
 1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování základního entomologického pr ůzkumu 

se zaměřením na řád blanok řídlí (Hymenoptera) na 

území navrhované p řírodní památky  

Písčiny u Oleška 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval  

Mgr. Pavel Tyrner                                                                    říjen 2008 

 

 

 

 

 



 2 

Úvod  

 

   Skupina akuleátních hymenopter je druhově velmi početná, čítá 1098 druhů v Čechách 

(Bogusch, Straka, Kment, eds. 2007), zahrnuje druhy s rozdílnými nároky na biotop a 

klimatické činitele a proto její druhové složení může významně přispět k charakteristice 

lokality a biotopů. Další výhodou skupiny je, že se jedná o druhy snadno zjistitelné, které 

většinou létají při plné sluneční expozici  a je možné je, až na výjimky, relativně dobře určit. 

Biologie a ekologické nároky většiny druhů je zpracována a zachycena v literatuře. Cílem 

průzkumu bylo zjistit maximální počet druhů a vyvodit závěry o přírodních kvalitách 

navrhované PP Písčiny u Oleška. Těmto cílům byly podřízeny sběrné metody a výběr 

stanovišť pro průzkum.  

       

 

Materiál a metodika   

 

    Předmětem výzkumu byly tyto čeledi akuleátních (žahadlových) blanokřídlých. 

Chrysididae (zlatěnkovití), Tiphiidae (trněnkovití), Mutillidae (kodulkovití), Sapygidae 

(drvenkovití), Pompilidae (hrabalkovití), Vespidae (vosovití), skupina Apoidea (zahrnuje 

čeledi kutilek - Sphecidae, Ampulicidae a Crabronidae a dále čeledi včel Melittidae, 

Megachilidae, Apidae, Andrenidae, Colletidae a Halictidae). Zkoumány nebyly další 

neuvedené čeledi akuleátních hymenopter (Bethylidae, Dryinidae, Embolemidae a 

Formicidae). Bylo provedeno celkem deset celodenních sběrných exkurzí v rozmezí od 27.5. 

do 14.8.2008, termíny a jejich intervaly byly vybírány podle dynamiky fauny a počasí. 

Naprostá většina druhů je totiž helifilní a termofilní. 

    Většina materiálu byla získána individuálním sběrem entomologickou sítí na zemi, 

kmenech stromů, dřevěných sloupech, květech různých rostlin (hlavně čel. Brasicacae, 

Fabaceae, Rosaceae. Lamiaceae, Asteraceae), listech dřevin (Sambucus, Populus, Crataegus a 

dalších) a v letu nad vegetací nebo nad hnízdišti v písčité půdě. Z hromadných metod sběru 

byly použity Moerickeho misky žluté barvy s roztokem detergentu a soli kuchyňské, která 

působí jako konzervační prostředek, dále pasti na vosy (plastové lahve zavěšené na stromech 

s náplní piva) a smýkání vegetace. Získaný dokladový materiál byl preparován standardním 

způsobem a je ve sbírce autora průzkumu.  

    K určování byly použity tyto publikace: DOLLFUSS (1991),  JACOBS (2007),  WOLF (1972), 

OEHLKE, WOLF (1987), SCHLEUCHL &  SCHMID-EGGER (1997), SCHLEUCHL (1996, 2000), 

DATHE (1980), LINSENMAIER (1959, 1968, 1987, 1997), BALTHASAR (1954), KRATOCHVÍL, 

ed. (1957) a řada dalších drobnějších prací. 



 3 

 

 

Popis lokality 

 

     Písčiny u Oleška  orograficky leží na okraji Terezínské kotliny v regionu Polabí a jsou 

součástí komplexu, který se nazývá souhrnně Travčický les. Podklad území tvoří aluviální 

písky, místy maloplošně štěrkopísky drobnější granulace, na povrchu převládá písek a mělké 

písčité nebo písčitohlinité půdy. Oblast je řazena mezi nejteplejší v Čechách s průměrnou 

roční teplotou asi 9° C a nízkými srážkami (pod 500 mm/rok). Je to oblast A2,  teplá, suchá, s 

mírnou zimou a kratším slunečním svitem (MACEK, ed. 1968).  Leží ve čtverci 5551 (PRUNER, 

MÍKA  1996), nadmořská výška Oleška je 163 m. Vegetace je na většině plochy tvořena 

borovým lesem různého stáří s nečetnými vtroušenými dřevinami. Po dosažení mýtního stáří a 

vymýcení je les okamžitě obnovován, jsou vyorány brázdy asi 50 cm hluboké pro příští 

výsadbu. Paseky po vymýcení rychle zarůstají vysokostébelnými travinami (Calamagrostis 

sp.). Cennou plochou pro výskyt zkoumané skupiny je objekt bývalé střelnice s obnaženými 

plochami písku a kvetoucími bylinami (např. Eryngium campestre, Thymus sp.), které jsou 

živnými rostlinami pro řadu druhů. Ideální stav vegetace je udržován pastvou ovcí. Jižní okraj 

lesa východně od vsi kolem cesty je lemován vegetací s druhy rostlin shora uvedených čeledí, 

které umožňují výskyt hymenopter a jejich sběr na květech. Zejména univerzální je v tomto 

směru Eryngium campestre, kvetoucí v pozdním létě.  
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Přehled zjištěných druhů akuleátních hymenopter. Kategorie zařazení druhů do stupňů 
RE (regionally extinct), CR (critically endangered), EN (endangered), VU (vulnerable), NT 
(nearly threatened) podle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR - Farkač, Král & 
Škorpík (2005)  

V tabulkách je uveden jen počet dokladových exemplářů, u druhů rozpoznatelných v terénu nebyly všechny exempláře 
sbírány 
 
Čeleď Chrysididae 
zlatěnkovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Elampus constrictus (Först.)  VU druh zjištěn v r. 1980 poblíž zkoumané lokality (Tyrner lgt.), jeho 
výskyt na studované ploše je pravděpodobný 

Hedychridium ardens Coquebert 13 -  

Hedychridium femoratum (Dahlb.) 67 RE velmi hojný druh, sedá na písek 

Hedychridium integrum (Dhlb.) 1 CR samice, chycena na písku 

Hedychrum gerstaeckeri (Chevr.) 31 - druhy r. Hedychrum létají na květy ostružiníku 

Hedychrum niemelai Lins. 2 -  

Hedychrum nobile Scop. 28 VU  

Hedychrum rutilans Dahlb. 12 - velmi hojný druh, v druhé polovině léta na Eryngium campestre  

Holopyga fastuosa generosa (Först.) 15 -  

Chrysis fulgida L. 1 - na Tanacetum vulgare 

Chrysis germari Wesm. 7 NT  

Chrysis gracillima Först. 4 -  

Chrysis ignita L. 2 - na dřevě 

Chrysis inaequalis Dahlb. 2 EN  

Chrysis leachi Shuck. 24 - většina chycena do Moerickeho pastí 

Chrysis mediata Lins. 2 -  

Chrysis scutellaris F. 7 -  

Chrysis splendidula Rossi 11 RE  

Chrysura austriaca (F.) 5 -  

Pseudomalus pusillus (F.) 12 - většina ex. ulovena smykem 

Trichrysis cyanea (L.) 3 -  
 

 
Čeleď Tiphiidae 
trněnkovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Methocha articulata (Latr.) 1♂ - vzácný druh, parazit svižníků (zde Cicindella hybrida) 

Tiphia minuta Lind. 1 EN  

 
Čeleď Mutillidae  
kodulkovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Myrmilla calva calva (Vill.)  2   

Smicromyrme rufipes (F.) 37  z toho jen 5 ♀, které aktivují za snížené světelné intenzity 

 

 
Čeleď Sapygidae 
drvenkovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Sapygina decemguttata (Jur.) 4  parazit rubikolních včel a Odyneridů  
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Čeleď Pompilidae 
hrabalkovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Agenioideus cinctellus (Spin.) 6   

Agenioideus usurarius (Tourn.) 1 VU  

Anoplius viaticus (L.) 1   

Auplopus carbonarius (Scop.) 1   

Arachnospila anceps  (Wesm.) 2   

Arachnospila ausa (Tourn.) 7 EN  

Arachnospila pseudabnormis Wolf 1   

Arachnospila westerlundi (Mor.) 1   

Ceropales maculata F. 1   

Cryptocheilus notatus (Rossi) 5   

Cryptocheilus versicolor Scop. 3   

Dipogon bifasciautus (Geof.) 1   

Dipogon subintermedius (Magretti) 1 VU  

Episyron rufipes (L.) 14 EN  

Evagetes pectinipes (L.) 1 EN  

Pompilus cinereus (F.) 47 EN vázaný na rozlehlé teplé písky v údolích řek, desítky ex. pozorovány

Priocnemis hyalinata (F.) 1   

 
 
Čeleď Scoliidae 
žahalkovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Scolia hirta (Schrank) 5 EN v srpnu běžný druh, často pozorován, parazit vzácného listorohého 
brouka Anomala dubia (NT), typického pro písčiny 

 
 
Čeleď Vespidae 
vosovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Ancistrocerus parietinus (L.) 1   

Antepipona orbitalis (H.-Sch.) 14  VU  

Eumenes coronatus (Pz.) 2   

Eumenes pedunculatus (Pz.) 9   

Microdynerus timidus (Sauss.) 7   

Odynerus melanocephalus (Gmel.) 1   

Odynerus reniformis (Gmel.) 1   

Polistes dominulus (Christ) 7  běžný druh 

Polistes nimphus (Christ) 1 VU pouze 1 ex. 

Symmorphus crassicornis (Pz.) 1   

Symmorphus gracilis (Brullé) 2   

Vespa crabro L. 2  druh asi 10x pozorován 

Vespula germanica (F.) 2  hojnější než následující, teplomilný druh otevřených stanovišť 

Vespula vulgaris (L.) 2  běžný druh, ubiquist 

 
 
 

Spheciformes (kutilky) 
 
Čeleď Sphecidae 
kutilkovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Ammophila pubescens Curtis 74 EN velmi hojný druh 

Ammophila sabulosa (L.) 25  hojný druh 

Podalonia affinis (Kby.) 4  vzácný druh 

Podalonia hirsuta (Scop.) 52  velmi hojný druh 

Sphex funerarius Guss. 3 EN navíc pozorováno celkem asi 20 ex. 
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Čeleď Crabronidae 
šíronožkovití 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Alysson spinosus (Pz.) 8   

Astata minor Kohl    

Bembecinus tridens (F.) 31 VU velmi hojný, nejhojnější z kutilek, výskyt od května až do poloviny 
srpna 

Cerceris arenaria (L.) 6 VU  

Cerceris quadrifasciata (Pz.) 2 VU  

Cerceris quinquefasciata (Rossi) 1   

Cerceris rybyensis ((L.) 15   

Crabro peltarius (Schreb.) 1 VU  

Crossocerus ovalis Lep. & Brullé 1   

Crossocerus quadrimaculatus (F.) 6   

Crossocerus wesmaeli (L.) 1   

Dinetus pictus (F.) 16 VU zde hojný druh 

Diodontus luperus Shuck. 1   

Diodontus minutus (F.) 37   

Diodontus tristis (Lind.) 17   

Dryudella pinguis (Dhlb. 8 CR  

Dryudella stigma (Pz.) 38   

Ectemnius dives (Lep. & Brullé) 2   

Ectemnius rubicola (Duf.& Perr.) 1   

Gorytes fallax Handl. 1 EN  

Harpactus affinis (Spin.) 1 VU  

Harpactus elegans (Lep.) 23  zde běžný druh, jinde vzácný 

Lestica clypeata (Schreber) 7   

Lindenius albilabris (F.) 4   

Mellinus arvensis (L.) 1   

Mimesa lutaria (F.)  1   

Mimumesa dahlbomi Wesm. 3   

Miscophus ater Lepel. 94  většina chycena do Moerickeho misek 

Miscophus bicolor Jurine 12 VU  

Miscophus concolor Dhlb. 6 CR v ČR jen místy a vzácně 

Nysson distinguendus Chevr.  7   

Nysson maculosus (Gmel.) 4 VU  

Nysson niger Chevr. 10   

Nysson spinosus (Pz.) 1   

Oxybelus bipunctatus Oliv. 10  řada dalších ex. pozorována 

Oxybelus haemorrhoidalis Oliv. 6 EN  

Oxybelus mandibularis Dhlb. 2 EN  

Oxybelus mucronatus (F.) 10   

Oxybelus quattuordecimnotatus Jur. 1 EN  

Oxybelus trispinosus (F.) 1   

Oxybelus uniglumis (L.) 2   

Passaloecus singularis Dhlb. 1   

Pemphredon inornata Say 1   

Philanthus triangulum (F.) 3  zejména v srpnu hojný na Eryngium, loví Apis mellifera  

Psenulus brevitarsis Merisuo 1   

Solierella compedita (Picc.) 15 EN  

Spilomena troglodytes (Lind.) 1   

Tachysphex fulvitarsis (A.Costa) 1 EN  

Tachysphex grandii Beaum. 2 EN  

Tachysphex helveticus Kohl 20 CR  

Tachysphex obscuripennis (Schck.) 1 VU  

Tachysphex pompiliformis (Pz.) 19   

Tachysphex psammobius (Kohl) 11   

Tachysphex tarsinus (Lepel.) 1 CR  

Tachysphex unicolor (Pz.) 6   

Trypoxylon clavicerum (Lep.& Serv.) 2   

Trypoxylon figulus (L.) 5   

Trypoxylon medium Beaum. 1   

Trypoxylon minus Beaum. 28   
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Apiformes (včely) 
 
Čeleď Melittidae  
 

Počet ex.  Červený 
seznam ČR  

Poznámka 

Dasypoda hirtipes (F.) 4   

 
 
Čeleď Megachilidae Počet ex. Červený 

seznam ČR 
Poznámka 

Anthidielum strigatum (Pz.) 1   

Anthidium manicatum (L.) 1   

Anthidium oblongatum (Illiger) 1   

Anthidium punctatum Latr. 4   

Coelioxys afra Lepel. 3   

Coelioxys conoidea (Illiger) 2 VU  

Coelioxys elongata Lepel. 1   

Coelioxys inermis Kby. 1   

Coelioxys mandibularis Nyl. 1  létá na Trifolium  

Coelioxys quadridentata (L.) 15   

Dioxys tridentata (Nyl.) 1 EN všeobecně vzácný druh 

Heriades crenulatus Nyl.  2   

Heriades tuncorum (L.) 6   

Hoplitis adunca (Pz.) 29  běžně na Echium vulgare 

Hoplitis anthocopoides (Schck.) 2   

Hoplitis claviventris (Thomson) 4   

Hoplitis leucomelana (Kby.) 4   

Hoplitis tridentata (Duf.& Perr.) 1  vzácný duh 

Chalicodoma ericetorum (Lepel.) 1   

Megachile apicalis Spin. 1 VU  

Megachile circumcincta (Kby.) 6   

Megachile leachella Curtis 1 EN  

Megachile maritima (Kby.) 1   

Megachile pacifica Pz. 1   

Megachile pilidens Alf. 2   

Osmia brevicornis F. 3   

Osmia rufa (L.) 1   

Stelis ornatula (Klug) 1   

 
 
Čeleď Apidae Počet ex. Červený 

seznam ČR 
Poznámka 

Apis mellifera L.   běžný výskyt tohoto domestikovaného druhu 

Bombus hypnorum (L.) *   

Bombus lapidarius (L.) *   

Bombus lucorum (L.) *   

Bombus pascuorum (Scop.) *   

Bombus rupestris (F.) *   

Bombus terrestris (L.) *   

Ceratina cyanea ((Kby.) 10   

Epeolus variegatus (L.) 10 VU pozorována řada dalších ex. 

Heliophila bimaculata (Pz.) 7   

Nomada alboguttata H.-Sch. 13  pozorována řada dalších ex. 

Nomada fucata 4  desítky ex. pozorovány 

Nomada fulvicornis F. 2   

Nomada lineola Pz. 1   

Nomada ruficornis (L.) 1   

 
*Dokladové exempláře rodu Bombus (čmelák) nebyly sbírány, všechny druhy jsou chráněny 
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Čeleď Andrenidae Počet ex. Červený 
seznam ČR 

Poznámka 

Andrena carbonaria (L.) 2   

Andrena flavipes (Pz.) 2   

Andrena floricola Ev. 1   

Andrena fulvida Schck. 2 EN  

Andrena nigroaenea Thoms. 1   

Andrena wilkella (Kby.) 3   

 
 
Čeleď Colletidae Počet ex. Červený 

seznam ČR 
Poznámka 

Colletes daviesanus Smith 12  na Tanacetum a Anthemis hojný 

Colletes inexpectatus Nosk. 1 CR  

Colletes similis Schck. 1   

Hylaeus annularis Kby. 4   

Hylaeus communis Nyl. 10   

Hylaeus confusus Nyl. 9   

Hylaeus difformis (Ev.) 4 EN  

Hylaeus gibbus Saund. 15   

Hylaeus gredleri Frst. 20   

Hylaeus hyalinatus Smith 1   

Hylaeus sinuatus (Schck.) 3   

Hylaeus variegatus (F.) 4   

 
 
Čeleď Halictidae Počet ex. Červený 

seznam ČR 
Poznámka 

Halictus confusus Smith 5   

Halictus leucaheneus Ebmer 4   

Halictus quadricinctus (F.) 1   

Halictus rubicundus (Christ) 2   

Halictus subauratus (Rossi) 5  zde hojný druh 

Lasioglossum calceatum (Scop.) 5   

Lasioglossum glabriusculum (F.Mor.) 2   

Lasioglossum malachurum (Kby.) 4   

Lasioglossum pauxillum (Schck.) 8   

Lasioglossum politum (Schck.) 3   

Lasioglossum sexstrigatum (Schck.) 8   

Lasioglossum villosulum (Kby.) 1   

Sphecodes albilabris (F.) 6  řada dalších ex. pozorována, jen v teplých polohách 

Sphecodes ephippium (L.) 2   

Sphecodes gibbus (L.) 4   

Sphecodes hyalinatus Hagens 1  na píscích 

Sphecodes longulus Hagens 1 VU vzácný druh 

Sphecodes monilicornis (Kby.) 5   

Sphecodes niger Hagens 1  všeobecně dosti vzácný druh 

Sphecodes pellucidus Smith 2   

Sphecodes puncticeps Thoms. 1   
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Výsledky a jejich vyhodnocení 
 
    Lokalita (je citována pod názvem Travčický les u Roudnice (?)) byla entomologům známa již na 

začátku 20.století, ale žádný systematický průzkum nebyl dodnes proveden a publikován, jsou 

odsud zaznamenány jen sporadické, avšak pozoruhodné údaje. Zlatěnku Hedychridium femoratum 

(RE) (Chrysididae) odsud uvádí BALTHASAR (1949), kutilku Sphex maxillosus (nyní S. funerarius) 

(EN) bez data ZAVADIL , ŠUSTERA  BAŤA 1937 (ale tedy před r. 1937), stejní autoři zaznamenali 

kutilku Stizus perrisi DUFOUR (CR) v r. 1936. Tento druh se již s jistotou v Čechách nevyskytuje, 

zatímco předešlý se po desítkách let, kdy byl nezvěstný, znovu vrátil do Čech a byl v Olešku, ale 

předtím i např.na Mostecku znovu sbírán (Tyrner lgt., STRAKA J. &  coauct. 2004). Ze současnosti 

je uváděna kutilka Oxybelus argentatus debeaumonti VERHOEFF  (EN) (J. Straka lgt., det. & coll. 

4.8.1999, pers. comm.) a kutilka Tachysphex tarsinus (LEPELETIER) (v Červeném seznamu 

neuveden, v r. 2005 nebyl v Čechách znám)- P. Bogusch lgt. v r. 2000, J.Straka v r. 2008, jedná se 

o první nálezy pro Čechy (pers. comm). Autor této zprávy zde sbíral kutilku Bebix tarsata 

(LINNAEUS)  - viii.1980, 1 ♀, det. & coll. Tyrner, která se v posledních létech výrazně šíří  (SRBA &  

TYRNER 2003; TYRNER 2005). Její současný výskyt zjištěn nebyl, ale je možný. 

    Průzkum v připravovaném PP Oleško byl zaměřen zejména na terrikolní (arenikolní, 

psammofilní) druhy, vázané hnízděním na nepříliš zpevněný substrát, protože ty mají největší 

vypovídací hodnotu o kvalitách PP. Celkem bylo zjištěno dohromady 205 druhů, v jednotlivých 

čeledích jsou tyto počty: Chrysididae 21, Tiphiidae 2, Mutillidae 2, Sapygidae 1, Pompilidae 17, 

Vespidae 14, Sphecidae 5, Crabronidae 59, Melittidae 1, Megachilidae 28, Apidae 15, Andrenidae 

6, Colletidae 12, Halictidae 21. K tomu přibývají shora zmíněné Tachysphex tarsinus (LEPELETIER, 

1845) a Oxybelus argentatus debeaumonti VERHOEFF, 1948, zjištěné shora uvedenými autory. Při 

komplexních průzkumech v klimaticky srovnatelných teplých oblastech SZ Čech byly zjištěny 

počty vyšší, např. na Písečném vrchu v Českém středohoří (o. Most) 318 druhů (PÁDR, TYRNER  

1990), ve Stroupeči u Žatce přes 300 druhů (Tyrner, zatím nepublikované výsledky). Tyto lokality 

jsou však tvořeny různorodými biotopy, plošně jsou rozsáhlejší a výzkum byl víceletý, v 

proponovaném PP Oleško výzkum započal v jarní sezóně pozdě, nikoliv vinou autora, ale chodem 

administrativy KÚ Severočeského kraje a byl pouze jednosezónní, což se ukazuje jako 

nedostatečné, během takového výzkumu není možno věnovat pozornost všem faunistickým 

aspektům. Ale přestože počet druhů zde bude jistě vyšší, důležitější je spektrum zjištěných taxonů, 

které ukazuje, že se jedná o unikátní lokalitu, zejména co se týká psammofilních druhů, pro které 

je navrhovaný PP jedním z mála refugií v Čechách. Z hlediska výskytu sledovaných druhů se 

vlastně jedná o maloplošné území, protože ty se velkou většinou vyskytují jen na otevřených 

plochách, což zde je objekt střelnice, exponované cesty na okraji lesa a případné paseky, zatímco  
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les je pro jejich výskyt bezvýznamný a vyskytuje se v něm jen několik indiferentních druhů. Také 

diverzita vegetace na těchto plochách je nízká.  

     Celkem bylo sebráno, zpracováno a determinováno 1362 kusů akuleátních hymenopter (dále 

AH). Lze konstatovat, že jsou jednou z dominantních složek hmyzí fauny. Posouzení abundance 

(nebo i dominance není při použitých metodách a cílech práce objektivně možné, vyžadovalo by 

několikaleté zkoumání a použití stacionárních odchytových zařízení a speciální metodiku. 

Vodítkem pro posouzení početnosti je počet ulovených jedinců uváděných v tabulce. Kvantitativní 

poměry fauny AH jsou ovlivněny zaměřením na arenikolní druhy, které jsou pro charakteristiku 

lokality nejdůležitější, velikostí druhů, intenzitou jejich letovéaktivity i použitím Moerickeho pastí, 

které jsou do jisté míry selektivní. Nápadné větší počty ulovených druhů AH zvláště z čeledí 

Sphecidae a Crabronidae jsou dány jednak účinností pastí, jednak snahou mezi větším počtem 

běžnějších druhů zjistit podobné druhy vzácné. 

    Ze zjištěných taxonů zvláštní komentář zasluhují ochranářsky významné druhy, uvedené v 

Červeném seznamu (Straka 2005). Těch je v kategoriích: RE 2, CR 6, EN 20, VU 19, tedy celkem  

47 druhů uvedených v Červeném seznamu. tento vysoký počet je významným argumentem pro 

posouzení přírodních kvalit PP Oleško.  

 

Komentáře k vybraným druhům:  

 Hedychridium femoratum (DAHLBOM , 1854) je z Oleška uváděn již BALTHASAREM (1946). Od té 

doby o něm nebylo zpráv. Je všeobecně vzácný v celém regionu výskytu.Jde o významný 

mediteránní druh. V PP je překvapivě početný, preferuje volné nebo řídce vegetací porostlé písky. 

Patří do kategorie RE.  

Chrysis splendidula ROSSI, 1790. Tento druh byl v Čechách zjištěn teprve nedávno, autor 

průzkumu jej poprvé sbíral na Mostecku. Viz též STRAKA &  coauct., 2004. V současnosti se 

zřetelně šíří, patří do kategorie RE. V Olešku bylo chyceno 11 ex.  

Hedychridium integrum (DAHLBOM ,1831). Tato zlatěnka se vyskytuje jen velmi vzácně, 

ojediněle, v ČR je jen několik nálezů. Kategorie CR. 

Dryudella pinguis (DAHLBOM , 1832) byla teprve nedávno zjištěna v Čechách a na Moravě 

(STRAKA &  coauct., 2004). V PP Oleško bylo zjištěno 8 ex. jen při jedné exkurzi v květnu mezi 

velmi početnými podobnými D. stigma. Kategorie CR. 

Miscophus concolor DAHLBOM , 1844, Tachysphex heleveticus KOHL,1885, Colletes inexpectatus 

NOSKIEWICZ, 1936 patří do kategorie CR a jedná se všeobecně o velmi vzácné druhy vázané na 

písky a spraše.  

Tachysphex tarsinus (LEPEPELETIER, 1845), kategorie CR. První nález pro Čechy byl již shora 

komentován. 

Chrysis inaequalis DAHLBOM , 1845, kategorie EN je velmi teplomilný vzácný mediteránní druh. 
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Scolia hirta (SCHRANK, 1781), kategorie EN, je ustupují druh vázaný na písčiny, v Čechách je dále 

jen u Čelákovic, ale zde velmi vzácně. V PP Oleško je tato žahalka běžná, hlavně v srpnu na 

květenstvích Eryngium campestre. Parazituje u listorohého brouka Anomala dubia, (NT) který je 

zde hojný jinak velmi lokálně na písčinách. 

Pompilus cinereus (FABRICIUS, 1775), EN, vysloveně arenikolní druh, pro zdejší lokalitu velmi 

charakteristický a velmi hojný. 

Sphex funerarius GUSSAKOVSKIJ, 1943, EN, veliký a nápadný druh, který se po desítkách let 

vrátil do Čech, na Mostecku jej v roce 2003 zjistil autor průzkumu. Nikdy předtím ale nebyl zjištěn 

severně od Prahy. Shora v textu již komentován, viz též STRAKA &  coauct., 2004. 

      Mimo téma práce uvádím výskyt škvora  Labidura riparia (EN), ripikolního psamofila, také 

charakteristického druhu pro lokalitu. 

      Fauna PP Oleško je velmi pozoruhodná zvláště výskytem teplomilných arenikolních 

(psammofilních) druhů AH a širokým spektrem druhů, které zasluhují nějakou formu 

ochrany, která spočívá hlavně v ochraně biotopů. Počet druhů uvedených v Červené knize je 

velmi vysoký, celkem 47. Zřízení PP je velmi žádoucí. 

 

 

Návrh managementu území PP Oleško 

 

   Výskyt AH hymenopter je vázán na vhodné teploty, přístupný substrát vhodný pro hnízdění a 

pestrou vegetaci, která je zdrojem potravy a jiného hmyzu a dalších členovců, který je potravou 

pro výživu larev dravých druhů a předpokladem pro výskyt parazitoidů (všechny zlatěnky, mnohé 

kutilky a včely). Lesní biotopy mají pro výskyt AH minimální význam, proto doporučuji některé 

plochy po vykácení ponechat přirozené sukcesi, ponechat odumírající a mrtvé stromy na místě, 

protože jsou místem, kde v chodbách xylofilního hmyzu, zejména brouků, hnízdí četné druhy včel, 

zlatěnek, kutilek a hrabalek a dalších skupin.. AH vyhovují disturbance biotopů, hlavně snížený 

vegetační pokryv a zvýšení diverzity vegetace. Výhodně působí pastva ovcí na bývalé střelnici, 

proto doporučuji ji zachovat, nebo i rozšířit. Nebránit maloplošné těžbě písku, jak se děje na okraji 

jižní cesty pod lesem. Odstraňovat nepůvodní dřeviny, zejména akáty. Na vhodných místech (např. 

po vykácení časti lesa) obnažit vrstvy písku (např. buldozerem) a tento stav udržovat. Některé 

obecné zásady uvádím v koncepci ochrany AH v Ústeckém kraji (TYRNER  2006). 

       Doporučuji věnovat pozornost okrajovým částem blízké rozsáhlé pískovny Nučičky (viz foto), 

kde je abundance a druhové spektrum AH významně vyšší, než v PP Oleško  a je potenciálním 

místem, kde by se v budoucnosti mohly typické biotopy chránit. 
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