky, světliny, lesní 

okraje, smíšené a listnaté lesy, okolí silnic a železnic. Letová perioda dospělých jedinců je 

v V. – VII. měsíci, výjimečně se může objevit druhá generace. Na rozdíl od samic, které 

létají v noci, jsou samci heliofilní, čili aktivní ve dne. Rychle létají na krátkou vzdálenost. 

Páření probíhá v noci nebo dopoledne a trvá 5 – 6 hodin. Samička klade polokulovitá 

vajíčka, většinou volně, v množství 350 – 400 ks. Nejdříve jsou bílá, později zšednou. 

Housenky tohoto druhu se líhnou po 7 dnech. Aktivní housenky lze spatřit v IV. – V. 

měsíci. Žijí na nízkých bylinách, včetně trav a jsou aktivní v noci. Mezi hlavní živné 
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rostliny těchto housenek patří řebříček obecný (Achillea millefolium), pryšec chvojka 

(Euphorbia cyparissias), mochna (Potentilla), jestřábník (Hieracium), smetánka lékařská 

(Taraxacum officinale), užanka (Cynoglossum), jitrocel (Plantago), metlice 

(Deschampsia), třtina (Calamagrostis), starček (Senecio), máchelka (Leontodon) a šťovík 

(Rumex). Před přezimováním přijímají jen málo potravy a přezimovávají malé. Často hned 

při tání sněhu na jaře je vývoj urychlen. Housenky se sluní nejčastěji na tmavých holých 

plochách (cesty, kameny) a na mechu. Největším nepřítelem housenek je parazitická houba 

(Empusa aulica). Kuklí se v zámotku pod kameny, v mechu a mezi starou vegetací. Tento 

druh dnes lze zařadit mezi vzácné a ohrožené. Z mnoha míst zcela vymizel. (Macek J. 

a kol., 2007; Novák I., 2005; Zahradník J., 1997; Reichholf-Riehm H., 1996; 

www.iop.krakow.pl; www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl ojediněle spatřen ve stádiu imaga, viz  

Tabulka 20 a Obrázek 28. Jelikož se tento přástevník nachází v červeném seznamu 

ohrožených druhů, jedná se o nejvzácnějšího motýla, jaký byl zde nalezen. Obývá lesy, 

louky, xerofilní louky i okraje cest, a proto jsou ovocné sady a jejich okolí vhodným 

biotopem pro tohoto motýla. Z jeho živných rostlin zde rostou mochna husí (Potentilla 

anserina), smetánka lékařská (Taraxacum officinale), třtina křovištní (Calamagrostis 

epigejos), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) a různé druhy jetele (Trifolium). Nelezený 

dospělý jedinec byl zaznamenán v trávním porostu v polovině V. měsíce, co souhlasí 

s letovou periodou tohoto přástevníka.  

 

Tabulka 20: Hyphoraia aulica (přástevník užankové) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

17 Hyphoraia aulica přástevník užankový 12. 5. 2011 1 1 
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Obrázek 28: Hyphoraia aulica (přástevník užankový)  © Niemiec D., 12. 5. 2011 

 

 

Hypomecis punctinalis (různorožec ovocný) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu různorožec (Hypomecis). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Tento motýl je eurosibiřským druhem rozšířeným od Velké Británie přes 

střední a severní oblast jižní Evropy, jižní Skandinávii a mírnou Asii až na východ do 

Japonska. V ČR a SR je dosti hojný a rozšířený. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel se u imag pohybuje v rozmezí 36 – 49 mm a jejich 

délka nepřesahuje 25 mm. Vzhledem je velmi podobný různorožci dubovému (Hypomecis 

roboraria), viz následující druh. Na rozdíl od něj má světlý rub křídel a apex předních 

křídel je jednobarevný. Na rubu zadních křídel se nachází půlměsíčitá středová skvrna se 

světlým jádrem. Ve zbarvení i kresbě je ale tento motýl velice proměnlivý a lze si jej 

snadno splést. Tykadla samců mají kratší hřebínky. Barva housenky je velice proměnlivá. 

Může být světle zelenošedá, šedohnědá až černohnědá s tmavou, úzce bělavě lemovanou 
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hřbetní linii a bělavou postranní linií, jež je zřetelná na hrudních článcích a na hřbetě 2. a 8. 

zadečkového článku (oba s párem černých vyčnělých bradavek). Krátký vidlicovitý pár 

výběžků vyčnívá s posledního zadečkového článku. Housenky mají bělavou, černohnědě 

olemovanou spirakulu. Jejich hlava je plochá a hnědá, s jen mírně prosedlaným temenem. 

(Macek J. a kol., 2012; Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl) 

Bionomie – Vyskytuje se v nížinách i nižších polohách hor (v Alpách až do 1 600 

m n. m.). Je mezofilním druhem 2. až 3. stupně. Jeho domovem jsou listnaté a smíšené 

lesy, křovinaté lemy, parky a zahrady. Nejčastěji vytváří jednu generaci s letovou periodou 

trvající od konce IV. do konce VII. měsíce. Příležitostně se může objevit částečná druhá 

generace s letovou periodou v VII. – VIII. měsíci. Tento druh je aktivní v noci, kde 

nalétává na kvetoucí rostliny. Přilétá na světlo i vnadidlo. Ve dne imaga odpočívají na 

kmenech stromů. Housenky jsou polyfágní. Jejich larvální perioda trvá v rozmezí V. – 

VIII. měsíce. Živí se různými listnatými keři a stromy, jako dub (Quercus), trnka (Prunus), 

topol (Populus), trnka obecná (Prunus spinosa), olše (Alnus), bříza (Betula), lípa (Tilia), 

vrba (Salix), buk (Fagus), hloh (Crataegus), dřišťál (Berberis) a ovocné stromy (Arbores 

fructiferae). Přezimuje kukla. (Macek J. a kol., 2012; Reichholf-Riehm H., 1996; 

www.lepidoptera.pl)  

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 21 

a Obrázek 29. Jak už napovídá samotný název, představují ovocné sady, okolní zahrady 

a lesy pro tohoto různorožce ideální stanoviště. Vyskytuje se zde většina jeho hlavních 

živných rostlin, jakými jsou dub letní (Quercus robur), topol osika (Populus tremula), olše 

lepkavá (Alnus glutinosa), bříza bělokorá (Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata), 

vrba bílá (Salix alba), buk lesní (Fagus sylvatica), trnka obecná (Prunus spinosa) a jiné 

ovocné stromy (Arbores fructiferae). Na obrázku z IV. měsíce je zobrazený za dne 

odpočívající na stěně domu vedle sadu dospělý jedinec. Datum záznamu se shoduje 

s letovou periodou první generace tohoto druhu. 

 

Tabulka 21: Hypomecis punctinalis (různorožec ovocný) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

18 Hypomecis punctinalis různorožec ovocný 22. 4. 2012 6 2 
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Obrázek 29: Hypomecis punctinalis (různorožec ovocný)  © Niemiec D., 22. 4. 2012 

 

 

Hypomecis roboraria (různorožec dubový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu různorožec (Hypomecis). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je eurosibiřským druhem rozšířeným od Velké Británie přes střední 

a severní Evropu, severní oblasti jižní Evropy a mírnou Asii až na východ do Japonska. 

V ČR a SR se vyskytuje lokálně. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel u dospělých jedinců se pohybuje v rozmezí 40 – 

70 mm a patří mezi největší evropské píďalky. Délka jejich předního křídla je 20 – 25 mm. 

Vzhledem je tento druh velmi podobný různorožci ovocnému (Hypomecis punctinalis), 

viz předchozí druh. Na rozdíl od něj má světle bělošedá až černošedá přední křídla se 

střední příčkou na zadním okraji. Ta jsou skvrnovitě rozšířená a těsně sblížená. Na rubu 

předních křídel je v apexu umístěna černá skvrna, jež je zároveň determinačním znakem 

tohoto motýla. Uprostřed zadních křídlel se nachází čárkovitá skvrnka. Zbarvení tohoto 

druhu je však velmi proměnlivé. Vyskytují se i jedinci, převážně samci, kteří jsou černí 
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s méně nebo více zaniklou kresbou – melanická forma (f. melaina) – vyskytuje se převážně 

v oblastech s vyšším znečištěním. Šedohnědá až hnědá robustní housenka má nezřetelnou 

hřbetní linií, přičemž ostatní linie zanikly úplně. Na 2. zadečkovém článku se nachází 

velká, dvouhrbá a mozolovitá zduřenina. Menší a vystupující příčná lišta je na spodní 

straně 3. zadečkového článku. Na hřbetě 8. zadečkového článku můžeme vidět pár 

kuželovitě vystouplých bradavek, někdy i s hrboly po stranách 3. hrudního článku. 

Na posledním zadečkovém článku je umístěn, dozadu vyčnívající vidlicový pár výběžků. 

Dýchací (spirakularní) otvor je bělavý a černohnědě obroubený. Na velké, světle hnědé 

a tmavě melírované hlavě má hluboce vykrojené temeno s kuželovitými výčnělky. Hlava je 

skloněna kolmo k ose těla. (Macek J. a kol., 2012; D. Carter, 2006; Novák I., 2005; 

Reichholf-Riehm H., 1996) 

Bionomie – Lze jej spatřit v nížinách i pahorkatinách. Je mezofilním druhem 2. až 3. 

stupně, obývajícím lesostepi, listnaté a smíšené lesy, doubravy, paseky a parky. Je úzce 

vázán na korunové patro starších listnatých stromů, především pak dubu (Quercus). 

Vytváří jednu (letová perioda konec V. až počátek VIII. měsíce) nebo příležitostně i 

částečnou druhou generaci (letová perioda od konce VIII. do IX. měsíce). Jedinci druhé 

generace jsou zřetelně menší a lze si je splést opět z různorožcem ovocným.  Imaga jsou 

aktivní v noci, ve dne jsou nejčastěji ukryta vysoko na kmenech a silných větvích stromů, 

kde jsou díky svému maskovacímu zbarvení téměř neviditelná. Mohou přilétat na vnadidlo 

a světlo. Housenky lze spatřit jen stěží. Žijí vysoko v korunách stromů a mají dokonalé 

maskování (výborně napodobují větvičky). Larvální periodu mají v VI. – V. měsíci. Mezi 

hlavní živné rostliny patří dub (Quercus), buk (Fagusus), bříza (Betula), olše (Alnus), vrba 

(Salix), jilm (Ulmus) a příležitostně i ovocné stromy (Arbores fructiferae). Kuklí se 

v řídkém zámotku v listové opadance, na povrchu půdy nebo mělce pod povrchem. 

Přezimovavším stadiem je housenka. (Macek J. a kol., 2012; Kang C.-K. a kol., 2012; 

Bělín V., 2003; Reichholf-Riehm H., 1996; www.blogc.pl; www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 22 

a Obrázek 30. Jelikož hlavním determinačním znakem, rozlišujícím tento druh od 

různorožce ovocného, je černá skvrnka na rubu předních křídel, nelze dle pořízených 

fotografii s určitostí říci, že některé mnou v ovocných sadech nalezené druhy, určené jako 

různorožec dubový, nejsou ve skutečnosti různorožci ovocnými. S jistotou lze však říci, 

že se oba tyto druhy v extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech vyskytují. Podobně, 
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jako předchozí druh, má zde i tento různorožec dostatek živných stromů, kterými jsou dub 

letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula), olše 

lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba) a různé ovocné stromy (Arbores 

fructiferae). Na obrázku je zanamenaný dospělý jedinec, v VI. měsíci, odpočívající ve dne 

na kmeni stromu. Datum pořízení fotografie se shoduje s letovou periodou první generace 

tohoto motýla. 

 

Tabulka 22: Hypomecis roboraria (různorožec dubový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010-2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

19 Hypomecis roboraria různorožec dubový   7. 9. 2010 6 3 

19 Hypomecis roboraria různorožec dubový 22. 4. 2011 6 1 

19 Hypomecis roboraria různorožec dubový   4. 6. 2011 4 1 

19 Hypomecis roboraria různorožec dubový 30. 5. 2012 1 1 

19 Hypomecis roboraria různorožec dubový 31. 5. 2012 6 2 

19 Hypomecis roboraria různorožec dubový 15. 6. 2012 4 2 

19 Hypomecis roboraria různorožec dubový 26. 7. 2012 6 3 

 

 

Obrázek 30: Hypomecis roboraria (různorožec dubový)  © Niemiec D., 15. 6. 2012 
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Hypsopygia costalis (zavíječ senomilný) – patří do čeledi zavíječovití (Pyralidae), 

podčeledi zavíječi (Pyralinae) a rodu zavíječ (Hypsopygia). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 23 

a Obrázek 31. Ačkoli se zde může vyskytovat, nejsou extenzivní ovocné sady v Orlové-

Lazech pro tohoto zavíječe nijak zajímavým biotopem. Vyskytuje se především v lidské 

zástavbě, zemědělských objektech, stájích a chlévech. Mezi jeho obživu patří především 

seno a suché listí. Na obrázku zobrazený jedinec byl vyfotografován v VII. měsíci v síťce 

poblíž obytných budov. Datum záznamu souhlasí s letovou periodou imag. 

 

Tabulka 23: Hypsopygia costalis (zavíječ senomilný) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2011) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

20 Hypsopygia costalis zavíječ senomilný   5. 7. 2010 3 1 

20 Hypsopygia costalis zavíječ senomilný 10. 6. 2011 6 1 
 

 

Obrázek 31: Hypsopygia costalis (zavíječ senomilný)  © Niemiec D., 5. 7. 2010 
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Chiasmia clathrata (kropenatec jetelový) – patří do čeledi píďalkovití (Geometridae), 

podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu kropenatec (Chiasmia). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 24 

a Obrázek 32. Pro kropenatce jetelového jsou, podobně jako pro jetelovku hnědou, ovocné 

sady a jejich okolí vhodným biotopem. Vyskytuje se zde většina jeho živných rostlin, 

jakými jsou tolice setá (Medicago sativa) a především různé druhy jetele (Trifolium) jako 

jetel luční (Trifolium pratense), jetel prostřední (Trifolium medium) i jetel plazivý 

(Trifolium repens). V sadech patřil tento kropenatec k hojným druhům. Jelikož jeho 

živnými rostlinami jsou i bobovité rostliny, je možné, že díky plánované výsadbě soje na 

okolních pozemcích, se jeho populace ještě zvětší. Na obrázku z VII. měsíce je 

zaznamenán dospělý jedinec sedící na pcháči ostu (Cirsium arvense). Datum pořízení 

fotografie se shoduje s letovou periodou druhé generace tohoto motýla. Jak lze vyčíst 

z tabulky, byla zde zaznamenána i první generace dospělých jedinců. 

 

Tabulka 24: Chiasmia clathrata (kropenatec jetelový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

21 Chiasmia clathrata kropenatec jetelový 28. 5. 2010 3 2 

21 Chiasmia clathrata kropenatec jetelový   6. 6. 2010 3 2 

21 Chiasmia clathrata kropenatec jetelový 22. 7. 2010 3 1 

21 Chiasmia clathrata kropenatec jetelový 13. 8. 2010 3 3 

21 Chiasmia clathrata kropenatec jetelový 26. 7. 2012 6 6 
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Obrázek 32: Chiasmia clathrata (kropenatec jetelový)  © Niemiec D., 26. 7. 2012 

 

 

Lacanobia w-latinum (můra kručinková) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), 

podčeledi můry (Hadeninae) a rodu můra (Lacanobia). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

 Rozšíření – Je palearktickým druhem létajícím téměř v celé Evropě a také na 

východě ve Střední Asii. V ČR i SR se může místy vyskytovat hojně. (Macek J. a kol., 

2012; Bělín V., 2003) 

 Charakteristika – Křídla dospělých jedinců mohou mít rozpětí 40 – 46 mm. 

Přední křídla jsou ve vnější a vnitřní části, mezi zvlněným a vnějším pásem, světlehnědá. 

Prostřední část je hnědá, světlejší je jen kolem ledvinovité a kulaté skvrny. V místě 

výskytu skvrnky kuželovitého tvaru se nachází skvrna černá, jež spojuje vnitřní a vnější 

pás. Vnější pás je zvlněný ve tvaru písmene W. Zadní křídla jsou na vnitřní straně 

světlehnědá. Tmavnou směrem ke vnější straně. Barva housenky je proměnlivá. Může být 

šedozelená, hnědošedá, skořicově hnědá nebo mramorovaná. Spirakulární pruh a postranní 
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linie zanikly. Na hřbetě se vyskytuje řada téměř nezřetelných, tmavých a šikmých znaků. 

Lze tam spatřit i černé skvrnky, vyskytující se mezi články. Dýchací (spirakulární) otvor je 

bílý a tmavohnědě lemovaný. Hlava housenek je červenohnědá s párem černých pruhů. 

(Macek J. a kol., 2012; www.lepidoptera.pl; www.wmap.cz/opk) 

 Bionomie – Tento motýl je xerotermofilním až mezofilním druhem 1. až 2. stupně, 

obývajícím nížiny až podhůří. Lze jej spatřit na okraji lesa, travnatých a křovinatých 

stepích, pastvinách, loukách, lesních pasekách, polích, světlinách, křovinatých úhorech 

v lesostepích a parcích. Je monovoltinním druhem s letovou periodou od konce VI. až do 

počátku IX. měsíce. Housenky jsou polyfágní s larvální periodou od konce VI. do počátku 

X. měsíce. Jejich živnými rostlinami jsou janovec metlatý (Sarothamnus scoparius), 

čilimník (Chamaecytisus), vřes obecný (Calluna vulgaris), šťovík (Rumex), truskavec 

(Polygonum), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), rdesno (Bistorta), čičorka 

(Coronilla), starček (Senecio), trnka obecná (Prunus spinosa) a keřovité formy dubu 

(Quercus) a buku (Fagus). Dospělí jedinci jsou aktivní především v noci. Ve dne se 

nejčastěji skrývají v suchém listí v okolí živné rostliny nebo ve stelivu. Housenky se ihned 

po vylíhnutí rozlézají. Přezimuje kukla, ukrytá v zemní komůrce. (Macek J. a kol., 2012; 

Bělín V., 2003; www.lepidoptera.pl; www.wmap.cz/opk) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 25 

a Obrázek 33. Ze zde se vyskytujicích biotopů jsou pro tuto můru nejvhodnější okolní lesy, 

louky a pole. Mezi její živné rostliny, rostoucí v sadech, lze zařadit šťovík tupolistý 

(Rumex obtusifolius), trnku obecnou (Prunus spinosa) a keřovité formy dubu letního 

(Quercus robur) a buku lesního (Fagus sylvatica). Na fotografii zobrazený dospělý jedinec 

byl zaznamenán v V. měsíci, ukrytý ve dne na dřevěné konstrukci poblíž sadu. 

Datum pořízení fotografie se shoduje s letovou periodou tohoto druhu.   

 

Tabulka 25: Lacanobia w-latinum (můra kručinková) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

22 Lacanobia w-latinum můra kručinková 5. 5. 2012 6 2 
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Obrázek 33: Lacanobia w-latinum (můra kručinková)  © Niemiec D., 5. 5. 2012 

 

 

Lomaspilis marginata (skvrnopásník lískový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu skvrnopásník (Lomaspilis). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 26 

a Obrázek 34. Zdejšími vhodnými stanovišti jsou pro něj břehové porosty kolem Kozího 

Becirku, lesy, louky, křoviny a zahrady. V sadech se vyskytuje, jak lze vyčíst z názvu 

tohoto skvrnopásníka, jeho hlavní živná rostlina, kterou je líska obecná (Corrylus 

avellana). Dalšími vyskytujícími se zde živnými stromy jsou vrba bílá (Salix alba), topol 

osika (Populus tremula) a bříza bělokorá (Betula pendula). Na obrázku je zobrazený, v VI. 

měsíci, dospělý jedinec sedící na listu. Datum záznamu souhlasí s letovou periodou první 

generace tohoto druhu.  
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Tabulka 26: Lomaspilis marginata (skvrnopásník lískový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

23 Lomaspilis marginata skvrnopásník lískový   6. 6. 2010 3 2 

23 Lomaspilis marginata skvrnopásník lískový 30. 5. 2012 1 4 

 

 

Obrázek 34: Lomaspilis marginata (skvrnopásník lískový)  © Niemiec D., 6. 6. 2010 

 

 

Macaria notata (kropenatec březový) – patří do čeledi píďalkovití (Geometridae), 

podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu kropenatec (Macaria). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Tento motýl je eurosibiřským druhem. Obývá Velkou Británii, severní 

Evropu, střední Evropu a severní oblast jižní Evropy, mírnou Asii až na východ po 

Sachalin. V ČR a SR rozšířený v teplejších oblastech.  (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 

2003) 
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Charakteristika – Rozpětí křídel se u imag pohybuje v rozmezí 22 – 32 mm. 

Mají světle šedobílá a pod apexem (vrcholem) mělce vykrojená přední křídla. Lem tohoto 

výkroje je hnědé barvy. Na předním křídle se nachází černohnědá a světle prožilkovaná 

skvrna, jež přiléhá ke střední části vnější příčky. Na předním okraji předního křídla se 

nacházejí tři tmavé skvrny a jedna větší, světlé hnědá a neostrá skvrna, jež je umístěna 

blíže apexu křídla. Zadní křídla mají pod cípkem nepatrně zvlněný okraj. Ve zbarvení jsou 

jak dospělí jedinci, tak i housenky velmi proměnlivé. Nejčastější zbarvení housenek je 

zelené, šedé či hnědofialové. Jejich hřbetní linie je bělavá, úzká a nevýrazná. Bělavé jsou 

i postranní linie, které mohou být na hřbetě méně nebo více výrazné. Na bocích 

jednotlivých článků se většinou nacházejí velké černé skvrny. U zelené formy housenky 

jsou však redukované. Housenka má nevýrazný světlý spirakulární pruh, který je u 

hnědofialové formy rozpadlý do řady nesouvislých žlutých skvrn. Samotná spirakula je 

však výrazná, bělavá a úzce hnědě obroubená. Má sklovitě lesklou pokožku s drobnými 

černými bradavkami, z nichž vycházejí jemné brvy. Na hlavě se nachází tmavá kresba, 

která je však u zelené formy celá zelená. (Macek J. a kol., 2012; www.lepidoptera.pl; 

www.wmap.cz/opk) 

Bionomie – Je to mezofilní až mírně hygrofilní druh 2. až 3. stupně, vyskytující se 

v nížinách a níže položených teplejších horských oblastech. Jeho domovem jsou listnaté 

a smíšené lesy, křovinaté lemy, podmáčené březiny, vřesoviště, pole, sady, parky 

a zahrady. Tento druh vytváří nejčastěji dvě generace s letovými periodami od poloviny 

IV. až do poloviny VII. měsíce a od poloviny VII. měsíce do poloviny IX. měsíce. 

Obě generace se mohou vzájemně překrývat. Přes den se imaga ukrývají v křovinách či 

korunách stromů. Aktivní jsou v noci a přilétají na světlo i vnadidlo. Samice skládá vajíčka 

v V. (první generace) a VIII. (druhá generace) měsíci. Larvální perioda housenek prví 

generace začíná v polovině V. a končí v polovině VII. měsíce. Larvální perioda druhé 

generace je kratší od poloviny VIII. do poloviny IX. měsíce. Housenky jsou polyfágní. 

Žijí jednotlivě na různých listnatých stromech jako bříza (Betula), vrba (Salix), olše 

(Alnus) či dub (Quercus). Počítá se však i mezi škůdce jehličnanů. Kuklí se v VII. měsíci 

(vzniká druhá generace dospělých jedinců) a pak v polovině IX. měsíce. V tomto stádiu 

přečká zimu až do poloviny V. měsíce. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003; 

www.lepidoptera.pl; www.wmap.cz/opk; www.zbiory.de) 
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Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 27 

a Obrázek 35. Jedním z hlavních biotopů tohoto druhu jsou sady. Z jiných biotopů se zde 

nacházejí lesy, pole a zahrady. Mezi živné rostliny tohoto kropenatce patří stromy jako 

bříza bělokorá (Betula pendula), vrba bílá (Salix alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa) či 

dub letní (Quercus robur). Všechny tyto stromy lze nalézt buď přímo v sadech, nebo jejich 

blízkém okolí. Jedinec, zachycený na fotografii v V. měsíci, se ukrývá v trávním porostu. 

Datum záznamu souhlasí s letovou periodou první generace imag. Jak lze vyčíst z tabulky, 

byla zde zaznamenána i druhá generace, a to v VII. měsíci. 

 

Tabulka 27: Macaria notata (kropenatec březový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010-2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

24 Macaria notata kropenatec březový 22. 7. 2010 3 5 

24 Macaria notata kropenatec březový 30. 5. 2011 3 3 

24 Macaria notata kropenatec březový 30. 7. 2011 5 2 

24 Macaria notata kropenatec březový 30. 5. 2012 1 4 

24 Macaria notata kropenatec březový 28. 6. 2012 2 3 

 

 

Obrázek 35: Macaria notata (kropenatec březový)   © Niemiec D., 30. 5. 2012 
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Minoa murinata (šedokřídlec pryšcový) – patří do čeledi píďalkovití (Geometridae), 

podčeledi píďalky (Larentiinae) a rodu šedokřídlec (Minoa). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 28 

a Obrázek 36.  Lesy a křovinaté biotopy nacházející se v okolí ovocných sadů stanoví pro 

tohoto šedokřídlece výborný habitat. Housenky tohoto druhu jsou dosti náročné na živné 

rostliny. Jedinou jejich známou živnou rostlinou je pryšec chvojka (Tithymalus 

cyparissias). Díky výskytu této rostliny se může zde tento druh rozmnožovat. Zabarvení 

dospělých jedinců je dosti variabilní. Byli zde nalezeni jedinci šedé i bělavé barvy. 

Na obrázku lze vidět dospělého jedince bělejšího zbarvení, ukrývajícího se v travním 

porostu. Fotografie byla pořízena v VI. měsíci, co odpovídá letové periodě první generace 

tohoto motýla. Jak lze vyčíst s níže uvedené tabulky, byla zde zaznamenána v VII. měsíci 

i druhá generace dospělých jedinců.  

 

Tabulka 28: Minoa murinata (šedokřídlec pryšcový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

25 Minoa murinata šedokřídlec pryšcový   6. 6. 2010 3 1 

25 Minoa murinata šedokřídlec pryšcový   5. 7. 2010 3 1 

25 Minoa murinata šedokřídlec pryšcový 16. 7. 2010 5 2 
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Obrázek 36: Minoa murinata (šedokřídlec pryšcový)  © Niemiec D., 6. 6. 2010 

 

 

Noctua pronuba (osenice šťovíková) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

osenice (Noctuinae) a rodu osenice (Noctua). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 29 

a Obrázek 37. Po osenici ypsilonové (Agrotis ipsilon) se jedná o další druh osenice 

obývající Orlovské sady. Přilehlé stanoviště, jako jsou zahrady, louky a především pole, 

tvoří pro tuto osenici vhodné životní podmínky. Její výskyt v sadech je podpořen i zde 

rostoucími živnými rostlinami, kterými jsou šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), 

smetánka lékařská (Taraxacum officinale), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), hluchavka 

skvrnitá (Lamium maculatum) a různé jiné trávy (Gramineae). Na obrázku je zobrazena 

umírající dospělá osenice v travním porostu na okraji cesty vedoucí kolem sadů. Fotografie 

byla pořízena na konci IX. měsíce, což je poslední měsíc letové periody tohoto druhu.  
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Tabulka 29: Noctua pronuba (osenice šťovíková) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

26 Noctua pronuba osenice šťovíková 22. 8. 2010 5 6 

26 Noctua pronuba osenice šťovíková 21. 9. 2010 2 1 

 

 

Obrázek 37: Noctua pronuba (osenice šťovíková)   © Niemiec D., 21. 9. 2010 

 

 

Operophtera brumata (píďalka podzimní) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi píďalky (Larentiinae) a rodu píďalka (Operophtera). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Palearktický druh vyskytující se téměř v celé Evropě, mírné Asii a na 

východě v Japonsku. Běžný v ČR i SR. Původně evropský druh se už rozšířil i do USA 

a Kanady. (Macek J. a kol., 2012; Burand, J. P. a kol., 2011; D. Carter, 2006; Bělín V., 

2003) 
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Charakteristika – Křídla tohoto motýla mají rozpětí 22 – 33 mm. Samice tohoto 

druhu mají křídla zakrnělá. Pozůstatky křídel (pahýly) nejsou delší, než je polovina jejich 

délky těla. Přední křídla samců dosahují délky kolem 11 – 18 mm. Jsou výrazně zaoblená, 

žlutavě hnědošedá s tmavšími, měně či více výraznými, vlnitými příčkami. Jejich zadní 

křídla jsou o něco světlejší, avšak ne zcela bělavá, se dvěma více či méně zřetelnými 

příčkami. Na 3. – 6. článku zadečku se nacházejí čtvercové až obdelníkové břišní štítky. 

Zavalitá housenka je nejčastěji zelené barvy s poměrně širokou bílou postranní linií 

a prosvítající tmavozelenou hřbetní cévou. Na bocích je housenka úzce bělavá s nejčastěji 

nesouvisejícími liniemi. Má dýchací otvor okrové barvy, jež ohraničuje bělavý, většinou 

přerušovaný spirakulární pruh. Na těle má umístěné bělozelené a světle obrvené drobné 

bradavky. Má kulatou, olivově zelenou hlavu. Její celková délka nepřekračuje 20 mm. 

(Macek J. a kol., 2012; Hudec K. a kol., 2007; D. Carter, 2006;  Sterry P. a Mackay A., 

2005; Reichholf J., 2004; Reichholf-Riehm H., 1996; www.motylenocne.dzs.pl) 

Bionomie – Je to mezofilní druh 2. až 3. stupně vyskytující se ve zdejších 

klimatických podmínkách v nížinách i teplejších horských oblastech (v Alpách do 1 900 

m n. m.). Obývá smíšené a listnaté lesy, stromořadí, parky, zahrady, intravilány obcí 

a především ovocné sady. Dospělí jedinci létají v jedné generaci od poloviny X. měsíce až 

do konce II. měsíce, což je ve srovnání s jinými druhy dosti neobvyklá letová perioda. Její 

začátek ovlivňuje teplota. Imaga se totiž začínají líhnout v momentě, kdy teplota klesne 

pod bod mrazu. Jsou aktivní za soumraku a v noci. Tento druh je na nízké teploty dobře 

adaptován a je aktivní i při teplotách pod bodem mrazu. Samci mohou přilétat na světlo 

a lze je často spatřit na výkladních skříních a osvětlených zdech domů. Samičky vylézají 

po kmenech a větvích stromů a keřů, kde jsou vyhledávány samečky k páření. Vajíčka pak 

skládají v blízkosti pupenů v průběhu I. až III. měsíce. Housenky se líhnou v průběhu IV. 

měsíce a jsou aktivní do konce měsíce VI. Jsou polyfágní a živí se různými listnatými 

stromy jako dub (Quercus), bříza (Betula), vrba (Salix) a ovocnými stromy (Arbores 

fructiferae). Při masovém výskytu mohou způsobovat značné hospodářské škody 

(holožíry). Na konci VI. měsíce se začínají kuklit, nejčastěji v řídkém zámotku v zemi. 

V této formě zůstávají do prvních mrazíků. Letová perioda dospělých jedinců je v zimě, 

kdy rovněž skládají vajíčka. Ve stádiu vajíček i dospělých jedinců zimují. (Macek J. a kol., 

2012; Hudec K. a kol., 2007; Sterry P. a Mackay A., 2005; Reichholf J., 2004; Bělín V., 

2003; www.lepidoptera.pl; www.motylenocne.dzs.pl)  
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Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 30 

a Obrázek 38. Píďalka podzimní je nejpozději zaznamenaným druhem motýla 

v Orlovských sadech, co dokazuje i datum záznamu v XI. měsíci. To se však plně shoduje 

s letovou periodou samců tohoto motýla. Na obrázku je zobrazený dospělý jedinec sedící, 

podobně jako různorožec ovocný (Hypomecis punctinalis), na stěně domu v blízkosti sadu. 

Z hlediska biotopu jsou ovocné sady pro tohoto motýla nejlepším možným stanovištěm. 

Jeho zde rostoucími živnými rostlinami jsou dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá 

(Betula pendula), vrba bílá (Salix alba) a především různé ovocné stromy (Arbores 

fructiferae), jež jsou hlavní potravou čerstvě vylíhlých housenek.  

 

Tabulka 30: Operophtera brumata (píďalka podzimní) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

27 Operophtera brumata píďalka podzimní 23. 11. 2011 6 5 

 

 

Obrázek 38: Operophtera brumata (píďalka podzimní) – samec © Niemiec D., 23. 11. 2011 
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Orgyia antiqua (štětconoš trnkový) – patří do čeledi bekyňovití (Lymantriidae) a rodu 

štětconoš (Orgyia). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Tento motýl je holoarktickým druhem rozšířeným od východní Asie 

přes celou Evropu (včetně ČR a SR) až na Island. Vyskytuje se rovněž v Severní Americe. 

(Macek J. a kol., 2007; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Obzvlášť u tohoto druhu je patrný pohlavní dimorfismus. Samice 

má zcela zakrnělá křídla. Její nohy jsou rovněž velmi krátké, což značně omezuje její 

pohyb. Je šedé barvy s krátce zoubkovanými a přiléhavě ochlupenými na hlavě 

umístěnými tykadly. Délka jejího, značně zavalitého těla se pohybuje v rozmezí 12 – 

18 mm. Rozpětí křídel samců činí 22 – 40 mm. Jak zadní, tak i přední křídla jsou rezavě 

hnědé barvy. Na předních křídlech se ještě nacházejí dvě příčky s bílou skvrnou umístěnou 

v zadním rohu. Tykadla jsou u samců velká, červenohnědá a hřebenitá. Na těle ocelově 

šedé housenky se nachází hřbetní pruh s oranžově červenými a klenutými bradavkami, 

s nichž vyčnívají dlouhé, leč poměrně řídké světlé trsnaté chlupy. Velmi výrazným prvkem 

jsou, nacházející se na hřbetě, čtyři žluté, či žlutobílé kartáče (štětičky), jejichž chlupy mají 

dráždivé účinky. Žluté zbarvení je založeno na karotenoidovém pigmentu – luteinu (α-

karoten-3,3'-diol), co bylo dokázáno pomocí chromatografické analýzy. Čím větší obsah 

pigmentu, tím je žluté zbarvení výraznější. Na předohrudí má tato housenka štětce párové a 

na konci zadečku má štětec nepárový, skládající se z dlouhých peřitých chloupků. Na 

bocích 1. a 2. zadečkového článku lze u této housenky spatřit černý a bílý tuhý štětcovitý 

paprsek. Může dosáhnout délky až 40 mm. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2007; Hudec 

K. a kol., 2007; Sandre, S.-L. a kol. 2007; D. Carter, 2006; Sterry P. a Mackay A., 2005; 

Reichholf J., 2004; www.jezioro.com.pl) 

Bionomie – Tento motýl je mezofilním druhem 2. stupně a lze jej spatřit jak 

v nížinách, tak i v horách do výšky 2 000 m n. m. Obývá smíšené a listnaté lesy, lesostepi, 

křovinaté lemy a pastviny, slunné stráně, rašeliniště, vřesoviště, parky, zahrady a také sady. 

Vytváří dvě generace s letovými periodami v VI. až VII. měsíci a v VIII. až IX. měsíci. 

Za velmi příznivých klimatických podmínek se může vytvořit i generace třetí, naopak 

v horských oblastech je generace jenom jedna. Na rozdíl od většiny předchozích druhů je 

tento motýl aktivní především ve dne. Pohybuje se divokým třepotavým letem. Ačkoli je 

v noci jejich aktivita zřetelně menší, mohou přilétat na světlo. Samička láká samečky 
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vylučováním druhově specifického hormonu. Později po kopulaci samice kladou 100 – 300 

kulovitých, žlutavě šedých vajíček, nejčastěji přímo na původní kukelní zámotky, 

zapředeny na kmenech a větvích stromů. Letní stádium vajíček trvá jen kolem 2 týdnů. 

Zimní stádium trvá pak až do dubna. Larvální perioda první generace housenek trvá od 

dubna do června, druhá generace pak od července do září. Jako u většiny jiných druhů 

i tyto housenky jsou polyfágní. Jejich živnými rostlinami jsou vrba (Salix), buk (Fagus), 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub (Quercus), růže šípková (Rosa canina), slivoň trnka 

(Prunus spinosa), ostružiník (Rubus), ostružiník řasnatý (Rubus plicatus), vřes (Calluna), 

borůvka (Vaccinium), janovec (Sarothamnus) a smrk (Picea). Kuklení probíhá v dvojitém 

žlutavém zámotku mezi listy živných rostlin. Samotná kukla je, podobně jako vajíčka, 

žlutavě šedá. Jak už bylo řečeno výše, přezimovavším stádiem je vajíčko. (Macek J. a kol., 

2007; Novák I., 2005; Reichholf J., 2004; Bělín V., 2003; Zahradník J., 1997; 

Hoffmannová H., 1996; www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu housenky, viz Tabulka 31 

a Obrázek 39. Mezi jeho přirozené biotopy patří okolní lesy, křovinaté plochy, zahrady 

a především sady. Ve zdejších ovocných sadech a jejich okolí roste mnoho živných rostlin 

tohoto štětconoše. Jsou to vrba bílá (Salix alba), buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní 

(Quercus robur), růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa), ostružiník 

maliník (Rubus idaeus) a smrk (Picea). Na obrázku je zobrazená housenka sedící na listu. 

Vyfotografována byla na konci VI. měsíce co se shoduje s larvální periodou první generace 

housenek tohoto druhu. 

 

Tabulka 31: Orgyia antiqua (štětconoš trnkový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

28 Orgyia antiqua štětconoš trnkový 22. 6. 2011 6 1 
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Obrázek 39: Orgyia antiqua (štětconoš trnkový)   © Niemiec D., 22. 6. 2011 

 

 

Pandemis heparana (obaleč ovocný) – patří do čeledi obalečovití (Tortricidae), 

podčeledi (Tortricinae) a rodu obaleč (Pandemis). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Kromě severních oblastí je hojný v celé Evropě, jak rovněž v ČR i SR. 

Zdokumentovaný je jeho výskyt v Asii, Číně a v Japonsku. (Novák I., 2005; Bělín V., 

2003; Reichholf-Riehm H., 1996) 

Charakteristika – Rozpětí křídel se u imag pohybuje v rozmezí 16 – 25 mm. Délka 

jejich předního křídla činí 8 – 12 mm. Barva předních křídel je červenavě okrová až hnědá 

s jemným síťkovitým vzorkem a tmavším šikmým středním pruhem. Na vnitřní straně 

středního pruhu se nachází zřetelný zub, kterým se odlišuje od obaleče rybízového 

(Pandemis cerasana). Přesto barva obaleče ovocného je značně proměnlivá, a lze si jej 

s obalečem rybízovým splést. U dospělých jedinců je zřetelný pohlavní dimorfismus. 

Délka housenky nepřesahuje 25 mm. Je zelené barvy s tmavšími skvrnami na hnědém štítě. 

Na její žlutozelené hlavě jsou po stranách patrné černé skvrny, připomínající oči. Kukla je 
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tmavohnědé nebo hnědočerné barvy s délkou kolem 12 mm. (Novák I., 2005; Bělín V., 

2003; Zahradník J., 1997; Reichholf-Riehm H., 1996; www.agromanual.cz; 

maximus.ekoplon.pl) 

Bionomie – Běžný v nížinách, ale i dosti vysoko v horách. Vyskytuje se na 

křovinatých stráních, v listnatých lesích, parcích, sadech a zahradách. Vytváří dvě 

generace s obdobími letu v VI. až VII. měsíci a v VIII. až IX. měsíci. Housenka se 

vyskytuje rovněž ve dvou generacích s larválními periodami v VIII. až VI. měsíci a v VII. 

až VIII. měsíci. Živnými rostlinami polyfágních housenek tohoto druhu jsou višeň obecná 

(Prunus cerasus), hrušeň (Pyrus), jabloň (Malus), růže (Rosa), střemcha obecná (Prunus 

padus), vrba (Salix), topol (Populus), bříza (Betula), olše (Alnus), dub (Quercus), jílm 

(Ulmus), lípa (Tilia), řešetlák (Rhamnus), jasan (Fraxinus), chmel otáčivý (Humulus 

lupulus), tavolník (Spiraea), jahodník (Fragaria), mochna (Potentilla), borůvka 

(Vaccinium) a jiné. Při přemnožení mohou způsobit značné ekonomické ztráty, obzvlášť 

v ovocných sadech. Přirozeným nepřítelem housenek tohoto obaleče je Ascogaster 

rufidens, což je parazitoid s řádu blanokřídlých (Hymenoptera) a čeledi lumčíkovitých 

(Braconidae). Housenky se ukrývají ve svinutých listech. Přezimovavším stádiem je 

housenka. (Pluciennik Z., 2010; Novák I., 2005; Bělín V., 2003; Zahradník J., 1997; 

Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl; maximus.ekoplon.pl; www.biolib.cz)  

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 32 

a Obrázek 40. Jak je už patrné z názvu tohoto motýla, patří ovocné sady mezi jeho hlavní 

biotopy. Oprávněnost tohoto tvrzení dokazuje i většina zde rostoucích živných rostlin 

tohoto obaleče. Roste zde třešeň obecná (Cerasus avium), hrušeň (Pyrus sp.), jabloň 

(Malus sp.), růže šípková (Rosa canina), vrba bílá (Salix alba), topol osika (Populus 

tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní 

(Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a mochna husí (Potentilla anserina). Dospělý jedinec, 

zobrazený na obrázku v travním porostu, byl zaznamenán v VI. měsíci, což se shoduje 

s letovou periodou první generace tohoto druhu. 

 

Tabulka 32: Pandemis heparana (obaleč ovocný) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

29 Pandemis heparana obaleč ovocný 19. 6. 2012 2 3 
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Obrázek 40: Pandemis heparana (obaleč ovocný)   © Niemiec D., 19. 6. 2012 

 

 

Pasiphila rectangulata (píďalička jabloňová) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi píďalky (Larentiinae) a rodu píďalička (Pasiphila). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je palearktickým druhem rozšířeným téměř v celé Evropě a dále na 

východ přes Sibiř až do Japonska. V ČR a SR je také dosti rozšířeným a hojným druhem. 

Původně evropský druh se nyní vyskytuje i v USA. (Macek J. a kol., 2012;  

Maier, C. T., 2005; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Křídla u dospělých jedinců mají rozpětí 15 – 21 mm. Barvu 

křídel mají šedozelenou až šedočernou. Na jejich křídlech lze nalézt dvojitě lomenou 

vnější příčku, na níž z vnější strany navazuje příčka světlejší. Uprostřed jak předních, tak 

i zadních křídel se nachází skvrna, jež může být u tmavších jedinců špatně viditelná. 

Zadeček je tmavěšedý bez výraznějších skvrn. Zavalité housenky jsou bělozelené barvy, 

s nacházejícím se na jejich hřbetu červenohnědým pruhem a hnědými bradavkami 
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s dlouhými brvami. Hnědé barvy je rovněž hlava. Nohy jsou černé. Celková délka 

housenky nepřesahuje 15 mm. (Macek J. a kol., 2012; Sterry P. a Mackay A., 2005; 

Zahradník J., 1997; www.lepidoptera.pl; ukmoths.org.uk) 

Bionomie – Tento druh se vyskytuje zejména v nížinách a nižších polohách hor  

(v Alpách ale až do výšky 1 400 m n. m.). Je mezofilním až mírně xerotermofilním 

motýlem 2. stupně. Obývá listnaté lesy a lesní okraje, křovinaté stráně, parky, zahrady 

a ovocné sady i ovocné aleje. Je monovoltinním druhem s letovou periodou od poloviny 

VI. do počátku VIII. měsíce. Imaga jsou aktivní v noci. Přes den často odpočívají na 

kmenech stromů, plotních plaňkách, sloupech nebo zdech domů. Larvální perioda 

housenek trvá od konce IV. do konce VI. měsíce. K hlavním živným rostlinám lze zařadit 

jabloň (Malus), hrušeň (Pyrus) a také muchovník (Amelanchier) či střemchu obecnou 

(Prunus padus). Housenky se líhnou z vajíček v době rozvoje listů a kvetů, kde si 

zhotovují mezi rašicími mladými listy a pupeny zápředky. Potom se živí mladými listy a 

květy. První housenky se kuklí v půdě koncem května. U tohoto druhu je přezimovavším 

stádiem vajíčko. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003; www.lepidoptera.pl; www.jikl.cz) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 33 

a Obrázek 41. Extenzivní ovocné sady představují pro tohoto motýla ideální biotop 

zejména proto, že sady nejsou nijak chemicky ošetřovány a rostou zde, pro něj ideální, 

živné rostliny jako jabloně (Malus), hrušně (Pyrus) a jiné ovocné stromy (Arbores 

fructiferae). V sadech byl spatřen ve stadiu dospělého jedince, odpočívajícího na zdi domu 

poblíž sadu, dokonce o něco dříve (7. 6. 2010), než běžně začíná jeho letová perioda tj. 

v polovině VI. měsíce. 

 

Tabulka 33: Pasiphila rectangulata (píďalička jabloňová) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

30 Pasiphila rectangulata píďalička jabloňová 7. 6. 2010 5 4 

30 Pasiphila rectangulata píďalička jabloňová 5. 7. 2010 3 2 
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Obrázek 41: Pasiphila rectangulata (píďalička jabloňová)  © Niemiec D., 7. 6. 2010 

 

 

Peribatodes rhomboidarius (různorožec trnkový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu různorožec (Peribatodes). Původně 

patřil tento druh do rozsáhlého rodu různorožec (Boarmia), který je dnes rozdělen do 

mnoha samostatných menších rodů. (Novák I., 2005; www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Tento motýl je západopalearktickým druhem vyskytujícím se od Velké 

Británie přes jižní a střední Evropu, jižní Skandinávii až na východ do Střední Asie a na 

Altaj. Jeho domovem je i severní Afrika. V ČR a SR je druhem velmi rozšířeným a místy 

i hojným. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003; Reichholf-Riehm H., 1996) 

Charakteristika – U dospělých jedinců je rozpětí křídel v rozmezí 30 – 38 mm 

a jejich délka se pohybuje v řádu 15 – 20 mm. Barva jejich křídel je světle šedá s hnědou 

kresbou a hnědočernými zubatými příčkami. Tento motýl je podobný různorožci 

jalovcovému (Peribatodes secundaria). Od něj je ale větší, a na rubu předních křídel má 

žlutavě zbarvený apex (koneček). Dalšími rozdíly na předních křídlech je, nacházející se 

pod předním okrajem, vnější ostře lomená příčka a široce rozpitá střední příčka. Tykadla 
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samců mají kratší hřebínky s holým zakončením. Housenka je poměrně dlouhá, válcovitá 

a barevně proměnlivá. Může být hnědá, šedá nebo zelená. Její hřbetní linie je tmavá, 

nesouvislá a často nezřetelná. Postranní linie je uzší, světlejší a rovněž často nezřetelná. 

Ještě světlejší je spirakulární pruh, který je široký, oboustranně zvlněný ale také někdy 

nezřetelný. Více či méně zřetelný je nízky výstupek, nacházející se po stranách na 

2. zadečkovém článku. Tělo housenek je pokryté drobnými bradavkami s krátkými brvami. 

Jejich barva je většinou tmavá, někdy se mohou však objevit světlé formy, avšak se stejnou 

kresbou, jaké je na formě tmavší. Jejich světle hnědá, ale na čele tmavá hlava je plochá, 

kolmá k tělu a prosedlaná na temeni. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2005; Reichholf-

Riehm H., 1996; niemal.wordpress.com) 

Bionomie – Tento motýl obývá nížiny až pahorkatiny (v Alpách může být až do 

výšky 1 700 m n. m.). Je mezofilním druhem 2. až 3. stupně vyskytujícím se v světlých, 

smíšených a listnatých lesích, lesostepích, na lesních průsekách, lesních okrajích, 

křovinatých lemech, křovinatých stráních, pasekách, v parcích, zahradách a ovocných 

sadech. V závislosti na nadmořské výšce a geografickém umístění je monovoltinní, 

bivoltinní či dokonce trivoltinní. V horských polohách a na severu vytváří jednu generaci 

s letovou periodou v VI. – VIII. měsíci. V nížinách a našem klimatu vytváří generace dvě, 

s letovými periodami v V. – VI. a v VIII. – X. měsíci. V jižní Evropě vytváří dokonce tři 

překrývající se generace s letovou periodou od konce II. do poloviny XI. měsíce. Dospělci 

jsou aktivní jak ve dne, tak i v noci. Ve dne často sedí na kmenech stromů a v noci přilétají 

na světlo, vnadidlo i na kvetoucí rostliny. Larvální perioda housenek je rovněž různorodá. 

U jedinců vytvářejících jednu generaci trvá larvální perioda od VII. do VI. měsíce. 

U jedinců, vytvářejicích dvě generace, jsou pak larvální periody v VI. – VII. měsíci 

a v VIII. – VI. měsíci. Housenky jsou polyfágní a lze je nalézt na různých rostlinách jako 

slivoň trnka (Prunus spinosa), slivoň švestka (Prunus domestica), hloh (Crataegus), ptačí 

zob obecný (Ligustrum vulgare), ostružiník maliník (Rubus idaeus), janovec (Cytisus), 

kručinky (Genista), břečťan popínavý (Hedera helix), krušina olšová (Frangula alnus), 

řešetlák (Rhamnus), rybíz (Ribes), angrešt (Ribes uva-crispa), plamének plotní (Clematis 

vitalba), pelyňek (Artemisia), řebříček (Achillea), třezalka (Hypericum), žluťucha 

(Thalictrum), ovocné stromy (Arbores fructiferae), dub (Quercus), jasan (Fraxinus), 

zimolez (Lonicera), růže šípková (Rosa canina) a tis červený (Taxus baccata). 

Housenky jsou aktivní v noci. Na jaře se kuklí v řídkém zámotku ve stelivu nebo ve 
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svrchních vrstvách půdy. Jako zvláštnost lze uvést jejich zimní aktivitu, kdy se živí 

suchými listy. K zimní aktivitě však potřebují mírné teploty. Přezimovavším stádiem je 

housenka. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2005; Bělín V., 2003; Reichholf-Riehm H., 

1996, www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 34 

a Obrázek 42. Datum záznamu u tohoto motýla souhlasí s letovou periodou tohoto druhu 

ve zdejších klimatických podmínkách. Na fotografii lze vidět druhou generaci dospělého 

jedince na kvetoucí rostlině. Biotop, jakým jsou ovocné sady, je z hlediska potravy pro 

tento druh velmi vhodý. Rostou zde jeho živné rostliny jako trnka (Prunus), plamének 

plotní (Clematis vitalba), třezalka (Hypericum), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), 

ostružiník maliník (Rubus idaeus), růže šípková (Rosa canina) nebo jiné ovocné stromy 

(Arbores fructiferae).  

 

Tabulka 34: Peribatodes rhomboidarius (různorožec trnkový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

31 Peribatodes rhomboidarius různorožec trnkový 19. 8. 2012 1 3 

 

 

Obrázek 42: Peribatodes rhomboidarius (různorožec trnkový) © Niemiec D., 19. 8. 2012 
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Pleuroptya ruralis (zavíječ kopřivový) – patří do čeledi zavíječovití (Pyralidae), 

podčeledi (Spilomelinae) a rodu zavíječ (Pleurophyta). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 35 

a Obrázek 43. Biotopem tohoto motýla nejsou přímo ovocné sady, ale vyskytuje se např. 

v zahradách a na polích, což jsou biotopy bezprostředně sousedící s ovocnými sady. 

Dospělí jednici zde byli zaznamenání především v druhé generaci v VIII. měsíci. 

Na fotografii je zobrazený jedinec sedící v noci na kvetoucí rostlině. Výskyt tohoto motýla 

v sadech je podpořen i výskytem jeho živných rostlin, především kopřivy dvoudomé 

(Urtica dioica).  

 

Tabulka 35: Pleuroptya ruralis (zavíječ kopřivový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

32 Pleuroptya ruralis zavíječ kopřivový   8. 8. 2010 5 3 

32 Pleuroptya ruralis zavíječ kopřivový 22. 8. 2010 5 2 

32 Pleuroptya ruralis zavíječ kopřivový 24. 7. 2012 2 2 

32 Pleuroptya ruralis zavíječ kopřivový 19. 8. 2012 1 5 

32 Pleuroptya ruralis zavíječ kopřivový 21. 8. 2012 5 4 
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Obrázek 43: Pleuroptya ruralis (zavíječ kopřivový)   © Niemiec D., 19. 8. 2012 

 

 

Pseudeustrotia candidula (bělavka rdesnová) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), 

podčeledi blýskavky (Xyleninae) a rodu světlopáska (Pseudeustrotia). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 36 

a Obrázek 44. Na fotografii je zobrazený dospělý jedinec v travním porostu. Zaznamenána 

byla jeho druhá generace v VIII. měsíci. Mezi jeho stanoviště nacházející se v Orlové-

Lazech patří pole či les, jež se vyskytují v bezprostřední blízkosti ovocných sadů. 

Ikdyž sady nemusí být přímo domovem tohoto druhu, vyskytují se zde jeho živné rostliny 

jako např. šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius).  
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Tabulka 36: Pseudeustrotia candidula (bělavka rdesnová) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

33 Pseudeustrotia candidula bělavka rdesnová 23. 8. 2010 6 2 

 

 

Obrázek 44: Pseudeustrotia candidula (bělavka rdesnová)  © Niemiec D., 23. 8. 2010 

 

 

Pseudopanthera macularia (zejkovec hluchavkový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu zejkovec (Pseudopanthera). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je to eurosibiřský druh létající ve Velké Británii, v střední a severní části 

jižní Evropy, ve Skandinávii a na východě po jižní Sibiř. V ČR i SR je dosti rozšířený 

(v Čechách jenom lokální). (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel dospělých jedinců se pohybuje v rozmezí 23 – 

30 mm. Barva křídel je žloutkovitě žlutá s hnědočernými nebo šedočernými skvrnami, 
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které často tvoří přerušované pruhy. Třásně jsou kostkované. Tykadla samců jsou jemně 

obrvená. Světlé zelená haousenka je hladká. Má nevýrazou tmavší hřbetní linii a stejně tak 

nevýrazná je i světlejší postranní linie. Její spirakulární pruh je světle zelenobílý a shora 

tmavě lemovaný. Samotná spirakula je žlutobílá a úzce černě lemovaná. Dorůstá délky 

25 mm. (Macek J. a kol., 2012; Hudec K. a kol., 2007; Sterry P. a Mackay A., 2005; 

Novák I., 2005; www.fotoprzyroda.com.pl) 

Bionomie – Tento motýl se vyskytuje v nížinách i horách (v Alpách až do výšky 

1 900 m n. m.). Je to mezofilní druh 2. stupně obývající řídké smíšené a listnaté lesy, lesní 

okraje, lesostepi, křovinaté svahy, mýtiny, světliny a parky. Dospělí jedinci vytvářejí jednu 

generaci s letovou periodou od konce IV. měsíce do počátku VII. měsíce. Motýli jsou 

aktivní především ve dne, a částečně i v noci. Za slunečního svitu naletují na různé 

kvetoucí rostliny a také usedají na trávy a jiné byliny. V noci mohou výjimečně přilétat na 

světlo. Samice kladou vajíčka na listy živných rostlin. Larvální perioda housenek je taky 

jedna a trvá od V. do IX. měsíce. Nejčastějšími živnými rostlinami polyfágních housenek 

jsou čistec lesní (Stachys sylvatica), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), hluchavka 

(Lamium), máta (Mentha), jehlice (Ononis), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys). 

Kuklí se v řídkém zámotku, který je vytvořený z vláken, hlíny a mechu, ve stelivu na zemi. 

V tomto stádiu přezimuje. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2010; Bělín V., 2003; 

Hoffmannová H., 1996; www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento druh byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 37 

a Obrázek 45. Hlavní živnou rostlinou v sadech je pro tohoto motýla nepochybně kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica), ale vyskytuje se zde i máta (Mentha) a hluchavka skvrnitá 

(Lamium maculatum). Není typickým obyvatelem sadů, ale v okolí se vyskytují biotopy, 

které běžně obývá. Patří sem lesy a křoviny. Dospělý jedinec byl zaznamenán v V. měsíci, 

což odpovídá letové periodě tohoto motýla. Na fotografii je zaznamenán v travnatém 

porostu.  

 

Tabulka 37: Pseudopanthera macularia (zejkovec hluchavkový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

34 Pseudopanthera macularia  zejkovec hluchavkový 11. 5. 2011 1 1 

 



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    92 

 

Obrázek 45: Pseudopanthera macularia (zejkovec hluchavkový) © Niemiec D., 11. 5. 2011 

 

 

Pterophorus pentadactyla (pernatuška trnková) – patří do čeledi pernatuškovití 

(Pterophoridae), podčeledi (Pterophorinae) a rodu pernatuška (Pterophorus). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 38 

a Obrázek 46. Jelikož obývá travnatá a křovinatá místa, okraje lesů a zahrady, jsou pro něj 

ovocné sady velmi dobrým stanovištěm. V roce 2012 byl zaznamenán větší počet kusů než 

v roce 2010. Na fotografii je zaznamenán dospělý jedinec v V. měsíci na stéblu trávy 

v sadě č. 1, což se shoduje s letovou periodou tohoto druhu. Živnými rostlinami tohoto 

motýla, které se vyskytují v sadech, jsou opletník plotní (Calystegia sepium), různé jetele 

(Trifolium), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), růže šípková (Rosa canina) a trnka 

obecná (Prunus spinosa).   
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Tabulka 38: Pterophorus pentadactyla (pernatuška trnková) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

35 Pterophorus pentadactyla pernatuška trnková 15. 6. 2010 1 3 

35 Pterophorus pentadactyla pernatuška trnková 16. 7. 2010 5 2 

35 Pterophorus pentadactyla pernatuška trnková 30. 5. 2012 1 5 

35 Pterophorus pentadactyla pernatuška trnková 30. 6. 2012 1 2 

35 Pterophorus pentadactyla pernatuška trnková 19. 8. 2012 1 3 

 

 

Obrázek 46: Pterophorus pentadactyla (pernatuška trnková)  © Niemiec D., 30. 5. 2012 

 

 

Pyralis farinalis (zavíječ domácí) – patří do čeledi zavíječovití (Pyralidae), podčeledi 

zavíječi (Pyralinae) a rodu zavíječ (Pyralis). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 
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Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 39 

a Obrázek 47. Nejvhodnějším biotopem pro tohoto motýla jsou hospodářské budovy, 

domácnosti a mlýny. Ve volné přírodě se vyskytuje jen zřídka. Jeho potravou jsou 

nejčastěji obilí, mouka, sláma, semena, rostlinné zbytky a odpadky. To mu však sady 

a okolní krajina částečně nabízejí, protože se zde vyskytuje jak zemědělská plocha, tak 

i obytná zástavba. Kdyby se zde vyskytoval přímo nějaký zemědělský statek, jeho počet by 

byl pravděpodobně vyšší. Na obrázku je motýl vyfocený v porostu vedle pole č. 4, v VI. 

měsíci, což odpovídá jeho letové periodě. 

 

Tabulka 39: Pyralis farinalis (zavíječ domácí) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

36 Pyralis farinalis zavíječ domácí 30. 6. 2010 2 1 

36 Pyralis farinalis zavíječ domácí   3. 7. 2012 1 1 

 

 

Obrázek 47: Pyralis farinalis (zavíječ domácí)   © Niemiec D., 30. 6. 2010 
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Pyrausta aurata (zavíječ zlatoskvrnný) – patří do čeledi zavíječovití (Pyralidae), 

podčeledi zavíječovití (Pyralidae) a rodu zavíječ (Pyrausta). (www.biolib.cz) 

Rozšíření – Vyskytuje se v Evropě, Asii i Africe. V ČR a SR je běžný a celkem 

hojný. (Novák I., 2010; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel se u dospělých jedinců pohybuje v rozmezí 15 – 

20 mm. Zbarvení předních křídel je červenohnědé s různě velkými zlatožlutými skvrnami. 

Zadní křídla jsou barvy hnědočerné s širokým, zlatožlutým pruhem. Lze si jej snadno 

splést se zaviječem purpurovým (Pyrausta purpuralis), který je velice podobný a vzájemně 

se líší ve zbarvení jen nepatrně. (www.wmap.cz/opk; ukmoths.org.uk; www.lepidoptera.pl) 

Bionomie – Lze jej nalézt v nížinách i horách. Obývá okraje lesů, travnaté 

a křovinaté biotopy, písčiny, sušší louky, břehové porosty a zahrady. Imaga se vyskytují ve 

dvou vzájemně se prolínajících generacích od konce IV. měsíce do začátku IX. měsíce. 

Aktivní jsou v noci, za slunečného počasí i ve dne. Při zatažené obloze se ukrývají v nízké 

vegetaci. Samice kladou vajíčka v VI. až VII. měsíci ve skupinách na živných rostlinách. 

Larvální perioda housenek první generace trvá od IX. do V. měsíce. Druhá generace se pak 

vyksytuje v VI. – VII. měsíci. Živnými rostlinami housenek jsou dobromysl obecná 

(Origanum vulgare), máta vodní (Mentha aquatica), máta rolní (Mentha arvensis), 

mateřidouška (Thymus), šalvěj (Salvia) a jiné hluchavkovité rostliny. Před zakuklením si 

housenky zhotovují zápředek na spodní straně listu, mezi sepředenými listy nebo na zemi, 

ve kterém přezimují. Rovněž kukly se vyskytují ve dvou generacích a to ve IV. a VI. 

měsíci. Kukly první generace lze nejčastěji nalézt mezi sepředenými listy. Druhá generace 

kukel se vyskytuje nejčastěji na zemi. (Novák I., 2010; Novák I., 2005; Bělín V., 2003; 

www.lepidoptera.pl; www.wmap.cz/opk) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 40 

a Obrázek 48. Jeho přirozeným biotopem jsou okraje lesů, křoviny, louky a zahrady. 

Ovocné sady v Orlové-Lazech takovéto podmínky nabízejí, a proto mohou být domovem 

tohoto motýla. Vyskytuje se zde přinejmenším jedna jeho živná rostlina, kterou je máta 

(Mentha). Motýl, zachycený na fotografii, sedí na okvetlé smetánce lékařské (Taraxacum 

officinale). Datum pořízení fotografie v VIII. měsíci se shoduje s letovou periodou druhé 

generace tohoto motýla. 
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Tabulka 40: Pyrausta aurata (zavíječ zlatoskvrnný) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

37 Pyrausta aurata zavíječ zlatoskvrnný 23. 5. 2011 3 7 

37 Pyrausta aurata zavíječ zlatoskvrnný 19. 6. 2011 6 4 

37 Pyrausta aurata zavíječ zlatoskvrnný   4. 8. 2012 2 4 

 

 

Obrázek 48: Pyrausta aurata (zavíječ zlatoskvrnný)  © Niemiec D., 4. 8. 2012 

 

 

Rivula sericealis (trávnička luční) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

trávníčky (Rivulinae) a rodu trávnička (Rivula). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 41 

a Obrázek 49. Patří k nejrozšířenějším, nejpočetnějším a nejdominantnějším druhům 

v sadech. Stanoviště, v podobě ovocného sadu, je pro něj ideální, jelikož obývá biotopy 
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jako okraje lesů a cest, travaté a křovinaté stráně, louky i zahrady. To vše lze najít 

v blízkém okolí Orlovských sadů. Jeho hlavní živnou rostlinou jsou trávy (Gramineae), 

kterých je v sadech dostatek. Dospělý jedinec zobrazený na fotografii byl zaznamenán  

v V. měsíci na kopřivě dvoudomé (Urtica dioica), čemuž odpovídá letová perioda první 

generace, jež v tomto měsící začíná právě létat.  

 

Tabulka 41: Rivula sericealis (trávnička luční) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010-2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

38 Rivula sericealis trávnička luční 29. 6. 2010 2 2 

38 Rivula sericealis trávnička luční   5. 7. 2010 3 2 

38 Rivula sericealis trávnička luční   8. 8. 2010 5 2 

38 Rivula sericealis trávnička luční 13. 8. 2010 3 2 

38 Rivula sericealis trávnička luční 30. 5. 2011 3 9 

38 Rivula sericealis trávnička luční   4. 6. 2011 4 3 

38 Rivula sericealis trávnička luční 30. 5. 2012 1 10 

38 Rivula sericealis trávnička luční 18. 7. 2012 5 4 

 

 

Obrázek 49: Rivula sericealis (trávnička luční)   © Niemiec D., 30. 5. 2012 
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Scoparia pyralella (šedovníček luční) – patří do čeledi zavíječovití (Pyralidae), 

podčeledi šedovníčci (Scopariinae) a rodu šedovníček (Scoparia). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Vyskytuje se v celé střední a jižní Evropě, jak rovněž v ČR a SR. 

(Novák I., 2005; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel u imag činí 16 – 22 mm. Jejich barva je poměrně 

výrazná, s hnědými až černými skvrnami. (Novák I., 2005; ukmoths.org.uk; 

www.wmap.cz/opk) 

Bionomie – Jeho domovem jsou jak nížiny, tak i hory. Lze jej nalézt v lesích, na 

jejich okrajích, na travnatých i křovinatých stráních a loukách. Imaga tvoří jednu generaci. 

Jejich letová perioda trvá od VI. do VII. měsíce. Dospělci jsou aktivní zejména v noci. 

Ve dne je lze spatřit, jak odpočívají na kmenech stromů a skalách. Larvální perioda 

housenek trvá od IX. do V. měsíce. Živnými rostlinami housenek jsou starček přímětník 

(Senecio jacobaea), jitrocel kopinatý (Plantago lancealata) a různé jiné trávy (Gramineae) 

a také mechy (Bryopsida). Housenky se mohou rovněž krmit i odumřelými či 

rozpadajícími se listy. Přezimovavším stádiem je housenka. Stádium kukly lze spatřit  

v V. měsíci. (Novák I., 2005; Bělín V., 2003; ukmoths.org.uk; www.wmap.cz/opk; 

www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 42 

a Obrázek 50. Jelikož přirozeným stanovištěm tohoto druhu jsou lesy, křoviny a louky, 

představují ovocné sady a zejména jejich okolí vhodný biotop pro tohoto zavíječe. 

Dostatek potravy pro housenky je zajištěn množstvím různých trav. Na obrázku, 

pořízeném v VII. měsíci, je vidět jedince odpočívajícího na kmeni stromu, co souhlasí jak 

s letovou periodou, tak i s výskytem tohoto motýla ve dne. 

 

Tabulka 42: Scoparia pyralella (šedovníček luční) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

39 Scoparia pyralella šedovníček luční 24. 7. 2012 2 3 
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Obrázek 50: Scoparia pyralella (šedovníček luční)   © Niemiec D., 24. 7. 2012 

 

 

Scopula immorata (vlnopásník kostkovaný) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi žlutokřídleci (Sterrhinae) a rodu vlnopásník (Scopula). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je to palearktický druh vyskytující se ve Velké Británii, celé Evropě a na 

východě až na Sibiři. V ČR i SR je běžný a velmi rozšířený. (Macek J. a kol., 2012; 

Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel dospělých jedinců činí 20 – 28 mm a jejich přední 

křídla dorůstají délky 10 – 14 mm. Na olivově šedavých křídlech jsou rozmístěny více či 

méně souvislé a neostře ohraničené bílé pruhy. Třásně má tento motýl černobílo 

kostkované. Pokud jde o housenku, tak ta je štíhlá, světle okrově hnědá až šedohnědá. 

Má nevyráznou bělavou hřbetní linii, za to její dva boční pruhy jsou tmavé a výrazné. 

Na břichu se nacházejí rovněž dva tmavé pruhy, za to spirakulární pruh je, stejně jako 

hřbetní linie, bělavý. Po stranách hnědé hlavy se nachází pruh, který je tmavý a bělavě 

lemovaný.  (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2005; Reichholf-Riehm H., 1996) 
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Bionomie – Tento motýl se vyksytuje jak v nížinách, tak i horách (až do 1 500 

m n. m.). Je mezofilním až xerotermofilním druhem 1. až 2. stupně. Vyhledává travnaté 

plochy, křovinaté stepi, lesostepi, lesní okraje, xerofilní až mezofilní louky, meze, polní 

cesty, náspy, světliny a suché příkopy. Imaga se většinou vyskytují v jedné generaci, 

s letovou periodou začínajíci na konci V. a končíci na konci VII. měsíce. Příležitostně se 

mohou vytvořit generace dvě s letovými periodami od poloviny V. do počátku VII. měsíce 

a od konce VII. až do konce VIII. měsíce. Letová aktivita dospělců je především v noci. 

Přilétají na světlo. Částečně jsou aktivní i ve dne, kdy se skrývají ve vegetaci a při vyrušení 

odlétají na krátkou vzdálenost. Ve dne, převážně dopoledne probíhá i páření, a to v době 

mezi 6 a 10 hodinou. Délka páření se pohybuje mezi 60 – 90 minutami. Larvální perioda 

housenek trvá od VIII. do V. měsíce. Housenky jsou polyfágní a žijí jednotlivě na listech 

živných rostlin, jakými jsou škarda (Crepis), jitrocel větší (Plantago major), smetánka 

lékařská (Taraxacum officinale), kozlík (Valeriana), vřes obecný (Calluna vulgaris), 

tužebník (Filipendula), lipnice (Poa), medyněk (Holcus), chrastice (Phalaris), řebříček 

obecný pravý (Achillea millefolium), pelyňek černobyl (Artemisia vulgaris), jestřábník 

(Hieracium). Přezimovavším stádiem je housenka, která se na jaře zakopává mělce v zemi, 

kde se zakuklí. Kukelní perioda nastává v IV. – V. měsíci. (Macek J. a kol., 2012, 

Sihvonen, P, 2007; Bělín V., 2003; Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl; 

www.blogc.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 43 

a Obrázek 51. Má rád sušší stanoviště, okraje lesů, křoviny a louky. Vše, co potřebuje, 

se v blízkém okolí sadů nachází. Jsou zde lesy, louky, křoviny i polní cesty. Z hlediska 

biotopu jsou pro tohoto motýla sady vhodným místem k rozmnožování. Vyskytuji se zde 

i pro něj důležité živné rostliny, jako škarda dvouletá (Crepis biennis) nebo smetánka 

lékařská (Taraxacum officinale). Motýl, zobrazený na fotografii v travnatém porostu, byl 

zaznamenán v VI. měsíci, což odpovídá letové periodě jeho první generace.  

 

Tabulka 43: Scopula immorata (vlnopásník kostkovaný) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

40 Scopula immorata vlnopásník kostkovaný 16. 6. 2012 5 2 
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Obrázek 51: Scopula immorata (vlnopásník kostkovaný)  © Niemiec D., 16. 6. 2012 

 

 

Scopula nigropunctata (vlnopásník jitrocelový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi žlutokřídleci (Sterrhinae) a rodu vlnopásník (Scopula). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je eurosibiřským druhem vyskytujícím se od jižní Anglie přes střední 

Evropu až do horské oblasti jižní Evropy, kde jej lze nalézt ve výšce až 2 200 m n. m. 

V Asii je rozšířený od Sibiře na východ až do Japonska. V ČR a SR je rovněž celkem 

rozšířený. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Křídla imag dosahují rozpětí 22 – 34 mm. Jsou světle olivově 

šedožlutá, hustě tmavě poprášená, s širokou šikmou střední příčkou. Vnější okraj zadních 

křídel je výrazně uhlovitý a nácházející se na nich střední příčka probíhá za středovou 

skvrnkou blíže báze křídla. Štíhlá housenka je šedožluté až šedohnědé barvy. Její hřebtní 

linie je nezřetelná, bělavá a úzce hnědě lemovaná. Dvě postranní linie jsou barvy žlutavé. 

Na hřbetě, podél hřbetní linie a na bocích na každém článku, se nacházejí více či méně 
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zřetelné tmavé skvrnky. Na spodní straně těla se pak po stranách nachází široký a tmavý 

pruh. Spirakula je barvy hnědé, ale spirakulární pruh je bělavý a nezřetelný. Na lehce 

fialověhnědé hlavě se nacházejí dva bělavé proužky. Podobně jako hlava je nafialověle 

hnědý i řítní štítek. (Macek J. a kol., 2012; www.lepidoptera.pl; ukmoths.org.uk; 

www.wmap.cz/opk)  

Bionomie – Obývá nížiny a hory (v Alpách do 1 400 m n. m.). Je mezofilním 

až mírně hygrofilním druhem 2. až 3. stupně, jehož domovem jsou lesní okraje, smíšené 

a listnaté lesy, travnaté a křovinaté stráně, stinné rokle, pobřežní pásma, mokřady, parky 

a zahrady. V klimatických podmínkách ČR je monovoltinním druhem s letovou periodou 

od pol. VI. do poč. VIII. měsíce. Jižně od Alp je bivoltinní. Létá od V. do X. měsíce, 

ve dvou vzájemně se překrývajících generacích. Letová aktivita imag je především v noci. 

Mohou přilétat na světlo. Ve dne se ukrývají v listí. Při vyrušení odlétají na krátkou 

vzdálenost. Larvální perioda housenek probíhá v VIII. – VI. měsíci. Jsou polyfágní a jejich 

živnými rostlinami mohou být plamének plotní (Clematis vitalba), čistec lesní (Stachys 

sylvatica), zimolez (Lonicera), smetánka lékařská (Taraxacum officinale) nebo ptačí zob 

obecný (Ligustrum vulgare). Housenky preferují tlející a zvadlé části rostlin. Často je lze 

spatřit i v listovém opadu. Snadno se mohou vyhrabat i z travního steliva. Přezimovavším 

stádiem je housenka. Kuklí se v VI. měsíci. (Macek J. a kol., 2012; Bělín V., 2003; 

www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 44 

a Obrázek 52. Přestože ovocné sady nepatří mezi výše vyjmenované biotopy tohoto 

vlnopásníka, v jejich okolí se vyskytují jiná stanoviště jako např. zahrady, smíšené lesy 

a pobřežní pásmo kolem Kozího Becirku, jež mu plně vyhovují. Z rostlin, které jsou 

v jídelníčku housenek tohoto motýla, lze zde nalézt plamének plotní (Clematis vitalba), 

čistec lesní (Stachys sylvatica), smetánku lékařskou (Taraxacum officinale) nebo ptačí zob 

obecný (Ligustrum vulgare), což je většina jejich živných rostlin. Z těchto důvodu lze 

extenzivní ovocné sady v Orlové-Lazech považovat za skoro ideální stanoviště tohoto 

druhu. Na obrázku lze vidět dospělého jedince v travním porostu na konci VI. měsíce, což 

je první měsíc v roce, ve kterém tento vlnopásník létá.  
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Tabulka 44: Scopula nigropunctata (vlnopásník jitrocelový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2011, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

41 Scopula nigropunctata vlnopásník jitrocelový 22. 6. 2011 6 2 

41 Scopula nigropunctata vlnopásník jitrocelový 28. 6. 2012 2 3 

 

 

Obrázek 52: Scopula nigropunctata (vlnopásník jitrocelový)  © Niemiec D., 28. 6. 2012 

 

 

Scotopteryx chenopodiata (vlnočárník sveřepový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi píďalky (Larentiinae) a rodu vlnočárník (Scotopteryx). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 45,  

Obrázek 53 a Obrázek 54. Ikdyž ovocné sady nepatří, dle obecné charakteristiky, mezi 

vyhledávané biotopy tohoto druhu, v jejich okolí se vyskytují lesy, louky i zahrady, které 

už těmito biotopy jsou. Z hlediska potravy mají extenzivní ovocné sady rovněž co 
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nabídnout. Z živných rostlin se zde vyskytují různé vikve (Vicia), jako vikev ptačí (Vicia 

cracca), vikev chlupatá (Vicia hirsuta) či vikev plotní (Vicia sepium), což jsou hlavní 

živné rostliny housenek tohoto motýla. Mezi jiné, vyskytující se v sadech živné rostliny, 

lze zařadit různé jetele (Trifolium), jako jetel prostřední (Trifolium medium), jetel luční 

(Trifolium pratense) nebo jetel plazivý (Trifolium repens). Do budoucna se na okolních 

polích plánuje i výsadba soje. Jelikož ta patří mezi bobovité rostliny, je možné, že se 

populace tohoto vlnočárníka ještě více rozroste. Na níže uvedených fotografiích lze vidět 

samici vlnočárníka sveřepového v VIII. měsíci a samce v VII. měsíci, což v obou 

případech souhlasí s jejich letovou periodou. Jak samec, tak i samice byli vyfoceni 

v travním porostu. Jak je vidět z obrázků, samcovo zbarvení je výraznější. 

 

Tabulka 45: Scotopteryx chenopodiata (vlnočárník sveřepový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

42 Scotopteryx chenopodiata vlnočárník sveřepový 22. 7. 2010 3 2 

42 Scotopteryx chenopodiata vlnočárník sveřepový 13. 8. 2010 3 4 

42 Scotopteryx chenopodiata vlnočárník sveřepový 24. 7. 2012 2 3 
 

 

 

Obrázek 53: Scotopteryx chenopodiata (vlnočárník sveřepový) – samice © Niemiec D., 13. 8. 2010 



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    105 

 

Obrázek 54: Scotopteryx chenopodiata (vlnočárník sveřepový) – samec © Niemiec D., 24. 7. 2012 

 

 

Siona lineata (bělokřídlec luční) – patří do čeledi píďalkovití (Geometridae), 

podčeledi zejkovci (Ennominae) a rodu bělokřídlec (Siona). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Tento motýl je eurosibiřským druhem létajícím ve Velké Británii, 

střední a severní Evropě, Asii a na Dálném Východě až po Amur. V ČR je velmi rozšířený 

a místy i hojný. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2005; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel se u dospělých jedinců pohybuje v rozmezí 35 – 

45 mm. Křídla jsou barvy bílé, s výraznými tmavými žílkami. Lze si jej splést s běláskem 

ovocným (Aporia crataegi), jež má, podobně jako bělokřídlec luční, bílá křídla 

s výraznými tmavými žílkami. Na bílé, ploché hlavě se nachází silný sosák a vyčnívající 

nitkovitá tykadla, která jsou u samců jemně obrvená. Nohy jsou dlouhé a štíhlé. Barva 

housenky může být bělošedá, šedookrová nebo žlutookrová. Hřebetní linie je tmavší a úzce 

světle lemovaná. Postranní linie je naopak úzká, světlá a málo zřetelná. Na těle housenky 
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se nacházejí drobné, bílo a černě obroubené bradavky. Trojúhelníkový řitní štítek překrývá 

párové výčnělky nad řitními pošinkami. (Macek J. a kol., 2012; Novák I., 2005; 

www.lepidoptera.pl; swiatmakrodotcom.wordpress.com) 

Bionomie – Je to mezofilní druh 1. až 2. stupně vyskytující se v nížinách i horách 

(v Alpách až do výšky 2 000 m n. m.). Obývá lesní palouky, louky, křovinaté biotopy, 

údolní nivy, lesní okraje, lesostepi, okraje polí, okraje potoků i parky. Imaga vytvářejí 

jednu generaci létající od konce V. až do počátku VII. měsíce. Jejich aktivita je především 

noční, avšak často je lze spatřit i ve dne. V noci přilétají na světlo. Ve dne, při vyrušení, 

odlétají na krátkou vzdálenost. Larvální perioda housenek trvá prakticky celý rok, od VI. 

do V. měsíce. Jsou polyfágní a vyskytují se nejčastěji na třezalce (Hypericum), jitroceli 

(Plantago), smetánce lékařské (Taraxacum officinale), zvonku (Campanula), mateřídoušce 

(Thymus), srže (Dactylis), kručince (Genista) nebo janovci (Cytisus). Housenky se kuklí 

připředené na rostlinách v sírově žlutém vřetenovitém kokonu, jenž může připomínat 

kokon vřetenušek (Zygaenidae). Přezimovavším stádiem je zde housenka. (Macek J. a kol., 

2012; Novák I., 2005; Bělín V., 2003; www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 46 

a Obrázek 55. Jelikož tento motýl obývá místa jako okraje polí, louky či jiné křovinaté 

biotopy, jsou pro něj ovocné sady dobrým místem k rozmnožování. Rostou zde i jeho 

živné rostliny, především třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), jež je hlavní živnou 

rostlinou tohoto druhu. Z jiných, zde rostoucích živných rostlin, můžeme ještě zmínit např. 

smetánku lékařskou (Taraxacum officinale) nebo srhu laločnatou (Dactylis glomerata). 

Na obrázku je zachycený dospělý jedinec na rozhraní V. a VI. měsíce ve vysokém trávním 

porostu. To odpovídá jeho letové periodě, která na konci V. měsíce začíná. 

 

Tabulka 46: Siona lineata (bělokřídlec luční) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

43 Siona lineata světlokřídlec luční 30. 5. 2012 1 3 

43 Siona lineata světlokřídlec luční   5. 7. 2012 1 2 
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Obrázek 55: Siona lineata (bělokřídlec luční)    © Niemiec D., 30. 5. 2012 

 

 

Spilosoma lubricipeda (přástevník mátový) – patří do čeledi přástevníkovití 

(Arctiidae), podčeledi přástevníci (Arctiinae) a rodu přástevník (Spilosoma). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je palearktickým druhem. Vyskytuje se od severní části Asie až na 

Kavkaz. Je rozšířený od Japonska a východní Asie přes Rusko a Evropu až do Iberského 

poloostrova. Lze jej nalézt prakticky v celé Evropě, kromě polárních a nejjižnějších 

oblastí. Běžný i v ČR a SR. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2007; Novák I., 2005; 

Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Křídla dospělých jedinců jsou celkem široká. Mají rozpětí 31 – 

42 mm a jsou dlouhá 18 – 22 mm. Barvu předních křídel mají krémovou, krémově bílou, 

žlutavě bílou až bílou s četnými, nepravidelně rozmístěnými, drobnými černými 

skvrnkami. Množství těchto skvrn je velmi variabilní. U některých jedinců nemusí být 

žádné skvrny, u jiných mohou jejich splynutím vzniknout pruhy. Na zadním křídle se 
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nachází velká černá středová skvrnka a zpravidla i několik černých skvrnek pod lemem. 

Zbarvení křídel může být variabilní. Na hlavě mají umístěna tykadla, jejichž osa je černé 

barvy, a zakrnělý sosák. Housenka tohoto druhu je hnědočerné či šedohnědé barvy, 

s širokým, na hřbetě umístěným, světlým, běložlutým až růžovým pruhem. Její tělo 

pokrývají velké, černošedé bradavky s hustými, středně dlouhými až dlouhými, 

černohnědými chlupy. (Macek J. a kol., 2007; Hudec K. a kol., 2007; D. Carter, 2006; 

Novák I., 2005; Reichholf J., 2004; Hoffmannová H., 1996; www.lepidoptera.pl; 

www.motylenocne.dzs.pl) 

Bionomie – Tento druh se vyskytuje v nížinách i horách do nadmořské výšky až 

2 000 m. n m. Je mezofilním druhem 2. stupně. Obývá zahrady, sady, parky, louky, 

pastviny, smíšené a listnaté lesy, křovinaté stráně, náspy, meze, ruderální plochy i okolí 

vodních toků. Je monovoltinním druhem (má potomstvo jednou v roce). Letová perioda 

trvá od konce V. do poloviny VII. měsíce. Na jihu je však druhem bivoltinním 

(má potomstvo dvakrát v roce). Letové periody jsou zde dvě, a to od V. do VI. měsíce a od 

VII. do VIII. měsíce. Vajíčka klade v VII. měsíci ve velkých skupinách na listech živných 

rostlin. Imaga jsou aktivní v noci a přilétají na světlo. Přes den odpočívají na trávách či na 

kmenech stromů, nízko nad zemí. Křídla mají střechovitě složená nad tělem. Často jsou 

nechráněná, ale jelikož je tento druh mírně jedovatý, nepředstavují pro něj ptáci hrozbu. 

Při vyrušení se tváří jako mrtví a odhalují svůj nápadný, obloukovitě prohnutý zadeček. 

Jelikož imaga mají zakrnělý sosák, nepřijímají potravu. Larvální perioda tohoto 

přástevníka je v období VII. – IX. měsíce. Housenky jsou polyfágní a žijí jednotlivě na 

různých bylinách a keřích, jako jsou kopřiva (Urtica), hluchavka (Lamium), smetánka 

lékařská (Taraxacum officinale), máta (Mentha), jitrocel (Plantago), svízel (Galium), 

rdesno (Bistorta), starček (Senecio), ostružiník (Rubus), vrba (Salix), šťovík (Rumex), jetel 

(Trifolium), kakost (Geranium), locika kompasová (Lactuca serriola), ostružiník řasnatý 

(Rubus plicatus) a bez (Sambucus). Protože jsou vázány na ruderální byliny, nejsou 

housenky tohoto druhu z hospodářského hlediska nijak nebezpečné. Jsou ale velmi rychlé, 

od čehož vznikl i název lubricipeda (lehkonohá). Tento motýl se kuklí v červenohnědém, 

řídkém zámotku na zemi nebo těsně nad zemi. Zimu přečkává jako kukla ukrytá pod 

kameny, v bylinném porostu a na jiných chráněných místech. (Novák I., 2010; Macek J. 

a kol., 2007; Hudec K. a kol., 2007; D. Carter, 2006; Reichholf J., 2004; Bělín V., 2003; 

Hoffmannová H., 1996; Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl) 
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Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu housenky, viz Tabulka 47 

a Obrázek 56. Pro tohoto motýla představují sady jeden z hlavních biotopů, obzvlášť 

v kombinaci s jinými zdejšími biotopy jako zahrady, louky či smíšené lesy. Důkazem toho, 

že zdejší sad je domovem tohoto motýla, je zaznamenána housenka, která, na rozdíl od 

dospělých jedinců, není schopná se přemísťovat na velké vzdálenosti. Její hlavní živnou 

rostlinou je kopřivá dvoudomá (Urtica dioica), které je v sadech více než dost. Kromě 

kopřivy se zde ještě vyskytují máta (Mentha), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), 

smetánka lékařská (Taraxacum officinale), svízel přítula (Galium aparine), vrba bílá (Salix 

alba), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) a různé jetele (Trifolium) nebo kakosty 

(Geranium). Housenka byla zaznamenéna v VII. měsíci, což odpovídá její larvální periodě. 

 

Tabulka 47: Spilosoma lubricipeda (přástevník mátový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

44 Spilosoma lubricipeda přástevník mátový 19. 7. 2012 1 2 

 

 

Obrázek 56: Spilosoma lubricipeda (přástevník mátový)  © Niemiec D., 19. 7. 2012 
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Spilosoma lutea (přástevník bezový) – patří do čeledi přástevníkovití (Arctiidae), 

podčeledi přástevníci (Arctiinae) a rodu přástevník (Spilosoma). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

 Rozšíření – Je palearktickým druhem rozšířeným od severní části Malé Asie až na 

Kavkaz a od Japonska a východní Asie až do Evropy. Hojný v ČR i SR. Má rád teplejší 

oblasti, ale žije i v jižní Skandinávii a jižním Finsku. (Macek J. a kol., 2007; Bělín V., 

2003; Reichholf-Riehm H., 1996) 

 Charakteristika – Křídla u tohoto druhu jsou dosti široká. Jejích rozpětí se 

pohybuje v rozmezí 28 – 42 mm. Přední křídla jsou žlutobílá (samice) nebo okrově žlutá 

(samci) s černými skvrnkami, které tvoří na vnější části křídla diagonální řadu. 

Zadní křídla jsou většinou bez teček, případně s jednou tečkou na příčné žilce. Barva křídel 

může být proměnlivá. Dospělci mají krátké (kolem 2 cm) a zavalité tělo. Samci mají 

tykadla s krátkými hřebínky. Podobně jako přástevník mátový, má zakrnělý sosák. Jejich 

zadeček je žlutý, s řadou černých skvrn na straně hřbetu. Housenka má běložlutou až 

hnědou barvu, se dvěma podélnými, tmavohnědými pruhy na hřbetě. Tělo pokrývají 

běložluté bradavky s hustými běložlutými, až kaštanově či rezavě hnědými, středně 

dlouhými trsnatými chlupy. (Novák I., 2010; Macek J. a kol., 2007; Novák I., 2005; 

Reichholf J., 2004; www.lepidoptera.pl; swiatmakrodotcom.wordpress.com) 

 Bionomie – Lze jej spatřit v nížinách i horách, a to až do výšky 1 800 m n. m. Je to 

mezofilní druh 2. stupně. Můžeme jej vidět v parcích, sadech, zahradách, lužních, 

listnatých a smíšených lesích, okolí vodních toků, intravilánu měst a také na křovinatých 

stráních, polích, mezích, loukách, stepích a ruderálech. Preferuje slunné vlhčí biotopy 

s porostem vysokých bylin a maliníku. V podmínkách ČR jeho perioda začíná v V. a končí 

v VII. měsíci. V jižněji položených oblastech mohou být dvě generace, a to v období od 

VI. do VII. a od VIII. až do X. měsíce. Imaga jsou nejčastěji aktivní v noci (obzvlášť před 

východem slunce) a přilétají na světlo. Přes den odpočívají na listech rostlin, kmenech 

stromů nebo stěnách budov. Při odpočinku mají křídla složená do téměř rovnoramenného 

trojúhelníku. Kvůli zakrnělému sosáku nepřijímají potravu. Na rozdíl od přástevníka 

mátového, není přástevník bezový pro ptáky až tak jedovatý, nicméně, stejně jako on, při 

vyrušení se tváří jako mrtvý a odhaluje svůj nápadný, obloukovitě prohnutý zadeček. Tím 

odrazuje potenciální predátory, kteří by si jej mohli splést právě s jeho jedovatějším 
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příbuzným. Samička skládá vajíčka v VII. měsíci v bohatých snůškách. Podobně jako 

imaga jsou i housenky aktivní v noci. Přes den se ukrývají na spodní straně listů, nízko 

u země. Jejich larvální perioda je v období VII až IX měsíce. Housenky jsou polyfágní 

a žijí na různých listnatých keřích a bylinách, jako ostružiník (Rubus), zimolez (Lonicera), 

bez černý (Sambucus nigra), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), kopřiva (Urtica), 

šťovík (Rumex), jitrocel (Plantago) a smetánka lékařská (Taraxacum officinale). Housenky 

se kuklí na zemi do řídkého zámotku a v tomto stádiu přezimují. (Novák I., 2010; Macek J. 

a kol., 2007; Novák I., 2005; Reichholf J., 2004; Bělín V., 2003; Zahradník J., 1997; 

Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl; swiatmakrodotcom.wordpress.com) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu housenky, viz Tabulka 48 

a Obrázek 57. Podobně, jako pro předchozího přástevníka, je i pro tento druh zdejší biotop 

ideálním domovem. Vyskytuje se zde většina jeho živných rostlin, jako ostružiník maliník 

(Rubus idaeus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) a smetánka lékařská (Taraxacum officinale). 

Na fotografii byla zaznamenána housenka na konci VI. měsíce. Jelikož larvální perioda 

začíná u tohoto druhu na počátku VII. měsíce, jedná se o jednu z prvních housenek. 

 

Tabulka 48: Spilosoma lutea (přástevník bezový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

45 Spilosoma lutea přástevník bezový 30. 6. 2012 1 1 
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Obrázek 57: Spilosoma lutea (přástevník bezový)   © Niemiec D., 30. 6. 2012 

 

 

Thera variata (píďalka proměnlivá) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi píďalky (Larentiinae) a rodu píďalka (Thera). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 49 

a Obrázek 58. Biotop, jakým jsou ovocné sady, není zřejmě pro tohoto motýla 

nejvhodnějším, a proto byl zaznamenán v tak malém počtu. Jeho domovem jsou jehličnaté 

a smíšené lesy. Jelikož i tyto se v okolí sadů vyskytují, lze z toho usoudit, že tento druh 

mohl odtamtud do sadů přiletět. Tomu odpovídají i živné rostliny. Tato píďalka se živí 

jehlicemi různých jehličnanů a ty se v sadech vyskytují jen ojediněle např. smrk (Picea). 

Na obrázku vyobrazený jedinec byl zaznamenán v blízkosti lesa a Kozího Becirku v VI. 

měsíci, co odpovídá jeho letové periodě.  
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Tabulka 49: Thera variata (píďalka proměnlivá) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

46 Thera variata píďalka proměnlivá   3. 6. 2010 4 1 

46 Thera variata píďalka proměnlivá 15. 6. 2010 1 1 

 

 

Obrázek 58: Thera variata (píďalka proměnlivá)   © Niemiec D., 3. 6. 2010 

 

 

Tholera decimalis (můra jílková) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

můry (Hadeninae) a rodu můra (Tholera). (www.biolib.cz) 

Rozšíření – Palearktický druh obývající téměř celou Evropu a Asii. Rozšířený přes 

Čínu až na východní Sibiř. V ČR a SR jen místy, v některých letech běžný. (Macek J. 

a kol., 2008; Bělín V., 2003; www.motyle.com.pl) 

Charakteristika – Rozpětí křídel u tohoto motýla činí 32 – 45 mm a délka jeho 

předního křídla se pohybuje v rozmezí 16 – 18 mm. To je šedohnědé barvy, s nápadnou 
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kresbou a bílo vyznačenými žílkami. Nejvýraznějšími motivy na křídlech jsou šedobílá 

kruhovitá a ledvinovitá skvrna, vlnovka a velká, černě ohraničená, čípkovitá skvrna. 

Tělo je značně prodloužené s výraznými světlými a tmavými prstenci. Samec má dlouhá 

hřebenitá tykadla. První instar (stádium) housenky je zelené barvy se světlými pruhy. 

Dospělá housenka je pak lesklá, bronzově hnědá. Žlutá a široká je linie hřbetní, postranní, 

a také spirakulární pruh. Samotná spirakula je černá. Hlava housenky je hnědé barvy se 

síťovitou kresbou. Řitní a předohrudní štítek je barvy černé. (Macek J. a kol., 2008; 

Novák I., 2005; Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl) 

Bionomie – Lze jej nalézt v horách (do 2 000 m n. m.), ale v nížinách bývá hojnější. 

Je to mezofilní až mírně hygrofilní druh 1. stupně, vyskytující se na pastvinách, loukách, 

travnatých stepích a trávnících, v údolích, zahradách a ruderálních biotopech. Imaga 

vytvářejí jednu generaci s letovou periodou v VIII. – X. měsíci. Jejich hlavní aktivita je 

v noci, hlavně mezi 22:30 – 2:00 hodinou. Poněkud těžkopádně létající mohutnější samice 

jsou však aktivní už za soumraku, kdy poletují na travnatých plochách nízko nad travními 

trsy. V noci pak sedí na trávních stéblech. Samci aktivně přilétají na jakýkoliv typ světla. 

Larvální perioda trvá od X. do VII měsíce. Hlavními živnými rostlinami housenek jsou pýr 

plazivý (Elytrigia repens) a jiné různé trávy (Gramineae). Housenky jsou aktivní hlavně 

v noci. První zelené instary vylézají na trávy a živí se listy. Dospělé housenky se sdržují 

hluboko v trávních trsech a svými silnými kusadly překusují spodní částí stébel. Položená 

stébla pak částečně konzumují. Samice kladou vajíčka přímo na trávní stébla, kde vyvinuté 

housenky většinou přezimují ve vaječném obalu. Příležitostně se mohou vylíhnout na 

podzim a přezimovat tak ve velmi mladém stadiu housenky. Kuklí se v zemi, drnu nebo 

pod travními trsy. (Novák I., 2010; Novák I., 2005; Macek J. a kol., 2008; Reichholf-

Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl)  

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 50 

a Obrázek 59. Je velmi nanáročny na stanoviště. Jeho housenky se živí jakýmikoliv 

trávami (Gramininae), které se v ovocných sadech vyskytují hojně. Zkoumané ovocné 

sady tak tvoří vhodné podmínky pro jeho rozmnožování. Nalezený jedinec byl však 

vyfocen v IX. měsíci na dlažbě v blízkosti lidské zástavby. Datum záznamu se shoduje 

s jeho letovou periodou.  
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Tabulka 50: Tholera decimalis (můra jílková) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

47 Tholera decimalis trávnice jílková 7. 9. 2012 6 1 

 

 

Obrázek 59: Tholera decimalis (můra jílková)   © Niemiec D., 7. 9. 2012 

 

 

Timandra comae (žlutokřídlec šťovíkový) – patří do čeledi píďalkovití 

(Geometridae), podčeledi žlutokřídleci (Sterrhinae) a rodu žlutokřídlec (Timandra). 

(www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření, charakteristika, bionomie – Tento druh byl podrobně popsán 

v bakalářské práci. (Niemiec D., 2011) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 51 

a Obrázek 60. Mezi jeho přirozené biotopy patří zahrady, louky, okraje lesů, ruderály 

a travnatá místa. Jelikož se zde vyskytuje i jedna z jeho dvou hlavních živných rostlin, 
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kterou je šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), představují ovocné sady pro tohoto motýla 

výborné stanoviště, což se potvrdilo i jeho hojným výskytem. Je to jeden 

z nejrozšířenějších druhů, které byly v orlovských sadech v letech 2010 – 2012 nalezeny. 

Jedinec zobrazený na fotografii v travním porostu byl zaznamenán na přelomu V. a VI. 

měsíce, co odpovídá jeho letové periodě. 

 

Tabulka 51: Timandra comae (žlutokřídlec šťovíkový) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

48 Timandra comae žlutokřidlec šťovíkový 15. 6. 2010 1 3 

48 Timandra comae žlutokřidlec šťovíkový 22. 7. 2010 3 2 

48 Timandra comae žlutokřidlec šťovíkový   5. 8. 2010 1 6 

48 Timandra comae žlutokřidlec šťovíkový   7. 8. 2010 1 4 

48 Timandra comae žlutokřidlec šťovíkový 30. 5. 2012 1 8 

48 Timandra comae žlutokřidlec šťovíkový 24. 7. 2012 2 4 

 

 

Obrázek 60: Timandra comae (žlutokřídlec šťovíkový)  © Niemiec D., 30. 5. 2012 
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Xestia c-nigrum (osenice černé C) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

osenice (Noctuinae) a rodu osenice (Xestia). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Vyskytuje se téměř v celé Evropě, v Japonsku, jižní Číně, Indii, na 

Filipínách a ve Střední a Severní Americe. V ČR i SR je běžným a ze všech můr 

nejhojnějším druhem. (Macek J. a kol., 2008; Hudec K. a kol., 2007; Bělín V., 2003) 

Charakteristika – Rozpětí křídel se u tohoto druhu pohybuje v rozmezí 32 – 42 mm 

a délka jeho předního křídla činí 20 mm. Jak lze vyčíst z názvu, typickým znakem této 

osenice je výrazný „gotický“ tvar ležícího písmene „C“, se světle vyplněným středem, 

pokračujícím až k přednímu okraji předního křídla. Na předním okraji, před špičkou křídla, 

se ještě nachází další, vně ostře ohraničená černě-okrová skvrna. Zadní křídla jsou žlutavě 

bílé až světle hnědé, s nenápadnými, ale tmavě zvýrazněnými žílkami. Tělo této osenice 

není delší než 15 mm. Mezi hlavou a hrudí se na jejim hřbetě nachází tzv. límeček, jež má 

ostře ohraničený, žlutavě bílo zbarvený přední okraj a tvoří jej dlouhé šupiny. Na hlavě se 

nacházejí tenká a nitkovitá tykadla. Zadeček je tupě zakončený a většinou není vidět, pod 

složenými nad ním předními křídly. Housenka dorůstá do délky 45 mm. Je popelavě šedé 

až červenohnědé barvy, se zaniklou hřbetní a přerušovanou prostranní linii, která je 

běložlutá s přiléhajícími, avšak často zaniklými tmavými proužky. Spirakulární široký pruh 

je běložlutý až žlutooranžový, se světlými spirakuly. Hlava je výrazně hnědé barvy. 

(Macek J. a kol., 2008; Hudec K. a kol., 2007; Sterry P. a Mackay A., 2005; Reichholf J., 

2004; Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl; www.bejo.pl) 

Bionomie – Létá v nížinách i horách (v Alpách až do výšky 1 800 m n. m.). 

Je mezofilním druhem 2. stupně, obývajícím lesní okraje, meze, paseky, louky, pobřežní 

pásma, pole, parky a zahrady. Vyskytuje se ve dvou generacích, létajících v V. – VI. a VII. 

– XI. měsíci. Druhá generace je většinou početnější, protože je podporována migrujícími 

druhy s jihu. Na konci letové periody většina jedinců druhé generace odlétá zpět na jih. 

Imaga jsou aktivní v noci a přiletávají jak na světlo, tak i vnadidlo. Létá spolu s dalšími 

nočními motýly a jiným hmyzem kolem lamp, kde bývá často potravou pro různé druhy 

netopýrů. Samice skládají vajíčka v V. – VI. měsíci na nadzemních částech živných rostlin.  

Housenky se vyskytují rovněž ve dvou generacích s larválními periodami v VI. – VII. 

a v IX. – IV. měsíci. Jsou polyfágní a živí se převážně různými bylinami jako jitrocel 

(Plantago), šťovík (Rumex), smetánka lékařská (Taraxacum officinale), kopřiva (Urtica), 
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ptačinec prostřední (Stellaria media), starček (Senecio), jetel (Trifolium), divizna 

(Verbascum), vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium). Na podzim mladé housenky 

živoří mezi spadlým listím, v travních trsech či husté vegetaci. Za mírných teplot mohou 

přijímat potravu celou zimu. Přesto, že je tento druh velmi hojný, samotný většinou 

nepůsobí velké hospodářské škody v zemědělské krajině (housenky jsou rozptýleny po celé 

krajině). Většinou se přiřazuje ke komplexnímu žíru, čili k žíru různých housenek, bez 

bližšího druhového vymezení. Kuklí se v řídkém kokonu mělce v půdě (do hloubky 10 – 

15 cm). Přezimovavším stádiem je polodospělá housenka. Zvláštností tohoto motýla je 

jeho velmi dobrá přízpůsobivost na stále se zhoršující životní prostředí. (Novák I., 2010; 

Macek J. a kol., 2008; Hudec K. a kol., 2007; Novák I., 2005; Reichholf J., 2004; Bělín V., 

2003; Zahradník J., 1997; www.lepidoptera.pl; www.bejo.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 52 

a Obrázek 61. Ze všech touto osenicí obývaných lokalit, se v orlovských sadech, nebo 

jejich bezprostřední blízkosti, nacházejí louky, pole, zahrady, lesní okraje nebo i pobřežní 

pásmo kolem Kozího Becirku. Tento motýl je velmi přizpůsobivý a dokonalé se adaptoval 

na zemědělskou krajinu a na stále se zhoršující životní prostředí. V sadech a jejich okolí 

roste dostatek jeho živných rostlin jako šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), smetánka 

lékařská (Taraxacum officinale), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo různé jetele 

(Trifolium), jako jetel luční (Trifolium pratense), jetel prostřední (Trifolium medium) nebo 

jetel plazivý (Trifolium repens). Na fotografii byl zaznamenán v VI. měsíci dospělý 

jedinec, co se shoduje s letovou periodou jeho první generace. Zaznamenána byla 

i generace druhá a to v VIII. měsíci. 

 

Tabulka 52: Xestia c-nigrum (osenice černé C) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2011) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

49 Xestia c-nigrum osenice černé C 22. 8. 2010 5 1 

49 Xestia c-nigrum osenice černé C 23. 8. 2010 6 1 

49 Xestia c-nigrum osenice černé C   3. 6. 2011 4 3 
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Obrázek 61: Xestia c-nigrum (osenice černé C)   © Niemiec D., 3. 6. 2011 

 

 

Xestia ditrapezium (osenice obecná) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), podčeledi 

osenice (Noctuinae) a rodu osenice (Xestia). (www.biolib.cz; www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Palearktický druh létající v jižní a střední Evropě, na východě v Rusku, 

na Sibiři, v povodí Amuru a v Japonsku. V ČR a SR je hojnější pouze místy. (Macek J. 

a kol., 2008; Novák I., 2005; Bělín V., 2003; Zahradník J., 1997) 

Charakteristika – Křídla tohoto druhu mají rozpětí 34 – 44 mm a délka jeho 

předního křídla je 16 – 22 mm. Je červenohnědé až hnědé barvy s velmi podobnou 

kresbou, jakou má osenice trojúhlá (Xestia triangulum). Ne rozdíl od něj, je její límec celý 

červenohnědý (jednobarevný), jen s řádkou světlých šupin uprostřed. Mezi vnitřní příčkou 

a ledvinovitou skvrnou se nachází černohnědý podélný pruh, který rozděluje na dvě části 

kruhová skvrna. Podstatně větší zadní křídlo je hnědavě šedé barvy. Housenka, podobně 

jako u osenice trojúhlé (Xestia triangulum), je hnědá až světlehnědá, s nezřetelnými 

primárními liniemi. Nacházející se na zadečku tmavé úhlovité znaky jsou taktéž 
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nezřetelné. Na posledních dvou zadečkových článcích jsou tmavé, klínovité a často 

vzájemně propojené znaky. Spirakulární pruh je zaniklý. (Macek J. a kol., 2008; 

Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl)  

Bionomie – Obývá nížiny i hory (v Alpách až do výšky 1 800 m n. m.). 

Je mezofilním druhem 2. až 3. stupně. Jeho domovem jsou listnaté a smíšené lesy, lesní 

okraje, polní remízky, louky, pole, vřesoviště, parky, zahrady a okolí vodních toků. 

Je monovoltinní, s letovou periodou začínajíci na konci V. a končíci na počátku VIII. 

měsíce. Dospělí jedinci jsou aktivní hlavně v noci, kde přilétají na kvetoucí rostliny, světlo 

i vnadidlo (cukr). Ve dne často sedí na kamenech. Monovoltinní je rovněž housenka 

s larvální periodou v IX. – V. měsíci. Polyfágní housenky se živí různými rostlinami, jako 

prvosenka (Primula), kopřiva (Urtica), hluchavka (Lamium), smetánka lékařská 

(Taraxacum officinale), zběhovec (Ajuga), mochna (Potentilla), bříza (Betula), olše 

(Alnus), slivoň trnka (Prunus spinosa), vrba (Salix), ostružiník (Rubus) a ptačinec 

(Stellaria). Aktivní jsou hlavně v noci, kdy vylézají na živné rostliny. Ve dne se ukrývají 

v suchém listí. Přezimovavším stádiem je středně velká housenka. (Macek J. a kol., 2008; 

Novák I., 2005; Bělín V., 2003; Zahradník J., 1997; www.lepidoptera.pl; ukmoths.org.uk) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 53 

a Obrázek 62. V okolí sadů se vyskytuje množství biotopů vyhovujících tomuto druhu, 

jako lesy a lesní okraje, louky, okolí Kozího Becirku, zahrady a především pole. V sadech 

se nachází i většina potřebných živných rostlin této osenice, jako prvosenka vyšší (Primula 

elatior), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), 

smetánka lékařská (Taraxacum officinale), mochna husí (Potentilla anserina), bříza 

bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), trnka obecná (Prunus spinosa), 

vrba bílá (Salix alba), ostružiník maliník (Rubus idaeus) a ptačinec trávovitý (Stellaria 

graminea). Na obrázku je zobrazený dospělý jedinec v travním porostu, zaznamenaný 

na konci VI. měsíce, což odpovídá jeho letové periodě. 

 

Tabulka 53: Xestia ditrapezium (osenice obecná) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

50 Xestia ditrapezium osenice obecná 28. 6. 2012 2 4 

50 Xestia ditrapezium osenice obecná 18. 7. 2012 5 4 
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Obrázek 62: Xestia ditrapezium (osenice obecná)   © Niemiec D., 28. 6. 2012 

 

 

Xestia xanthographa (osenice žlutoskvrnná) – patří do čeledi můrovití (Noctuidae), 

podčeledi osenice (Noctuinae) a rodu osenice (Xestia). (www.biolib.cz; 

www.lepidoptera.pl) 

Rozšíření – Je kontinentálním druhem obývajícím Středomoří, střední Evropu, jižní 

Skandinávii, Střední východ (hlavně Írán), Střední Asii a severní Afriku. V ČR i SR je tato 

osenice běžná v nižších a středních polohách. (Macek J. a kol., 2008; Novák I., 2005; Bělín 

V., 2003; Reichholf-Riehm H., 1996) 

Charakteristika – Rozpětí křídel se u tohoto motýla pohybuje v rozmezí 32 – 

37 mm a délka jeho předního křídla je 16 – 18 mm. Na rozdíl od předchozích druhů, nemá 

tato osenice na načervenalých šedohnědých předních křídlech, žádné hnědočerné skvrny. 

Vyskytuje se zde pouze vnější příčka, naznačená na žílkách tmavšími tečkami. 

Blíže k okraji, podél vlnovky, probíhá tmavý stín. Ledvinovitá a kruhovitá skvrna jsou 

světle lemované, ale ne vždy dobře zřetelné. Tento druh je velmi podobný osenici 

hluchavkové (Xestia stigmatica). Na rozdíl od něj ji ale chybí černá skvrna, jež se 
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u osenice hluchavkové nachází mezi ledvinovitou a kruhovitou skvrnou. Zadní křídla, 

s bělavě hnědými třásněmi, jsou zvláště u samců světlejší. Housenka může být žlutošedé, 

šedohnědé nebo zelenavookrově žluté barvy se světlými primárními liniemi. Postranní 

linie jsou na svrchní straně přerušované a černě lemované, naopak hřbetní linie je spojitá. 

K bělohnědému spirakulárnímu pruhu přiléhá seshora tmavý pás. (Macek J. a kol., 2008; 

Reichholf-Riehm H., 1996; www.lepidoptera.pl) 

Bionomie – Vyskytuje se, jak v nížinách, tak i v horách (ve Středomoří až do výšky 

2 000 m n. m.). Je mezofilním až mírně hygrofilním druhem 1. až 2. stupně, kterého lze 

spatřit na okrají lesa, pasekách, světlinách, vřesovištích, stepích, mýtinách, úhorech, 

loukách, v nivách, parcích a zahradách. Imaga vytváří jednu generaci s letovou periodou 

od počátku VIII. měsíce po konec IX. měsíce. Aktivní jsou hlavně v noci, kde létají na 

různé kvetoucí rostliny (obzvláště chrpy) a příležitostně i na světlo a vnadidlo. Housenky 

se rovněž vyskytují v jedné generaci, a to od IX. do V. měsíce. Jsou polyfágní a žijí na 

různých živných rostlinách jako svízel (Galium), chrpa (Centaurea), ptačinec (Stellaria), 

violka (Viola), hrachor (Lathyrus), prvosenka (Primula), šťovík (Rumex) a jitrocel 

(Plantago). Podobně jako dospělí jedinci jsou housenky aktivní v noci. Ve dne se ukrývají 

ve stelivu, mezi suchými listy nebo v trsech trav. Za příznivých klimatických podmínek 

jsou aktivní a přijímají potravu i v zimě. Přezimovavším stádiem je housenka. Na začátku 

léta se kuklí v zemi, v mechu a ve stelivu. Kukelní perioda je dlouhá až 6 týdnů. (Macek J. 

a kol., 2008; Novák I., 2005; Bělín V., 2003; Zahradník J., 1997; www.lepidoptera.pl) 

Výskyt v sadech – Tento motýl byl spatřen ve stádiu imaga, viz Tabulka 54 

a Obrázek 63. Podobně jako u předchozí osenice i tomotu druhu vyhovují zdejší různorodá 

stanoviště. Má zde dostatek živných rostlin, jakými jsou svízel přítula (Galium aparine), 

chrpa luční (Centaurea jacea), ptačinec trávovitý (Stellaria graminea), hrachor luční 

(Lathyrus pratensis), prvosenka vyšší (Primula elatior), šťovík tupolistý (Rumex 

obtulifolius) a různé druhy violek (Viola), jako violka rolní (Viola arvensis), violka psí 

(Viola canina) či violka bílá (Viola alba). Dostatek živných rostlin poskytuje vhodné 

podmínky k rozmnožování. Motýl, zobrazený na obrázku, byl zanamenán v VIII. měsíci 

ukrytý ve dne v travním porostu. Datum pořízení fotografie se shoduje s letovou periodou 

této osenice. V roce 2010 byl však tento motýl zaznamenán i mimo svoji obvyklou letovou 

periodu a to už v VI. a VII. měsíci a také v měsíci X. Prodlouženou letovou periodu lze 

vysvětlit dobrými klimatickými podmínkami.  
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Tabulka 54: Xestia xanthographa (osenice žlutoskvrnná) v ovocných sadech. (Niemiec D., 2010, 2012) 

p. č. Latinský název Český název Datum Číslo sadu Počet kusů 

51 Xestia xanthographa osenice žlutoskvrnná   5. 06. 2010 6 5 

51 Xestia xanthographa osenice žlutoskvrnná   5. 07. 2010 3 6 

51 Xestia xanthographa osenice žlutoskvrnná 22. 10. 2010 2 1 

51 Xestia xanthographa osenice žlutoskvrnná 21. 08. 2012 5 2 

 

 

Obrázek 63: Xestia xanthographa (osenice žlutoskvrnná)  © Niemiec D., 21. 8. 2012 
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8. Botanický průzkum v extenzivních ovocných sadech  

v Orlové-Lazech 

Botanický průzkum v extenzivních ovocných sadech byl proveden za účelem 

zmapování zdejší vegetace a její vazbě na vyskytující se noční motýly. V kapitole, 

popisující mnou nalezené druhy nočních motýlů, viz 7.1, je v části charakteristika vždy 

uveden seznam hlavních živných rostlin těchto motýlů. Ve srovnání se seznamem 

nalezených druhů rostlin, jež byl uveden v mé bakalářské práci a s novými 

fytocenologickými snímky, které budou popsány níže, lze zjistit, kterým druhům nočních 

motýlů nejvíce vyhovuje zdejší floristická skladba. Z ní lze usoudit, zda mnou spatřený 

motýl se zde vyskytoval jen nahodile (protože zde nemá žádnou živnou rostlinu), nebo 

ovocný sad je jeho domovem. Ačkoli se nepodařilo určit všechny mnou nalezené housenky 

do druhů, lze podle zde rostoucích živných rostlin předpokládat, že ovocný sad a jeho 

blízké okolí skýtá domov pro všechny mnou nalezené dospělé jedince daného druhu. 

Ke každému z nich, viz Charakteristika jednotlivých druhů nočních motýlů, lze přiřadit 

přinejmenším jednu zde rostoucí živnou rostlinu.   

 

 

8.1 Fytocenologické snímky 

Spolu s kolegyní Bc. Barbarou Matuszkovou jsme v jednotlivých ovocných sadech, 

viz Obrázek 1, vytvořili fytocenologické snímky, viz Tabulka 55, Tabulka 56, Tabulka 57, 

Tabulka 58, Tabulka 59 a Tabulka 60, za účelem získání přehledu o zdejší rostlinné 

druhové skladbě a jejim vlivu na výskyt zde nalezených denních a nočních druhů motýlů. 

Vytvořením fytocenologických snímků a díky jejich statistickému vyhodnocení 

v příslušných programech, bylo možno zjistit typ zdejšího stanoviště.  
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Tabulka 55: Fytocenologický snímek z hruškového sadu (č. 1). (Matuszková B. a Niemiec D., 2012) 

Vědecký název Národní název Patrovitost Pokryvnost 

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 sp. hrušeň [3] 444 

Ranunculus acris pryskyřník prudký [6] +.. 

Rosa canina růže šipková [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 56: Fytocenologický snímek z jablkového sadu naproti hruškového sadu (č. 2).  

(Matuszková B. a Niemiec D., 2012) 

Vědecký název Národní název Patrovitost Pokryvnost 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha [6] 44 

Angelica sylvestris děhel lesní [6] 2. 

Arctium minus lopuch menší [6] 1. 

Calamagrostis epigejos třtina krovištní [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 [3] 44 

Phleum pratense bojínek luční [6] 2. 

Phragmites australis rákos obecný [6] 3. 

Prunus avium třešeň ptačí [3] r. 

Quercus robur dub letní [5] 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] .+ 
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Tabulka 57: Fytocenologický snímek z jablkového sadu při zastávce MHD U Kornase (č. 3).  

(Matuszková B. a Niemiec D., 2012) 

Vědecký název Národní název Patrovitost Pokryvnost 

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 [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 

 

Tabulka 58: Fytocenologický snímek z jablkového sadu v blízkosti jezera Kozí Becirk (č. 4).  

(Matuszková B. a Niemiec D., 2012) 

Vědecký název Národní název Patrovitost Pokryvnost 

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. 
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Hypericum perforatum třezalka tečkovaná [6] 11 

Juglans regia ořešák královský [2] r. 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná [6] +1 

Malus spp. jabloň [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. 

 

Tabulka 59: Fytocenologický snímek z jablkového sadu při zastávce MHD Sad (č. 5).  

(Matuszková B. a Niemiec D., 2012) 

Vědecký název Národní název Patrovitost Pokryvnost 

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 [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 60: Fytocenologický snímek z jablkového sadu v blízkosti louky (č. 6). 

(Matuszková B. a Niemiec D., 2012) 

Vědecký název Národní název Patrovitost Pokryvnost  

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 [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 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 

 

 

Poznámka: 

K determinaci rostlin byly použity vlastní znalosti a odborná literatura (Spohn M., 

2010; Hecker U., 2009; Deyl M., 2001; www.biolib.cz)   
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8.1.1 Vysvětlivky k fytocenologickým snímkům 

 

Patrovitost: 1 – vysoké stromové patro  

  2 – střední stromové patro    

  3 – nízké stromové patro    

  4 – vysoké keřové patro    

  5 – nízké keřové patro    

  6 – bylinné patro     

  7 – juvenilní stadium     

 

Pokryvnost: r    1 – 3 kusy 

  +         do 1 % 

  1    1 –     5 % 

  2    5 –   25 % 

  3  25 –   50 % 

  4  50 –   75 % 

  5  75 – 100 % 
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9. Statistické zhodnocení rostlin 

Statistické zhodnocení rostlin bylo provedeno v programech Turboweg, Juice 

a Excel.  

Nalezené druhy rostlin byly v podobě jednotlivých fytocenologických snímků 

zapsány do programu Turboweg. Tyto byly z něj následně vyexportovány do programu 

Juice, kde pomocí Ellenbergových indikačních hodnot byly zjištěny parametry pro daný 

typ stanoviště, jako světlo, teplota, kontinentalita, vlhkost, půdní reakce a půdní dusík. 

Zjištěný byl rovněž Schannon-Wienerův index druhové diversity (H´). 

Druhová diverzita je ukazatelem struktury společenstva, kterou lze vyjádřit počtem 

druhů, jenž toto společenstvo vytváří. Společenstva o stejném počtu druhů však nejsou 

vždy rovnocenná z hlediska druhové rozmanitosti. Liší se dominancí, čili procentuálním 

zastoupením druhů. Výstižnější je proto vyjádření druhové diverzity pomocí příslušného 

indexu, který pomocí jednoho čísla zohlední jak počet druhů ve společenstvu, tak i jejich 

poměrné zastoupení v něm. Pro toto vyjádření se nejčastěji používá výpočet pomocí 

Shannon-Wienerova indexu (H´) a Simpsonova indexu (S) druhové diverzity. V mém 

případě byl zvolen Shannon-Wienerův index (H´), jenž se pohybuje v rozmezí od 0 do 5, 

což jsou monokultury tvořené jediným druhem až vysoce diverzifikované biocenózy 

s velkým počtem dominantních druhů. (etext.czu.cz) 

Výsledky byly vyexportovány do přehledných tabulek v Excelu a následně do Wordu 

viz Tabulka 61. Výsledné hodnoty byly dle Ellenbergových ekočísel zařazeny do příslušné 

skupiny viz Tabulka 62. 
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9.1 Vyhodnocení fytocenologických snímků 

 

Tabulka 61: Fytocenologické snímky podle Ellenbergových ekočísel z programů Turboweg a Juice. (Matuszková B. a Niemiec D., 2012) 

Hruškový sad (č. 1) 

Číslo záznamu Počet druhů Shannon-Wienerův in. 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 4,5 6,43 7,25 7,43 

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

 

Jablkový sad u hruškového sadu (č. 2) 

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

1 19  2,31 6,82 5,36 4,08 6,14 6,67 6,75 

2 16  1,8 6,67 5,2 3,73 6 7 6,77 

 

Jablkový sad při zastávce MHD U Kornase (č. 3) 

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

1 11  1,87 7,33 5,33 4,33 5,71 6,8 6,89 

2 14  2,03 7,25 5,22 4,33 5,67 6,83 7 
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Jablkový sad v blízkosti jezera Kozí Becirk (č. 4) 

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

1 20 2,01 6,12 5,77 4,31 5,47 6,67 6,53 

2 16 1,86 6,21 5,25 4,5 5,82 6,75 5,75 

 

Jablkový sad při zastávce MHD Sad (č. 5) 

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

1 12 1,88 6,3 5,13 4,14 5,88 7 6,67 

2 11 1,69 6,13 5,5 4,86 5,4 6,25 6,88 

 

Jablkový sad v blízkosti louky (č. 6) 

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

1 15 2,2 7 5,67 4,63 5,38 7 6,11 

2 15 1,91 6,69 5,1 4 5,89 6,86 6,67 
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9.1.1 Vysvětlivky k vyhodnocení fytocenologických snímků 

 

Ellenbergová ekočísla (EL) 

 

Světlo     Teplota     Kontinentalita 

0 – indiferentní  0 – indiferentní             0 – indiferentní 

1 – důsledně plně sciofytní  1 – pouze v mrazivých polohách 1 – euoceanický 

2 – mezi 1 a 3    2 – mezi 1 a 3     2 – oceanický  

3 – sciofyt         3 – převážně v chladných polohách 3 – mezi 2 a 4 

4 – mezi 3 a 5          4 – mezi 3 a 5     4 – suboceanický  

5 – hemisciofyt   5 – intermediánní stanoviště  5 – intermediánní 

6 – mezi 5 a 7             6 – mezi 5 a 7           6 – subkontinentální 

7 – hemiheliofyt   7 – většinou teplá stanoviště   7 – mezi 6 a 8 

8 – mezi 7 a 9    8 – mezi 7 a 9     8 – kontinentální 

9 – heliofyt    9 – pouze velmi teplá stanoviště 9 – eukontinentální 

 

Vlhkost         Půdní reakce    Půdní dusík 

0 – indiferentní    0 – indiferentní  0 – indiferentní 

1 – extrémně suchá (skály a p.)   1 – velmi kyselá  1 – velmi chudá 

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

3 – suché půdy     3 – kyselé půdy  3 – chudé půdy 

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

5 – čerstvé půdy (normální, střední)  5 – slabě kyselé půdy  5 – středně bohaté půdy 

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

7 – vlhké půdy (nevysychají)   7 – neutrální půdy  7 – bohaté půdy 

8 – mezi 7 a 9                     8 – mezi 7 a 9   8 – indikátor dusíku 

9 – mokré půdy (špatná aerizace)   9 – neutrální, bázické 9 – velmi bohatá  

            (alkalické) půdy   (indikátor silné 

eutrofizace) 

10 – pravidelně zaplavované půdy eutrofizace 

11 – vodní rostliny (listy plovoucí na hladině) 

12 – "podvodní" rostliny (celé ponořené)     (botanika.unas.cz)
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Tabulka 62: Zhodnocení fytocenologických snímků podle Ellenbergových ekočísel. (Matuszková B. a Niemiec D., 2012)  

Hruškový sad (č. 1) 

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 

4,5 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 bohaté 

půdy 

    

Jablkový sad u hruškového sadu (č. 2) 

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 5,2 intermediánní 

stanoviště 

3,73 suboceanický 6 mezi 5 a 7 7 neutrální půdy 6,77 bohaté 

půdy 

    

Jablkový sad při zastávce MHD U Kornase (č. 3) 

Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

7,33 hemiheliofyt 5,33 intermediánní 

stanoviště 

4,33 suboceanický 5,71 mezi 5 a 7 6,8 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 bohaté 

půdy 
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Jablkový sad v blízkosti jezera Kozí Becirk (č. 4) 

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 

    

Jablkový sad při zastávce MHD Sad (č. 5) 

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 neutrální půdy 6,67 bohaté 

půdy 

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

půdy 

    

Jablkový sad v blízkosti louky (č. 6) 

Světlo Teplota Kontinentalita Vlhkost Půdní reakce Půdní dusík 

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

6,69 hemiheliofyt 5,1 intermediánní 

stanoviště 

4 suboceanický 5,89 mezi 5 a 7 6,86 neutrální půdy 6,67 bohaté 

půdy 
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9.2 Výsledky  

Z výše uvedených tabulek lze vyčíst, že ačkoli se na sledovyných stanovištích 

vyskytuje hodně stromů, menší rostliny netrpí nedostatkem světla (hodnoty se pohybuji 

kolem 7 – hemiheliofyt, v jednom případě kolem 6 – mezi hemisciofyt a hemiheliofyt). 

Hodnoty teploty na zkoumaných stanovištích se pohybují v rozmezí 5 až 6 – intermediánní 

až teplejší stanoviště, což vcelku odpovídá zdejšímu mírnému podnebí. Hodnoty 

kontinentality se pohybují v rozmezí od 5 do 4, což odpovídá intermediánnímu 

až suboceánickému klimatu. Pokud jde o půdu, tak se jedná o čerstvé až mírně vlhké půdy 

(hodnoty 5 – 6). Kyselost (pH) zdejší půdy je většinou neutrální – odpovídá hodnotě 7. 

Poslední důležitou vlastností zdejších půd je jejich vysoký obsah dusíku (hodnoty na 

většině stanovišť se pohybují kolem 7). Důkazem je značný výskyt nitrofilních rostlin, jež 

indikují vysoký obsah dusíku v půdě. Ve zkoumaných ovocných sadech se jedná zejména 

o kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), která je v sadech druhem dominantním. Posledním 

ukazatelem, jenž byl u rostlinného společenstva určen, je Schannon-Wienerův index 

druhové diversity (H´). Jeho průměrná hodnota se pohybuje kolem 2, což znamená, že se 

nejedná o vysoce diverzifikovanou biocenózu, ale njedná se ani o monokulturu. Dalo by se 

říci, že se jedná o středně diverzifikovanou biocenózu s kopřivou dvoudomou jako 

dominantním druhem. 
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10.  Statistické zhodnocení nočních motýlů 

Statistické zhodnocení rostlin bylo provedeno v programech Excel a Canoco. 

V programu Excel byl spočítán Schannon-Wienerův index druhové diversity 

následujícím způsobem. Nejdříve byly všechny druhy nalezených nočních motýlů zapsány 

do tabulky v excelu s příslušnými daty jako datum nálezu, číslo sadu a v něm počet 

nalezených kusů. Následně byly pomocí filtru nalezené druhy rozděleny dle data nálezu na 

jednotlivé roky tj. 2010 – 2012. Za každý rok bylo sečteno množství nalezených kusů jak 

jednotlivých druhů, tak i jejich celkové množství. Z těchto sum byla spočítána relativní 

abundance (pi) dle vzorce    
                               

                              
. Díky výpočtu relativní 

abundance bylo možno spočítat Schannon-Wienerův index druhové diversity (H´). Ten byl 

vypočítán dle vzorce     –∑       
 
   . 

Výsledky byly následující. V roce 2010 vyšel Schannon-Wienerův index druhové 

diversity H´   2,84, v roce 2011 –  H´   2,65 a v roce 2012 – H´   3,36. Z těchto 

výsledků vyplývá, že největší druhová diverzita v extenzivních ovocných sadech byla 

v roce 2012 a naopak nejmenší v roce 2011. Na takovéto výsledky mělo vliv více faktorů 

např. nepřesnosti v počtech, či nepravidelné sledování. To se ale odvíjelo především od 

počasí, které mělo na výskyt motýlů v sadech největší vliv. Jelikož v létě roku 2012, kdy je 

největší výskyt motýlů, bylo slunečné a teple počasí, byl zaznamenán největší počet druhů 

i kusů. V roce 2010 bylo počasí proměnlivé, a proto bylo zaznamenáno méně kusů i druhů. 

Nejhorší počasí však bylo v létě roku 2011. Pršelo praktický celý červenec a i v jiných 

měsících to nebylo mnohem lepší. Projevilo se to jak na menším počtu druhů, tak i kusů. 

Obecně lze však říci, že druhová diverzita nočních motýlů v extenzivních ovocných 

sadech v Orlové-Lazech, které průměrná hodnota za všechny roky činí 2,95, je na velmi 

dobré a celkem vysoké úrovni. 

Mezi nejdominantnější druhy, které zde byly zdokumentovány, patří např. motýl 

zařazený do čeledi zavíječovití (Pyrylidae sp.), v příloze označený jako Pyrylidae sp. 1., 

kovolesklec gamma (Autographa gamma), trávnička luční (Rivula sericeralis) nebo 

píďalka kopřivová (Camptogramma bilineata).  

Nejvíc se zde daří motýlům, jejichž živnou rostlinou je kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), jež je v sadech dominantním druhem.  



Bc. Dominik Niemiec: Hodnocení výskytu nočních motýlů v ovocných sadech 

2013                                                                                                                                    139 

Program Canoco se používá k hodnocení vícerozměrných závislostí a umožňuje 

několik druhů gradientových analýz. Výstupem těchto analýt je tzv. ordinační diagram, jež 

zobrazuje vztahy mezi druhy (species – noční motýli) a vzorky (samples – sady).  

První použitou metodou byla DCA analýza, jejímž účelem je výpočet délky 

gradientů. Na základě těchto délek se rozhoduje, jakou analýzu lze použít v další fázi. 

Vstupními daty pro tuto analýzu byl počet kusů jednotlivých druhů nočních motýlů 

v daném sadu (viz kapitola 7.1). Výsledkem analýzy byly délky gradientů menší než 3, 

a proto byla jako další zvolená PCA analýza, což je lineární aproximace závislostí 

proměnných. Kromě zjištěné délky gradientů, bylo možné ještě z ordinačního diagramu 

DCA analýzy zjistit, že jednotlivá stanoviště, kterými jsou zde sady 1 – 6, se od sebe 

z hlediska environmentálních charakteristik příliš nelíší. 

Pro PCA analýzu byla zvolená stejná data, jako v případě DCA analýzy. Při výpočtu 

v ordinačním diagramu bylo zároveň použito centrování dle nočních motýlů i sadů. 

Výsledkem PCA analýzy je Graf 1, na němž jsou sady vyobrazeny zelenými, černě 

lemovanými kruhy a jednotlivé druhy nočních motýlů znázorňují zelené šipky. Podle 

podobných envirnomentálních charistik byly jednotlivé sady rozdělené do čtyř čtverců. 

Šipky, směřující k jednotlivým sadům, zobrazují, jak dalece je daný druh na konkrétní sad 

vázán. Čím delší šipka a více směřující od okraje čtverců do prostoru, tím více je daný 

druh motýla vázán na konkretní sad. Naopak motýli, jejichž šipka je kratší, nejsou na daný 

sad tolik vázáni. Šipka, jež se vyskytuje na rozhraní dvou vzájemně sousedících čtverců, 

znamená, že daný druh se může vyskytovat v obou těchto sadech (není striktně vázán na 

konkrétní stanoviště).  

Obdobně, jako u DCA analýzy, lze i z ordinačního diagramu PCA analýzy vyčíst, že 

environmentální charakteristiky, jakými mohou být světlo, teplota apod., jsou 

v extenzivních ovoxných sadech velice podobné. Dokazuje to, jak celkem rovnoměrné 

rozprostření nočních motýlů ve všech sadech (viz Graf 1), tak i vyhodnocení 

fytocenologických snímků podle Ellenbergových ekočísel (viz kapitola 9.1).  

Kromě rozmístění motýlů v jednotlivých sadech, lze v programu CanoDraw z tohoto 

grafu ještě vyčíst Schannon-Wienerovy indexy pro jednotlivé sady. Tyto jsou, obdobně 

jako v případě jednotlivyh let, opět značně vysoké. V sadě č. 1 = 2,981; v sadě č. 2 = 2,85; 

v sadě č. 3 = 2,734; v sadě č. 4 = 1,864; v sadě č. 5 = 2,525; v sadě č. 6 = 2,634.  
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Graf 1: PCA analýza - ordinační diagram (Niemiec D., 2013) 

 

Poznámka: 

S ohledem na množství druhů nočních motýlů vyskytujících se v extenzivních 

ovocných sadech v Orlové-Lazech, byly v grafu, místo celých názvů motýlů, použity jejich 

pořadová čísla, viz Tabulka 3. Celé názvosloví bylo zachováno pouze u těch jedinců, kteří 

byli zařazeni do čeledí.   
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11.  Diskuse 

Jak již bylo uvedeno výše, dle provedeného terénního průzkumu zkoumané lokality 

a naměřených a vyhodnocených dat lze říci, že extenzivní ovocné sady v Orlové-Lazech 

jsou z botanického a lepidopterologického hlediska velmi zajímavou lokalitou. Vyskytuje 

se zde mnoho druhů rostlin a také mnoho druhů jak nočních tak i denních motýlů. Sady 

poskytují útočiště i řadě dalších druhů živočichů, ať už se jedná o hmyz, ptáky nebo savce. 

Mezi přednosti této lokality patří zcela jistě její jedinečnost, protože zachovalých 

extenzivních ovocných sadů již není mnoho. Výhodou, zejména sadu č. 1 a 2 je jejich 

vzdálenost od obytné zástavby, díky čemu jsou méně ovlivňovány lidskou činností. 

Zde bylo nalezeno i nejvíce druhů, včetně přástevníka užankového (Hyphoraia aulica). 

Je pravdou, že sad č. 1 se nachází v blízkosti hlavní čtyřproudové silnice a také přímo mezi 

sady č. 1 a č. 2 vede z této komunikace vedlejší silnice. Tato hlavní silnice už není tak 

frekventovaná, jako bývala v době intenzivní těžby uhlí. Také na zmíněné vedlejší silnici 

mezi sady č. 1 a č. 2 je automobilový provoz jen ojedinělý. Nejintenzivněji se projevuje 

antropogenní činnost v sadech v době dozrávání plodů, které jsou, dalo by se říci, zcela 

vysbírány určitými občany, za účelem zpeněžení ve výkupu. To s sebou přináší zvýšení 

znečištění množstvím odpadků zanechaných těmito lidmi v sadech a také značný sešlap 

místní vegetace. I přes tyto antropogenní vlivy se místní flóře a fauně daří. Nepatrně menší 

druhová diverzita motýlů a rostlin ve zbývajících zkoumaných sadech může být 

zapříčiněná větší obytnou zástavbou. Ta s sebou přináší zvýšení hluku, větší množství 

odpadů a vyšší imisní i emisní zátěž, ať už z dopravy, či lokálních topenišť. Především 

sady č. 3 a 5 jsou koseny v nevhodném ročním období, kdy se vyskytuje nejvíce motýlů, 

což je další z příčin snížení druhové rozmanitosti. Vlastníci těchto pozemků se však musí 

řídit zákonem, který nařizuje kosit veškeré pozemky a to nejpozději do konce června 

daného roku, aby se zabránilo šíření plevelů. Řešením by mohlo být udělení vyjímky, díky 

které by se tyto pozemky kosily později nebo by se nemusely kosit vůbec.  Na rozdíl od 

roku 2010, kdy byl zde poprvé prováděný průzkum, se v následujících letech zvýšila na 

oklních polích zemědělská činnost. To s sebou nese jisté výhody, ale i nevýhody. V roce 

2010 byla zde zemědělská činnost daleko méně intenzivní. Pro pěstování obilí bylo 

využíváno zejména pozemků, označených v mapě 7 a 6 viz Obrázek 1. Pozdějí ale 

společnost RPG RE Land, s.r.o., které je vlastníkem většiny zdejších pozemků, pronajala 

parcely, označené v mapce čísly 1 – 9, farmě Stonava. Její hlavní činností byl ještě 
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v nedávné době chov prasat a stavební činnost. Tyto činnosti provozuje i nadále, avšak od 

roku 2008 začala provozovat bioplynovou stanici. K vypěstování plodin potřebných pro 

provoz bioplynové stanice si vystačila s vlatními a pronajatými pozemky ve Stonavě 

a blízkém okolí. V roce 2010 se však začala bioplynová stanice rozšiřovat. Důsledkem 

tohoto rozšíření je vyšší spotřeba vstupních surovin, a proto bylo potřeba nalézt nové 

pozemky vhodné pro pěstování kukuřice a technického žita, jež jsou zde hlavními 

vstupními surovinami. Farma Stonava se proto dohodla s vlastníkem pozemků (RPG) a od 

té doby pronajímá většinu z nich ve Stonavě, Horní Suché a Albrechticích u Českého 

Těšína. Přesto, že další pozemky jsou od farmy vzdálenější, pronajímá je i v Havířově 

a v Orlové-Lazech (všechny v mapě modře vyznačené pozemky). Původní louky tak byly 

nahrazeny zemědělskou plochou určenou k pěstování kukuřice a technického žita, čehož 

následkem mohlo být snížení celkové druhové diverzity jak rostlin, tak i živočichů 

vyskytujících se na původních loukách a v celé lokalitě. S výskytem jiných rostlin 

(technické žito, kukuřice) se však vyskytli i jiní živočichové. Pokud vezmeme v úvahu 

noční motýly, tak zde byl zaznamenán zvýšený výskyt druhů patřících do čeledí 

zavíječovití (Pyralidae) a osenice (Noctuinae). Zvýšený výskyt množství druhů právě 

u těchto dvou čeledí je celkem logický, protože motýli, zejména těchto dvou čeledí, jsou 

považování za největší hospodářské škůdce. Z hlediska druhové diverzity je výskyt více 

druhů samozřejmě přínosem, z hlediska zemědělství nejsou však takovéto druhy vítanými 

hosty. Se zvýšenou intenzitou zemědělství se zvýšila i intenzita kosení, což má rovněž svá 

negativa i pozitiva. Jak už jsem psal v bakalářské práci, velkým problémem sadů jsou 

invazní rostliny. Obzvlášť se zde rozrůstá křídlatka japonská (Reynoutria japonica), jež 

vytlačuje okolní rostliny, čerpá živiny z půdy a omezuje přísun světla. V minulých letech 

nebylo tomuto problému věnováno příliš mnoho pozornosti ani finančních prostředků. 

Od doby zvýšené zemědělské aktivity se ale začalo s křídlatkou (alespoň částečně) bojovat. 

Snahou farmy Stonava je odstranit tohoto škůdce přinejmenším z obdělávaných polí 

a jejich okrajů. Za tímto účelem je křídlatka systematicky ničena chemicky, pomocí 

různých prostředků (hlavně Roundup) i mechanicky, pravidelným kosením. Bohužel je 

tento druh opravdu velmi odolný a přes veškerou snahu se pořád rozrůstá dál. Příkladem 

může být minulý rok. Když je na obdělávaných pozemcích zasetá kukuřice, má křídlatka 

zdatného konkurenta. V minulém roce bylo kromě pole č. 1 a 2. na všech polích zaseté 

technické žito. I přes chemické ošetření byla křídlatka na poli č. 9 schopna za velmi 
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krátkou dobu přerůst tuto obilninu přímo uprostřed pole. Závěrem lze říct jen to, že boj 

s touto rostlinou je opravdu velice těžký a úporný. I když snaha v boji s křídlatkou je 

přínosem, často tím trpí půda i okolní rostliny, na něž jsou vázání různí živočichové, mezi 

nimi i noční motýli. Pomocí mechanického kosení jsou totiž často kromě křídlatky zničeny 

i jiné druhy rostlin, jež se v její blízkosti vyskytují. Za tuto činnost však farma Stonava 

zcela nezodpovídá, protože jedna z podmínek smlouvy o pronájmu pozemků nařizuje 

pravidelné kosení zbývajících pozemků bez zemědělského využití, což jsou okraje cest 

a příkopy, v kterých se vesměs vyskytuje mnoho různorodých druhů rostlin. Ještě větší 

problémy způsobuje ošetření chemickými prostředky. Užitím např. již zmíněného 

Roundupu se vyhubí všechny rostliny, avšak první, která se na postřikem ošetřeném místě 

objeví znova, je opět křídlatka. Z jiných zdejších invazních druhů rostlin mohu ještě 

vyjmenovat zlatobyl kanadský (Solidago canadensis), které se v sadech rovněž vyskytuje 

v hojném počtu. Tato rostlina však není, na rozdíl od křídlatky, ani tak problematická ani 

tak veliká. Kladné body ji lze přidat za její medonosnost. Invazní druhy rostlin i zvýšená 

zemědělská aktivita rozhodně druhovou diverzitu nezvýší. Toto nejsou však největší 

problémy zdejších sadů. Tím největším nadále zůstává hrozba jejich úplného zrušení, a jak 

jsem se dozvěděl od jednoho zaměstnance farmy, kdyby se na tento účel našly finanční 

prostředky, tak by už sady byly dávno zrušeny. Pro nynějšího vlastníka nepředstavují 

zřejmě objekt lukrativního využití. Na uvolněných parcelách by se totiž dala provozovat 

další zemědělská činnost, lesnická činnost nebo poblíž lidské zástavby by se mohly 

postavit nové objekty. Pro existenci sadů takto jediným pozitivem snad zůstává jen to, že 

peníze na tento účel prozatím uvolněny nebyly a vypadá to, že snad ještě dlouho nebudou, 

což je dobře. 

Zrušení extenzivních ovocných sadů by rozhodně nebylo přínosem pro zdejší 

živočichy a rostliny. Vhodnost zdejšího území pro noční motýly potvrzují výsledky 

z programů Excel a Canoco. Dle těchto programů je Schannon-Wienerův index druhové 

diversity nočních motýlů na velmi vysoké úrovni, a to jak v jednotlivých sadech, tak 

i v jednotlivých letech zde prováděného výzkumu.   

Z hledika biotopů patří mezi nejzajímavější stanoviště sad č. 1. Je to polostinné, 

nitrofilni a ruderální stanoviště a je navíc jediným hrušňovým sadem. Vyskytují se zde jak 

suchomilné druhy, jako řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), tak i vlhkomilné druhy, jako 

kakost bahenní (Geranium palustre). Dominantními druhy jsou nitrofilní rostliny, jako 
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bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo 

bojínek luční (Phleum pratense). K ruderálním rostlinám lze zařadit pcháč oset (Cirsium 

arvense) nebo kostival lékařský (Symphytum officinale). Zajimavostí tohoto sadu je i to, že 

prozatím jako jediný odolává invazním druhům rostlin. Za zmínku stojí i fakt, že právě 

v tomto sadě byl nalezen ohrožený přástevník užankový (Hyphoraia aulica). Bylo zde 

nalezeno 30 druhů nočních motýlů a index druhové diverzity byl ze všech sadů nejvyšší. 

Sad č. 2 se nachází hned naproti sadu č. 1. Je to sušší stanoviště, ale vyskytují se zde 

i mokřadní plochy. Na prosluněných místech lze nalézt, kromě dominantních nitrofilních 

rostlin, srhu laločnatou (Dactylis glomerata) či opletník plotní (Calystegia sepium). Tento 

biotop je už značně ovlivněný invazními druhy rostlin jako zlatobýl kanadský (Solidago 

canadensis) a především křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Sad je i díky křídlatce 

více zastíněn. Motýlům však invazní druhy příliš nevadí. Jak jejich počet (20 druhů), tak i 

index druhové diverzity, byly poměrně vysoké. 

Sady č. 3, 5 a 6 jsou nejvíce ovlivněné antropogenní činností. Nacházejí se velmi 

blízko lidské zástavby, čemuž odpovídá i výskyt druhů motýlů jako zavíječ senomilný 

(Hypsopygia costalis) nebo zavíječ domácí (Pyralis farinalis), jež jsou vázány na 

urbanizovanou krajinu. Stanovištní podmínky jsou však velmi podobné, jako 

u předchozích sadů a proto i indexy druhové diverzity a počet druhů nočních motýlů 

v jednotlivých sadech jsou opět vysoké. V sadě č. 3, 5 a 6 bylo nalezeno 21, 15 a 18 druhů.     

Z rostlin jsou zde dominantními opět nitrofilní druhy a také jabloně (Malus).  

Trochu jiný, ačkoli opět podobný předchozím stanovištím, byl sad č. 4. Jelikož se 

nachází v blízkosti vodní plochy (Kozího Becirku), je narozdíl od předchozích mezofilních 

stanovišť i částečně hygrofilním stanovištěm. Vyskytují se zde proto některé jiné rostliny, 

jako vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) nebo kapraď samec (Dryopteris filix-mas). 

Motýlů v tomto sadě bylo nejméně, čemuž odpovídá i nejnižší index druhové diverzity ze 

všech zkoumaných sadů. Bylo zde nalezeno pouze 7 druhů nočních motýlů.  

Dle Schannon-Wienerových indexů druhové diverzity jak rostlin, tak i nočních 

motýlů lze říci, že všechny ovocné sady jsou si velice podobné. Líší se především různými 

mikroregiony např. v sadě č. 2 se vyskytuje mokřadní plocha, část sadu č. 4 je hygrofilní. 

Obecně lze říci, že všechny sady jsou nitrofilními, mezofilními a ruderálními loukami. 
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Celkově bylo v letech 2010 – 2012 v sadech nalezeno a determinováno 57 různých 

typů nočních motýlů. 51 z nich bylo zařazeno do druhů a zbylých 6 do čeledí. Za 3 roky 

výzkumu jsem zaznamenal 510 kusů všech těchto motýlů. Ve srovnání s literaturou by se 

dalo říci, že s ohledem na celkový počet druhů nočních motýlů vyskytujících se v ČR, to 

není hodně.  

V letech 2002 – 2012 v ČR proběhlo rozsáhlé mapování denních druhů motýlů. 

Ikdyž předmětem mého výzkumu v sadech byli motýli noční, lze i na základě mapování 

motýlů denních získat alespoň částečný přehled o možné druhové diverzitě nočních motýlů 

v ČR. Z tohoto mapování bylo zjištěno, že v ČR se vyskytuje již jen okolo 150 druhů 

denních motýlů a také to, že ve všech skupinách hmyzu bylo vyhubeno kolem 2 – 3 tisíc 

druhů. Takový úbytek za posledních 10 let je opravdu alarmující. Jelikož desetileté 

mapování denních motýlů bylo ukončeno, budou se entomologové v příštích letech 

věnovat mapování motýlů nočních. Jak už ale bylo výše řečeno, při tak velkém vymírání 

denních motýlu a jiného hmyzu, je téměř jisté, že počet druhů nočních motýlů bude 

mnohem nižší, než se doposud uvádělo (kolem 2 000 druhů). (www.lepidoptera.cz) 

Proto si myslím, že ani těch mnou popsaných 57 druhů nočních motýlů není 

v souvislosti s plošným vymíráním hmyzu tak úplně zanedbatelný počet. Měli bychom se 

proto snažit o zachování zdejších extenzivních ovocných sadů, které jsou pro motýly 

vhodné zejména z důvodu množství vyskytujících se zde živných rostlin a také díky 

vzájemné provázanosti místních biotopů, jakými jsou lesy, louky, pole, zahrady, vodní 

plocha (Kozí Becirk) a částečně urbanizovaná kraijina. 
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12.  Závěr 

Dle obdrženého zadání jsem splnil všechny cíle této diplomové práce. V rešeršní 

části jsem popsal dvě největší a nejpočetnější čeledi nočních motýlů. V letech 2010 – 2012 

jsem provedl v zkoumaných extenzivních ovocných sadech v Orlové-Lazech botanický 

i lepideptorologický průzkum se zaměřením na noční druhy. Lepidopterologický 

i botanický průzkum byl proveden pomocí nedestruktivní metody. V charakteristice 

jednotlivých motýlů byl každý druh důkladně popsán a byla určena i jeho vazba na 

konkrétní živné rostliny. V botanickém průzkumu jsme pak s kolegyní některé živné 

rostliny nalezli a v jednotlivých sadech vytvořili fytocenologické snímky, které byly 

posléze zapsány do programu Turboweg s následným vyhodnocením v programu Juice. 

Statistické zhodnocení nočních motýlů bylo provedeno v programech Excel a Canoco. 

V diskusi jsem se snažil vysvětlit aktuální stav, v jekém se extenzivní ovocné sady 

nacházejí a jaké má její vlastník s nimi plány do budoucna. V závěrečné části diskuse byla 

vysvětlena významnost ovocných sadů jako biotopu pro zde nalezené noční motýly. 

V další práci na toto téma by ještě bylo možné uvést srovnání sledovaných ploch s jinými 

referenčními plochami a provést další statistické metody v programu Canoco, což nebylo 

z časového hlediska v této práci proveditelné. Dále by ještě bylo možné zařadit daná 

společenstva rostlin až do asociací nebo i svazů. K tomu je ale zapotřebí získání dalších 

potřebných dat, což ale obnáší další sledování a výzkum.   
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