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1 Úvod 

Entomologický průzkum EVL Hora Říp byl zpracován na základě požadavků 

Krajského úřadu Ústeckého kraje během let 2008 a 2009. 

Údaje o zadavateli:  

Ústecký kraj  

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

zastoupený:     Ing. Taťánou Krydlovou, pověřenou řízením odboru ZPZ  

IČ:        708 92 156 

DIČ:            CZ70892156 

Údaje o zhotoviteli: 
Občanské sdružení Ametyst  

Sídlo:  Koterovská 84, 326 00 Plzeň  

IČ:      69460485 

DIČ:   CZ69460485 

Průzkum byl zaměřen na celou EVL, především však na biotopy stepí v horní části 

jižního svahu, opuštěný sad na jižním úpatí a lesní porosty ve spodní části jižního 

svahu Hory Říp.  Průzkum byl zaměřen zejména na následující skupiny bezobratlých: 

měkkýši, pavouci, stonožky a mnohonožky, rovnokřídlí, křísi, síťokřídlí, blanokřídlí, 

(samotářské včely, kutilky, hrabalky), dvoukřídlí, denní motýli, střevlíci, mandelinky a 

nosatci.  
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2 Lokalizace a popis území 

1.1 Lokalizace zájmového území 

Kraj:       Ústecký 

Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem 

Katastrální území:  Mneteš 

 Vražkov 

 Rovné pod Řípem 

 Ctiněves 

Rozloha: 90 ha 

1.2 Popis zájmového území 
Převzato z http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000030751 
a upraveno.  

EVL Hora Říp se nachází ve východní části Dolnooharské tabule, přibližně 3,5 km 

jižním směrem od Roudnice nad Labem a 1,5 km severozápadně od obce Ctiněves 

(okr. Litoměřice), viz. mapová příloha M1. Jedná se o vulkanický vrch (nadmořská 

výška 459 m n. m.) s úpatním pláštěm soliflukčních sutí s více či méně zachovalým 

suťovým lesem. Hora je vybudována ze sodalitického nefelititu a nefelinického 

sodalitu. Hlavními půdními typy v oblasti jsou kambizemě a černozemě.   

     Vegetační kryt vrchu Říp je determinován jednak geologickými a 

geomorfologickými podmínkami, tak i antropogenně (až do roku 1875 byl Říp 

bezlesý, výsadba listnatého lesa proběhla na konci 19. století). Dominantu bioty tvoří 

suťový les (sv. Tilio-Acerion) v mozaice s drobnějšími stanovišti štěrbinové vegetace 

silikátových skal a štěrbin (sv. Asplenion septentrionalis). Lesní porost suťových 

svahů je obklopen prstencem hercynských dubohabřin (sv. Carpinion), které na JZ 

úpatí přecházejí v mozaiku s perialpidskou bazifilní doubravou (sv. Quercion 

pubescenti-petraeae). Skalnaté bezlesí je tvořeno mozaikami nízkých xerofilních 

křovin (sv. Prunion spinosae), skalní vegetací s kostřavou sivou (Festuca pallens), 

úzkolistých suchých trávníků a suchých bylinných lemů (sv. Bromion erecti a sv. 

Festucion valesiacae). Lokálně se vyskytuje i bazifilní vegetace efemér a sukulentů 

(Alysso alyssoidis-Sedion albi) a vegetace skalních štěrbin (sv. Asplenion 

septentrionalis). 

JJZ svah je charakteristický širokolistými suchými trávníky (sv. Bromion erecti) s 
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keřovými remízky a mezofilními ovsíkovými loukami (sv. Arrhenatherion elatioris). 

Potenciální vegetace: Lokalita je v oblasti s potenciálním přirozeným výskytem 

černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum), lipových doubrav (Tilio-

Betuletum) a mochnových doubrav (Potentillo albae-Quercetum). 

Biotopy, jednotlivé části 

Lokalita byla pro potřeby průzkumu rozdělena na 22 ploch podle charakteru vegetace 

(obr. 1, tabulka 1 a mapová příloha M2).  

Vegetační charakteristika ploch je uvedena v tabulce 1. 

Obr. 1  – Vymezení dílčích ploch podle charakteru vegetace 
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Tabulka 1 –  Vegetační charakteristika vymezených ploch 

Plocha  Biotopy  Popis plochy  

1 T3.1, S1.2, K3, 
T3.3D 

zarůstající stepní trávníky a otevřené skalní výchozy se skalní 
vegetací, silná expanze dřevin – pokryvnost cca 60 %, prudký jižní 
svah 

2 K3, T3.3D silně zarůstající suché trávníky, pokryvnost křovin cca 60 % 

3 L3.1 zapojené převážně stinné eutrofizované mezofilní lesy, místy 
nevyhraněné, ve spodní části přechody k teplomilným doubravám 
(L6.1), v západní části náznak suťových lesů (L4) 

4 X9B, K3 rozrůstající se zapojený porost akátu, při okrajích křoviny 

5 L6.1, S1.2 prosvětlený dubový porost se skalními výchozy, pokryvnost 
stromového patra cca 70 %, zakrslé duby 

6 T3.3D, K4A, S1.2 zarůstající suché trávníky, skalní výchozy, pokryvnost křovin cca 20 % 

7 L6.1, T3.3D mladá nevyhraněná doubrava, náznaky suťového lesa (L4), fragmenty 
suchých trávníků, pokryvnost stromového patra cca 75 % 

8 T3.3D, T3.1, K3, 
K4A 

suché trávníky a skalní výchozy pod vyhlídkou, silné zarůstání 
dřevinami – pokryvnost cca 50 %, ve spodní části přechází v suťový 
les (L4) 

9 X1, X7B, X5 restaurace, ruderální vegetace v jejím okolí, rotunda, turistické cesty 
bez vegetace, sešlapávaný trávník v okolí rotundy 

10 T3.3D, S1.2, K4A dřevinami zarůstající suché trávníky na skalním výchozu, porosty 
skalníku 

11 S1.2, K4A skalní výchoz pod mělnickou vyhlídkou, porosty skalníku 

12 T3.1, S1.2, K4A skalní vegetace a skalníky na výchozu, zarůstání dřevinami 

13 S1.2, K4A skalní výchoz, porosty skalníku 

14 S1.2, K4A skalní výchoz, porosty skalníku 

15 L4 zapojený suťový les v prudkém svahu, velká část na drolinách, podrost 
z části silně eutrofizovaný, místy drobnější skalky, stromové patro tvoří 
jasan, duby, akát, javor mléč, borovice lesní, b. černá, modřín aj. 

16 X9A stejnověký porost borovice lesní, ojediněle přimíšena lípa srdčitá 

17 X5, T1.1 kosené zatravněné úhory, v západní polovině již vyvinuta vegetace 
mezofilních ovsíkových luk, přechody k širokolistým suchým trávníkům 
(T3.4D) 

18 K3, T3.4D, X13, 
X7B 

křovinami zarůstající bývalé pastviny a sady, místy ještě druhově 
pestré širokolisté suché trávníky, na většině plochy již silně ovlivněné 
absencí hospodaření a zarůstáním, především v jižní části se objevují 
plochy s ruderální vegetací – např. porosty třtiny křovištní, křoviny 
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Plocha  Biotopy  Popis plochy  

místy na přechodu k porostům pionýrských dřevin (X12A) 

19 L3.1 vegetace dubohabřin na úpatí hory, převážně stinné porosty, v západní 
části převažují vyhraněné květnaté porosty, při západním okraji 
zájmového území tvoří vysoký podíl stromového patra akát, v 
jihovýchodní části se nachází fragment starší bukové výsadby, v 
severovýchodní části porost přechází v suťový les, stromové patro tvoří 
duby, jasan, javor mléč, akát, buk aj., stromové patro zapojené, v 
jihozápadní části porost prosvětlený 

20 L3.1, L6.1 dubohabřina, z velké části na přechodu k teplomilným doubravám, 
prosvětlené, podrost eutrofizovaný, vysoká pokryvnost ostružiníků 

21 T3.3, T3.1, S1.2, 
K4A 

stepní trávníky a otevřené skalní výchozy se skalní vegetací, expanze 
keřů – pokryvnost do 10 %, prudký jižní svah 

22 L3.1 biotop dubohabřin na přechodu k suťovému lesu, zapojený porost, 
podrost silně eutrofizovaný, negativní vliv turistiky, stromové patro tvoří 
jasan, javor mléč, duby, akát, ořešák aj., vyvinuté keřové patro tvořené 
z velké části zmlazujícími dřevinami stromového patra 

 

Kódy biotopů: 

S1.2 – štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky 
T3.1 – skalní vegetace s kostřavou sivou 
T3.3D – úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých 
T3.4D – širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez 
jalovce 
K3 – vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 
K4A – nízké xerofilní křoviny se skalníky 
L3.1 – hercynské dubohabřiny 
L4 – suťové lesy 
L6.1 – perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 
X5 – intenzivně obhospodařované louky 
X7B – ruderální bylinná vegetace mimo sídla – ostatní porosty 
X9A – lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami 
X9B – lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami 
X12A – nálety pionýrských dřevin – potenciální přírodní biotopy 
X13 – nelesní stromová výsadba mimo sídla 
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3 Literární rešerše 
 

Publikovaných údajů o bezobratlých Hory Říp je v literatuře poměrně málo. Zkoumány byly  
skupiny: mnohonožky (Diplopoda), štírci (Pseudoscorpiones) a bejlomorky (Cecidomyiidae, 
Diptera). Kromě těchto publikovaných prací jsou k dispozici dílčí nepublikované údaje o 
střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) a drabčíkovitých (Coleoptera: Staphylinidae) a 
nočních motýlech (Lepidoptera). 

Mnohonožky (Guli čka et al. 1993-94):  

Průzkum zaznamenal výskyt 7 druhů: 

 Les na jižním svahu Les na temeni Step Listnatý les 

Severní svahy? 

Allajulus sp. 1 j. ♀    

Leptophyllum nanum 2 j. ♀♀  1 L 6 L 

Polydesmus denticulatus  1 ♂, 1 j. ♀  2 ♂♂, 1 L 

Megaphyllum projectum   4 L 3 L 

Unciger foetidus    2 ♀♀, 4 L 

Glomeris hexasticha    1 L 

Heteroporatia sp.    2 L 

 

Všechny nylezené druhy jsou v České republice široce rozšířené a hojné. 

 

Štírci (Š ťáhlavský &&&& Krásný 2007):  

Průzkumem byly zjištěny čtyři druhy ze tří čeledí, všechny nalezené druhy jsou v České 
republice široce rozšířené a hojné. 

Chthoniidae 
Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler, 1790) 
Vražkov, úpatí Řípu – hrabanka Quercus sp. a Acer campestre: 2. 10. 2004: 3 ♂♂, 4 ♀♀, 3 
T; 
 
Neobisiidae 
Neobisium carcinoides (Hermann, 1804) 
Rovné, úpatí Řípu – hrabanka Quercus sp.: 2. 10. 2004: 11 ♂♂, 8 ♀♀, 4 D; hrabanka Fagus 
sylvatica a Acer pseudoplatanus: 5. 8. 1992: 2 T;  
Rovné, Říp – vrchol – hrabanka Quercus sp. a Fraxinus excelsior: 2. 10. 2004: 6 ♂♂, 6 ♀♀, 
1 T, 3 D; hrabanka Quercus sp. a Acer platanoides: 5. 8. 1992: 3 T 
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Neobisium sylvaticum (C. L. Koch, 1835) 
Rovné, Říp – úpatí – hrabanka Fagus sylvatica a Acer pseudoplatanus: 5. 8. 1992: 1 ex. 
 
Chernetidae 
Allochernes wideri (C. L. Koch, 1843) 
Rovné, úpatí Řípu – pod kůrou Acer pseudoplatanus: 2. 10. 2004: 2 ♂♂ 
 
Bejlomorky (Diptera: Cecidomyiidae; Skuhravá 1979)  
 
Sběr materiálu byl proveden jednorázově dne 14.9.1958. Zaznamenáno bylo celkem 39 
druhů z 525 zaznamenaných dosud na území České republiky. Jejich výčet spolu 
s uvedením hostitelské rostliny je uveden v následující tabulce.  
 

Druh Hostitelská rostlina 
Kategorie 
Červeného 
seznamu 

Asphondila ononidis F. Loew, 1873 Ononis spinosa EN 
Bayeria capitigena (Bremi, 1847) Euphorbia ciparissias   
Contarinia barbichei (Kieffer, 1890) Lotus corniculatus   
Contarinia jaapi Rübsaamen, 1914 Lathyrus pratensis   
Contarinia medicaginis Kieffer, 1896 Medicago sativa   
Contarinia pyrivora (Riley, 1886) Pyrus communis   
Contarinia quercina (Rübsaamen, 1890) Quercus robur, Q. petraea   
Contarinia steini (Karsch, 1881) Melandrium album   
Cystiphora sonchi (F. Loew, 1875) Sonchus arvensis   
Cystiphora taraxaci (Kieffer, 1888) Taraxacum officinale   
Dasyneura acercrispance (Kieffer, 1888) Acer pseudoplatanus   
Dasyneura crataegi (Winnertz, 1853) Crataegus sp.   
Dasyneura fraxinea (Kieffer, 1907) Fraxinus excelsior   
Dasyneura hyperici (Bremi, 1847) Hypericum perforatum   
Dasyneura ignorata (Wachtl, 1884) Medicago sativa, M. faloata   
Dasyneura laricis (F. Loew, 1878) Larix decidua   
Dasyneura plicatrix (H. Loew, 1850) Rubus caesius   
Dasyneura pyri (Bouché, 1847) Pyrus communis   
Dasyneura urticae (Perris, 1840) Urtica dioica   
Dasyneura vitrina (Kieffer, 1909) Acer pseudoplatanus   
Didymomyia reaumuriana (F. Loew, 1878) Tilia cordata, T. platyphyllos   
Geocrypta galii (H. Loew, 1850) Galium sp.   
Harmandia cavernosa (Rübsaamen, 
1899) 

Populus tremula 
  

Harmandia globuli  (Rübsaamen, 1889) Populus tremula   
Harmandia loewi (Rübsaamen, 1892) Populus tremula   
Hartigiola annulipes (Hartig, 1839)  Fagus silvatica   
Jaapiella cirsiicola (Rübsaamen, 1915) Cirsium arvense   
Jaapiella medicaginis (Rübsaamen, 1912) Medicago sativa   
Jaapiella schmidti (Rübsaamen, 1912) Plantago lanceolata   
Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) Veronica chamaedris   
Janetiella leméi (Kieffer, 1904) Ulmus scabra   

Kiefferia pimpinellae (F. Loew, 1874) 
Pimpinella saxifraga, P. magna, 
Pastinaca sativa   

Lasioptera rubi (Schrank, 1803) Rubus idaeus   
Macrolabis rübsaameni Hedicke, 1938  Prunella vulgaris   
Mikiola fagi (Hartig, 1839) Fagus silvatica   
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Physemocecis hartigi (Liebel, 1892) Tilia cordata, T. platyphyllos   
Physemocecis ulmi (Kieffer, 1914) Ulmus scabra   
Syndiplosis petioli (Kieffer, 1898) Populus tremula   
Wachtliella rosarum (Hardy, 1850) Rosa canina   
 
 
Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) a drab číkovití (Coleoptera: Staphylinidae) 
(Moravec in litt.)  
 
Dne 15.5.2003 byl proveden jednorázový průzkum výše uvedených skupin na skalní stepi na 
jižním svahu . Zaznamenáno bylo 11 druhů střevlíkovitých a jeden druh drabčíka, kromě 
střevlíka Olisthopus sturmii Se ve všech případech jednalo o hojné a široce rozšířené druhy. 
 
Carabidae: 
Harpalus affinis  1 ex. 
Harpalus pumilus  7 ex. 
Harpalus tardus 8 ex. 
Amara convexior 1 ex. 
Amara aenea 1 ex. 
Amara familiaris  1 ex. 
Stomis pumicatus 1 ex. 
Olisthopus sturmii 2 ex. (coll. PM) 
Syntomus foveatus 5 ex. 
Ssntomus truncatellus 6 ex. 
Philorhizus notatus 1 ♀ 
 
Staphylinidae 
Drusilla canaliculata 1 ex. 
 
Jediný cenný druh je O. sturmii 
Ojedinělý, pouze lokálně hojný druh suchých stanovišť: stepi, lesostepi, okraje lesů; nížiny až 
hory, často v pahorkatinách. Druh s omezenou pohyblivostí (je převážně brachypterní) – 
významný indikátor původních (kontinuálních), stepních biotopů. Reliktní druh. V nedalekém 
Českém středohoří je známý z více stepních lokalit. 
 
Noční motýli  (Lepidoptera) (Fiala in litt.)  
Průzkum nočních motýlů byl proveden v roce 2001 metodou odchytu na světlo při šesti 
návštěvách konaných ve dnech: 25.4., 18.5., 28.6, 17.7., 20.8. a 21.9. 
Zaznamenáno bylo 132 druhů z 10 čeledí: 
 
Čeleď: Tortricidae - obalečovití 
Archips podana Sc..                17.7. 
Eulia ministrana L.                  28.6. 
Croesia holmiana L                  28.6. 
Olethreutes arcuella Cl.             18.5. 
Epiblema cynosbatella L.          28.6. 
E. uddmanniana L.                     17.7. 
E. foenella L.                              17.7. 
S. ocellana D. et Sch.                  21.9. 
C. pomonella L.                          17.7. 
 
Čeleď: Pterophoridae - pernatuškovití 
Platyptilia rhododactyla             17.7.     Det. Ing. Skyva 
Stenoptylia annadactyla              28.6.    Det. Ing. Skyva 
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Čeleď: Pyralidae - zavíječovití 
O. semirubella                             17.7.      
E. similella                                  18.5 
M. circumvoluta                          17.7.      
E.rosella                                       17.7.      
H. costalis                                     18.5. 
H. perversalis                                28.6. 
S. punctalis                                   20.8. 
O. glaucinalis                                20.8. 
P. regalis                                       18.5. 
C. perlella                                      17.7. 
A. tristella                                       20.8. 
X. saxonellus                                  28.6. 
T. chrysonuchella                            28.6. 
P. lutella                                          20.8. 
E. trumentalis                                  18.5. 
E. limbata                                         28.6. 
C. dentalis                                        17.7. 
U. ferrugalis                                     18.5. 
A. nemoralis                                      18.5. 
 
Čeleď: Saturniidae - martináčovití 
Saturnia pavonia                                        25.4. 
 
Čeleď: Sphingidae - lišajovití 
Sphinx ligustri                                  28.6. 
Agrius convolvuli                             21.9. 
P. proserpina                                      18.5. 
H. galii                                                20.8. 
 
Čeleď: Notodontidae - hřbetozubcovití 
Sabra harpagula                                  18.5. 
Cilix glaucata                                      28.6. 
Polyploca ridens                                  25.4. 
Deruta erminea                                    28.6. 
Stauropus fagi                                    18.5. 
Ptilodon capucina                              25.4. 
Peridea anceps                                   25.4. 
 
Čeleď: Lasiocapidae - bourovcovití 
Odonestis pruni                                  28.6. 
Lasiocampa trifolii         28.6. 
Gastropacha quercifolia  28.6. 
Phyliodesma tremulifolium  20.8. 
  
Čeleď: Geometridae - píďalkovití 
Geometra papilionaria     28.6. 
Thetidia smaragdaria        20.8. 
Cyclophora annulata         18.5. 
Idea muricata                     17.7. 
Idea moniliata                    28.6. 
Idea biselata                       17.7. 
Rhodostrophia vibicaria     28.6. 
Cataclysme riguata             18.5. 
Scotopteryx bipunctaria     17.7. 
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Earophila badiata               25.4. 
Anticlea deriváta                 18.5. 
Eulithis prunata                   28.6.  
Chloroclysta fulvata           28.6. 
Acasis viretata                  25.4. 
Plagodis dolabraria           18.5. 
Epione repandaria             21.9. 
Gnophos obscuratus          20.8. 
Aspitates gilvarius              20.8. 
 
Čeleď: Noctuidae - můrovití 
Trisateles emortualis          20.8. 
Polipogon tentacularius       17.7. 
Phytometra viridaria            17.7. 
Minucia lunária                   18.5. 
Catocala fulminea                28.6. 
Lygephila pastinum            28.6. 
L. viciae                              20.8. 
Laspeyria flexula                 20.8. 
Metanola albula                   28.6. 
Nola cucullatella                  17.7. 
Bena bicolorana                   28.6. 
Pseudoips prasinanus           18.5. 
Moma  alpium                      18.5. 
Acronicta aceris                    28.6. 
Cryphia ereptricula               28.6. 
Emmelia trabealis                  17.7. 
Eublema purpurina                20.8. 
Macdunnoughia confusa        21.9. 
Abrostola asclepiadis             18.5. 
Cucullia fraudatrix                 17.7. 
Cucullia umbratica                 17.7. 
Helicoverpa armigera             21.9. 
Hoplodrina respersa               17.7. 
Trachea atriplicis                    20.8. 
Euplexia lucipara                    28.6. 
Auchmis detersa                    21.9. 
Enargia paleacea       20.8. 
Mesogona acetosellae     21.9. 
Cosmia pyralina           28.6. 
Cosmia affinis           20.8. 
Xanthia togata            21.9. 
Xanthia aurago           21.9. 
Xanthia citrago           20.8. 
Agrochola circellaris    21.9. 
Agrochola helvoda       21.9. 
Agrochola humilis        21.9. 
Griposia aprilina           21.9. 
Ammoconia caecimacula   21.9. 
Polymixis xanthomista   21.9. 
Allophyes oxyacanthae   21.9. 
Dryobotodes eremita       21.9. 
Apamea sublustris            28.6. 
Oligia strigilis                   28.6. 
Oligia furuncula               20.8. 
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Luperina testacea              20.8. 
Amphipoea fucosa           17.7. 
Calamia tridens                17.7. 
Hecatera bicolorata           18.5. 
Hadena luteago                 28.6. 
Charanyca trigrammica     28.6. 
Heliophobus reticulatus     18.5. 
Mythimna conigera            17.7. 
Mythimna l-album              20.8. 
Orthosia gothica                  25.4 
Orthosia miniosa                 25.4, 
Egira conspicillaris              18.5. 
Pachetra sagittigera              28.6. 
Noctua interjecta                  17.7. 
Dichagyris candelisequa        17.7. 
Yigoga forcipula                   18.5. 
Euxoa  aquilina                     17.7. 
Agrotis crassa                        17.7. 
Agrotis clavis                        28.6. 
 
Čeleď: Arctiidae - přástevníkovití 
Miltochrista miniata           28.6. 
Eilema  lutarellum              17.7. 
Eilema complanum            20.8. 
Phragmatobia  fuliginosa   17.7. 
Watsonarctia casta           18.5. 
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4 Materiál a metodika 

4.1 Seznam návšt ěv 

Během sezóny 2008 bylo uskutečněno šest většinou celodenních návštěv lokality, 
další jedna byla věnována lovu nočních motýlů pomocí světelných lapačů.   

10.6. – základní průzkum s důrazem na denní motýly, rovnokřídlý hmyz a odebírání 
vzorků smýkáním vegetace 

10.7. – pokládání zemních pastí, základní průzkum s důrazem na denní motýly, 
rovnokřídlý hmyz a odebírání vzorků smýkáním a sklepáváním vegetace  

16.7. – základní průzkum s důrazem na denní motýly, rovnokřídlý hmyz a odebírání 
vzorků smýkáním vegetace 

31.7. – kontrola zemních pastí, základní průzkum - sběr vzorků smýkáním, 
sklepáváním, individuální sběr 

18.8. – kontrola zemních pastí, základní průzkum zaměřený - sběr vzorků smýkáním, 
sklepáváním, individuální sběr 

28.8.-29.8. – lov nočních motýlů pomocí svícení (světelné lapače) 

30.9. – sběr zemních pastí, základní průzkum zaměřený - sběr vzorků smýkáním, 
sklepáváním, individuální sběr 

 

V roce 2009 bylo území navštíveno 16 krát v následujících termínech: 

15.4. – instalace žlutých misek, základní průzkum - sběr vzorků smýkáním, 
sklepáváním, individuální sběr 

19.4. – sběr žlutých misek, pokládání zemních pastí 

15.5. – sběr zemních pastí, instalace letových pastí, základní průzkum - sběr vzorků 
smýkáním, sklepáváním, individuální sběr 

20.5. – instalace žlutých misek, specializovaný průzkum ploštic (Mgr. Ondřej Balvín), 
základní průzkum - sběr vzorků smýkáním, sklepáváním, individuální sběr; světelné 
lapače a odchyt na osvětlené plátno (Jaroslav Zámečník a Oldřich Čížek) 

21.5. – sběr žlutých misek 

27.5. - základní průzkum - sběr vzorků smýkáním, sklepáváním, individuální sběr, 
specializovaný průzkum mravenců (Pavel Bezděčka a RNDr. Klára Bezděčková). 

1.6. – aktivace zemních pastí 

15.6. - základní průzkum - sběr vzorků smýkáním, sklepáváním, individuální sběr; 
světelné lapače a odchyt na osvětlené plátno (Jaroslav Zámečník a Oldřich Čížek) 

24.6. - výběr části letových pastí, instalace žlutých misek, výběr zemních pastí  
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26.6. - sběr žlutých misek  

1.7. - výběr části letových pastí, výběr zemních pastí, základní průzkum - sběr vzorků 
smýkáním, sklepáváním, individuální sběr; světelné lapače a odchyt na osvětlené 
plátno (Jaroslav Zámečník a Oldřich Čížek) 

21.7. - aktivace zemních pastí, instalace žlutých misek  

23.7. - sběr žlutých misek, smýkání, odběr vzorků na měkkýše  

30.7. – sběr zemních pastí 

29.8. - světelné lapače a odchyt na osvětlené plátno (Jaroslav Zámečník a Oldřich 
Čížek) 

9.9. - světelné lapače a odchyt na osvětlené plátno (Jaroslav Zámečník a Oldřich 

Čížek) 

17.9. - sběr letových pastí, základní průzkum - sběr vzorků smýkáním, sklepáváním, 

individuální sběr, specializovaný průzkum měkkýšů (RNDr. Alena Míkovcová)
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4.2 Metodika pr ůzkumu 

Ke sběru materiálu byly využívány z větší části neselektivní metody, získané vzorky 

byly později roztříděny a zakonzervovány podle jednotlivých skupin hmyzu (vysušení, 

uchování v technickém lihu). 

Použity byly následující metody: 

Smýkání z vegetace 

Použita byla standardní smýkadla o průměru 35 cm. Smýkána byla převážně 

travinobylinná vegetace a nízké keře na bezlesích, v menší míře také bylinný a 

křovinný podrost v lese.  

Nasýkaný materiál byl přebírán přímo na místě, odebrané vzorky byly uloženy 

v umělohmotných lahvičkách s pilinami napuštěnými octanem etylnatým, zvlášť pro 

každou část lokality a návštěvu. 

Tímto způsobem je zachyceno široké spektrum skupin hmyzu a ostatních 

bezobratlých.  

Individuální sb ěr 

Individuální sběr byl použit zejména na obou bezlesích (step a sad) při sběru 

denních motýlů, blanokřídlého hmyzu a rovnokřídlých. Na území celé zkoumané 

lokality byla dále tato metoda využita při sběru zemních druhů brouků, stonožek a 

mnohonožek, pavouků a měkkýšů pod kameny a padlými dřevy. 

Získaný materiál byl zpracován podobně jako u předchozí metody. 

Světelné lapa če 

Přenosné světelné lapače byly instalovány jednou v roce 2008 na stepi (2 lapače) a v 

sadu (2 lapače) v pozdních večerních a nočních hodinách a pětkrát v roce 2009. 

Termíny odchytů v roce 2009: 2009: 20.5., 15.6., 1.7., 29.8. a 9.9. Při každém 

z těchto odchytů byly instalovány tři lapače: 1. do lesního porostu severně od rotundy 

sv. Jiří, 2. na step pod Pražskou vyhlídkou a 3. do opuštěného sadu jižně od Řípu. 

Zemní pasti 
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Pro zemní padací pasti byly použity plastové kelímky o objemu 0,5 l naplněné 

ethylenglykolem pro usmrcení a konzervaci nachytaného materiálu.  

V roce 2008 bylo instalováno celkem 20 pastí po celém zkoumaném území (viz 

mapová příloha M3), kontroly a výměna média probíhaly každé cca 3 týdny. Pasti 

byly instalovány ve všech hlavních typech biotopů. V roce 2009 byly pasti instalovány 

v počtu 15 ks (umístění pastí viz mapová příloha M4).  

Obsah z velké části tvořili zástupci řádu Coleoptera (střevlíci, nekrofágní brouci), 

zachyceny však byly i další skupiny bezobratlých: měkkýši, pavouci, stonožky a 

mnohonožky, mravenci apod. 

Materiál získaný z pastí byl při každé kontrole celý odebrán do zavařovacích sklenic 

a později roztříděn a zakonzervován (sušení, technický líh). 

Žluté misky 

Žluté misky byly instalovány na bezlesých biotopech (sad a step) v roce 2009 celkem 

čtyřikrát v termínech:  

15.-19.4. – sad 5 misek, step 6 misek 

20.5.-21.5. – sad 4 misky, step 5 misek 

24.6.-26.6 – sad 7 misek, step 8 misek 

21.7.-23.7. – sad 6 misek, step 9 misek 

Umístění žlutých misek je znázorněno v mapových přílohách M5-M12. 

Příklad instalované žluté misky je znázorněn na obr 2. 

Tímto způsobem byli odchytáváni zejména zástupci skupin: blanokřídlí 

(Hymenoptera), dvoukřídlí (Diptera) a brouci (Coleoptera), v menší míře další 

skupiny. 

Letové pasti 

Letové pasti jsou nárazové pasti skládající se z plexiskla, sběrného pytle a sběrné 

nádoby naplněné fixační tekutinou (nasycený roztok NaCl) zavěšené na vhodných 

místech výše nad terénem (příklad na obr. 3). Prolétající hmyz narazí do plexisklové 

překážky a sběrným pytlem je naveden do tekutiny ve sběrné nádobě.  
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Na lokalitě bylo instalováno 10 letových pastí dne 15.5.2009 a aktivovány byly do 

17.9. Během tohoto období byly dvakrát vybírány – 24.6. (část) a 1.7. (zbývající) a při 

deaktivaci (všechny pasti). Umístění pastí je znázorněno na mapové příloze M13. 

Metoda je zvláště vhodná na odchyt brouků (Coleoptera), zachycuje však celou řadu 

dalších skupin. 

U některých skupin byly využity další metody sběru materiálu, které jsou 

specifikovány dále v textu. 

 

Obr. 2  – Žlutá miska instalovaná na lokalitě Říp-sad Obr. 3  – Letová past instalovaná na lokalitě 

Říp-step 
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5 Výsledky  

5.1 Měkkýši (Mollusca) 
Sběr materiálu: Na šesti stanovištích byl odebrán hrabankový vzorek (5 cm drnu nebo listové 
padanky ve vzorkovacím poli 25 x 25 cm), který byl dále zpracován dle klasické 
semikvantitativní metody (Ložek 1953). Výsledný soubor dat byl dále obohacen o schránky 
získané ručním sběrem (časově omezený průzkum v terénu) a materiálem ze zemních pastí 
(především druhy velkých nahých plžů, jejichž přítomnost není možno běžnou metodou 
odběru hrabankových vzorků zachytit). 

Sběr materiálu hrabankovými vzorky, individuální sběr, determinace a sestavení zprávy: 
Alena Míkovcová 

Sběr materiálu zemními pastmi a hrabankovými vzorky: Pavel Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 20 druhů měkkýšů (Mollusca) ze třinácti čeledí, jejichž 
přehled s počtem druhů zapsaných v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (Beran et 
al. 2005) uvádí tabulka 1. 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí měkkýšů za lomítkem počet druhů uvedených 
v Červeném seznamu). 

Nadčeleď Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni  

Achatinoidea        

 Ferussaciidae – bezo čkovití  1/0 - - 1/0 - 

Arionoidea        

 Arionidae – plzákovití  4/1 2/0 4/1 1/0 3/1 

Clausilioidea        

 Clausiliidae – závornatkovití  1/0 - 1/0 1/0 1/0 

Cochlicopoidea       

 Cochlicopidae – oblovkovití  2/0 2/0 - 1/0 - 

Enidoidea       

 Enidae – hladovkovití  1/0 - - 1/0 1/0 

Gastrodontoidea       

 Oxychilidae 1/0 - 1/0 - 1/0 

Helicoidea       
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 Helicidae – hlemýž ďovití 2/1 2/1 1/0 - 1/0 

 Hygromiidae – vlahovkovití 2/0 2/0 - - - 

Limacoidea       

 Limacidae – slimákovití 1/0 1/0 1/0 - 1/0 

 Vitrinidae – sklen ěnkovití 1/0 - - 1/0 1/0 

Punctoidea       

 Endodontidae – 
vrásenkovití 

1/0 - 1/0 - - 

Pupilloidea       

 Valloniidae – údolní čkovití 1/0 1/0 - 1/0 - 

 Vertiginidae – vrko čovití 2/0 - - 2/0 - 

 Celkem 20/2 10/1 9/1 9/0 9/1 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

nadčeleď: 
Achatinoidea 

      

čeleď: Ferussaciidae 
– bezočkovití 

      

bezočka šídlovitá 
Cecilioides acicula 
(O.F. Mueler, 1774) 

   X   

Nadčeleď: 
Arionoidea 

      

Čeleď: Arionidae – 
plzákovití  

      

plzák žíhaný  Arion 
circumscriptus 
Johnston, 1828  

Plž obývající les i 
bezlesí: středně vlhká 
(mezická) nebo různá 
stanoviště planárního až 
suprtamontanního 
vegetačního stupně, 
často synatropizující (tj. 
schopný pronikat do 

 

31.07.08, 
ZP 4, 2 

ex; ZP 6, 
9 ex; ZP 
7, 6 ex; 
ZP 8, 4 

ex; ZP 9, 
1 ex; 

 

31.07.08, 
ZP 14, 2 
ex; ZP 

16, 3 ex; 
ZP 17, 2 
ex; ZP 

18, 5 ex; 
ZP 20, 13 

NT 
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

urbanizovaného 
prostředí). 

19.08.08, 
ZP 4, 1 

ex; ZP 6, 
1 ex; 

30.09.08, 
ZP 4, 1 

ex; ZP 5, 
2 ex; ZP 
6, 2 ex; 
ZP 7, 1 

ex; 
01.07.09, 
ZP 4, 43 
ex; ZP 5, 
28 ex; ZP 
7, 6 ex; 
ZP 10, 1 

ex; 
30.07.09, 
ZP 4, 3 

ex; ZP 5, 
11 ex; ZP 
7, 2 ex; 
ZP 10, 1 

ex; 

ex; 
19.08.08, 
ZP 17, 1 
ex; ZP 

20, 1 ex;  
30.09.08, 
ZP 16, 1 
ex; ZP 

18, 1 ex; 

plzák žlutopruhý Arion 
fasciatus (Nilsson, 
1822) 

 X X  X  

plzák španělský Arion 
lusitanicus Mabille, 
1868 

 X X X X  

plzák lesní Arion rufus 
(Linnaeus, 1758) 

  X    

nadčeleď: 
Clausilioidea 

      

čeleď: Clausiliidae – 
závornatkovití 

      

vřetenatka obecná 
Alinda biplicata 
(Montagu, 1803) 

  X X X  

nadčeleď: 
Cochlicopoidea 
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

čeleď: Cochlicopidae 
– oblovkovití 

      

oblovka drobná 
Cochlicopa lubricella 
(Porro, 1838) 

 X     

zrnovka mechová 
Pupilla muscorum 
(Linnaeus, 1758) 

 X  X   

nadčeleď: Enidoidea       

čeleď: Enidae – 
hladovkovití  

      

hladovka chlumní 
Merdigera obscura 
(O.F.Mueller, 1774) 

   X X  

nadčeleď: 
Gastrodontoidea  

      

čeleď: Oxychilidae       

sítovka blýštivá 
Aegopinella nitens 
(Michaud, 1831) 

  X  X  

nadčeleď: Helicoidea        

čeleď: Helicidae – 
hlemýž ďovití  

      

páskovka žíhaná  
Cepaea 
vindobonensis 
(Férussac, 1821)  

Plž planárního až 
supramontanního 
vegetačního stupně, 
striktně vázaný na 
vápencové podloží 
xerotermních stanovišť. 
V oblasti teplomil. 
květeny Čech i Moravy, 
často i na druhotných 
stanovištích (žel. náspy, 
zářezy komunikací 
apod). 

31.07.08., 
ZP 1, 1 ex; 
ZP 3, 1 ex; 
19.08.08, 

ZP 2, 1 ex; 
24.06.09, 

ZP 1, 1 ex; 
23.07.09 a 
17.09.09, 

hrabankové 
vzorky, 3 

ex; 
30.07.09, 

ZP 1, 1 ex; 
17.09.09, 
ruční sběr, 

   NT 
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

3 ex; 

hlemýžď zahradní 
Helix pomatia 
Linnaeus 1758 

Druh obývající převážně 
les, podružně různé 
polootevřené až 
otevřené biotopy 
planárního až 
montanního 
vegetačního stupně, 
často synatropizující a 
úspěšně se šířící i na i 
na druhotná stanoviště. 
Fosilní nálezy dokládají, 
že H. pomatia je 
odedávna naším 
autochtonním druhem, 
známým již z řady 
pleistocenních 
interglaciálů. V poledové 
době se objevuje již ve 
starém holocénu jako 
člen světlých hájů a 
lesostepních prostor v 
teplejších krajích s 
bazickými půdami. V 
těchto oblastech žije 
dodnes. Stav dnešních 
populací zatím ukazuje, 
že H. pomatia velmi 
dobře prospívá i ve 
značně znečistěném 
prostředí, kde je 
nezřídka hojnější než na 
přírodních stanovištích. 

 

X X  X  

čeleď: Hygromiidae 
– vlahovkovití  

      

keřnatka vrásčitá 
Euomphalia strigella 
(Draparnaud, 1801) 

 X     

suchomilka obecná 
Xerolenta obvia 
(Menke, 1828) 

 X     

nadčeleď:       
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

Limacoidea  

čeleď: Limacidae – 
slimákovití  

      

slimák největší Limax 
maximus Linnaeus, 
1758 

 X X  X  

čeleď: Vitrinidae – 
sklen ěnkovití  

      

skleněnka průsvitná 
Vitrina pellucida (O.F. 
Mueler, 1774) 

   X X  

nadčeleď: 
Punctoidea  

      

čeleď: Endodontidae 
– vrásenkovití  

      

vrásenka okrouhlá 
Discus rotundatus 
(O.F. Mueller, 1774) 

  X    

nadčeleď: 
Pupilloidea  

      

čeleď: Valloniidae – 
údolní čkovití  

      

údolníček drobný 
Vallonia pulchella 
(O.F.Mueller, 1774) 

 X  X   

čeleď: Vertiginidae – 
vrko čovití  

      

drobnička válcovitá 
Truncatellina 
cylindrica (Férussac, 
1807) 

   X   

vrkoč malinký Vertigo 
pygmaea 
(Draparnaud, 1801) 

   X   

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 
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Při průzkumu bylo nalezeno celkem 20 druhů měkkýšů (Mollusca) ze třinácti čeledí (tabulka 
1). Většina nalezených druhů je v České republice široce rozšířená a hojná. Žádný druh není 
zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. Zaznamenány byly 
dva druhy z Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Beran et al. 2005, tabulka 
2).  

Tabulka 2 Druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Beran et 
al. 2005). 

 
Sad 

Les na 
jižním 
úpatí 

Step 
Les na 
temeni  

NT – téměř ohrožený     

plzák žíhaný Arion circumscriptus  X  X 

páskovka žíhaná Cepaea vindobonensis X    
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5.2 Pavouci (Araneae) 
Sběr materiálu: Materiál byl sbírán v letech 2008-2009 metodami: zemní pasti, smýkání 
vegetace, individuální sběr a letové pasti.   

Determinace materiálu: Robert Tropek 

Sběr a sestavení zprávy: Pavel Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 64 druhů pavouků (Araneae) ze sedmnácti čeledí, 
jejichž přehled s počtem druhů zapsaných v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR 
(Holuša et al. 2009) uvádí tabulka 1. 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí pavouků, za lomítkem počet druhů uvedených 
v Červeném seznamu). 

Nadčeleď Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Agelenoidea - 
pokoutníci    

    

 Agelenidae - pokoutníkovití  3/0 2/0 1/0 - - 

Araneoidea - k řižáci        

 Araneidae - k řižákovití  5/0 1/0 1/0 2/0 4/0 

 Linyphiidae - 
plachetnatkovití  1/0 1/0 - - - 

 Tetragnathidae - 
čelistnatkovití  1/0 - - - 1/0 

 Theridiidae - snova čkovití  5/0 1/0 1/0 - 3/0 

Atypoidea - sklípkánci        

 Atypidae - sklípkánkovití  1/1 - - 1/1 - 

Clubionoidea - 
zápředníci        

 Gnaphosidae - skálovkovití  11/0 7/0 - 6/0 3/0 

 Liocranidae - záp ředkovití  1/0 1/0 - - - 

Dictynoidea - cedive čky        

 Titanoecidae - teplomilovití  1/0 - - 1/0 - 

Dysderoidea -       
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šestio čky  

 Dysderidae - šestio čkovití  1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Eresoidea - stepníci        

 Eresidae - stepníkovití  1/0 - - 1/0 - 

Lycosoidea - slí ďáci        

 Lycosidae - slí ďákovití  13/0 8/0 3/0 4/0 5/0 

 Pisauridae - lov číkovití  1/0 1/0 - 1/0 - 

 Zoridae - zorovití  2/0 1/0 - 1/0 - 

Philodromoidea - 
listovníci        

 Philodromidae - 
listovníkovití  5/0 - 4/0 1/0 3/0 

Salticoidea - skákavky        

 Salticidae - skákavkovití  6/0 3/0 - 5/0 - 

Thomisoidea - b ěžníci        

 Thomisidae - b ěžníkovití  6/0 5/0 - 2/0 1/0 

 Celkem 64/1 32/0 11/0 26/1 21/0 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh Poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

Nadčeleď: 
Agelenoidea - 
pokoutníci 

      

Čeleď: Agelenidae 
- pokoutníkovití 

      

Tegenaria agrestis 
(Walckenaer, 1802) 
- pokoutník stepní 

 x     

Tegenaria atrica C. 
L. Koch, 1843 -  

  x    
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pokoutník tmavý 

Tegenaria 
ferruginea (Panzer, 
1804) - pokoutník 
stájový 

 

 x     

Nadčeleď: 
Araneoidea - 
křižáci  

      

Čeleď: Araneidae - 
křižákovití  

      

Aculepeira 
ceropegia 
(Walckenaer, 1802) 
-  křižák skvostný 

 x   x  

Araniella cucurbitina 
(Clerck, 1757) - 
křižák zelený 

  x x   

Mangora acalypha 
(Walckenaer, 1802) 
-  křižák luční 

   x x  

Singa hamata 
(Clerck, 1757) -  
křižák p říčnopruhý  

Nehojný druh 
otevřených stanovišť 
od středně vlhkých 
po suché. 

   
ZP1 

10.6.2008 
1 ♂ 

 

Zilla diodia 
(Walckenaer, 1802) 
- křižák hajní 

    x  

Čeleď: Linyphiidae 
- plachetnatkovití 

      

Linyphia triangularis 
(Clerck, 1757) - 
plachetnatka keřová 

 x     

Čeleď: 
Tetragnathidae - 
čelistnatkovití 

      

Metellina 
segmentata (Clerck, 
1757) - meta 
podzimní 

    x  
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Čeleď: Theridiidae 
- snova čkovití  

      

Achaearanea 
simulans (Thorell, 
1875) - snovačka 
šálivá 

    x  

Dipoena 
melanogaster (C. L. 
Koch, 1837) -  
snovačka 
černobřichá 

  x    

Enoplognatha 
latimana Hippa & 
Oksala, 1982 - 
snovačka luční 

 x     

Neottiura bimaculata 
(Linnaeus, 1767) - 
snovačka 
dvouskvrnná 

    x  

Theridion 
impressum L. Koch, 
1881 - snovačka 
pečující 

 

    x  

Nadčeleď: 
Atypoidea - 
sklípkánci  

      

Čeleď: Atypidae - 
sklípkánkovití  

      

Atypus muralis 
Bertkau, 1890 -   
sklípkánek 
pontický  

Vzácný druh 
zachovalých stepních 
lokalit, v ČR rozšířen 
hlavně v okolí Prahy, 
několik málo lokalit i 
na jižní Moravě a ve 
Středohoří. 

  

ZP12 
31.7.2008 

4 ♂♂,  
ZP11 

24.6.2009 
1 ♂ 

 VU 

Nadčeleď: 
Clubionoidea - 
zápředníci  

      

Čeleď: 
Gnaphosidae - 
skálovkovití  

      



 33 

Drassodes cupreus 
(Blackwall, 1834) - 
skálovka měděná 

   x   

Drassodes 
lapidosus 
(Walckenaer, 1802) 
- skálovka žlutavá 

 x  x   

Drassodes 
pubescens (Thorell, 
1856) - skálovka 
pýřitá 

 x  x   

Drassyllus praeficus 
(L. Koch, 1866) - 
skálovka stepní 

 x     

Gnaphosa lugubris 
(C. L. Koch, 1839) -  
skálovka smute ční 

 

Nehojný 
xerotermofilní druh 
zachovalejších 
stepních lokalit, v ČR 
omezen na jižní 
Moravu, okolí Prahy 
a Středohoří. 

ZP3 
24.6.2009 

1 ♂ 
    

Gnaphosa opaca 
Herman, 1879 -  
skálovka 
suchomilná  

 

Vzácný druh 
zachovalých stepních 
a lesostepńích lokalit, 
v ČR pouze jižní 
Morava, okolí Prahy 
a Středohoří. 

  

ZP12 
30.09.2008 
1 ♀, ZP12 
15.5.2009 
1 ♂, ZP13 
15.5.2009 

2 ♂♂, 
ZP11 

24.6.2009 
1 ♂, ZP13 
24.6.2009 
2 ♂♂, WT9 
24.6.2009 

3 ♂♂ 

  

Haplodrassus 
signifer (C. L. Koch, 
1839) - skálovka 
šedá 

 x  x x  

Micaria formicaria 
(Sundevall, 1831) -   
mikarie 
mravencovitá  

 

Vzácnejší 
xerotermofilní druh 
zachovalejších 
stepních a 
lesostepních lokalit, v 
ČR omezen několik 
málo lokalit na jižní 
Moravě, v okolí Prahy 

   
ZP15 

24.6.2009 
1 ♂. 
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a ve Středohoří. 

Trachyzelotes 
pedestris (C. L. 
Koch, 1837) - 
skálovka černá 

 x   x  

Zelotes longipes 
(L. Koch, 1866)  - 
skálovka 
dlouhonohá  

V teplých oblastech 
vzácnější druh 
zachovalejších 
stepních trávníků. 

  
ZP11 

24.6.2009 
1 ♀ 

  

Zelotes petrensis (C. 
L. Koch, 1839) - 
skálovka otazníková 

 x     

Čeleď: Liocranidae 
- zápředkovití  

      

Agroeca cuprea 
Menge, 1873 - 
zápředka měděná 

 x     

Nadčeleď: 
Dictynoidea - 
cedive čky  

      

Čeleď: 
Titanoecidae - 
teplomilovití  

      

Titanoeca 
quadriguttata (Hahn, 
1833) - teplomil 
čtyřskvrnný 

   x   

Nadčeleď: 
Dysderoidea - 
šestio čky  

      

Čeleď: Dysderidae 
- šestio čkovití  

      

Harpactea 
rubicunda (C. L. 
Koch, 1838) - 
šestiočka ryšavá 

 x x x x  

Nadčeleď: 
Eresoidea - 
stepníci  
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Čeleď: Eresidae - 
stepníkovití  

      

Eresus kollari Rossi, 
1846 - stepník rudý 

   x   

Nadčeleď: 
Lycosoidea - 
slíďáci  

      

Čeleď: Lycosidae - 
slíďákovití  

      

Alopecosa 
accentuata 
(Latreille, 1817) -  
slíďák úhorní 

 x     

Alopecosa aculeata 
(Clerck, 1757) - 
slíďák borový 

 x     

Alopecosa cuneata 
(Clerck, 1757) - 
slíďák tlustonohý 

 x     

Alopecosa 
pulverulenta (Clerck, 
1757) - slíďák šedý 

 x     

Alopecosa 
schmidti (Hahn, 
1835) -  slíďák 
Schmidt ův 

Vzácnejší 
xerotermofilní druh 
zachovalejších 
stepních lokalit, v ČR 
omezen na jižní 
Moravu, okolí Prahy 
a Středohoří. 

  

ZP13 
30.9.2008 

14 ♂♂,  
ZP12 

30.9.2008 
1 ♂ 

  

Alopecosa trabalis 
(Clerck, 1757) - 
slíďák křovinný 

 x     

Aulonia albimana 
(Walckenaer, 1805) 
-  slíďák černobílý 

    x  

Pardosa alacris (C. 
L. Koch, 1833) - 
slíďák hájový 

   x x  

Pardosa bifasciata 
(C. L. Koch, 1834) - 
slíďák dvoupruhý 

 x     
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Pardosa lugubris 
(Walckenaer, 1802) 
- slíďák hajní 

 x x x x  

Pardosa saltans 
Töpfer-Hofmann in 
Töpfer-Hofmann, 
Cordes & von 
Helversen, 2000 - 
slíďák chlumní 

 x x  x  

Trochosa robusta 
(Simon, 1876) - 
slíďák dutinkový 

   x   

Trochosa terricola 
Thorell, 1856 - 
slíďák zemní 

  x  x  

Čeleď: Pisauridae - 
lov číkovití  

      

Pisaura mirabilis 
(Clerck, 1757) - 
lovčík hajní 

 x  x   

Čeleď: Zoridae - 
zorovití  

      

Zora nemoralis 
(Blackwall, 1861) - 
zora hajní 

   x   

Zora spinimana 
(Sundevall, 1833) - 
zora obecná 

 

 x     

Nadčeleď: 
Philodromoidea - 
listovníci  

      

Čeleď: 
Philodromidae - 
listovníkovití  

      

Philodromus 
albidus 
Kulczy ński, 1911 -  
listovník skvrnitý  

Nehojný druh 
lesostepí a parků. 

 
ZP3 

10.6.2008 
1 ♂ 

 
ZP1 

10.6.2008 
2 ♀♀ 

 

Philodromus 
aureolus (Clerck, 

  x  x  
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1757) -  

listovník zlatolesklý 

Philodromus 
cespitum 
(Walckenaer, 1802) 
- listovník obecný 

  x    

Philodromus dispar 
Walckenaer, 1826 - 
listovník rozličný 

  x  x  

Thanatus atratus 
Simon, 1875 - 
listovník stepní 

 

   x   

Nadčeleď: 
Salticoidea - 
skákavky  

      

Čeleď: Salticidae - 
skákavkovití  

      

Aelurillus v-
insignitus (Clerck, 
1757) -  skákavka 
znamenaná 

 x  x   

Asianellus festivus 
(C.L. Koch, 1834)  - 
skákavka teplomilná 

 x  x   

Evarcha arcuata 
(Clerck, 1757) -  
skákavka černá 

 x     

Evarcha laetabunda 
(C. L. Koch, 1846) - 
skákavka člunková 

   x   

Heliophanus 
cupreus 
(Walckenaer, 1802) 
- skákavka měděná 

   x   

Heliophanus flavipes 
(Hahn, 1832) - 
skákavka žlutonohá 

   x   

Nadčeleď: 
Thomisoidea - 
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běžníci  

Čeleď: Thomisidae 
- běžníkovití  

      

Misumena vatia 
(Clerck, 1758) - 
běžník kopretinový 

 x     

Ozyptila atomaria 
(Panzer, 1801) - 
běžník suchopárový 

 x  x   

Ozyptila praticola 
(C. L. Koch, 1837) - 
běžník lužní 

    x  

Xysticus audax 
(Schrank, 1803) - 
běžník keřový 

 x     

Xysticus cristatus 
(Clerck, 1757) - 
běžník hřebenitý 

 x     

Xysticus kochi 
Thorell, 1872 - 
běžník Kochův 

 x  x   

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 64 druhů pavouků (Araneae) ze sedmnácti čeledí 
(tabulka 1). Většina nalezených druhů je v České republice široce rozšířená a hojná. Žádný 
druh není zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. 
Zaznamenán byl jeden druh z Červeného seznamu ohrožených druhu bezobratlých (Růžička 
2005, tabulka 2).  

 

Tabulka 2 Druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Růžička 
2005). 

 
Sad 

Les na 
jižní 
úpatí 

Step 
Les na 
temeni  

VU – zranitelný     

Atypus muralis -  sklípkánek pontický   X  
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5.3 Sekáči (Opiliones) 
Sběr materiálu: Materiál pocházel ze dvou zdrojů:  

 

A) průzkum lokality v období červen – září 2009 

Sekáči byli aktivně vyhledávání na skalách, stromech, dřevěných i kamenných stavbách, pod 
kameny, mechem a v zetlelém dřevě. Dále byl prováděn smyk a oklep vegetace a prosevy 
hrabanky. Sběr do zemních pastí, vzhledem k neselektivnosti této metody, nebyl prováděn. 
Část odebraných jedinců byla obratem na lokalitě vypouštěna, část byla odebrána 
k determinaci v laboratoři. Všechny nalezené a odchycené exempláře byli determinováni do 
druhové úrovně. Nomenklatura byla použita z nejnovějšího seznamu sekáčů ČR (Bezděčka 
2008).  

B) sběr materiálu zemními pastmi, smýkáním vegetace a do nárazových pastí. 

  Sběr materiálu podle bodu A, determinace materiálu a sestavení zprávy: Pavel Bezděčka a 
Klára Bezděčková  

Sběr materiálu podle bodu B: Pavel Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 11 druhů sekáčů (Opiliones) ze čtyř čeledí (tabulka 1). 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí sekáčů. 

Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni  

Čeleď: Nemastomatidae  1 - 1 - - 

Čeleď: Trogulidae  1 - - 1 1 

Čeleď: Phalangiidae  8 3 4 4 4 

Čeleď: Sclerosomatidae  1 - - 1 1 

Celkem 11 3 5 6 6 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

Čeleď: Nemastomatidae       

Nemastoma lugubre (Műller, 1776) - 
žláznatka dvouskvrnná 

  X    
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Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

Čeleď: Trogulidae        

Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 
– plošík malý 

   X X  

Čeleď: Phalangiidae        

Phalangium opilio Linnaeus, 1761 – 
sekáč rohatý 

 X X X X  

Opilio parietinus (De Geer, 1778) – 
sekáč domácí 

   X X  

Rilaena triangularis (Herbst, 1799)  X  X X  

Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799)   X    

Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)   X    

Lacinius horridus (Panzer, 1794)    X X  

Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 
1935) 

  X    

Mitopus morio (Fabricius, 1799) – 
sekáč pestrý 

 X     

Čeleď: Sclerosomatidae        

Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)    X X  

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 11 druhů sekáčů (Opiliones) ze čtyř čeledí (tabulka 1). 
Většina nalezených druhů je v České republice široce rozšířená a hojná. Žádný druh není 
zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. Zaznamenán nebyl 
žádný druh z Červeného seznamu ohrožených druhu bezobratlých (Klimeš 2005). Za 
významnější je možné považovat nález plošíka malého Trogullus tricarinatus. 
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5.4 Stejnonožci (Isopoda), stonožky (Chilopoda) 
Sběr materiálu: Materiál byl sbírán v letech 2008-2009 metodou zemních pastí. 
 

Sběr materiálu: Pavel Marhoul  

Determinace materiálu a sestavení zprávy: Ivan H. Tuf  

 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 7 druhů stejnonožců (Isopoda) ze čtyř čeledí (tabulka 1) a 
4 druhy stonožek (Chilopoda) z jedné čeledi (tabulka 2). 

 

Tab. 1: Zastoupení druhů jednotlivých čeledí stejnonožců. 

 

Čeleď 
Počet 

druhů 
Sad 

Les na 

jižním 

svahu 

Step 
Les na 

temeni 

Čeleď: Oniscidae 1/0 - 1/0 1/0 1/0 

Čeleď: Trachelipodidae 3/0 2/0 2/0 1/0 2/0 

Čeleď: Porcellionidae 1/0 - 1/0 - 1/0 

Čeleď: Armadillidiidae 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Celkem 7/0 3/0 5/0 3/0 50 

 

Tab. 2: Zastoupení druhů jednotlivých čeledí stonožek. 

 

Čeleď 
Počet 

druhů 
Sad 

Les na 

jižním 

svahu 

Step 
Les na 

temeni 

Čeleď: Lithobiidae 4/0 - 3/0 - 2/0 

Celkem 4/0 - 3/0 - 2/0 

 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 
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Druh Poznámka Sad 

Les na 

jižním 

svahu 

Step 
Les na 

temeni 
Status 

Stejnonožci: Isopoda       

Čeleď: Oniscidae       

Oniscus asellus Linnaeus, 1758 

Běžný druh ruderálů a 
intravilánů, 
v přirozených 
biotopech není příliš 
běžný. 

 X X X  

Čeleď: Trachelipodidae       

Trachelipus nodulosus Koch, 1838 

Xerofilní druh, 
calcifilní. Typicky 
mimo lesy na suchých 
stráních atp.znám ze 
středních a západních 
Čech a jižní Moravy. 

X     

Trachelipus rathkii (Brandt, 1833) 

Běžný lesní druh se 
širokou valencí, občas 
k zastižení i mimo 
lesy. 

X X X X  

Porcellium collicola (Verhoeff, 1907) 
Běžný druh typický pro 
intravilány a ruderály. 

 X  X  

Čeleď: Porcellionidae       

Porcellio scaber Latreille, 1804 

Běžný druh ruderálů a 
intravilánů, 
v přirozených 
biotopech chybí 
(dokonce se ani neví, 
kde žije „v přírodě“, 
protože je zavlečený 
do celé Evropy a USA, 
kde je právě na 
druhotných 
stanovištích). 

 X  X  

Čeleď: Armadillidiidae       

Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) 

Běžný druh, typický 
hlavně pro ruderály, 
intravilány a nelesní 
společenstva. 

X X X X  

Stonožky: Chilopoda       
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Druh Poznámka Sad 

Les na 

jižním 

svahu 

Step 
Les na 

temeni 
Status 

Čeleď: Lithobiidae       

Lithobius agilis Koch, 1847  

Běžný druh obývající 
různá stanoviště, žije 
však v malých 
populacích. 

   X  

Lithobius forficatus Linnaeus, 1758 Běžný, eurytopní druh.  X  X  

Lithobius mutabilis Koch, 1862  
Nejběžnější naše 
stonožka, eurytopní 
druh. 

 X    

Lithobius muticus Koch, 1847 

Nepříliš běžný druh, u 
nás typicky mimo les, 
relativně často na 
sekundárních 
biotopech. 

 X    

 

Zhodnocení získaných výsledků 

 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 7 druhů stejnonožců (Isopoda) ze čtyř čeledí (tabulka 1) 4 druhy 

stonožek (Chilopoda) z jedné čeledě (tabulka 2). Všechny nalezené druhy jsou v České republice 

hojné. Žádný druh není zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. 

Zaznamenán nebyl žádný druh z Červeného seznamu ohrožených druhu bezobratlých (Tajovský 

2005a,b).  
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5.5 Švábi (Blattodea) 
Sběr materiálu: Materiál byl sbírán v letech 2008-2009 metodami: zemní pasti, smýkání 
vegetace, žluté misky, letové pasti.   

Sběr, determinace materiálu a sestavení zprávy: Pavel Marhoul  

Při průzkumu byl nalezen jeden druh švába (Blattodea) z jedné čeledě (tabulka 1). 

Tab. 1: Zastoupení druhů jednotlivých čeledí švábů. 

Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni  

Čeleď: Ectobiidae  1/0   1/0  

Celkem 1/0   1/0  

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

Čeleď: Ectobiidae       

Phyllodromica maculata (Schreber, 
1781) – rusec plamatý    X   

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu byl nalezen jeden druh švába (Blattodea). Jedná se o teplomilný druh 
vyhledávající lesostepi, okraje suchých lesů apod. V ČR se vyskytuje především v nížinách.  
P. maculata není uvedena v Červeném seznamu ohrožených druhu bezobratlých (Kočárek & 
Holuša 2005).  
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5.6 Rovnok řídlí (Orthoptera) 
Sběr materiálu: Materiál byl sbírán v letech 2008-2009 metodami: individuální sběr, smýkání 
vegetace, zemní pasti.   

Sběr, determinace materiálu a sestavení zprávy: Pavel Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 19 druhů rovnokřídlých (Orthoptera) ze čtyř čeledí, 
jejichž přehled s počtem druhů zapsaných v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR 
(Holuša et al. 2009) uvádí tabulka 1. 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí rovnokřídlých, za lomítkem počet druhů 
uvedených v Červeném seznamu). 

Podřád Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni  

Ensifera - kobylky       

 Tettigoniidae - kobylkovití 8/0 7/0 2/0 4/0 2/0 

 Gryllidae - cvrčkovití 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Caelifera - 
saranče 

      

 Tetrigidae - maršovití 1/0 1/0 - - - 

 Acrididae - sarančovití 9/1 7/0 - 6/1 - 

 Celkem 19/1 16/0 3/0 11/1 3/0 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

Tettigoniidae - 
kobylkovití 

 
     

Leptophyes albovittata 
(Kollar, 1833) - kobylka 

 

V ČR hojný druh 
v nížinách a středních 
polohách, vyšší bylinná 
vegetace, křovinaté 
stráně apod. 

X  X   

Conocephalus fuscus 
(Fabricius, 1793) - 
kobylka 

V ČR hojný druh, obývá 
nejčastěji vlhké louky, 
vyskytuje se však také na 
sušších biotopech 
s vysokou travní 

X     



 46 

Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

vegetací. 

Meconema thalassinum 
(De Geer, 1773) – 
kobylka dubová 

Hojný druh v nižších 
polohách, na stromech 
(nejčastěji dubech) 

 X X X  

Tettigonia viridissima 
Linnaeus, 1758 – 
kobylka zelená 

V ČR velmi hojný druh 
v nížinách a 
pahorkatinách, otevřená 
krajina, imága na vyšší 
bylinné vegetaci, keřích a 
stromech, nymfy na 
bylinách 

X  X   

Platycleis albopunctata 
(Goeze, 1778) - 
kobylka 

V ČR lokálně hojný druh 
v nižších polohách, teplá 
stanoviště s řidším 
porostem, stepi apod. 

X  X   

Metrioptera bicolor 
(Philippi, 1830) - 
kobylka 

V ČR lokálně hojný druh 
v nížinách, suchomilný, 
vyšší bylinná vegetace 

X     

Metrioptera roeselii 
Hagenbach, 1822 - 
kobylka 

V ČR velmi hojný druh, 
jedna z nejhojnějších 
kobylek, louky, meze 
apod. 

 

X    
 

 

Pholidoptera 
griesoaptera (De Geer, 
1773) - kobylka 

V ČR velmi hojný druh, 
okraje lesů a křovin, 
porosty ostružin, kopřiv 
apod., i v lese 

X X  X  

Gryllidae - cvr čkovití       

Nemobius sylvestris 
(Bosc, 1792) – cvrček 
lesní 

V ČR lokálně hojný 
v nížinách a 
pahorkatinách, okraje 
listnatých lesů, porosty 
křovin 

X X X X  

Tetrigidae - maršovití       

Tetrix tenuicornis 
(Sahlberg, 1893) - 
marše 

V ČR lokálně hojný druh, 
osidluje spoře zarostlá 
místa. 

X     

Acrididae -       
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

saran čovití 

Oedipoda caerulescens 
(Linnaeus, 1758) – 
saranče modrokřídlá 

V ČR hojný druh 
v nížinách, spoře zarostlá 
místa, pionýrský druh 

  X   

Stenobothrus lineatus 
(Panzer, 1796) – 
saranče čárkovaná 

V ČR lokálně hojný druh, 
suché louky 

X     

Stenobothrus 
nigromaculatus 
(Herrich-Schäffer, 
1840) - saranče 

 

Obr. 1 

V ČR vzácný a lokální 
druh, nejčastěji na 
vápencových stepích, 
jižní Morava, okolí Prahy, 
České Středohoří 

  

východně 
od 

Pražské 
vyhlídky 

16.7.2008, 
více ex.; 

31.7.2008, 
více ex.; 

15.6.2009, 
1 ♂., 

1.7.2009, 
více ex. 

 NT 

Chorthippus apricarius 
(Linnaeus, 1758) - 
saranče 

V ČR hojný druh, suché 
louky s vyšší vegetací, 
okraje cest 

X  X   

Chorthippus vagans 
(Eversmann, 1848) - 
saranče 

V nížinách lokálně hojný 
druh, otevřené doubravy, 
skalní stepi s duby, 
písčiny 

X     

Chorthippus brunneus 
(Thunberg, 1815) - 
saranče 

V ČR hojný, pionýrský 
druh, vyhledává spořeji 
zarostlá místa, I ve 
městech. 

X  X   

Chorthippus biguttulus 
(Linnaeus, 1758) - 
saranče 

V ČR velmi hojný druh, 
zejména sušší louky ale i 
ruderální porosty, i ve 
městech 

X  X   

Chorthippus mollis 
(Charpentier, 1825) - 
saranče 

VČR lokálně hojný druh, 
suché trávníky, 
xerotermní, na jižní 
Moravě plošně rozšířený, 
v Čechách lokální 

X  X   

Chorthippus dorsatus 
(Zetterstedt, 1821) - 

V ČR velmi hojný druh, 
sušší louky 

X     
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

saranče 

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 19 druhů rovnokřídlých (Orthoptera) ze čtyř čeledí 
(tabulka 1). Většina nalezených druhů je v České republice široce rozšířená a hojná. Žádný 
druh není zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. 
Zaznamenán byl jeden druh z Červeného seznamu ohrožených druhu rovnokřídlých (Holuša 
et. al 2009, tabulka 2).  

Tabulka 2 Druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Holuša et 
al. 2009). 

 
Sad 

Les na 
jižní 
úpatí 

Step 
Les na 
temeni  

NT – téměř ohrožený     

saranče Stenobothrus nigromaculatus   X  

 

Fotografie významných druh ů  

Autor fotografie: Pavel Marhoul 

 

 

 

 

 

 

obr. 1. – saranče  Stenobothrus nigromaculatus  
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5.7 Škvo ři (Dermaptera) 
Sběr materiálu: Materiál byl sbírán v letech 2008-2009 metodami: zemní pasti, smýkání 
vegetace, žluté misky, letové pasti.   

Sběr, determinace materiálu a sestavení zprávy: Pavel Marhoul  

Při průzkumu byly nalezeny celkem 2 druhy škvorů (Dermaptera) z jedné čeledě (tabulka 1). 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí škvorů. 

Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni  

Čeleď: Forficulidae - škvorovití  2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

Celkem 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

Čeleď: Forficulidae - škvorovití       

Forficula auricularia Linnaeus, 
1758 – škvor obecný 

 X X X X  

Chelidurella guentheri Galvagni, 
1994  

 X X X X  

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu byly nalezeny celkem 2 druhy škvorů (Dermaptera) z jedné čeledě (tabulka 1). 
Oba nalezené druhy jsou v České republice široce rozšířené a hojné. Žádný druh není 
zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. Zaznamenán nebyl 
žádný druh z Červeného seznamu ohrožených druhu bezobratlých (Kočárek & Holuša 
2005).  
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5.8 Ploštice (Heteroptera) 
Sběr materiálu: ploštice byly získávány zejména metodou smýkání vegetace, v menší míře 
za pomoci zemních pastí a letových pastí. 

Sběr materiálu smýkáním, druhová determinace a sestavení zprávy: Ondřej Balvín 

Sběr materiálu smýkáním, zemními pastmi a letovými pastmi: Pavel Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 58 druhů ploštic (Heteroptera) ze třinácti čeledí, jejichž 
přehled s počtem druhů zapsaných v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (Kment & 
Vilímová 2005) uvádí tabulka 1. 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí ploštic za lomítkem počet druhů uvedených 
v Červeném seznamu). 

Infra řád Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Cimicomorpha        

 Nabidae - lov číkovití  3/0 - 1/0 2/0 - 

 Miridae - klopuškovití  16/0 9/0 1/0 7/0 4/0 

 Reduviidae- zákeřnicovití  2/0 - 1/0 1/0 - 

 Tingidae  - síťnatkovití  2/0 - - 2/0 - 

Pentatomorpha       

 Alydidae 1/0 1/0 - - - 

 Coreidae - vrubenkovití 4/0 2/0 - 4/0 - 

 Rhopalidae 5/0 1/0 - 5/0 - 

 Lygaeidae - plošti čkovití 8/0 4/0 - 6/0 - 

 Acanthosomatidae –  
kněžovkovití 

1/0 1/0 - - - 

 Cydnidae - hrabulkovití 3/0   1/0 1/0 

 Pentatomidae - kněžicovití 13/1 5/0 3/0 9/1 4/0 

 Plataspididae 1/0 1/0  1/0  

 Scutelleridae 2/1  1/0 2/1  

 Celkem 58/2 23/0 7/0 40/2 9/0 
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Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Statu
s 

Infra řád: 
Cimicomorpha 

 
     

nadčeleď:Cimicoidea       

čeleď: Nabidae - 
lov číkovití  

 
     

Himacerus (Aptus) 
mirmicoides (O. Costa, 
1834) 

běžný kdekoliv, spíše na 
bylinách, dravý   X   

Himacerus 
(Himacerus) apterus 
(Fabricius, 1798) 

běžný kdekoliv, spíše na 
křoví, dravý  X    

Nabis (Nabis) 
pseudoferus 
pseudoferus Remane, 
1949 

běžný na sušších 
travinných biotopech 
včetně ruderálů, dravý 

  X   

nadčeleď:Miroidea       

čeleď: Miridae - 
klopuškovití  

 
     

Adelphocoris lineolatus 
(Goeze, 1778) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, oligofág - 
brukvovité (zejména 
Omonis, Trifolium, 
Medicago) 

X  X   

Capsodes gothicus 
gothicus (Linnaeus, 
1758) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, polyfág 

  X   

Closterotomus 
biclavatus biclavatus 
(Herrich-Schaeffer, 
1835) / = 

běžný, na Vaccinium sp. 

  X X  

Closterotomus 
fulvomaculatus (De 
Geer, 1773) / = 
Calocoris (Clo- 

běžný na listnatých 
stromech (zejména 
Prunus, Pirus, Salix, 
Sorbus) 

  X   

Deraeocoris 
(Deraeocoris) ruber 

všude běžný dravý druh X X    
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(Linnaeus, 1758) 

Globiceps (Globiceps) 
sphegiformis (Rossi, 
1790) 

běžný na listnatých 
stromech, okraje lesů, 
především na Quercus, 
Fagus 

X     

Grypocoris 
(Lophyromiris) 
sexguttatus (Fabricius, 
1776) 

prý boreo-montánní druh, 
byliny, zejména 
Aconitum, Galeopsis, 
Conium, Melampyrum 

   X  

Heterocordylus 
(Bothrocranum) 
erythrophthalmus 
erythrophthalmus 
(Hahn.)  

vzácný na xerothermech, 
známý z několika málo 
lokalit ve sředních 
Čechách, monofág na 
Rhamnus catharica 

21.5.2009 
- 1 ex. 

    

Lygus rugulipennis 
Poppius, 1911 

běžný na všech typech 
travinných biotopů, spíše 
na ruderálech, polyfág 

X     

Megaloceroea 
recticornis (Geoffroy, 
1785) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů, spíše 
vyšší polohy, polyfág na 
travinách 

   X  

Mermitelocerus 
schmidtii (Fieber, 1836) 

běžný na listnatých 
stromech (Rhamnus, 
Fraxinus, Corylus) 

   X  

Miris striatus 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na listnatých 
stromech (Rhamnus, 
Alnus, Corylus, Salix, 
Pirus, já si teda myslím, 
že hlavně na hlohu) 

X     

Stenodema 
(Stenodema) holsata 
(Fabricius, 1787) 

běžný na sušších 
travinných biotopech 
včetně ruderálů, polyfág 
na travinách 

X  X   

Stenodema 
(Stenodema) laevigata 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na sušších 
travinných biotopech 
včetně ruderálů, polyfág 
na travinách 

X  X   

Stenodema 
(Stenodema) virens 
(Linnaeus, 1767) 

běžný na sušších 
travinných biotopech 
včetně ruderálů, polyfág 
na travinách 

  X   

Stenotus binotatus 
(Fabricius, 1794) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, polyfág na 

X     
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travinách 

nadčeleď: 
Reduvioidea 

 
     

čeleď: Reduviidae- 
zákeřnicovití  

 
     

Phymata crassipes 
(Fabricius, 1775) 

běžný na xerotermních 
travinných stanovištích, 
dravý 

     

Rhynocoris 
(Rhynocoris) iracundus 
(Poda, 1761) 

běžný na xerothermech, 
dravý  X X   

nadčeleď: Tingoidea        

čeleď: Tingidae - 
síťnatkovití  

 
     

Catoplatus 
carthusianus (Goeze, 
1778) 

běžný na xerothermních 
travinných stanovištích, 
Eryngium campestre 

  X   

Dictyla echii (Schrank, 
1782) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, oligofág na 
některých brutnákovitých 
(Echium, Anchusa, 
Cynoglossum) 

  X   

Infra řád: 
Pentatomorpha  

 
     

nadčeleď: Coreoidea       

čeleď: Alydidae       

Alydus calcaratus 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na xerothermech, 
saje na semenech, 
nejspíš polyfág 

X     

čeleď: Coreidae - 
vrubenkovití  

 
     

Coreus marginatus 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, oligofág na 
Rumex sp. 

  X   

Coriomeris denticulatus 
(Scopoli, 1763) 

běžný spíše na 
xerothermních travinných 
stanovištích, oligofág na 
bobovitých (Melilotus, 

X  X   
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Medicago, Trifolium) 

Gonocerus 
acuteangulatus 
(Goeze, 1778) 

běžný na různých 
biotopech na křovinách, 
např. Frangula, Rosa, živí 
se plody 

X  X   

Syromastus rhombeus 
(Linnaeus, 1767) 

běžný spíše na teplejších 
travinných stanovištích, 
oligofág na některých 
hvozdíkovitých 

  X   

čeleď: Rhopalidae       

Brachycarenus tigrinus 
Schilling, 1830 

běžný na teplejších 
místech na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, polyfág, 
zejména merlíkovité, 
brukvovité, vřes 

  X   

Myrmus miriformis 
miriformis (Fallén, 
1807) 

běžný na spíše 
původních travinných 
společenstvech, jak 
vlhkých, tak suchých, 
polyfág na travinách 

X  X   

Rhopalus (Rhopalus) 
parumpunctatus 
Schilling, 1829 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, polyfág 

  X   

Rhopalus (Rhopalus) 
subrufus (Gmelin, 
1790) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, polyfág 

  X   

Stictopleurus abutilon 
abutilon (Rossi, 1790) 

běžný na všech spíše 
sušších typech travinných 
biotopů včetně ruderálů, 
polyfág 

  X   

nadčeleď: 
Lygaeoidea 

 
     

čeleď: Lygaeidae - 
plošti čkovití  

 
     

Aellopus atratus 
(Goeze, 1778) 

běžný na xerothermech, 
na zemi pod vegetací, 
zejména brutnákovitými, 
saje na semenech 

  X   

Emblethis verbasci 
(Fabricus, 1803) 

běžný spíše na 
xerothermních travinných 
stanovištích, zemní 

X  X   
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semenožravý polyfág 

Emblethis verbasci 
(Fabricus, 1803) 

běžný spíše na 
xerothermních travinných 
stanovištích, zemní 
semenožravý polyfág 

     

Heterogaster 
artemisiae Schilling, 
1829 

běžný na xerothermních 
travinných stanovištích, 
oligofág na Artemisia, 
Thymus 

  X   

Lygaeus equestris 
equestris (Linnaeus, 
1758) 

běžný spíše na 
xerothermních travinných 
stanovištích, na 
Vincetoxicum 

  X   

Ortholomus 
punctipennis (Herrich-
Schaeffer, 1839) 

běžný spíše na 
xerothermních travinných 
stanovištích, spíše na 
píscích, semenožravý 
polyfág 

X  X   

Platyplax salviae 
(Schilling, 1829) 

běžný spíše na 
xerothermních travinných 
stanovištích, na Salvia 

X  X   

Trapezonotus 
(Trapezonotus) 
arenarius (Linnaeus, 
1758) 

běžný spíše na 
xerothermních 
stanovištích, travinných i 
okrajích lesů, zemní 
semenožravý polyfág 

X     

nadčeleď: 
Pentatomoidea  

 
     

čeleď: 
Acanthosomatidae –  
kněžovkovití 

 
     

Acanthosoma 
haemorrhoidale 
(Linnaeus, 1758) 

běžný druh v korunách 
listnatých stromů na 
okrajích lesa, nebo 
jednotlivých stromech, 
polyfág, ale nejčastěji 
jeřáb, hloh 

X     

čeleď: Cydnidae - 
hrabulkovití  

 
     

Legnotus limbosus 
(Geoffroy, 1785) 

běžný na xerothermech, 
oligofág na Galium sp. 

  X   

Legnotus picipes běžný na xerothermech,    X  
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(Fallén, 1807) oligofág na Galium sp. 

Tritomegas 
sexmaculatus 
(Rambur, 1842) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, monofág na 
Ballota nigra 

     

čeleď: Pentatomidae - 
kněžicovití 

 
     

Aelia acuminata 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na sušších 
travinných biotopech 
včetně ruderálů, polyfág 
na travinách 

X X X X  

Carpocoris fuscispinus 
(Boheman, 1849) 

běžný na spíše teplejších 
a sušších travinných 
biotopech, polyfág, 
především hvězdnicovité. 
Platnost druhu pochybná. 

     

Carpocoris 
purpureipennis (De 
Geer, 1773) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, polyfág 

X  X   

Dolycoris baccarum 
(Linnaeus, 1758) 

všude běžný polyfág 
  X   

Eurydema oleraceum 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, polyfág na 
mnohých brukvovitých 

     

Eurydema ornatum 
(Linnaeus, 1758) –  
kněžice zdobená  

běžný na xerothermních 
travinných stanovištích po 
celé ČR, polyfág na 
mnohých brukvovitých 

  

smyk 
- 

10.6.2
008 - 
3 ex., 
smyk 

- 
16.7.2
008 -1 

ex., 
smyk 

- 
31.7.2
008 - 
2 ex., 
smyk 

- 
20.5.2
009 - 

10 
ex., 

 VU 



 57 

ŽM1 - 
21.5.2
009 - 
1 ex. 

Eysacoris fabricii 
Kirkaldy, 1904 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, oligofág na 
Stachys sp. a Labium 
album, vzácněji jiné 
hluchavkovité 

  X X  

Graphosoma lineatum 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na všech typech 
travinných biotopů včetně 
ruderálů, obecně na 
miříkovitých 

  X X 

 

Holcostethus 
(Holcostethus) vernalis 
(Wolff, 1804) 

běžný na sušších 
travinných biotopech 
včetně ruderálů, polyfág 

  X  
 

Palomena prasina 
(Linnaeus, 1761) 

běžný na listnatých 
dřevinách a Urtica 

X X X X 
 

Pentatoma rufipes 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na listnatých 
dřevinách 

X X   
 

Piezodorus lituratus 
(Fabricius, 1794) 

běžný prý na 
Sarothamnus scoparius, 
čemuž nějak nevěřím, 
běžně je k nalezení na 
místech, kde janovec 
vůbec není 

X    

 

Sciocoris (Sciocoris) 
cursitans cursitans 
(Fabricius, 1794) 

běžný spíše na 
xerothermních travinných 
stanovištích, spíše zemní, 
neví se na čem 

  X  

 

čeleď: Plataspididae       

Coptosoma scutellatum 
(Geoffroy, 1785) 

běžný na xerothermních 
travinných stanovištích, 
na Coronilla a jiných 
bobovitých 

X  X   

čeleď: Scutelleridae       

Eurygaster maura 
(Linnaeus, 1758) 

běžný na sušších 
travinných biotopech 
včetně ruderálů, polyfág 
na travinách 

 X X   

Odontotarsus 
purpureolineatus 

NT běžný spíše na 
stepích nebo lepších 

  SM5 
23.7.2

 NT 
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Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 58 druhů ploštic, celkem ze 13 čeledí (tabulka 1). 
Většina nalezených druhů je v České republice široce rozšířená a hojná. Žádný druh není 
zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. Zaznamenány byly 
dva druhy z Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Kment & Vilímová 2005, 
tabulka 2). 

Tabulka 2 Druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Beran et 
al. 2005). 

 
Sad 

Les na 
jižním 
úpatí 

Step 
Les na 
temeni  

VU - zranitelný     

kněžice zdobená - Eurydema ornatum   X  

NT – téměř ohrožený     

kněžice rudopásá - Odontotarsus 
purpureolineatus 

  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rossi, 1790) –  
kněžice rudopásá  

xerothermech, známý 
pouze z několika málo 
lokalit v Českém Krasu a 
Středohoří, na 
Sanguisorba 

009 - 
1 ex 
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Fotografie významných druh ů  

Autor fotografií: Josef Dvořák 

 

 

 

Zleva: obr. 1 – kněžice zdobená - Eurydema ornatum; obr. 2 – kněžice rudopásá - 
Odontotarsus purpureolineatus 
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5.9 Křísi (Auchenorrhyncha) 
Sběr materiálu: křísi byli získávání zejména metodou smýkání vegetace, v menší míře za 
pomoci zemních pastí a letových pastí. 

Druhová determinace a sestavení zprávy: Igor Malenovský 

Sběr materiálu smýkáním, zemními pastmi a letovými pastmi: Pavel Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 17 druhů křísů (Auchenorrhyncha) ze šesti čeledí, jejichž 
přehled s počtem druhů zapsaných v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR 
(Malenovský & Lauterer 2005) uvádí tabulka 1. 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí křísů za lomítkem počet druhů uvedených 
v Červeném seznamu). 

Infra řád Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Cicadomorpha – 
cikády    

    

 Aphrophoridae – 
pěnod ějkovití  4/0 2/0 1/0 3/0 1/0 

 Cercopidae - p ěnod ějkovití  2/0 - - - 1/0 

 Cicadellidae – k řískovití  8/0 3/0 1/0 2/0 3/0 

 Membracidae – 
ostroh řbetkovití  1/0 - - - 1/0 

Fulgomorpha – 
svítilky 

      

 Cixiidae – žilnatkovití  1/1 1/1 - 1/1 - 

 Čeleď: Dictyopharidae  1/1 1/1 - - - 

 Celkem 17/2 7/2 2/0 6/1 6/0 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

Infra řád: 
Cicadomorpha – 
cikády 
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

nadčeleď: 
Cercopoidea – 
pěnod ějky 

      

čeleď: Aphrophoridae 
– pěnod ějkovití 

      

pěnodějka olšová – 
Aphrophora alni 
(Fallén, 1805) 

Eurytopní a polyfágní 
druh, larvy se vyvíjejí na 
dvouděložných bylinách i 
dřevinách, dospělci 
většinou na keřích a 
stromech, v ČR velmi 
hojný po celém území. 

X X X   

pěnodějka klenutá – 
Lepyronia coleoptrata 
(Linnaeus, 1758) 

Na různých otevřených 
travnatých biotopech 
(loukách, stepích, 
ruderálech), dospělci 
často na travách, larvy 
se vyvíjejí polyfágně na 
nejrůznějších 
dvouděložných 
rostlinách. V ČR hojný 
po celém území. 

X     

pěnodějka stepní – 
Neophilaenus 
campestris (Fallén, 
1805) 

Na suchých travnatých, 
mírně narušovaných 
stanovištích, většinou 
ruderálech a pastvinách, 
oligofág na různých 
druzích trav. V ČR hojný 
od nížin do podhůří. 

  X X  

pěnodějka černohnědá 
– Neophilaenus 
exclamationis 
(Thumberg, 1784) 

Druh podrostu 
otevřených lesů a 
lesních okrajů, kde se 
vyvíjí na jemnolistých 
trsnatých travách, 
zejména kostřavách ze 
skupiny k. ovčí (Festuca 
ovina). V ČR široce 
rozšířený od nížin do 
hor, ale spíše nehojný a 
lokální. 

  X   

Čeleď: Cercopidae - 
pěnod ějkovití  
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

pěnodějka nížinná – 
Cercopis sanguinolenta 
(Scopoli, 1763) 

Na otevřených slunných 
stanovištích 
s roztroušenou 
vysokobylinnou vegetací, 
polyfág na nejrůznějších 
travách a bylinách, larvy 
se vyvíjejí v půdě na 
kořenech. V ČR široce 
rozšířený a hojný, ale 
omezený jen na relativně 
teplé oblasti (zcela chybí 
v horských a 
podhorských oblastech). 

     

pěnodějka červená – 
Cercopis vulnerata 
Rossi, 1807 

V lesích i na otevřených 
lokalitách, polyfág na 
nejrůznějších bylinách a 
travách. V ČR široce 
rozšířen a hojný, spíše 
ve středních a vyšších 
polohách, kde nahrazuje 
předchozí druh, 
v nížinách se vyskytuje 
především na vlhkých a 
relativně chladných 
lokalitách. 

   X  

nadčeleď: 
Membracoidea – 
křísci 

      

čeleď: Cicadellidae – 
křískovití 

      

Allygus communis 
Ferrari, 1882 

V řídkých lesích a na 
jejich osluněných 
okrajích, především 
teplomilných doubravách 
a suchých stráních 
s roztroušenými 
dřevinami. Larvy na 
travách v podrostu, 
dospělci nejčastěji 
v keřovém a stromovém 
patru na dubech a 
břízách. V ČR dosti 
častý v teplých 
oblastech. 

X  X   
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

Anoplotettix sp. 

Dospělci na různých 
druzích osluněných keřů 
a stromů, většinou na 
lesních okrajích a 
v křovinatých stráních. 
Taxonomicky kritická 
skupina, z ČR zatím 
potvrzeny dva druhy, 
rozlišitelné jen v samčím 
pohlaví (A. 
fuscovenosus, A. 
horvathi, výskyt dalších 
je možný), oba nehojné 
a omezené na nejteplejší 
oblasti. 

 

 X    

Aphrodes makarovi 
Zachvatkin, 1948 

Polyfág vyvíjejí se na 
dvouděložných 
rostlinách (často např. 
na kopřivě dvoudomé), 
většinou ve spíše 
zastíněných, vlhkých 
biotopech (lužní lesy, 
vysokobylinné ruderální 
porosty apod.). V ČR 
hojný po celém území. 

X     

útlenka kopinatá – 
Eupelix cuspidata 
(Fabricius, 1775) 

Na suchých trávnících, 
extenzivních loukách a 
pastvinách, podél 
lesních okrajů a cest, 
vázaný především na 
tenkolisté kostřavy ze 
skupiny k. ovčí. V ČR 
široce rozšířený a 
poměrně hojný od nížin 
do podhůří. 

     

ušatka kůrová – Ledra 
aurita (Linnaeus, 1758) 

Polyfág na různých 
listnatých dřevinách, 
zejména častý na 
dubech. V uzavřených i 
řídkých lesích, v ČR 
v teplých oblastech 
zřejmě široce rozšířen, 
ale poměrně zřídka 
sbírán (žije na kůře, 

   X  
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

často ale létá např. na 
světlo). 

Macrosteles sp. 

Mnoho druhů rodu je 
vzájemně rozlišitelných 
jen v samčím pohlaví. 
Většina z nich 
představuje pionýrské 
druhy, typické pro 
narušované biotopy 
nebo místa v raných 
stádiích sukcese. 
Materiál pravděpodobně 
náleží nejhojnějším 
druhům M. laevis nebo 
M. cristatus. 

 

   X  

Mocydia crocea 
(Herrich-Schäffer, 
1837) 

V suchých trávnících, 
loukách, ruderálech, 
okrajích cest, řídkých 
lesích, kde žije ve 
vysokých porostech 
různých druhů trav (zj. 
válečka prapořitá, sveřep 
vzpřímený, třtina 
křovištní a pýr plazivý). 
V ČR široce rozšířený a 
hojný. 

X     

šířenka černá – 
Penthimia nigra 
(Goeze, 1778) 

Na listnatých keřích a 
nízkých stromech (často 
dubech a akátech) na 
okrajích lesů a stráních 
s roztroušenými 
dřevinami. V ČR široce 
rozšířený, ale omezený 
jen na relativně teplé 
oblasti (zcela chybí 
v horách). 

  X X  

čeleď: Membracidae 
– ostroh řbetkovití 

      

ostnohřbetka křovinná 
– Centrotus cornutus 
(Linnaeus, 1758) 

Polyfág na různých 
listnatých dřevinách, 
v ČR po celém území 
hojný na lesních 
okrajích, pasekách a 

   X  
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

křovinatých stráních. 

 

Infra řád: 
Fulgomorpha – 
svítilky 

      

čeleď: Cixiidae – 
žilnatkovití  

      

žilnatka travní 
Reptalus panzeri 
(Löw, 1883)  

Křís (svítilka) vyskytující 
se na xerotermních 
místech s roztroušenými 
keři, většinou ruderálních 
stanovištích a suchých 
trávnících. Larvy se 
vyvíjejí v půdě na 
kořenech. V teplých 
oblastech České 
republiky dosud hojný. 
Dospělci od června do 
srpna. 

X  X  NT 

čeleď: Čeleď: 
Dictyopharidae 

      

čelnatka řebříčková 
Dictyophara 
europaea (Linnaeus, 
1767) 

Xerotermofilní křís 
(svítilka), charakteristický 
druh suchých trávníků a 
vyprahlých ruderálů. 
Vyskytuje se zejména na 
místech s částečně 
obnaženou půdou, do 
které klade vajíčka. 
Polyfág. Na jižní Moravě 
dosud hojný a 
v posledních letech se 
pravděpodobně šíří, 
v jiných oblastech ČR 
spíše vzácný a lokální. 
Dospělci od července do 
října. 

 

X    NT 

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 
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Při průzkumu bylo nalezeno celkem 17 druhů křísů, celkem ze 6 čeledí (tabulka 1). 
Nejpočetnějším druhem v materiálu byla pěnodějka olšová (Aphrophora alni). Zaznamenány 
byly celkem dva druhy z červeného seznamu ČR, tabulka 2 (Lauterer & Malenovský 2005, 
Malenovský & Lauterer 2005).  

Celkově lze nasbíraný materiál hodnotit jako poměrně málo reprezentativní, vzhledem k 
charakteru biotopů lze na lokalitě očekávat minimálně trojnásobek počtu zaznamenaných 
druhů. 

Tabulka 2 Druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Beran et 
al. 2005). 

 
Sad 

Les na 
jižním 
úpatí 

Step 
Les na 
temeni  

NT – téměř ohrožený     

žilnatka travní Reptalus panzeri X  X  

čelnatka řebříčková Dictyophara europaea X    

 

Vyhodnocení lokality 

Většina z 17 nalezených druhů křísů se vyskytuje v ČR hojně a na široké škále biotopů. 
Xerotermofilní prvky, charakteristické pro otevřené výslunné travnaté plochy představují 
zejména čelnatka řebříčková (Dictyophara europaea) a žilnatka stepní (Reptalus panzeri). 
Oba druhy se v teplých oblastech ČR vyskytují na stepích a suchých ruderálech. Podobná 
stanoviště upřednostňuje i útlenka kopinatá (Eupelix cuspidata). Mezi druhy řídkých suchých 
lesů a výslunných lesních okrajů patří pěnodějka černohnědá (Neophilaenus exclamationis), 
ušatka kůrová (Ledra aurita), křískové Allygus communis a Anoplotettix sp. a šířenka černá 
(Penthimia nigra). Je pravděpodobné, že intenzivnější vzorkování by prokázalo výskyt 
některých dalších ochranářsky významných druhů křísů. 

Fotografie významných 
druh ů  

Autor fotografií: Luboš 
Dembický 
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Zleva: obr. 1 - žilnatka travní Reptalus panzeri; obr. 2 - čelnatka řebříčková Dictyophara 
europaea 

 



 68 

5.10 Síťokřídlí (Neuroptera) 
Sběr materiálu: Materiál byl sbírán v letech 2008-2009 metodami: individuální sběr, smýkání 
vegetace, letové pasti.   

Sběr, determinace materiálu a sestavení zprávy: Pavel Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 8 druhů síťokřídlých (Neuroptera) ze tří čeledí (tabulka 
1). 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí síťokřídlých. 

Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni  

Čeleď: Hemerobiidae - denivkovití  3/0 1/0 2/0 2/0 - 

Čeleď: Chrysopidae - zlatoo čkovití  4/0 1/0 2/0 3/0 2/0 

Čeleď: Myrmeleontiodae - 
mravkolvovití  1/0 - 1/0 1/0 - 

Celkem 8/0 2/0 5/0 6/0 2/0 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

Čeleď: Hemerobiidae - denivkovití       

Hemerobius humulinus Linnaeus, 

1758 – denivka obecná   X X   

Sympherobius pygmaeus (Rambur, 

1842)   X    

Wesmaelius concinnus (Stephens, 

1836)  X  X   

Čeleď: Chrysopidae - zlatoo čkovití        

Dichochrysa ventralis (Curtis, 1834)     X   

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) –   X    



 69 

Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

zlatoočka skvrnitá 

Chrysopa phyllochroma Wesmael, 

1841    X X  

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) 

– zlatoočka obecná  X X X X  

Čeleď: Myrmeleontiodae - 
mravkolvovití  

      

Myrmeleon formicarius Linnaeus, 

1767 – mravkolev běžný   X X   

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 8 druhů sítokřídlých (Neuroptera) ze tří čeledí (tabulka 
1). Většina nalezených druhů je v České republice široce rozšířená a hojná. Žádný druh není 
zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. Zaznamenán nebyl 
žádný druh z Červeného seznamu ohrožených druhu bezobratlých (Zelený 2005a).  
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5.11 Srpice (Mecoptera) 
Sběr materiálu: Materiál byl sbírán v letech 2008-2009 metodami: individuální sběr, smýkání 
vegetace, žluté misky, letové pasti.   

Sběr, determinace materiálu a sestavení zprávy: Pavel Marhoul  

Při průzkumu byly nalezeny celkem 3 druhy srpic (Mecoptera) z jedné čeledě (tabulka 1). 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí srpic. 

Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni  

Čeleď: Panorpidae - srpicovití  3/0 2/0 2/0 1/0 1/0 

Celkem 3/0 2/0 2/0 1/0 1/0 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

Čeleď: Panorpidae - srpicovití       

Panorpa communis Linnaeus, 1758 – 

srpice obecná  X X  X  

Panorpa germanica Linnaeus, 1758 – 

srpice skvrnitá    X   

Panorpa vulgaris Inhoff & Labram, 

1845  
 X X    

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu byly nalezeny celkem 3 druhy srpic (Mecoptera) z jedné čeledě (tabulka 1). 
Všechny nalezené druhy jsou v České republice široce rozšířené a hojné. Žádný druh není 
zvláště chráněný, ani není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. Zaznamenán nebyl 
žádný druh z Červeného seznamu ohrožených druhu bezobratlých (Zelený 2005b).  
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5.12 Motýli (Lepidoptera) 
Sběr materiálu: Materiál byl sbírán v letech 2008-2009 metodami:  

- světelné lapače a odchyt na osvětlené plátno (motýli s noční aktivitou) – sběr Oldřich 
Čížek a Jaroslav Zámečník, determinace Jaroslav Zámečník. 

- Odchyt jedinců entomologickou síťkou (motýli s denní aktivitou) – sběr a determinace 
Pavel Marhoul, revize Jaroslav Zámečník. 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 266 druhů motýlů z dvaceti čtyř čeledí, jejichž přehled 
s počtem druhů zapsaných v Červených seznamech ohrožených druhů ČR Beneš et al. 
2005, Vrabec et al. 2005a,b) uvádí tabulka 1. 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí motýlů, za lomítkem počet druhů uvedených 
v Červených seznamech). 

Čeleď Počet druh ů 

Hepialidae – hrotnokřídlecovití 2/0 

Adelidae – adélovití 1/0 

Yponomeutidae - předivkovití 2/0 

Cossidae - drvopleňovití 1/0 

Limacodidae - slimákovcovití 1/0 

Zygaenidae - vřetenuškovití 4/0 

Tortricidae - obalečovití 16/0 

Pterophoridae - pernatuškovití 1/0 

Pyralidae - zavíječovití 14/0 

Crambidae - travaříkovití 17/0 

Lasiocampidae - bourovcovití 7/1 

Sphingidae - lišajovití 6/2 

Hesperiidae - soumračníkovití 3/0 

Papilionidae - otakárkovití 2/1 

Pieridae - běláskovití 9/0 

Nymphalidae - babočkovití 8/0 

Satyridae - okáčovití 7/0 

Lycaenidae - modráskovití 10/3 

Drepanidae - srpokřídlecovití 7/0 
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Geometridae - píďalkovití 46/0 

Notodontidae - hřbetozubcovití 11/0 

Noctuidae - můrovití 76/0 

Lymantridae - bekyňovití 5/0 

Arctiidae - přástevníkovití 10/0 

Celkem 266/7 

 

Nomenklatura a systematické pořadí druhů vychází z práce Novák et al. (1997). 

Stručné komentáře k jednotlivým druhům motýlů jsou převzaty z práce „Klasifikace zvláště 
chráněných území Prahy na základě rozboru motýlí fauny“ (cf. Vávra 2004). Komentáře 
k druhům, které nejsou uvedeny v této práci zpracoval J. Zámečník. 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh Poznámka Nálezy Status  

Čeleď: Hepialidae – 
hrotnok řídlecovití  

 

 

 

 

 

 

Hepialus sylvinus (Linnaeus, 
1761) - hrotnokřídlec salátový 

 

Druh okrajů lesů a vlhčích luk. Housenka 
žije v kořenech a lodyhách rozličných 
bylin, také papratky samičí a salátu 
setého, odkud je odvozeno jeho české 
jméno. Imága létají nejčastěji v srpnu a 
září za večerního šera. 

 

 

 

 

Hepialus lupulinus (Linnaeus, 

1758) - hrotnokřídlec zahradní 

Druh lučních porostů a ruderálních 
stanovišť, přesto méně hojný než ostatní 
uváděné druhy. Housenka je polyfágní, 
žije jeden rok na kořenech bylin i keřů. 
Kuklí se v zemi v jemném zápředku. 
Imága létají v květnu a červnu za 
soumraku. 

  

Čeleď: Adelidae – 
adélovití  

   

Nematopogon 
swammerdamellus (Linnaeus, 
1758) - adéla dubová 

Nejběžnější a největší zástupce rodu 
žijící v listnatých lesích. Housenka žije 
na dubu a buku, později v oválném vaku 
na zemi, kde se živí odumřelými 
rostlinnými částmi. Imága létají za dne 
v dubnu a květnu. 
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Čeleď: Yponomeutidae - 
předivkovití 

   

Yponomeuta evonymellus 
(Linnaeus, 1758) - předivka 
zhoubná 

Velmi rozšířený druh. který žije 
nejčastěji v břehových porostech a 
na okrajích lesních biotopů na listech 
střemchy obecné, kterou housenky 
opřádají rozsáhlým bělavým 
předivem, v němž se pohybují, 
převlékají a kuklí. Malé housenky žijí 
zpočátku ve společném hnízdě na 
konci větévek bez přediva, po 
prvním převleku začínají vytvářet 
předivo, které pokrývá celé koruny 
keřů střemchy. V případě hojného 
výskytu jsou housenky schopny 
odlistit celé souvislé porosty. 

  

Yponomeuta plumbellus (D. & 
S., 1775) - předivka menší 

Jednotlivě případně v malých 
skupinkách žijící druh na listech 
brslenu evropského, na okrajích a 
v podrostu listnatých a smíšených 
lesů. Kuklí se jednotlivě v lehkém 
zápředku na živné rostlině. 

 

  

Čeleď: Cossidae - 
drvople ňovití  

   

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 
1761) - drvopleň hrušňový 

Druh listnatých lesů, ovocných sadů, 
alejí, otevřené krajiny s jednotlivými 
dřevinami. Housenka se vyvíjí dva 
roky ve dřevě různých dřevin (je 
známo přes 100 druhů, které jsou 
napadány). V místě napadení často 
z kmene vytéká kysele zapáchající 
tmavá tekutina. Imága létají v jedné 
generaci od června do září. 

  

Čeleď: Limacodidae - 
slimákovcovití  

   

Apoda limacodes (Hufnagel, 
1766) - slimákovec dubový 

Běžný a rozšířený druh teplých 
listnatých lesů žijící do podzimu na 
listech dubu a dalších listnatých 
dřevin a křovin. Housenka má 
slimákovitý tvar se zkrácenými 
panožkami. Po dokončení žíru padá 
na zem, kde se kuklí v lehkém 
soudečkovitém zápředku. Imága 
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létají od května do srpna. 

Čeleď: Zygaenidae - 
vřetenuškovití  

   

Zygaena loti (Denis & 
Schiffermüller, 1775) – 
vřetenuška kozincová 

 

Běžný druh sušších travnatých 
biotopů. Housenka žije od podzimu 
do jara na čičorce a podkovce, kuklí 
se ve vřetenovitém nahnědlém 
kokonu. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Zygaena viciae (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

- vřetenuška komonicová 

Poměrně lokální druh obývající 
travnaté biotopy, žijící od podzimu 
do jara na listech štírovníku 
růžkatého, vikví, jetelů. Kuklí se ve 
vřetenovitém žlutavém kokonu. 
Imága létají od června do srpna. 

  

Zygaena carniolica (Scopoli, 
1763) – vřetenuška ligrusová 

 

Teplomilný druh lokálně se 
vyskytující na stepních biotopech 
neovlivněných lidskou činností, 
vlivem chemizace a dalšími 
aktivitami rychle ze stanovišť 
ustupuje. Housenka žije od podzimu 
do jara na listech štírovníku a 
vičence, kuklí se na vegetaci ve 
žlutavém oválném kokonku. Imága 
létají od června do srpna. 

  

Zygaena filipendulae 
(Linnaeus, 1758) – vřetenuška 
obecná 

Rozšířený a hojný druh svěžích 
travnatých biotopů žijící od podzimu 
do jara na listech štírovníku a 
čičorky. Kuklí se na vegetaci v 
bělavém nebo žlutavém 
vřetenovitém kokonu. Imága létají od 
června do září. 

  

Čeleď: Tortricidae - 
obalečovití  

   

Pandemis corylana (Fabricius, 
1794) - obaleč lískový 

Poměrně rozšířený a hojný druh 
obaleče, vyskytujícího se v listnatých 
lesích, v zahradách, v sadech. 
Housenky se vyvíjí na řadě druhů 
dřevin v spředených listech od 
května do června. Imága létají od 
května do srpna. 

  

Pandemis cerasana (Hübner, 
1786) - obaleč rybízový 

Rozšířený a hojný druh žijící 
polyfágně na mnohých druzích 
dřevin, často škodí. Housenka žije 
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od září do května mezi sepředenými 
listy a na mladých výhonech, imága 
létají od května do srpna. 

Pandemis heparana (Denis & 
Schiffermüller, 1775) – obaleč 
ovocný 

Velmi rozšířený a velmi hojný druh 
ovocných sadů, zahrad, lesních 
listnatých porostů žijící až ve třech 
generacích na sepředených listech 
listnatých dřevin a křovin, mnohdy 
škodí. 

  

Argyrotaenia ljungiana 
(Thunberg, 1797) - obaleč 
semenáčkový 

Velmi rozšířený a hojný druh 
rozličných stanovišť žijící polyfágně 
v několika generacích na listech a 
květech bylin a dřevin, imága létají 
od dubna do července. 

  

Clepsis consimilana (Hübner, 
1817) – obaleč 

Rozšířený a místy hojný druh 
zahrad, ovocných sadů, živých plotů, 
okrajů listnatých lesů žijící 
především na ptačím zobu, šeříku, 
zimolezu a dalších křovinách na 
listech od srpna do května, imága 
létají od června do srpna. 

  

Eulia ministrana (Linnaeus, 
1758) - obaleč stínovaný 

Rozšířený a hojný druh lesních 
biotopů, lesních okrajů a světlin žijící 
polyfágně mezi sepředenými listy 
dřevin. Imága létají od května do 
června. 

  

Cnephasia stephensiana 

(Doubleday, 1849) - obaleč 

jitrocelový 

Velmi rozšířený a hojný druh mnoha 
typů biotopů žijící na mezi 
sepředenými listy širokolistých bylin, 
které zpočátku minuje, od září do 
května. Imága létají od července do 
srpna. 

  

Tortrix viridana (Linnaeus, 
1758) - obaleč dubový 

Velmi rozšířený a velmi hojný druh 
dubových lesů a parkových výsadeb, 
žijící od dubna do června na 
výhonech a mezi sepředenými listy 
dubů, které dokáží při přemnožení 
zcela odlistit. Imága létají od června 
do července. 

  

Croesia forsskaleana 
(Linnaeus, 1758) - obaleč 
javorový 

Rozšířený a hojný druh listnatých 
lesů, parků, lesních okrajů žijící od 
května do června na květech, 
květních pupenech, listech 
sepředených do trubičky, semenech 
javorů. Imága létají od července do 
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srpna. 

Acleris emargana (Fabricius, 
1775) - obaleč vykrojený 

Rozšířený, místy nikoli vzácný druh 
lesních okrajů, vrbových porostů, 
žijící od května do července mezi 
sepředenými listy topolu, vrb, lísky, 
olše, břízy. Imága létají od července 
do dubna (přezimují). 

  

Agapeta zoegana (Linnaeus, 
1767) - obalečík kroužkovaný 

Rozšířený a celkem hojný druh 
travnatých biotopů žijící v červenci a 
od září do dubna v kořeni hlaváče, 
sinokvětu a chrpy. Imága létají od 
června do srpna. 

  

Olethreutes arcuellus (Clerck, 
1759) - obaleč zdobený 

Rozšířený a hojný druh lesů a 
křovinatých porostů žijící od srpna 
do dubna ve srolovaných listech 
různých dřevin. Imága létají od 
května do července a případně až 
do září. 

  

Hedya pruniana (Hübner, 
1799) - obaleč střemchový 

Rozšířený a velice hojný druh 
křovitých lemů lesních porostů, 
izolovaných křovin, ovocných sadů, 
zahrad žijící od července do dubna 
na výhonech a listech mnoha 
ovocných dřevin. Mladé housenky 
přezimují v předivu, kterým je k 
větvičce připředen suchý list. Imága 
létají od května do srpna. 

  

Apotomis turbidana Hübner, 
1825 – obaleč 

Rozšířený a na většině míst hojný 
druh svěžích stanovišť s porosty 
břízy, vrby a topolu. Housenka žije 
do června mezi sepředenými listy 
těchto dřevin. Imága létají od května 
do srpna, s těžištěm výskytu v 
červenci. 

  

Gypsonoma sociana 
(Haworth, 1811) - obaleč 
topolový 

Rozšířený a dosti hojný druh lesních 
okrajů, druhotných porostů dřevin, 
parků apod. žijící od srpna do května 
v listových minách a později v 
pupenech topolů a vrb. Imága létají 
od května do července. 

  

Rhyacionia buoliana (Denis & 
Schiffermüller, 1775) - obaleč 
prýtový 

Rozšířený a hojný druh borových 
lesů a borových monokultur, kde žije 
od srpna do června v pupenech 
hlavních větví. Housenka vytváří v 
místě napadení pryskyřičnou hálku. 
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Imága létají od června do srpna. V 
případě přemnožení housenky silně 
poškozuji borové výsadby. 

Čeleď: Pterophoridae - 
pernatuškovití  

   

Pterophorus pentadactylus 
(Linnaeus, 1758) - pernatuška 
trnková 

Velmi rozšířený a hojný druh 
rozličných biotopů žijící polyfágně od 
srpna do května, imága létají od 
května do srpna. 

  

Čeleď: Pyralidae - 
zavíječovití  

   

Galleria mellonella (Linnaeus, 
1758) - zavíječ voskový 

Velmi rozšířený a velmi hojný druh, 
který příležitostně škodí ve včelích 
úlech. Housenka žije celoročně na 
vosku včelích plástů. Imága létají od 
března do září. 

  

Aphomia sociella (Linnaeus, 
1758) – zavíječ 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
stanovišť, žijící od srpna do dubna v 
úlech na včelích plástech, také v 
hnízdech čmeláků a vos. Imága 
létají od května do září. 

  

Oncocera semirubella 
(Scopoli, 1763) - zavíječ 
červenožlutý 

Rozšířený a poměrně hojný druh 
bylinných teplých porostů včetně 
zemědělsky využívaných ploch žijící 
od srpna do června v zápředku mezi 
listy a květy různých vikvovitých bylin 
- štírovník, komonice, jetel, jehlice. 
Živí se převážně květy. Imága létají 
od května do září. 

  

Phycita roborella (Denis & 
Schiffermüller, 1775) – zavíječ 

Rozšířený a hojný druh okrajů 
dobových teplých lesů žijící od srpna 
do června mezi dvěma listy dubu v 
trubkovitém zápředku. Housenka 
skeletuje listy. Imága létají od června 
do srpna. 

  

Hypochalcia ahenella (Denis & 
Schiffermüller, 1775) – zavíječ 

Rozšířený a běžný druh stepních 
biotopů žijící od května do června na 
devaterníku a pelyňku ladním. Imága 
létají za dne od května do srpna. 

  

Acrobasis consociella 
(Hübner, 1813) – zavíječ 

Rozšířený a hojný druh okrajů 
dubových lesů žijící od srpna do 
června v trubkovitém zápředku mezi 
sepředenými listy dubu. Imága létají 
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od května do srpna. 

Myelois circumvoluta 
(Fourcroy, 1785) - zavíje č 
tečkovaný  

Rozšířený, ale lokální druh stepních 
biotopů žijící od července do dubna 
v květenstvích a později ve dřeni 
lodyh různých složnokvětých - 
pcháče, bodláku, lopuchu. Imága 
létají od května do srpna. 

step, 1.7.2009, 2 ♂♂  

Hypsopygia costalis 
(Fabricius, 1775) - zavíječ 
senomilný 

Rozšířený a hojný druh 
doprovázející člověka v jeho 
obydlích, avšak žijící také volně v 
přírodě na senu a jiných rostlinných i 
živočišných materiálech. Housenky 
žijí od září do května, imága létají od 
května do září. 

  

Synaphe punctalis (Fabricius, 
1775) – zavíječ 

Rozšířený a hojný druh travnatých 
biotopů žijící od srpna do června na 
různých meších, ale také na 
kořenech trav a dvouděložných 
bylin. Imága létají od června do září. 

  

Orthopygia glaucinalis 
(Linnaeus, 1758) - zavíječ 
žlutočárný 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
stanovišť s porosty keřů žijící od září 
do června v rourkovitém zápředku 
na suchém rostlinném materiálu. 
Imága létají od května do září. 

  

Pyralis farinalis (Linnaeus, 
1758) - zavíječ domácí 

Kosmopolitně rozšířený a hojný druh 
doprovázející člověka v jeho 
obydlích, žijící v průběhu roku v 
několika generacích na různém 
rostlinném suchém materiálu - 
mouce, slámě, odpadcích apod. 
Imága létají od dubna do září. 

  

Endotricha flammealis (D. & 
S., 1775) - zavíječ červenavý 

Rozšířený a hojný druh především 
světlých dubových lesů žijící od 
srpna do září v zápředku na listech 
dubu, později na zemi v trubkovitém 
zápředku, kde se živí opadaným 
listím. Imága létají od května do září. 

  

Elegia similella (Zincken, 
1818) - zavíječ 

Rozšířený a poměrně hojný druh 
okrajů dubových lesních porostů 
žijící od června do září společně 
mezi listy dubu, které skeletuje. 
Imága létají od dubna do září. 

  

Pyralis regalis (Dennis & 
Schiffermüller, 1775) -  

Vzácný a lokální zavíječ, který se 
vyskytuje na pustých xerotermních 

step, 1.7.2009, 8 ex.  
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zavíječ nádherný  kamenitých svazích a lesních 
pleších se sporou dřevinnou 
vegetací. Housenka se živí zvadlým 
listím různých dřevin. 

Čeleď: Crambidae - 
trava říkovití  

   

Thisanotia chrysonuchella 
(Scopoli, 1763) - travařík 
kostřavový 

Rozšířený a hojný druh stepních 
biotopů žijící od července do dubna 
v trubkovitém zápředku při bázi trsů 
trav. Imága létají od dubna do srpna. 

  

Evergestis limbata 
(Linnaeus, 1767) - zavíje č 
hnědopásný  

Rozšířený, ale lokální druh suchých 
až svěžích otevřených a křovitých 
biotopů žijící ve dvou generacích na 
různých brukvovitých bylinách 
(trýzel, česnáček, hulevník a mnoho 
dalších). Imága létají od května do 
září. 

step, 1.7.2009, 2 ♂♂  

Evergestis forficalis (Linnaeus, 
1758) - zavíječ zelný 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
otevřených stanovišť včetně 
agrocenóz žijící ve dvou generacích 
od září do března mezi květy a na 
nezralých plodech různých 
brukvovitých bylin. Imága létají od 
března do září. 

  

Evergestis extimalis (Scopoli, 
1763) - zavíječ šešulový 

Rozšířený a hojný druh různých 
otevřených stanovišť včetně ruderálů 
a agrocenóz. Housenky žijí na 
výhonech, květech a semenech 
různých brukvovitých bylin (trýzel, 
barborka, hořčice, hulevník, brukev 
apod.). Imága létají od dubna do 
září. 

  

Cynaeda dentalis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) - zavíječ 
hadincový 

Rozšířený a lokálně hojný druh stepí 
různého typu žijící od září do května 
nejprve v minách listů, později volně 
mezi listy v zápředku, případně v 
kořenech především hadince, také 
pilátu. Miny v listech hadince jsou 
puchýřnaté, tmavě hnědě zbarvené, 
s přesýpavým trusem. 

  

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 
1758) - zavíječ purpurový 

Rozšířený a poměrně hojný druh 
různých lučních a stepních biotopů 
od suchých po svěží, žijící od května 
do června a od srpna do dubna mezi 
sepředenými listy hluchavkovitých 
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bylin - máty, dobromyslu, 
mateřídoušky, černohlávku. Imága 
létají od dubna do června a od 
června do října. 

Loxostege sticticalis 
(Linnaeus, 1761) - zavíječ 
řepný 

Velmi rozšířený a hojný, migrující 
druh obývající nejrůznější otevřené 
biotopy včetně agrocenóz a 
ruderálů, žijící ve dvou generacích 
od června do července a od srpna 
do dubna na různých bylinách a 
mladých dřevinách. Příležitostně 
škodí na řepě a dalších 
zemědělských plodinách. Housenky 
nejdříve skeletují, později vykusují 
okénka, nakonec vyžírají list od 
okraje. Imága létají od května do 
září. 

  

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 
1758) - zavíječ slámový 

Rozšířený a hojný druh různých 
otevřených suchých až svěžích 
stanovišť žijící od srpna do května 
ve dvou generacích na rozličných 
bylinách. Imága létají od května do 
září. 

  

Phlyctaenia coronata 
(Hufnagel, 1767) - zavíječ 
bezový 

Rozšířený a hojný druh svěžích až 
vlhkých křovinatých stanovišť v 
podrostu olšin a lužních lesů, 
vlhkých lesních lemů, ruderálních 
zastíněných křovin žijící v červnu a 
od srpna do dubna v zápředku na 
spodní straně listů černého bezu, 
svlačce rolního, jasanu, ptačího 
zobu, šeříku atd. Imága létají od 
května do června a od července od 
srpna. 

  

Udea ferrugalis (Hübner, 
1796) - zavíječ přelétavý 

Rozšířený a místy a občas hojný 
migrující druh osidlující nejrůznější 
stanoviště od skalních stepí po lužní 
lesy, žijící na rozličných rostlinách. 
Imága létají od května až do 
listopadu. 

  

Mecyna flavalis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) – zavíječ 

Rozšířený druh na suchých až 
svěžích otevřených stanovištích žijící 
od srpna do května na svízeli, 
pelyňku ladním a kopřivě žahavce. 
Imága létají od května do září. 
Rozšířený druh na suchých až 
svěžích otevřených stanovištích žijící 
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od srpna do května na svízeli, 
pelyňku ladním a kopřivě žahavce. 
Imága létají od května do září. 

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 
1763) - zavíječ kopřivový 

Velmi rozšířený a velmi hojný druh 
svěžích až vlhkých stanovišť v 
podrostu lesů a stinných křovin žijící 
v červnu a později od srpna do 
května v trubkovitě složeném listu 
kopřivy dvoudomé. Dalšími živnými 
rostlinami jsou chmel ovíjivý a 
údajně též merlík, lebeda a tavolník. 
Imága létají ve dvou generacích od 
května do června a od července do 
září. 

  

Agrotera nemoralis (Scopoli, 
1763) - zavíječ hajní 

Druh křovitých lesních okrajů žijící 
od června do dubna mezi 
sepředenými listy habru a dubu, 
které vyžírá. Imága létají od dubna 
do srpna. 

  

Crambus perlellus (Scopoli, 
1763) - travařík perleťový 

Rozšířený a lokálně hojnější druh 
sušších až svěžích lučních biotopů 
žijící od září do června v trubkovitém 
zápředku na zemi a živící se 
travami. Imága létají od května do 
září. 

  

Agriphila tristella (Dennis & 
Schiffermüller, 1775) - travařík 
travní 

Rozšířený a hojný druh travních 
porostů různého typu. Housenka žije 
od září do června v trubkovitém 
zápředku na zemi, živí se travami. 
Imága létají od srpna do října. 

  

Xanthocrambus saxonellus 
(Zincken, 1821) – trava řík 

Lokální a poměrně vzácný druh 
stepních biotopů s neznámou 
bionomií. Housenka žije 
pravděpodobně na travách. Imága 
létají od května do srpna. 

step, 1.7.2009, 14 ex.  

Pediasia luteella (Dennis & 
Schiffermüller, 1775) – travařík 

Rozšířený a místy hojný druh 
stepních porostů, který je v Čechách 
dosti lokální a vzácný, v Praze 
známý jen z několika málo lokalit. 
Housenky žijí v trubkovitém 
zápředku mezi trsy trav, imága létají 
od května do září. 

  

Čeleď: Lasiocampidae - 
bourovcovití  
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Trichiura crataegi (Linnaeus, 
1758) - bourovec hlohový 

Rozšířený druh lesních okrajů a 
křovin žijící od května do července 
na listech hlohu, slivoně, lísky, břízy, 
dubu atd. Imága létají od července 
do října. 

  

Malacosoma neustria 
(Linnaeus, 1758) - bourovec 
prsténčitý 

Rozšířený, místy hojný, někdy 
škodící druh lesních okrajů, křovin, 
zahrad, alejí, parků žijící od dubna 
do června nejdříve ve společném 
hnízdě, později jednotlivě na listech 
ovocných dřevin, také dubu a topolu. 
Imága létají od června do srpna. 

  

Lasiocampa trifolii (Denis & 
Schiffermüller, 1775) - 
bourovec jetelový 

Rozšířený, místy dost vzácný druh 
stepních, suchých lučních a 
křovitých biotopů žijící od dubna do 
července na listech, pucích a 
květech bylin, křovin a trav. Imága 
létají od července do září. 

  

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 
1758) - bourovec ostružiníkový 

Rozšířený a hojný druh stepních 
stanovišť žijící od července do 
dubna na rozličných bylinách a 
travách. Housenka přezimuje v 
lehkém pavučinatém zápředku pod 
kameny apod., kuklí se na jaře. 
Imága létají od května do července. 

  

Euthrix potatoria (Linnaeus, 
1758) - bourovec trávový 

Rozšířený, ale většinou lokální, na 
místech výskytu někdy hojný druh 
žijící na lučních vlhkých biotopech, 
na okrajích rákosin na listech 
tvrdolistých trav včetně rákosu. 
Housenka žije od srpna do června, 
imága létají od června do srpna. 

  

Gastropacha quercifolia 
(Linnaeus, 1758) - bourovec 
ovocný  

 

Obr. 1  

Spíše jižněji rozšířený druh křovitých 
stanovišť a ovocných sadů, v 
Čechách lokální, žijící od srpna do 
června na ovocných dřevinách. 
Přezimuje ve stadiu mladé 
housenky. Imága létají od června do 
srpna. 

step, 1.7.2009, 2 ♀♀;  
sad, 1.7.2009, 1 ♀;  

NT 

Odonestis pruni (Linnaeus, 
1758) - bourovec švestkový  

Rozšířený, ale lokální druh křovitých 
porostů, druhotně ovocných sadů a 
zahrad, žijící na květech a listech 
ovocných dřevin, hlavně však na 
trnce. Imága létají od června do 
srpna. 

sad, 1.7.2009, 1 ♀  
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Čeleď: Sphingidae - 
lišajovití  

   

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 
- lišaj šeříkový 

Rozšířený, v posledních letech stále 
vzácnější druh křovitých biotopů, 
lesních okrajů, druhotně zahrad a 
živých plotů, žijící od července do 
září na listech šeříku, ptačího zobu, 
jasanu. Imága létají od května do 
července. 

  

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) - 
lišaj lipový 

Rozšířený a hojný druh listnatých 
lesů, druhotně zahrad, parků a alejí 
žijící od června do srpna na listech 
lípy, jilmu a dalších listnatých dřevin. 
Imága létají od dubna do července. 

  

Smerinthus ocellatus 
(Linnaeus, 1758) - lišaj paví 
oko 

Rozšířený a většinou hojný druh 
lužních lesů, doprovodné vegetace 
vodních toků, druhotně zahrad a 
parků žijící od června do září na 
listech vrby, topolu a jabloně. Imága 
létají od května do července. 

  

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 
1758) - lišaj pryšcový  

 

Obr. 2  

Lišaj pryšcový je lokální druh 
suchých otevřených stanovišť 
stepního charakteru žijící od června 
do října na listech a květech pryšců. 
Imága létají od května do září. 

step, 20.5.2009, 1 ex. 
EN 

§O 

Hyles gallii (Rottemburg, 
1775) - lišaj svízelový  

 

Obr. 3  

Lokální druh lesních světlin, 
podmáčených lučních enkláv apod. 
žijící od června do října na listech a 
květech vrbky, vrbovky, svízele. 
Imága létají od května do září. V 
Čechách je druh mnohem 
ohroženější než zákonem chráněný 
lišaj pryšcový. 

sad, 29.8.2009, 2 ex. VU 

Macroglossum stellatarum 
(Linnaeus, 1758) – 
dlouhozobka svízelová 

Migrující velmi rozšířený druh, který 
do střední Evropy zalétá z jihu a zde 
se také vyvíjí. Druh obývá stepní 
biotopy různého charakteru, i 
antropogenně ovlivněné. Imága 
létají od dubna do října. 

  

Čeleď: Hesperiidae - 
soumra čníkovití  

   

Erynnis tages (Linnaeus, 
1758) – soumračník máčkový 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
stepních a ruderálních stanovišť, 
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 sušších lučních porostů, žijící na 
máčce, štírovníku a čičorce. Imága 
létají ve dvou generacích od dubna 
do května a od července do srpna. 

Thymelicus lineola 
(Ochsenheimer, 1808) – 
soumračník čárečkovaný 

Rozšířený a poměrně hojný druh 
lesních světlin, luk a křovitých stepí 
žijící v jedné generaci na různých 
travách. Přezimuje vajíčko. Imága 
létají od června do srpna. 

  

Ochlodes sylvanus (Esper, 
1777) – soumračník rezavý 

 

Rozšířený a hojný druh různých 
travnatých biotopů žijící v jedné 
generaci na rozličných travách. 
Přezimuje nedorostlá housenka. 
Imága létají od června do srpna. 

  

Čeleď: Papilionidae - 
otakárkovití  

   

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 
1758) – otakárek ovocný 

Rozšířený druh vázaný především 
na křovinaté stepi s porosty trnky, na 
nichž se vyvíjí housenka. Dalšími 
živnými rostlinami jsou hloh, jeřáb, 
jabloň. Imága létají ve dvou 
generacích od dubna do června a od 
srpna do září. 

sad 16.7.2008, 1 ex.; 
step 10.6.2008, 1 ex., 
16.7.2008, 1 ex., 
20.5.2009, 1 ex. 

VU 

§O 

Papilio machaon Linnaeus, 
1758 – otakárek fenyklový 

Rozšířený a na místech výskytu 
poměrně hojný druh žijící na různých 
travnatých biotopech od stepních po 
vysloveně podmáčené. Housenka 
žije ve dvou generacích na 
mrkvovitých rostlinách, byla však 
zjištěna i na třemdavě bílé. Imága 
létají od dubna do června a od 
července do srpna. 

step, 16.7.2008, 1 ex.; 
31.7.2008, 1 ex.; 
20.5.2009, 1 ♀ kladla; 
1.7.2009, 1 ex.; 

§O 

Čeleď: Pieridae - 
běláskovití  

   

Leptidea reali Reissinger, 
1989 – bělásek Realův 

   

Pieris brassicae (Linnaeus, 
1758) – bělásek zelný 

Velmi rozšířený a hojný druh, který 
je hospodářským škůdcem škodícím 
v zelinářských zahradách a na 
polích. Žije ve dvou generacích na 
listech brukvovitých rostlin, 
především pěstovaných. Samice 
kladou vejce ve skupinách na rub 
listů, z nich se líhnou malé housenky 
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žijící nejprve společně. Později žijí 
jednotlivě a kuklí se připředeny k 
podkladu. Přezimuje kukla. 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
– bělásek řepový 

Velmi rozšířený a hojný druh 
nejrůznějších biotopů, který byl se 
zeleninou zavlečen do všech částí 
světa. Druh má v podmínkách 
střední Evropy většinou dvě 
generace, housenka žije na různých 
brukvovitých rostlinách jak 
pěstovaných, tak v přírodě 
původních. 

  

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – 
bělásek řepkový 

Rozšířený a hojný druh vázaný 
především na lesní okraje, vlhké 
louky, lesní světliny apod., který žije 
ve dvou generacích na různých 
brukvovitých rostlinách. Přezimuje 
kukla. Imága létají prakticky po celý 
rok ve vzájemně se prolínajících 
generacích. 

  

Pontia daplidice (Linnaeus, 
1758) – bělásek rezedkový 

Migrující druh, který s ohledem na 
fakt migrace je schopen osidlovat 
nejrůznější biotopy často vysloveně 
ruderálního charakteru. Ve střední 
Evropě se vyskytuje ve dvou 
generacích, létá od dubna do května 
a opět od července do srpna až září. 
Housenky žijí na rezedě, přezimuje 
kukla. 

  

Anthocharis cardamines 
(Linnaeus, 1758) – bělásek 
řeřichový 

Rozšířený a poměrně hojný bělásek 
lučních biotopů, lesních okrajů a 
světlin, olšin, světlých lesů s 
bohatým bylinným patrem žijící v 
jedné generaci od května do srpna 
na brukvovitých bylinách, nejčastěji 
na strmobýlu, řeřišnici, hulevníku. 
Přezimuje kukla s nápadně špičatě 
protáhlou hlavovou částí. Imága 
létají od dubna do května, je to jeden 
z prvních jarních motýlů. 

  

Colias crocea (Fourcroy, 
1785) – žluťásek čilimníkový 

Na našem území migrující druh z 
jihu, jarní generace dává vzniknout 
jedné až dvěma dalším generacím (v 
teplých létech se vyskytuje do 
listopadu). Vyhledává suchopárné 
biotopy a vojtěšková pole. 
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Colias hyale (Linnaeus, 1758) 
– žluťásek čičorečkový 

Rozšířený a lokálně hojný druh 
lučních porostů, který proniká i do 
kulturní krajiny, kde je schopen se 
vyvinout například na vojtěškovém 
poli. Housenky ve dvou generacích 
žijí od června do července a na 
podzim, kdy pak nedorostlé 
přezimují a končí svůj vývoj brzy na 
jaře. Imága létají od dubna do 
června a od července do září. 

  

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 
1758) – žluťásek řešetlákový 

Rozšířený a místy hojný druh 
listnatých světlých lesů, kde žije v 
jediné generaci od června do jara 
příštího roku. 

  

Čeleď: Nymphalidae - 
babočkovití  

   

Inachis io (Linnaeus, 1758) – 
babočka paví oko 

Rozšířený a hojný druh 
nejrozličnějších biotopů schopným 
přizpůsobovat se měnícím se 
podmínkám prostředí. Imága létají 
nejčastěji ve dvou generacích. 

  

Aglais urticae (Linnaeus, 
1758) – babočka kopřivová 

Rozšířený a hojný druh obývající 
nejrůznější biotopy žijící nejdříve 
společně, později jednotlivě na 
kopřivě dvoudomé. 

  

Vanessa cardui (Linnaeus, 
1758) – babočka bodláková 

Velmi rozšířený a hojný druh s 
významnou migrační schopností. U 
nás nepřezimuje, ale přilétají 
jihoevropské populace, které v 
sezóně vytvářejí jednu až dvě místní 
generace, z nichž poslední odlétá 
koncem léta k jihu. 

  

Vanessa atalanta (Linnaeus, 
1758) – babočka admirál 

Rozšířený a hojný, částečně tažný 
motýl, jehož evropské populace jsou 
každoročně posilovány jedinci z jižní 
Evropy a severní Afriky. Housenky 
žijí v červenci a srpnu jednotlivě v 
zavinutém listu kopřivy, tam se také 
kuklí. Koncem léta se líhnou imága, 
usedají s oblibou na přezrálé ovoce. 
Na podzim imága odlétají do jižní 
Evropy, část z nich hyne chladem. 

  

Polygonia c-album (Linnaeus, 
1758) – babočka bílé c 

Rozšířený a celkem hojný druh 
nejrůznějších biotopů. 
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Araschnia levana (Linnaeus, 
1758) – babočka síťkovaná 

Rozšířený a hojný druh lesních cest, 
pasek, nivních poloh podél vodních 
toků žijící ve dvou až třech 
generacích na kopřivách. 

  

Argynnis paphia (Linnaeus, 
1758) – perleťovec 
stříbropásek 

Rozšířený a lokálně hojný druh 
květnatých lesních pasek a světlin. 
Housenka žije na violkách a 
přezimuje nedorostlá. Imága se 
líhnou v červenci a létají až do září. 

  

Issoria lathonia (Linnaeus, 
1758) – perleťovec malý 

Rozšířený a hojný druh migrující z 
jižní Evropy až do severních částí, 
rovněž populace středoevropské 
jsou dosycovány z jihu. Housenky 
žijí přes celý rok na violkách a 
některých dalších stepních bylinách. 
Druh je vázán na stepní biotopy, 
zastihnout jej můžeme od dubna do 
října i v polích. 

  

Čeleď: Satyridae - 
okáčovití  

   

Melanargia galathea 
(Linnaeus, 1758) – okáč 
bojínkový 

Rozšířený a hojný druh lučních, 
stepních biotopů, lesních světlin 
žijící v jedné generaci od června do 
srpna. 

  

Maniola jurtina (Linnaeus, 
1758) – okáč luční 

Rozšířený a hojný druh různých 
lučních biotopů žijící od konce léta 
do příštího jara na různých travách. 
Imága létají od června do září, v 
jedné nebo dvou generacích. 

  

Aphantopus hyperantus 
(Linnaeus, 1758) – okáč 
prosíčkový 

 

Rozšířený a hojný druh luk a lesních 
světlin žijící od srpna do června na 
různých travách. Imága létají od 
června do srpna. 

  

Coenonympha pamphilus 
(Linnaeus, 1758) – okáč 
poháňkový 

Rozšířený a hojný druh různých 
lučních a stepních biotopů žijící na 
různých travách v několika vzájemně 
se překrývajících generacích. 

  

Coenonympha arcania 
(Linnaeus, 1761) – okáč 
strdivkový 

Rozšířený a dosti hojný druh 
křovinatých stepí, řídkých dubových 
lesů a jejich okrajů žijící v jedné 
generaci na různých travách, 
především na strdivce nicí. Imága 
létají od června do července. 
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Pararge aegeria (Linnaeus, 
1758) – okáč pýrový 

Rozšířený a hojný druh všech typů 
lesních porostů, jak listnatých, tak 
smíšených a jehličnatých, žijící v létě 
a na podzim na rozličných travách. 
Přezimuje zřejmě kukla. Imága létají 
ve dvou generacích od března do 
května a od července do září. 

  

Lasiommata megera 
(Linnaeus, 1767) – okáč zední 

Rozšířený a hojný druh suchých 
skalnatých, kamenitých a hlinitých 
svahů žijící ve dvou až třech 
generacích od června do dubna na 
různých travách. Imága létají od 
května do září. 

  

Čeleď: Lycaenidae - 
modráskovití  

   

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 
1761) – ostruháček 
černokřídlý 

Rozšířený a hojný druh suchých 
biotopů se sporou vegetací, který se 
objevuje i na ruderálech a v 
agrocenózách. Housenka žije od 
podzimu do jara na šťovíku a 
rdesnu. Imága létají ve dvou až třech 
generacích od dubna do září. 

  

Neozephyrus quercus 
(Linnaeus, 1758) – ostruháček 
dubový 

Rozšířený a hojný druh dubových 
lesů. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Satyrium pruni (Linnaeus, 
1758) – ostruháček švestkový 

Rozšířený, ale dosti lokální druh 
teplých trnkových porostů žijící od 
dubna do května na listech trnky, 
případně švestky v ovocných 
sadech. Imága létají v jedné 
generaci od června do srpna. 

  

Satyrium acaciae (Fabricius, 
1787) – ostruhá ček 
kapinicový  

 

Obr. 4 

Rozšířený, ale lokální druh obývající 
skalnaté biotopy, kde žije housenka 
od května do června na trnce. Imága 
létají od června do července. 

step, 1.7.2009, 1 ex. VU 

Satyrium w-album (Knoch, 
1782) – ostruhá ček jilmový  

 

Obr. 5  

Lokální druh vázaný na stinná 
zalesněná údolí, kde housenka žije 
na listech jilmů (Ulmus sp.). 

step, 15.6.2009, 1ex VU 
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Cupido minimus (Fuessly, 
1775) – modrásek nejmenší 

Rozšířený a lokálně hojný druh 
stepních biotopů žijící v květech a 
plodech vikvovitých rostlin, s oblibou 
na úročníku bolhoji. Imága létají 
nejčastěji ve dvou generacích od 
dubna do srpna. 

  

Celastrina argiolus (Linnaeus, 
1758) – modrásek krušinový 

Rozšířený a hojný druh listnatých 
lesů, křovinatých lesních okrajů, 
vlhkých lesních otevřených údolí 
apod. žijící na listech řešetláku, 
krušiny, brslenu a ostružiníku. Imága 
létají ve dvou až třech generacích, 
první jedinci se objevují již v dubnu. 

  

Scolitantides orion (Pallas, 
1771) – modrásek  
rozchodníkový  

  

Obr.6 

Lokální a vzácný modrásek žijící na 
skalnatých biotopech, kde jeho 
živnou rostlinou je rozchodník 
(Sedum). 

step, 15.4.2009, 1ex. 
20.5.2009, 1 ex. 

VU 

Aricia agestis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) – 
modrásek tmavohnědý 

Lokální druh, který obývá vřesoviště, 
pastviny, suché louky apod. a žije ve 
dvou generacích od května do 
června a od července do srpna. 
Housenka žije na pumpavě, kakostu 
a devaterníku. 

step, 31.7.2008, 2ex.  

Polyommatus icarus 
(Rottemburg, 1775) – 
modrásek jehlicový 

Rozšířený a hojný druh obývající 
různé biotopy od stepních po luční i 
poloruderální a agrocenózy. 
Housenka žije na různých 
vikvovitých bylinách, také na 
vojtěšce na polích, přezimuje. Imága 
létají ve dvou až třech generacích od 
května do září. 

  

Čeleď: Drepanidae - 
srpok řídlecovití  

   

Cilix glaucatus (Scopoli, 1763) 
- srpokřídlec trnkový 

Rozšířený a hojný druh teplých 
křovinatých porostů žijící od května 
do září na trnce, hlohu a jiných 
růžovitých dřevinách. Imága létají ve 
dvou generacích od března do září. 

  

Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 
1758) - srpokřídlec březový 

Rozšířený a běžný druh listnatých 
lesů, především s vysokým podílem 
břízy. Housenka žije od května do 
září na listech břízy, někdy také olše. 
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Imága létají od dubna do srpna. 

Sabra harpagula (Esper, 
1786) - srpokřídlec lipový 

Lokální, na místech výskytu však 
poměrně hojný druh žijící od května 
do října v teplých listnatých lesích na 
listech lípy a dubu. Imága létají ve 
dvou generacích od dubna do srpna. 

  

Drepana falcataria (Linnaeus, 
1758) - srpokřídlec vrbový 

Rozšířený a běžný druh lužních a 
listnatých lesů žijící od května do 
září na listech břízy, olše a někdy 
topolu. Imága létají od dubna do 
srpna. 

  

Watsonalla binaria (Hufnagel, 
1767) - srpokřídlec dubový 

Rozšířený a hojný druh listnatých 
lesů nížin žijící od května do září na 
listech dubu. Imága létají ve dvou 
generacích od dubna do srpna. 

  

Thyatira batis (Linnaeus, 
1758) - můřice očkovaná 

Rozšířený a hojný druh lesních 
okrajů, lesních světlin, pasek apod. 
žijící od června do září na listech 
ostružiníku a maliníku. Imága létají 
ve dvou generacích od května do 
září. 

  

Tethea or (D. & S., 1775) - 
můřice obecná 

Rozšířený a hojný druh lesních 
okrajů a lesních pasek vlhčích a 
lužních lesů, žijící od května do 
června mezi listy topolů a vrb. Imága 
létají od dubna do srpna. 

  

Čeleď: Geometridae - 
píďalkovití  

   

Geometra papilionaria 
(Linnaeus, 1758) - 
zelenopláštík březový 

Rozšířený a hojný druh listnatých 
lesů a účastí břízy, žijící od srpna do 
června na listech břízy a olše. Imága 
létají od června do srpna. 

  

Comibaena bajularia (Denis 
& Schiffermüller, 1775) -  
zelenopláštník dubový  

Lokální druh žijící na okraji teplých 
doubrav ve zvláštním pouzdře z listu 
na dubu (Quercus), případně i na 
jiných dřevinách. 

les za rotundou, 
20.5.2009, 1 ex. 

 

Thetidia smaragdaria 
(Fabricius, 1787) -  
zelenopláštník řebříčkový  

Lokální druh píďalky obývající stepní 
biotopy, kde housenka žije ve vaku z 
částí rostlin na různých druzích 
složnokvětých bylin - řebříček 
(Achillea spec. div.), vratič obecný 
(Tanacetum vulgare spec. div.), 
starček (Senecio spec. div.), pelyněk 

les za rotundou, 
1.7.2009, 3 ex. 
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(Artemisia spec. div.). 

Hemithea aestivaria (Hübner, 
1799) - zelenopláštík trnkový 

Rozšířený a místy hojný druh lesních 
okrajů, křovitých porostů apod. žijící 
od července do května na listech 
různých listnatých dřevin. Imága 
létají od května do srpna. 

  

Thalera fimbrialis (Scopoli, 
1763) - zelenopláštník 
mateřídouškový 

Rozšířený a hojný druh suchých a 
teplých travnatých stanovišť žijící od 
července do května na různých 
bylinách. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Cyclophora annulata (Schulze, 
1775) - očkovec javorový 

Rozšířený a celkem hojný druh 
křovitých lesních okrajů žijící od 
června do října na listech javoru a 
břízy. Imága létají ve dvou 
generacích od dubna do srpna. 

  

Cyclophora albipunctata 
(Hufnagel, 1767) - očkovec 
olšový 

Rozšířený a místy hojnější druh 
světlých lesů se zastoupením břízy, 
dubu, olše. Housenka žije od června 
do září na těchto dřevinách, imága 
létají od dubna do června a od 
července do září. 

  

Cyclophora punctaria 
(Linnaeus, 1758) - očkovec 
dubový 

Rozšířený a hojný druh listnatých 
lesů s převahou dubu. Housenka žije 
od května do září na dubu, buku a 
bříze. Imága létají ve dvou 
generacích od dubna do srpna. 

  

Timandra comae Schmidt, 
1931 - žlutokřídlec šťovíkový 

Velmi rozšířený a hojný druh 
křovitých a travnatých biotopů žijící 
od června do května na různých 
bylinách. Imága létají od dubna do 
října. 

  

Scopula immorata (Linnaeus, 
1758) - vlnopásník kostkovaný 

Rozšířený a hojný druh travnatých, 
křovitých, zčásti i ruderalizovaných 
biotopů žijící od července do května 
na různých bylinách. Imága létají ve 
dvou generacích od května do září. 

  

Scopula nigropunctata 
(Hufnagel, 1767) - vlnopásník 
jitrocelový 

Rozšířený a hojný druh travnatých a 
křovinatých stanovišť a lesních 
okrajů žijící od července do června 
na listech různých bylin. Imága létají 
od června do srpna. 

  

Scopula rubiginata (Hufnagel, Rozšířený a hojný druh stepí a   
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1767) - vlnopásník 
hnědonachový 

mezofilních luk žijící od září do 
května a od června do července na 
listech bylin. Imága létají od května 
do června a od července do září. 

Idaea muricata (Hufnagel, 
1767) - žlutokřídlec 
rudoskvrnný 

Dosti rozšířený, ale jen místy 
hojnější druh obývající stanoviště 
různého charakteru - suché a 
křovinaté stepi, mezofilní louky, ale i 
vlhké až podmáčené a rašelinné 
biotopy. Housenka žije od srpna do 
května na různých bylinách a keřích, 
imága létají od června do srpna. 

  

Idaea serpentata (Hufnagel, 
1767) - žlutokřídlec hlinožlutý 

Rozšířený a hojný druh stepních a 
sušších lučních stanovišť žijící od 
července do května na různých 
bylinách. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Idaea seriata (Schrank, 1802) 
- žlutokřídlec střemchový 

Velmi rozšířený a hojný druh 
různých stanovišť včetně lidských 
obydlí žijící od června do května na 
suchých rostlinných zbytcích včetně 
uskladněných rostlinných produktů. 
Imága létají ve dvou generacích od 
května do září. 

  

Idaea moniliata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) -  
žlutok řídlec b ěloskvrnný  

Nepříliš rozšířený, lokální a vzácný 
druh suchých křovinatých stepních 
biotopů žijící od srpna do května na 
listech vikve, violky a pomněnky. 
Imága létají od června do srpna. 

step, 15.6. 2009, 1 ex.  

Rhodostrophia vibicaria 
(Clerck, 1759) - žlutokřídlec 
janovcový 

Rozšířený a hojný druh výslunných 
lesních okrajů a křovitých stepí žijící 
od července do května na vikvi, 
kručince, janovci a jiných vikvovitých 
rostlinách. Imága létají od května do 
srpna. 

  

Scotopteryx chenopodiata 
(Linnaeus, 1758) - vlnočárník 
sveřepový 

Velmi rozšířený a hojný druh 
stepních a různých lučních a 
ruderálních biotopů žijící od srpna do 
června na listech vikvovitých bylin a 
trav. Imága hojně létají od června do 
září. 

  

Epirrhoe tristata (Linnaeus, 
1758) - píďalka povázková 

Rozšířený a hojný druh lesních 
okrajů, stepí, svěžích až vlhkých luk 
žijící od června do září na listech 
mořenovitých bylin. Imága létají ve 
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dvou generacích od dubna do srpna. 

Epirrhoe alternata (Müller, 
1764) - píďalka obecná 

Všeobecně rozšířený a hojný druh 
bez jakýchkoliv stanovištních nároků 
žijící od června do září na 
mořenovitých bylinách. Imága létají 
ve dvou generacích od dubna do 
září. 

  

Camptogramma bilineatum 
(Linnaeus, 1758) - píďalka 
kopřivová 

Velmi rozšířený a hojný druh 
rozličných stanovišť žijící polyfágně 
od července do června. Imága létají 
od května do září. 

  

Mesoleuca albicillata 
(Linnaeus, 1758) - píďalka 
maliníková 

Rozšířený a dosti hojný druh lesních 
okrajů, pasek, parkové krajiny apod. 
žijící v červnu a od srpna do září na 
listech ostružiníku. Imága létají ve 
dvou generacích od května do 
června. 

  

Cosmorhoe ocellata 
(Linnaeus, 1758) - píďalka 
očkovaná 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
stanovišť žijící od června do září na 
listech mořenovitých bylin. Imága 
létají od května do září. 

  

Cidaria fulvata (Forster, 1771) 
- píďalka žlutá 

Rozšířený a místy dosti hojný druh 
teplých křovinatých biotopů žijící od 
května do června na růži psí. Imága 
létají od června do srpna. 

  

Chloroclystis v-ata (Haworth, 
1809) - píďalička zelená 

Rozšířený a místy hojnější druh 
lesních okrajů, křovin žijící od května 
do září na různých bylinách. Imága 
létají ve dvou generacích od května 
do srpna. 

  

Aplocera plagiata (Linnaeus, 
1758) - píďalka úhorová 

Rozšířený a hojný druh křovitých 
stepí a lesních okrajů žijící od září 
do dubna na listech a květech 
třezalky. Imága létají ve dvou 
generacích od května do října. 

  

Hydrelia flammeolaria 
(Hufnagel, 1767) - píďalka 
ohnivá 

Rozšířený a místy hojný druh olšin, 
lužních lesů a svěžích lesních okrajů 
žijící od července do září na listech 
olše, javoru, břízy, lípy, vrby. Imága 
létají od května do srpna. 

  

Asthena albulata (Hufnagel, 
1767) - píďalka trnková 

Rozšířený, ale nehojný druh svěžích 
křovitých lesních okrajů žijící od 
května do září na listech lísky, 
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habru, buku, dubu, lípy, břízy, topolu 
atd. Imága létají od dubna do 
července. 

Minoa murinata (Scopoli, 
1763) - šedokřídlec pryšcový 

Velmi rozšířený a velmi hojný druh 
nejrůznějších křovinatých a 
travnatých stanovišť žijící od června 
do října na listech pryšce chvojky. 
Imága létají od dubna do září. 

  

Lomaspilis marginata 
(Linnaeus, 1758) - 
skvrnopásník lískový 

Rozšířený a hojný druh svěžích 
křovitých stanovišť, lesních okrajů, 
zahrad, parků apod. žijící od května 
do září na listech různých dřevin. 
Imága létají ve dvou generacích od 
dubna do srpna. 

  

Ligdia adustata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) - 
skvrnopásník brslenový 

Rozšířený a hojný druh svěžích 
lesních okrajů a křovitých biotopů 
žijící od května do června a od srpna 
do října na listech brslenu. Imága 
létají ve dvou generacích od května 
do září. 

  

Semiothisa notata (Linnaeus, 
1758) - kropenatec březový 

Rozšířený a hojný druh listnatých 
lesů, zahrad a sadů žijící od června 
do září na listech dřevin. Imága létají 
ve dvou generacích od května do 
srpna. 

  

Semiothisa clathrata 
(Linnaeus, 1758) - kropenatec 
jetelový 

Rozšířený a hojný druh lučních 
sušších i svěžích až vlhkých 
stanovišť žijící od května do září na 
vikvovitých bylinách. Imága létají ve 
dvou generacích od dubna do září. 

  

Semiothisa glarearia (Denis 
& Schiffermüller, 1775) -  
kropenatec žlutavý  

Lokální a dosti vzácný druh stepních 
a lesostepních biotopů žijící od 
května do června a od srpna do září 
na vikvovitých bylinách. Imága létají 
ve dvou generacích od dubna do 
června a od července do srpna. 

lesní porost za 
rotundou, 1.7.2009, 13 
ex. 

 

Pseudopanthera macularia 
(Linnaeus, 1758) - zejkovec 
hluchavkový 

Rozšířený a místy hojný druh 
různých lesních biotopů a křovin, žije 
jako jeden z mála motýlích druhů 
také v podrostu akátových výsadeb, 
tak hojných v pražském regionu. 
Housenka žije od června do září na 
listech a květech hluchavky, čistce, 
máty, kopřivy a jehlice. Imága létají 
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od dubna do července. 

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 
1767) - kropenatec žíhaný 

Rozšířený, ale většinou jednotlivě se 
vyskytující druh listnatých, 
především dubových lesů, žijící od 
května do září na dubu a dalších 
dřevinách - buku, lípě, slivoni. Imága 
létají ve dvou generacích od dubna 
do září. 

  

Opisthograptis luteolata 
(Linnaeus, 1758) - zejkovec 
hlohový 

Rozšířený a místy hojný druh 
listnatých lesních porostů, jejich 
okrajů, křovin, druhotně zahrad a 
sadů, žijící od června do září na 
listech především růžovitých dřevin - 
hlohu, slivoně, hrušně. Imága létají 
od dubna do července. 

  

Ennomos autumnarius 
(Werneburg, 1859) - zejkovec 
podzimní 

Rozšířený, ale jen jednotlivě se 
vyskytující druh různých listnatých 
porostů včetně zahrad a ovocných 
sadů, žijící od května do června na 
listech různých dřevin. Imága létají 
od srpna do října. 

  

Selenia lunularia (Hübner, 
1788) - zejkovec maliníkový 

Rozšířený a dosti hojný druh sušších 
lesních okrajů, křovin, druhotně 
zahrad a ovocných sadů žijící od 
května do června a od srpna do září 
na listech dubu, lípy, jasanu, slivoně, 
růže, hlohu. Imága létají od dubna 
do června a od července do srpna. 

  

Ourapteryx sambucaria 
(Linnaeus, 1758) - zejkovec 
bezový 

Rozšířený, ale poměrně lokální druh 
nitrofilních lesů s podrostem bezu 
černého a dalších křovin, žijící od 
července do června na listech bezu 
černého a červeného, plaménku, 
rybízu, slivoně a dalších. Imága létají 
od června do srpna. 

  

Angerona prunaria (Linnaeus, 
1758) - zejkovec trnkový 

Rozšířený, většinou lokální a jen 
místy hojnější druh teplých křovitých 
porostů, lesních okrajů, druhotně 
zahrad a sadů žijící od srpna do 
května na listech různých dřevin. 
Imága létají od června do srpna. 
Vyskytují se v několika nápadně 
odlišných barevných formách. 

  

Biston betularius (Linnaeus, 
Velmi rozšířený a hojný polyfágní 
druh žijící na rozličných stanovištích 
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1758) - drsnokřídlec březový včetně městského prostředí. 
Housenka se vyvíjí od června do 
října, imága létají ve dvou 
generacích od května do září. Mezi 
populacemi jsou místně hojně 
zastoupeny melanistické industriální 
(černavé) formy, hojné především ve 
znečištěném průmyslovém prostředí. 

Ematurga atomaria (Linnaeus, 
1758) - tmavoskvrnáč vřesový 

Velmi rozšířený a hojný polyfágní 
druh žijící od dubna do září na 
bylinách a keřích. Imága létají ve 
dvou generacích od března do září. 

  

Campaea margaritata 
(Linnaeus, 1767) - běločárník 
habrový 

Rozšířený a dosti hojný druh 
listnatých lesů, zahrad a sadů žijící 
od července do května na listech 
různých dřevin. Imága lišící se 
značně svou velikostí létají ve dvou 
generacích od května do července a 
od srpna do září. 

  

Gnophos obscuratus (Denis & 
Schiffermüller, 1775) - 
šerokřídlec tmavý 

Rozšířený a místy hojný druh 
stepních, lesostepních biotopů, 
zvláště s holým skalním podkladem. 
Vyskytuje se na lokalitách 
vápencových, ale i čedičových a 
jiných. Imága s oblibou usedají na 
holý skalní podklad, s nímž dokonale 
splývají. Housenky žijí od srpna do 
června na bylinách, imága létají od 
července do září. 

  

Siona lineata (Scopoli, 1763) - 
bělokřídlec luční 

Rozšířený a hojný druh různých 
travinných biotopů, křovitých stepí, 
sušších i vysloveně mokrých, žijící 
od července do května na listech 
různých bylin a dřevin. Housenka se 
kuklí na vegetaci v nápadném sytě 
žlutém vřetenovitém zápředku. 
Imága létají od května do července. 

  

Čeleď: Notodontidae - 
hřbetozubcovití  

   

Phalera bucephala (Linnaeus, 
1758) – vztyčnořitka lipová 

Rozšířený a hojný druh okrajů 
listnatých lesů, výsadeb listnatých 
dřevin, parků, stromořadí, zahrad 
žijící od června do září na listech 
různých dřevin, nejčastěji dubu, lípy. 
Imága létají od května do srpna. 
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Cerura vinula (Linnaeus, 
1758) - hranostajník vrbový 

Rozšířený a místy hojný druh okrajů 
listnatých lesů, pasek, vrbových 
doprovodných porostů vodních toků, 
topolových výsadeb apod. žijící od 
června do září na listech vrb a 
topolů. Housenka se vyznačuje 
dvěma bičíkovitými orgány na konci 
těla, z nichž při podráždění vysouvá 
červenavé žláznaté vlákno, čímž 
zastrašuje nepřítele spolu s 
výstražným nahrbením těla. Kuklí se 
na kůře stromů ve velmi pevném 
kokonu pokrytém kousky borky. 
Imága létají od dubna do července. 

  

Furcula bicuspis (Borkhausen, 
1790) - hranostajník březový 

Dosti lokální a nehojný druh 
především březových porostů žijící 
od června do srpna na listech břízy, 
méně olše a vrby. Imága létají od 
května do července. 

  

Furcula furcula (Clerck, 1759) 
- hranostajník jívový 

Rozšířený, ale nehojný druh 
listnatých vlhčích lesů žijící od 
června do září na listech vrby, 
topolu, břízy, zřídka buku a dubu. 
Imága létají od května do srpna. 

  

Stauropus fagi (Linnaeus, 
1758) - hranostajník bukový 

Rozšířený a především v pásmu 
bukového lesa hojný druh žijící od 
května do září na listech buku, ale 
také dubu, habru, lísky, lípy, břízy, 
olše. Hnědě zbarvená housenka je 
nápadná velmi dlouhými hrudními 
nohami. Imága létají od dubna do 
srpna. 

  

Notodonta dromedarius 
(Linnaeus, 1767) - 
hřbetozubec březový 

Rozšířený a hojný druh okrajů 
listnatých lesů, lužních lesů, 
doprovodné křovité vegetace 
vodních toků žijící od června do září 
na listech olše, břízy, vrby a topolu. 
Imága létají ve dvou generacích od 
května do srpna. 

  

Pheosia gnoma (Fabricius, 
1776) - hřbetozubec 
běloskvrnný 

Rozšířený a celkem hojný druh 
listnatých světlých lesů s převahou 
břízy, na níž žije od června do září 
housenka. Imága létají od května do 
srpna. 

  

Pterostoma palpinum (Clerck, 
Rozšířený a hojný druh okrajů 
listnatých lesů, břehových porostů, 
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1759) - hřbetozubec dvouzubý zahrad a parků žijící od května do 
října na listech různých dřevin. 
Imága létají od dubna do srpna. 

Ptilodon capucina (Linnaeus, 
1758) - hřbetozubec olšový 

Rozšířený a poměrně hojný druh 
lesních porostů, luhů, břehových 
porostů, parků, alejí apod. žijící od 
května do září na listech různých 
dřevin. Imága létají od dubna do 
srpna. 

  

Eligmodonta ziczac (Linnaeus, 
1758) - hřbetozubec vrbový 

Rozšířený a hojný druh lesních 
okrajů, luhů, břehových porostů žijící 
od května do září na listech vrb a 
topolů. Imága létají ve dvou 
generacích od dubna do srpna. 

  

Clostera curtula (Linnaeus, 
1758) - vztyčnořitka 
rudoskvrnná 

Rozšířený a většinou hojný druh 
lužních lesů, břehových porostů, 
lesních okrajů žijící od května do 
srpna mezi sepředenými listy topolů 
a vrb. Imága létají ve dvou 
generacích od dubna do srpna. 

  

Čeleď: Noctuidae - 
můrovití  

   

Rivula sericealis (Scopoli, 
1763) - hnědavka drobná 

Rozšířený a hojný druh 
nejrůznějších biotopů žijící od srpna 
do května na travách a ostřicích. 
Imága létají ve dvou generacích od 
května do září. 

  

Hypena proboscidalis 
(Linnaeus, 1758) - zobonosec 
kopřivový 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
svěžích zastíněných biotopů žijící od 
srpna do května a od července do 
srpna na listech kopřivy, hluchavky, 
chmelu, jitrocele atd. Imága létají od 
března do listopadu. 

  

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 
1758) - sklepnice obecná 

Rozšířený a hojný druh křovitých 
biotopů, vrbových porostů, lesních 
okrajů žijící od května do června a 
od července do září na listech vrb a 
topolů. Imága létají od června do 
července a od srpna do května. 
Přezimující generace se ukrývá v 
jeskyních a sklepích. 

  

Catocala sponsa (Linnaeus, 
1767) - stužkonoska dubová 

Lokální, avšak na místech výskytu 
mnohdy hojný druh především 
teplých doubrav a dubohabřin žijící 
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od května do června na listech dubů 
vysoko v korunách. Imága létají od 
července do srpna. 

Catocala fulminea (Scopoli, 
1763) - stužkonoska 
švestková 

Rozšířený, nikoli však hojný druh 
listnatých a smíšených lesů, 
především jejich křovitých okrajů, 
lesostepí a křovin žijící od dubna do 
června na trnce, slivoni, střemše, 
hlohu. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Tyta luctuosa (D. & S., 1775) - 
tmavoskvrnka svlačcová 

Rozšířený, ale dosti lokální druh 
stepních a suchých lučních biotopů 
žijící od srpna do září a od června do 
července na svlačci rolním, opletce 
plotní a jitroceli. Imága létají za dne 
od května do srpna. 

  

Callistege mi (Clerck, 1759) - 
jetelovka menší 

Rozšířený a hojný druh především 
stepních a lučních biotopů žijící od 
září do října a od června do srpna na 
kručince, komonici, šťovíku, jeteli, 
vikvi atd. Imága létají ve dvou 
generacích od května do září, jsou 
velmi pohyblivá a proto je možno 
zahlédnout je i na zcela odlišných 
biotopech, než na kterých se vyvíjejí. 

  

Euclidia glyphica (Linnaeus, 
1758) - jetelovka hnědá 

Rozšířený a hojný druh různých 
biotopů žijící od září do října a od 
června do srpna na šťovíku, 
hrachoru, jeteli, štírovníku, vikvi a 
dalších vikvovitých bylinách. Imága 
létají od května do srpna. 

  

Laspeyria flexula (D. & S., 
1775) - hnědopáska 
lišejníková 

Rozšířený a dosti hojný druh lesních 
a lesostepních biotopů, lesních 
okrajů žijící od srpna do června na 
lišejnících rostoucích na kmenech 
stromů. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Nycteola revayana (Scopoli, 
1772) - můrka listová 

Rozšířený a hojný druh listnatých a 
smíšených lesů a křovin žijící od 
května do června a od srpna do září 
na dubu, údajně též vrbě. Imága 
létají od června do července a od 
září do května (přezimují). Housenky 
se kuklí na větvičkách živných rostlin 
v charakteristickém pergamenovitém 
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zápředku. 

Earias clorana (Linnaeus, 
1761) - zeleněnka vrbová 

Rozšířený druh vrbových porostů v 
blízkosti vodních toků a nádrží, 
mokřadů apod. žijící ve dvou 
generacích od srpna do září a od 
června do července mezi 
sepředenými terminálními listy vrb. 
Imága létají od května do září. 

  

Bena bicolorana (Fuessly, 
1775) - zeleněnka dubová 

Lokální druh můrky vázané na 
doubravy. Housenka žije na dubu 
(Quercus) a buku (Fagus), kuklí se 
na větvi v charakteristickém blanitém 
zápředku. 

  

Pseudoips prasinanus 
(Linnaeus, 1781) - zeleněnka 
buková 

Rozšířený, lokálně dosti hojný druh 
listnatých lesů, žijící od června do 
září na listech různých dřevin, 
především dubu, buku, habru, břízy. 
Housenka se kuklí v typickém 
žlutavém pergamenovitém zápředku 
na větvičce živné rostliny. Imága 
létají od dubna do října. 

  

Colocasia coryli (Linnaeus, 
1758) - běloskvrnka lísková 

Rozšířený a hojný druh lesních a 
křovitých biotopů, zahrad a 
parkových výsadeb žijící od června 
do září na listech břízy, lísky, javoru, 
olše, dubu, vrby atd. Imága létají ve 
dvou generacích od dubna do srpna. 

  

Acronicta alni (Linnaeus, 
1767) - šípověnka olšová 

Rozšířený, ale relativně lokální druh 
olšin a vlhčích variant 
dubohabrových lesů žijící od června 
do září na listech olše, břízy, lípy, 
habru, vrby, topolu, růže. Housenka 
je nápadná dlouhými nitkovitými 
výrůstky zakončenými malým 
rozšířením po stranách těla. Imága 
létají od května do července a od 
července do září. 

  

Acronicta psi (Linnaeus, 1758) 
- šípověnka trnková 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
biotopů s dřevinnou vegetací včetně 
zahrad a parků žijící od června do 
září na rozličných dřevinách. Imága 
létají ve dvou generacích od května 
do srpna. 

  

Cryphia domestica 
(Hufnagel, 1766) - šípov ěnka 

Lokální druh vázaný na skalní stepi, 
především na vápencovém 

step, 29.8.2009, 6 ex.  
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perlová  podkladu, kde žije na lišejnících 
rostoucích na kmenech a skalách. 
Imága létají od července do srpna. 

Emmelia trabealis (Scopoli, 
1763) - světlopáska svlačcová 

Rozšířený a hojný druh různých 
travnatých porostů, sušších i vlhčích, 
křovitých stepí, lesních světlin žijící 
od srpna do září a od června do 
července na svlačci rolním. Imága 
létají za dne od května do září. 

  

Deltote bankiana (Fabricius, 
1775) - světlopáska stříbřitá 

Rozšířený a většinou hojný druh 
různých lučních a stepních biotopů 
žijící od srpna do září na různých 
travách a ostřicích. Imága létají od 
května do září. 

  

Macdunnoughia confusa 
(Stephens, 1850) - 
kovolesklec řebříčkový 

Migrující druh všeobecně rozšířený a 
přítomný na nejrůznějších biotopech, 
žijící od července do srpna na 
různých bylinách. Imága létají od 
dubna do září. 

  

Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 
1758) - kovolesklec šedivkový 

Rozšířený a velmi hojný druh 
nejrůznějších stanovišť včetně 
agrocenóz a ruderálních biotopů. 
Housenka žije od září do května a 
od června do července na širokém 
spektru bylin. Imága létají ve dvou 
generacích od května do září. 

  

Autographa gamma 
(Linnaeus, 1758) - kovolesklec 
gama 

Velmi rozšířený, migrující druh 
obývající nejrůznější biotopy včetně 
ruderálních a zemědělských, žijící od 
května do září polyfágně na mnoha 
druzích bylin. Imága ve dvou 
generacích létají od dubna do října. 

  

Cucullia absinthii (Linnaeus, 
1761) - kukléřka pelyňková 

Rozšířený a lokálně hojný druh 
různých otevřených biotopů včetně 
ruderálních porostů žijící od srpna 
do září na květenstvích pelyňku. 
Imága létají od června do srpna. 

  

Calophasia lunula (Hufnagel, 
1766) - jasnobarvec květelový 

Rozšířený a dosti hojný druh 
stepních stanovišť, pastvin a 
ruderálů, okrajů lesních porostů, 
pasek žijící od června do září na 
listech a květech lnice květele a 
hledíku. Imága létají od května do 
září. 

  



 102 

Druh Poznámka Nálezy Status  

Amphipyra pyramidea 
(Linnaeus, 1758) - blýskavka 
ořešáková 

Rozšířený a velmi hojný druh 
listnatých a smíšených lesů žijící od 
dubna do června na listech různých 
dřevin - dubu, habru, topolu, vrby 
atd. Imága létají od července do 
října, koncem sezóny se ukrývají do 
lidských obydlí. 

  

Heliothis viriplaca (Hufnagel, 
1766) - černopáska štětková 

Rozšířený a lokálně hojný druh 
různých otevřených biotopů, 
především stepního charakteru. 
Housenka žije od srpna do září a v 
červenci na různých bylinách, imága 
létají ve dvou generacích od května 
do srpna. 

  

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 
1766) - černopáska kakostová 

Rozšířený a poměrně běžný druh 
svěžích lučních biotopů a otevřených 
lesních partií žijící od července do 
srpna a od října do května na listech 
a květech kakostů, ale také na 
dalších bylinách - dymnivce, jasanu, 
jehlici, janovci. Imága létají ve dvou 
generacích od května do září. 

  

Panemeria tenebrata (Scopoli, 
1763) - blýskavka rožcová 

Rozšířený a místy hojný druh 
svěžích lučních biotopů, lesních 
světlin a vlhčích nivních poloh žijící 
od června do srpna na rožcích a 
ptačincích. Imága létají od dubna do 
června. 

  

Paradrina clavipalpis (Scopoli, 
1763) - blýskavka čtyřtečná 

Rozšířený a hojný druh stepních a 
sušších lučních biotopů, lesních 
světlin žijící od října do dubna a od 
července do srpna na různých 
bylinách. Imága létají ve dvou 
generacích od května do října. 

  

Hoplodrina blanda (Denis & 
Schiffermüller, 1775) - 
blýskavka pampelišková 

Rozšířený a velmi hojný druh 
rozličných biotopů žijící od srpna do 
května polyfágně na různých 
bylinách. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Eublema purpurina Dennis 
& Schiffermüller, 1775 –  
světlopáska pchá čová  

Poměrně lokální a teplomilný druh 
můry, která se v posledních několika 
letech výrazně šíří. Druh je vázán i 
na ruderální stanoviště, ale vždy 
v teplých oblastech. 

step, 29.8.2009, 3 ex.; 
1.7.2009, 3 ex. 
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Thalpophila matura (Hufnagel, 
1766) - blýskavka travní 

Rozšířený a hojný druh různých 
otevřených biotopů s travním 
porostem žijící od srpna do května 
na travách. Imága létají od července 
do srpna. 

  

Euplexia lucipara (Linnaeus, 
1758) - blýskavka 
ostružiníková 

Rozšířený a hojný druh různých 
biotopů - luk, křovitých okrajů lesních 
porostů, lesostepí, parkové krajiny 
žijící od července do října polyfágně 
na bylinách. Imága létají od května 
do července. 

  

Phlogophora meticulosa 
(Linnaeus, 1758) - blýskavka 
mramorovaná 

Migrující rozšířený a hojný druh 
nejrůznějších stanovišť včetně 
krajiny silně pozměněné lidskou 
činností žijící od května do listopadu 
na různých bylinách. Imága létají ve 
dvou generacích od května do října. 

  

Actinotia polyodon (Clerck, 
1759) - osenice půvabná 

Rozšířený a hojný druh stepních, 
lesostepních, křovitých světlých 
lesních biotopů, sušších luk žijící od 
července do srpna na třezalce a 
kozinci. Imága létají ve dvou 
generacích od května do září. 

  

Eucarta virgo (Treitschke, 
1835) - blýskavka mrkvová 

Nepříliš rozšířený, migrující, lokální 
druh obývající různé svěží biotopy 
většinou v údolích vodních toků, 
žijící na kopretině, mátě, 
pampelišce, vrbě. Imága létají ve 
dvou generacích od května do 
srpna. 

  

Enargia paleacea (Esper, 
1788) - blýskavka žlutá 

Rozšířený a většinou běžný druh 
světlých lesních a křovitých biotopů 
žijící od května do června na olši, 
bříze, topolu. Imága létají od 
července do září. 

  

Cosmia trapezina (Linnaeus, 
1758) - blýskavka dravá 

Velmi rozšířený a velmi hojný druh 
rozličných listnatých porostů včetně 
ovocných sadů, alejí, zahrad apod. 
žijící od dubna do června nejdříve 
mezi sepředenými listy, později 
volně na listech různých dřevin. 
Housenky často napadají housenky 
jiných motýlích druhů, v zajetí i sebe 
navzájem. Imága létají od června do 
září, vyznačují se značnou barevnou 
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proměnlivostí. 

Xanthia aurago (Denis & 
Schiffermüller, 1775) - 
zlatokřídlec bukový 

Lokální, na místech výskytu 
poměrně hojný druh lesních porostů 
a lesostepí žijící od dubna do června 
na listech buku, dubu a vrby. Imága 
létají od srpna do října, vyskytují se v 
několika barevných formách. 

  

Xanthia citrago (Linnaeus, 
1758) - zlatokřídlec lipový 

Lokální druh můry obývající sušší 
listnaté lesní porosty typu 
dubohabřin a kyselých doubrav. 
Housenka žije na lípě (Tilia). 

  

Agrochola helvola (Linnaeus, 
1758) - polnice hnědá 

Rozšířený a hojný druh listnatých a 
smíšených lesů a lesostepí, křovin 
žijící od dubna do června nejprve na 
květech a mladých výhoncích dřevin 
(dub, líska, trnka, dřišťál, bříza, 
vrba), později na bylinách pod těmito 
dřevinami. 

  

Eupsilia transversa (Hufnagel, 
1766) - zimovnice dravá 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
biotopů - listnatých a smíšených 
lesů, lesostepí, parkové krajiny, 
zahrad apod. žijící od května do 
července na rozličných keřích a 
stromech. Housenka je dravá - 
napadá larvy jiného hmyzu i sebe 
navzájem. Imága létají od září do 
května, aktivní je i po přezimování. 

  

Conistra rubiginosa (Scopoli, 
1763) - zimovnice hojná 

Rozšířený a lokálně hojný druh 
listnatých a smíšených lesů, 
lesostepí, křovin, žijící od května do 
července na různých bylinách a 
dřevinách (javor, hloh, trnka, 
řebříček, svízel atd.). Imága létají od 
září do května, aktivní jsou ještě po 
přezimování. 

  

Allophyes oxyacanthae 
(Linnaeus, 1758) - 
pestroskvrnka hlohová 

Rozšířený a hojný druh křovitých 
stepí a teplých křovinatých lesních 
okrajů žijící od května do června na 
hlohu, trnce, třešni a jabloni. Imága 
létají od září do listopadu. 

  

Ammoconia caecimacula (D. & 
S., 1775) - polnice šedá 

Rozšířený a poměrně hojný druh 
stepních biotopů mezi křovinatými 
xerotermními porosty, žijící od dubna 
do června na náprstníku, svízeli, 
šťovíku, ptačinci, pampelišce atd. 
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Imága létají od srpna do října. 

Polymixis xanthomista 
(Hübner, 1819) -  
pestroskvrnka podzimní  

Velmi lokální, jen místy hojnější druh 
stepních biotopů, suchých pastvin, 
prosluněných lesních okrajů apod. 
žijící od května do července na 
různých bylinách, např. štětce, 
divizně, jestřábníku, pampelišce, 
jitroceli, kručince atd. Imága létají od 
srpna do října. 

step, 9.9.2009, 1 ex.   

Blepharita satura (D. & S., 
1775) - pestroskvrnka severní 

Rozšířený a dosti hojný druh 
lesostepních a křovitých porostů a 
lesních okrajů žijící od dubna do 
června na různých rostlinách - 
zimolezu, trnce, ostružiníku, 
borůvce, svízeli, pampelišce atd. 
Imága létají od srpna do listopadu. 

  

Apamea monoglypha 
(Hufnagel, 1766) - šedavka 
trávová 

Rozšířený a hojný druh 
nejrůznějších otevřených stanovišť - 
stepí, pastvin, lesních okrajů, 
kulturní krajiny žijící od září do 
května na kořenech rozličných trav. 
Imága létají od června do září. 

  

Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) 
- šedavka kroužkovaná 

Rozšířený a hojný druh otevřených 
stanovišť rozličného charakteru - luk, 
pastvin, lesních okrajů, lesních 
světlin, parkové krajiny, zahrad 
apod. žijící od září do května na 
travách. Imága létají od května do 
srpna, občas je možno je spatřit 
odpočívající přes den na kmenech 
stromů. 

  

Mesapamea secalis 
(Linnaeus, 1758) - šedavka 
žitná 

Rozšířený a hojný druh 
nejrozličnějších otevřených stanovišť 
s travními porosty, včetně 
ruderálních a segetálních variant. 
Housenka žije od září do května na 
travách, imága létají od června do 
září. 

  

Gortyna flavago (D. & S., 
1775) - šedavka diviznová 

Rozšířený a hojný druh svěžích 
bylinných otevřených porostů včetně 
ruderalizovaných. Housenka žije od 
dubna do června v dužnatých 
podzemních částech a lodyhách 
lopuchu, bodláku, pcháče, podbělu, 
devětsilu, krtičníku, kozlíku a dalších 
druhů. Imága létají od července do 
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října. 

Calamia tridens (Hufnagel, 
1766) - travařka zelená 

Rozšířený, ale jen místy hojnější 
druh xerotermních stepních biotopů 
žijící od května do června na 
travách. Imága létají od srpna do 
září. 

  

Melanchra persicariae 
(Linnaeus, 1761) - můra černá 

Velmi rozšířený a hojný druh 
rozličných stanovišť včetně 
ruderálních a polních. Housenka žije 
od června do září na různých 
bylinách, imága létají od května do 
srpna. 

  

Mamestra brassicae 
(Linnaeus, 1758) - můra zelná 

Velmi rozšířený a velmi hojný druh 
rozličných stanovišť včetně 
ruderálních a polních žijící od 
července do října na různých 
bylinách. Imága létají ve dvou 
generacích od května do září. 

  

Mythimna turca (Linnaeus, 
1761) - plavokřídlec mokřadní 

Rozšířený a lokálně hojný druh 
lučních biotopů žijící od července do 
srpna na různých travách. Imága 
létají od června do července. 

  

Mythimna conigera (D. & S., 
1775) - plavokřídlec skořicový 

Rozšířený a hojný druh lučních a 
stepních biotopů žijící od července 
do srpna na různých travách. Imága 
létají od června do července. 

  

Mythimna ferrago (Fabricius, 
1787) - plavokřídlec 
bledoskvrnný 

Rozšířený a hojný druh lučních 
stepních a lesostepních biotopů žijící 
od července do září na různých 
travách, příležitostně i na 
dvouděložných bylinách. Imága létají 
od června do srpna. 

  

Mythimna albipuncta (D. & S., 
1775) - plavokřídlec bělotečný 

Rozšířený a hojný druh lučních, 
stepních a lesostepních biotopů žijící 
od září do května a od července do 
srpna na různých travách. Imága 
létají ve dvou generacích od května 
do září. 

  

Egira conspicillaris (Linnaeus, 
1758) - můra trávová 

Rozšířený a hojný druh listnatých a 
smíšených lesních porostů a jejich 
okrajů, lesostepí, křovitých porostů, 
ovocných sadů, zahrad apod. žijící 
od května do července na různých 
bylinách a dřevinách. Imága létají od 
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března do května. 

Tholera decimalis (Poda, 
1761) - můra jílková 

Rozšířený a hojný druh lučních a 
stepních biotopů, lesostepí žijící od 
září do června na různých travách. 
Imága létají od srpna do listopadu. 

  

Tholera cespitis (D. & S., 
1775) - můra metlicová 

Rozšířený a hojný druh lučních, 
stepních a lesostepních biotopů žijící 
od září do června na různých 
travách. Imága létají od srpna do 
října. 

  

Pachetra sagittigera 
(Hufnagel, 1766) - můra 
řebříčková 

Lokální, na místech výskytu často 
hojný druh stepních lesních okrajů, 
lesostepí, křovitých porostů žijící od 
července do dubna na různých 
bylinách. Imága létají od května do 
července. 

  

Axylia putris (Linnaeus, 1761) 
- osenice žlutavá 

Rozšířený a hojný druh bez vazby 
na určitý typ stanoviště obývající 
otevřené biotopy včetně 
ruderalizovaných, žijící od července 
do října na různých bylinách, např. 
jitroceli, šťovíku, ptačinci, lebedě, 
také na travách. Imága létají od 
května do srpna. 

  

Diarsia mendica (Fabricius, 
1775) - osenice lesní 

Rozšířený a poměrně hojný druh 
žijící v lesních formacích charakteru 
borových, smíšených a listnatých 
lesů. Housenka žije od srpna do 
května na různých bylinách, např. 
borůvce, prvosence apod. Imága 
létají od června do srpna. 

  

Diarsia brunnea (D. & S., 
1775) - osenice hnědá 

Rozšířený a celkem hojný druh 
různých lesních biotopů žijící od 
srpna do května polyfágně na 
mnoha druzích bylin, ostřic a trav. 
Imága létají od června do srpna. 

  

Noctua pronuba (Linnaeus, 
1758) - osenice šťovíková 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
otevřených biotopů včetně 
ruderálních a segetálních, žijící od 
září do května na různých bylinách. 
Imága létají od června do září. 

  

Noctua orbona (Hufnagel, 
1766) - osenice černoskvrnná 

Rozšířený a většinou hojný druh 
rozličných otevřených stanovišť 
včetně ruderálních a segetálních. 
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Housenka žije od srpna do května 
polyfágně na mnoha druzích bylin. 
Imága létají od června do září. 

Noctua interposita (Hübner, 
1789) - osenice přehlížená 

Lokální a pouze z jižních částí 
střední Evropy známý druh vázaný 
na stepní biotopy v otevřené krajině i 
v lesních světlinách a na lesních 
okrajích. Housenka žije od srpna do 
května na různých bylinách, imága 
létají od června do září. 

  

Noctua janthina Dennis & 
Schiffermüller, 1775 - osenice 
černolemá 

Rozšířený a hojný druh suchých a 
teplých otevřených stanovišť a 
světlých lesních partií žijící od srpna 
do května na různých bylinách. 
Imága létají od června do září. 

  

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 
1758) - osenice černé C 

Velmi hojný a velmi rozšířený druh 
bez vazby na stanoviště žijící od září 
do dubna a od června do července 
polyfágně na různých bylinách. 
Imága létají ve dvou generacích od 
května do října. 

  

Xestia ditrapezium (D. & S., 
1775) - osenice obecná 

Rozšířený a většinou hojný druh 
smíšených a listnatých lesů a luk 
žijící od srpna do května na různých 
bylinách. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Xestia baja (D. & S., 1775) - 
osenice rulíková 

Rozšířený a hojný druh listnatých a 
smíšených lesních porostů, křovin, 
lesostepí a luk žijící od srpna do 
května na různých dřevinách, např. 
slivoni, bříze, ostružiníku, a také 
řadě bylin. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Euxoa aquilina (D. & S., 1775) 
- osenice obilná 

Rozšířený a většinou hojný druh 
stepních biotopů žijící rovněž v 
agrocenózách, kde příležitostně 
škodí na obilí. Housenka žije od 
srpna do května na kořenech 
různých bylin, imága létají od června 
do července. 

  

Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) - 
osenice pšeničná 

Rozšířený a hojný druh různých 
stepních biotopů a ruderálních a 
segetálních formací, v nichž může 
škodit na zemědělských plodinách. 
Housenka žije od srpna do května, 
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imága létají od června do září. 

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 
1766) - osenice ypsilonová 

Velmi rozšířený a hojný migrující 
druh rozličných stanovišť včetně 
ruderálních a segetálních žijící od 
května do září na rozličných 
bylinách. Imága létají od dubna do 
července a od července do října. 

  

Diloba caeruleocephala 
(Linnaeus, 1758) - 
modrohlávek ovocný 

Rozšířený, ale dosti lokální, jen 
místy hojný druh okrajů listnatých 
lesů, křovin, lesostepí, ovocných 
sadů a zahrad žijící od května do 
července na hlohu, jabloni, slivoni, 
lísce, topolu, vrbě, dubu. Imága létají 
od září do listopadu. 

  

Čeleď: Lymantridae - 
bekyňovití  

   

Orgyia antiqua (Linnaeus, 
1758) - štětconoš trnkový 

Rozšířený a hojný druh různých, 
především lesnatých a parkových 
biotopů žijící od dubna do srpna na 
různých dřevinách. Samec létá od 
června do října ve dvou až třech 
generacích, samice je bezkřídlá. 

  

Calliteara pudibunda 
(Linnaeus, 1758) - štětconoš 
ořechový 

Rozšířený a hojný druh rozličných 
biotopů - listnatých lesů, lesních 
okrajů, zahrad, ovocných sadů, 
agrocenóz žijící od července do října 
na různých bylinách a dřevinách. 
Imága létají od května do července. 
Mezi normálně zbarvenými jedinci se 
často objevuje jednobarevně šedě 
zbarvená forma concolor. 

  

Euproctis similis (Fuessly, 
1775) - bekyně pižmová 

Rozšířený a někdy hojný druh 
listnatých stromů a lesních okrajů, 
stromořadí, zahrad, parků žijící od 
srpna do června jednotlivě na 
listnatých dřevinách, včetně 
ovocných. Imága létají od června do 
července. 

  

Lymantria monacha 
(Linnaeus, 1758) - bekyně 
mniška 

Rozšířený a hojný druh v lesních 
biotopech žijící od dubna do 
července na jehlicích smrku a 
borovice, ale i na listnatých 
dřevinách. Při přemnožení se stává 
kalamitním škůdcem. Imága létají od 
července do září. Vytvářejí řadu 
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Druh Poznámka Nálezy Status  

barevných forem včetně zcela 
černých melanistických. 

Lymantria dispar (Linnaeus, 
1758) - bekyně velkohlavá 

Rozšířený a hojný druh listnatých, 
především teplých dubových lesů, 
rozšířený však i mimo les do 
parkové krajiny. Housenka žije od 
dubna do července na listech dubu a 
jiných dřevin, imága létají od 
července do září. Samice téměř 
nelétá, klade na kůru stromů snůšku 
vajíček překrytých chloupky z konce 
zadečku. Samec velmi rychle a 
klikatě létá. 

  

Čeleď: Arctiidae - 
přástevníkovití  

   

Miltochrista miniata (Forster, 
1771) - lišejníkovec půvabný 

Rozšířený a jen místy hojnější druh 
zastíněných lesních okrajů a 
křovitých porostů žijící od srpna do 
června na řasách a tlejícím listí 
stromů. Imága létají od června do 
srpna. 

  

Cybosia mesomella (Linnaeus, 
1758) - lišejníkovec bělavý 

Rozšířený a hojný druh různých 
suchých až mezofilních travnatých a 
křovinatých biotopů žijící od srpna 
do května na lišejnících a meších 
rostoucích mezi trávou na zemi. 
Imága létají od května do září. 

  

Eilema complanum (Linnaeus, 
1758) - lišejníkovec vroubený 

Rozšířený a hojný druh lesních 
biotopů, lesních okrajů, křovitých 
biotopů, druhotně v zahradách a 
parcích, žijící od srpna do června na 
lišejnících rostoucích na kmenech a 
skalách, také na tlejícím listí. Imága 
létají od června do září. 

  

Eilema lurideolum (Zincken, 
1817) - lišejníkovec obecný 

Rozšířený a hojný druh lesních 
biotopů, lesních okrajů, křovitých 
biotopů, druhotně v zahradách a 
parcích, žijící od srpna do června na 
lišejnících rostoucích na kmenech a 
skalách, také na tlejícím listí. Imága 
létají od června do září. 

  

Arctia caja (Linnaeus, 1758) - 
přástevník medvědí 

Rozšířený a všude hojný druh 
rozličných travnatých a křovinatých 
biotopů, suchých i vlhčích stanovišť, 
žijící od září do června na různých 
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Druh Poznámka Nálezy Status  

bylinách a křovinách. Imága létají od 
července do září. 

Diacrisia sannio (Linnaeus, 
1758) - přástevník 
chrastavcový 

Rozšířený a hojný druh různých 
travnatých a křovinatých biotopů od 
stepí po vlhké louky žijící od srpna 
do května na různých bylinách. 
Imága létají od května do srpna 
(někdy ve dvou generacích). 

  

Spilosoma lubricipeda 
(Linnaeus, 1758) - přástevník 
mátový 

Rozšířený a hojný druh různých 
stanovišť mimo les včetně 
ruderálních a polních, žijící od 
června do září na listech bylin a 
keřů. Imága létají od května do 
července. 

  

Spilosoma luteum (Hufnagel, 
1766) - přástevník bezový 

Rozšířený a místy hojný druh 
rozličných travnatých a křovinatých 
biotopů žijící od července do září 
nejprve společensky, později 
jednotlivě na listech bylin a keřů. 
Imága létají od května do srpna. 

  

Phragmatobia fuliginosa 
(Linnaeus, 1758) - přástevník 
šťovíkový 

Rozšířený a hojný druh 
nejrůznějších travnatých a 
křovinatých stanovišť, žijící od 
června do března na různých 
bylinách. Imága létají ve dvou 
generacích od dubna do září. 

  

Callimorpha quadripunctaria 
(Poda, 1761) - p řástevník 
kostivalový  

 

Obr. 7  

Rozšířený a místy hojný druh 
otevřených teplých biotopů, lesních 
pasek a světlin, lesostepí žijící od 
září do června na listech bylin a 
keřů. Imága létají od července do 
srpna. 

step 16.7.2008, 1 ex.;  
1.7.2009, 4 ex., sad, 
1.7.2009, 6 ex. 

HDII 

 

 

 

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Na zkoumaném území bylo v letech 2008 až 2009 zaznamenáno celkem 266 druh ů motýl ů.  

Z legislativně chráněných druhů motýlů zde byl prokázán výskyt tří druhů (tabulka č. 2). 
Jeden druh je uveden v Příloze II. soustavy Natura 2000 (tabulka č. 3). Z dalších 
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významných druhů zde byl zaznamenán výskyt 7 zástupců uvedených v Červených 
seznamech ohrožených druhů bezobratlých (Vrabec et al. 2005 a, b, Beneš et al. 2005) – 
tabulka č 4. 

Mezi nejvýznamnější nálezy motýlů na studované lokalitě patří následující: Myelois 
circumvoluta - zavíječ tečkovaný, Pyralis regalis - zavíječ nádherný, Evergestis limbata - 
zavíječ hnědopásný, Xanthocrambus saxonellus – travařík, Gastropacha quercifolia - 
bourovec ovocný, Odonestis pruni - bourovec švestkový, Hyles euphorbiae - lišaj pryšcový, 
Hyles gallii - lišaj svízelový, Comibaena bajularia - zelenopláštník dubový, Thetidia 
smaragdaria - zelenopláštník řebříčkový, Idaea moniliata - žlutokřídlec běloskvrnný, 
Semiothisa glarearia - kropenatec žlutavý, Callimorpha quadripunctaria - přástevník 
kostivalový, Cryphia domestica - šípověnka perlová, Eublema purpurina – světlopáska 
pcháčová a  Polymixis xanthomista - pestroskvrnka podzimní. 

Tabulka 2: Zvláště chráněné druhy  

Druh 
Kategorie vyhlášky 
č.395/1992 Sb. 

Hyles euphorbiae – lišaj pryšcový O 

Iphiclides podalirius – otakárek ovocný O 

Papilio machaon – otakárek fenyklový O 

 

Tabulka 3: Druhy uvedené v přílohách Směrnice o stanovištích.  

Druh 
Číslo p řílohy 
směrnice o 
stanovištích 

Callimorpha quadripunctaria – přástevník kostivalový II 

 

Tabulka 4: Druhy uvedené v Červených seznamech.  

Druh Sad 

Les 
na 

jižním 
úpatí  

Step 
Les na 
temeni  

EN - ohrožený     

Hyles euphorbiae – lišaj pryšcový   X  

VU – zranitelný      

Hyles gallii – lišaj svízelový X    
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Iphiclides podalirius – otakárek ovocný X  X  

Satyrium w-album – ostruháček jilmový   X  

Satyrium acaciae – ostruháček kapinicový   X  

Scolitantides orion – modrásek rozchodníkový   X  

NT – téměř ohrožený     

Gastropacha quercifolia – bourovec ovocný X  X  

 

Fotografie významných druh ů  

Autor fotografií: Josef Dvořák 

 

 

obr. 1.  bourovec ovocný Gastropacha quercifolia         obr. 2.  lišaj pryšcový Hyles euphorbiae 

 

obr. 3.  lišaj svízelový Hyles gallii                 obr. 4.  ostruháček kapinicový Satyrium 
acaciae 
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obr. 5.  ostruháček jilmový Satyrium w-album         obr. 6.  modrásek rozchodníkový Scolitantides 
orion 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7.  přástevník kostivalový Callimorpha quadripunctaria 
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5.13 Dvouk řídlí (Diptera) 
Inventarizační průzkum dvoukřídlých se nepodařilo realizovat. Důvodem bylo znehodnocení 
většiny materiálu před jeho dopravením ke specialistům provádějícím determinaci. Materiál 
byl uskladněn podobně jako u ostatních skupin v igelitových sáčcích s lihem, kde však došlo 
k mechanickému poškození determinačních znaků většiny vzorků. Dalším důvodem je 
značná metodická, časová a personální obtížnost sběru materiálu dvoukřídlých, u nichž je 
pro značnou druhovou bohatost nutno kombinovat  širokou škálu metod sběru vzorků. 
V  nespecializovaných průzkumech obdobných realizovanému průzkumu v EVL Hora Říp 
není reálné tyto metody uplatnit. 

Z výše uvedených důvodů je determinovaný materiál pouhým zlomkem možné fauny 
dvoukřídlých, kteří se zde pravděpodobně vyskytují.  

Sběr materiálu: dvoukřídlí byli získávání zejména metodou barevných misek, v menší míře 
také odchytem do zemních pastí, smýkáním a odchytem do letových pastí. 

Druhová determinace a sestavení zprávy: Štěpán Kubík 

Sběr materiálu žlutými miskami, smýkáním, zemními pastmi a letovými pastmi: Pavel 
Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 21 druhů dvoukřídlých (Diptera) ze čtyř čeledí, dalších 
28 blíže neurčených druhů z pěti dalších čeledí dvoukřídlých, jejichž přehled uvádí tabulka 1. 

Tab. 1. Přehled zjištěných druhů 

Druh poznámka  Sad Les na jižním 
svahu Step Les na 

temeni Status  

Čeleď Syrphidae-pest řenkovití       
Episyrphus balteatus (De Geer, 
1776) 

 x x x x  

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)  x  x   
Volucella pellucens  x  x   
Čeleď Chloropidae-
zelenuškovití 

      

Camarota curvipennis (Latreille, 
1805) 

   x   

Cetema cereris (Fallén, 1820)   x  x   
Chlorops hypostigma Meigen, 
1830  

   x   

Chlorops pumilionis (Bjerkander, 
1778) 

   x   

Lasiosina herpini (Guerin-
Meneville, 1843) 

   x   

Meromyza femorata Macquart, 
1835  

   x   

Meromyza variegata Meigen, 
1830  

   x   

Oscinella frit (Linnaeus, 1758)   x  x   
Thaumatomyia notata (Meigen, 
1830)  

 x x x   

Tricimba cincta (Meigen, 1830)     x x  
Čeleď: Scathophagidae-
výkalnicovití 

      

Scathophaga stercoraria  x  x   
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(Linnaeus, 1758) 
Čeleď: Calliphoridae-
bzučivkovití 

      

Calliphora vicina Robineau-
Desvoidy, 1830 

 x x x x  

Calliphora vomitoria (Linnaeus, 
1758) 

 x x x x  

Cynomya mortuorum (Linnaeus, 
1761) 

 x x    

Lucilia sericata (Meigen, 1826)  x x  x  
Lucilia silvarum (Meigen, 1826)  x x x   
Pollenia pediculata Macquart, 
1834 

 x x x   

Pollenia rudis (Fabricius, 1794)   x  x  
Čeleď: Muscidae-mouchovití       
cca 10 spp  x x x x  
Čeleď Sarcophagidae-
masa řkovití 

      

cca 3 spp   x x x  
Čeleď Tachinidae-kuklicovití       
cca 6 spp  x x x x  
Čeleď Fanniidae-ví řilkovití       
cca 4 spp  x x x x  
Čeleď Asilidae-roupcovití       
Cca 5 spp  x x x x  
 

Při průzkumu bylo nalezeno 48 druhů dvoukřídlých z devíti čeledí, což je skutečně nepatrný 
zlomek možných druhů, které se zde pravděpodobně vyskytují. Výzkum byl hlavně zaměřen 
na ostatní skupiny bezobratlých živočichů, než vysloveně na dvoukřídlé, což bohužel 
odpovídá i výsledkům. Pro podrobnější znalost fauny dvoukřídlých by bylo zapotřebí 
detailnějšího průzkumu pomocí vhodnějších metod sběru a konzervace. 
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5.14 Blanok řídlí (Hymenoptera) – bez mravenc ů (Formicoidea) 
Sběr materiálu: blanokřídlí byli získávání zejména metodou barevných misek, v menší míře 
také odchytem do zemních pastí, smýkáním a odchytem do letových pastí. 

Druhová determinace a sestavení zprávy: Petr Bogusch 

Sběr materiálu žlutými miskami, smýkáním, zemními pastmi a letovými pastmi: Pavel 
Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 159 druhů blanokřídlých (Hymenoptera) ze třinácti 
čeledí, jejichž přehled s počtem druhů zapsaných v Červeném seznamu ohrožených druhů 
ČR (Straka 2005a, b, c) uvádí tabulka 1. 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí blanokřídlých (za lomítkem počet druhů 
uvedených v Červeném seznamu). 

Nadčeleď Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Chrysidoidea – 
zlatěnky    

    

 Chrysididae – zlat ěnkovití  9/0 7/0 - 5/0 - 

Vespoidea – vosy        

 Tiphiidae – trn ěnkovití  1/0 1/0 - 1/0 - 

 Pompilidae – hrabalkovití  14/3 6/0 1/0 10/3 - 

 Scoliidae – žahalkovití  1/0 - - 1/0 - 

 Vespidae - vosovití  5/1 3/1 2/0 3/0 2/0 

Apiformes – v čely        

 Ampulicidae – žirafíkovití  1/0 - - 1/0 - 

 Sphecidae – kutilkovití  2/0 1/0 - 2/0 - 

 Crabronidae – šíronožkovití  18/4 8/2 - 12/2 1/0 

 Megachilidae - čalounicovití  24/5 7/2 - 21/4 1/0 

 Apidae – v čelovití  20/2 11/0 2/0 20/2 2/0 

 Andrenidae - pískorypkovití  23/4 14/3 2/0 16/2 3/0 

 Colletidae – hedvábnicovití  10/1 3/0 - 9/1 1/0 

 Halictidae – plosko čelkovití  31/6 20/1 6/0 23/6 8/1 
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 Celkem 159/26 81/9 13/0 124/20 18/1 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

Nadčeleď: 
Chrysidoidea – 
zlatěnky 

      

čeleď: Chrysididae – 
zlatěnkovití 

      

Chrysis gribodoi 
spilota Linsenmaier, 
1959 

Druh nově zjištěný pro 
území ČR (Straka et al. 
2004), na lokalitě 
Stroupeč u Žatce, Říp 
je druhou lokalitou pro 
ČR. V červeném 
seznamu uveden není, 
protože v té době nebyl 
z území ČR známý. 
Jedná se o velmi 
vzácný druh stepí a 
sprašových stěn, dosud 
známý jen ze 
Švýcarska a Itálie 
(Tyrner 2007). 

  
21.05.09, 
ŽM 6, 1 ♀ 

  

Chrysura austriaca 
(Fabricius, 1804)  

Nehojný druh stepí, 
strání a svahů, v ČR na 
teplých stanovištích, 
není uveden 
v červeném seznamu, 
ale vzhledem 
k omezenému rozšíření 
by měl být uveden 
v kategorii zranitelný 
(VU). 

  

21.05.09, 
ŽM 7, 1 
♂; 

23.07.09, 
ŽM 10, 1 

♂ 

  

Chrysura dichroa 
(Dahlbom, 1845) 

Typický indikátor stepí, 
hnízdní parazit zednice 
Osmia bicolor a zřejmě 
i dalších ekologicky 
podobných druhů. Na 
teplých skalních 
stepích v ČR hojný 
druh, jinde se ale 
prakticky nevyskytuje. 

X     
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

Hedychridium ardens 
(Coquebert, 1801) 

Hojný teplomilný druh, 
v ČR v teplých 
oblastech místy velmi 
početný, jinde jen 
vzácný. 

X     

Hedychridium roseum 
(Rossi, 1790) 

Hojný druh, nebývá 
početný, ale vyskytuje 
se prakticky všude 
v teplých oblastech. 

X  X   

Hedychridium 
valesiense 
Linsenmaier, 1959 

Teplomilný druh, v ČR 
především na teplých 
stanovištích, nikde není 
početný, roztroušeně 
se vyskytující. 

X     

Hedychrum 
gerstaeckeri Chevrier, 
1869 

Hojný druh, v ČR 
v teplých oblastech 
místy velmi početný. 

  X   

Hedychrum niemelai 
Linsenmaier, 1959 

Hojný druh teplých 
lokalit, v ČR hlavně na 
písčinách, stráních a 
nevápencových 
stepích, v oblasti 
severozápadních Čech 
velmi hojný. 

X  X   

Pseudospinolia 
neglecta (Shuckard, 
1837) 

Hojný druh teplých 
stanovišť, v ČR 
vystupuje i do středních 
až vyšších poloh. 

X     

Nadčeleď: 
Vespoidea – vosy 

      

Čeleď: Tiphiidae – 
trn ěnkovití 

      

Tiphia femorata 
Fabricius, 1775 

Hojný druh především 
pozdního léta s afinitou 
k písčitým lokalitám, ale 
vyskytuje se na mnoha 
dalších typech teplých 
stanovišť, i u lesů a 
lesních cest. 

X  X   

čeleď: Pompilidae –       
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

hrabalkovití 

Anoplius nigerrimus 
(Scopoli, 1763) 

Hojný lesostepní druh, 
především v teplých 
oblastech, na vhodných 
lokalitách početný. 

  X   

Arachnospila anceps 
(Wesmael, 1851) 

Velmi hojná hrabalka 
na jakýchkoliv 
teplejších stanovištích. 

X     

Arachnospila 
hedickei (Haupt, 
1929) 

 

Obr. 1  

Vzácný druh teplých 
stanovišť, písčin, stepí, 
v ČR jen jednotlivě 
v nejteplejších 
oblastech. Významný 
indikátor. 

  
26.06.09, 
ŽM 11, 1 

♀ 
 EN 

Arachnospila minutula 
(Dahlbom, 1842) 

Druh otevřených, 
výslunných stanovišť, 
v ČR hojný v teplých 
oblastech, jinde jen 
ojediněle. 

  X   

Arachnospila spissa 
(Schiödte, 1837) 

Hojný druh na okrajích 
lesů a lesostepích, 
v ČR skoro všude i 
vysoko v horách. 

  X   

Auplopus albifrons 
(Dalman, 1823)  

V ČR především 
v teplých oblastech na 
otevřených nebo 
křovinatých biotopech – 
stepi, písčiny, lesostepi, 
roztroušeně, nikde není 
hojný. 

  
26.06.09, 
ŽM 10, 1 
♂; 

 VU 

Auplopus carbonarius 
(Scopoli, 1763) 

Hojný druh lesostepí, 
okrajů lesů i otevřených 
stanovišť, i ve vyšších 
polohách. 

X  X   

Caliadurgus 
fasciatellus (Spinola, 
1808) 

Druh okrajů lesů, 
lesostepí a stepí, hojný 
především v nižších 
polohách a teplých 
oblastech, jinde hodně 
vzácný. 

X     
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Cryptocheilus notatus 
(Rossi, 1792) 

Druh lesostepí, stepí a 
okrajů lesů, v ČR jen 
lokální, na mnoha 
místech ale velmi hojný 
a početný. 

 X X   

Cryptocheilus 
versicolor (Scopoli, 
1763) 

Hojný druh stepí, 
lesostepí a okrajů lesů, 
v ČR více rozšířený 
než předchozí, ale na 
lokalitách málo 
početný. 

X     

Eoferreola rhombica 
(Christ, 1791)  

 

 

Obr. 2  

V ČR jen na 
nejteplejších, 
především stepních 
lokalitách, a nikde 
nebývá hojný. Početný 
výskyt na Řípu ukazuje 
nejen stepní charakter 
lokalit, ale i efektivitu 
odchytu druhu do 
barevných misek. 
Výskyt druhu indikuje i 
výskyt potravy – 
pavouků stepníků rodu 
Eresus. 

  

30.09.08, 
ZP 13, 1 
♀; 

21.05.09, 
ŽM 7, 1 
♀; 

26.06.09, 
ŽM 10, 1 
♀; ŽM 11, 
1 ♀; ŽM 
13, 1 ♀ 

 EN 

Priocnemis coriacea 
Dahlbom, 1843 

Hojný druh okrajů lesů 
a lesostepí, v ČR na 
teplých stanovištích 
často početný. 

X     

Priocnemis 
perturbator (Harris, 
1780) 

Velmi hojný druh, v ČR 
takřka plošně 
rozšířený, jedna 
z nejhojnějších 
hrabalek. 

X  X   

Priocnemis schioedtei 
Haupt, 1927 

Hojný druh lesů a jejich 
okrajů, v nížinách i v 
horách. 

  X   

čeleď: Scoliidae – 
žahalkovití 

      

Scolia hirta 
(Schrank, 1781)  

 

Teplomilný mediteránní 
druh se severní hranicí 
rozšíření v ČR, 
parazitoid zlatohlávků 

  
31.07.08, 
ZP 10, 1 

♀ 
 EN 
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Obr. 3  rodů Cetonia a Potosia, 
na jihu Moravy hojný, 
v Čechách vzácný jen 
na nejteplejších 
stanovištích. 

čeleď: Vespidae - 
vosovití 

      

Ancistrocerus 
parietum (Linnaeus, 
1761) 

Lesní a lesostepní druh 
hnízdící ve dřevě, v ČR 
roztroušeně především 
ve středních polohách, 
nikde není hojný. 

   X  

Antepipona orbitalis 
(Herrich-Schaeffer, 
1839) 

 

Obr. 4  

Druh stepí a teplých 
svahových lokalit, v ČR 
jeho výskyt omezen na 
nejteplejší oblasti, kde 
místy může být i 
hojnější. Indikátor teplé 
stepní lokality. 

21.05.09, 
ŽM 1, 3 
♂♂, 1 ♀ 

   VU 

Vosa lesní – 
Dolichovespula 
sylvestris (Scopoli, 
1763) 

Jeden z nejhojnějších 
druhů vos, v ČR častý 
na okrajích lesů 
v teplejších oblastech, 
staví si uzavřená 
hnízda volně 
v korunách stromů 

X  X   

Vosa útočná – 
Vespula germanica 
(Fabricius, 1793) 

Velmi hojný druh 
otevřených stanovišť, 
v ČR všude, i ve 
vyšších polohách. 

X X X   

Vespula vulgaris 
(Linnaeus, 1758) 

Naše nejhojnější vosa, 
především v lesích a na 
jejich okrajích. 

 X X X  

Nadčeleď: 
Apiformes – v čely  

      

Čeleď: Ampulicidae 
– žirafíkovití  

      

Dolichurus corniculus 
(Spinola, 1808) 

Hojný druh lesotepí a 
okrajů lesů, nižší a 
střední polohy. 

  X   
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Čeleď: Sphecidae – 
kutilkovití 

      

Kutilka písečná – 
Ammophila sabulosa 
(Linnaeus, 1758) 

Velmi hojný druh skoro 
po celém území ČR na 
písčitých lokalitách. 

X  X   

Podalonia hirsuta 
(Scopoli, 1763) 

Hojný druh stepí a 
písčin, především 
v teplých oblastech, 
jinde je výrazně 
vzácnější. Na vhodných 
lokalitách může být 
velmi početný. 

  X   

Čeleď: Crabronidae 
– šíronožkovití  

      

Ammoplanus 
marathroicus (De 
Stefani, 1887)  

Teplomilný, velmi 
drobný druh, létající na 
svízele. V ČR 
roztroušeně v teplých 
oblastech, nikde není 
hojný. 

26.06.09, 
ŽM 6, 1 
♀ 

   VU 

Cerceris rybyensis 
(Linnaeus, 1771) 

Velmi hojný druh 
prakticky po celém 
území, především na 
otevřených 
stanovištích. 

X  X   

Crossocerus 
elongatulus (Van den 
Linden, 1829) 

Velmi hojný, drobný 
druh, nejhojnější 
zástupce rodu v teplých 
oblastech, preferuje 
xerothermy, okraje 
lesů, lesostepi. 

  X   

Crossocerus 
quadrimaculatus 
(Fabricius, 1793) 

Velmi hojný druh na 
písčitých lokalitách, od 
nižších po vyšší polohy. 

  X   

Diodontus luperus 
Shuckard, 1837 

Hojný druh na teplých, 
písčitých lokalitách, 
vyskytuje se ale téměř 
všude. 

X  X   

Diodontus minutus 
(Fabricius, 1793) 

Hojný druh, ekologicky i 
rozšířením podobný 
předchozímu, 

X     
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nevystupuje ale do hor. 

Ectemnius continuus 
punctatus (Lepeletier 
& Brullé, 1835) 

Hojný druh prakticky po 
celém území, 
především na okrajích 
lesů. 

X     

Entomognathus brevis 
(Van den Linden, 
1829) 

Hojný, teplomilný druh, 
v ČR v teplých 
oblastech na vhodných 
stanovištích hojný, 
jinde jen ojediněle. 

X     

Lestica clypeata 
(Schreber, 1759) 

Hojný druh hnízdící ve 
dřevě, v ČR téměř 
všude. 

  X   

Miscophus concolor 
Dahlbom, 1844  

 

Obr. 5  

V ČR jen na 
nejteplejších stepních 
stanovištích, 
sprašových stěnách, 
velmi vzácný a lokální. 
Výskyt ukazuje na 
velkou biologickou 
hodnotu stepních 
stanovišť na Řípu. 

21.05.09, 
ŽM 1, 1 
♀ 

   CR 

Nysson maculosus 
(Gmelin, 1790)  

Hnízdní kleptoparazit 
několika druhů rodů 
Gorytes a Harpactus. 
V ČR jen v teplých 
oblastech, především 
na písčinách a 
nevápnitých stepích, 
roztroušeně a vzácně. 

  
23.07.09, 
ŽM 14, 1 

♀ 
 VU 

Oxybelus trispinosus 
(Fabricius, 1787) 

Druh vátých písků a 
náhradních písčitých 
lokalit, vzácně zasahuje 
i na jiná otevřená 
stanoviště. V ČR místy 
hojný, ale nevyskytuje 
se všude, v řadě oblastí 
úplně chybí. 

X  X   

Passaloecus 
singularis Dahlbom, 
1844 

Nejhojnější zástupce 
rodu v teplých 
oblastech, především 
na listnatých stromech 
na okrajích lesů, velmi 

  X   
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hojný. 

Pemphredon inornata 
Say, 1824 

Teplomilný druh, 
především na stepích a 
otevřených stanovištích 
teplých oblastí, místy 
poměrně hojný, ale 
nikde příliš početný. 

  X   

Pemphredon lethifer 
(Shuckard, 1837) 

Velmi hojný druh okrajů 
lesů, lesostepí a 
mozaikovité krajiny, 
v ČR především 
v teplejších oblastech. 
Na vlhkých stanovištích 
jej zastupuje P. fabricii 
hnízdící v rákosinách. 

  X   

Stigmus solskyi A. 
Morawitz, 1864 

Hojný druh křovin a 
lesů, loví mšice. V ČR 
především v teplých 
oblastech. 

   X  

Trypoxylon 
beaumonti 
Antropov, 1991  

Ohrožený druh dle 
Straky (2005c). Druh 
skalních stepí a teplých 
výslunných biotopů, 
v ČR jen lokálně se 
vyskytující, prakticky 
chybí kdekoliv mimo 
teplé oblasti. Další 
významný teplomilný 
prvek. 

  

21.05.09, 
ŽM 5, 1 
♀; 

23.07.09, 
ŽM 12, 1 

♀ 

 EN 

Trypoxylon minus 
Beaumont, 1945 

Jedna z nejhojnějších 
dřevních kutilek, téměř 
bez vyhraněných 
nároků na stanoviště, 
často velice početná na 
lokalitách. 

  X   

Čeleď: Megachilidae 
- čalounicovití 

      

Anthidium manicatum 
(Linnaeus, 1758) 

Nápadný, hojný druh 
létající na 
hluchavkovité, 
rozšířený téměř všude. 

  X   
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Anthocopa spinulosa 
(Kirby, 1802) 

Hojný druh stepí a 
strání v teplých 
oblastech, jinde se 
vyskytuje jen ojediněle, 
ale na vhodných 
lokalitách bývá 
početný. 

X     

Coelioxys echinata 
Förster, 1853  

Obr. 6  

Druh strání, stepí a 
skal, v ČR jen na 
nejteplejších 
stanovištích, vzácný. 
Hnízdní kleptoparazit 
drobných druhů rodu 
Megachile. 

  
26.06.09, 
ŽM 11, 1 

♂ 
 VU 

Coelioxys 
quadridentata 
(Linnaeus, 1758) 

Nejhojnější druh rodu, 
vyskytující se poměrně 
hojně v nižších a 
středních polohách na 
teplých stanovištích. 
Hnízdní kleptoparazit 
různých břichosběrných 
včel. 

  X   

Heriades crenulatus 
Nylander, 1856 

Druh teplých stanovišť, 
hnízdí ve dřevě. V ČR 
místy poměrně hojný, 
na mnoha místech ale 
chybí. Vyskytuje se 
často společně 
s následujícím. 

  X   

Heriades truncorum 
(Linnaeus, 1758) 

Velmi hojný druh 
hnízdící ve dřevě, v ČR 
v teplých i chladných 
oblastech. 

  X   

Hoplitis 
anthocopoides 
(Schenck, 1853) 

Hojný druh výslunných 
strání a suchých 
otevřených stanovišť, 
potravní specialista na 
hadinec obecný 
(Echium vulgare). 

  X   

Hoplitis leucomelana 
(Kirby, 1802) 

Hojný druh teplých 
strání, stepí a 
lesostepí, ale i jiných 
otevřených stanovišť. 
V ČR hlavně v teplých 

  X   



 127 

Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

oblastech, jinde jen 
velmi vzácně. 

Megachile 
centuncularis 
(Linnaeus, 1758) 

Hojný, všudypřítomný 
druh v teplých 
oblastech, ve středních 
polohách ubývá a bývá 
nahrazen velmi 
podobným druhem M. 
versicolor. 

  X   

Megachile 
circumcincta (Kirby, 
1802) 

Hojný druh pozdního 
jara a časného léta, na 
bobovitých rostlinách, 
jakékoliv teplejší 
lokality. 

  X   

Megachile 
melanopyga Costa, 
1863 

Druh skalních stepí 
v nejteplejších 
oblastech ČR, na 
některých lokalitách 
může být i početnější. 
Nevyskytuje se ve 
středních a vyšších 
polohách. 

  
26.06.09, 
ŽM 8, 1 ♂ 

 VU 

Megachile pilidens 
Alfken, 1924 

Hojný druh teplých, 
výslunných stanovišť 
s obnaženým 
substrátem, na 
lokalitách často velmi 
početný. Kromě teplých 
oblastí se ale prakticky 
jinde nevyskytuje. 

X  X   

Megachile versicolor 
Smith, 1844 

Hojný druh strání, 
lesostepí a okrajů lesů, 
v ČR na různých 
stanovištích, i ve 
vyšších polohách. 
Hnízdí ve dřevě. 

  X   

Megachile 
willughbiella (Kirby, 
1802) 

Hojný druh ve všech 
polohách, létá 
především na pcháče a 
bodláky. 

  X   

Osmia aurulenta 
(Panzer, 1799) 

Hojný druh teplých 
stepních lokalit, hnízdí 
především v prázdných 

X  X   
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ulitách páskovky 
žíhané (Cepaea 
vindobonensis). 
Indikátor teplých lokalit 
se zachovalými 
populacemi plže, v ČR 
především v teplých 
oblastech, místy na 
lokalitách velmi 
početný. 

Osmia bicolor 
(Schrank, 1781)  

 

Obr. 7  

V ČR jen na 
nejteplejších a 
nejzachovalejších 
stepích, hnízdí stejně 
jako druh předchozí. 
Významný indikátor 
zachovalosti lokality, i 
když se v posledních 
létech zřejmě trochu 
šíří. 

21.05.09, 
ŽM 1, 1 
♂; ŽM 3, 

2 ♂♂ 

 
19.04.09, 
ŽM 9, 3 
♂♂, 1 ♀ 

 EN 

Osmia brevicornis 
Fabricius, 1798 

Druh skalních stepí, 
písčin a otevřených 
stanovišť v teplých 
oblastech, nikde není 
příliš hojný, spíše 
jednotlivé nálezy. 

  X   

Osmia caerulescens 
(Linnaeus, 1758) 

Hojný, teplomilný druh, 
především na stepích, 
písčinách a otevřených 
stanovištích v teplých 
oblastech, ale 
vystupuje i do středních 
a vyšších poloh. 

  X X  

Osmia melanogaster 
Spinola, 1808  

 

Obr. 8  

Druh velmi podobný O. 
caerulescens, v ČR jen 
historické nálezy z jižní 
Moravy. Mediteránní 
druh, především na 
stepích. První nález pro 
Čechy. 

  
10.06.08, 
smyk, 1 ♀ 

 

EN, 
nový 
druh 
pro 
Čechy  

Osmia mustelina 
Gerstaecker, 1869  

 

V ČR jen na 
nejteplejších a 
nejzachovalejších 
skalních stepích 
(Pálava, Podyjí, Český 

  

10.06.08, 
smyk, 3 
♀♀; 

20.05.09, 
smyk, 1 
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Obr. 9  kras), velmi vzácný 
druh. Významný 
indikátor zachovalosti 
lokality. 

♂; 
21.05.09, 
ŽM 6, 1 
♀; ŽM 7, 

2 ♂♂ 

Osmia rufa (Linnaeus, 
1758) 

Hojný druh lesního 
podrostu, křovin, 
lesostepí, parků a 
zahrádek, v ČR 
prakticky všude. 

X  X   

Osmia rufohirta 
(Latreille, 1811)  

 

Obr. 10  

Druh stepí a strání 
v nejteplejších 
oblastech ČR, hnízdí 
v prázdných ulitách 
suchomilky obecné 
(Xerolenta obvia). V ČR 
nemnoho lokalit, 
významný indikátor 
zachovalosti stanoviště. 

15.04.09, 
ŽM 1-5, 3 
♂♂; 

19.04.09, 
ŽM 4, 4 
♂♂; 

21.05.09, 
ŽM 4, 1 
♂, 1 ♀ 

   EN 

Stelis punctulatissima 
(Kirby, 1802) 

Asi nejhojnější 
zástupce rodu, v ČR 
roztroušený výskyt 
mimo vyšší polohy. 
Nikde však není zcela 
hojný, spíše jednotlivě 
nalézaný. Parazituje 
v hnízdech více druhů 
rodů Hoplitis a 
Anthocopa. 

X     

Trachusa byssina 
(Panzer, 1798) 

Hojný druh otevřených 
stanovišť i okrajů lesů, 
nejen v teplých 
oblastech. 

  X   

Čeleď: Apidae – 
včelovití  

      

Včela medonosná – 
Apis mellifera 
Linnaeus, 1758 

Sociální druh, v ČR již 
zřejmě nežije původní 
poddruh A. m. mellifica, 
ale divoce jen včely 
kraňské (A. m. carnica) 
nebo kříženci obou 
poddruhů. 

X  X   
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Bombus bohemicus 
Seidl, 1837 

Hojný druh, parazituje 
v hnízdech čmeláků B. 
lucorum a B. terrestris. 
V ČR i v chladnějších 
oblastech. 

  X  §O 

Bombus campestris 
(Panzer, 1801) 

Místy hojný druh, 
parazit druhu B. 
pascuorum. V ČR 
roztroušeně, hlavně na 
chladnějších 
stanovištích na okrajích 
lesů, i ve vyšších 
polohách. 

  X  §O 

Bombus hortorum 
(Linnaeus, 1761) 

Hojný teplomilný druh, 
na otevřených 
stanovištích především 
v teplých oblastech. 

X  X  §O 

Bombus lapidarius 
(Linnaeus, 1758) 

Hojný, teplomilný druh, 
v ČR se vyskytuje 
prakticky všude. 

X  X  §O 

Bombus lucorum 
(Linnaeus, 1761) 

Hojný druh lesů a jejich 
okrajů, především ve 
středních polohách. 

 X X X §O 

Bombus pascuorum  
(Scopoli, 1763) 

Velmi hojný druh a 
ekologicky nejvíce 
přizpůsobivý náš 
čmelák, téměř všude 
početný. 

X  X X §O 

Bombus pratorum 
(Linnaeus, 1761) 

Hojný druh lesů a jejich 
okrajů s rychlým jarním 
rozvojem. 

  X  §O 

Bombus ruderarius 
(Müller, 1776) 

Druh teplých a suchých 
stanovišť, v ČR 
především v teplých 
oblastech, na stepích, 
písčinách a dalších 
suchých biotopech. 
Místy hojný. 

X  X  §O 

Bombus rupestris 
(Fabricius, 1793) 

Hojný druh, parazituje u 
B. lapidarius. Hodně 
často se chytá do 
barevných misek, 

X  X  §O 
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především samci. V ČR 
téměř všude, 
v chladnějších 
oblastech je ale 
vzácnější. 

Bombus sylvarum 
(Linnaeus, 1761) 

Hojný druh především 
suchých otevřených 
stanovišť, v ČR 
roztroušený výskyt, na 
vhodných lokalitách 
bývá hojný. 

  X  §O 

Bombus terrestris 
(Linnaeus, 1758) 

Velmi hojný druh, 
především na teplých 
suchých stanovištích, 
ale vyskytuje se 
prakticky všude. 

X X X  §O 

Bombus vestalis 
(Geoffroy, 1785) 

Hnízdní parazit druhu 
B. terrestris, v ČR místy 
hojný v teplých 
oblastech, jinde hodně 
vzácný. 

X  X  §O 

Nomada bifasciata 
Olivier, 1811 

Hojný druh strání, stepí 
a teplých stanovišť, 
hnízdní kleptoparazit 
včely Andrena flavipes. 
Nejpočetnější je na 
teplých stanovištích 
středních poloh. 

X  X   

Nomada flavoguttata 
(Kirby, 1802) 

Drobný druh, hnízdní 
parazit druhu Andrena 
minutula a zřejmě i 
některých dalších 
podobných druhů. 
Velmi hojný téměř 
všude v ČR. 

X  X   

Nomada fucata 
Panzer, 1798 

elmi hojný druh 
v teplých oblastech, 
jinde vzácnější. Hnízdní 
kleptoparazit druhu 
Andrena flavipes. 

X  X   

Nomada integra 
Brullé, 1832  

Vzácný druh, v ČR jen 
v teplých oblastech na 
lesostepních a stepních 

  
21.05.09, 
ŽM 9, 1 ♂ 

 VU 
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

stanovištích. Hostitelem 
je dle literatury Andrena 
humilis, což je ale 
hodně starý údaj a 
druh, který se 
ekologicky liší. 

Nomada noskiewiczi 
Schwarz, 1966  

Druh s málo známou 
ekologií, zřejmě 
mediteránní prvek. 
V ČR jediný recentní 
nález a první nález 
z Čech. 

  
16.07.08, 
smyk, 1 ♂ 

 

RE, 
nový 
druh 
pro 
Čechy  

Nomada striata 
Fabricius, 1793 

Poměrně vzácný 
teplomilný parazitický 
druh – hostitelem je 
hojná včela Andrena 
wilkella. V ČR převážně 
v teplých oblastech, ale 
nikde není hojná, vždy 
jednotlivé nálezy. 

  X   

Nomada succincta 
Panzer, 1798 

Hojný druh v teplých 
oblastech, ekologicky 
hodně podobný druhu 
N. goodeniana. V ČR 
roztroušeně, ale na 
některých lokalitách 
hojný. 

  X   

Čeleď: Andrenidae - 
pískorypkovití  

      

Andrena bicolor 
Fabricius, 1775 

Hojný druh snad všude 
v ČR v jarním i letním 
období (2 generace),  
létá především na 
zvonky. 

X     

Andrena carantonica 
Pérez, 1902 

Hojný, nápadný druh 
okrajů lesů ve všech 
polohách. 

X     

Andrena chrysosceles 
(Kirby, 1802) 

Hojný druh okrajů lesů, 
lesních cest a 
podobných stanovišť, 
především v teplých 
oblastech, jinde jen 

X     
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Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

vzácně. 

Andrena combinata 
(Christ, 1791)  

Druh teplých oblastí, 
stepí, lesotepí, písčin, 
nikde však není hojný a 
vyskytuje se tak 
roztroušeně a 
jednotlivě. 

21.05.09, 
ŽM 4, 1 
♀ 

   VU 

Andrena dorsata 
(Kirby, 1802) 

Teplomilný druh, 
vyskytující se ale na 
teplejších stanovištích i 
ve vyšších polohách, 
v ČR místy velmi hojný. 

X  X   

Andrena falsifica 
Perkins, 1915 

Druh teplých, 
především skalnatých 
stepí, v ČR v teplých 
oblastech místy hojný, 
jinde jen ojedinělý 
výskyt. 

X  X   

Andrena flavipes 
Panzer, 1799 

Nejhojnější druh rodu, 
vyskytuje se na teplých, 
otevřených stanovištích 
prakticky všude, často 
velmi početně až 
masově. 

X  X   

Andrena floricola 
Eversmann, 1852 

Teplomilný druh, v ČR 
hlavně v teplých 
oblastech, roztroušeně, 
nikde není hojný. 

  X   

Andrena fulva (Müller, 
1766) 

Hojný druh strání, 
stepí, zahrádek a sadů, 
jeden z prvních jarních 
druhů. V ČR v teplých 
oblastech hojný a již 
delší dobu je 
pozorováno šíření 
tohoto nápadného 
druhu. 

  X   

Andrena gravida 
Imhoff, 1832 

Teplomilný druh, na 
vhodných stanovištích 
početný. Mimo teplé 
oblasti nepříliš hojný. 

X  X   
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

Andrena haemorrhoa 
(Fabricius, 1781) 

Druh okrajů lesů, 
lesostepí, zahrad a 
sadů, hojný téměř 
všude. 

  X   

Andrena helvola 
(Linnaeus, 1758) 

Hojný druh okrajů lesů 
a lesostepí, ekologicky 
velice plastický, 
především v teplých 
oblastech, ale 
vystupuje i do hor. 

X     

Andrena impunctata 
Pérez, 1895 

 

Obr. 11  

Velmi teplomilný, 
vzácný druh, v ČR 
známý v současnosti 
ze dvou  lokalit 
v nejteplejších 
oblastech. Díky své 
drobnosti a nesnadné 
identifikaci zřejmě 
uniká pozornosti, ale 
jedná se o význačný 
teplomilný prvek. Druh 
vzácný i v ostatních 
částech svého areálu 
rozšíření. 

23.07.09, 
ŽM 6, 1 
♀ 

   VU 

Andrena minutula 
(Kirby, 1802) 

Velmi hojný, drobný 
druh, vyskytující se 
v ČR prakticky všude. 

 X X   

Andrena minutuloides 
Perkins, 1914 

Hojný druh především 
letního období, na 
otevřených, teplých 
stanovištích. 

 X X X  

Andrena nigroaenea 
(Kirby, 1802) 

Hojný, teplomilný druh, 
vyskytující se ale i ve 
středních a vyšších 
polohách. Druh 
především pozdějšího 
jara, nápadný a hojný. 

X  X   

Andrena nitida 
(Müller, 1776) 

Hojný druh okrajů lesů 
a lesostepí, v ČR 
především v teplých 
oblastech. 

  X   

Andrena ovatula 
Hojný druh především 
letního období, 

X     
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Druh poznámka Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Status  

(Kirby, 1802) nesnadno rozlišitelný 
od ostatních druhů 
rodu. Vyskytuje se 
téměř všude. 

Andrena pilipes 
Fabricius, 1781 

Velký, nápadný druh 
teplých, otevřených 
stanovišť, především 
písčin a stepí. V ČR se 
vyskytuje jen v teplých 
oblastech, kde je místy 
hojný. 

  X   

Andrena polita 
Smith, 1847  

 

Obr. 12  

Nápadný druh letního 
období, v ČR jen na 
stepích a jiných 
teplých, otevřených 
stanovištích, lokálně a 
hojně jen místy. 

26.06.09, 
ŽM 4, 1 
♂; ŽM 6, 

2 ♂♂; 
23.07.09, 
ŽM 3, 2 
♀♀; ŽM 
4, 1 ♀ 

 
23.07.09, 
ŽM 10, 1 

♀ 
 VU 

Andrena saxonica 
Stoeckhert, 1835  

Druh teplých strání a 
stepí, mimo teplé 
oblasti se v ČR 
prakticky nevyskytuje, a 
hojný je jen na několika 
málo lokalitách. 
Potravní specialista na 
snědek 
(Ornithogallum). 

  
21.05.09, 
ŽM 7, 1 ♀ 

 VU 

Andrena strohmella E. 
Stoeckhert, 1928 

Drobný druh především 
jarního období, velmi 
početný na teplých 
lokalitách, s oblibou na 
lesostepích, v sadech a 
na křovinatých 
xerothermech. 

  X X  

Andrena subopaca 
Nylander, 1848 

Hojný druh lesního 
podrostu, lesních 
okrajů a lesostepí, 
především v období 
pozdějšího jara, od 
nížin do hor. 

X  X X  

Čeleď: Colletidae – 
hedvábnicovití  
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Les na 
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Les na 
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Hylaeus angustatus 
(Schenck, 1861) 

Teplomilný druh, v ČR 
se roztroušeně 
vyskytuje na 
otevřených 
stanovištích, místy je 
hojný. 

X  X   

Hylaeus annularis 
(Kirby, 1802) 

Hojný druh především 
na suchých a teplých 
otevřených 
stanovištích. 

X  X   

Hylaeus communis 
Nylander, 1852 

Hojný druh lesostepí a 
lesů, v ČR po celém 
území, ale v teplých 
oblastech hojnější. 

   X  

Hylaeus confusus 
Nylander, 1852 

Hojný druh na různých 
stanovištích, od nížin 
do hor. 

  X   

Hylaeus gredleri  
Förster, 1871 

Teplomilný druh 
vyskytující se téměř jen 
v teplých oblastech, 
kde však bývá jedním 
z nejpočetnějších 
druhů. Tento druh má 
afinitu k vátým pískům, 
kde je nejhojnějším 
druhem rodu. 

  X   

Hylaeus hyalinatus 
Smith, 1842 

Teplomilný druh, 
především v teplých 
oblastech místy velmi 
hojný. 

X  X   

Hylaeus moricei 
(Friese, 1898)  

Druh vlhčích stanovišť, 
mokřadů, okrajů lesů a 
luk, v ČR v teplých 
oblastech místy hojný, 
ale velmi lokální. 

  
26.06.09, 
ŽM 13, 1 

♀ 
 EN 

Hylaeus nigritus 
(Fabricius, 1798) 

Druh písčitých a 
stepních stanovišť, 
v ČR roztroušeně, ale 
na většině území. 

  X   

Hylaeus punctatus 
(Brullé, 1832) 

Druh lesostepí, okrajů 
lesů a luk, v ČR místy 

  X   
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Les na 
jižním 
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Les na 
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hojný, od nížin do hor. 

Hylaeus styriacus 
Förster, 1871 

Hojný druh okrajů lesů, 
lesostepí a luk, v ČR 
místy velmi hojný. 

  X   

Čeleď: Halictidae – 
plosko čelkovití  

      

Halictus 
leucaheneus Ebmer, 
1972 

Druh teplých, písčitých 
stanovišť, vzácnější je 
na stepích a spraších. 
V ČR hodně lokální a 
vyskytuje se jen 
v nejteplejších 
oblastech. 

  

16.07.08, 
smyk, 1 
♂; 

19.08.08, 
ZP 13, 1 
♂, 1 ♀; 

30.09.08, 
ZP 10, 1 
♂; 

23.07.09, 
ŽM 13, 1 

♂ 

19.08.08, 
ZP 14, 1 

♀ 
VU 

Halictus maculatus 
Smith, 1848 

Hojný eusociální druh, 
na různých biotopech, 
od nížin do hor. 

X     

Halictus pollinosus 
Sichel, 1860  

Obr. 13  

Druh nevápencových 
stepí, v ČR především 
na Žatecku a v Českém 
středohoří, jinde se 
téměř nevyskytuje. 

  
31.07.08, 
ZP 12, 1 

♀ 
 VU 

Halictus 
quadricinctus 
(Fabricius, 1776)   

 

 

 

Obr. 14  

Druh teplých, stepních 
a písčitých stanovišť, 
v ČR velmi vzácný, 
místy je hojnější jen 
v oblasti Lounska a 
Žatecka. 

10.07.08, 
smyk, 1 
♂; 

16.07.08, 
smyk, 3 
♂♂; 

21.05.09, 
ŽM 1, 10 
♀♀; ŽM 
3, 1 ♀; 

26.06.09, 
ŽM 3, 2 
♀♀; 

23.07.09, 
ŽM 3, 1 
♂ 

 
30.09.08, 
ZP 13, 1 

♀ 
 VU 
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Halictus rubicundus 
(Christ, 1791) 

Hojný druh především 
středních i vyšších 
poloh, v nížinách bývá 
nahrazen teplomilným 
druhem H. simplex. 

  X   

Halictus simplex 
Blüthgen, 1923 

Hojný druh v teplých 
oblastech, především 
na stepích, kde je místy 
dominantní včelou. Ve 
středních polohách ale 
velice vzácný a výše 
nežije. 

X  X   

Halictus subauratus 
(Rossi, 1792) 

Hojný druh v teplých 
oblastech na 
otevřených, suchých 
stanovištích. Ve 
středních a vyšších 
polohách velmi vzácný. 

X  X   

Lasioglossum 
calceatum (Scopoli, 
1763) 

Hojný druh různých 
stanovišť, od nížin do 
hor. Na lokalitách ale 
bývá málokdy početný, 
na rozdíl od jiných 
druhů rodu 
Lasioglossum. 

  X X  

Lasioglossum 
clypeare (Schenck, 
1853) 

Teplomilný druh, 
vyskytuje se 
roztroušeně v teplých 
oblastech na suchých, 
především stepních 
stanovištích, jinde jen 
velmi vzácně. 

  

10.06.08, 
smyk, 2 
♀♀; 

21.05.09, 
ŽM 8, 1 ♀ 

 VU 

Lasioglossum 
fulvicorne (Kirby, 
1802) 

Hojný druh skalních 
stepí a svahů ve 
středních i vyšších 
polohách, v ČR místy 
hojný. 

 X    

Lasioglossum 
laevigatum (Kirby, 
1802) 

Hojný, všudypřítomný 
druh, vždy jednotlivě 
nalézán, ale vyskytuje 
se téměř po celém 
území. 

 X    
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Lasioglossum laticeps 
(Schenck, 1868) 

Hojný, eusociální druh, 
v teplých oblastech 
jeden z nejhojnějších 
druhů rodu, ale 
vyskytuje se i ve 
středních a vyšších 
polohách. 

X X X   

Lasioglossum 
lativentre (Schenck, 
1853) 

Druh lesostepí a okrajů 
lesů, vystupuje i do 
chladnějších oblastí 
vyšších poloh, místy 
hojný. 

X     

Lasioglossum 
leucozonium 
(Schrank, 1781) 

Druh písčitých 
otevřených lokalit, v ČR 
roztroušeně skoro po 
celém území, místy 
hojný. 

X X    

Lasioglossum 
malachurum (Kirby, 
1802) 

Společně 
s následujícím druhem 
nejpočetnější druh 
v ČR však poměrně 
lokální, výskytem 
vázaný na teplé oblasti, 
kde ale může být na 
vhodných lokalitách až 
dominantním druhem. 
Ve středních polohách 
vzácný, v horách chybí. 

X X X X  

Lasioglossum morio 
(Fabricius, 1793) 

Velmi hojný, eusociální 
druh, v ČR se vyskytuje 
snad všude a ve 
velkém množství 
jedinců, vystupuje i do 
hor. 

X  X X  

Lasioglossum 
nitidiusculum (Kirby, 
1802) 

Hojný druh se 
zajímavou ekologií, 
vyskytuje se na 
výslunných místech 
především ve středních 
a vyšších polohách. 
V ČR místy hojný. 

X     

Lasioglossum 
parvulum (Schenck, 

Hojný druh lesostepí a 
okrajů lesů, vždy však 
mnohem méně početný 

X     
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1853) než jiné druhy rodu. 

Lasioglossum 
pauxillum (Schenck, 
1853) 

Asi nejhojnější druh 
rodu, na zkoumaných 
lokalitách nahrazen 
jinými druhy, a proto 
vzácnější. 

X  X X  

Lasioglossum politum 
(Schenck, 1853) 

Druh skalních stepí, 
písčin a dalších teplých 
a otevřených stanovišť, 
v ČR jen v teplých 
oblastech, kde je místy 
velmi hojný. 

X  X   

Lasioglossum 
pygmaeum (Schenck, 
1853) 

Teplomilný druh, v ČR 
v teplých oblastech 
místy hojný, jinde ale 
téměř nežije. 

X  X X  

Lasioglossum 
quadrinotatum (Kirby, 
1802) 

Druh teplých oblastí a 
lokalit, v ČR jednotlivě 
na skalních stepích, 
nikde není hojný. 

  X X  

Lasioglossum 
subfasciatum (Imhoff, 
1832) 

Teplomilný druh, v ČR 
všeobecně vzácný 
kromě oblasti Žatecka, 
Mostecka a Českého 
středohoří, na těchto 
lokalitách také početný. 

 X X X  

Lasioglossum 
tarsatum (Schenck, 
1868) 

V ČR se vyskytuje jen 
velice vzácně na 
nejteplejších písčitých 
stanovištích na jižní 
Moravě, toto je první 
recentní nález z území 
Čech. Významný 
indikační druh. 

  
21.05.09, 
ŽM 6, 1 ♀ 

 CR 

Lasioglossum 
villosulum (Kirby, 
1802) 

Hojný druh především 
v letním období, téměř 
všude, hlavně v teplých 
oblastech. 

X     

Sphecodes albilabris 
(Fabricius, 1793) 

Nápadný druh písčitých 
lokalit, v ČR hojný, 
parazit v hnízdech 
druhu Colletes 

X  X   
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cunicularius. 

Sphecodes ephippius 
(Linnaeus, 1767) 

Jeden z nejhojnějších 
druhů rodu se širokým 
spektrem hostitelů, 
v ČR se vyskytuje 
skoro všude, někde 
velmi početný. 

X  X   

Sphecodes gibbus 
(Linnaeus, 1758) 

Hojný druh teplých 
oblastí, hnízdní 
kleptoparazit druhu 
Halictus simplex a 
dalších podobných 
druhů. V ČR především 
v teplých oblastech, ale 
vystupuje až do hor, 
hojný. 

X  X   

Sphecodes miniatus 
Hagens, 1882 

Hojný druh, 
kleptoparazit drobných 
druhů rodu 
Lasioglossum. 

X  X   

Sphecodes niger 
Hagens, 1874 

Drobný druh, hnízdní 
kleptoparazit druhu 
Lasioglossum morio. 
V ČR není příliš hojný, 
jen místy v teplých 
oblastech. 

X  X   

Sphecodes 
rubicundus Hagens, 
1875 

 

Obr. 15  

Druh v ČR vždy velice 
vzácný, v posledních 
létech považovaný za 
nezvěstný (poslední 
nález z roku 1983). 
Hnízdní kleptoparazit 
vzácných včel Andrena 
labialis a A. decipiens. 
Velmi významný nález. 

  
26.06.09, 
ŽM 13, 1 

♀ 
 EN 

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 159 druhů blanokřídlých, celkem ze 13 čeledí (tabulka 
1). Z legislativně chráněných druhů zde byl prokázán výskyt dvanácti druhů (tabulka č. 2). 
Z dalších významných druhů zde byl zaznamenán výskyt 26 zástupců uvedených v 
Červených seznamech ohrožených druhů bezobratlých (Straka 2005a, b,c) – tabulka č 3. 



 142 

Lokalita je bohatá na významné teplomilné, především stepní a lesostepní druhy 
blanokřídlých, z nichž řada se v ČR vyskytuje jen na omezeném množství lokalit a je řazena 
do červeného seznamu. Nejpočetnějšími druhy byla všudypřítomná, hojná včelka 
Lasioglossum morio, v závěsu pak hojný stepní druh L. malachurum, na třetím a čtvrtém 
místě další hojné včely Andrena flavipes a Lasioglossum politumi.  

Na lokalitě se vyskytují bohaté populace vzácných stepních druhů, jako jsou zednice Osmia 
bicolor, O. mustelina a O. rufohirta, stejně tak jako hrabalka Eoferreola rhombica  nebo další 
stepní včely Megachile melanopyga a Andrena polita. Kromě těchto druhů zde početných a 
v rámci ČR vzácných zde byly zaznamenány velice vzácné stepní druhy, především včely 
Lasioglossum tarsatum a Sphecodes rubicundus, kutilka Miscophus concolor a zlatěnka 
Chrysis gribodoi spilota. Všechny tyto druhy mají v ČR méně než 5 recentních lokalit, a proto 
jejich nálezy jsou velmi významné. Z dalších vzácných stepních prvků lze jmenovat hrabalku 
Arachnospila hedickei, kutilku Trypoxylon beaumonti a včely Andrena impunctata, A. 
rugulosa, Coelioxys echinata a Nomada integra. Je tedy jisté, že Říp hostí jednak bohatá 
společenstva vzácných stepních druhů, ale i některé druhy unikátní svým výskytem v rámci 
ČR. 

Tabulka 2: Zvláště chráněné druhy  

 

Druh 

Kategorie 
vyhlášky 
č.395/1992 

Sb. 

Sad 
Les na 
jižním 
úpatí 

Step 
Les na 
temeni  

Bombus bohemicus  O   X  

Bombus campestris  O   X  

Bombus hortorum  O X  X  

Bombus lapidarius  O X  X  

Bombus lucorum  O  X X X 

Bombus pascuorum   O X  X  

Bombus pratorum  O   X  

Bombus ruderarius  O X  X  

Bombus rupestris  O X  X  

Bombus sylvarum  O   X  

Bombus terrestris  O X X X  

Bombus vestalis  O X  X  
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Tabulka 3 Druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Straka 
2005a, b, c). 

     

RE – Pro území ČR vymizelý     

Nomada noskiewiczi   X  

CR – kriticky ohrožený     

Miscophus concolor X    

Lasioglossum tarsatum   X  

EN - ohrožený     

Arachnospila hedickei   X  

Eoferreola rhombica   X  

Scolia hirta   X  

Trypoxylon beaumonti   X  

Osmia bicolor X  X  

Osmia melanogaster   X  

Osmia rufohirta X    

Hylaeus moricei   X  

Sphecodes rubicundus   X  

VU - zranitelný     

Auplopus albifrons   X  

Antepipona orbitalis X    

Ammoplanus marathroicus X    

Nysson maculosus   X  

Coelioxys echinata   X  

Megachile melanopyga   X  

Nomada integra   X  

Andrena combinata X    

Andrena impunctata X    
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Andrena polita X  X  

Andrena saxonica   X  

Halictus leucaheneus   X X 

Halictus pollinosus   X  

Halictus quadricinctus X  X  

Lasioglossum clypeare   X  

 

Fotografie významných druh ů  

Autor fotografií: Josef Dvořák 

 

Obr. 1.  - Arachnospila hedickei      Obr. 2.  - Eoferreola rhombica 
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Obr. 3.  – Scolia hirta       Obr. 4.  - Antepipona orbitalis 

 

Obr. 5.  - Miscophus concolor        Obr. 6.  – Coelioxys echinata  
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Obr. 7.  – Osmia bicolor            Obr. 8.  -  Osmia melanogaster 

 

 Obr. 9.  -  Osmia mustelina   Obr. 10.  – Osmia rufohirta 
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  Obr. 11.  - Andrena impunctata   Obr. 12.  - Andrena polita 

 

 

Obr. 13.  – Halictus pollinosus           Obr. 14.  - Halictus quadricinctus
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          Obr. 15.  - Sphecodes rubicundus 
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5.15 Mravenci (Formicoidea)  
Sběr materiálu: Materiál pocházel ze dvou zdrojů:  

A) průzkum lokality v období červen – září 2009 

Během vlastního průzkumu byla u mravenců byla vyhledávána především jejich hnízda, dále 
byl prováděn sběr volně běhajících jedinců, smyk a oklep vegetace a prosevy hrabanky. 
Sběr do zemních pastí, vzhledem k neselektivnosti této metody, nebyl prováděn. Část 
odebraných jedinců byla obratem na lokalitě vypouštěna, část byla odebrána k determinaci 
v laboratoři. Všechny nalezené a odchycené exempláře byly determinovány do druhové 
úrovně. Nomenklatura dle Bolton et al. (2007).  

B) sběr materiálu zemními pastmi, smýkáním vegetace a do nárazových pastí. 

  Sběr materiálu podle bodu A, determinace materiálu a sestavení zprávy: Pavel Bezděčka a 
Klára Bezděčková 

Sběr materiálu podle bodu B: Pavel Marhoul  

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 41 druhů mravenců (Formicoidea) z jedné čeledě 
(tabulka 1). 

Tab. 1:  Zastoupení druhů jednotlivých čeledí mravenců. 

Čeleď 
Počet 
druh ů 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni  

Čeleď: Formicidae - 
mravencovití 

41 28 13 30 30 

Celkem 41 28 13 30 30 

 

Přehled zjišt ěných druh ů 

Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

Čeleď: Formicidae - 
mravencovití  

      

Ponera coarctata (Latreille, 
1802) 

 
  X X  

Formicoxenus nitidulus 
(Nylander, 1846)  

 
  X X  

Myrmecina graminicola (Latreille,    X X  
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Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

1802) 

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)  X X X X  

Myrmica ruginodis Nylander, 1846  X X    

Myrmica sabuleti Meinert, 1860  X  X X  

Myrmica scabrinodis Nylander, 
1846 

 
X     

Myrmica schencki Emery, 1894  X  X X  

Myrmica specioides Bondroit, 
1918 

 
X  X X  

Solenopsis fugax (Latreille, 
1798) 

 
  X X  

Temnothorax affinis (Mayr, 1855)  X  X X  

Temnothorax corticalis 
(Schenck, 1852)  

 
  X X  

Temnothorax crassispinus 
(Karavaiev, 1926) 

 
X X    

Temnothorax interruptus 
(Schenck, 1852)  

 
  X X  

Temnothorax parvulus 
(Schenck, 1852)  

 
  X X  

Temnothorax tuberum 
(Fabricius, 1775)  

 
 X X X  

Temnothorax unifasciatus 
(Latreille, 1798) 

 
  X X  

Tetramorium caespitum (Linnaeus, 
1758) 

 
X  X X  

Dolichoderus quadripunctatus (L., 
1771) 

 
X  X X  

Tapinoma ambiguum Emery, 1925  X     

Tapinoma erraticum (Latreille,    X X  
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Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

1798) 

Camponotus fallax (Nylander, 
1856) 

 
X X    

Camponotus ligniperdus (Latreille, 
1802) 

 
X X X X  

Camponotus truncatus (Spinola, 
1808) 

 
  X X  

Formica cunicularia Latreille, 1798  X  X X §O 

Formica fusca Linnaeus, 1758 - 
mravenec otročící 

 
X X X X §O 

Formica polyctena Förster, 1850  X    §O 

Formica pratensis Retzius, 1783 - 
mravenec trávní 

 
X    §O 

Formica rufa Linnaeus, 1758 - 
mravenec lesní 

 
X X X X §O 

Formica rufibarbis Fabricius, 1793  X  X X §O 

Formica sanguinea Latreille, 1798 
- mravenec loupeživý 

 
X  X X §O 

Lasius alienus (Förster, 1850)  X  X X  

Lasius brunneus (Latreille, 1798)  X X    

Lasius emarginatus (Olivier, 1791)  X X X X  

Lasius flavus (Fabricius, 1781) – 
mravenec žlutý 

 
X  X X  

Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) 
– mravenec černolesklý 

 
X X    

Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 
mravenec obecný 

 
X  X X  

Lasius paralienus Seifert, 1992    X X  

Lasius platythorax Seifert, 1991  X X    
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Druh Poznámka Sad 

Les 
na 

jižním 
svahu  

Step 
Les na 
temeni  

Status  

Lasius umbratus (Nylander, 1846)  X X    

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 
1798) 

 
  X X  

 

Zhodnocení získaných výsledk ů 

Při průzkumu bylo nalezeno celkem 41 druhů mravenců (Formicoidea) z jedné čeledě 
(tabulka 1). Většina nalezených druhů je v České republice široce rozšířená a hojná. 
Legislativně jsou chráněni mravenci rodu Formica, kterých bylo nalezeno sedm druhů 
(tabulka 2). Žádný druh není uveden v přílohách Směrnice o stanovištích. Zaznamenán 
nebyl žádný druh z Červeného seznamu ohrožených druhu bezobratlých (Bezděčka 2005). 
Na lokalitě, zejména na vrcholové části, se vyskytují mimořádně cenné, teplomilné druhy, 
mnohdy jihovýchodoevropské provenience. Pro některé z nich představuje České středohoří 
severní či severozápadní hranici rozšíření (Plagiolepis pygmaea). K dalším významným 
teplomilných druhů mravenců patří Myrmica specioides, Solenopsis fugax, Camponotus 
truncatus a málo nalézaný Formicoxenus nitidulus. Myrmekocenózy vrcholových částí jsou 
velmi podobné myrmekocenózám nejteplejších lokalit Čech a Moravy, např. Prokopského 
údolí v Praze, Mohelna, Květnice u Tišnova, Podyjí či Pavlovských vrchů. 

Tabulka 2  Zvláště chráněné druhy 

 

Druh 

Kategorie 
vyhlášky 
č.395/1992 

Sb. 

Sad 
Les na 
jižním 
úpatí 

Step 
Les na 
temeni  

Formica cunicularia  O X  X X 

Formica fusca - mravenec otročící O X X X X 

Formica polyctena  O X    

Formica pratensis - mravenec trávní O X    

Formica rufa - mravenec lesní O X X X X 

Formica rufibarbis  O X  X X 

Formica sanguinea - mravenec 
loupeživý 

O X  X X 
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5.16 Brouci (Coleoptera) 
Diverzita coleopterofauny byla zjišťována na lokalitě během sezón let 2008 a 2009 

především metodou zemních pastí, smýkáním a v menší míře individuálním sběrem. 

Část materiálu byla zachycena také v ostatních typech pastí primárně určených pro 

jiné skupiny hmyzu. 

Nasbíraný materiál determinovali Ing. Václav Benedikt, I. Těťál, V. Týr, MVDr. V. 

Benedikt a Ing. Stanislav Benedikt, který se podílel také na zpracování závěrečné 

zprávy. 

Na lokalitě byl průzkumem zaznamenán výskyt 246 druhů brouků 33 čeledí, jejichž 

přehled s počtem druhů zapsaných v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR a 

druhů zvláště chráněných podle vyhlášky 395/92 Sb. uvádí následující tabulka. 

Čeleď Počet druh ů Les step sad 

Carabidae 38/2/4    

Histeridae 1/0/0    

Silphidae 9/0/0    

Staphylinidae 22/5/0    

Scaphidiidae 1/0/0    

Lucanidae 2/1/1    

Trogidae 1/0/0    

Geotrupidae 2/0/0    

Scarabaeidae 8/1/2    

Buprestidae 9/3/0    

Byrrhidae 1/0/0    

Elateridae 21/2/0    

Drilidae 1/1/0    

Homalisidae 1/0/0    

Lampyridae 1/0/0    

Cantharidae 5/0/0    

Dermestidae 1/0/0    

Ptinidae 1/0/0    

Cleridae 1/0/0    

Dasytidae 4/0/0    

Malachiidae 3/0/0    

Coccinelidae 13/0/0    

Tenebrionidae 8/1/0    

Oedemeridae 3/0/0    

Salpingidae 1/0/0    



 154 

Cerambycidae 18/0/0    

Chrysomelidae 17/0/0    

Anthribidae 1/0/0  1  

Attelabidae 1/0/0    

Apionidae 5/0/0    

Curculionidae 40/0/0    

Rhynchitidae 5/0/0    

Scolytidae 1/0/0    

Celkem 246/16/7    

 

Čeleď: Carabidae (st řevlíkovití) 

Průzkumem byl zjištěn výskyt 38 druhů čeledi, která patří mezi nejpočetnější a 

zahrnuje druhy dravé a v menší míře i fytofágní a všežravé. Většina zástupců jsou 

dobří běžci, část druhů ztratila schopnost létat. 2 ze zjištěných zástupců na území 

EVL Hora Říp jsou vedeni v Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů ČR, 4 

druhy jsou pak zvláště chráněnými druhy podle vyhlášky 395/92 Sb. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Carabidae 

Abax parallelepipedus  

(Piller et Mitterpacher, 1783) 
     

Abax parallelus  

(Duftschmid, 1812) 
     

střevlíček - Agonum gracilipes 

(Duftschmid, 1812) 

 

Obr. 1  

Vzácnější střevlíček s večerní a 
noční aktivitou, obtížně zjistitelný. 
V ČR v posledních letech jednotlivé 
nálezy. V EVL dva nálezy. 

    

Amara ovata (Fabricius, 1792)      

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810)      

Amara similata (Gyllenhal, 1810)      

 prskavec menší - Brachinus 

explodens Duftschmid, 1812 

Nejběžnější ze čtyř zástupců rodu 
v ČR se vyznačuje schopností 
řízené exotermické reakce, při níž 
vzniká viditelný a slyšitelný efekt, 
kterým se brouk zřejmě brání před 
predátory. Larvy se vyvíjejí na 
kuklách jiných druhů brouků. Jedná 
se o druh stepí a polí, rozšířený 
nehojně po většině území ČR. 
V EVL jednotlivý nález. 

      O 

Calathus ambiguus  

(Paykull, 1790) 
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Calathus erratus  

(C. R. Sahlberg, 1827) 
     

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)      

Calathus melanocephalus 

(Linnaeus, 1758) 
     

krajník hn ědý - Calosoma 
inquisitor  (Linnaeus, 1758) 

Obr. 2  

Lokálně hojný v teplejších 
oblastech v rozvolněných listnatých 
lesích. V EVL jednotlivý nález. 

      O 

krajník pižmový - Calosoma 
sycophanta (Linnaeus, 1758) 

Obr. 3  

Velký střevlík lesostepního 
charakteru s nepravidelným 
výskytem v teplých dubových 
oblastech ČR. Celkově 
v současnosti především 
v Čechách vzácný a jen ojediněle 
nalézaný brouk, pravidelně jen na 
jižní Moravě na Břeclavsku. V EVL 
jednotlivý nález. 

      VU, O 

Carabus convexus  

Fabricius, 1775 
     

Carabus coriaceus  

Linnaeus, 1758 
     

Carabus nemoralis 

 O.F.Müller, 1764 
     

svižník polní - Cicindela 

campestris Linnaeus, 1758 

 

Obr. 4  

Vyskytuje se především 
na písčitém podkladu v úvozech, 
na polních a lesních cestách 
a vřesovištích. Dříve hojný, po 
depresi způsobené zhoršením 
přírodního prostředí jeho stavy 
opět velmi mírně stoupají. V EVL 
jednotlivý nález.  

      O 

Dromius quadrimaculatus 

(Linnaeus, 1758) 
     

Harpalus atratus Latreille, 1804  X    

Harpalus honestus  

(Duftschmid, 1812) 
     

Harpalus quadripunctatus 

Dejean, 1829 
     

Harpalus rubripes  

(Duftschmid, 1812) 
     

střevlík - Laemostenus 

terricola (Herbst, 1784) 

 

Obr. 5  

Obscurikolní střevlík vyhledávající 
temná místa s konstantními 
mikroklimatickými podmínkami. 
V minulosti rozšířený i v blízkosti 
lidských sídel (sklepy, stáje), 
v současnosti takto již téměř 
vymizelý. V ČR v přírodě vzácný 
druh, jen ojediněle nalézaný. Na 
Řípu četně v zemních pastech. 

      NT 

Leistus ferrugineus  

(Linnaeus, 1758) 
     



 156 

střevlíček - Licinus depressus 

(Paykull, 1790) 

 

Obr. 6  

Převahou stepní střevlíček mizející 
z naší přírody, v ČR dnes už 
poměrně vzácný. V EVL zjištěný 
masově v zemních pastech. Jeho 
cennější příbuzný, ryze stepní 
reliktní L. cassideus (Fabricius, 
1792) vymizel již nejen z Řípu, ale 
téměř všech dřívějších českých 
lokalit. 

    

Nebria brevicollis (Fabricius, 

1792) 
     

Notiophilus rufipes Curtis, 1829      

Ophonus azureus (Fabricius, 

1775) 
     

kvapník - Ophonus nitidulus 

Stephens, 1828 

Obr. 7  

 

V ČR vzácnější, lokální druh     

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 

1792) 
     

Pseudoophonus calceatus 

(Duftschmid, 1812) 
     

Pseudoophonus griseus (Panzer, 

1797) 
     

Pseudoophonus rufipes (De 

Geer, 1774) 
     

Pterostichus melanarius (Illiger, 

1798) 
     

Pterostichus niger (Schaller, 

1783) 
     

Pterostichus oblongopunctatus 

(Fabricius, 1787) 
     

Trechus quadristriatus (Schrank, 

1781) 
     

Zabrus tenebroides (Goeze, 

1777) 
     

 

Čeleď: Histeridae (mršníkovití) 

Na lokalitě byl zaznamenán 1 druh čeledi mršníkovití, jejíž zástupci jsou z větší 

části predátory drobného hmyzu na mršinách, výkalech, starých houbách apod. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Histeridae 

Margarinotus brunneus 

(Fabricius, 1775)      
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Čeleď: Silphidae (mrchožroutovití) 

Na lokalitě bylo zjištěno 9 druhů mrchožroutů a hrobaříků, což je více než třetina 

druhů vyskytujících se na území ČR a SR. Jedná se však o běžné druhy, žádný 

není zapsán v Červeném seznamu ani není zvláště chráněným druhem. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Silphidae 

Nicrophorus interruptus 

Stephens, 1830 
     

Nicrophorus investigator 

Zetterstedt, 1824 
     

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 

1758) 
     

Nicrophorus vespilloides Herbst, 

1784 
     

Oiceoptoma thoracicum 

(Linnaeus, 1758)      
Phosphuga atrata  

(Linnaeus, 1758)      
Silpha carinata Herbst, 1783      
Thanatophilus rugosus 

(Linnaeus, 1758) 
     

Thanatophilus sinuatus 

(Fabricius, 1775) 
     

 

Čeleď: Staphylinidae (drab číkovití) 

Celkem bylo průzkumem zaznamenáno 22 druhů této velmi početné čeledi dravých 

brouků s charakteristickým tvarem těla (v ČR a SR celkem přes 1900 druhů). 5 ze 

zjištěných druhů je vedeno v Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů ČR 

v kategorii zranitelný (VU). 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Staphylinidae  

Drusilla canaliculata (Fabricius, 

1787) 
     

Lordithon lunulatus (Linné, 1760)      

drab čík - Ocypus brunnipes 

Fabricius, 1781 

Velký terikolní drabčík, predátor na 
stanovištích otevřených suchých 
strání na bazických podkladech do 

   VU 
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Obr. 8  

podhorského stupně. Indikátor 
kvalitních přírodních stanovišť. V 
EVL častý v zemních pastech. 

Ocypus fulvipennis Erichson, 

1840 
     

Ocypus nitens (Schrank, 1781)      

drab čík - Ontholestes haroldi 

(Eppelsheim, 1884) 

 

Obr. 9  

Velký terikolní drabčík, mycetofilní i 
koprofilní predátor v lesostepních 
oblastech. V ČR v teplejších 
územích poměrně vzácně 
nalézaný. V EVL několik kusů v 
zemních pastech. 

   VU 

Ontholestes murinus (Linné, 

1758) 
     

Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)      

Philonthus carbonarius 

(Gravenhorst, 1802) 
     

drab čík - Philonthus 

coprophilus Jarrige, 1949 

 

Obr. 10 

Velký terikolní drabčík, mycetofilní i 
koprofilní predátor v lesostepních 
oblastech. V ČR v teplejších 
územích poměrně vzácně 
nalézaný. V EVL několik kusů v 
zemních pastech. 

   VU 

Philonthus decorus (Gravenhorst, 

1802)      

Philonthus politus (Linné, 1758)      

drab čík - Platydracus fulvipes 

(Scopoli, 1763) 
Vzácnější druh teplých 
podhorských lokalit. 

    

Platydracus chalcocephalus 

(Fabricius, 1801)      

Platydracus stercorarius (Olivier, 

1795)      

Quedius cruentus (Olivier, 1795)      

Quedius vexans Eppelsheim, 

1881 
     

Staphylinus caesareus 

Cederhjelm, 1798      

Tachyporus chrysomelinus 

(Linnaeus, 1758)      

Tasgius melanarius Heer, 1839      

drab čík - Tasgius morsitans 

(Rossi, 1790) 

 

Obr. 11 

Velký terikolní teplomilný drabčík 
bezlesých suchých stanovišť. V ČR 
především v Čechách vzácný druh, 
zde převážně jen České středohoří 
a přilehlé území. V EVL častý v 
zemních pastech. 

   VU 

drab čík - Tasgius pedator 

(Gravenhorst, 1802) 

 

Velký terikolní teplomilný drabčík 
bezlesých suchých stanovišť. V ČR 
především v Čechách vzácný druh, 
zde převážně jen České středohoří 

   VU 
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Obr. 12 a přilehlé území. V EVL několik 
kusů v zemních pastech. 

 

Čeleď: Scaphidiidae 

V ČR méně než 10 zástupců této čeledi, úzce příbuzné s předchozí. Jedná se o 

mycetofágní, vysoce pohyblivé brouky. Na území EVL Hora Říp byl zaznamenán 1 

druh čeledi. 

 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Scaphidiidae 

Scaphidium quadrimaculatum 

Olivier, 1790 
     

 

Čeleď: Lucanidae (rohá čovití) 

Zaznamenány byly 2 druhy této převážně tropické čeledi. Jedním z nich je náš 

největší brouk, ohrožený roháč obecný (Lucanus cervus), který je zároveň veden 

v Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů ČR v kategorii ohrožený (EN). 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Lucanidae 

rohá č obecný - Lucanus 

cervus (Linnaeus, 1758 ) 

 

Obr. 13 

v současnosti v ČR poměrně 
vzácný druh s vazbou převážně na 
přirozené teplejší doubravy, kde se 
larvy vyvíjejí v odumírajícím dřevě 
listnatých stromů, především dubů 
v podzemních či těsně nadzemních 
partiích kmenů a pařezů. V EVL 
ojedinělý nález. 

   EN, O 

Platycerus caraboides (Linnaeus, 

1758) 
     

 

Čeleď: Trogidae 

Na území EVL Hora Říp byl zaznamenán 1 zástupce čeledi. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Trogidae 

Trox hispidus (Pontoppidan, 

1763) 
     

 

čeleď: Geotrupidae (chrobákovití) 
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V ČR se vyskytuje 7 druhů této čeledi převážně saprofágních a koprofágních 

brouků s vyvinutou péčí o potomstvo. Během průzkumu na lokalitě byly 

zaznamenány dva nejběžnější druhy chrobákovitých brouků. 

Druh poznámka les step sad status 

čeleď: Geotrupidae 

Anoplotrupes stercorosus 

(Hartmann in L.G.Scriba, 1791) 
     

Trypocopris vernalis (Linnaeus, 

1758) 
     

 

čeleď: Scarabaeidae (vrubounovití) 

Někteří zástupci této velmi početné čeledi se způsobem života podobají zástupcům 

čeledi Geotrupidae, jiní jsou fytofágní nebo florikolní. Mezi 8 průzkumem 

zaznamenanými druhy jsou dva druhy zvláště chráněné, jeden z nich je zároveň 

zapsán v Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů ČR v kategorii ohrožený 

(EN). 

druh Poznámka les step sad status 

čeleď: Scarabaeidae 

Amphimallon solstitiale 

(Linnaeus, 1758) 
     

Onthophagus coenobita (Herbst, 

1783) 
     

Onthophagus joannae Goljan, 

1953 
     

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 

1767) 
     

zlatohlávek tmavý - Oxythyrea 

funesta (Poda, 1761)      

 

Obr. 14 

Teplomilný druh na kvetoucích 
bylinách a keřích, v posledních 
letech se významně šíří po celé ČR 
a stává se obecně rozšířeným. 
V EVL jednotlivý nález. 

      O 

Potosia cuprea (Fabricius, 1775)      

zlatohlávek hu ňatý - Tropinota 

hirta (Poda, 1761) 

 

Obr. 15 

Teplomilný jarní zlatohlávek 
suchých nelesních stanovišť. V ČR 
v současnosti poměrně častý 
v teplých oblastech Čech (Žatecko, 
České středohoří, Polabí) a na jižní 
Moravě. Na Řípu na jaře poměrně 
hojný v bezlesí na květech. 

  X   
EN, 

SO 

Valgus hemipterus (Linnaeus, 

1758) 
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čeleď: Buprestidae (krascovití) 
 
Z početné čeledi florikolních, teplomilných brouků s larvami převážně xylofágními bylo 

v letech 2008 a 2009 na zkoumaném území zjištěno 9 druhů. Jeden druh je veden v 

Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů ČR v kategorii zranitelný (VU), dva 

v kategorii téměř ohrožený (NT). 

 
druh poznámka les step sad status 

čeleď: Buprestidae 

Agrilus angustulus (Illiger, 1803)   X   

polník - Agrilus aurichalceus 

L.Redtenbacher, 1849     

 

Obr. 16 

Drobný krasec s vývojem v 
růžovitých keřích. V teplejších 
oblastech není vzácný. V EVL 
v lesostepi.    NT 

Agrilus biguttatus (Fabricius, 

1777)   X   

polník - Agrilus convexicollis 

L.Redtenbacher, 1849 

Drobný krasec s vývojem v různých 
listnáčích, především v jasanu. V 
ČR nehojně v teplejších oblastech. 
V EVL jednotlivý nález.    VU 

Agrilus laticornis (Illiger, 1803)  X X   

Agrilus sulcicollis Lacordaire, 

1835    X  

Anthaxia nitidula (Linnaeus, 

1758)  X X X  

Anthaxia quadripunctata 

(Linnaeus, 1758)   X   

krasec - Coraebus elatus 

(Fabricius, 1787)      

 

Obr. 17 

 vazba na růžovité byliny, 
především mochny, s těmi lokálně i 
na vlhčích loukách. Mizející druh. 
V EVL ve skalní stepi     X NT 

 

čeleď: Byrrhidae (vyklenulcovití) 

V ČR se vyskytuje méně než 30 zástupců této čeledi menších terikolních brouků, 

jejichž imaga jsou charakteristická schopností vtáhnout v ohrožení hlavu a nohy do 

prohlubní na těle a vytvořit tak hladký povrch. Na území EVL Hora Říp byl 

zaznamenán 1 zástupce čeledi. 

druh poznámka les step sad status  

čeleď: Byrrhidae 
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Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758)      

 

čeleď: Elateridae (kova říkovití) 

Jedná se o početnou čeleď brouků s různým způsobem obživy. Pro imaga je 

charakteristická schopnost vymrštit se z polohy na zádech do vzduchu díky 

mechanismu na spodu předohrudi. Larvy jsou pro svá pevná těla nazývané 

drátovci. 

Během průzkumu bylo na lokalitě zjištěno 22 druhů kovaříkovitých brouků, z nichž 2 

jsou téměř ohroženými druhy (NT) podle Červeného seznamu ohrožených druhů 

živočichů ČR. 

druh poznámka les step sad status  

čeleď: Elateridae 

kova řík - Adrastus rachifer 

(Fourcroy, 1785) 

Drobný kovařík lesních lemů a 
pobřežních porostů. V ČR 
nevzácně od nížin do hor. 

   NT 

Agriotella picipennis (Bach, 1852)  X    

Agriotes pilosellus (Schönherr, 

1817) 
     

Agriotes ustulatus (Schaller, 

1783) 
     

kova řík - Ampedus nigroflavus 

(Goeze, 1777)       

 

Obr. 18 

Poměrně vzácný xylofágní kovařík 
vázaný na odumírající dřevo 
především ovocných stromů. 

   NT 

Athous bicolor (Goeze, 1777)      

Athous haemorrhoidalis 

(Fabricius, 1801) 
     

Athous subfuscus (O.F.Müller, 

1767) 
     

Athous vittatus (Fabricius, 1792)      

Cardiophorus Erichsoni   X   

Cardiophorus nigerrimus 

Erichson, 1840 
     

Cidnopus pilosus (Leske, 1785)      

Dicronychus cinereus (Herbst, 

1784) 
     

Hemicrepidius hirtus (Herbst, 

1784) 
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Limonius poneli Leseigneur et 

Mertlik, 2007 
     

Melanotus brunnipes (Germar, 

1824) 
     

Melanotus castanipes (Paykull, 

1800) 
     

Melanotus crassicollis (Erichson, 

1841) 
     

Melanotus villosus (Fourcroy, 

1785) 
     

Nothodes parvulus (Panzer, 

1799) 
  X   

Pheletes aeneoniger (De Geer, 

1774) 
     

 

Čeleď: Drilidae  

Zjištěný zástupce čeledi, zastoupené ve střední Evropě pouze dvěma druhy rodu 

Drilus, je zranitelným druhem (VU) podle Červeného seznamu ohrožených druhů 

živočichů ČR. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Drilidae  

Drilus concolor Ahrens, 1812 
Florikolní měkokrovec s dravou 
larvou. V ČR poměrně vzácný druh 
s indikací zachovalejšího 
přírodního prostředí. 

   VU 

 

Čeleď: Homalisidae 

V ČR jediný zástupce malé čeledi, výrazný pohlavní dimorfizmus, samice bezkřídlá, 

terikolní, samec schopen letu. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Homalisidae  

Omalisus fontisbellaquei 

(Geoffroy, 1762) 
  X   

 

čeleď: Lampyridae (sv ětluškovití) 

Ze tří zástupců čeledi vyskytujících se v ČR byl zjištěn nejběžnější druh. Pro 

světluškovité je charakteristická schopnost řízené bioluminiscence a výrazný 

pohlavní dimorfizmus, podobně jako u předchozí čeledi. 



 164 

druh poznámka Les step sad status 

čeleď: Lampyridae  

Lamprohiza splendidula 

(Linnaeus, 1767) 
  X   

 

čeleď: Cantharidae (páte říčkovití) 

Čeleď typická málo sklerotizovaným tělem, dospělci převážně arbori- a florikolní. Na 

zkoumaném území bylo zaznamenáno 5 druhů čeledi. 

druh poznámka les step sad status 

čeleď: Cantharidae 

Cantharis livida Linnaeus, 1758      

Cantharis nigricans (O.F.Müller, 

1776) 
     

Cantharis obscura Linnaeus, 

1758 
     

Rhagonycha fulva (Scopoli, 

1763) 
     

Rhagonycha lignosa (O.F.Müller, 

1764) 
     

 

Čeleď: Dermestidae (kožojedovití) 

Někteří zástupci čeledi čítající v ČR okolo 50 druhů se vyskytují pouze synantropně, 

řada z nich patří mezi škůdce zásob, textilií, muzejních sbírek apod. Larvy jsou 

saprofágní, imaga některých druhů jsou florikolní. Na území EVL Hora Říp byl 

zaznamenán 1 druh čeledi. 

druh poznámka Les step sad status 

čeleď: Dermestidae 

Dermestes murinus Linnaeus, 

1758 
     

 

Čeleď: Ptinidae (vrtavcovití) 

Čeleď je v ČR zastoupena asi 20 druhy. Jedná se vesměs o menší, saprofágní 

brouky, některé druhy patří mezi škůdce skladových zásob, v přírodě se vyskytují 

v hnízdech, odumírajícím dřevě apod. Na území EVL Hora Říp byl zaznamenán 1 

zástupce čeledi. 
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druh poznámka Les step sad status 

čeleď: Ptinidae  

Ptinus rufipes Olivier, 1790      

 

čeleď: Cleridae (pestrokrove čníkovití) 

Poměrně početná čeleď je v ČR zastoupena asi 20 druhy. Většina druhů je 

predátory jiného hmyzu, často dřevokazných brouků. Na území EVL Hora Říp byl 

zaznamenán 1 zástupce čeledi. 

Druh poznámka les step sad status 

čeleď: Cleridae  

Thanasimus formicarius 
(Linnaeus, 1758)  X    

 

čeleď: Dasytidae 

V ČR je známo méně než 20 zástupců čeledi. Málo sklerotizovaná imaga se 

vyskytují zpravidla na vegetaci, larvy jsou dravé. Na území EVL Hora Říp byly 

zjištěny 4 druhy této čeledi. 

druh poznámka les step sad status 

čeleď: Dasytidae  

Danacea nigritarsis (Küster, 

1850) 
     

Danacea pallipes (Panzer, 1793)      

Dasytes aerosus Kiesenwetter, 

1867 
  X   

Dasytes plumbeus (O.F.Müller, 

1776) 
  X   

 

čeleď: Malachiidae 

Málo sklerotizovaná imaga jsou charakteristická přítomností vychlípitelných 

měchýřků na předohrudi a zadečku. Larvy loví pod kůrou, ve dřevě apod., imaga 

jsou florikolní, dravá nebo pollivorní. Na území EVL Hora Říp byly zjištěni 3 zástupci 

této čeledi. 

druh poznámka les step sad status 
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čeleď: Malachiidae  

Axinotarsus marginalis Laporte 

de Castelnau, 1840 
     

Clanoptilus viridis (Fabricius, 

1787) 
  X X  

Malachius bipustulatus 

(Linnaeus, 1758) 
     

 

 

čeleď: Coccinellidae (sluné čkovití) 

Zástupci této početné čeledi se vyznačují široce oválným až kruhovitým obrysem 

těla a zpravidla pestrým zbarvením. Většina druhů je dravých, méně často se jedná 

o mycetofágy či fytofágy. Průzkumem bylo zaznamenáno 13 běžnějších zástupců 

slunéčkovitých včetně jednoho druhu, který je v současnosti považován za invazní. 

Druh poznámka les step sad status 

čeleď: Coccinellidae  

Adalia bipunctata (Linnaeus, 

1758) 
     

Brumus quadripustulatus 

(Linnaeus, 1758) 
     

Coccinella quinquepunctata 

Linnaeus, 1758 
     

Coccinella septempunctata 

Linnaeus, 1758 
  X   

Halyzia sedecimguttata 

(Linnaeus, 1758) 
     

sluné čko - Harmonia axyridis 

(Pallas, 1773) 

Druh původem z Asie je používán 
v zemědělství jako výborný 
prostředek proti škůdcům, z polí, 
sadů a skleníků se šíří do volné 
přírody. V západní Evropě je 
vysazován od 80. let, v ČR poprvé 
pozorován v r. 2006. Velmi rychle 
se šíří díky vysoké plodnosti a 
místy vytlačuje původní druhy 
slunéček. 

    

Hippodamia variegata (Goeze, 

1777) 
     

Propylea quatuordecimpunctata 

(Linnaeus, 1758) 
     

Psyllobora vigintiduopunctata 

(Linnaeus, 1758) 
 X    

Scymnus auritus Thunberg, 1795      
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Scymnus frontalis (Fabricius, 

1787) 
   X  

Scymnus rubromaculatus 

(Goeze, 1777) 
  X   

Scymnus rubi (Herbst, 1795)      

 

čeleď: Tenebrionidae (potemníkovití) 

Velmi početná čeleď brouků, vysoce variabilní morfologicky i způsobem života. 

Většina druhů je saprofágní, řada druhů žije synantropně. Z 8 zjištěných zástupců je 

jeden veden v Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů ČR v kategorii 

téměř ohrožený (NT), další dva druhy lze považovat za vzácnější. 

druh poznámka les step sad status 

čeleď: Tenebrionidae  

květomil žlutý  - Cteniopus 

sulphureus (Linnaeus, 1758) 

Vzácnější květomil, v ČR lokální 
druh indikující kvalitní přírodní 
prostředí. 

    

Hymenalia rufipes (Fabricius, 

1792) 
     

Isomira murina (Linnaeus, 1758)  X    

Lagria atripes Mulsant, 1855  X    

Mycetochara axillaris (Paykull, 

1799) 
     

potemník - Platydema 

violaceum (Fabricius, 1790)     

 

Obr. 19 

Hodnotný lesní druh, mycetofil. 
V ČR lokálně a poměrně vzácně, 
v posledních letech ale častěji 
zjištěný. Několik nálezů v lesních 
partiích EVL. 

      NT 

květomil - Prionychus ater 

(Fabricius, 1775) 

Poměrně vzácný xylofágní květomil 
s vývojem v odumírajícím dřevě 
listnáčů. 

    

Scaphidema metallicum 

(Fabricius, 1792) 
 X    

 

Čeleď: Oedemeridae (stehená čovití) 

Název čeledi je odvozen od ztlustlých stehen zadních končetin samců některých 

druhů. Imaga jsou málo sklerotizovaná, zpravidla flori- a arborikolní, živí se 

převážně pylem. V ČR zjištěno méně než 30 druhů, na zkoumaném území 3 

zástupci. 

druh poznámka les step sad status 
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Čeleď: Oedemeridae 

Oedemera lurida (Marsham, 

1802) 
 X X X  

Oedemera podagrariae 

(Linnaeus, 1767) 
     

Oedemera virescens (Linnaeus, 

1767) 
     

 

Čeleď: Salpingidae 

Nepočetná čeleď drobnějších, většinou dravých arborikolních brouků. Na území EVL 

Hora Říp byl zjištěn 1 zástupce této čeledi. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Salpingidae 

Lissodema denticolle (Gyllenhal, 

1813) 
     

 

čeleď: Cerambycidae (tesa říkovití) 

Jedna z nejpočetnějších čeledí, v ČR okolo 200 druhů. Společným znakem je 

protáhlé tělo a u většiny druhů dlouhá tykadla a dlouhé nohy. Všechny druhy jsou 

býložravé. Na území EVL Hora Říp bylo průzkumem zjištěno 18 zástupců čeledi, 

z toho nálezy 2 druhů lze považovat za významnější. 

druh poznámka les step sad status 

čeleď: Cerambycidae  

Alosterna tabacicolor (De Geer, 

1775) 
     

Anaesthetis testacea (Fabricius, 

1781) 
     

Dinoptera collaris (Linnaeus, 

1758) 
     

Grammoptera ruficornis 

(Fabricius, 1781) 
 X X   

Grammoptera ustulata (Schaller, 

1783) 
     

Chlorophorus sartor (O.F.Müller, 

1766) 
     

Judolia erratica (Dalman, 1817)      

Leiopus nebulosus (Linnaeus,      
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1758) 

Leptura sexguttata Fabricius, 

1775 
     

Molorchus umbellatarum 

(Schreber, 1759) 
 X    

Phytoecia coerulescens (Scopoli, 

1763) 
     

Prionus coriaceus – tesařík 

piluna 
     

Stenocorus meridianus 

(Linnaeus, 1758) 
     

tesařík - Stenocorus quercus 

(Goetz, 1783)      

 

Obr. 20 

Quercikolní tesařík, podobná 
charakteristika jako u předchozího 
druhu, ale lokálnější, náročnější 
druh. V EVL ojedinělý nález. 

    

tesařík rudokrový -  

Stenopterus rufus (Linnaeus, 

1767)       

 

Obr. 21 

Xerotermní tesařík bylinného 
pokryvu, v ČR lokálně jen 
v nejteplejších oblastech Čech a 
jižní Moravy. V EVL více nálezů 
v suchém bezlesí. 

 X   

Strangalia bifasciata (O.F.Müller, 

1776) 
  X   

Tetrops praeusta (Linnaeus, 

1758) 
     

Vadonia livida (Fabricius, 1776)      

 

čeleď: Chrysomelidae (mandelinkovití) 

Početná čeleď býložravých brouků zahrnuje mnohé významné hospodářské 

škůdce. Průzkumem bylo zaznamenáno 17 běžnějších zástupců čeledi. 

druh poznámka les step sad status 

čeleď: Chrysomelidae  

Aphtona cyparissiae (Koch, 

1803) 
     

Clytra laeviuscula Ratzeburg, 

1837 
     

Coptocephala rubicunda 

(Laicharting, 1781) 
     

Cryptocephalus bipunctatus 

(Linnaeus, 1758) 
 X  X  

Cryptocephalus flavipes   X   
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Fabricius, 1781 

Cryptocephalus chrysopus 

Gmelin, 1788 
 X    

Cryptocephalus nitidus 

(Linnaeus, 1758) 
     

Cryptocephalus sericeus 

(Linnaeus, 1758) 
     

Hispa atra Linnaeus, 1767      

Chrysolina fastuosa (Scopoli, 

1763) 
     

Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 

1763) 
     

Leptinotarsa decemlineata (Say, 

1824) 
     

Luperus lyperus (Sulzer, 1776)      

Oulema gallaeciana (Heyden, 

1870) 
     

Oulema melanopus (Linnaeus, 

1758) 
     

Sermyllasa halensis (Linnaeus, 

1767) 
     

Smaragdina aurita (Linnaeus, 

1767) 
     

 

Čeleď: Anthribidae (v ětevníčkovití) 

Na území EVL Hora Říp byl zjištěn 1 zástupce této čeledi. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Anthribidae  

Dissoleucas niveirostris 

(Fabricius, 1798) 
  X   

 

Čeleď: Attelabidae (zobonoskovití) 

V ČR jsou známi pouze tři zástupci čeledi, jeden druh byl zjištěn na území EVL 

Hora Říp. Pro zástupce této čeledi je charakteristické zavalité tělo a hlava 

protažená v krátký nosec. Tykadla nejsou lomená. Larvy se vyvíjejí v listových 

zámotcích. 

druh poznámka les step sad status 
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Čeleď: Attelabidae  

Attelabus nitens (Scopoli, 1763)   X   

 

Čeleď: Apionidae (nosat číkovití) 

Čeleď čítá v ČR okolo stovky druhů drobných brouků s velmi dlouhým noscem a 

tělem kapkovitě se rozšiřujícím směrem dozadu. Tykadla nejsou lomená. Jedná se 

o fytofágy. Zaznamenáno bylo 5 druhů. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Apionidae  

Ceratapion onopordi Kirby, 1808  X  X  

Ceratapion penetrans (Germar, 

1817) 
  X   

Holotrichapion pullum (Gyllenhal, 

1833) 
     

Ischnopterapion virens (Herbst, 

1797) 
     

Taeniapion urticarium (Herbst, 

1784) 
     

 

Čeleď: Curculinoidae (nosatcovití) 

Celosvětově i v ČR nejpočetnější čeleď brouků. Charakteristické je utváření hlavy 

protažené v nosec, do něhož jsou vkloubena lomená tykadla. Jedná se o fytofágy 

s různou mírou specifity k hostitelské rostlině. Řada druhů považována za škůdce. 

Mezi 40 zjištěnými zástupci je pouze jeden vzácnější druh. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Curculinoidae 

Anthonomus rubi (Herbst, 1795)  X    

Archarius pyrrhoceras Marsham, 

1802 
 X X X  

Barynotus obscurus (Fabricius, 

1775) 
     

Caenorhinus aequatus 

(Linnaeus, 1767) 
 X    

Ceutorhynchus erysimi 

(Fabricius, 1787) 
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Ceutorhynchus obstrictus 

(Marsham, 1802) 
     

Ceutorhynchus scrobicollis 

Neresheimer & Wagner, 1924 
     

Ceutorhynchus sisymbrii 

Dieckmann, 1966 
  X   

Cionus thapsus (Fabricius, 1792)      

Cleopomiarus graminis 

(Gyllenhal, 1813) 
   X  

Curculio glandium Marsham, 

1802 
 X  X  

Curculio venosus (Gravenhorst, 

1807) 
  X   

Curculio villosus Fabricius, 1781      

Eusomus ovulum Germar, 1824      

Hypera postica (Gyllenhal, 1813)  X  X  

Larinus planus (Fabricius, 1792)   X   

Lignyodes enucleator (Panzer, 

1798) 
     

Magdalis armigera (Geoffroy, 

1785) 
 X    

Magdalis frontalis (Gyllenhal, 

1827) 
     

Magdalis violacea (Linnaeus, 

1758) 
 X    

Mogulones geographicus 

(Goeze, 1777) 
     

Nedyus quadrimaculatus 

(Linnaeus, 1758) 
 X    

Orchestes quercus (Linnaeus, 

1758) 
 X X   

skákač - Orchestes signifer 

(Creutzer, 1799) 

Quercikolní drobný nosatec, v ČR 
poměrně vzácný druh teplejších 
doubrav. V EVL několik nálezů 
v lesních a lesostepních partiích. 

X  X  

Otiorhynchus raucus (Fabricius, 

1777) 
     

Parethelcus pollinarius (Forster, 

1771) 
     

Phyllobius argentatus (Linnaeus, 

1758) 
 X  X  

Phyllobius oblongus (Linnaeus,   X   
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1758) 

Phyllobius viridicollis (Fabricius, 

1792) 
     

Polydrusus cervinus (Linnaeus, 

1758) 
     

Polydrusus formosus (Mayer, 

1779) 
   X  

Rhinomias forticornis (Boheman, 

1843) 
     

Rhinoncus castor (Fabricius, 

1792) 
     

Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)      

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)      

Sitona puncticollis Stephens, 

1831 
  X   

Stenocarus ruficornis (Stephens, 

1831) 
     

Stereonychus fraxini (De Geer, 

1775) 
 X X   

Tachyerges salicis (Linnaeus, 

1758) 
     

Zacladus geranii (Paykull, 1800)      

 

Čeleď: Rhynchitidae 

Zástupci této čeledi jsou blízce příbuzní a morfologicky podobní čeledi Attelabidae, 

liší se morfologií larev. Jedná se o fytofágy, některé druhy jsou považovány za 

škůdce. Průzkumem bylo zaznamenáno 5 druhů čeledi. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Rhynchitidae 

Haplorhynchites caeruleus (De 

Geer, 1775) 
     

Neocoenorrhinus aeneovirens 

(Marsham, 1802) 
 X  X  

Neocoenorrhinus germanicus 

(Herbst, 1797) 
     

Rhynchites bacchus (Linnaeus, 

1758) 
     

Tatianaerhynchites aequatus 

(Linnaeus, 1767) 
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Čeleď: Scolytidae 

Brouci cylindrického tvaru těla jsou známí jako škůdci dřevin a kulturních rostlin. 

Vyznačují se vyvinutou péčí o potomstvo. Na území EVL Hora Říp byl zjištěn 1 

zástupce této čeledi. 

druh poznámka les step sad status 

Čeleď: Scolytidae 

Scolytus mali (Bechstein, 1805)      

 

Zhodnocení získaných výsledk ů a lokality z hlediska coleopterocenóz 

Vyhodnocení vychází z výsledků dvouletého sezónního průzkumu, provedeného 

v roce 2008 v měsících červenec až září a v roce 2009 v měsících dubnu až září. 

Materiál shromážděný průzkumem představuje asi 4.000 exemplářů brouků, 

získaných převážně hromadnými sběracími metodami – ze zemních pastí, tzv. 

žlutých misek, osmykem bylinotravní vegetace. Méně byla praktikována i metoda 

individuálního vyhledávání. Charakter průzkumu byl tedy převážně kvantitativní bez 

použití cílených kvalitativních postupů, které dokáží v terénu rozkrýt řadu ekologicky 

specializovaných druhů. Přesto se především metoda zemních pastí ukázala jako 

velmi platná a efektivní, když se podařilo odhalit přítomnost některých skrytě žijících 

druhů, které lze naopak individuálním vyhledáváním jen obtížně zjistit.  

Uvedený průzkum zachytil na území EVL Říp přítomnost 246 druhů brouků z 33 

čeledí, což je na lokalitu tohoto typu jen průměrné číslo. Nálezy byly zapsány do 

přiložené databáze v celkem 1030 jedinečných záznamech (druh-datum-stanoviště). 

Hlavní příčinou zdánlivě nižší diverzity je ale nepochybně především krátká doba 

průzkumu. Obecně lze zjištěný vzorek vyhodnotit jako běžný středoevropský element 

s přítomností některých teplo- a suchomilných druhů, které jsou ovšem v této oblasti 

mnohem reprezentativněji rozšířené i na jiných podobných lokalitách především 

v Českém středohoří a v Polabí. 

 Jen 7 zaznamenaných taxonů je zvláště chráněných zákonem 114/92 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny: zlatohlávek Tropinota hirta v kategorii silně ohrožený (SO) 

a v kategorii ohrožený (O) střevlíci Brachinus explodens, Calosoma inquisitor, 

Calosoma sycophanta, Cicindela campestris, roháč obecný Lucanus cervus a 

zlatohlávek Oxythyrea funesta. Z druhů v různé míře ohrožených (Farkač et al. 2005) 
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bylo na lokalitě zjištěno pouze 16 taxonů: ohrožení (EN) roháč Lucanus cervus a 

zlatohlávek Tropinota hirta, zranitelné druhy (VU) – krajník Calosoma sycophanta, 

krasec Agrilus convexicollis, měkokrovec Drilus concolor, drabčíci Ocypus brunnipes, 

Ontholestes haroldi, Philonthus coprophilus, Tasgius pedator a Tasgius morsitans a 

téměř ohrožení (NT): střevlík Laemostenus terricola, kovařík Adrastus rachifer, 

Ampedus nigroflavus, krasci Agrilus aurichalceus a Coroebus elatus a potemník 

Platydema violaceus. Také tuto skutečnost je nutné připsat krátkému působení a 

částečně snad i méně kvalifikovanému průzkumu. Na druhou stranu ale nepochybně 

naznačuje i to, že lokalita Říp dnes do jisté míry postrádá přírodovědeckou 

výjimečnost především ve vztahu ke xerotermním společenstvům, která jsou jinak 

pro tuto oblast natolik charakteristická a příkladně vyvinutá a dosud přežívající na 

nedalekých početných lokalitách (nejblíže např. Radobýl, Lovoš, Křesínské kopce). 

Lesní společenstva neobsahují význačné reliktní druhy, což je pochopitelné 

vzhledem k mladé historii zalesnění kopce (viz dále). 

Vedle jednotlivých vyjmenovaných ohrožených druhů je nejcennějším zjištěním 

přítomnost poměrně široké škály velkých terikolních dravých drabčíků rodů Ocypus, 

Ontholestes, Platydracus, Staphylinus a Tasgius, které lze v přírodě poměrně obtížně 

odhalit vzhledem k jejich skrytému způsobu života a kteří především v minulých 

desetiletích všeobecně ustoupili z naší krajiny v souvislosti s intenzivním 

zemědělstvím. Přesto, že většina z nich nepatří mezi vysloveně vzácné druhy, je 

takové společenstvo jako celek velmi hodnotné a významně zvyšuje přírodovědecký 

význam lokality. Jeho odhalení lze jednoznačně přičíst úspěšné metodě zemních 

pastí. 

Tab. Zvláště chráněné druhy 

Druh 

Kategorie 
vyhlášky 
č.395/1992 
Sb. 

Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

Tropinota hirta (Poda, 1761) – zlatohlávek huňatý O X  X  

Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – prskavec 
menší 

O 
X    

Calosoma inquisitor  (Linnaeus, 1758) – krajník 
hnědý 

O 
 X   

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – krajník O   X  
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pižmový 

Cicindela campestris Linnaeus, 1758 – svižník polní O X  X  

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – roháč obecný O X X X X 

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – zlatohlávek 
tmavý 

O 
  X  

 

Tab.: Druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR  

Druh Sad 
Les na 
jižním 
svahu 

Step 
Les na 
temeni 

EN - ohrožeý     

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – roháč obecný X X X X 

Tropinota hirta (Poda, 1761) – zlatohlávek huňatý X  X  

VU – zranitelný      

Agrilus convexicollis L.Redtenbacher, 1849 - polník  X   

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – krajník 
pižmový 

  
X  

Drilus concolor Ahrens, 1812 X  X  

Ocypus brunnipes Fabricius, 1781 - drabčík  X X  

Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884) - drabčík X  X  

Philonthus coprophilus Jarrige, 1949 - drabčík     

Tasgius morsitans (Rossi, 1790) - drabčík  X  X 

Tasgius pedator (Gravenhorst, 1802) - drabčík X X X X 

NT – téměř ohrožený     

Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785) - kovařík   X   

Agrilus aurichalceus L.Redtenbacher, 1849 - polník X    

Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) - kovařík X    

Coraebus elatus (Fabricius, 1787) - krasec X    

 Laemostenus terricola (Herbst, 1784) - střevlík  X X  

Platydema violaceum (Fabricius, 1790) - potemník  X   
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Přestože je lokalita Říp známá koleopterologům již od druhé poloviny 19. 

století, kdy sem zajížděli především pražští entomologové (Lokay 1869), není znám 

žádný předchozí systematičtější koleopterologický průzkum této lokality a kromě 

jednotlivých publikovaných nálezů (opět především Lokaj 1869) ani žádná odborná 

publikace na toto téma. Staré generace entomologů zde ještě stačili zachytit celou 

škálu reliktních stepních druhů (např. stepní střevlíci Cymindis scapularis a C. 

variolosa, Licinus cassideus), které postupně definitivně vymizely po nevhodném 

zalesnění předtím téměř holého Řípu v roce 1879 a ústupu tradičního hospodaření. 

Stepní charakter území měl historické příčiny. K vlivům suchého a teplého klimatu a 

výhřevného geologického podkladu přispělo hospodaření, především extenzivní 

pastva, která zde byla provozována pravděpodobně po tisíciletí. 

Dnešní fauna brouků je velmi vzdálena její skladbě před zalesněním lokality. Ta měla 

nepochybně charakter převážně stepní, arborikolní druhy se vyskytovaly jen lokálně 

na severních expozicích a roztroušených solitérách. Hygrofilní druhy lze 

předpokládat pouze při úpatí kopce. Po zalesnění se skladba postupně zcela 

změnila. Výsledky současného průzkumu napovídají převážně lesnímu charakteru 

společenstev brouků EVL. Druhy otevřených stanovišť mají jednak charakter starších 

reliktů skalní stepi, jednak se jedná o druhy všeobecně expanzivní, indiferentní ke 

kvalitě a původu bezlesí. Na lokalitě v současnosti chybí stanoviště travnaté drnové 

stepi, omezené otevřené plochy na jižním a jihozápadním úbočí mají charakter skalní 

stepi a lesostepi se skalními výchozy. Hodnotnějším stepním druhům hrozí postupné 

vymizení. Srovnání společenstev suchého bezlesí, která jsou závislá také na rozloze 

takových stanovišť, by ve srovnání s jinými podobnými lokalitami v okolí na základě 

uvedeného průzkumu vyznělo pro EVL Říp zřejmě velmi tristně. Přesto jsou právě 

v širším smyslu stepní, xerotermní společenstva i podle provedeného krátkodobého 

průzkumu stále nejcennější složkou fauny Coleopter. K jejich záchraně a případnému 

rozvoji je nezbytné aplikovat vhodný management, který přispěje k udržení a 

rozšíření stávajícího suchého bezlesí na jižně orientovaných svazích.  

Nomenklatorika a vyhodnocení ohroženosti bylo zpracováno podle: 

Benedikt et al. - nomenklatorika Curculionoidea s. l. 

Boháč et al. (2007) - nomenklatorika a ohrožení Staphylinidae 

Farkač et al. (2005) – ohrožení druhů kromě Staphylinidae 
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Jelínek (1993) – nomenklatorika Coleoptera kromě Staphylinidae a Curculionoidea s. 

l. 

 

Fotografie významných druh ů  

Autor fotografií: Stanislav Benedikt 

 

 

Obr. 1.  střevlíček Agonum gracilipes                     Obr. 2 . krajník hnědý Calosoma inquisitor 

 

Obr. 3.  krajník pižmový Calosoma sycophanta            Obr. 4.  svižník polní Cicindela campestris  

 

 

 

Obr. 5.  střevlík Laemostenus terricola                         Obr. 6.  střevlíček Licinus depressus 
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Obr. 7.  kvapník Ophonus nitidulus                                    Obr. 8.  drabčík Ocypus brunnipes 

 

Obr. 9.  drabčík Ontholestes haroldi                             Obr. 10.  drabčík Philonthus coprophilus 

 

 

 

Obr. 11.  drabčík Tasgius morsitans                                Obr. 12.  drabčík Tasgius pedator 

 

 

Obr. 13.  roháč obecný Lucanus cervus              Obr. 14.  zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 
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Obr. 15.  zlatohlávek huňatý Tropinota hirta                        Obr. 16.  polník Agrilus aurichalceus 

 

Obr. 17.  krasec Coraebus elatus                                        Obr. 18.  kovařík Ampedus nigroflavus 
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Obr. 19.  potemník Platydema violaceum                           Obr. 20.  tesařík Stenocerus quercus 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21.  tesařík rudokrový Stenopterus rufus 
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6 Doporu čení pro management území 

Z hlediska bezobratlých jsou nejcennějšími částmi EVL Hora Říp skalní step na jižním svahu pod tzv. 

Pražskou vyhlídkou a opuštěný ovocný sad na jižním úpatí Řípu podél cesty na obec Mneteš.  Lesní 

porosty nejsou z entomologického pohledu příliš významné, protože zde byly ve sledovaných 

taxonomických skupinách nálézány především hojné a široce rozšířené druhy. Na této skutečnosti se 

pravděpodobně odráží krátká historie tohoto biotopu na lokalitě, neboť až do druhé poloviny 19. století 

byl Říp převážně holý a izolovanost hory okolní intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinou. 

Oba tyto vlivy se odrazily v nízkém počtu lesních druhů bezobratlých, které dokázaly prostor Řípu 

obsadit. Nejvyšší počty lesních ochranářsky významných druhů (zvláště chráněné druhy a druhy 

uvedené v Červeném seznamu) byly nalézány v nejvíce rozvolněných a prosvětlených porostech 

(dobohabřina na jižním úpatí Řípu jihovýchodně od křižovatky turistických cest, světliny okolo 

turistické stezky na jižním svahu a lesní lemy v okrajích skalní stepi.  

Nejvýznamnější části EVL z hlediska ochrany významných druhů bezobratlých jsou vyznačeny na obr. 

4. Definováno je pět polygonů zahrnujících oba klíčové typy bezlesých biotopů i nejdůležitější části 

lesních porostů. Pro každý vymezený polygon jsou níže specifikovány požadavky na management, 

který by zajistil zachování ohrožených druhů entomofauny. 

Obr. 4 – Vymezení dílčích ploch z hlediska navrhovaných managementových zásahů 
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Dílčí plocha 1 – Skalní step 

V současnosti je tento polygon tvořen mozaikou otevřených stepních trávníků, skalních výchozů se 

skalní vegetací, suchých trávníků a prosvětlených dubových porostů se zakrslými duby, které jsou 

však do značné míry zarostlé keři (nejčastěji růže Rosa sp.) a akáty. Místy tvoří porosty keřů a akátů 

zapojené a neprůchodné porosty, které zcela vytlačily společenstva skalní stepi (viz fotografické 

přílohy F11-F13). Kostřavové a úzkolisté trávníky jsou velmi redukovány a jsou kvalitně vyvinuty 

pouze v úzkém pásu při horní hraně svahu.  

Cílovým stavem zde je obnova biotopů skalní stepi tvořená kostřavovými trávníky, xerotermními 

úzkolistými trávníky a společenstvy skal a štěrbin s roztroušenými zakrslými duby. 

Navrhovaným typem opatření k obnově a následnému udržování biotopů skalní stepi je zejména 

rozsáhlé odstranění pokud možno všech akátů a většiny šípků po celé ploše vymezeného polygonu. 

Zásah by měl být proveden opakovaně, aby byla zaručena jeho účinnost. Na takto ošetřené ploše by 

bylo vhodné zavedení extenzivní pastvy smíšeného stáda ovcí a koz v počtu 1 ks/1 ha po celé 

vegetační období. Pokud by nebyla možná celosezónní pastva, je možno realizovat i kratší pastvu 

s větším stádem. Důležité je, aby alespoň část stáda tvořily kozy, které jsou schopné eliminovat 

okusem křoviny. 

Vzhledem k současnému stavu biotopů skalní stepi a jeho pozvolnému zarůstání keři je priorita 

navrhovaných opatření velmi vysoká.  

Dílčí plocha 2 – dubohabřiny na horním okraji skalní stepi 

V současnosti se jedná o zapojené, převážně stinné a eutrofizované mezofilní lesy, z biologického 

hlediska poměrně málo kvalitní. V okraji směrem ke skalní stepi se místy vyskytují stará torza stromů, 

které jsou velmi významné pro xylofágní entomofaunu (viz F14 ve fotografické příloze).  

Cílem managementu by mělo být co největší otevření tohoto porostu a vytvoření strukturně bohatého 

lesa s velkou plochou osluněných větví, kmenů i podrostu. 

Nejvhodnějším managementem této plochy je zavedení středního lesa se spodní etáží obnovovanou 

v 15-40 letém obmýtí a dostatečným zastoupením výstavků (20-50/ha, prioritně dubů) s obmýtím 

přinejmenším 200 let.  Zvláštní pozornost by měla být věnována lesnímu okraji směrem ke stepi. Okraj 

by měl být udržován co nejširší a heterogenní, vhodné by bylo občasné přepasení stádem ovcí a koz. 

Dílčí plocha 3 – suťový les na spodním okraji stepi 

Tuto dílčí plochu v současnosti představuje zapojený suťový les v prudkém svahu se silně 

eutrofizovaným podrostem.  Místy jsou vyvinuty drobné světliny (zejména v okolí drobných suťových 

polí) se suchými stromy v okrajích, které jsou významné pro xylofágní druhy hmyzu (viz fotografické 

přlohy F8-F9). 

Cílovým stavem by mělo být prosvětlení tohoto porostu a udržování nízkého zakmenění. 
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Navrhovaným zásahem je snížení zakmenění na co nejnižší míru (ideálně pod 0,5) a vytvoření 

„zubatého“ okraje směrem ke skalní stepi. 

Dílčí plocha 4 – dubovohabrový les na jižním úpatí 

Dílčí plochu vymezenou ze severu vrstevnicovou lesní cestou (červeně turisticky značenou) tvoří 

převážně prosvětlená vysokokmená doubrava se silně vyvinutým keřovým patrem, v době průzkumu 

výrazně prokáceném (viz fotografická příloha F7). Světlé listnaté lesy jsou pro hmyz velmi významné a 

vyskytuje se zde mnoho ochranářsky významných druhů. 

Cílovým stavem na této dílčí ploše by měl být bohatě strukturovaný a velmi světlý listnatý les 

s výraznou převahou dubu s drobnými světlinami. 

Podobně jako u dílčí plochy 2 by nejvhodnějším managementem této plochy bylo zavedení středního 

lesa se spodní etáží obnovovanou v 15-40 letém obmýtí a dostatečným zastoupením výstavků (20-

50/ha, prioritně dubů) s obmýtím přinejmenším 200 let. Velmi vhodné by bylo zavedení pastvy ovcí a 

koz. 

Dílčí plocha 5 – opuštěný sad na jižním úpatí Řípu 

Dílčí plochu tvoří křovinami zarůstající bývalé pastviny a sady. Místy se doposud zachovaly druhově 

pestré širokolisté suché trávníky, na většině plochy jsou však již silně ovlivněné absencí hospodaření 

a zarůstáním (především v jižní části, kde se objevují plochy s ruderální vegetací, např. porosty třtiny 

křovištní). Dominantními keři jsou zde šípky (Rosa sp.) a svídy (Cornus sp., viz fotografická příloha 

F2), které místy tvoří souvislé neprostupné porosty. Z hlediska některých druhů bezobratlých je velmi 

významná přítomnost populace králíka divokého na lokalitě. Králící hrabáním obnažují plošky půdy, 

které vyhledávají některé ochranářsky velmi významné druhy hmyzu, zvláště blanokřídlí, 

Hymenoptera (viz fotografická příloha F4).  

Cílem managementu by měla být obnova rozsáhlejších porostů širokolistých trávníků s roztroušenými 

stromy, převážně ovocnými. 

Hlavním typem managementu by zde mělo být radikální vyřezání přítomných křovin a extenzivní 

pastva smíšeného stáda ovcí a koz. Žádoucí je zachovat zde přítomné ovocné stromy včetně starých, 

nemocných i suchých torz (důležité pro xylofágní druhy hmyzu) a prosperující populaci králíka 

divokého.  
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7 Závěr  
 

Celkové vyhodnocení  

Při entomologickém průzkumu bylo nalezeno celkem 974 druhů bezobratlých, z toho 29 
druhů jsou zvláště chráněné zákonem č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. 
uvedeny v jeho prováděcí Vyhlášce č. 395/1992 Sb.,  dva druhy jsou uvedeny v příloze II 
směrnice o stanovištích a 59 druhů je uvedeno v červeném seznamu ohrožených druhů 
bezobratlých (Farkač et al. 2005) – tabulka 1. 

Tabulka 1  – Souhrnné statistiky 

Taxonomická skupina 
Celkový 

počet druh ů 

Zvlášt ě 
chrán ěné 

druhy 

Druhy 
uvedené 

v příloze II 
směrnice o 
stanovištích  

Počet druh ů 
v Červených 
seznamech 

Mollusca - měkkýši 20 - - 2 

Araneae - pavouci 64 - - 1 

Opiliones - sekáči 11 - - - 

Stonožky (Chilopoda), mnohonožky 
(Diplopoda), stejnonožci (Isopoda) 

11 - - - 

Blattodea - švábi 1 - - - 

Orthoptera - rovnokřídlí 19 - - 1 

Dermaptera - škvoři 2 - - - 

Heteroptera - ploštice 58 - - 2 

Auchenorrhyncha - křísi 17 - - 2 

Neuroptera - síťokřídlí 8 - - - 

Mecoptera - srpice 3 - - - 

Lepidoptera - motýli 266 3 1 7 

Diptera - dvoukřídlí 48    

Blanokřídlí (Hymenoptera) – bez 
mravenců (Formicoidea) 

159 12 - 26 

Formicoidea - mravenci 41 7 - - 

Coleoptera - brouci 246 7 1 16 

CELKEM 974 29 2 58 
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Vyhláška č. 395/1992 Sb. 

Při průzkumu bylo nalezeno 29 zvláště chráněných druhů, všechny v kategorii O – ohrožený. 
Jedná se o tři druhy motýlů, 12 zástupců chráněného rodu čmelák – Bombu, 7 druhů 
chráněného rodu Formica – mravenec a 7 druhů brouků (tabulka 2). 

Tabulka 2  – Seznam zvláště chráněných druhů nalezených při průzkumu 

Skupina Druh Kategorie 

Lepidoptera - motýli Hyles euphorbiae – lišaj pryšcový O 

Lepidoptera - motýli Iphiclides podalirius – otakárek ovocný O 

Lepidoptera - motýli Papilio machaon – otakárek fenyklový O 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Bombus bohemicus – pačmelák český O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus campestris – pačmelák ladní O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus hortorum – čmelák zahradní O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus lapidarius – čmelák skalní O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus lucorum – čmelák hájový O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus pascuorum – čmelák polní O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus pratorum – čmelák luční O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus ruderarius – čmelák úhorový O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus rupestris – pačmelák cizopasný O 

Hymenoptera – 
blanokřídlí 

Bombus sylvarum – čmelák lesní O 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Bombus terrestris – čmelák zemní O 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Bombus vestalis – pačmelák letní O 

Formicoidea - mravenci Formica cunicularia O 

Formicoidea - mravenci Formica fusca - mravenec otročící O 
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Formicoidea - mravenci Formica polyctena O 

Formicoidea - mravenci Formica pratensis - mravenec trávní O 

Formicoidea - mravenci Formica rufa - mravenec lesní O 

Formicoidea - mravenci Formica rufibarbis O 

Formicoidea - mravenci Formica sanguinea - mravenec loupeživý O 

Coleoptera – brouci Tropinota hirta – zlatohlávek huňatý O 

Coleoptera – brouci Brachinus explodens – prskavec menší O 

Coleoptera – brouci Calosoma inquisitor  – krajník hnědý O 

Coleoptera – brouci Calosoma sycophanta – krajník pižmový O 

Coleoptera – brouci Cicindela campestris – svižník polní O 

Coleoptera – brouci Lucanus cervus  – roháč obecný O 

Coleoptera – brouci Oxythyrea funesta – zlatohlávek tmavý O 

 

Příloha II sm ěrnice o stanovištích  

Při průzkumu byly nalezen dva druhy zařazené do přílohy II směrnice o stanovištích (tabulka 
3) 

Tabulka 3  - Seznam druhů uvedených v příloze II směrnice o stanovištích nalezených při 
průzkumu 

Skupina Druh Číslo p řílohy 
směrnice o 
stanovištích 

Lepidoptera - motýli 
Callimorpha quadripunctaria – přástevník 
kostivalový 

II 

Coleoptera – brouci Lucanus cervus  – roháč obecný II 

 

Červený seznam ohrožených druh ů bezobratlých  

V rámci průzkumu bylo nalezeno 58 druhů uvedených v Červeném seznamu ohrožených 
druhů bezobratlých. Kategorie RE – pro území ČR vymizelý je zastoupena jedním druhem, 
kategorie CR – kriticky ohrožený dvěma druhy, kategorie EN – ohrožený 12 druhy, kategorie 
VU – zranitelný 30 druhy a kategorie NT – téměř ohrožený 13 druhy (tabulka 4). 

Tabulka 4  - Seznam druhů uvedených Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých 

Skupina Druh Kategorie 
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Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Nomada noskiewiczi 
RE – Pro území ČR 
vymizelý 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Miscophus concolor CR –kriticky ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Lasioglossum tarsatum CR –kriticky ohrožený 

Lepidopterea - motýli Hyles euphorbiae – lišaj pryšcový EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Arachnospila hedickei EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Eoferreola rhombica EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Scolia hirta – žahalka žlutá EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Trypoxylon beaumonti EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Osmia bicolor EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Osmia melanogaster EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Osmia rufohirta EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Hylaeus moricei EN -ohrožený 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Sphecodes rubicundus EN -ohrožený 

Coleoptera - brouci Lucanus cervus – roháč obecný EN -ohrožený 

Coleoptera - brouci Tropinota hirta – zlatohlávek huňatý EN -ohrožený 

Araneae - pavouci Atypus muralis -  sklípkánek pontický VU - zranitelný 

Heteroptera - ploštice Eurydema ornatum – kněžice zdobená VU - zranitelný 

Lepidopterea - motýli Hyles gallii – lišaj svízelový VU - zranitelný 

Lepidopterea - motýli Iphiclides podalirius – otakárek ovocný VU - zranitelný 

Lepidopterea - motýli Satyrium w-album – ostruháček jilmový VU - zranitelný 

Lepidopterea - motýli Satyrium acaciae – ostruháček kapinicový VU - zranitelný 

Lepidopterea - motýli Scolitantides orion – modrásek rozchodníkový VU - zranitelný 
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Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Auplopus albifrons VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Antepipona orbitalis VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Ammoplanus marathroicus VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Nysson maculosus VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Coelioxys echinata VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Megachile melanopyga VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Nomada integra VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Andrena combinata VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Andrena impunctata VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Andrena polita VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Andrena saxonica VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Halictus leucaheneus VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Halictus pollinosus VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Halictus quadricinctus VU - zranitelný 

Hymenoptera - 
blanokřídlí 

Lasioglossum clypeare VU - zranitelný 

Coleoptera - brouci Agrilus convexicollis - polník VU - zranitelný 

Coleoptera - brouci Calosoma sycophanta – krajník pižmový VU - zranitelný 

Coleoptera - brouci Drilus concolor  VU - zranitelný 

Coleoptera - brouci Ocypus brunnipes - drabčík VU - zranitelný 

Coleoptera - brouci Ontholestes haroldi - drabčík VU - zranitelný 

Coleoptera - brouci Philonthus coprophilus - drabčík VU - zranitelný 
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Coleoptera - brouci Tasgius morsitans - drabčík VU - zranitelný 

Coleoptera - brouci Tasgius pedator - drabčík VU - zranitelný 

Mollusca - měkkýši Arion circumscriptus – plzák žíhaný  NT – téměř ohrožený 

Mollusca - měkkýši Cepaea vindobonensis – páskovka žíhaná  NT – téměř ohrožený 

Orthoptera - rovnokřídlí Stenobothrus nigromaculatus – saranče NT – téměř ohrožený 

Heteroptera - ploštice 
Odontotarsus purpureolineatus – kněžice 
rudopásá 

NT – téměř ohrožený 

Auchenorrhyncha - křísi Reptalus panzeri – žilnatka travní NT – téměř ohrožený 

Auchenorrhyncha - křísi Dictyophara europaea - čelnatka řebříčková NT – téměř ohrožený 

Lepidopterea - motýli Gastropacha quercifolia – bourovec ovocný NT – téměř ohrožený 

Coleoptera - brouci Adrastus rachifer - kovařík  NT – téměř ohrožený 

Coleoptera - brouci Agrilus aurichalceus - polník NT – téměř ohrožený 

Coleoptera - brouci Ampedus nigroflavus - kovařík NT – téměř ohrožený 

Coleoptera - brouci Coraebus elatus - krasec NT – téměř ohrožený 

Coleoptera - brouci  Laemostenus terricola - střevlík NT – téměř ohrožený 

Coleoptera - brouci Platydema violaceum - potemník NT – téměř ohrožený 

 

Většina zkoumaných skupin vykazovala poměrně chudé druhové zastoupení s pouze 
ojedinělými vzácnějšími druhy. Jedinou skupinou, která se naopak vyznačuje velmi vysokým 
počtem cenných, vzácných a indikačních druhů jsou blanokřídlí (Hymenoptera). V rámci této 
skupiny byly nalezeny dva druhy poprvé pro území Čech a pro další druhy představuje Říp 
jednu z několika málo recentních lokalit.  

Nejvýznamnější nálezy: 

Chrysis gribodoi spilota Druh nově zjištěný pro území ČR (Straka et al. 2004), na lokalitě 
Stroupeč u Žatce, Říp je druhou lokalitou pro ČR. V červeném seznamu uveden není, 
protože v té době nebyl z území ČR známý. Jedná se o velmi vzácný druh stepí a 
sprašových stěn, dosud známý jen ze Švýcarska a Itálie (Tyrner 2007). 

Arachnospila hedickei Vzácný druh teplých stanovišť, písčin, stepí, v ČR jen jednotlivě 
v nejteplejších oblastech. Významný indikátor. 

Miscophus concolor V ČR jen na nejteplejších stepních stanovištích, sprašových stěnách, 
velmi vzácný a lokální. Výskyt ukazuje na velkou biologickou hodnotu stepních stanovišť na 
Řípu. 

Osmia melanogaster Druh velmi podobný O. caerulescens, v ČR jen historické nálezy 
z jižní Moravy. Mediteránní druh, především na stepích. První nález pro Čechy. 
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Osmia mustelina V ČR jen na nejteplejších a nejzachovalejších skalních stepích (Pálava, 
Podyjí, Český kras), velmi vzácný druh. Významný indikátor zachovalosti lokality. 

Nomada noskiewiczi Druh s málo známou ekologií, zřejmě mediteránní prvek. V ČR jediný 
recentní nález a první nález z Čech. 

Andrena impunctata Velmi teplomilný, vzácný druh, v ČR známý v současnosti ze dvou  
lokalit v nejteplejších oblastech. Díky své drobnosti a nesnadné identifikaci zřejmě uniká 
pozornosti, ale jedná se o význačný teplomilný prvek. Druh vzácný i v ostatních částech 
svého areálu rozšíření. 

Sphecodes rubicundus Druh v ČR vždy velice vzácný, v posledních létech považovaný za 
nezvěstný (poslední nález z roku 1983). Hnízdní kleptoparazit vzácných včel Andrena 
labialis a A. decipiens. Velmi významný nález. 
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9 Seznamy 

Seznam použitých zkratek: 

♂ - samec 

♀ - samice 

ŽM – žlutá miska 

ZP – zemní past 
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10 Přílohy 

Mapové p řílohy: 

M1 Mapa širšího okolí 

M2 Orientační mapa s přehledem dílčích částí 

M3 Mapa umístění zemních pastí v roce 2008 

M4 Mapa umístění zemních pastí v roce 2009 

M5 Mapa umístění žlutých misek v dubnu 2009- step 

M6 Mapa umístění žlutých misek v dubnu 2009- sad 

M7 Mapa umístění žlutých misek v květnu 2009- step 

M8 Mapa umístění žlutých misek v květnu 2009- sad 

M9 Mapa umístění žlutých misek v červnu 2009- step 

M10 Mapa umístění žlutých misek v červnu 2009- sad 

M11 Mapa umístění žlutých misek v červenci 2009- step 

M12 Mapa umístění žlutých misek v červenci 2009- sad 

M13 Mapa umístění letových pastí v roce 2009 

 

Fotografické p řílohy: 

Sad:  F1-F4 

Les na jižním svahu: F5-F9 

Step: F10-F13 

Les na temeni: F14-F15 



M1 Mapa širšího okolí 



M2 Orienta ční mapa s p řehledem díl čích částí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M3 Mapa umíst ění zemních pastí v roce 2008 

M4 Mapa umíst ění zemních pastí v roce 2009 



M5 Mapa umíst ění žlutých misek v dubnu 2009- step 

M6 Mapa umíst ění žlutých misek v dubnu 2009- sad 

 



M7 Mapa umíst ění žlutých misek v kv ětnu 2009- step 

M8 Mapa umíst ění žlutých misek v kv ětnu 2009- sad 

 



M9 Mapa umíst ění žlutých misek v červnu 2009- step 

 

M10 Mapa umíst ění žlutých misek v červnu 2009- sad 

 



M11 Mapa umíst ění žlutých misek v červenci 2009- step 

 

M12 Mapa umíst ění žlutých misek v červenci 2009- sad 

 



M13 Mapa umíst ění letových pastí v roce 2009 

 

 

 

 

 



Sad: 
 
F1 Celkový pohled na zarůstající opuštěný sad na jižním úpatí Řípu. 
 

 
 
F2 Expanze svídy v opuštěném sadu 

 



F3 Bílá stráň na jižním okraji opuštěného sadu. 

 
 
F4 Nory králíků divokých v opuštěném sadu. 

 
 
 
 



Les na jižním svahu 
F5 Pohled lesy na jižním úpatí Řípu v časně jarním aspektu s kvetoucími javory v popředí. 

 
 
F6 Pohled do interiéru javořiny na jižním úpatí Řípu, keřové patro není vyvinuto. 

 
 



 
F7 Pohled do interiéru prosvětlené dubohabřiny s vyvinutým keřovým patrem. 

 
 
F8 Světlina s odumřelými torzy stromů v okolí turistické cesty na jižním svahu Řípu. 

 
 
 



 
F9 Dosud stojící suchý strom na světlině na jižním svahu Řípu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Step 
F10 Skalní step se zakrslými duby na jižním svahu Řípu. 

 
 
F11 Skalní step v dolních partiích svahu zarůstající šípky a akáty. 

 



 
F12 Souvislý akátový porost v západní části skalní stepi. 

 
 
 
F13 Souvislý akátový porost v západní části skalní stepi. 

 
 



 
Les na temeni 
F14 Suché torzo stromu v lesním okraji směrem ke skalní stepi. 

 
 
F15 Interiér ruderalizovaného lesa poblíž rotundy sv. Jiří. 

 


