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Příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (východní Morava, 
Česká republika)

Faunistic contribution to beetles (Coleoptera) of the Valašsko region 
(eastern Moravia, Czech Republic)

Ondřej KONVIČKA
AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, CZ-763 26 Luhačovice, Česká republika; e-mail: brouk.vsetin@centrum.cz

Keywords: conservation, Moravian Wallachia, Vsetín district
Abstract: Coleopteran fauna of the Valašsko (Moravian Wallachia or Vallachia) region (eastern 
Moravia) can be considered as little known. Records of 81 beetle species representing 28 families 
remarcable for the region collected during the years 1992 to 2010 are presented in this paper. The 
most important recorded species from the faunistic viewpoint are: Carabus sylvestris sylvestris 
(Carabidae), Quedius truncicola (Staphylinidae), Ampedus elegantulus (Elateridae), Ampedus tristis 
(Elateridae), Denticollis interpositus (Elateridae), Ischnodes sanquinicollis (Elateridae), Derodontus 
macularis (Elateridae), Mycetoma suturale (Tetratomidae), Sphaeriestes aeratus (Salpingidae), 
Rhamnusium bicolor (Cerambycidae), Chrysomela saliceti (Chrysomelidae). 

ÚVOD
Území Valašska (východní Morava) nepatří 
z entomologického hlediska k vyhledávaným 
regionům České republiky. I přesto z území 
pochází řada jednotlivých nálezů či několik 
podrobněji provedených průzkumů brouků. 
Nejlépe zpracovanými čeleděmi jsou tradičně 
populární tesaříkovití (Cerambycidae) a střevlí-
kovití (Carabidae). Čeleď Carabidae zpracovali 
z okresu Vsetín B  (1997), z území na sever 
od Rožnovské Bečvy S  & P  
(2006). Čeleď Cerambycidae zpracoval komplex-
ně v rámci Valašska K  (2005). Jednotlivé 
faunistické údaje o broucích z území publikovali 
B  (1940), B  (1998), B  et 
al. (2007), B  & T  (1995), B  
(1985, 1989, 1991, 1993), Č  et al. (1995), 
F  (1911), H  & S  (1997), J  
(1993, 1996), J  (1996), J  et al. (2000, 
2008), K  (2002), K  (2010), K  
& S  (2009), K  & V  (1989), K  
(2005), K  et al. (2001), N  (1960), P  
et al. (2002), P  & R  (1997), 

R  (1989), R  & Ž  (2002, 
2005), R  & V  (1993), S  (2004), 
S  (2003), S  (1998), S  et 
al. (2007), S  & H  (2009), S  
& K  (2006, 2010), S  (2001), 
S  (1919), S  (1993, 2000), Š  
& K   (2002), Š  & H  (1997), 
Š  et al. (1996), T  (1999), V  (2002), 
V  & K  (1993). 

Cílem této práce je přispět k poznání fauny 
brouků regionu Valašska. 

METODIKA
Zájmovým územím je myšleno území Valašska 
– okres Vsetín a okolí (Obr. 1). Údaje o nálezech 
byly použity zejména z vlastní sbírky autora či 
jeho pozorování a výpisem nálezů ze soukro-
mé sbírky (příp. hlášených pozorování) Lukáše 
Spitzera (Vsetín). Dále je předkládán jeden údaj 
ze sbírky Davida Halaty (Vsetín), jeden údaj ze 
sbírky Lukáše Sekerky (Liberec) a jeden údaj 
z pozorování René Krauseho (Valašské Meziříčí). 

Prezentované údaje jsou u jednotlivých nále-
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zů uvedeny v následující struktuře: název obce, 
za případnou pomlčkou následuje upřesnění 
místa nálezu (název místní části obce či jejího 
území nebo jiná bližší specifi kace místa nálezu), 
číslo faunistického čtverce (podle Z  1972; 
N  1989), datum nálezu, počet sbíraných 

nebo pozorovaných jedinců, doplňující infor-
mace o nálezu, jméno sběratele, jméno deter-
minátora a místo uložení materiálu. Jednotlivé 
nálezy jsou odděleny středníkem. Čeledi, druhy 
i lokality jsou řazeny abecedně. Za nálezem 
následuje případná poznámka či komentář, 

A  C  O  |  K  O . 

Obr. 1: Mapa regionu Valašsko s vyobrazením faunistických čtverců.
Fig. 1: Map of the Valašsko region with faunistic grid. 
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zejména pokud se jedná o faunisticky význam-
ný údaj nebo o druh uvedený v červeném sezna-
mu bezobratlých (F  et al. 2005). 

V textu jsou užity následující zkratky a pojmy: at 
light = na světlo, coll. = sbírka, det. = určil, spec. = 
exemplář/e, ex larva/e = dochován/i z larvy/larev, 
hill = kopec, lgt. = sbíral, Mt. = hora, observ. = 
pozorováno, pers. comm. = ústní sdělení, PP = 
přírodní památka, PR = přírodní rezervace. 

Nomenklatura čeledi Buprestidae je převza-
ta z práce J  (2006) a K  (2006a, 
2006b), čeledi Cerambycidae z práce S  
(2006), čeledi Curculionidae z práce B  
et al. (2010), čeledi Tenebrionidae z díla N  
& P  (2008) a čeledi Tetratomidae 
z díla N  (2008). Pro ostatní čeledi je 
použito názvosloví dle J  (1993). 

VÝSLEDKY
ANTHRIBIDAE
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Lačnov (6874), 8.–16.VII.2001, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička. V červeném seznamu 
bezobratlých hodnocen jako téměř ohrožený 
(T   S  2005).

BUPRESTIDAE
Agrilus integerrimus Ratzeburg, 1837
Vizovice-Barák hill (6873), 4.VII.2006, 1 spec., 
lgt. et coll. O. Konvička, det. R. Szopa. V čer-
veném seznamu bezobratlých hodnocen jako 
ohrožený (Š  2005).
Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837
Vizovice (6773), 10.VI.2007, 1 spec., lgt. et 
coll. O. Konvička, det. R. Szopa. V červeném 
seznamu bezobratlých hodnocen jako téměř 
ohrožený (Š  2005).
Phaenops cyaneus (Fabricius, 1775) 
Francova Lhota-Pulčín (6774), 3.–10.VII.1997, 
2 spec., lgt., det. et coll. O. Konvička.
Trachys minuta (Linnaeus, 1758)
Huslenky (6674), 16.VI.2007, 1 spec., lgt., det. 
et coll. O. Konvička.

CARABIDAE
Bembidion varicolor (Fabricius, 1803)
Karolinka (6675), 23.VIII.1992, 1 ex, lgt., det. et 
coll. O. Konvička.

Carabus convexus convexus Fabricius, 1775
Vsetín-Jasenice (6674), 27.VI.1994, 1 spec., 
20.III.1997, 1 spec., 9.v.1997, 1 spec., 4.IV.1998, 
2 spec., 27.IV.1998, 2 spec., vše lgt., det. et coll. 
O. Konvička. 
Carabus sylvestris sylvestris Panzer, 1796
Huslenky-Uherská (6774), 9.VII.1993, 1 spec., lgt. 
et det. O. Konvička, coll. D. Halata. Tento druh 
je ve zkoumaném území velmi vzácný. Z oblasti 
Valašska existuje pouze jeden publikovaný 
recentní nález z Kněhyně (K  et al. 2001). 
Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792)
Seninka (6773), 14.VII.1998, 1 spec., lgt., det. et 
coll. O. Konvička.
Lebia cruxminor (Linnaeus, 1756)
Vsetín-PP Ježůvka (6674), 9.V.2003, 1 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička.
Lebia chlorocephala (Hoff man, Koch, P. 
Müller et Linz, 1803)
Lačnov (6874), 8–16.VII.2001, 1 spec., lgt., det. et 
coll. O. Konvička; Francova Lhota-Pulčín (6774), 10.–
20.VII.1997, 1 spec., lgt., det. et coll. O. Konvička. 
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)
Halenkov-Dinotice (6674), 30.V.2006, 1 spec., 
lgt., det. et coll. L. Spitzer; Huslenky-Kýchová 
(6774), 1.V.2006, 1 spec., lgt., det. et coll. L. 
Spitzer; Růžďka (6674), 30.V.1995, 1 spec., lgt. 
et coll. O. Konvička, det. L. Spitzer.
Pterostichus pilosus (Host, 1789)
Horní Bečva-Martiňák (6575), 8.VI.1996, 1 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička; Velké Karlovice-
Leskové (6676), 6.X.1995, 1 spec., lgt., det. et 
coll. O. Konvička.

CERAMBYCIDAE
Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)
Liptál-Baťková (6673), 14.III.1997, 1 spec., ex 
larva, lgt. et coll. L. Spitzer, det. O. Konvička.
Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
Halenkov (6674), 12.VI.2000, 1 spec., lgt. et coll. 
L. Spitzer, det. O. Konvička.
Evodinus clathratus (Fabricius, 1792)
Nový Hrozenkov-Hrubá Brodská (6675), 9.VI.2006, 
2 spec., lgt. et coll. L. Spitzer, det. O. Konvička; 
Nový Hrozenkov-Portáš (6775), 3.VI.2007, 6 spec., 
observ. O. Konvička.
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
Huslenky-U splavu (6674), 16.VI.2007, 3 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička.

A  C  O  |  K  O . 
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Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)
Nový Hrozenkov (6675), 17.VI.2007, 1 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička.
Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)
Horní Bečva-Trojačka (6576), 12.VII.1992, 1 spec., 
lgt. M. Orság, det. O. Konvička, coll. L. Spitzer.
Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Huslenky (6674), 3.VI.2007, 1 spec., lgt., det. 
et coll. O. Konvička; Vsetín-Ohrada (6673), 
3.VI.2008, 1 spec., lgt., det. et coll. O. Konvička. 
V červeném seznamu bezobratlých hodnocen 
jako téměř ohrožený (R  2005).
Oberea erythrocephala (Schrank, 1776)
Jarcová (6573), 7.VII.2006, 7 spec., lgt., det. 
et coll. L. Spitzer; Nový Hrozenkov-Babínek 
(6675), 12.VI.2006, 4 spec., lgt., det. et coll. L. 
Spitzer; Velké Karlovice-Lopušánky (6676), 
12.VI.2006, 1 spec., lgt., det. et coll. L. Spitzer.
Phytoecia icterica (Schaller, 1783)
Ústí u Vsetína (6674), 20.VI.2005, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička.
Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)
Ústí u Vsetína (6674), 20.VI.2005, 2 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička.
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Velké Karlovice-Dynčák (6676), 24.VI.2008, 
1 spec., observ. L. Spitzer et J. Beneš (pers. 
comm.). V červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako téměř ohrožený (R  2005).
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Valašské Příkazy (6874), 2006, observ. výletové 
otvory a požerky larev O. Konvička. Z regionu 
dosud uváděn pouze ze dvou lokalit (K  
2005; S   H  2009). Na Valašsku se 
jedná o velmi vzácný a lokální druh. Vzhledem 
k tomu, že vhodných stromů pro vývoj larev 
je ve sledovaném území minimum a nadále 
ubývají, nachází se druh v regionu na pokraji 
vyhynutí. V červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako zranitelný (R  2005).
Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
Vsetín-PR Halvovský potok (6674), 12.VII.2006, 
lgt. et coll. L. Spitzer, det. O. Konvička.
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
Nový Hrozenkov (6675), 2.VI.2007, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička. 

CLERIDAE
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Radhošť Mt. (6575), 17.vII.1995, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička.

CUCUJIDAE 
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Choryně (6473), 30.III.2002, 1 spec., observ. 
R. Krause. V červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako ohrožený (J  2005a).

CURCULIONIDAE
Barynotus moerens (Fabricius, 1792) 
Velké Karlovice-Leskové (6676), 4.VI.1994, 
1 spec., lgt. et coll. O. Konvička, det. P. Boža.
Vzácnější, lokálně se vyskytující druh (S. Bene-
dikt pers. comm.). V červeném seznamu bez-
obratlých hodnocen jako téměř ohrožený 
(B   S  2005). 
Hylobius excavatus (Laicharting, 1781)
Hovězí (6674), 21.VI.1995, lgt. et coll. O. 
Konvička, det. P. Boža.
Otiorhynchus multipunctatus (Fabricius, 1792) 
Karolinka (6675), 16.VI.2007, 1 spec., lgt. et 
coll. O. Konvička, det. P. Boža. Poprvé byl 
druh v České republice nalezen v roce 1997 
(S  2000). Dosud byl v České republi-
ce známý pouze z Moravy z pohoří Beskyd 
(H   R  2001) a Bílých Karpat 
(S  2000).
Plinthus sturmii (Germar, 1819)
Velké Karlovice-Leskové (6676), 4.VI.1994, 
1 spec., lgt., et coll. O. Konvička, det. P. Boža.
Vzácnější, lokálně se vyskytující druh (S. Be ne-
dikt pers. comm.).
Plinthus tischeri Germar, 1824
Prostřední Bečva-Pustevny (6575), 21.VI.2005, 
2 spec., lgt. O. Konvička, 1 spec. coll. O. Konvička, 
1 spec. coll. P. Boža, vše det. P. Boža.

DERMESTIDAE
Attagenus pellio (Linnaeus, 1758)
Nový Hrozenkov (6675), 4.IV.2010, 1 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička; Velká Lhota 
(6574), 18.V.2002, 1 spec., lgt., det. et coll. O. 
Konvička.
Attagenus punctatus (Scopoli, 1772)
Nový Hrozenkov (6675), 15.V.2010, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička.
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Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973
Vsetín-Luh (6674), 28.V.2003, 1 spec., lgt., det. 
et coll. O. Konvička. Jedná se o nepůvodní 
neúmyslně introdukovaný synantropní druh, 
žijící v uzavřeném a vyhřívaném prostředí 
bytů (V  2006a). Poprvé z Českosloven-
ska a střední Evropy jej uvádí Č  (1988). 
Rozšíření v České republice shrnul V  
(2006a). 
Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)
Nový Hrozenkov (6675), 16.VI.2007, 2 spec. na 
dřevěném sloupu, lgt., det. et coll. O. Konvička. 

DERODONTIDAE
Derodontus macularis (Fuss, 1850)
Velké Karlovice-Razula (6676), 3.IV.2010, 
1 spec. na houbě Ischnoderma resinosum, lgt., 
det. et coll. O. Konvička. Vzácný pralesní druh 
vázaný svým vývojem na houbu I. resinosum 
(čeleď Hapalopilaceae).

ELATERIDAE
Actenicerus sjaelandicus (O. F. Müller, 1764)
Halenkov (6674), 16.VII.1993, 1 spec., lgt. et 
coll. L. Spitzer, det. O. Konvička; Vsetín (6674), 
14.VI.1995, 1 spec., lgt. et coll. L. Spitzer, det. O. 
Konvička; Vsetín-PP Ježůvka (6674), 18.V.2003, 
2 spec., lgt. et coll. O. Konvička, det. T. Sitek.
Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835)
Halenkov-Hluboké (6674), 18.V.2005, 1 spec., 
lgt. et coll. L. Spitzer, det. T. Sitek.
Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)
Vsetín (6674), 2.V.1998, 1 spec., lgt. et coll. O. 
Konvička, det. T. Sitek. V červeném seznamu 
bezobratlých hodnocen jako ohrožený (V  
2005).
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)
Halenkov-Dinotice (6674), 8.VI.2006, 1 spec. 
v lapači na kůrovce, lgt., det. et coll. L. Spitzer. 
Ampedus tristis (Linnaeus, 1758) 
Halenkov-Lušovka hill (6674), 13.VI.2007, 2 spec., 
lgt., det. et coll. L. Sekerka. Velmi vzácný druh 
(L  2000), který je v červeném seznamu 
bezobratlých hodnocen jako ohrožený (V  
2005).
Denticollis interpositus Roubal, 1941
Francova Lhota-Pulčín (6774), 16.–20.VII.1996, 
1 spec., lgt. et coll. O. Konvička, det. T. Sitek. 
Vzácný druh v České republice sporadicky 

pouze v pohořích Sudet a Moravskoslezských 
Beskyd (L  2000). V červeném seznamu 
bezobratlých hodnocen jako ohrožený (V  
2005). 
Ischnodes sanquinicollis (Panzer, 1793)
Valašské Příkazy (6874), 6.VI.2006, 1 spec., lgt. 
et coll. O. Konvička, det. T. Sitek. Vzácný druh, 
jehož vývoj probíhá v dutinách (L  2000). 
V červeném seznamu bezobratlých hodnocen 
jako kriticky ohrožený (V  2005). 

EROTYLIDAE
Tritoma bipustulata Fabricius, 1775
Vsetín-Sychrov (6674), 15.V.1994, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička.

CHRYSOMELIDAE
Chrysomela saliceti (Weise, 1884)
Karolinka (6675), 2.VII.1993, 1 spec., lgt. et coll. 
O. Konvička, det. J. Pelikán. Jedná se o podhor-
ský, lokálně se vyskytující druh (J. Stanovský 
pers. comm.).

LUCANIDAE
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
Vsetín-Jasenice (6674), 22.VIII.1993, 1 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička.
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)
Francova Lhota-Pulčín (6774), 10.–20.VII.1997, 
5 spec., lgt., det. et coll. O. Konvička; Lačnov 
(6774), 1.–7.VII.2001, 1 spec., lgt., det. et coll. O. 
Konvička; Ratiboř (6673), 10.VII.1995, 1 spec., 
16.VII.1995, 1 spec., vše lgt., det. et coll. O. 
Konvička; Halenkov-Vsacký Cáb Mt. (6674), 
2.VIII.1998, 1 spec., lgt., det. et coll. O. Konvička; 
Vsetín-Semetín (6673), 29.V.1998, 2 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička. 

LYCIDAE 
Dictyoptera aurora (Herbst, 1784)
Francova Lhota-Pulčín (6774), 10.–20.VII.1997, 
1 spec., lgt., det. et coll. O. Konvička.

MELANDRYIDAE
Abdera fl exuosa (Paykull, 1799)
Nový Hrozenkov-Hrubá Brodská (6675), 2010, 
3 spec., ex larvae z houby Inonotus radiatus 
(čeleď Hymenochaetaceae), lgt., det. et coll. 
O. Konvička. 
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Hypulus bifasciatus (Fabricius, 1792)
Halenkov (6674), 6.VIII.1997, 1 spec., lgt. et 
coll. L. Spitzer, det. O. Konvička. 
Melandrya barbata (Fabricius, 1792)
Choryně (6473), 25.III.2005, 2 spec., ex larvae 
z odumřelé lipové větve ležící na zemi, lgt. 
R. Pittner, det. et coll. O. Konvička. V červeném 
seznamu bezobratlých hodnocen jako ohro-
žený (J  2005b).

MELOIDAE
Meloe rugosus Marsham, 1802
Vsetín-Jasenice (6674), IX.2009, 1 spec., 
observ. L. Spitzer et O. Konvička. V červeném 
seznamu bezobratlých hodnocen jako zrani-
telný (V  2005). Z Valašska dosud uveden 
pouze ze tří lokalit (S  2001). 
Meloe violaceus Marsham, 1802
Ústí u Vsetína (6674), 11.IV.2007, 2 spec., ob-
serv. O. Konvička; Lačnov (6774), 1.–7.VII.2001, 
2 spec., observ. O. Konvička; Liptál (6773), 
1.V.1999, 1 spec., observ. O. Konvička; Prlov 
(6773), 29.IV.2003, 1 spec., observ. O. Konvička. 
V červeném seznamu bezobratlých hodnocen 
jako zranitelný (V  2005).

MYCETOPHAGIDAE
Mycetophagus quadriguttatus P. W. J. Müller, 1821
Nový Hrozenkov (6675), 15.V.2010, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička.

NITIDULIDAE
Cyllodes ater (Herbst, 1792)
Halenkov-Kutaný (6674), 21.VII.2003, 1 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička. 

OEDEMERIDAE
Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758)
Halenkov (6674), V.1996, 1 spec., lgt. et coll. L. 
Spitzer, det. O. Konvička; Halenkov-Hluboké 
(6674), 6.VI.1999, 1 spec., lgt. et coll. L. Spitzer, 
det. O. Konvička.
Anogcodes rufi ventris (Scopoli, 1763) 
Vsetín-Sychrov (6674), 7.VI.1995, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička.

OMALYSIDAE
Omalysus fontisbellaquei (Geoff roy, 1762)
Lačnov (6774), 1.–7.VII.2001, 1 spec., lgt., det. et 
coll. O. Konvička.

PTINIDAE
Ptinus raptor Sturm, 1837
Nový Hrozenkov (6675), 15.V.2010, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička.
Ptinus tectus Boieidieu, 1856
Vsetín-Sychrov (6674), 30.III.1998, 1 spec., lgt. 
et coll. O. Konvička, det. J. Vávra. Nepůvodní 
vzácnější druh, který se na našem území vysky-
tuje pouze synantropně. Rozšíření v České 
republice shrnul V  (2006b). 

SALPINGIDAE
Sphaeriestes aeratus Mulsant, 1859 
Lačnov (6773), 1.–7.VII.2002, 1 spec., lgt. et 
coll. O. Konvička, det. J. Vávra; Vsetín-Bečevná 
(6673), 10.XII.2005, 2 spec., lgt. et coll. O. 
Konvička, det. J. Vávra; Vsetín-Červenka (6674), 
23.XII.2007, 1 spec. lgt. et coll. O. Konvička, det. 
J. Vávra; Vsetín-Zbrojovka (6674), 18.III.2006, 
1 spec., lgt. et coll. O. Konvička, det. J. Vávra. 
Kromě nálezu z Lačnova byli všichni jedinci 
nalezeni pod šupinami kůry starších živých 
jedlí (Abies alba). Druh byl teprve nedávno 
poprvé publikovaný z Moravy (V  2002). 
V červeném seznamu bezobratlých hodnocen 
jako ohrožený (J  2005c).

SCARABAEIDAE
Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)
Bystřička-pod hrází přehrady (6574), 26.VI.1993, 
1 spec., observ. O. Konvička; Huslenky-Uherská 
(6774), 1.–20.VII.1992, 1 spec., 1.–20.VII.1994, 
2 spec., observ. O. Konvička; Karolinka (6675), 
14.VIII.1992, 1 spec., observ. O. Konvička; Velké 
Karlovice-Leskové (6676), 29.IX.1993, 1 spec., 
observ. O. Konvička; Halenkov-Vsacký Cáb Mt. 
(6674), 12.VII.2006, 1 spec., observ. L. Spitzer; 
Vsetín (6674), 10.VI.1993, 1 spec., observ. 
O. Konvička. V červeném seznamu bezobrat-
lých hodnocen jako zranitelný (K  2005).
Liocola lugubris (Herbst, 1786)
Kelč (6572), 22.v.1996, 1 spec., lgt., det. et coll. 
O. Konvička; Liptál (6773), 12.IX.1996, 1 spec., 
lgt. det. et coll. O. Konvička.
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Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)
Halenkov (6674), 19.V.1993, 2 spec., 4.IV.2000, 
1 spec., vše lgt., det. et coll. L. Spitzer; 
Pozděchov (6773), V.1994, lgt. D. Halata, det. 
O. Konvička, coll. L. Spitzer; Valašské Meziříčí 
(6573), 11.V.1998, 1 spec., lgt., det. et coll. O. 
Konvička; Vsetín-Jasenice (6674), 26.IV.1994, 
1 spec., lgt., det. et coll. L. Spitzer; Vsetín-Luh 
(6674), 1.VI.1992, 1 spec., lgt. det. et coll. O. 
Konvička. Druh se na začátku 90. let 20. sto-
letí vyskytoval velmi řídce, po roce 2000 jeho 
početnost velmi stoupla.
Trichius rosaceus (Voët, 1769)
Bystřička-pod hrází přehrady (6574), 18.III.1993, 
2 spec., observ. O. Konvička. V červeném 
seznamu bezobratlých hodnocen jako kriticky 
ohrožený (K  2005).

SILPHIDAE
Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)
Halenkov-Hluboké (6674), 11.VIII.2007, 1 spec., 
at light, lgt. det. et coll. O. Konvička.

STAPHYLINIDAE
Emus hirtus (Linaeus, 1758)
Halenkov-Hluboké (6674), 3.V.2009, 5 spec., 
observ. O. Konvička; Leskovec (6774), 1.V.2009, 
3 spec., observ. O. Konvička. Všichni jedinci 
nalezeni za slunečného počasí na kravském 
trusu. V červeném seznamu bezobratlých hod-
nocen jako ohrožený (B  et al. 2005). 
Quedius truncicola Fairmaire et Laboulbene, 1856
Vsetín-Jasenice (6674), 7.IV.1998, 1 spec., lgt. 
et coll O. Konvička, det. J. Vávra. Velmi vzác-
ný a lokální druh vyskytující se téměř výhrad-
ně ve stromových dutinách (S  1958). 
V červeném seznamu bezobratlých hodnocen 
jako kriticky ohrožený (B  et al. 2005). 
Staphylinus fossor Scopoli, 1772 
Vsetín-Jasenice (6674), 4.V.1997, 1 spec., lgt. et 
coll. O. Konvička, det. J. Vávra.

TENEBRIONIDAE
Allecula morio (Fabricius, 1787)
Vsetín-Jasenice (6674), 21.VII.2002, 1 spec., lgt., 
det. et coll. O. Konvička; Halenkov-Hluboké 
(6674), 11.VIII.2008, 1 spec., lgt., det. et coll. O. 
Konvička.

Mycetochara axillaris (Paykull, 1799)
Halenkov-Šuláčci (6674), 28.VI.2009, 1 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička.
Mycetochara maura (Fabricius, 1792)
Vidče (6574), 21.VI.2005, 1 spec., lgt., det. et 
coll. O. Konvička.
Prionychus ater (Fabricius, 1775)
Vidče (6574), 21.VI.2005, 1 spec., lgt., det. et 
coll. O. Konvička.

TETRATOMIDAE
Mycetoma suturale (Panzer, 1797)
Velké Karlovice-Razula (6676), 3.IV.2010, 3 mrt-
vé spec. na houbě Ischnoderma resinosum 
(čeleď Hapalopilaceae), lgt., det. et coll. O. 
Konvička. Jedná se o pralesní relikt, který je 
v červeném seznamu bezobratlých hodnocen 
jako kriticky ohrožený (J  2005d).
Tetratoma ancora Fabricius, 1790
Vsetín-Poschla (6673), 4.II.2008, 1 spec., pod 
šupinou kůry jedle, lgt. L. Spitzer, det. et coll. 
O. Konvička. 

TROGOSSITIDAE
Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758)
Leskovec (6773), 15.V.1994, 1 spec., lgt., det. et 
coll. O. Konvička.
Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)
Liptál (6673), 16.II.1997, 1 spec. docho-
ván ze smrkového polena, lgt., det. et coll. 
O. Konvička.
Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758)
Huslenky-Uherská (6774), 25.VII.1995, 1 spec., 
lgt., det. et coll. O. Konvička.

DISKUZE A ZÁVĚR
V práci jsou mimo ekologicky významných 
druhů uvedeny i druhy v České republice 
běžné, avšak z území dosud nepublikované 
nebo publikované z malého počtu lokalit či 
druhy s velmi kolísajícími velikostmi populací. 
Předložený výčet zahrnuje 81 druhů brouků 
z 28 čeledí z území Valašska z let 1992 až 2010. 
Za nejvýznamnější z faunistického hlediska 
považuji druhy Carabus sylvestris sylvestris  
(Carabidae), Quedius truncicola (Staphylinidae), 
Ampedus elegantulus (Elateridae), A. tristis 
(Ela teridae), Denticollis interpositus (Ela te-
ridae), Ischnodes sanquinicollis (Elateridae), 
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Derodontus ma cu laris (Derodontidae), Myce-
toma suturale  (Tetratomidae), Sphaeriestes 
aeratus  (Salpingidae), Rhamnusium bicolor 
(Cerambycidae) a Chrysomela saliceti (Chry-
somelidae). 

Za druhy nejohroženější – tedy druhy s vel-
kým významem pro ochranu přírody – lze 
označit Quedius truncicola, Ampedus elegan-
tulus, Ampedus tristis, Denticollis interpositus, 
Ischnodes sanquinicollis, Derodontus macula-
ris, Mycetoma suturale a Rhamnusium bicolor. 
Jedná se vesměs o druhy vázané svým vývo-
jem na staré stromy, dutiny a odumřelé dře-
vo a o druhy vyvíjející se v dřevokazných hou-
bách v takovémto prostředí. Vysoká míra 
jejich ohrožení je dána zejména velmi malým 
počtem vhodných biotopů v regionu. Pro zajiš-
tění ochrany těchto druhů by měl být přísně 
chráněn jejich biotop s důrazem na stávají-
cí staré stromy a odumřelé dřevo. Neméně 
důležité je zajištění kontinuity starých, dutých 
stromů a zajištění dostatku odumřelého dře-
va na lokalitách v současnosti i v budoucnu. 
Z prezentovaných druhů jich šest náleží mezi 
zvláště chráněné druhy dle Přílohy Vyhlášky 
395/1992 Sb., jsou to: Cucujus cinnaberinus, 
Emus hirtus, Gnorimus nobilis, Meloe rugosus, 
M. violaceus, Trichius rosaceus.

Publikované údaje přinesly poznatky o zají-
mavých a významných nálezech brouků v regi-
onu. Na základě toho lze předpokládat výskyt 
a nalezení dalších zajímavých a významných 
druhů, zejména mezi fytofágními druhy, kte-
ré byly dosud zkoumány jen velmi okrajově. 
Území Valašska se i přes všechny dosavadní 
publikované údaje jeví jako málo prozkoumané 
a pro komplexnější poznání zdejší fauny brou-
ků bude zapotřebí v průzkumech intenzivněji 
pokračovat. 
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Vodní brouci lučního pěnovcového prameniště v EVL Březnice u Zlína 
(Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, 

Hydraenidae)
Water beetles of the meadow spring with tufa formation in the 

Březnice near Zlín SEI (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Helophoridae, 
Hydrophilidae, Hydraenidae)

Dušan TRÁVNÍČEK
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Soudní 1, CZ-762 57 Zlín; e-mail: travnicek@centrum.cz

Keywords: conservation, eastern Moravia, faunistics, water beetles. 
Abstract: Water beetle fauna of the meadow spring with tufa formation in the Březnice near Zlín 
Site of European Importance (SEI) was investigated. In total, 35 species of water beetles (2 spp. 
of Haliplidae, 13 spp. of Dytiscidae, 3 spp. of Helophoridae, 13 spp. of Hydrophilidae, and 4 spp. of 
Hydraenidae) were recorded. Euryecious and detritophilous species prevail in the species spec-
trum, but crenophilous, potamal, rhitral and semiaquatic species are also considerably represent-
ed which is congruent with the habitat type. Habitat preference of the water scavenger beetle 
Enochrus fuscipennis is discussed, the occurrence of the diving beetle Hydroporus pubescens is 
confi rmed in Moravia. The water scavenger beetles Laccobius obscuratus and L. simulatrix were 
recorded in the studied meadow spring with tufa formation; the fi rst species fi gures among en-
dangered species in the red list of threatened species in the Czech Republic and the second one is 
classifi ed as critically endangered species. Mowing in late summer and no water regime changes 
are recommended for the conservation of the locality.
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A c c e p t e d :  1 4 .  8 .  2 0 1 0   I S S N :  1 8 0 4 - 2 7 3 2

ÚVOD
Vstup do Evropské unie znamenal pro Českou 
republiku mimo jiné i nutnost akceptovat 
evropskou legislativu týkající se ochrany příro-
dy. Na našem území byl na základě předchozí-
ho terénního šetření a vyhodnocení zaveden 
nový typ chráněných území, tzv. evropsky 
významné lokality (dále EVL). U řady z nich je 
známá jen základní charakteristika lokality, 
typ biotopu a popřípadě i několik druhů rost-
lin a živočichů, kteří jsou předmětem ochrany. 
Podobně kusé informace jsou k dispozici o EVL 
Březnice u Zlína (kód CZ0723401). Poněvadž se 
jedná o mokřadní lokalitu, společenstvo vod-
ních brouků zde nepochybně tvoří významnou 
složku bioty.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Sledovaná lokalita se nachází v jižní části Zlínské 
vrchoviny 1,3 km SZ od obce Březnice nedaleko 
Zlína ve čtverci faunistického mapování 6871. 
Jedná se o malé luční pěnovcové prameniště 
nacházející se na pravém břehu v aluviu poto-
ka, který je pravostranným přítokem toku 
Březinky. Nadmořská výška EVL se pohybuje 
v rozmezí 366–379 m. Rozloha celého EVL činí 1 
ha, ovšem vlastní prameniště je mnohem men-
ší. Jádrové území, pěnovcová pramenná čoč-
ka, na kterém probíhal výzkum vodních brou-
ků, má rozměry přibližně 20 × 20 m. Prameniště 
leží na výběžku louky mezi lesem a potokem. 
Foto 1 nabízí celkový pohled na prameniště, 
snímek byl pořízen 25.IV.2010 (Obr. 1).

Geologický podklad tvoří újezdské a vse-
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tínské vrstvy zlínského souvrství račanské 
jednotky magurského fl yše. Na složení vrstev 
mají největší podíl arkózové pískovce (místy 
glaukonitické), méně jsou zastoupeny jílov-
ce, které jsou zčásti vápnité (J  et al. 
2001). Prameniště je situováno na mírném sva-
hu orientovaném k jihovýchodu a svažujícím se 
k potoku. V horní a střední části prameniště se 

ve svrchním půdním horizontu nacházejí četné 
pěnovcové inkrustace a vytvořilo se zde něko-
lik drobných tůněk. Ve spodní části prameniště 
se nachází větší tůň o rozměrech cca 4 × 1,5 m, 
která pravděpodobně byla v minulosti vyhlou-
bena jako napajedlo pro pasoucí se dobytek. 
V této tůni, jejíž maximální hloubka se pohy-
buje kolem 0,5 m, se nachází bohatá synuzie 
parožnatek rodu Chara. 

Podle regionálně fytogeografi ckého členění 
území spadá do mezofytika, fytogeografi ckého 
okresu Zlínské vrchy (S  1988). Floristický 
průzkum zde provedla H  (2007). Z fy-
tocenologického hlediska patří vegetace pra-
meniště do svazu Caricion davallianae Klika 
1934 asociace Carici fl avae-Cratoneuretum fi lici-
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Obr. 1: Luční pěnovcové prameniště v EVL Březnice u Zlína.
Fig. 1: Meadow spring with tufa formation in the Březnice near Zlín SEI.

ni Kovács et Felföldy 1958. Zjistila zde také vý-
skyt celé řady vzácných a ohrožených taxonů 
vyšších rostlin. 

Na webových stránkách N  2000 (A -
 2006) lze najít údaje, které vedly 

k zařazení tohoto území mezi EVL. Vyskytuje se 
zde významné a bohaté společenstvo měkkýšů 
pěnovcových pramenišť, k nejvýznamnějším 

druhům patří vrkoč útlý (Vertigo angustior). Na-
cházejí se zde hned tři tzv. naturové biotopy – 
3140: tvrdé oligo–mezotrofní vody s bentickou 
vegetací parožnatek, 7220: petrifi kující prame-
ny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) a 91E0: 
smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní 
a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). 

MATERIÁL A METODIKA
Sběr materiálu jsem prováděl v letech 2006 
(10.VIII., 18.VIII., 6.IX.) a 2007 (2.IV. a 18.V.) 
a zahrnul jsem i materiál, který jsem získal při 
své první návštěvě lokality dne 7.VIII.2001. 
Brouky jsem sbíral pomocí vodních sítí a cední-
ků s různými průměry ok (0,2–1,5 mm), který-
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mi jsem smýkal vodní vegetaci v tůni. Využíval 
jsem i metody vyšlapávání okrajů vodní plochy 
a vyplachování jejích břehů. Na ploše prame-
niště a v malých tůňkách jsem prováděl distur-
banci povrchu, respektive dna a malým cední-
kem odlovoval objevující se brouky. Dokladové 
exempláře jsou uloženy ve sbírce Muzea jiho-
východní Moravy ve Zlíně. Použitá nomenkla-
tura je v souladu s Katalogem vodních brouků 
České republiky (B  et al. 2007).

VÝSLEDKY
Na sledované lokalitě jsem zjistil 2 druhy z čele-
di Haliplidae, 13 druhů z čeledi Dytiscidae, 
3 druhy z čeledi Helophoridae, 13 druhů z čeledi 
Hydrophilidae a 4 druhy z čeledi Hydraenidae; 
celkem jsem zde zaznamenal 35 druhů vodních 
brouků z uvedených čeledí. Přehled zjištěných 
druhů podává Tab. 1. V krátkém úseku potoka 
nacházejícím se v těsném sousedství prameniš-
tě jsem dále prokázal výskyt dvou druhů z čele-
di Elmidae: Elmis maugetii maugetii Latreille, 
1798 a Limnius volckmari (Panzer, 1793). V ta-
bulce nefi gurují, poněvadž tyto reofi lní druhy 
již pocházejí z jiného habitatu, než který je 
předmětem této studie. Jsou zde uvedeny 
pouze pro dokreslení fauny potoka, v dalším 
vyhodnocování fauny vodních brouků prame-
niště s nimi nebude operováno. 

V tabulce jsou rody a druhy v rámci čeledí 
řazeny abecedně, u každého druhu je uvede-
na jeho ekologická charakteristika, zařazení 
do bioindikační skupiny a případný stupeň 
ohrožení. Ekologické charakteristiky, zařazení 
do bioindikační skupiny i stupeň ohrožení jed-
notlivých druhů jsou převzaty z Katalogu vod-
ních brouků ČR (B  et al. 2007). Stupeň 
ohrožení je v několika málo případech odlišný 
od Červeného seznamu ohrožených druhů 
České republiky (F  et al. 2005), neboť 
autoři Katalogu, kteří rovněž zpracovali pří-
slušné pasáže Červeného seznamu, od publi-
kování Červeného seznamu nashromáždili dal-
ší poznatky, na jejichž základě tuto klasifi kaci 
přehodnotili (B  et al. 2007).

V druhovém spektru mají převahu euryekní 
a detritofi lní druhy, z charakteru lokality pak 
vyplývá i výrazné zastoupení krenofi lních, pota-
málních, ritrálních a semiakvatických druhů vod-
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ních brouků. Ze 35 zjištěných druhů je 27 (tj. 77 
%) řazeno do bioindikační skupiny E (eurytopní 
druhy), 7 druhů (tj. 20 %) náleží do bioindikační 
skupiny A (adaptabilní druhy). Zbývající 3 % pak 
připadají na druh Laccobius simulatrix, kterého 
autoři Katalogu (B  et al. 2007) pro nedo-
statek údajů z území České republiky nezařadili 
do žádné bioindikační skupiny, ale T  
(2010) na základě dalších nálezů navrhuje klasi-
fi kovat jej jako reliktní druh ve skupině R.

DISKUZE
Během výzkumu zde byl zjištěn výskyt několika 
vzácných a ohrožených druhů vodních brouků, 
některé nálezy jsou významné z hlediska fau-
nistického. K následujícímu abecednímu pře-
hledu těchto druhů připojuji ke každému krát-
ký komentář a v hranatých závorkách uvádím 
data sběru dokladových exemplářů, které jsou 
uloženy ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně.

Enochrus fuscipennis byl dříve považován pou-
ze za barevnou formu druhu E. quadripunctatus, 
v současnosti je uznáván jako samostatný druh 
(H  1998; H  1999, 2004). Poněvadž 
autoři příslušné pasáže Katalogu vodních brou-
ků ČR neměli k dispozici dostatečný vzorek 
dokladových exemplářů a recentních publiko-
vaných nálezů, nemohli rozhodnout, zda by 
tento druh měl být zařazen do některé katego-
rie ohrožených živočichů (B  et al. 2007). 
Dnes je možno konstatovat, že E. fuscipennis je 
u nás mnohem vzácnější než E. quadripuncta-
tus, a dobře patrná je jeho preference prame-
ništních habitatů. Prameniště však nejsou jedi-
ným typem prostředí, kde byl zjištěn. V ČR žije 
v různých typech stojatých i pomalu tekoucích 
vod, vedle pramenišť a oligotrofních nádrží 
byl zaznamenán i ve slatinných tůních a loka-
litách s extrémním chemismem. Podle mého 
soudu by měl být v ČR klasifi kován jako téměř 
ohrožený druh (NT). Na sledované lokalitě 
se vyskytuje hojně [10.VIII.2006, 1 exemplář; 
18.VIII.2006, 1 exemplář; 18.V.2007, 1 exemplář; 
vše D. Trávníček leg. et det.].

Hydroporus pubescens je v České republi-
ce recentně znám pouze ze západních Čech 
(B  et al. 2007). Publikován byl i z Mora-
vy (K  1867; F  1927–1930), ovšem 
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Taxon EC BG CS

Haliplidae

Haliplus heydeni Wehncke, 1875 eu E –

Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) rh, po, dt E –

Dytiscidae

Agabus biguttatus (Olivier, 1795) eu E –

Agabus bipustulatus (Linné, 1767) eu E –

Agabus melanarius Aubé, 1837 ac E –

Agabus paludosus (Fabricius, 1801) po A –

Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) eu E –

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1781) eu E –

Hydroporus ferrugineus Stephens, 1828 ac, cr A –

Hydroporus incognitus Sharp, 1869 eu E –

Hydroporus planus (Fabricius, 1781) eu E –

Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808) eu E –

Hyphydrus ovatus (Linné, 1761) eu E –

Ilybius fuliginosus fuliginosus (Fabricius, 1792) eu E –

Laccophilus minutus (Linné, 1758) eu E –

Helophoridae

Helophorus aquaticus (Linné, 1758) eu E –

Helophorus  dorsalis (Marsham, 1802) dt, eu E –

Helophorus obscurus Mulsant, 1844 eu, dt E –

Hydrophilidae

Anacaena globulus (Paykull, 1798) dt, cr, po E –

Anacaena lutescens (Stephens, 1829) eu E –

Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) dt A –

Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) sq, dt E –

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) dt, eu E –

Enochrus  fuscipennis (Thomson, 1884) dt, ac A DD

Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) dt, eu E –

Helochares obscurus (O. F. Müller, 1776) dt, eu E –

Hydrobius fuscipes (Linné, 1758) dt, eu E –

Hydrochara caraboides (Linné, 1758) dt, eu E –

Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) eu A –

Laccobius obscuratus Rottenberg, 1874 cr, sq A EN

Laccobius simulatrix Orchymont, 1932 si DD CR

Hydraenidae

Hydraena melas Dalla Torre, 1877 sq, eu E –

Limnebius papposus Mulsant, 1844 dt, sq A –

Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) eu E –

Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) dt, sq E –

Tab. 1: Přehled druhů vodních brouků zjištěných na pěnovcovém prameništi v EVL Březnice u Zlína. EC = ekologická 
charakteristika, BG = bioindikační skupina, CS = stupeň ohrožení. Zkratky použité pro ekologické charakteristiky: ac = acidofi lní, 
cr = krenofi lní, dt = detritofi lní, eu = euryekní, po = potamální, rh = ritrální, si = silikofi lní, sq = semiakvatický. Zkratky použité pro 
bioindikační skupinu: E = eurytopní druh, A = adaptabilní druh, DD = nedostatečně známá vazba na biotop. Zkratky použité pro 
stupeň ohrožení: CR = kriticky ohrožený, EN = ohrožený, DD = nedostatek údajů k zařazení druhu do kategorie.

Tab. 1: List of the water beetles species recorded at the meadow spring with tufa formation in the Březnice near Zlín SEI. EC 
= ecological characteristics, BG = bioindicator group, CS = conservation status. Abbr. used for ecological characteristics: ac = 
acidophilous, cr = crenophilous, dt = detritophilous, eu = euryecious, po = potamal, rh = rhitral, si = silicophilous, sq = semiaquatic. 
Abbr. used for bioindicator groups: E = eurytopic species, A = adaptable species, DD = insuffi  ciently known habitat associations. 
Abbr. used for conservation status: CR = critically endangered, EN = endangered, DD = insuffi  cient data to categorise the species.
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dokladové exempláře nejsou k dispozici. Na sle-
dované lokalitě se vyskytuje poměrně početná 
populace. Potvrzení výskytu tohoto druhu na 
Moravě a první dokladové exempláře z Mora-
vy [10.VIII.2006, 1 M; 18.VIII.2006, 1 M; 2.IV.2007 
1 exemplář; vše D. Trávníček leg. et det.].

Laccobius obscuratus je v České republice 
zařazen mezi ohrožené druhy. V Katalogu vod-
ních brouků ČR je po roce 1960 uváděna jedna 
známá lokalita z Čech a dvě z Moravy (B  
et al. 2007), v celé střední Evropě se vyskytuje 
vzácně (H  1998). Na sledovaném úze-
mí jsem zjistil vitální populaci tohoto druhu, 
ovšem vzhledem k jeho vzácnosti jsem dokla-
doval jen několik exemplářů [10.VIII.2006, 1 M; 
18.VIII.2006, 1 M, 1 F; vše D. Trávníček leg. et 
det.].

Laccobius simulatrix je v České republice hod-
nocen jako kriticky ohrožený druh. Zevrubný 
komentář k tomuto vodomilu je publikován na 
jiném místě v tomto čísle časopisu (T  
2010). 

V minulosti byla plocha EVL pravděpodobně 
využívána jako extenzívní pastvina, popřípadě 
louka. Plocha prameniště a jeho bezprostřední 
okolí bylo naposledy koseno v roce 2001, od té 
doby zde probíhá sukcese. Povrch prameniště 
příležitostně rozrývají divoká prasata, ale jejich 
aktivita v podstatě nijak neohrožuje stávající 
společenstvo vodních brouků. Naopak, vzhle-
dem k absenci kosení mohou mít tyto distur-
bance kladný vliv na udržení populací někte-
rých druhů rostlin (H  2007). Jak autor-
ka uvádí, na začátku vegetační sezóny roku 
2007 divoká prasata silně rozryla prameniště 
a poškodila porosty suchopýrů a mechové pat-
ro. Avšak již koncem srpna téhož roku regene-
race značně pokročila a porosty suchopýrů se 
začaly znovu zapojovat.

Aby zůstal zachován charakter této lokality 
jako lučního pěnovcového prameniště, bylo 
by vhodné tuto plochu jedenkrát ročně kosit 
(v pozdním létě) a rovněž zajistit odklizení 
pokosené biomasy. Jak upozorňuje H  
(2007), absence kosení by mohla vést ke změ-
ně rostlinného společenstva směrem k naru-
šovaným porostům sítin nebo vlhkým pcháčo-
vým loukám. Takové změny by se odrazily i na 
druhovém spektru vodních brouků a v koneč-
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ném důsledku by vedly k vymizení některých 
z uvedených vzácných druhů. K základním 
předpokladům zachování tohoto prameniště 
patří i neprovádět zde žádné zásahy, které by 
měly vliv na stávající vodní režim.

SOUHRN A ZÁVĚR
Luční pěnovcové prameniště, které se nachá-
zí na ploše EVL Březnice u Zlína, je významné 
nejenom výskytem vzácných a ohrožených dru-
hů rostlin, přítomností měkkýše vrkoče útlého 
(Vertigo angustior), nýbrž i zajímavou faunou 
vodních brouků. Na sledované lokalitě byly zjiš-
těny 2 druhy z čeledi Haliplidae, 13 druhů z čele-
di Dytiscidae, 3 druhy z čeledi Helophoridae, 13 
druhů z čeledi Hydrophilidae a 4 druhy z čeledi 
Hydraenidae; celkem zde bylo zaznamenáno 
35 druhů vodních brouků. V druhovém spekt-
ru mají převahu euryekní a detritofi lní druhy, 
z charakteru lokality pak vyplývá i výrazné 
zastoupení krenofi lních, potamálních, ritrálních 
a semiakvatických druhů vodních brouků. Byly 
zde zjištěny některé druhy významné z hledis-
ka faunistického. Diskutována je vazba vodo-
mila Enochrus fuscipennis k biotopu, potvrzen 
byl výskyt potápníka Hydroporus pubescens 
na Moravě. Na lokalitě se vyskytují i vodomi-
lové Laccobius obscuratus, jenž je v seznamu 
ohrožených druhů České republiky zařazen 
mezi ohrožené druhy, a L. simulatrix, který je 
klasifi kován jako kriticky ohrožený druh. Pro 
zachování lokality ve stávající podobě by bylo 
žádoucí provádět v pozdním létě její kosení 
a nijak neovlivňovat stávající vodní režim. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se zde vyskytuje 
hned několik bioindikačně významných druhů 
vodních brouků, kteří navíc patří v ČR k vzác-
ným živočichům, si tato lokalita nepochybně 
zaslouží ochranu, jež byla navržena již na zákla-
dě dřívějšího fl oristického a malakologického 
výzkumu.
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Abstract: The paper contributes to the new and remarcable records of butterfl ies and burnet 
moths (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea and Zygaenidae) from Moravian Wallachia re-
gion (District Vsetín, Czech Republic). The records came mainly from the Vsetínská and Rožnovská 
Bečva river valley from 2006–2010. Many recorded species are endangered in the Czech Republic, 
or otherwise important nationally. Records of the following butterfl ies are commented in de-
tail: Pyrgus alveus, Spialia sertorius, Hesperia comma, Parnassius mnemosyne, Iphiclides podalir-
ius, Hamearis lucina, Lycaena dispar, Satyrium acaciae, S. w-album, Cupido argiades, C. decolora-
tus, Phengaris arion, P. nausithous, P. teleius, Aricia eumedon, Polyommatus bellargus, P. dorylas, 
Melitaea cinxia, M. aurelia, Argynnis niobe, Brenthis ino, Brintesia circe, Erebia aethiops, Jordanita 
globulariae, J. notata, Zygaena carniolica and Z. brizae.

R e c e i v e d :  1 5 .  1 0 .  2 0 1 0    A c t a  C a r p .  O c c . ,  1 :  1 9 – 3 9 ,  2 0 1 0

A c c e p t e d :  1 2 .  1 1 .  2 0 1 0   I S S N :  1 8 0 4 - 2 7 3 2

ÚVOD
Valašsko (Vsetínsko, jižní část CHKO Beskydy) 
bylo ve srovnání s atraktivnějšími regiony 
České republiky dlouho lepidopterologicky 
zanedbáváno. Sběratelské a publikační úsilí 
bylo dlouhodobě směřováno do atraktivněj-
ších částí ČR, respektive Moravy. První údaje 
o rozšíření některých druhů motýlů přinesl již 
S  (1912–1913, 1936). Většina historických 
údajů o výskytu motýlů však pochází z 60. až 
80. let 20. století. Publikace se regionem zabý-
valy buď jen okrajově, nebo šlo pouze o dílčí 
zprávy o rozšíření vzácnějších druhů: A  
(1944), D  (1945), P   G  
(1946), S  (1963), Č  (1972), S  
(1975), V  (1975), B  (1987), J  

 G  (1990, 1991), E  et al. (1997, 
1998), K  et al. (2000), S  (2000) a S  

 K  (2000). Komplexnější údaje z konce 
20. století téměř chybí a severovýchod a jiho-
východ CHKO Beskydy tak dlouho patřil k lepi-
dopterologicky k jedněm z nejméně prozkou-
maných oblastí v rámci celé ČR. 

V druhé polovině 20. století došlo postup-
ně k degradaci kvalitních přírodních biotopů 
v níže položených regionech Moravy a k reduk-
ci maloplošné pastvy a extenzivní zemědělské 
péče o krajinu. Naproti tomu si valašská krajina 
zachovala svůj původní ráz, a místní obyvatelé 
zde nadále běžně tradičně zemědělsky hospo-
daří. Valašsko je tak stále tvořeno unikátní živou 
mozaikou rozsáhlých přirozených a pastevních 
lesů, remízků, činných i opuštěných exten-
zivních pastvin a luk. První poznatky o fauně 
motýlů, jejich rozšíření a stupni ohrožení mno-
ha druhů shrnuli K  et al. (2001). Práce byla 
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však postavena na velmi útržkovitých datech, 
která nepostihovala aktuální stav mnoha ubý-
vajících druhů. Ucelenější plošné poznatky 
o rozšíření denních motýlů z regionu byly pub-
likovány až v práci B  et al. (2002). 

Po roce 2000 bylo Valašsko lepidopterologic-
ky znovu objeveno. Poté bylo během zhruba 
deseti let dosaženo vysokého stupně poznání 
fauny motýlů. Prostředí činných extenzivních 
pastvin a luk bylo podrobeno důkladnému 
průzkumu, který v kontrastu s obdobnými hra-
ničními horami v ČR odhalil stávající vysokou 
diverzitu ubývajících pastvinných specialistů. 
Jen z údolí Huslenky-Losový a blízkého okolí 
je uváděn výskyt více než 800 druhů motýlů 
(K  & S  2007), z údolí Halenkov-Lušová 
pak 83 druhů denních motýlů a 11 druhů čeledi 
Zygaenidae (cf. Z  & S  2009). Je 
zřejmé, že se vzrůstající mírou poznání fauny 
Valašska bude hodnotných nálezů i nadále při-
bývat, a to ve všech skupinách bezobratlých

Od roku 2005 byla provedena řada inven-
tarizačních průzkumů maloplošných chrá-

něných území a vybraných přírodovědně 
cenných území (K  2004; D  2005; 
S  2005a,b; V  2005; P  2007; 
D  2008a,b; F   S  2008a,b; 
S  2008a,b; S  2008a,b,c, 2009a,d; 
S  & B  2009). Velké množství dat 
pochází z monitoringů cílených na druhy motý-
lů zařazených do přílohy IV směrnice Evropské 
unie o druzích a stanovištích – Natura 2000 
nebo na druhy obecně ohrožené vymizením, 
jako jsou Phengaris arion (S  2005–2010b), 
P. nausithous (S  2005–2010a), P. teleius 
(S  2005–2010a), Parnassius mnemosyne 
(S  2005–2006, 2008–2010; V  
2007) a další. Publikovány jsou i nálezy vel-
mi vzácných druhů denních motýlů, mnohdy 
přežívajících v jedné izolované kolonii či opě-
tovně nalezených po desítkách let (K  & 
B  1996; S  2008d,e, 2009b; S  
et al. 2009a; Š  et al. 2009, Z  & 
S  2009). V letech 2006–2009 bylo zpra-
cováno rozšíření denních motýlů a vřetenušek 
na celém území CHKO Beskydy na základě 

Obr. 1: Pohled na mozaiku biotopů v údolí Huslenky-Losový. Stanoviště většiny komentovaných druhů motýlů (Foto D. Halata).
Fig. 1: Biotope mozaic in Huslenky-Losový valley. Home of most of commented butterfl ies and moths (Photo D. Halata).

A  C  O  |  S  L .   B  J .
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jednotné metodiky spočívající v pěti návště-
vách každého kvadrátu o velikosti 1/16 běž-
ného faunistického čtverce (cf. Z  1972) 
za pomoci 17 mapovatelů (S  & B  
2008; S  2009c). Informace o historickém 
a recentním rozšíření byly získány i excerpcí 
sbírek lokálních sběratelů. Velká sbírka den-
ních motýlů (i běžných druhů) dokumentující 
stav společenstev motýlů od počátku druhé 
poloviny 20. století je deponována v Muzeu 
regionu Valašsko, Valašské Meziříčí. Jádro sbír-
ky pochází z let 1969–1973 a zahrnuje mimo 
jiné sbírky M. Gri gy (Veselá), B. Novotného 
(Hulín), J. Sta rého (Olomouc). Dále byly zpra-
covány soukromé  sbírky J. Domese (Hranice 
na Moravě) a L. Fialy (Vsetín). Množství údajů 
pochází též z databáze Mapování motýlů ČR, 
spravované Entomologickým ústavem BC AV 
ČR v Českých Budějovicích.

Rovněž bylo publikováno několik prací ko-
mentujících potenciál Valašska jako regionu 
dosud hostícího ohrožené pastevní specialisty 
a druhy světlých lesů (K  et al. 2005; 
S  & T  2005; K  & S  2007; 
P   W  2008; S  et al. 2009b; 
S  et al. 2010).

Cílem práce je shrnout a komentovat poznat-
ky získané v letech 2006–2010 o rozšíření pro 
Valašsko typických druhů denních motýlů 
a vřetenušek, které jsou v rámci ČR ohrožené 
či vymírají, dále pak nálezy nových druhů motý-
lů, které jsou v regionu zaznamenány poprvé 
nebo byly znovu nalezeny po několika desít-
kách let. 

METODIKA A SBĚR DAT
CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Materiál byl sbírán převážně ve středních 
nadmořských výškách (250–800 m n. m.) 
okresu Vsetín. Jedná se o navzájem propoje-
ný komplex lesnaté pahorkatiny v povodí řeky 
Vsetínská Bečva tvořený hřebeny Javorníků, 
Hostýnských a Vsetínských vrchů. Kromě lesa 
je zde i bohatá mozaika luk a pastvin. Časté jsou 
i výhřevné jižní stráně, které jsou vlivem dlou-
hodobé pastvy pokryté sporou vegetací a mís-
ty solitérními keři jalovce. Podíl lesů dosahuje 
cca 60 % území. V lesních porostech dominuje 
smrk (Picea abies), cca 25 % zaujímají listnaté 

lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus sylva-
tica), který je doprovázen minoritním javorem 
klenem (Acer pseudoplatanus) dosahujícím 
zastoupení kolem 1 % a jedlí bělokorou (Abies 
alba) s cca 3% zastoupením (P  & T  
2001). Geomorfologicky patří pahorkatiny 
k provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější 
Západní Karpaty (C  1972). Nejvyšší horou 
je Veľký Javorník (1071 m n. m.), jehož vrchol 
leží na slovenské straně pohoří. Geologický 
podklad tvoří komplexy jílovců a pískovců zlín-
ského souvrství račanské jednotky magurské-
ho fl yše (cf. P  & T  2001). Území je 
podle klimatických charakteristik zahrnuto do 
oblasti chladné, region CH 7 (Q  1971). 

SBĚR MATERIÁLU
Příspěvek shrnuje výsledky průzkumů z let 
2006–2010. Zájmovou skupinou byli denní 
motýli (Hesperioidea & Papilionoidea) a vře-
tenušky (Zyganidae). Ze získaných dat jsou 
prezentovány pouze vybrané druhy v oblasti či 
v ČR ustupující, pro oblast typické, či jejichž pří-
tomnost byla zaznamenána nově. Celkem bylo 
v uvedených letech ze zájmového území zís-
káno približně 20 000 záznamů o výskytu den-
ních motýlů a vřetenušek (Databáze Mapování 
motýlů ČR). 

Denní motýli byli monitorováni klasickými 
metodami, pochůzkami v době letu cílových 
druhů na jejich biotopech či cíleným vyhledá-
váním biotopů dosud neznámých, odlovem 
motýlů do entomologické síťky. Zelenáčci 
(Jordanita spp.) byli také zjišťováni pomocí pře-
nosných světelných lapačů. Dokladové exem-
pláře významnějších druhů jsou uloženy ve 
sbírkách autorů (L. Spitzer – LS, J. Beneš – JB) 
a ve sbírce Muzea regionu Valašsko (Muzeum 
ve Valašském Meziříčí). Nomenklatura se řídí 
dle práce L   L  (2005).

VÝSLEDKY
KOMENTÁŘ K EKOLOGICKY A FAUNISTICKY 
VÝZNAMNÝM NÁLEZŮM
Faunisticky významné nálezy motýlů jsou 
komentovány u jednotlivých druhů. Řazení 
druhů respektuje současný seznam motýlů ČR 
(L   L  2005). Pro každý komento-
vaný druh jsou uvedeny rámcové údaje o bio-
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nomii a statutu ohrožení druhu. Údaje jsou 
řazeny dle faunistických kvadrátů. Každý nález 
je stručně diskutován v širším faunistickém 
rámci. 

ČELEĎ VŘETENUŠKOVITÍ ZYGAENIDAE
Zelenáček koulenkový
Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
Vázaný na výhřevné subxerotermní vysoko-
stébelné trávníky; larvy minují v listech chrp 
Centaurea scabiosa, C. jacea (E  & T  
1999), rozšířený především v termofytiku Čech 
a Moravy (M   P  1963), v součas-
nosti hojný např. v Bílých Karpatech (Databáze 
Mapování motýlů ČR; LS  JB pers. observ.). 
Druh je z oblasti Valašska udáván historicky 
(Vsetín-Žamboška (6673), 8.VII.1955, lgt. E. 
Fiala; Valašská Polanka (6774), 8.VII.1959, lgt. 
E. Fiala, coll. L. Fiala, Vsetín, vše det. JB), dále 
pak ze severní Moravy doložen pouze z okolí 
Nového Jičína (S  1912; Nový Jičín-Kojetín, 
PR Svinec (6473), 22.VI.1994, 2 M, 27.VI.1994, 
1 M, J. Sitek leg., det. et coll.; Databáze Mapo-
vání motýlů ČR). V minulých letech se ojedině-
le vyskytoval také na jižním okraji sledované 
oblasti – v severní části CHKO Bílé Karpaty (Ne-
dašova Lhota (6874), 11.VII.2008, 1 M, lgt., det. 
et coll. LS). Nově byl druh nalezen na více loka-
litách na Vsetínsku po zhruba padesáti letech 
v roce 2009, kdy zde byla zaznamenána jeho 
expanze na sever. Všechny exempláře byly 
determinovány na základě preparace genitálií 
a uloženy ve sbírkách autorů.

Materiál: 
6674: Halenkov-Hluboké, 12.VII.2009, 1 M, lgt., 

det. et coll. LS, 16.VI.2009, 2 M, lgt., det. et 
coll. LS, 14.VII.2009, 2 M, lgt., det. et coll. LS; 
Halenkov-Lušová, 6.VII.2009, 1 M, lgt., det. et 
coll. LS; 

6675: Nový Hrozenkov-Břežitá, 13.VII.2009, 
desítky M & F, lgt., det. et coll. LS.

Zelenáček velký
Jordanita notata (Zeller, 1847)
Vázaný na výhřevné subxerotermní krátko-
stébelné trávníky; larvy minují v listech chrp 
Centaurea scabiosa, C. jacea (E  & T  
1999). Ohrožený druh zelenáčka, hodnocen 

jako zranitelný – VU (F  et al. 2005), 
i v minulosti vždy pouze lokální, z druhé polovi-
ny 20. století udáván z Bílých Karpat (K  
& G  1984), Pálavy (L  1994) 
a recentně ze Vsetínska (K  & B  1996). 
V Čechách je známo pouze několik lokalit 
v teplých oblastech středních a severních Čech 
(M   P  1963, Databáze Mapování 
motýlů ČR). Druh je udáván z lokality Huslenky-
Losový, Halenkova a okolí Nového Hrozenkova 
(K  & B  1996; K  & S  2007). 
Populace druhu negativně reagují na ploš-
nou seč a intenzivní pastvu, likviduje jej ploš-
né a brzké sečení nedopasků (K  et al. 
2005). Jde o jedinou oblast výskytu na severní 
Moravě. Samci Jordanita notata a J. globulari-
ae přilétali pravidelně do přenosných světel-
ných lapačů za soumraku na počátku večera. 
Všechny exempláře byly determinovány na 
základě preparace genitálií a uloženy ve sbír-
kách autorů.
Materiál: 
6674: Halenkov-Dinotice, 26.VI.2009, 2 M, lgt., 

det. et coll. LS; Halenkov-Hluboké, 4.VII.2009, 
1 M, lgt., det. et coll. LS, 26.VI.2009, 1 M, lgt., 
det. et coll. LS; Halenkov-Lušová, 10.VII.2006, 
5 ex., observ. J. Dandová, 25.VI.2009, 1 F, 
lgt., det. et coll. LS, 6.VII.2009, 2 F, lgt., det. 
et coll. LS; Huslenky-Losový, 3.VII.2006, 1 M, 
lgt., det. et coll. LS, 6.VII.2006, 1 ex., observ. 
J. Dandová, 26.VI.2009, 1 F, lgt., det. et coll. 
LS; Vsetín-Sychrov, PP Vršky-Díly, 4.VII.1997, 
2 M, 1 F, lgt., det. et coll. JB a T. Kuras;

6675: Nový Hrozenkov-Babínek, 27.VI.2009, 
1 M, lgt., det. et coll. LS; Nový Hrozenkov-
Vranča, 7.VII.2006, 1 M., lgt., det. et coll. J. 
Skala;

6676: Velké Karlovice-Malá Hanzlůvka, 14.VI.2007, 
3 M, lgt., det. et coll. LS.

Vřetenuška ligrusová
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Pontomediteránní druh vázaný na nejvýhřev-
nější stráně s krátkostébelnou subxerotermní 
vegetací (nejlépe s občasným narušováním 
rostlinného krytu) (K  1993). Živnou rostli-
nou je v podhůří nejčastěji štírovník růžkatý 
(Lotus corniculatus) (N  et al. 1999). 
Historicky široce rozšířený druh (např. S  
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1936; P  & G  1946), který z území 
ČR drasticky ustoupil. Valašsko je momentál-
ně jedinou známou oblastí výskytu druhu na 
severní Moravě (Databáze Mapování motý-
lů ČR). V současnosti žije nejblíže na střední 
Moravě (Databáze Mapování motýlů ČR), hoj-
něji pak v Bílých Karpatech (např. K  & 
G  1984), a to i v jejich severní části 
v okolí Nedašovy Lhoty a Brumova-Bylnice (O. 
Konvička pers. observ.). Druh je udáván z lokali-
ty Huslenky-Losový poprvé z roku 2003 (K  
& S  2007), poté byl nalezen na několika 
subxerotermních lokalitách v nižších partiích 
jižních svahů Vsetínských vrchů v prostoru 
mezi Huslenkami a Karolinkou. Je ohrožen 
zarůstáním lokalit keři a stromovým náletem, 
likviduje jej intenzivní pastva dobytka a plošná 
seč (cf. K  et al. 2005).
Materiál: 
6674: Halenkov-Dinotice, 15.VII.2006, 10 ex., 

observ. LS; Halenkov-Hluboké, 25.VII.2006, 20 
ex., observ. LS; Halenkov-Lušová, 17.VII.2006, 
1 ex., lgt. LS, 20.VII.2006, 1 ex., lgt. LS, 
16.VII.2007, 1 ex., lgt. LS, 6.VII.2009, 1 ex., 
lgt. LS, 13.VII.2010, 1 ex., lgt. LS; Halenkov-
Dinotice, Svrčín, 15.VII.2006, 6 ex., observ. LS; 
Huslenky-Losový, 22.VII.2006, 2 ex., lgt. LS;

6675: Nový Hrozenkov, 11.VII.2006, 1 ex., lgt. 
LS; Nový Hrozenkov-Babíneček, 21.VII.2007, 
1 ex., observ. LS; Nový Hrozenkov-Babínek, 
15.VII.2006, 5 ex., lgt., det. et coll. L. Fiala, 
18.VII.2006, 5 ex., observ. LS, 24.VII.2006, 
100 ex., observ. LS, 19.VII.2006, 4 ex., lgt., det 
et coll. L. Fiala, 21.VII.2007, 1 ex., observ. LS, 
20.VII.2008, 100 ex., observ. LS; Karolinka-
Kobylská, 14.VII.2006, 100 ex., observ. J. Pa-
velka, 23.VII.2006, 10 ex., observ. J. Darebník, 
26.VII.2006, 15 ex., observ. J. Darebník, 
28.VII.2006, 1 ex., observ. LS, 18.VII.2007, 
20 ex., observ. LS; 12.VII.2009, 2 ex., observ. 
LS; Karolinka-pod Baraním, 14.VII.2006, 100 
ex., observ. J. Pavelka; Karolinka-Raťkov, 
18.VII.2007, 2 ex., observ. LS.

Vřetenuška třeslicová
Zygaena brizae (Esper, 1800)
Pontomediteránní vřetenuška středně suk-
cesních subxerotermních lučních biotopů 
(K  1993). Larvální vývoj probíhá v listech 

pcháčů (Cirsium spp.) (N  et al. 1999). 
Populacím druhu nevyhovuje plošná seč ani 
intenzívní pastva (či časné kosení nedopas-
ků). Druh je v Červeném seznamu bezobrat-
lých hodnocen jako kriticky ohrožený (CR) 
(F  et al. 2005). Historicky na Moravě roz-
šířená (S  1936; P  & G  1946, 
Databáze Mapování motýlů ČR), v současnosti 
na většině území vymřelá (v Čechách nežije), 
recentně přežívá na několika místech na jižní 
a jihovýchodní Moravě (K  & G  
1984; L  & M  2002; Databáze 
Mapování motýlů ČR.). V rámci oblasti je druh 
recentně uváděn z lokality Huslenky-Losový, 
okolí Halenkova a Nového Hrozenkova (K  
& B  1996; K  & S  2007). Historicky 
je nález druhu uváděn z lokality Velké Karlovice-
Miloňov (6675, 26.VI.1952, 1 ex., lgt. E. Fiala, det. 
LS, coll. L. Fiala, Vsetín). Jedná o řídce rozšíře-
nou vřetenušku, preferující jižně exponované, 
opuštěné extenzivní pastviny, kde jsou dosud 
časté plochy se sporou vegetací a hojný pcháč 
bělohlavý (Cirsium eriophorum). Vzhledem 
k malé velikosti a časnému fenologickému 
výskytu může být přehlížena a ve skutečnosti 
v oblasti více rozšířena.
Materiál: 
6575: Hutisko-Solanec, Zákopčí, 13.VI.2007, 

1 ex., lgt. T. Kadlec; 
6674: Halenkov-Dinotice, 5.VII.2006, 1 ex., lgt. 

LS; Halenkov-Lušová, 6.VII.2009, 2 ex., lgt. LS, 
13.VII.2010, 1 ex., lgt. LS; Halenkov-Dinotice, 
Svrčín, 5.VII.2006, 6 ex., lgt. LS; Huslenky-
Losový, 28.VI.2010, 1 ex., lgt. LS; 

6675: Karolinka-Kobylská, 12.VII.2009, 2 ex., lgt. 
LS; Velké Karlovice-Bzové, 14.VII.2010, 1 ex., 
lgt. LS; 

6676: Velké Karlovice-Koncová, 10.VII.2006, 
2 ex., lgt. M. Zapletal.

ČELEĎ SOUMRAČNÍKOVITÍ HESPERIIDAE
Soumračník skořicový
Spialia sertorius (Hoff mannsegg, 1804)
Ohrožený druh, vázaný na otevřené xero-
termní biotopy stepního charakteru se sporou 
vegetací a množstvím narušeného povrchu 
půdy (B  et al. 2002). Druh je v Červeném 
seznamu bezobratlých hodnocen jako zrani-
telný (VU) (F  et al. 2005). V minulosti 
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se běžně vyskytoval na odhalených hranách 
polních cest, na pastvinách či kamenitých 
sesuvech, v současnosti na severní Moravě na 
několika málo lokalitách, většinou ve vápen-
cových lomech, larva žije na krvavci men-
ším (Sanguisorba minor) (B  et al. 2002). 
V minulosti hlášen ze Vsetína (6.V.1966, 1 ex., 
lgt. Z. Valchář, coll. Muzeum regionu Valašsko, 
Vsetín). V posledních letech byl znám vzácně 
pouze v nPP Losový (K  & S  2007), 
v údolí Halenkov-Lušová (Z  & S  
2009) a Dinotice (S  & B  2008). 
Ochrana druhu spočívá v zamezení zarůstání 
polních cest a podpoře extenzivní pastvy pře-
devším na velmi strmých svazích, kde vlivem 
pastvy dochází k narušování vegetačního krytu 
(cf. B  et al. 2002; K  et al. 2005). 
Materiál: 
6674: Halenkov-Dinotice, 5.VII.2006, 1 ex.; lgt. LS, 

16.VIII.2007, 1 ex., lgt. LS; Halenkov-Hluboké, 
25.VII.2006, 1 ex. lgt. LS; Halenkov-Lušová, 
16.VIII.2007, 1 ex., lgt. LS; Hovězí-Hovízky, 
16.VI.2008, 2 ex., observ. LS; Huslenky-Losový, 
27.VII.2006, 2 ex., lgt. J. Dandová, 17.VIII.2009, 
1 ex., observ. LS; 

6675: Karolinka, 29.V.2006, 2 ex., lgt. L. Fiala, 
28.V.2007, 2 ex. L. Fiala, 11.VI.2007, 1 ex., observ. 
L. Fiala; Nový Hrozenkov-Břežitá, 8.VII.2006, 
1 ex., lgt. J. Darebník; Velké Karlovice-Jezerné, 
20.VI.2007, 2 ex., lgt. L. Fiala; 29.V.2006, 2 ex., 
lgt. L. Fiala;

6773: Liptál-Hořansko, 2.VI.2008, 10 ex., observ. 
LS.

Soumračník bělopásný
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Druh je v Červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako zranitelný (VU) (F  et al. 
2005). V minulosti řídce rozšířený druh ve všech 
moravských pahorkatinách. V současnosti v ce-
lé ČR velmi lokální a vzácný. Živnou rostlinou je 
devaterník velkokvětý (Helianthemum grandi-
fl orum) (B  et al. 2002). V oblasti byl vzácně 
nalézán na extenzivních pastvinách pravidelně 
až do 70. let 20. století (D  1945; S  
1975; coll. Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek; coll. 
Muzeum regionu Valašsko, Vsetín). Od té doby 
je tento druh na Valašsku a CHKO Beskydy 
nezvěstný (Databáze Mapování motýlů ČR). 

V roce 2007 byli pozorováni dva jedinci v obci 
Halenkov na ovčích extenzivních pastvinách 
s velmi vysokou diverzitou motýlů. Vzhledem 
k pozdnímu fenologickému výskytu a charak-
teru lokality nehrozí záměna s podobnými 
druhy, jako jsou Pyrgus armoricanus (Hübner, 
1803), P. trebevicensis (Warren, 1926) a P. serra-
tulae (Rambur, 1839). Jedná se o jediné recent-
ní údaje pro celou severní Moravu.
Materiál: 
6674: Halenkov-Dinotice, 16.VIII.2007, 1 ex., 

observ. LS.; Halenkov-Lušová, 16.VIII.2007, 
2 ex., observ. LS.

Soumračník čárkovaný
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Druh je v Červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako zranitelný (VU) (F  et al. 
2005), v minulosti se vyskytoval plošně, značně 
ustoupil především v chladnějších oblastech. Je 
vázán na otevřená a často narušovaná stanoviš-
tě, preferuje krátkostébelné výslunné trávníky. 
Živnou rostlinou je na těchto biotopech hojná 
kostřava ovčí (Festuca ovina agg.) (B  et 
al. 2002). Druh je z Valašska historicky udáván 
(Vsetín, 5.VIII.1967, 1 ex., lgt. Z. Valchář, Veselá, 
24.VII.1963, 1 ex., lgt. M. Griga, 27.VIII.1966, 
1 ex., lgt. M. Griga, vše coll. Muzeum regionu 
Valašsko, Vsetín), z okolí Valašského Meziříčí-
Junákova a Domorackého lesa (D  1945), 
z Bystřičky a Horní Bečvy (S  1975) a z Dol-
ní Bečvy (kolem roku 1950, lgt. L. Stiova; B  
et al. 2002, Databáze Mapování motýlů ČR). Na 
Valašsku recentně zjištěn především ve střed-
ní a jižní části CHKO Beskydy (údolí Vsetínské 
Bečvy a okolí Rožnova pod Radhoštěm), kde 
je nyní velmi rozšířený na extenzivních pastvi-
nách, kde dobytek často narušuje drn. Motýl 
je ohrožen ústupem pastvy a zarůstáním dříve 
pravidelně narušovaných ploch (B  et al. 
2002). 
Materiál: 
6574: Valašská Bystřice, 22.VII.2007, 1 ex., 

observ. LS; Vidče, 24.VI.2007, 20 ex., lgt. 
J. Pavelka; 

6575: Horní Bečva, 14.VII.2007, 2 ex., observ. J. 
Skala, 25.VII.2007, 1 ex., observ. J. Darebník; 
Horní Bečva-Bukoviny, 15.VIII.2007, 2 ex., 
observ. M. Menšík; Horní Bečva-Kudlačena, 
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19.VIII.2007, 1 ex., observ. T. Kadlec; Hutisko-
Solanec, 14.VII.2007, 1 ex., observ. J. Skala, 
25.VIII.2007, 5 ex., observ. J. Skala; Hutisko-
Solanec, Zákopčí, 18.VIII.2007, 1 ex., observ. 
T. Kadlec; 

6576: Horní Bečva-Kladnatá, 15.VII.2009, 10 ex., 
observ. J. Darebník;

6673: Kateřinice, 6.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; 
Ratiboř, 6.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; Vsetín-
Semetín, 2.VIII.2009, 2 ex., observ. observ. 
LS; 

6674: Halenkov-Hluboké, 2005–2010, řídký 
výskyt, observ. LS; Halenkov-Dinotice, 2005–
2010, hojný výskyt, observ. LS; Halenkov-
Lušová, 2005–2010, hojný výskyt, observ. 
LS; Hovězí-Hovízky, 6.VIII.2007, 1 ex., observ. 
LS, 16.VIII.2007, 5 ex., observ. LS; Huslenky-
Bratřejůvka, 2005–2010, hojný výskyt, ob-
serv. LS; Huslenky-Černé, 11.VIII.2009, 2 ex., 
observ. LS; Huslenky-Losový, 2004–2010, hoj-
ný výskyt, observ. LS; Malá Bystřice-Bošová, 
22.VII.2007, 5 ex., observ. LS, 21.VIII.2007, 
1 ex., observ. LS; Valašská Bystřice-Tísňavy, 
1.VIII.2007, 1 ex., observ. J. Pavelka, 21.VII.2007, 
10 ex., observ. J. Pavelka, 22.VII.2009, 100 ex., 
observ. LS; Vsetín-Horní Jasénka, 31.VII.2008, 
2 ex., observ. LS;

6675: Karolinka, 2006–2010, hojný výskyt, ob -
serv. LS; Karolinka-Kobylská, 2007–2010, 
hojný výskyt, observ. LS; Karolinka-Raťkov, 
2006–2010, hojný výskyt, observ. LS; No-
vý Hrozenkov-Babínek, 2006–2010, hojný  
výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov-Babí-
neček, 2006–2010, hojný výskyt, observ. 
LS; Nový Hrozenkov-Břežitá, 2006–2010, 
hojný výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov-
Vranča, 2006–2010, hojný výskyt, observ. LS; 
Valašská Bystřice-Šerhovny, 1.VIII.2007, 5 ex., 
observ. J. Pavelka; Velké Karlovice-Jezerné, 
16.VIII.2006, 10 ex., observ. L. Fiala; Velké 
Karlovice-Bzové, 2006–2010, hojný výskyt, 
observ. LS;

6676: Velké Karlovice-Podťaté, 30.VII.2008, 
5 ex., observ. LS; Velké Karlovice-Tísňavy, 
29.VII.2008, 5 ex., observ. LS;

6773: Liptál-Hořansko, 5.VII.2008, 2 ex., observ. 
LS;

6774: Huslenky-Kýchová, 19.VIII.2006, 2 ex., 
observ. M. Menšík, 2007–2010, hojný výskyt, 

observ. LS; Huslenky-Uherská, 19.VIII.2006, 
6 ex., observ. J. Skala, 20.VIII.2006, 1 ex., 
observ. M. Menšík, 2007–2010, hojný vý skyt, 
observ. LS; Leskovec, 14.VI.2006, 5 ex., observ. 
F. Tyralík; Valašská Senice, 18.VIII.2006, 1 ex., 
observ. J. Darebník; Zdě chov, 19.VIII.2006, 
1 ex., observ. J. Skala, 1.VIII.2008, 1 ex., observ. 
LS;

6775: Nový Hrozenkov-Kohútka, 29.VII.2006, 
10 ex., observ. M. Menšík.

ČELEĎ OTAKÁRKOVITÍ PAPILIONIDAE
Jasoň dymnivkový
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Zákonem chráněný druh, veden v Příloze č. 
IV – směrnice 92/43/EHS, druh je řazen v kate-
gorii Kriticky ohrožený (Příloha č. III vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 
Sb.). Druh je v Červeném seznamu bezob-
ratlých hodnocen jako kriticky hrožený (CR) 
(F  et al. 2005). Je vázán na prosvětle-
né listnaté lesy a široké lesní lemy s bohatým 
bylinným patrem; živnou rostlinou larev jsou 
dymnivky (Corydalis spp.) (B  et al. 2002). 
Přehled historického a recentního rozšíření na 
Moravě publikovali K  et al. (2000). 

Na Valašsku žije v současnosti trvale pou-
ze v komplexu lokalit na hřebeni Javorníků, 
odkud jej z roku 1932 udává již D  (1945), 
dále pak L. Fiala (Vsetín, 29.V.1983, 1 ex., coll. 
L. Fiala). Lokalita je dlouhodobě monitorována 
(S  2005–2006, 2008–2010; V  
2007). Objeven byl pak i dále na hřebeni 
Javorníků v okolí vrcholů Stolečný a Frňovské, 
v sedle Bukovina a na hraniční linii pod vrcholem 
Makyta (poslední dva údaje pocházejí ze slo-
venské strany hranice). Zálet jedné samice byl 
sledován v závěru údolí Karolinka-Stanovnice. 
Ojedinělý nález z roku 2008 pochází z Veřovic-
kých vrchů, odkud je historicky znám z oblasti 
vrchů Trojačka a Huštýn (D  1945; S  
1975; K  et al. 2000), přes usilovnou snahu 
o potvrzení výskytu nebyl v následujících letech 
na západním předhůří Moravskoslezských 
Beskyd znovu zjištěn. Na hřebeni Javorníků 
je motýl ohrožen postupující sukcesí vedoucí 
k zapojování lesních porostů, výsadbou jehlič-
nanů a intenzivní výstavbou přímo na lokali-
tách výskytu.
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Materiál: 
6474: Hodslavice, 27.V.2008, 1 M, observ. 

Václav Štěpánský; 
6675: Karolinka-Stanovnice, 28.V.2007, 1 ex., 

lgt. L. Fiala; Malý Javorník-sedlo (Karolinka-
Stanovnice), 5.VI.2010, 2 M, observ. LS, Malý 
Javorník-Sedlo Bukovina (cca 100 m od hra-
nice na slovenské straně), 26.V.2007, několik 
ex., observ. J. Růžička;

6774: Huslenky-Makyta, lesní louka na hranici 
se SR, 26.V.2007, 10 ex., observ. L. Fiala;

 6775: Nový Hrozenkov-vrchy Stolečný a Frňov-
ské (Javorníky), 21.VI.2005, 1 ex., observ. 
LS, 28.V.2007, 1 ex., observ. L. Fiala, Nový 
Hrozenkov-Kohútka, 20.V.2006, 20 ex., ob-
serv. LS, 5.VII.2006, 1 ex., observ. M. Menšík, 
25.V.2007, 16 ex., J. Valchářová, 19.V.2009, 
38 ex., observ. LS, 5.VI.2010, 2 ex., observ. 
LS; Nový Hrozenkov-Portáš, 21.VI.2005, 30 
ex., observ. LS, 20.V.2006, 31 ex., observ. 
LS, 5.VII.2006, 5 ex., observ. M. Menšík, 
19.V.–9.VI.2007, 67 ex., observ. J. Valchářová, 
20.V.2008, 8 ex., observ. LS, 19.V.2009, 49 
ex., observ. LS. 

Otakárek ovocný
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Zákonem chráněný druh v kategorii Ohrožený 
(Příloha č. III vyhlášky Ministerstva životní-
ho prostředí ČR č. 395/1992 Sb.), v Červeném 
seznamu bezobratlých hodnocen jako zra-
nitelný (VU) (F  et al. 2005), vázaný na 
výslunné křovinaté stráně, larva žije na nízkých 
keřích slivoní (Prunus spp.) a hlohů (Crataegus 
spp.). Do poloviny 20. století se v regionu 
nehojně vyskytoval, uvádí jej např. G.A. Říčan 
(T  & S  2010) nebo D  
(1945). Výskyt druhu v regionu byl poprvé po 
několika desetiletích potvrzen v rámci inven-
tarizace NPR Pulčín-Hradisko (3.VI.2005, 1 ex., 
J. Darebník observ.) a PP Vršky-Díly ve Vsetíně 
(B  2005). V roce 2007 byl druh hlášen z okolí 
obce Bystřička, v letech 2006 a 2007 pak z údo-
lí Halenkov-Lušová (S. Kovařík observ.) a v roce 
2008 byl opakovaně pozorován v okolí Vsetína 
a Halenkova. Druh se v posledních letech opět 
vrací na severní a střední Moravu, kde byl po 
tři desetiletí nezvěstný (Databáze Mapování 
motýlů ČR; cf. B  et al. 2002). 

Materiál: 
6673: Kateřinice-vrch Chladná, VII.2008, 1 ex., 

observ. J. Fiala; Lhota u Vsetína, 7.VIII.2008, 
1 ex., lgt. LS; Pržno-vrch Václavsko, VII.2008, 
1 ex., lgt. J. Fiala, V.2010, 1 ex., observ. J. Fiala; 
Ratiboř, 6.VIII.2006, 1 ex., lgt. LS;

6674: Halenkov-Lušová, 2006–2007, ojediněle, 
observ S. Kovařík; Vsetín, 25.VII.2008, 1 ex., 
observ. LS, 18.VIII.2008, 1 ex., observ. LS, 
16.VII.2010, 1 ex., observ. LS; Vsetín-Za Díly, 
25.IV.2009, 1 ex., observ. L. Fiala, 30.IV.2010, 
1 ex., observ. L. Fiala, 7.V.2010, 1 ex., observ. 
L. Fiala, 10.V.2010, 1 ex., observ. L. Fiala;

6773: Neubuz (na hranici okresu), 7.VIII.2008, 
1 ex., lgt. LS; Prlov, 25.VII.2008, 1 ex., observ. 
LS.

ČELEĎ MODRÁSKOVITÍ LYCAENIDAE
Pestrobarvec petrklíčový
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Jedná se o ohrožený druh, v Červeném sezna-
mu bezobratlých hodnocen jako zranitelný (VU) 
(F  et al. 2005), který je vázán na mozaiku 
zarostlejších ploch s mladými stromy a otevře-
ných květnatých vlhkých pasek či lesních lou-
ček a jejich lemů. Larva je monofágní, žije na 
prvosenkách (Primula spp.) (B  et al. 2002). 
V rámci severní a střední Moravy druh výrazně 
ustoupil. V mnoha regionech vymizel (B  
et al. 2002). V minulosti žil například i přímo 
ve Vsetíně: Vsetín-Vršky, 8.VI.1965, jednotlivě, 
Z. Valchář observ. (V  1997), je udáván 
i z Valašského Meziříčí (D  1945), Horní 
Bečvy (S  1975). Nalezen byl i v obci Veselá 
(19.VI.1963, 1 ex., lgt. M. Griga, coll. Muzeum 
regionu Valašsko, Vsetín). Na Valašsku nalezen 
po více než dvaceti letech na dvou lokalitách, 
na květnatých místech v nivě potoka s řídkým 
porostem olší a vrb či na zarůstajícím lučním 
prameništi, v regionu je velmi lokální a vzácný, 
bezprostředně ohrožený vymizením.
Materiál: 
6674: Halenkov-Dinotice, 8.VI.2006, 1 F, lgt., 

det. et coll. LS; 
6774: Huslenky-U Krétů, 18.VI.2006, 1 ex., lgt. 

M. Menšík.
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Ohniváček černočárný
Lycaena dispar (Haworth, 1803)
Zákonem chráněný druh (silně ohrožený druh 
– Příloha č. III vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí ČR č. 395/1992 Sb.), veden v Přílo-
ze č. II – směrnice 92/43/EHS. V současnosti 
není ohrožen, v posledních 20 letech na celé 
severní Moravě probíhá rychlá expanze, a to 
i na ruderální biotopy. Druhu pravděpodobně 
prospěl útlum intenzívní pastvy skotu a s tím 
spojené zarůstání pastvin nitrofi lními druhy 
šťovíků. Larvální vývoj probíhá na širokolis-
tých šťovících (především Rumex obtusifolium 
a R. crispus). V regionu byl poprvé zjištěn až 
v roce 1993 (Huslenky-Buchlov, T. Kuras leg. 
et coll.), poté expandoval na další lokality, čas-
těji se začal objevovat až po roce 2000 (B  
et al. 2002; S  2005). Recentně se na 
Valašsku vyskytuje zřídka, převážně na nivních 
loukách, tvoří zde dvě generace.
Materiál: 
6574: Rožnov pod Radhoštěm-Dolní Paseky, 

11.VI.2008, 7 ex., observ. D. Charvát; Rožnov 
pod Radhoštěm-Uhliska, 1 ex., observ. J. 
Darebník; 

6674: Halenkov-Hluboké, 24.VIII.2004, 1 ex., 
observ. LS, 22.VI.2005, 1 ex., observ. LS, 
25.VII.2006, 1 ex., observ. LS, 31.VIII.2008, 1 ex., 
observ. LS; Halenkov-Dinotice, 19.VII.2007, 10 
ex., observ. LS; Halenkov-Lušová, 28.VII.2008, 
1 ex., observ. LS, 16.VIII.2009, 1 ex., observ. 
LS; Hovězí-Hovízky, 16.VI.2008, 1 ex., observ. 
LS; Huslenky-Losový, 18.VIII.2006, 1 ex., 
observ. LS, 15.VII.2009, 1 ex., observ. LS; 
Vsetín-Ježůvka, 26.VI.2005, 1 ex., LS; Vsetín-
Velký Skalník, 25.VI.2008, 1 ex., observ. LS;

6773: Lačnov-Vařákovy Paseky, 17.VI.2009, 
1 ex., observ. LS; 

6774: Hovězí-Hořansko, 19.VIII.2006, 2 ex., 
observ. F. Tyralík; Pulčín, 15.VI.2006, 1 ex., 
observ. V. Trochta.

Ostruháček jilmový
Satyrium w-album (Knoch, 1782)
Druh je veden v Červeném seznamu ohro-
žených druhů bezobratlých v kategorii VU 
(ohrožený) (F  et al. 2005). Motýl je stále 
rozšířen po celé ČR, převážně v pahorkatinách 
a v podhůří, nikde však není hojný a vzhledem 

ke způsobu života (imága žijí ve stromovém 
patře) uniká pozornosti. Živnou rostlinou jsou 
všechny druhy jilmů (Ulmus spp.). Nejčastější je 
v nivách potoků a řek a v navazujících lesních 
lemech (B  et al. 2002). Na Valašsku spora-
dicky nalézaný druh, nejčastěji v těsné blízkosti 
vegetace podél vodotečí.
Materiál: 
6573: Choryně-PP Stráž, 5.VIII.2004, 1 ex., lgt. 

LS; 
6674: Halenkov-Dinotice, 18.VII.2006, 1 ex., lgt. 

LS, 25.VII.2006, 5 ex., observ. LS; Halenkov-
Hluboké, 25.VII.2006, 2 ex., lgt. LS; Huslenky-
Losový, 27.VII.2006, 1 ex., lgt. J. Dandová; 

6675: Karolinka-Kobylská, 28.VII.2006, 1 ex., 
lgt. LS; Nový Hrozenkov-Babínek, 31.VII.2006, 
1 ex., lgt. LS; 

6676: Velké Karlovice-Malá Hanžlůvka, 
12.VII.2004, 1 ex., lgt. LS.

Ostruháček kapinicový
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Teplomilný druh, v Červeném seznamu ohrože-
ných druhů bezobratlých veden v kategorii VU 
(zranitelný) (F  et al. 2005). V ČR lokálně 
rozšířen, převážně ve středních a severních 
Čechách a na jižní a střední Moravě (B  et 
al. 2002). Tvoří lokální populace s omezenou 
schopností migrace do okolí. Žije na teplých 
a členitých křovinatých stanovištích, většinou 
svažitého charakteru. Druh z Valašska udávají 
K  & S  (2007). V rámci Valašska druh 
stále řídce rozšířen v údolí Vsetínské Bečvy, 
hlavně na zarůstajících výhřevných opuštěných 
pastvinách, kde hojně roste jeho živná rostlina 
slivoň trnka (Prunus spinosa). Sukcesí změny 
vedoucí k zarůstání luk a pastvin mu zjevně 
prospívají, v případě zapojení keřového patra 
se ze svých lokalit ale vytrácí. Jedná se o jedi-
nou oblast výskytu na celé severní Moravě.
Materiál: 
6674: Halenkov-Provazné, 17.VII.2006, 1 ex., lgt. 

L. Fiala; Halenkov-Dinotice, 5.VII.2006, 4 ex., 
observ. LS; Halenkov-Hluboké, 25.VII.2006, 
5 ex., observ. LS; Halenkov-Lušová, 28.VII.2008, 
1 ex., lgt. LS; Huslenky-Bratřejůvka, 17.VII.2005, 
1 ex., lgt. LS; Huslenky-Buchlov, 6.VII.2006, 
1 ex., lgt. J. Dandová;

6675: Halenkov-Břežitá, 29.VII.2008, 3 ex., lgt. 
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LS; Nový Hrozenkov-Babíneček, 15.VII.2006, 10 
ex., observ. L. Fiala; Nový Hrozenkov-Babínek, 
20.VII.2008, 2 ex., observ. LS
6774: Huslenky-Kýchová, 13.VII.2006, 5 ex., 
observ. M. Menšík. 

Modrásek štírovníkový
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Druh je veden na Červeném seznamu ohro že-
ných druhů bezobratlých v kategorii NT (téměř 
ohrožený) (F  et al. 2005). V ČR historicky 
běžný v teplejších oblastech státu. Na území 
Čech motýl ustupuje, na Moravě se na začát-
ku 90. let 20. století začal silně šířit na sever 
a znovu se vracet do krajiny (B  et al. 2002; 
S  2006). V současnosti byl nalezen již 
na hranicích s Polskem (Databáze Mapování 
motýlů ČR). Motýl na severní Moravě tvoří tři 
generace, živnými rostlinami jsou bobovité 
byliny. Druh vyhledává narušená místa se spo-
rou vegetací na xerotermích i mezofi lních lou-
kách, osídluje také ruderály (B  et al. 2002). 
Z Valašska jej udávají D  (1945) a K  
& S  (2007). V současnosti zde již tvoří dobře 
stabilizované populace a vyskytuje se plošně. 
Materiál: 
6573: Choryně-PP Stráž, 14.VII.2007, 1 ex., lgt. 

LS; 
6673: Kateřinice, 6.VIII.2009, 1 ex., lgt. LS; Liptál-

Hořansko, 11.IX.2006, 1 ex., lgt. LS, 5.VIII.2008, 
1 ex., lgt. LS; Lhota u Vsetína, 5.VIII.2008, 1 ex., 
lgt. LS, 7.VIII.2008, 1 ex., lgt. LS;

6674: Halenkov-Cáb, 12.VII.2008, 2 ex., observ. 
LS; Halenkov-Dinotice, 16.VIII.2007, desítky 
ex., observ. LS, 20.VII.2008, 2 ex., observ. 
LS, 1.IX.2008, 40 ex., observ. LS; Halenkov-
Hluboké, 12.VIII.2007, desítky ex., observ. 
LS, 31.VIII.2008, 10 ex., observ. LS; Halenkov-
Lušová, 16.VIII.2007, desítky ex., observ. 
LS, 1.IX.2008, 10 ex., observ. LS, 4.V.2009, 
1 ex., observ. LS, 14.VII.2009, 10 ex., observ. 
LS, 7.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; Hovězí-
Hovízky, 16.VIII.2007, desítky ex., observ. 
LS; Huslenky-Bratřejůvka, 17.VII.2005, 1 ex., 
observ. LS, 1.IX.2008, 10 ex., observ. LS; 
Huslenky-Černé, 14.VII.2009, 20 ex., observ. 
LS; Huslenky-Losový, 11.VII.2005, 1 ex., 
observ. LS, 15.VII.2007, 2 ex., observ. LS, 
16.VIII.2007, desítky ex., observ. LS; Malá 

Bystřice, 9.VII.2009, 1 ex., lgt. LS; Valašská 
Bystřice, 9.VII.2009, 1 ex., lgt. LS; Vsetín-Luh, 
Za díly, 12.V.2004, 1 ex., lgt. L. Fiala, 18.V.2004, 
1 ex., lgt. L. Fiala, 8.V.2009, 2 ex., lgt. LS, 
17.VIII.2009, 1 ex., lgt. L. Fiala, 18.VIII.2009, 
1 ex., lgt. L. Fiala;

6675: Halenkov-Břežitá, 13.VII.2009, 5 ex., 
observ. LS; Karolinka, 11.VI.2006, 1 ex., lgt. 
L. Fiala; Karolinka-Raťkov, 6.VII.2007, 1 ex., 
lgt. LS; Nový Hrozenkov-Babínek, 16.VIII.2007, 
10 ex., observ. LS, 15.VII.2009, 1 ex., lgt. LS; 
Nový Hrozenkov-Babíneček, 16.VIII.2007, 
2 ex., observ. LS; Nový Hrozenkov-Vranča, 
9.VII.2009, 1 ex., lgt. LS;

6676: Velké Karlovice-Tísňavy, 29.VII.2008, 
1 ex., lgt. LS;

6773: Prlov, 27.V.2008, 1 ex., observ. LS; 
Seninka, 2.V.2008, 1 ex., lgt. LS; 

6774: Huslenky-Kýchová, 14.VI.2006, 1 ex., 
observ. LS; Huslenky-Uherská, 1.VIII.2008, 
1 ex., observ. LS, 7.VI.2009, 1 ex., observ. LS; 
Zděchov-U Frýdlů, 1.VIII.2008, 1 ex., lgt. LS.

Modrásek tolicový
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886)
V minulosti ohrožený, nyní se na severní 
a střední Moravě zvětšuje areál druhu a motýl 
se šíří na sever i do hor, pravděpodobně v sou-
vislosti s globálním oteplováním (cf. K  
et al. 2003; B  et al. 2002; Databáze 
Mapování motýlů ČR). Druh je v Červeném 
seznamu bezobratlých hodnocen jako téměř 
ohrožený (NT) (F  et al. 2005), motýl osíd-
luje vysokostébelné subxerotermní trávníky. 
U nás žije ve dvou generacích, živnou rostlinou 
jsou bobovité byliny (B  et al. 2002). První 
nález na Valašsku pochází z roku 2004 – Lhota 
u Vsetína, M. Konvička leg., JB det. (Databáze 
Mapování motýlů ČR). Přes poměrně razantní 
šíření modráska na střední a severní Moravě 
(Databáze Mapování motýlů ČR) je na Valašsku 
stále poměrně řídkým a sporadicky se objevu-
jícím druhem.
Materiál: 
6673: Lhota u Vsetína, 22.VIII.2004, 1 ex., 

observ. M. Konvička; 
6674: Halenkov-Lušová, Šuláčci, 14.VI.2009, 

1 ex., lgt. LS; Vsetín-Luh, Za díly, 18.V.2006, 
1 ex., lgt. L. Fiala, 31.VII.2006, 1 ex., lgt. L. 
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Fiala, 3.VIII.2006, 1 ex., lgt. L. Fiala, 14.V.2007, 
1 ex., lgt. L. Fiala, 21.VII.2007, 2 ex., lgt. LS, 
27.VII.2007, 1 ex., lgt. L. Fiala, 27.VIII.2008, 
1 ex., lgt. L. Fiala, 11.V.2009, 1 ex., lgt. LS, 
30.V.2010, 1 ex., lgt. LS;

6675: Karolinka, 11.VI.2006, 1 ex., lgt. L. Fiala; 
Nový Hrozenkov-Babíneček, 21.VII.2007, 1 ex., 
lgt. LS; Nový Hrozenkov-Brodská, 27.VII.2006, 
1 ex., lgt. LS;

6676: Velké Karlovice-Malá Hanžlůvka, 14.VI.2009, 
1 ex., lgt. LS; 

6773: Liptál-Hořansko, 5.VIII.2008, 1 ex., lgt. LS; 
6774: Zděchov, 1.VIII.2008, 1 ex., lgt. LS.

Modrásek černoskvrnný
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Zákonem chráněný druh. Druh je v Červeném 
seznamu bezobratlých hodnocen jako kritic-
ky ohrožený (CR) (F  et al. 2005). V ČR 
v minulosti značně rozšířený motýl, nyní (nepo-
čítáme–li Vsetínsko) přežívá na méně než 20 
lokalitách (v posledních letech zaznamenal 
plošný úbytek i v celé CHKO Bílé Karpaty, kde 
nyní přežívá pouze v její severní části). Dle 
výsledků celorepublikového monitoringu hostí 
jižní část Beskyd nejsilnější metapopulaci mod-
ráska v rámci celé České republiky (S  
2005–2010b; S  et al. 2009b; Databáze 
Mapování motýlů ČR). Motýl žije na extenziv-
ních pastvinách, je obligátně myrmekofi lní, 
larvy z počátku žijí v květenství mateřídoušek 
(Thymus spp.) vzácněji dobromysli obecné 
(Origanum vulgare), poté larvy parazitují v mra-
veništích mravenců rodu Myrmica (B  et 
al. 2002). Modrásek obývá výhřevné svažité 
plochy, kde se dosud pasou ovce či se jedná 
o nedávno opuštěné pastviny. Nutná je přítom-
nost závětrných struktur, vysoké denzity krát-
kostébelných ploch s mateřídouškou a bohaté 
nabídky nektaru. V případě zvýšení zástinu 
či nahromadění rostlinné hmoty spojené 
s expanzí mechů z lokality mizí (S  et al. 
2009b). Ochrana tohoto druhu by proto měla 
být v CHKO Beskydy prioritou, na bezlesých 
stanovištích ve Vsetínských vrších by motýl měl 
být hlavním předmětem ochrany. Na dosud 
perspektivních zarůstajících místech znovu 
obnovit extenzivní pastvu (M  et al. 2006) 
a všechny známé populace by měly být každo-

ročně monitorovány. Dosud funkční beskydská 
metapopulace modráska černoskvrnného je 
významná i celoevropsky.
Materiál: 
6575: Hutisko-Solanec, 14.VII.2007, 1 ex., ob-

serv. J. Skala; 
6674: Halenkov-Dinotice, 2005–2010, počet-

ný a plošný výskyt, observ. LS; Halenkov-
Hluboké, 2005–2010, řídký a ojedinělý výskyt, 
observ. LS; Halenkov-Lušová, 2005–2010, 
početný a plošný výskyt, observ. LS; Hovězí-
Hovízky, 2006–2010, početný a plošný 
výskyt, observ. LS; Huslenky-Bratřejůvka, 
2005–2010, početný a plošný výskyt, observ. 
LS; Huslenky-Černý, 2009–2010, řídký výskyt, 
observ. LS; Huslenky-Losový, 2005–2010, 
početný a plošný výskyt, observ. LS; Vsetín-
Velký Skalník, 10.VII.2007, 1 ex., observ. LS;

6675: Karolinka-Kobylská, 2006–2010, počet-
ný a plošný výskyt, observ. LS; Karolinka-
Raťkov, 2005–2010, početný a plošný výskyt, 
observ. LS; Karolinka-Stanovnice, 2009, řídký 
výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov-Babínek, 
2006–2010, početný a plošný výskyt, observ. 
LS; Nový Hrozenkov-Babíneček, 2006–2010, 
početný a plošný výskyt, observ. LS; Nový 
Hrozenkov-Brodská, 2006–2008, řídký 
výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov-Břežitá, 
2006–2010, řídký výskyt, observ. LS; Nový 
Hrozenkov-Vranča, 2006–2010, na exten-
zivních pastvinách hojný, jinak ojedinělý 
výskyt, observ. LS; Velké Karlovice-Bzové, 
2007–2010, na extenzivních pastvinách hoj-
ný, jinak ojedinělý výskyt, observ. LS; Velké 
Karlovice-Pluskovec, 22.VII.2007, 1 ex., ob-
serv. J. Beneš;

6676: Velké Karlovice-Podťaté, Lopušánky, 
30.VII.2008, 1 ex., observ. LS; Velké Karlovice-
Tísňavy, 30.VII.2008, 1 ex., observ. LS;

6773: Všemina, 1 ex., 7.VIII.2008, 1 ex., observ. 
LS;

6774: Huslenky-Hrachoveček, 13.VII.2006, 
5 ex., observ. M. Menšík; Huslenky-Kýchová, 
13.VII.2006, 1 ex., observ. M. Menšík, 21.VII.2007, 
1 ex., LS; Huslenky-Uherská, 15.VII.2007, 4 ex., 
observ. LS; Valašská Senice, 10.VII.2006, 1 ex., 
observ. J. Darebník; 
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Modrásek očkovaný
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)
Zákonem chráněný druh. Druh je veden na 
Červeném seznamu ohrožených druhů bezob-
ratlých v kategorii VU (zranitelný) (F  et 
al. 2005). V Beskydech vždy lokální, v posled-
ním desetiletí zde zaznamenal značný ústup 
vlivem intenzivního obhospodařování nivních 
údolních luk. Druh je myrmekofi lní, živnou rost-
linou je krvavec toten (Sanguisorba offi  cinalis) 
(B  et al. 2002). Motýl byl v minulosti udáván 
z Valašska jen sporadicky, a to od Valašského 
Meziříčí (D  1945), Bystřičky (S  
1975) a Branek (Š  1975). Recentně jej 
ze Vsetína hlásil B  (2005). Na Vsetínsku je 
druh pravidelně monitorován na několika loka-
litách (S  2005–2010a). V oblasti Valašska 
je rozšířen méně často než modrásek bahenní 
(Phengaris nausithous). Vyskytuje se i na exten-
zivně obdělávaných sušších biotopech, exten-
zivních pastvinách a maloplošných lučních 
prameništích. Vyhýbá se místům dlouhodobě 
neobhospodařovaným a silně podmáčeným, 
kde je početnější P. nausithous. 
Materiál: 
6673: Kateřinice, 6.VIII.2009, 35 ex., observ. 

LS; Lhota u Vsetína, 5.VIII.2008, 1 ex., observ. 
LS; Ratiboř, 6.VIII.2009, 30 ex., observ. LS; 
Vsetín-Jasénka, 5.VIII.2009, 5 ex., observ. LS; 
Vsetín-Ohrada, 26.VII.2009, 13 ex., observ. 
LS; Vsetín-Rokytnice, 5.VIII.2009, 7 ex., 
observ. LS; Vsetín-Semetín, 2.VIII.2009, 100 
ex., observ. LS;

6674: Halenkov-Dinotice, 19.VII.2007, 10 ex., 
observ. LS, 20.VII.2008, 20 ex., observ. LS, 
1.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; Halenkov-
Lušová, 26.VII.2006, 2 ex., observ. J. Dandová, 
6.VIII.2007, 1 ex., observ. LS, 28.VII.2008, 150 
ex., observ. LS, 7.VIII.2009, 5 ex., observ. LS, 
8.VIII.2009, 20 ex., observ. LS; Halenkov-
Provazné, 28.VII.2008, 5 ex., observ. LS; 
Huslenky, 20.VII.2008, 1 ex., observ. LS; 
Vsetín-Horní Jasénka, 31.VII.2008, 10 ex., 
observ. LS;

6773: Liptál-Hořansko, 5.VII.2008, 5 ex., observ. 
LS; 

6774: Huslenky-U Suřanů, 1.VIII.2008, 4 ex., 
observ. LS; Lužná-Židkovy Paseky, 26.VII.2007, 
2 ex., observ. LS, Lidečko, 26.VII.2007, 3 ex., 

observ. LS, Zděchov, 1.VIII.2008, 1 ex., observ. 
LS.

Modrásek bahenní
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)
Zákonem chráněný druh. Druh je veden na 
Červeném seznamu ohrožených druhů bez-
obratlých v kategorii NT (téměř ohrožený) 
(F  et al. 2005). Podobně jako druh 
Phengaris teleius je myrmekofi lní s vazbou na 
živnou rostlinu krvavec toten (Sanguisorba 
offi  cinalis) (B  et al. 2002). Oba dva druhy 
se často vyskytují spolu, obývá však i výraz-
ně vlhčí louky než P. teleius. Historicky je na 
Valašsku udáván z okolí Valašského Meziříčí 
(D  1945), Bystřičky (S  1975) a Bra-
nek (Š  1975). Recentně pak ze Vsetína 
(B  2005) a Choryně, PR Choryňského mok-
řadu (B  2006). Recentně druh obývá pro-
stor vlastního údolí Vsetínské Bečvy, včetně 
jejích přítoků. Na Vsetínsku je druh pravidelně 
monitorován na několika lokalitách (S  
2005–2010a). Nejčastější je přímo v potoč-
ních a říčích nivách na sečených i dlouhodobě 
nesečných loukách. Řídce se vyskytuje i na 
lučních prameništích na svazích, v porovnání 
s příbuzným druhem P. teleius dokáže přežívat 
i na několik let nesečených místech. Na mís-
tech výskytu P. nausithous a P. teleius se nesmí 
provádět plošná seč v období od konce červ-
na do začátku září, nejlépe kosit mozaikovitě, 
s ponecháním dočasně nesečených ploch do 
příští seče. 
Materiál: 
6473: Choryně-PR Choryňský mokřad, 21.VII.2006, 

6 ex., observ. LS; 
6673: Kateřinice, 6.VIII.2009, 45 ex., observ. 

LS; Lhota u Vsetína, 5.VIII.2009, 5 ex., observ. 
LS; Ratiboř, 6.VIII.2009, 36 ex., observ. LS; 
Vsetín-Janišov, 7.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; 
Vsetín-Ohrada, 26.VII.2008, 2 ex., observ. 
LS, 26.VII.2009, 26 ex., observ. LS; Vsetín-
Semetín, 2.VIII.2009, 59 ex., observ. LS; 
Vsetín-Vesník, 22.VII.2007, 20 ex., observ. 
LS, 4.VIII.2009, 16 ex., observ. LS; Vsetín-
Žamboška, 26.VII.2009, 1 ex., observ. LS;

6674: Halenkov-Provazný, 28.VII.2008, 16 ex., 
observ. LS; Halenkov-Dinotice, 19.VII.2007, 
10 ex., observ. LS, 20.VII.2008, 20 ex., observ. 
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LS, 26.VII.2009, 5 ex., observ. LS, 27.VII.2009, 
1 ex., observ. LS, 1.VIII.2009, 10 ex., observ. LS; 
Halenkov-Lušová, 6.VIII.2007, 2 ex., observ. 
LS, 28.VII.2008, 55 ex., observ. LS, 21.VII.2009, 
1 ex., observ. M. Zapletal, 7.VIII.2009, 2 ex., 
observ. LS, 8.VIII.2009, 20 ex., observ. LS; 
Huslenky, 20.VII.2008, 6 ex., observ. LS; 
Janová, 26.VII.2008, 1 ex., observ. LS; Vsetín-
Horní Jasénka, 31.VII.2008, 1 ex., observ. 
LS; Vsetín-Luh, 26.VII.2009, 4 ex., observ. 
LS; Vsetín-PP Vršky-Díly, 5.VIII.2009, 72 ex., 
observ. LS; Vsetín-Velký Skalník, 24.VII.2006, 
40 ex., observ. LS, 30.VII.2006, 1 ex., observ. 
LS;

6773: Liptál-Hořansko, 5.VIII.2009, observ. LS; 
Liptál-Hranice, 7.VIII.2009, 1 ex., observ. LS; 

6774: Huslenky-U Suřanů, 1.VIII.2008, 6 ex., 
observ. LS; Huslenky-Uherská, 1.VIII.2008, 6 ex., 
observ. LS; Lužná-Židkovy Paseky, 26.VII.2007, 
1 ex., observ. LS; Zděchov, 1.VIII.2008, 1 ex., 
observ. LS; Zděchov-Tarožné, 1.VIII.2008, 2 ex., 
observ. LS;

6675: Karolinka, 18.VII.2007, 1 ex., observ. LS.

Modrásek bělopásný
Aricia eumedon (Esper, 1780)
Druh je veden na Červeném seznamu ohro-
žených druhů bezobratlých v kategorii VU (zra-
nitelný) (F  et al. 2005). V ČR se vyskytuje 
lokálně, především ve středních nadmořských 
výškách. Na střední a severní Moravě se lokál-
ně šíří od začátku 90. let 20. století, a to i na 
sekundární biotopy. Obývá podmáčené zarůs-
tající louky a obdobné biotopy. Živnou rostli-
nou jsou kakosty (Geranium spp.) (B  et al. 
2002). Z oblasti Valašska je historicky udáván 
D  (1945) hojně u Valašského Meziříčí, 
ze Stříteže nad Bečvou (S  1975) a z Pul-
čína (50. léta 20. století, coll. L. Fiala, Vsetín). 
V současnosti v okrese Vsetín ojedinělý výskyt, 
pouze lokálně početnější. Vyskytuje se zde 
v údolí Vsetínské Bečvy a jejích přítoků, nej-
častější je na sečených či zarůstajících nivních 
loukách, často společně s druhy P. teleuis a P. 
nausithous. Ohrožen je intenzivní plošnou sečí 
nivních luk.
Materiál: 
6674: Halenkov-Provazný, 28.VII.2008, 1 ex., lgt. 

LS; Halenkov-Hluboké, 18.VII.2005, 1 ex., lgt. 

LS, 6.VII.2006, 4 ex., lgt. LS, 25.VII.2006, 5 ex., 
lgt. LS; Halenkov-Dinotice, 5.VII.2006, 1 ex., 
lgt. LS, 18.VII.2006, 2 ex., lgt. LS, 19.VII.2007, 
1 ex., lgt. LS; Vsetín-Ježůvka, 18.VII.2005, 1 ex., 
LS;

6774: Hovězí-Stříbrník, 18.VII.2004, 2 ex., lgt. 
LS; 

6675: Nový Hrozenkov, 18.VII.2007, 2 ex., lgt. 
LS; Nový Hrozenkov-Břežitá, 8.VII.2006, 2 ex., 
lgt. J. Darebník; 

6574: Valašská Bystřice, 17.VII.2007, 1 ex., lgt. 
LS.

Modrásek jetelový
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Jedná se o ohrožený druh, vedený v kategorii 
zranitelný – VU (F  et al. 2005), vázaný na 
otevřená a často narušovaná stanoviště, pre-
feruje nejvýslunnější krátkostébelné trávníky, 
stepi, lesostepi a pastviny. Živnou rostlinou 
je u nás především čičorka pestrá (Securigera 
varia). Motýl je bivoltinní, první generace se 
objevuje v červnu a červenci, druhá pak od 
půlky srpna do září (B  et al. 2002). Na 
Valašsku se pravidelně objevuje v obou gene-
racích. Historicky je druh udáván hojně z okolí 
Valašského Meziříčí (D  1945), recentně 
pak z lokality Huslenky-Losový (K  1994; 
K  & S  2007; cf. B  et al. 2002). Žije 
především na aktivních extenzivních pastvi-
nách, kde dobytek často narušuje drn. Druh je 
ohrožen ústupem pastvy a zarůstáním dříve 
pravidelně narušovaných ploch. Valašsko je 
jedinou v současnosti obývanou oblastí výsky-
tu modráska na severní Moravě (B  et al. 
2002; Databáze Mapování motýlů ČR).
Materiál: 
6674: Halenkov-Bratřejůvka, 1.IX.2008, 5 ex., 

observ. LS; Halenkov-Lušová, 16.VIII.2009, 
1 ex., lgt. LS; Hovězí-Hovízky, 16.VI.2008, 10 
ex., observ. LS; Huslenky-Losový, 4.VII.2006, 
1 ex., lgt. LS, 16.VI.2008, 2 ex., lgt. LS, 
15.VII.2009, 1 ex., lgt. LS, 17.VIII.2009, 1 ex., 
observ. LS, 19.IX.2009, 1 ex., lgt. L. Fiala; 

6675: Nový Hrozenkov-Babínek, 12.VII.2009, 
1 ex., observ. LS;

6573: Jarcová, 14.VII.2007, 1 ex., observ. LS; 
6773: Lačnov-Vařákovy paseky, 17.VI.2009, 1 ex., 

observ. LS; Liptál, 11.IX.2006, 1 ex., observ. LS; 
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Modrásek komonicový
Polyommatus dorylas (Denis et 
Schiff ermüller, 1775)
Druh je v České republice vázaný na lokality 
se sporou vegetací s narušovaným povrchem 
půdy, v Červeném seznamu ČR je v kate-
gorii Ohrožený (EN) (F  et al. 2005). 
Monofágním housenkám slouží jako potrava 
úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria). V minulosti 
byl v teplých oblastech na stepích a lesostepích 
se skalnatým či písčitým podkladem a vyskyto-
val se i na výslunných extenzívních pastvinách 
v podhůří. V současnosti se v ČR vyskytuje na 
méně než deseti lokalitách ve velmi malých 
populacích, bezprostředně ohrožených záni-
kem – v Čechách na Českolipsku a Svitavsku 
a na jižní a jihovýchodní Moravě (B  et 
al. 2002; Z  & S  2009; Databáze 
Mapování motýlů ČR). 

Modrásek byl 17.VIII.2009 nalezen v katastru 
obce Halenkov (2 ex., lgt. M. Zapletal), čímž byl 
potvrzen pro Valašsko po cca čtyřiceti letech; 
jde o jediný recentní nález pro celou sever-
ní Moravu (Z  & S  2009). V roce 
2010 bylo provedeno 12 návštěv poslední zná-
mé lokality a jejího okolí cílených na potvrze-
ní výskytu populace, bohužel s negativním 
výsledkem. Motýl je zde pravděpodobně na 
hranici vymření, celorepublikově jde o jednoho 
z nejohroženějších druhů denních motýlů.

ČELEĎ BABOČKOVITÍ NYMPHALIDAE
Hnědásek kostkovaný
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Ohrožený druh, který v posledních dekádách 
ustoupil z mnoha původně obývaných regi-
onů. Druh je veden na Červeném seznamu 
ohrožených druhů bezobratlých v kategorii 
EN (ohrožený) (F  et al. 2005). Je vázán 
na pravidelně narušované plochy krátkostébel-
ných subxerotermních trávníků (B  et al. 
2002). Ve sledované oblasti jsou to výslunné 
extenzivní pastviny jak hovězího dobytka, tak 
ovcí, kde je hlavní živnou rostlinou housenek 
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), na kte-
rém byla nacházena larvální hnízda (JB  LS 
observ.). V posledních letech se velmi inten-
zívně rozšířil po celém Valašsku a dále sever-
ně do Beskyd (K  & S  2007; Databáze 

Mapování motýlů ČR), obdobná plošná expan-
ze byla o něco dříve zjištěna v Bílých Karpatech 
(H  et al. 2006), motýl nyní expanduje také 
na střední Moravě a v prostoru Moravské brány 
(Databáze Mapování motýlů ČR). Druhu mohlo 
pomoci pravidelné sečení luk, v jejichž lemech 
mohou larvální hnízda hnědáska přežívat, 
a také oteplování klimatu. Nejsilnější populaci 
druh tvoří v údolí Vsetínské Bečvy, kde postup-
ně vystupuje až do závěrů bočních údolí a pra-
menných oblastí až ke slovenské hranici (až do 
795 m n. m.). Ve střední a severní části Beskyd 
nebyl tento druh dříve znám, nejblíže byl uvá-
děn z Hostýnských vrchů (S  1912). Na loka-
litách jeho výskytu musí být dbáno na důsledné 
odstraňování stromového a keřového náletu, 
přičemž musí být zajištěna extenzivní pastva.
Materiál: 
6574: Rožnov pod Radhoštěm-Dolní Paseky, 

30.V.2008, 2 ex., observ. D. Charvát, 26.VI.2008, 
2 ex., lgt. D. Charvát; Valašská Bystřice, 
26.V.2007, 5 ex., observ. T. Kadlec, 17.VI.2007, 
1 ex., observ. LS;

6575: Dolní Bečva-Černá Hora, 19.VI.2008, 10 ex., 
observ. D. Charvát; Dolní Bečva-V Rozpitém, 
10.VI.2007, 1 ex., observ. M. Menšík; Horní 
Bečva, 27.V.2007, 20 ex., observ. J. Skala; 
Horní Bečva-Bukoviny, 10.VI.2007, 1 ex., 
observ. M. Menšík; Horní Bečva-Kudlačena, 
13.V.2007, 1 ex., observ. T. Kadlec, 27.V.2007, 
7 ex., observ. T. Kadlec; Hutisko-Solanec, 
13.VI.2007, 1 ex., observ. J. Skala; Hutisko-
Solanec, Zákopčí, 26.V.2007, 2 ex., observ. T. 
Kadlec; Prostřední Bečva, 26.V.2007, 30 ex., 
observ. M. Zapletal;

6576: Horní Bečva-Kladnatá, 14.VI.2009, 10 ex., 
observ. J. Darebník;

6674: Halenkov-Hluboké, 22.VI.2005, 1 ex., 
observ. LS, 25.VI.2005, 1 ex., observ. LS, 
22.V.2006, 1 ex., observ. LS, 6.VII.2006, 22 ex., 
observ. LS; Halenkov-Dinotice, 8.VI.2006, 100 
ex., observ. LS, 5.VII.2006, 10 ex., observ. LS, 
17.VII.2007, 20 ex., observ. LS, 27.VII.2009, 100 
ex., observ. LS; Halenkov-Lušová, 6.VI.2006, 
1 ex., observ. J. Dandová, 10.VII.2006, 1 ex., 
observ. J. Dandová, 30.VII.2008, larvální 
hnízdo, observ. LS, 14.VI.2009, 5 ex., observ. 
LS, 6.VII.2009, 2 ex., observ. LS; Halenkov-
Provazný, 20.VI.2006, 10 ex., observ. L. Fiala; 
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Huslenky-Černé, 4.VII.2009, 2 ex., observ. LS, 
6.VII.2009, 1 ex., observ. LS, 14.VII.2009, 20 
ex., observ. LS; Huslenky-Losový, 7.VI.2006, 
2 ex., observ. J. Dandová; Hovězí-Hovízky, 
13.VI.2006, 2 ex., observ. F. Tyralík; Valašská 
Bystřice-Tísňavy, 9.VII.2009, 1 ex., observ. 
LS; Vsetín-Za Díly, 8.VI.2009, 1 ex., observ. L. 
Fiala;

6675: Karolinka-Kobylská, 14.VI.2006, 20 ex., 
observ. J. Pavelka, 14.VII.2006, 20 ex., observ. 
J. Pavelka; Nový Hrozenkov, 19.VI.2006, 
5 ex., observ. L. Fiala; Nový Hrozenkov-
Břežitá, 11.VI.2006, 5 ex., observ. J. Darebník, 
7.VI.2009, 100 ex., observ. LS; Velké Karlovice-
Jezerné, 22.V.2007, 20 ex., observ. L. Fiala, 
18.VI.2007, 5 ex., observ. L. Fiala; Velké 
Karlovice-Pluskovec, 6.VII.2009, 2 ex., observ. 
LS; Velké Karlovice-Soláň, 15.V.2007, 2 ex., 
observ. L. Fiala, 21.V.2007, 100 ex., observ. L. 
Fiala, 20.VI.2007, 1 ex., observ. L. Fiala;

6676: Velké Karlovice-Léskové, 24.VI.2008, 1 ex., 
observ. LS; Velké Karlovice-Malá Hanžlůvka, 
14.VI.2009, 1 ex., observ. LS; Velké Karlovice-
Podťaté, 24.VI.2008, 2 ex., observ. LS;

6773: Lačnov-Vařákovy Paseky, 17.VI.2009, 
1 ex., observ. LS; Liptál-Hořansko, 2.VI.2008, 
10 ex., observ. LS; Pozděchov, 27.V.2008, 
2 ex., observ. LS; Prlov, 27.V.2008, 20 ex., 
observ. LS;

6774: Huslenky-Hrachoveček, 15.VI.2006, 5 
ex., observ. M. Menšík; Huslenky-Kýchová, 
15.VI.2006, 2 ex., observ. M. Menšík, 7.VI.2009, 
100 ex., observ. LS; Huslenky-Uherská, 
15.VI.2006, 2 ex., observ. M. Menšík; 1.VIII.2008, 
larvální hnízdo, observ. LS, 7.VI.2009, 100 
ex., observ. LS; Leskovec, 14.VI.2006, 5 ex., 
observ. F. Tyralík; Pulčín-Potoky, 15.V.2006, 
1 ex., observ. V. Trochta;

6775: Huslenky-Papajské sedlo, 7.VI.2009, 2 ex., 
observ. LS.

Hnědásek černýšový
Melitaea aurelia Nickerl, 1850 
Druh je v Červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako kriticky ohrožený (CR) (F  
et al. 2005). V minulosti na celé Moravě lokál-
ně rozšířený, v druhé polovině 20. století 
zaznamenal masivní ústup a vymizel z celé 
severní a střední Moravy. Na Moravě je jeho 

ověřenou živnou rostlinou jitrocel prostřední 
(Plantago media) (D. Novotný pers. comm.), 
pravděpodobně žije i na dalších rostlinách, 
jako např. rozrazily (Veronica spp.) a černý-
še (Melampyrum spp.) (B  et al. 2002). 
V 80. letech 20. století ještě pravidelně nalé-
zán v podhůří Hostýnských vrchů a na Zlínsku 
(B  et al. 2002; Bratřejov, 14.VI.1968, 1 ex., 
lgt. J. Kamenec, JB  LS det., coll. Muzeum regi-
onu Valašsko, Vsetín). V současnosti se lokálně 
šíří na sever (Databáze Mapování motýlů ČR), 
častý je např. v okolí Brumova-Bylnice v sever-
ní části CHKO Bílé Karpaty (10.VII.2008, 2 ex., 
lgt. et det. LS). Nálezy z údolí Vsetínské Bečvy 
představují první potvrzené údaje o rozšíření 
na Valašsku. Je pravděpodobné, že v tradičně 
obhospodařované krajině Valašska je motýl 
zjevně schopen v rámci lokální expanze rych-
le zakládat životaschopné populace, o čemž 
svědčí především početná pozorování v roce 
2010. Jedná se o jedinou oblast současného 
výskytu v rámci celé severní Moravy. Všechny 
dokladové exempláře byly determinovány na 
základě preparace genitálií a uloženy ve sbír-
kách autorů.
Materiál: 
6674: Halenkov-Černé, 14.VII.2010, desítky ex., 

lgt. P. Kepka, det. LS; Halenkov-Dinotice, 
desítky ex., leg. et observ. LS, det. JB; 
Halenkov-Lušová, desítky ex., observ. et det. 
LS; Huslenky-Losový, 18.VI.2009, 2 ex., lgt. et 
det. M. Konvička & M. Zapletal, 23.VI.2009, 
1 ex., lgt. et det. LS, 14.VII.2010, 2 ex., lgt. LS; 

6675: Velké Karlovice-Bzové, 16.VII.2010, 5 ex., 
lgt. P. Kepka, det. LS.

Perleťovec maceškový
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Druh je v Červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako kriticky ohrožený (CR) (F  
et al. 2005). V rámci ČR jde o jednoho z našich 
nejohroženějších druhů denních motýlů. Dříve 
byl rozšířený na celém území České republiky. 
V Čechách je nyní na prahu vymření, na Moravě 
přežívá již pouze ve VVP Vyškov-Dědice, na 
jižním úpatí Chřibů, Bílých Karpatech a ve Vse-
tínských vrších, Moravskoslezských a Slez ských 
Beskydech (cf. B  et al. 2002; Databáze 
Mapování motýlů ČR). I v minulosti byl na 

A  C  O  |  S  L .   B  J .



34 |

Valašsku také plošně rozšířený (D  1945; 
B  1987). 

V současnosti přežívají v ČR životaschopné 
populace pouze v Bílých Karpatech kde byl 
však za poslední dva roky zaznamenán výraz-
ný úbytek početnosti (cf. H  et al. 2006), 
Vsetínských vrších a Beskydech (odkud však 
pochází jen velmi málo recentních údajů, např. 
Komorní Lhotka-Ropičník (6377), 18.VII.2009, 
1 ex., P. Vicherek; Horní Lomná-Přelač (6477), 
2.VII.2006, 1 ex., P. Vicherek, Databáze Ma po-
vání motýlů ČR). Valašsko je nyní územím s nej-
bohatším výskytem druhu v ČR (B  et al. 
2002; K  & S  2007). Zjištěn byl převáž-
ně v prostoru údolí Vsetínské Bečvy, v dalších 
oblastech jen velmi zřídka (okolí Rožnova pod 
Radhoštěm či v okolí obce Bílá). Perleťovec 
vyžaduje pro přežití funkčních populací spe-
cifi ckou kombinaci biotopových podmínek. 
Imága obývají relativně velké komplexy jemno-
zrnné mozaiky stanovišt: extenzivní pastviny, 
přepásané květnaté louky, bohatě kvetoucí 
členité lesní lemy, křovinaté meze a leckde 
stále udržované selské lesy s lesními loučkami. 
Samice pak kladou vajíčka na výslunné, k jihu 
exponované plochy s krátkostébelnou řídkou 
vegetací a hojným výskytem živné rostliny 
– violek (Viola spp.) – nejčastěji na plošky naru-
šené a obnažené pastvou dobytka či lokálními 
sesuvy půdy (S  et al. 2009a,b). Ochrana 
druhu je proto současnými možnostmi stát-
ní ochrany přírody komplikovaná a spočívá 
v zachování tradičního hospodaření na vel-
kých územních celcích. Valašsko je celostátně 
nejvýznamnějí oblastí výskytu tohoto kriticky 
ohroženého motýla. 
Materiál: 
6574: Rožnov pod Radhoštěm-Dolní Paseky, 

25.VI.2008, 2 ex., lgt. D. Charvát; 
6575: Dolní Bečva-V Rozpitém, 18.VII.2007, 

2 ex., observ. M. Menšík; Horní Bečva, 
15.VII.2007, 20 ex., observ. J. Darebník; Horní 
Bečva-Kudlačena, 14.VI.2007, 1 ex., observ. T. 
Kadlec;

6576: Bílá-Kavalčanky, 28.VI.2008, 1 ex., observ. 
V. Trochta;

6673: Pržno, 1981–2001, výskyt, observ. observ. 
L. Fiala;

6674: Halenkov-Dinotice, 2005–2010, počet-

ný a plošný výskyt, observ. LS; Halenkov-
Hluboké, 2005–2010, řídký a ojedinělý výskyt, 
observ. LS; Halenkov-Lušová, 2005–2010, 
početný a plošný výskyt, observ. LS; Hovězí-
Hovízky, 2006–2010, početný a plošný 
výskyt, observ. LS; Huslenky-Bratřejůvka, 
2005–2010, početný a plošný výskyt, observ. 
LS; Huslenky-Černý, 2009–2010, řídký výskyt, 
observ. LS; Huslenky-Losový, 2005–2010, 
početný a plošný výskyt, observ. LS; Valašská 
Bystřice, 9.VII.2009 20 ex., observ. LS, 
22.VII.2009, 5 ex., observ. LS, 10.VIII.2010, 
5 ex., lgt. J. Beneš et LS; Vsetín-Horní Ja-
sénka, 6.VII.2008, 1 ex., observ. LS; Vsetín-
U Krošenků, 2006, ojedinělý výskyt, observ. 
LS;

6675: Halenkov-Břežitá, 2009, řídký výskyt, 
observ. LS; Karolinka-Kobylská, 2006–2010, 
početný a plošný výskyt, observ. LS; Karo-
linka-Raťkov, 2005–2010, početný a plošný 
výskyt, observ. LS; Karolinka-Stanovnice, 
2006, řídký výskyt, observ. M. Zapletal; Nový 
Hrozenkov-Babínek, 2006–2010, početný 
a plošný výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov-
Babíneček, 2006–2010, početný a plošný 
výskyt, observ. LS; Nový Hrozenkov-Vranča, 
2006–2010, na extenzivních pastvinách hoj-
ný, jinak ojedinělý výskyt, observ. LS; Velké 
Karlovice-Adamíky, 8.VII.2006, 1 ex., observ. 
M. Zapletal; Velké Karlovice-Bzové, 2007–
2010, na extenzivních pastvinách hojný, jinak 
ojedinělý výskyt, observ. LS; Velké Karlovice-
Koncová, 10.–17.VII.2006, 15 ex., observ. M. 
Zapletal; Velké Karlovice-Soláň, 20.VI.2007, 
20 ex., observ. L. Fiala;

6676: Velké Karlovice-Podťaté, Lopušánky, 
2008–2010, na extenzivních pastvinách hoj-
ný, jinak ojedinělý výskyt, observ. LS; Velké 
Karlovice-Tísňavy, 2008, na extenzivních pas-
tvinách hojný, jinak ojedinělý výskyt, observ. 
LS;

6774: Hovězí-Stříbrník, 5.VII.2006, 2 ex., 
observ. F. Tyralík; Huslenky-Hrachoveček, 
13.VII.2006, 20 ex., observ. M. Menšík; 
Huslenky-Kýchová, 2006–2010, hojný výskyt, 
observ. LS; Huslenky-Uherská, 2008, počet-
ný a plošný výskyt, observ. LS; Huslenky-
U Čotků, 6.VII.2006, 20 ex., observ. M. 
Menšík; Valašská Senice, 10.VII.2006, 5 ex., 
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observ. J. Darebník; Zděchov, 8.VII.2006, 
1 ex., observ. J. Skala;

6775: Nový Hrozenkov-Kohútka, 2006, hojný 
výskyt, observ. M. Menšík.

Perleťovec kopřivový
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
V minulosti ohrožený druh, v CHKO Beskydy 
velmi vzácný (S  1975; cf. B  et al. 
2002) a tři desetiletí nezvěstný druh, vázaný 
na tradičně obhospodařované vlhké května-
té údolní louky, prameniště a rašelinné lou-
ky. Hlavními živnými rostlinami jsou tužebník 
jilmový (Filipendula ulmaria) a krvavec toten 
(Sanguisorba offi  cinalis). V posledních dvou 
desetiletích expanduje, především na zanedba-
né a zarůstající vlhké louky (B  et al. 2002). 
Na Valašsku stále řídce nalézaný druh, často 
pospolu s dalšími mokřadními druhy motýlů 
(Aricia eumedon, P. teleius či P. nausithous), 
může být ohrožen plošnou sečí nivních luk.
Materiál: 
6574: Rožnov pod Radhoštěm, 15.VII.2007, 

1 ex., lgt. V. Trochta; Velké Karlovice-Léskové, 
25.V.2008, 1 ex., lgt. LS; 

6674: Janová-Lysný, 7.VII.2006, 5 ex., lgt. F. 
Tyralík, 19.VII.2006, 10 ex., lgt. F. Tyralík; 
Halenkov-Dinotice, 21.VII.2010, 5 ex., lgt. LS; 
Halenkov-Lušová, 25.VII.2006, 2 ex., lgt. LS, 
13.VII.2010, 1 ex., lgt. P. Kepka; 

6675: Nový Hrozenkov-Břežitá, 8.VII.2006, 
2 ex., lgt. J. Darebník; 

6774: Zděchov, 8.VII.2006, 2 ex., lgt. J. Skala.

Okáč voňavkový
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Druh je v Červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako zranitelný (VU) (F  et al. 
2005). V polovině 20. století silně ustupující 
a ohrožený (B  et al. 2002), nyní na sever-
ní a střední Moravě probíhá expanze druhu 
do hor (cf. K  et al. 2003; Databáze 
Mapování Motýlů ČR). Motýl osídluje subxero-
termní trávníky s rozptýlenou zelení a výslun-
né lesní lemy, larvy žijí na více druzích trav 
(B  et al. 2002). Na Valašsku okáče poprvé 
uvádí B  (2005) v roce 2005 z území města 
Vsetína (6674), poté pak z lokality Choryně-PR 
Choryňský mokřad (B  2006). Do té doby byl 

motýl historicky nejblíže znám z okolí Nového 
Jičína a Hostýnských vrchů (B  et al. 2002). 
Okáč na Valašsko tedy nově expandoval, prav-
děpodobně v důsledku globálního oteplování 
(cf. K  et al. 2003; B  et al. 2002; 
Databáze Mapování motýlů ČR), a vytvořil zde 
nepočetné populace. Recentně byli z území 
Valašska pozorováni jedinci i v závěrech boč-
ních údolí Vsetínské Bečvy, včetně kladoucích 
samic.
Materiál: 
6575: Horní Bečva, 26.VIII.2007, 1 ex., lgt. 

J. Skala;
6674: Halenkov-Dinotice, 21.VII.2010, 1 ex., 

lgt. LS; Halenkov-Lušová: 6.VIII.2009, 1 ex., 
observ. LS, 16.VIII.2009, 1 ex., observ. LS, 
14.VII.2010, 1 ex., LS; 

6774: Huslenky-Hrachoveček, 9.IX.2006, 2 ex., 
lgt. M. Menšík; Huslenky-U Čotků, 19.VIII.2006, 
1 ex., lgt. M. Menšík; Huslenky-Kychová, 
19.VIII.2006, 1 ex., lgt. M. Menšík.

Okáč kluběnkový
Erebia aethiops (Esper, 1777)
Druh je v Červeném seznamu bezobratlých 
hodnocen jako zranitelný (VU) (F  et al. 
2005). Na Moravě byl v minulosti vždy lokál-
ní (S  1912, B  et al. 2002). Historické 
nálezy pocházejí z okolí Valašského Meziříčí, 
Jarcové (D  1945), Bystřičky a Horní 
Bečvy (S  1975), Rožnova pod Radhoštěm-
Paseky (období 1981–1994, observ. L. Stiova, 
Databáze Mapování motýlů ČR), Pržna-U 
Holáňů (období 1981–1994, observ. L. Fiala, 
Databáze Mapování motýlů ČR), obce Veselá 
(25.VIII.1963, 1 ex., lgt. M. Griga, coll. Muzeum 
regionu Valašsko, Vsetín) a přímo ze Vsetína 
(Vsetín-Žamboška (6673), 20.VIII.1958, 1 ex., 
lgt. L. Fiala, coll. L. Fiala, Vsetín). 

V současnosti znám výskyt pouze ze dvou 
lokalit ve Vsetínských vrších, na ostatních 
moravských lokalitách vymizel (cf. B  et 
al. 2002; K  & S  2007). Motýl je vázán 
na starší sukcesní stadia lesostepních biotopů 
a na světliny v listnatých a smíšených lesích 
(S  et al. 2010). Na lokalitách jeho výsky-
tu musí být dbáno na zastavení sukcese smě-
rem ke stinným lesům a křovinám – v lesích 
je třeba udržovat členitou strukturu s lesními 
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loučkami a širokými vnitřními lemy s mozaikou 
květnatých vysokostébelných a krátkostébel-
ných ploch, kde se vyvíjejí housenky na více 
druzích trav. Komplex květnatých lesních luk 
v údolí Halenkov-Lušová zřejmě poskytuje dru-
hu dosud potřebné podmínky pro přežití nepo-
četné metapopulace, jedinci jsou zde nacháze-
ni každoročně. Lokalita při lemu PR Halvovský 
potok je tvořena osluněnou širokou lesní sváž-
nicí. V okolí byly před deseti lety na pasekách 
vysázeny nové lesy, které již nyní svážnici zasti-
ňují. Populace se tak z lokality buď přemístila 
na okolní vhodná místa nebo již zřejmě zanikla 
(po roce 2006 nebyla potvrzena) (S   
B  2009). Na dalších dříve známých lokali-
tách ve Vsetínských vrších nebyl okáč nalezen, 
přestože zde bylo po něm v posledních letech 
cíleně pátráno. Jde o jednoho z nejohroženěj-
ších moravských denních motýlů. 
Materiál: 
6674: Halenkov-Lušová, 12.VIII.2005, 2 ex., 

observ. LS, 25.VII.2006, 2 ex., lgt. LS, 7.VIII.2009, 
20 ex., observ. LS, 12.VIII.2010, 2 ex. observ. LS; 
Vsetín-PR Halvovský potok, 6.VIII.2004, 10 ex., 
observ. LS, 30.VII.2006, 10 ex., observ. LS.

ZÁVĚR
Intenzívními průzkumy bylo v regionu Valašska 
po roce 2005 zjištěno celkem 24 druhů denních 
motýlů a 2 druhy vřetenuškovitých vedených 
na Červeného seznamu ČR – bezobratlí (z cel-
kového počtu 13 recentně zjištěných druhů 
vřetenušek a 87 druhů denních motýlů, což je 
celkem 26 %) (cf. B  et al. 2002; Databáze 
Mapování motýlů ČR). Mezi nejvýznamější 
nálezy patří potvrzení existence velmi silné 
metapopulace kriticky ohroženého modráska 
černoskvrnného (P. arion) v údolí Vsetínské 
Bečvy, potvrzení trvalého výskytu jasoně dym-
nivkového (P. mnemosyne) na české i slovenské 
straně hřebene Javorníků. Nejohroženějším 
zjištěným druhem je okáč kluběnkový (E. aethi-
ops), u kterého je přes intenzivní monitoring 
vhodných lokalit známa poslední populace 
v rámci Moravy. Mezi celostátně významné 
nálezy patří objevení velmi malé populace 
modráska komonicového (P. dorylas), přestože 
v roce 2010 nebyla již potvrzena. 

V rámci severní a střední Moravy existují na 

Valašsku stále početné populace pastevních 
specialistů vyžadujících osluněnou volnou 
půdu, např. velmi silné populace soumračníka 
čárkovaného (H. comma), soumračníka sko-
řicového (S. sertorius), který se v posledních 
letech začal objevovat i ve druhé generaci, 
a vzácně se vyskytujícího soumračníka bělo-
pásného (P. alveus). Dále pak stále plošně, 
místy velmi hojně se vyskytující perleťovec 
maceškový (A. niobe), ve dvou generacích 
se objevující modrásek jetelový (P. bellargus) 
nebo šířící se hnědásek kostkovaný (M. cinxia), 
kterému mohlo z důvodu gregarického života 
housenek nízko nad zemí prospět plošné seče-
ní velkého počtu luk. Květnaté louky, nejlépe 
čerstvě opuštěné či nesečené pouze periodic-
ky přepásané lokality, obývají početné popula-
ce vřetenušky třeslicové (Z. brizae), vřetenušky 
ligrusové (Z. carniolica) či v ČR v poslední silné 
populaci žijící zelenáček velký (J. notata).

Znovu, po několika desítkách let, se na 
Valašsku začal opět vyskytovat otakárek ovoc-
ný (I. podalirius) nebo zelenáček koulenkový 
(J. globulariae), který byl v regionu poprvé obje-
ven v roce 2009, kdy se objevil velmi hojně na 
více lokalitách. Dalšími, velmi úspěšně expan-
dujícími druhy, jsou modrásek štírovníkový 
(C. argiades) a hnědásek černýšový (M. aurelia), 
který se řídce objevil na nejteplejších lokali-
tách v roce 2009 a velmi hojně pak na mnoha 
teplejších lokalitách i v závěrech údolí přítoků 
řeky Vsetínské Bečvy v roce 2010. Na podmáče-
ných loukách a lučních prameništích se řídce 
vyskytují modrásek bělopásný (A. eumedon) 
a perleťovec kopřivový (B. ino). Na vlhkých lou-
kách se stále plošně vyskytují další dva druhy 
modrásků rodu Phengaris – modrásek bahenní 
(P. nausithous) na podmáčenějších zarůstají-
cích loukách a modrásek očkovaný (P. teleius) 
na sušších partiích nivních sečených luk.

Další druhy, které se na Valašsko nově roz-
šířily, nevytvořily silné populace a dosud se 
vyskytují spíše řídce a sporadicky, jsou okáč 
voňavkový (B. circe), modrásek tolicový 
(C. decoloratus), ohniváček černočárný (L. dis-
par) či žluťásek tolicový (Colias erate).

Přes velkou snahu nebyly některé dříve 
uváděné druhy na Valašsku v současnos-
ti nalezeny (cf. B  et al. 2002; Databáze 
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Mapování motýlů ČR). Největší skupinu tvoří 
druhy nejteplejších otevřených až kamenitých 
lokalit, které zanikly útlumem pastvy na nej-
hůře přístupných a nejméně úživných pastvi-
nách. V oblasti tak vymizeli okáč šedohnědý 
(Hyponephele lycaon), soumračník mochnový 
(Pyrgus serratulae) či modrásek rozrazilový 
(Scolitantides orion) – všechny tyto druhy žily 
ještě na začátku 70. let 20. století na pase-
ných skalách u obce Pulčín. Stejně tak vymřel 
druh lesostepní krajiny – okáč metlicový 
(Hipparchia semele), který vymizel po zapo-
jení původně solitérní zeleně na pastvinách. 
Dále se nepodařilo potvrdit recentní výskyt 
těchto v ČR ohrožených druhů: ostruháček 
trnkový (Satyrium spini), ostruháček česvinový 
(Satyrium ilicis) a modrásek obecný (Plebejus 
idas). Zřejmě celostátně vymřel okáč stínova-
ný (Lasiommata petropolitana), který byl na 
Valašsku a stejně tak i v ČR zaznamenán napo-
sledy v roce 1975 (po motýlovi bylo na Valašsku 
v posledních letech velmi intenzívně pátráno 
s negativním výsledkem, cf. S  (2008e)). 
Vymizely i druhy rozsáhlejších podmáčených 
luk – např. vřetenuška mokřadní (Zygaena tri-
folii) a hnědásek rozrazilový (Melitaea diami-
na), které ale přežívají na posledních izolova-
ných lokalitách v severní části Beskyd. Některé 
z těchto druhů zde ještě mohou přežívat, jejich 
objevení však není pravděpodobné. Vymřelý je 
i bělásek ovocný (Aporia crataegi), který vymi-
zel na celé Moravě. Současná fauna denních 
motýlů Valašska je tedy oproti nedávné minu-
losti ochuzená.

Mnohé z ohrožených druhů motýlů, kteří 
v na území CHKO Beskydy žijí, jsou existenč-
ně přímo vázány na jemnozrnnou mozaiku 
člověkem v minulých staletích vytvořených 
biotopů – hlavně extenzívní jalovcové pas-
tviny a tradičně sečením obhospodařované 
suché i podmáčené louky. V případě plošného 
upouštění od tradičního hospodaření, což se 
stává smutnou realitou, tyto na lidské činnosti 
závislé druhy během několika let výrazně sníží 
své populační hustoty a poté pravděpodobně 
následkem zhroucení metapopulační struktury 
vymřou. Velmi nebezpečné je stále pokraču-
jící zalesňování nevyužitých ploch, čímž jsou 
ohroženy i lesní druhy, jako je např. jasoň dym-

nivkový (P. mnemosyne) nebo okáč kluběnko-
vý (E. aethiops), který ačkoli žije mezi mladým 
smrkovým náletem na lesních loukách, po 
zapojení stromů okamžitě mizí.
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Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů
Night active Lepidoptera of the north-eastern part of the Hostýnské vrchy Hills
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Abstract: The paper describes the moth fauna of the locality in Oznice (Vsetín District). The loca-
lity is situated in the north-eastern parth of the Hostýnské vrchy Hills. The main research method 
was a light sampling. During fi ve years of intensive searching in fi eld (2005–2009) we registe-
red 416 moth species from the group of Macrolepidoptera. Amount of them we recorded many 
localy rare and endangered species (e.g. Isturgia arenacearia, Apeira syringaria, Charissa obscurata, 
Idaea laevigata, Lythria cruentaria, Thera vetustata, Eupithecia venosata, E. veratraria, E. selinata, 
Acasis viretata, Eublemma purpurinum, Abrostola asclepiadis, Diachrysia chryson, Moma alpium, 
Shargacucullia prenanthis, Calophasia lunula, Amphipyra perfl ua, Heliothis peltigera, Phlogophora 
scita, Callopistria juventina, Aporophyla lutulenta, Polymixis polymita, Hydraecia petasitis, Sideridis 
lampra, Leucania obsoleta, Penthophera morio etc.).

ÚVOD
Valašsko patří mezi kulturně i přírodovědně výji-
mečné regiony České republiky. Fenoménem 
valašské krajiny je zejména její členitost a pest-
rost, podporovaná hornatým reliéfem i docho-
vaným tradičním způsobem hospodaření. Jak 
naznačují některé kompendiální práce, příro-
dovědná znalost Valašska je jen malá, přestože 
lze očekávat mimořádně vysokou biologickou 
hodnotu regionu (např. P   T  
2001; P   W  2008). Biologickou kva-
litu oblasti dokumentují některé ochranářsky 
zaměřené práce, které se soustřeďují na skupi-
nu motýlů, zejména pak na denní motýly (např. 
K   S  2007; S  et al. 2009a,b; 
Z   S  2009). Bohužel faunistic-
ká znalost motýlů západní části Valašska, tj. 
Hostýnských vrchů je jen minimální.

Cílem příspěvku je podat přehled tzv. vel-
kých motýlů (Macrolepidoptera) s noční akti-
vitou na lokalitě Oznice (severovýchodní část 

Hostýnských vrchů) a nejvýznamnější nálezy 
komentovat v širším faunistickém rámci.

SOUČASNÝ STAV ZNALOSTÍ
Oblast Hostýnských vrchů patří z entomologic-
kého hlediska k nejméně známým regionům 
České republiky. To platí také o znalosti popu-
lární skupiny motýlů (Lepidoptera). Doposud 
neexistuje žádná systematicky zaměřená stu-
die na faunu motýlů Hostýnských vrchů. 

První regionálně zaměřenou práci o motýlech 
Valašska vypracoval D  (1945). Většina 
druhů, které zmiňuje, pochází z okolí Valašského 
Meziříčí. B  (1987) tyto poznatky doplňuje 
o revizi sbírkového materiálu deponovaného 
v Okresním vlastivědném muzeu ve Vsetíně 
(Muzeum ve Valašském Meziříčí). Studií téma-
ticky zaměřenou na výskyt okáče Lasiommata 
petropolitana (Fabricius, 1787) v Beskydech 
a přilehlé části Hostýnsko-Vsetínských vrchů 
je práce S  (1963) doplněná posléze 
Č  (1972). S  et al. (2009b) se věnují 
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rozšířnení a ekologickým nárokům modrás-
ka Phengaris [= Maculinea] arion na Valašsku. 
Výskyt jasoně Parnassius mnemosyne (Linnaeus 
1758) v oblasti Javornického hřebene zazna-
menávají K  et al. (2000). V rámci širšího 
území Oznice jsou tedy lépe zpracováni denní 
motýli (Rhopalocera), což vyplývá rovněž z dat 
síťového mapování denních motýlů České 
republiky (B  et al. 2002). 

Také čeleď vřetenuškovitých (Zygaenidae) 
patří mezi rámcově zdokumentované taxony 
Valašska. Informace o rozšíření vřetenušek 
na Moravě (tedy také na Valašsku) je mož-
no vyhledat ve studii P  & G  
(1946). V detailech tuto monografi i doplňuje 
V  (1975) a K  & B  (1996). Pouze 
útržkovité poznatky existují o majoritní sku-
pině nočních motýlů (S  1912–1913, 1931; 
V  1980, 1981; B  1987) a téměř chy-
bějí poznatky o početné skupině tzv. drobných 
motýlů – tzv. Microlepidoptera (S  1912–
1913, 1931; J   G  1990, 1991; 
E  et al. 1997; E  et al. 1998; S  
2000; S   K  2000). Přehledově nejuce-
lenější studie věnovaná fauně motýlů je dopo-
sud práce o motýlech xerotermní pastviny 
Losový v okolí Huslenek (K   S  2007). 
Z Losového je dokumentován výskyt více než 
800 druhů motýlů, přičemž je evidována řada 
druhů ochranářsky a faunisticky významných. 
Je zřejmé, že s mírou poznání Valašska bude 
takových nálezů i nadále přibývat, a to ve všech 
skupinách bezobratlých.

METODIKA A SBĚR DAT
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Studované území se nachází v severovýchodní 
části Hostýnských vrchů, katastrálně náleží obci 
Oznice (6573; GPS: 49o26’18”N, 17o55’21”E). 
Plošná výměra území je přibližně 6 ha. 
Lokalita leží v mírném k jihu ukloněném svahu, 
v nadmořské výšce 420–460 m n. m. Nachází 
se zde komplex bezlesých stanovišť. Jedná se 
zejména o kosené louky svazu Arrhenatherion 
(koseno plošně 1–2x ročně) a pastviny svazu 
Cynosurion (extenzívně celoročně přepásáno 
ovcemi). Tato otevřená stanoviště jsou ze seve-
ru, západu a z části i z východu obklopeny pře-
vážně smíšeným a jehličnatým lesem s rozdíl-

nou věkovou i druhovou skladbou. Jižní hranici 
tvoří malý potok a dále intravilán obce Oznice.

SBĚR MATERIÁLU
Systematický a intenzívní entomologický prů-
zkum lokality probíhal po dobu 5let (2005–
2009) vždy od března do konce listopadu. 
Zájmovou skupinou byli noční motýli tzv. 
skupiny Macrolepidoptera. Jmenovitě byly 
studovány čeledi Hepialidae, Lasiocampidae, 
Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Drepa-
nidae, Geometridae, Notodontidae, Noctuidae, 
Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae. Genitalizovány 
byly následující rody: Mesapamea, Oligia, 
Abrostola, Epirrita a Eupithecia. Monitoring 
probíhal s akcentem na hlavní vegetační sezo-
nu (květen–září) v průměru 14 sběrných nocí/
měsíc, a dále pak v brzkých jarních a podzim-
ních měsících s intenzitou zhruba 10 sběrných 
nocí/měsíc.

Hlavní metodou monitoringu motýlů byl lov 
pomocí stacionárně umístěného světelného 
zdroje (výbojka Philips ML 250W). Byly použity 
dva světelné zdroje (ve vzájemné vzdálenos-
ti cca 10 m, umístěné ve výšce 2 m nad zemí, 
orientované opačným směrem). Jako refl exní 
plocha sloužila nabílená stěna hospodářské 
budovy. Lov probíhal vždy od soumraku přib-
ližně dvě až tři hodiny. Dvakrát až čtyřikrát do 
měsíce byly světelné zdroje v provozu po celou 
noc a ráno byli kontrolováni motýli sedící v blíz-
kosti světel. Doplňující metodou sběru byl indi-
viduální odchyt imág do entomologické síťky. 

Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce 
autora (FT), v malém množství také v Muzeu 
regionu Valašsko (Muzeum ve Valašském 
Meziříčí). Nomenklatura vědeckých názvů je 
převzata ze Seznamu motýlů České republiky 
(L   L  2005), česká jména motýlů 
z práce N  et al. (1992).

VÝSLEDKY
Úhrnem se na lokalitě Oznice podařilo v letech 
2005–2009 zaznamenat výskyt 416 druhů 
nočních motýlů ze skupiny Macrolepidoptera. 
Druhová rozmanitost zájmové skupiny je vyso-
ká a reálně odpovídá 39 % druhového bohatství 
ČR (L   L  2005). I přes intenzivní 
terénní průzkum je zřejmé, že počet zjištěných 

A  C  O  |  T  F .   K  T .



42 |

druhů není konečný a dalším výzkumem budou 
další druhy ještě nalezeny. 

SYSTEMATICKÝ PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ 
MOTÝLŮ NA LOKALITĚ OZNICE ZA OBDOBÍ 
2005 2009
V následujícím přehledu zjištěných druhů je 
prezentován systematický přehled motýlů dle 
Laštůvky a Lišky (2005). Faunisticky význam-
né nálezy druhů jsou v přehledu proznačeny 
a v dalším textu blíže komentovány, za názvem 
čeledi uvedeny počty zjištěných druhů. 

Hepialidae – hrotnokřídlecovití (4): 
Hepialus sylvinus (Linnaeus, 1761), H. lupulinus 
(Linnaeus, 1758), H. hecta (Linnaeus, 1758), H. 
humuli (Linnaeus, 1758)

Lasiocampidae – bourovcovití (5): 
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758), Macro-
thylacia rubi (Linnaeus, 1758), Dendrolimus 
pini (Linnaeus, 1758), Euthrix potatoria (Lin-
naeus, 1758), Cosmotriche lobulina (Denis & 
Schiff ermüller, 1775)

Endromidae – strakáčovití (1): 
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Saturniidae – martináčovití (1): 
Aglia tau (Linnaeus, 1758)

Sphingidae – lišajovití (9): 
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758), Sphinx pinast-
ri (Linnaeus, 1758), Mimas tiliae (Linnaeus, 1758), 
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758), Laothoe 
populi (Linnaeus, 1758), Macroglossum stellata-
rum (Linnaeus, 1758), Hyles gallii (Rottemburg, 
1775), Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758), D. 
porcellus (Linnaeus, 1758)

Drepanidae – srpokřídlecovití (9): 
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758), Watsonalla 
binaria (Hufnagel, 1767), W. cultraria (Fabricius, 
1775), Thyatira batis (Linnaeus, 1758), Habrosyne 
pyritoides (Hufnagel, 1766), Tethea or (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Tetheella fl uctuosa 
(Hübner, 1803), Ochropacha duplaris (Linnaeus, 
1761), Achlya fl avicornis (Linnaeus, 1758)

Geometridae – píďalkovití (165):
Archiearis notha (Hübner, 1803), Abraxas 
sylvata (Scopoli, 1763), Lomaspilis margina-
ta (Linnaeus, 1758), Ligdia adustata (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Isturgia arenacearia 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), Macaria nota-
ta (Linnaeus, 1758), M. alternata (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), M. liturata (Clerck, 1759), 
M. wauaria (Linnaeus, 1758), Chiasmia clathrata 
(Linnaeus, 1758), Plagodis pulveraria (Linnaeus, 
1758), P. dolabraria (Linnaeus, 1767), Petrophora 
chlorosata (Scopoli, 1763), Opisthograptis 
luteolata (Linnaeus, 1758), Epione repandaria 
(Hufnagel, 1767), Pseudopanthera macularia 
(Linnaeus, 1758), Cepphis advenaria (Hübner, 
1790), Apeira syringaria (Linnaeus, 1758), 
Ennomos autumnarius (Werneburg, 1859), E. 
quercinarius (Hufnagel, 1767), E. fuscantarius 
(Haworth, 1809), Selenia dentaria (Fabricius, 
1775), S. tetralunaria (Hufnagel, 1767), Odon-
topera bidentata (Clerck, 1759), Crocallis 
elinguaria (Linnaeus, 1758), Ourapteryx sam-
bucaria (Linnaeus, 1758), Colotois pennaria 
(Linnaeus, 1761), Angerona prunaria (Linnaeus, 
1758), Apocheima hispidarium (Denis & Schif-
fermüller, 1775), Phigalia pilosaria (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), Lycia hirtaria (Clerck, 
1759), Biston betularius (Linnaeus, 1758), 
Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799), A. margina-
ria (Fabricius, 1776), Erannis defoliaria (Clerck, 
1759), Peribatodes rhomboidarius (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), P. secundarius (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), Cleora cinctaria (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Deileptenia ribeata 
(Clerck, 1759), Alcis repandata (Linnaeus, 1758), 
A. bastelbergeri (Hirschke, 1908), Hypomecis 
roboraria (Denis & Schiff ermüller, 1775), H. pun-
ctinalis (Scopoli, 1763), Ascotis selenaria (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Ectropis crepuscula-
ria (Denis & Schiff ermüller, 1775), Parectropis 
similaria (Hufnagel, 1767), Aethalura punctu-
lata (Denis & Schiff ermüller, 1775), Ematurga 
atomaria (Linnaeus, 1758), Cabera pusaria 
(Linnaeus, 1758), C. exanthemata (Scopoli, 
1763), Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775), 
L. temerata (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1767), Hylaea 
fasciaria (Linnaeus, 1758), Pungeleria capreo-
laria (Denis & Schiff ermüller, 1775), Charissa 
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obscurata (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
Siona lineata (Scopoli, 1763), Alsophila aescu-
laria (Denis & Schiff ermüller, 1775), Geometra 
papilionaria (Linnaeus, 1758), Comibaena baju-
laria (Denis & Schiff ermüller, 1775), Hemithea 
aestivaria (Hübner, 1799), Chlorissa cloraria 
(Hübner, 1813), Jodis lactearia (Linnaeus, 1758), 
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775), C. albipun-
ctata (Hufnagel, 1767), C. punctaria (Linnaeus, 
1758), C. linearia (Hübner, 1799), Timandra 
comae (Schmidt, 1931), Scopula immorata 
(Linnaeus, 1758), S. nigropunctata (Hufnagel, 
1767), S. ornata (Scopoli, 1763), Idaea dimidiata 
(Hufnagel, 1767), I. laevigata (Scopoli, 1763), 
I. inquinata (Scopoli, 1763), I. seriata (Schrank, 
1802), I. biselata (Hufnagel, 1767), I. emargi-
nata (Linnaeus, 1758), I. aversata (Linnaeus, 
1758), Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758), L. 
cruentaria (Hufnagel, 1767), Scotopteryx che-
nopodiata (Linnaeus, 1758), Xanthorhoe birivia-
ta (Borkhausen, 1794), X. designata (Hufnagel, 
1767), X. spadicearia (Denis & Schiff ermüller, 
1775), X. ferrugata (Clerck, 1759), X. quadri-
fasiata (Clerck, 1759), X. montanata (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), X. fl uctuata (Linnaeus, 
1758), Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767), 
Epirrhoe hastulata (Hübner, 1813), E. tristata 
(Linnaeus, 1758), E. alternata (Müller, 1764), 
E. rivata (Hübner, 1813), Camptogramma bili-
neatum (Linnaeus, 1758), Earophila badiata 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), Anticlea derivata 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), Mesoleuca albi-
cillata (Linnaeus, 1758), Lampropteryx suff uma-
ta (Denis & Schiff ermüller, 1775), Cosmorhoe 
ocellata (Linnaeus, 1758), Eulithis prunata 
(Linnaeus, 1758), E. testata (Linnaeus, 1758), E. 
populata (Linnaeus, 1758), E. pyraliata (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Ecliptopera silacea-
ta (Denis & Schiff ermüller, 1775), E. capitata 
(Herrich-Schäff er, 1839), Chloroclysta siterata 
(Hufnagel, 1767), Ch. miata (Linnaeus, 1758), 
Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761), D. truncata 
(Hufnagel, 1767), Cidaria fulvata (Forster, 1771), 
Plemyria rubiginata (Denis & Schiff ermüller, 
1775), Thera obeliscata (Hübner, 1787), T. variata 
(Den Denis & Schiff ermüller, 1775), T. vetusta-
ta (Denis & Schiff ermüller, 1775), T. britannica 
(Turner, 1925), Eustroma reticulatum (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Electrophaes corylata 

(Thunberg, 1792), Colostygia olivata (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), C. pectinataria (Knoch, 
1781), Hydriomena furcata (Thunberg, 1784), 
H. impluviata (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
Hydria cervinalis (Scopoli, 1763), Triphosa dubi-
tata (Linnaeus, 1758), Philereme transversata 
(Hufnagel, 1767), Euphyia unangulata (Haworth, 
1809), E. dilutata (Denis & Schiff ermüller, 
1775), Epirrita christyi (Allen, 1906), E. autum-
nata (Borkhausen, 1794), Operophtera bruma-
ta (Linnaeus, 1758), O. fagata (Scharfenberg, 
1805), Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758), 
P. blandiatum (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
P. fl avofasciatum (Thunberg, 1792), Mesotype 
parallelolineata (Retzius, 1783), Eupithecia 
abietaria (Goeze, 1781), E. linariata (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), E. venosata (Fabricius, 
1787), E. tripunctaria (Herrich-Schäff er, 1852), E. 
lariciata (Freyer, 1825), E. tantillaria (Boisduval, 
1840), E. lanceata (Hübner, 1825), E. selinata 
(Herrich-Schäff er, 1861), E. denotata (Hübner, 
1813), E. centaureata (Denis & Schiff ermüller, 
1775), E. assimilata (Doubleday, 1856), E. satyra-
ta (Hübner, 1813), E. intricata (Zetterstedt, 
1839), E. veratraria (Herrich-Schäff er, 1848), 
E. trisignaria (Herrich-Schäff er, 1848), E. indiga-
ta (Hübner, 1813), E. subfuscata (Haworth, 
1809), E. exiguata (Hübner, 1813), E. icterata 
(Villers, 1789), Chloroclystis v-ata (Haworth, 
1809), Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758), 
P. chloerata (Mabille, 1870), Anticollix sparsata 
(Treitschke, 1828), Aplocera plagiata (Linnaeus, 
1758), A. praeformata (Hübner, 1826), Odezia 
atrata (Linnaeus, 1758), Hydrelia fl ammeolaria 
(Hufnagel, 1767), Euchoeca nebulata (Scopoli, 
1763), Asthena albulata (Hufnagel, 1767), Minoa 
murinata (Scopoli, 1763), Trichopteryx polycom-
mata (Denis & Schiff ermüller, 1775), T. carpi-
nata (Borkhausen, 1794), Nothocasis sertata 
(Hübner, 1817), Acasis viretata (Hübner, 1799)

Notodontidae – hřbetozubcovití (19): 
Furcula furcula (Clerck, 1759), F. bifi da (Brahm, 
1787), Stauropus fagi (Linnaeus, 1758), Drymonia 
dodonaea (Denis & Schiff ermüller, 1775), D. ru-
fi cornis (Hufnagel, 1766), D. obliterata (Esper, 
1785), Notodonta dromedarius (Linnaeus, 
1767), N. ziczac (Linnaeus, 1758), Pheosia tremu-
la (Clerck, 1759), Leucodonta bicoloria (Denis 
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& Schiff ermüller, 1775), Pterostoma palpina 
(Clerck, 1759), Ptilodon capucina (Linnaeus, 
1758), P. cucullina (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
Odontosia carmelita (Esper, 1798), Ptilophora 
plumigera (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758), Clostera 
curtula (Linnaeus, 1758), C. anachoreta (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), C. pigra (Hufnagel, 1766)

Noctuidae – můrovití (179): 
Moma alpium (Osbeck, 1778), Acronicta mega-
cephala (Denis & Schiff ermüller, 1775), A. alni 
(Linnaeus, 1767), A. psi (Linnaeus, 1758), A. 
aceris (Linnaeus, 1758), A. leporina (Linnaeus, 
1758), A. auricoma (Denis & Schiff ermüller, 
1775), A. rumicis (Linnaeus, 1758), Craniophora 
ligustri (Denis & Schiff ermüller, 1775), Cryphia 
algae (Fabricius, 1775), Herminia tarsicri-
nalis (Knoch, 1782), H. grisealis (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), Polypogon tentacula-
rius (Linnaeus, 1758), P. strigilata (Linnaeus, 
1758), Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 
1835), Catocala fraxini (Linnaeus, 1758), C. pro-
missa (Denis & Schiff ermüller, 1775), C. nupta 
(Linnaeus, 1767), C. fulminea (Scopoli, 1763), 
Tyta luctuosa (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
Callistege mi (Clerck, 1759), Euclidia glyphi-
ca (Linnaeus, 1758), Laspeyria fl exula (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Scoliopteryx libatrix 
(Linnaeus, 1758), Hypena crassalis (Fabricius, 
1787), H. rostralis (Linnaeus, 1758), H. pro-
boscidalis (Linnaeus, 1758), Phytometra viri-
daria (Clerck, 1759), Rivula sericealis (Scopoli, 
1763), Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761), 
Colobochyla salicalis (Denis & Schiff ermüller, 
1775), Macdunnoughia confusa (Stephens, 
1850), Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758), 
D. chryson (Esper, 1789), Autographa gamma 
(Linnaeus, 1758), A. pulchrina (Haworth, 1809), 
A. jota (Linnaeus, 1758), Abrostola triparti-
ta (Hufnagel, 1766), A. asclepiadis (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), A. triplasia (Werneburg, 
1864), Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766), 
Deltote bankiana (Fabricius, 1775), D. decep-
toria (Scopoli, 1763), Pseudeustrotia candidu-
la (Denis & Schiff ermüller, 1775), Eublemma 
purpurinum (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
Trisateles emortualis (Denis & Schiff ermüller, 
1775), Cucullia lactucae (Denis & Schiff ermüller, 

1775), C. umbratica (Linnaeus, 1758), 
Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758), S. 
prenanthis (Boisduval, 1840), Calophasia 
lunula (Hufnagel, 1766), Asteroscopus sphinx 
(Hufnagel, 1776), Brachionycha nubeculo-
sa (Esper, 1785), Allophyes oxyacanthae 
(Linnaeus, 1758), Amphipyra pyramidea 
(Linnaeus, 1758), A. perfl ua (Fabricius, 1787), A. 
tragopoginis (Clerck, 1759), Panthea coenobita 
(Esper, 1785), Colocasia coryli (Linnaeus, 1758), 
Elaphria venustula (Hübner, 1790), Panemeria 
tenebrata (Scopoli, 1763), Heliothis peltige-
ra (Denis & Schiff ermüller, 1775), H. armige-
ra (Hübner, 1808), Pyrrhia umbra (Hufnagel, 
1766), Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763), 
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781), H. blan-
da (Denis & Schiff ermüller, 1775), H. resper-
sa (Denis & Schiff ermüller, 1775), H. ambigua 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), Charanyca 
trigrammica (Hufnagel, 1766), Atypha pul-
monaris (Esper, 1790), Dypterygia scabriuscu-
la (Linnaeus, 1758), Rusina ferruginea (Esper, 
1785), Thalpophila matura (Hufnagel, 1766), 
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758), Euplexia 
lucipara (Linnaeus, 1758), Phlogophora meticu-
losa (Linnaeus, 1758), P. scita (Hübner, 1790), 
Hyppa rectilinea (Esper, 1788), Actinotia polyo-
don (Clerck, 1759), Callopistria juventina (Stoll, 
1782), Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761), I. 
subtusa (Denis & Schiff ermüller, 1775), Enargia 
paleacea (Esper, 1788), Cosmia pyralina (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), C. trapezina (Linnaeus, 
1758), Atethmia centrago (Haworth, 1809), 
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758), T. aurago 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), Xanthia toga-
ta (Esper, 1788), X. icteritia (Hufnagel, 1766), 
Agrochola litura (Linnaeus, 1761), A. helvola 
(Linnaeus, 1758), A. lota (Clerck, 1759), A. maci-
lenta (Hübner, 1809), A. circellaris (Hufnagel, 
1766), Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761), C. 
rubiginosa (Scopoli, 1763), C. rubiginea (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Brachylomia viminalis 
(Fabricius, 1776), Lithophane socia (Hufnagel, 
1766), L. ornitopus (Hufnagel, 1766), Eupsilia 
transversa (Hufnagel, 1766), Antitype chi 
(Linnaeus, 1758), Aporophyla lutulenta (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Polymixis polymita 
(Linnaeus, 1761), Mniotype satura (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), Apamea remissa (Haworth, 

A  C  O  |  T  F .   K  T .



| 45

1809), A. epomidion (Haworth, 1809), A. cre-
nata (Hufnagel, 1766), A. sordens (Hufnagel, 
1766), A. scolopacina (Esper, 1788), A. mono-
glypha (Hufnagel, 1766), A. lithoxylaea (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), A. lateritia (Hufnagel, 
1766), Oligia strigilis (Linnaeus, 1758), O. versi-
color (Borkhausen, 1792), O. latruncula (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Mesoligia furuncula 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), Mesapamea seca-
lis (Linnaeus, 1758), M. secalella (Remm, 1983), 
Luperina testacea (Denis & Schiff ermüller, 
1775), Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761), A. 
fucosa (Freyer, 1830), Hydraecia micacea (Esper, 
1789), H. petasitis (Doubleday, 1847), Gortyna 
fl avago (Den. & Schiff ., 1775), Denticucullus pyg-
mina (Haworth, 1809), Photedes fl uxa (Hübner, 
1809), Hadula trifolii (Hufnagel, 1766), Polia 
hepatica (Clerck, 1759), P. nebulosa (Hufnagel, 
1766), Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766), 
L. contigua Denis & Schiff ermüller, 1775), L. 
oleracea (Linnaeus, 1758), Melanchra persicari-
ae (Linnaeus, 1761), Ceramica pisi (Linnaeus, 
1758), Hada plebeja (Linnaeus, 1761), Mamestra 
brassicae (Linnaeus, 1758), Sideridis lampra 
(Schawerda, 1913), Hadena rivularis (Fabricius, 
1775), Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758), 
Tholera decimalis (Poda, 1761), T. cespitis (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Mythimna pudori-
na (Denis & Schiff ermüller, 1775), M. conige-
ra (Denis & Schiff ermüller, 1775), M. pallens 
(Linnaeus, 1758), M. impura (Hübner, 1808), M. 
albipuncta (Denis & Schiff ermüller, 1775), M. 
ferrago (Fabricius, 1787), M. l-album (Linnaeus, 
1767), Leucania obsoleta (Hübner, 1803), Panolis 
fl ammea (Denis & Schiff ermüller, 1775), Orthosia 
incerta (Hufnagel, 1766), O. cerasi (Fabricius, 
1775), O. cruda (Denis & Schiff ermüller, 1775), 
O. gracilis (Denis & Schiff ermüller, 1775), O. 
gothica (Linnaeus, 1758), Perigrapha munda 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), Ochropleura 
plecta (Linnaeus, 1761), Axylia putris (Linnaeus, 
1761), Diarsia mendica (Fabricius, 1775), D. 
brunnea (Denis & Schiff ermüller, 1775), Noctua 
pronuba (Linnaeus, 1758), N. comes (Hübner, 
1813), N. fi mbriata (Schreber, 1759), N. janthi-
na (Denis & Schiff ermüller, 1775), Xestia c-nig-
rum (Linnaeus, 1758), X. ditrapezium (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), X. triangulum (Hufnagel, 
1766), X. baja (Denis & Schiff ermüller, 1775), 

X. stigmatica (Esper, 1790), X. sexstrigata 
(Haworth, 1809), X. xanthographa (Denis & 
Schiff ermüller, 1775), Cerastis rubricosa (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), C. leucographa (Denis 
& Schiff ermüller, 1775), Anaplectoides prasinus 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), Agrotis segetum 
(Denis & Schiff ermüller, 1775), A. exclamationis 
(Linnaeus, 1758), A. ipsilon (Hufnagel, 1766)

Lymantriidae – bekyňovití (5): 
Penthophera morio (Linnaeus, 1767), Calliteara 
pudibunda (Linnaeus, 1758), Arctornis l-nigrum 
(Müller, 1764), Lymantria monacha (Linnaeus, 
1758), L. dispar (Linnaeus, 1758)

Nolidae – drobnuškovití (4): 
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758), Nycteola 
revayana (Scopoli, 1772), Pseudoips prasina-
na (Linnaeus, 1758), Earias clorana (Linnaeus, 
1761)

Arctiidae – přástevníkovití (15): 
Miltochrista miniata (Forster, 1771), Cybosia 
mesomella (Linnaeus, 1758), Eilema sororcu-
la (Hufnagel, 1766), E. complana (Linnaeus, 
1758), E. lurideola (Zincken, 1817), E. depres-
sum (Esper, 1787), Lithosia quadra (Linnaeus, 
1758), Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758), 
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758), S. lute-
um (Hufnagel, 1766), Diaphora mendica (Clerck, 
1759), Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 
1758), Arctia caja (Linnaeus, 1758), Diacrisia 
sannio (Linnaeus, 1758), Callimorpha dominula 
(Linnaeus, 1758)

KOMENTÁŘ K EKOLOGICKY A FAUNISTICKY 
VÝZNAMNÝM NÁLEZŮM
Faunisticky významné nálezy motýlů jsou 
komentovány. Řazení druhů respektuje syste-
matické pořadí (viz výše). Pro každý komen-
tovaný druh jsou uvedeny rámcové údaje 
o bionomii a statutu ohrožení druhu. Současně 
je každý nález stručně diskutován v širším fau-
nistickém rámci. Pro srovnání jsou uvedeny jen 
novější nálezy, tj. nálezy z poválečného období 
(po r. 1945).

Isturgia arenacearia – kropenatec čičorkový
Lokální druh, známý především z východní 
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části střední Evropy. Obývá teplé a suché sta-
noviště, zejména pak stanoviště s kamenitým 
a písčitým podkladem (F  2003). Housenka 
se vyvíjí na bobovitých rostlinách (Fabaceae). 
Nejbližší lokality se nacházejí především na již-
ní a jihovýchodní Moravě (cf. K   G -

 1985). V regionu se vyskytuje vzácně.
Materiál: 6.VI.2007, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Apeira syringaria – zejkovec šeříkový 
Lokální a nehojná píďalka, obývající stinná, 
chladnější místa, příležitostně také v intravilá-
nech. Více rozšířená v nižších polohách (F  
2003). Housenka se vyvíjí na listech jasanu 
(Fraxinus excelsior), šeříku (Syringa vulgaris) 
nebo zimolezu (Lonicera spp.). Na severní Mo-
ravě a v přilehlé části Slezska se vyskytuje vel-
mi vzácně; jednotlivé nálezy pocházejí např. 
z Ostravy (pers. observ., V  1981), PR Skalní 
potok (CHKO Jeseníky, pers. observ.), okolí 
Oder (K   M  2010).
Materiál: 24.VII.2007, 1 ex.; 8.VIII.2009, 1 ex., F. 

Tyralík leg. et coll.

Charissa obscurata – šerokřídlec tmavý 
Rozšířený hlavně v teplejších oblastech, na 
travnatých a křovinatých stanovištích. Pre-
feruje lokality se skalnatým (vápencovým či 
písčitým) podkladem. Housenka se vyvíjí na 
listech rozchodníků (Sedum spp.), příp. ostat-
ních bylin (F  2003). Na severní Moravě 
a v přilehlé části Slezska se vyskytuje lokálně. 
Jednotlivé nálezy pocházejí např. z Losového 
(K   S  2007), Metylovic (S  1984), 
pravidelně se vyskytuje na Štramberku (pers. 
observ., S  1984) a na xerotermech střední 
Moravy (Grygov, Vápenice, Čelechovice; pers. 
observ.).
Materiál: 18.–25.VII.2008, 3 ex.; 19.VII.–9.VIII.2009, 

6 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Idaea laevigata – žlutokřídlec listový 
Ve střední Evropě je velmi lokální a vzácný 
na suchých travnatých stanovištích, také 
v hospodářských budovách. Z České republi-
ky existuje jen málo dokladů o výskytu píďal-
ky (Š  et al. 2009). Housenka se vyvíjí 
na suchých a zavadlých bylinách. Ze severní 
Moravy pochází jediný neopakovaný nález 

z Pobučí u Šumperka (J  et al. 1985a), 
na střední Moravě byl druh sbírán v Olomou-
ci-Slavoníně (K  1999), starý záznam 
pochází z Mikulova (S  1912–1913). Jedná 
se o nejvýznamnější nález v Oznici. Na lokali-
tě se druh vyskytoval jednotlivě v letech 2008 
a 2009. Motýli začínali být aktivní krátce před 
soumrakem a pohybovali se pouze podél sto-
doly s uloženým suchým senem. Po setmění se 
aktivující imaga téměř neobjevovala. Ke světlu 
druh přilétá jen výjimečně. 
Materiál: 2.–9.VII.2008, 3 ex.; 8.–17.VII.2009, 

4 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Lythria cruentaria – rudopásník menší 
Rozšířený lokálně na suchých až mezofi l-
ních, otevřených stanovištích (F  2003). 
Housenka se vyvíjí na listech šťovíků (Acetosa 
pratensis, Acetosella vulgaris). Ze severní Mora-
vy nejsou známy recentní nálezy. Nejbližší zná-
mé lokality se nacházejí na jižní Moravě (cf. 
K   G  1985). 
Materiál: 25.VIII.2008, 3 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Thera vetustata – píďalka jedlová 
Lokální a vzácný druh, v jehličnatých lesích 
vyšších poloh (F  2003). Housenka se vyvíjí 
zejména na jedli (Abies alba). Na severní Moravě 
a v přilehlé části Slezska byl druh zjištěn na více 
místech např. Vyšní Ježánky (J  et al. 
1985a), Nošovice, Staré Hamry (S  1988), 
Bumbálka, Frýdek-Místek (S  1990), NPR 
Razula (pers. observ.) aj. 
Materiál: 2.–5.V.2005, 2 ex.; 24.IX.2005, 1 ex; 

27.IV.2006, 1ex.; 6.–8.V.2007, 2 ex.; 2.–5.X.2008, 
3 ex.; 29.IV.2009 1 ex; 21.–29.IX.2009, 3 ex., 
F. Tyralík leg. et coll.

Eupithecia venosata – píďalička knotovková 
Poměrně vzácný druh, na otevřených stano-
vištích a na okrajích lesů, zejména v nižších 
polohách (F  2003). Housenka se živí lis-
ty a květy silenek (Silene spp.). Na severní 
Moravě a v přilehlé části Slezska byl druh zjiš-
těn např. v Horní Lipové (V   S  1983), 
na Radhošti, v Pobučí u Šumperka (J  
et al. 1985a) aj.
Materiál: 14.VI.2008, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.
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Eupithecia selinata – píďalička děhelová 
Lokální píďalka obývající nejčastěji lesní lemy 
a lesní světliny (F  2003). Housenka se 
živí miříkovitými bylinami (Apiaceae). V rámci 
České republiky uváděná z více míst. Jedná se 
však jen o jednotlivé nálezy.
Materiál: 18.VII.2009, 1 ex.; 21.VII.2009, 1 ex., 

F. Tyralík leg. et coll.

Eupithecia veratraria – píďalička kýchavicová 
Lokální píďalka rozšířená zejména v horských 
oblastech a nad horní hranicí lesa. Vzácně také 
v nižších polohách (F  2003). Ze severní 
Moravy a přilehlé části Slezska známa z více 
lokalit např. Komorní Lhotka (V  1981), Sta-
ré Hamry, Bumbálka, Štramberk (S  1990), 
Praděd (K  et al. 2009), Portáš (pers. 
observ.) aj. Nález v Oznici je překvapivý, protože 
zde nebyla nalezena živná rostlina housenek.
Materiál: 22.VI.2009, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Acasis viretata – šerokřídlec zelenavý 
Lokální píďalka s vazbou na křovinaté a les-
ní porosty nížin. Housenka se vyvíjí na listech 
dřevin (viz Ligustrum vulgare, Swida sangui-
nea, Frangula spp.) (F  2003). Ze severní 
Moravy a přilehlé části Slezska pochází něko-
lik, většinou recentních, nálezů, viz Havířov 
(V  1981), Pobučí u Šumperka (J  
et al. 1985a), PR Suchá Dora u Oder (K   
M  2010), Štramberk, Bílovec, Ostrava, 
Suchá Dora (pers. observ.). 
Materiál: 11.V.2009, 1 ex.; 15.VII.2009, 1 ex., 

F. Tyralík leg. et coll.

Moma alpium (Osbeck, 1778) – šípověnka 
dubová 
Lokálně hojný druh s těžištěm výskytu v tep-
lých dubových lesích. Housenka se vyvíjí na 
dubech (Quercus spp.) (F  1998). V ČR 
především v nížinách termofytika. Ze severní 
Moravy a přilehlé části Slezska pochází něko-
lik spíše jednotlivých nálezů např. Hrabová, 
Vitošov, Hlučín, Ostrava, Dolní Lhota, Hrabyň, 
Suchdol nad Odrou, Havířov, Metylovice, 
Radhošť (V  1980) aj.
Materiál: 16.V.2005, 1 ex.; 6.–11.V.2006, 2 ex.; 

22.V.2007, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Diachrysia chryson – kovolesklec půvabný 
Vzácný a lokálně se vyskytující druh podhor-
ských biotopů. Je vázán na okraje lesů a exten-
zívně obhospodařované horské louky. Vývoj na 
sadci (Eupatorium canabinum) a šalvěji (Salvia 
glutinosa) (F  1998). Ze severní Moravy 
a přilehlé části Slezska pochází několik nálezů, 
zejména z Beskyd a Podbeskydí, např. Staré 
Hamry, Metylovice, PR Svinec, Losový u Husle-
nek (S   J  1986; S   T  
1988; K   S  2007; K  et al. 2010), 
NPR Razula, NPR Mionši, PR Malenovický kotel, 
NPR Salajka (pers. observ.) aj.
Materiál: 23.–25.VII.2005, 2 ex.; 24.–31.VII.2006, 

5 ex; 15.VII.2007, 1 ex.; 14.–18.VII.2008, 2 ex.; 
9.–16.VII.2009, 4 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Abrostola asclepiadis – kovolesklec tolitový 
Lokální druh obývající stepní stanoviště (F  
1998). Housenka je monofágní, vyvíjí se na toli-
tě lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) (F  
1998). V regionu se vyskytuje lokálně. Doposud 
znám z několika málo lokalit, viz Havířov 
(J  1984), Štramberk (pers. observ.), 
hojný na xerotermních lokalitách střední Mora-
vy (Grygov, Malý Kosíř, Čelechovice; pers. 
observ.).
Materiál: 19.VI.2005, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Eublemma purpurinum – světlopáska 
pcháčová 
Lokálně rozšířená a nehojná můra. Vyskytuje 
se na suchých a teplých stanovištích, příp. 
na polích a v okolí vinohradů (F  1998). 
Housenka žije na kořenových výhoncích pchá-
če rolního (Cirsium arvense). Ze severní a střed-
ní Moravy pocházejí ojedinělé nálezy, např. 
Přerov (J  et al. 1985b), Suchdol nad 
Odrou (S  et al. 1987), Olomouc, Štramberk 
(pers. observ.) aj.
Materiál: 14.V.2008, 1 ex.; 6.–14.V.2009, 6 ex.; 

8.–11.VIII.2009, 5 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Shargacucullia prenanthis – kukléřka 
věsenková 
Pontomediteránní prvek. Lokální a vzácný 
druh obývající horské a podhorské oblasti. 
Vyskytuje se jednotlivě podél lesních okrajů, 
na mýtinách a pastvinách. Housenky se vyvíje-
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jí na květenstvích, později na listech krtičníků 
(Scrophularia spp.), případně též na diviznách 
(Verbascum spp.) (F  1998). V ČR jen na 
Moravě a na Šumavě (M  et al. 2008). Na 
severní Moravě a v přilehlé části Slezska je druh 
velmi vzácný. Doposud byl zaznamenán pouze 
na Losovém (K   S  2007). Nejbližší dal-
ší nálezy pocházejí z Bílých Karpat (K   
G  1985).
Materiál: 14.VI.2007, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Calophasia lunula – jasnobarvec květelový 
Je rozšířený, ale nehojný druh, zpravidla na 
suchých, pustých, stepních a písčitých sta-
novištích. Housenka se vyvíjí na lnici (Linaria 
vulgaris) (F  1998). Jednotlivé nálezy jsou 
hlášeny především z českého a moravského 
termofytika. Na severní Moravě a v přilehlé 
části Slezska byl druh zaznamenán velmi vzác-
ně, např. Hrabová, Vitošov, Hlučín, Ostrava, 
Čavisov (V  1980).
Materiál: 21.VI.2007, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Amphipyra perfl ua – blýskavka lemovaná 
Lokálně rozšířená, nehojná, místy až vzác-
ná můra, žijící v listnatých lesích s vyvinutým 
bylinným podrostem. Housenka je polyfágní, 
vyvíjí se na listnatých dřevinách (F  1998). 
Nejbližší další jednotlivé nálezy pocházejí 
např. z Losového (K   S  2007), osady 
Janovice-Bystré (S   J  1986), NPR 
Salajka (pers. observ.) aj.
Materiál: 22.VII.2005, 1 ex., F. Tyralík leg. et 

coll.

Heliothis peltigera – černopáska stěhovavá 
Paleotropický až subtropický druh vytvářejí-
cí stálé populace na jih od Alp a v Panonské 
nížině. V ČR se vyskytuje jako vzácný migrant, 
zpravidla na suchých a otevřených stanoviš-
tích (M  et al. 2008). Housenka se vyvíjí 
na bylinách (např. Atropa spp., Medicago spp., 
Ononis spp., Salvia spp.) (F  1998). Na loka-
litě pozorován v poměrně hojném počtu v roce 
2006. Motýli se objevovali ve dne na strništích 
a místech s ruderální vegetací.
Materiál: 17.–25.VIII.2006, 11 ex., F. Tyralík leg. 

et coll.

Phlogophora scita – blýskavka kapradinová
Lokálně rozšířená můra. Je nehojná, místy vzác-
ná v pásmu bukových a horských smíšených 
lesů. Housenka se vyvíjí na listech kapradin 
(Dryopteris spp., Athyrium spp.) (F  1998). 
Ze severní Moravy a v přilehlé části Slezska 
existuje více lokalit, např. Metylovice, Komorní 
Lhotka, Ostravice, Čeladná, Horní Bečva, Dolní 
Lomná (V  1980), Visaláje (J  1982), 
Losový (K   S  2007), NPR Razula, NPR 
Mionši, NPR Salajka (pers. observ.) aj.
Materiál: 2.VIII.2007, 1 ex.; 8.–11.VIII.2008, 

2 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Callopistria juventina – blýskavka hasivková 
Vzácný motýl s lokálním výskytem ve svět-
lých lesích a na lesních loukách. Housenka se 
vyvíjí na listech hasivky (Pteridium aquilinum) 
(F  1998). V červeném seznamu je blýskav-
ka vedena v kategorii „ohrožený“ (F  et 
al. 2005). V celé republice je druh velmi vzác-
ný a lokální, s těžištěm výskytu ve východních 
Čechách a Polabí (M   H  1999; V  

 L  2007). Z Moravy jsou známy star-
ší nálezy z jižní Moravy (E   T  1976) 
a z Přerova (J  et al. 1985b), recentně 
také z Českomoravské vrchoviny (Š  
et al. 2006) a PR Dařanec u Hlučína (pers. 
observ.). V  a L  (2007) upozorňu-
jí na fakt, že v posledních letech v ČR přibývá 
nálezů druhu.
Materiál: 25.VII.2008, 1 ex., F. Tyralík leg. et 

coll.

Aporophyla lutulenta – dřevobarvec 
ptačincový 
Pontomediteránní prvek (M  et al. 2008). 
Lokální a vzácný druh. Obývá prohřáté křovina-
té stráně a lesní okraje. Housenka je polyfágní 
(F  1998). Na severní Moravě a v přilehlé 
části Slezska byl druh zaznamenán pouze na 
několika lokalitách (Štramberk, Odry, Frýdek-
Místek; pers. observ.), nejblíže na Losovém 
(K   S  2007). V Oznici se vyskytuje 
pravidelně, ale jen jednotlivě.
Materiál: 16.VIII.2005, 1 ex.; 6.IX.2006, 1 ex.; 

22.–24.VIII.2007, 2 ex., F. Tyralík leg. et coll.
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Polymixis polymita – pestroskvrnka 
hnědoskvrnná 
Vzácný a zřejmě lokální a teplomilný druh. Z ČR 
je dokladován z více jihomoravských lokalit, 
vyskytuje se však vždy jednotlivě. Osídluje les-
ní okraje a slunné křovinaté stráně. Housenka 
je polyfágní (Fajčík 1998). Na severní Moravě 
a v přilehlé části Slezska nalézán ojediněle 
např. Hrabová, Vitošov, Děrné (Vaněk 1980), 
PR Svinec (Kuras et al. 2010), Štramberk (pers. 
observ.). V Oznici se vyskytuje pravidelně, ale 
jen jednotlivě.
Materiál: 18.IX.2005, 1 ex.; 6.IX.2006, 1 ex.; 

22.IX.2007, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Hydraecia petasitis – šedavka devětsilová 
Lokální a vzácná můra, vyskytující se na vlhkých 
stanovištích v okolí potoků a řek. V červeném 
seznamu je vedena v kategorii „téměř 
ohrožený“ (F  et al. 2005). Housenka žije 
ve stvolech devětsilu (Petasites spp.) (F  
1998). Na území severní Moravy a v přilehlé čás-
ti Slezska byla šedavka nalezena na více lokali-
tách, viz Morávka, Staré Hamry (V  1980), 
Štramberk (S  et al. 1987), Malá Morávka, 
Stará Ves u Bílovce, Teplice nad Bečvou (pers. 
observ.). Druh poměrně špatně přilétá na svět-
lo, proto je zřejmě považován za vzácný. Ze 
sledování požerků housenek se ukazuje, že je 
na vhodných lokalitách (vysokostébélné nivy 
s porostem Petasites spp.) v Beskydech a v Níz-
kém Jeseníku poměrně častý.
Materiál: 9.VIII.2008, 1 ex.; 16.VIII.2009, 1 ex., F. 

Tyralík leg. et coll.

Sideridis lampra – můra bedrníková
Pontomediteránní prvek (M  et al. 2008). 
Lokální a vzácný na xerotermních loukách, 
stepích a lesostepích. Housenka se vyvíjí na 
některých miříkovitých rostlinách (Seseli spp., 
Pimpinella spp.) (F  1998). Z Moravy je 
znám pouze z jižní části (např. L  1994). 
Ze střední ani severní Moravy výskyt druhu 
není znám. Z faunistického hlediska se jedná 
o významný nález.
Materiál: 17.VI.2009, 1 ex., F. Tyralík leg. et coll.

Leucania obsoleta – plavokřídlec pobřežní
Lokální můra vázaná na mokřady, slatiny 

a rákosiny. Housenka je monofágní, vývoj pro-
dělává na rostlinách rákosu (Phragmites aus-
tralis) (F  1998). Na severní Moravě a v při-
lehlé části Slezska se vyskytuje na více místech, 
např. Ostrava, Žermanice, Čeladná (V  
1980), Frenštát pod Radhoštěm (J  1982), 
Štramberk (S  et al. 1987), Hrabová, Frýdek-
Místek (S   T  1988), Losový (K  
& S  2007), Jistebník (pers. observ.) aj.
Materiál: 26.VI.2005, 1 ex., F. Tyralík leg. et 

coll.

Penthophera morio – smutník jílkový
Pontomediteránní druh. Rozšířen v jihovýchod-
ní části Evropy. Lokální na suchých a teplých, 
především otevřených stanovištích, v ČR jen na 
jihu území. Housenka žije na různých druzích 
trav, především jílku vytrvalém (Lolium pere-
nne) (M  et al. 2007). Na severní Moravě 
a v přilehlé části Slezska je druh velmi lokální 
a vzácný. Historické nálezy pocházejí z okolí 
Oder (K   M  2010). Recentně byl 
nalezen na Losovém (K   S  2007). Na 
lokalitě Oznice se vyskytoval hojně, a to pou-
ze v r. 2005, později nebyl druh pozorován 
(podobně v případě výskytu na Losovém, cf. 
K   S  2007).
Materiál: 25.VI – 10.VII.2005, 8 ex., F. Tyralík 

leg. et coll.

DISKUSE
Během intenzivního terénního průzkumu loka-
lity Oznice bylo v letech 2005–2009 zazname-
náno 416 druhů nočních motýlů skupiny tzv. 
Macrolepidoptera. Tento počet je poměr-
ně vysoký a reálně odpovídá 39 % druhové-
mu bohatství studovaných taxonů v ČR (cf. 
L   L  2005). Navíc je zřejmé, že se 
nejedná o konečný stav. Dalším monitoringem 
bude druhové zastoupení i nadále vzrůstat.

Na druhovém spektru se podílí pestré spo-
lečenstvo lesních, lučních a stepních motýlů. 
Vzhledem k charakteru území lze za nejcennější 
považovat právě druhově rozmanité společen-
stvo motýlů otevřených stanovišť. Populace 
těchto motýlů prodělaly v poválečné historii 
dramatický ústup, přičemž jejich přežívání je 
bezprostředně spojeno s extenzívní činností 
člověka v krajině (B  et al. 2002). 
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Přestože se v nejbližším okolí Oznice nena-
chází žádné maloplošné zvláště chráněné úze-
mí, biologická hodnota lokality se jeví jako nad-
průměrně vysoká. Je zřejmé, že právě exten-
zívní zemědělská činnost, která na katastru 
obce stále probíhá, vedlo k dochování vysoké 
druhové diverzity, a to bez ohledu na to, zda 
je území pod legislativní ochranou či nikoli. 
Poloha lokality a charakter okolních stanovišť 
jsou zřejmě dalším fenoménem, jenž se odráží 
na druhové rozmanitosti území. Kopcovitá kra-
jina Valašska protkaná sítí vodotečí a údolních 
niv, horských lesů a podhorských pastvin, je 
předpokladem vysoké rozmanitosti v regio-
nálním měřítku. Společenstvo motýlů Oznice 
je proto velmi pestré. Nacházejí se zde prvky 
stepní a teplomilné (např. Calophasia lunula, 
Abrostola asclepiadis, Sideridis lampra), druhy 
lučních biotopů (Penthophera morio, Lythria 
cruentaria, Aporophyla lutulenta), prvky mok-
řadní (Leucania obsoleta, Hydraecia petasi-
tis) a rozmanité společenstvo motýlů s vaz-
bou na lesy, resp. dřeviny (Thera vetustata, 
Phlogophora scita, Amphipyra perfl ua, Moma 
alpium aj.).

PROBLEMATIKA OCHRANY LOKALITY
Z výše uvedeného přehledu zjištěných dru-
hů vyplývá, že lokalita v Oznici doposud hostí 
celou řadu vzácných a faunisticky významných 
druhů motýlů. I přesto zde není a do budoucna 
se ani neuvažuje o zřízení některého zvláště 
chráněného území. Všechny nelesní pozem-
ky jsou obhospodařovány místními obyvateli. 
Právě na tyto nelesní biotopy (louky, pastviny, 
křoviny) jsou vázány nejcennější druhy motýlů. 
Přestože jsou alespoň některé louky a pastviny 
v Oznici obhospodařovány tradičním způso-
bem, jsou i zde patrné negativní tendence spo-
jené s industrializací a mechanizací zeměděl-
ství. Původní extenzívní pastviny ustupují celo-
plošně a dvakrát ročně koseným loukám. Tento 
postupný trend změny v hospodaření je akce-
lerován dotačními tituly, direktivně svázanými 
s plošným způsobem hospodaření. Neméně 
negativní jsou změny v dřevinné skladbě les-
ních porostů a systematické zalesňování ladem 
ležících pozemků (často také s dotační podpo-
rou). Naneštěstí se tento novodobý způsob 

dotačního hospodaření uplatňuje na na celém 
Valašsku a většině území České republiky. 

Bohužel v současné době nelze podat jedno-
značný plán na ochranu přírodního bohatství 
v Oznici. Klíčem k zachování vysoké přírodní 
hodnoty lokality je udržení vysoké členitos-
ti krajiny v místě i v jejím okolí. I nadále by se 
měly střídat rozmanité způsoby seče a pastvy, 
to vše s různou intenzitou a na různých měřít-
kových škálách. Jak se podaří tento způsob 
hospodaření zachovat, to bude do značné míry 
záviset na osvícenosti zbývajících drobnohos-
podářů, jejich informovanosti o problematice 
ochrany extenzívně obhospodařovaných luk 
a pastvin a ochotě režim hospodaření upravit 
dle tradičních postupů. Je ovšem pravděpo-
dobné, že s postupným vysídlováním krajiny 
a uplatňováním nových dotovaných zeměděl-
ských technologií bude měnit charakter území 
a kvalita přírodních složek i zde. 

ZÁVĚR
Během 5let intenzivního výzkumu v Oznici 
(Hostýnské vrchy) bylo zaznamenáno 416 dru-
hů nočních motýlů skupiny Macrolepidoptera, 
přičemž tento počet jistě není konečný. 
Provedený pilotní entomologický průzkum 
lokality dokládá její nadprůměrnou biologic-
kou hodnotu. Kvalita lokality je srovnatelná 
s obdobnými nejcennějšími bezlesými stanoviš-
ti na Valašsku (cf. K   S  2007). Pestrá 
krajinná mozaika biotopů (pastviny, louky, 
křoviny, lesy, mokřady) s dochovalým tradič-
ním managementem a typickým georeliéfem 
tak činí z Hostýnských vrchů a celého regionu 
Valašska jedno z biologicky nejcennějších úze-
mí České republiky.

PODĚKOVÁNÍ
Za věcné připomínky k rukopisu a determina-
ci části materiálu děkujeme Jiřímu Benešovi 
(Entomologický ústav BC AVČR, České Budě-
jovice). Za korekci textu Lukáši Spitzerovi 
(Muzeum regionu Valašsko, Vsetín). Pro návrh 
managementu lokality Oznice byly využity 
závěry projektu Ministerstva životního prostře-
dí ČR, SP/2D3/155/08. 
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Vplyv nadmorskej výšky na zmeny reprodukčnej aktivity a potenciálu 
hrdziaka lesného (Myodes glareolus) 

The infl uence of the altitude on changes of reproduction activity and 
potential in the bank vole (Myodes glareolus) 

Ivan BALÁŽ
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra; e-mail: ibalaz@ukf.sk

Keywords: bank vole, somatic characters, altitude, number of embryos, testes size
Abstract: The article deals with the infl uence of altitude on changes of reproduction activity 
and potential in the bank vole Myodes glareolus (Rodentia: Arvicolidae). The average testes size 
(length) of males increased from March to June and then slowly decreased (in hilly landscape). 
Only those males caught in June were used for testing the infl uence of altitude on testes length. 
Negative correlation was found between the testes length and altitude; decrease of testes length 
from lowland to higher mountain zone was 15.7%. The most intensive reproduction activity was 
recorded in August and gradually declined till December in both sexes. Number of embryos in 
uterus of Myodes glareolus ranged from one to 13, with an average 4.7 and modus 4. The highest 
average (5.2) as well as the maximum number of embryos in uterus (13) was recorded in May. The 
length of reproduction season of females was 10 months (from March to December). The number 
of embryos in female’s uterus varied with altitude. The average value of 4.5 embryos increased 
to 4.8 in hilly and submountainous zones and then gradual decreased to 4.1 embryos in subalpine 
zone. The duration of reproduction season of the bank vole decreased as the altitude increased: 
ten months were observed in lowland and hilly zone and fi ve months in subalpine zone. 

Abstrakt: Príspevok rieši problematiku vplyvu nadmorskej výšky na zmeny reprodukčnej aktivity 
a potenciálu hrdziaka lesného Myodes glareolus (Rodentia: Arvicolidae). Veľkosť semenníkov sam-
cov sa od marca do júna zväčšuje a potom sa pozvoľna zmenšuje. K testovaniu vplyvu nadmorskej 
výšky na veľkosť semenníkov boli akceptované samce odchytené v júni. Zistená bola negatívna 
korelácia s nadmorskou výškou, pričom pokles od nížinného k oreálnemu (vyššiemu horskému) 
stupňu predstavuje 15,7%. Reprodukčná aktivita u oboch pohlaví prebieha najintenzívnejšie v au-
guste a postupne do decembra klesá. Počet zárodkov v maternici Myodes glareolus je od 1 do 
13, priemerná hodnota počtu zárodkov je 4,7 a modus počtu embryí je 4. Najvyššia priemerná 
(5,2) ako aj maximálna (13) hodnota počtu zárodkov v maternici bola zaznamenaná v máji. Dĺžka 
reprodukčnej periódy u samíc je 10 mesiacov (marec až december). Počet embryí v maternici grav-
idných samíc sa mení v závislosti od nadmorskej výšky. Od hodnoty 4,5 embryí v nížinnom stupni 
nastáva v kolínnom (pahorkatinnom) a submontánnom stupni mierny nárast na 4,8 a potom 
pozvoľný pokles počtu embryí až na 4,1 v subalpínskom stupni. S rastom nadmorskej výšky sa 
dĺžka rozmnožovacieho obdobia hrdziaka lesného skracuje z 10 mesiacov v nížinnom a kolínnom 
stupni na 5 mesiacov v subalpínskom stupni.Vplyv nadmorskej výšky na zmeny reprodukčnej ak-
tivity a potenciálu Myodes glareolus 
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ÚVOD
Z troch druhov patriacich do rodu Myodes 
(skôr Clethrionomys) obývajúcich palearktickú 
Európu a Áziu (W   R  2005) žije na 
Slovensku jeden druh, hrdziak lesný –Myodes 
glareolus (Schreber, 1780). V palearktickej 
oblasti vytvára hrdziak lesný 23 geografi ckých 
rás, z ktorých na území Slovenska žije jediná, 
nominátna geografi cká rasa rozšírená aj vo 
Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Dánsku, 
Nemecku, Poľsku a Česku (V   N  
1982). Areál rozšírenia hrdziaka lesného sa roz-
prestiera v západnej časti palearktickej zoogeo-
grafi ckej oblasti, od Britských ostrovov po jaze-
ro Bajkal (S  1964). Hranice jeho areálu 
siahajú na severe až za polárny kruh (R  
1983). V severnej a vo východnej časti svojho 
areálu sa vyskytuje v smrekových a borovico-
vo-smrekových lesoch, ako aj v čiastočne zati-
enených čistinách (P  1983). Hrdziak lesný 
obýva veľkú časť Britských ostrovov. V Írsku 
sa vyskytuje len izolovane na juhu ostrova, 
kde bol introdukovaný. Západné hranice jeho 
rozšírenia tvorí pobrežie Atlantického oceánu 
vo Francúzsku a časti severného Španielska. 
Centrálnu časť Európy obýva viac-menej konti-
nuálne (R  1983), kde preferuje najmä 
listnaté a zmiešané lesy (P  1983). Južné 
hranice jeho rozšírenia sa nachádzajú v medite-
ránnej oblasti Európy. Na Pyrenejskom polost-
rove sa vyskytuje len v Pyrenejskom a Kantábrij-
skom pohorí. Na Apeninskom polostrove má 
nesúvislé rozšírenie a obýva najmä horské lesy. 
Južná hranica jeho rozšírenia na Balkánskom 
polostrove sa stiahne cez Macedónsko a sever-
né Grécko (R  1983). Hrdziak všeobec-
ne dominuje počtom medzi lesnými hlodavca-
mi (H   R  1949). Druh je považova-
ný za zmiešaný granivorno-folivorný (H  
1983). Potrava závisí od geografi ckej polohy 
biotopov a s tým súvisiace klimatické a vege-
tačné podmienky. V jarnom a letnom období sa 
javí ako herbi-insektivorný a na jeseň a v zime 
granivorný (O   H  1974, 1978). 
Hrdziak lesný sa ako polyestrický živočích sa 
vyznačuje veľkým reprodukčným potenciá-
lom prejavujúcim sa značnou veľkosťou vrhu 
a počtom vrhov v roku. Frekvencia rozmnožo-
vania a veľkosť vrhu dobre odrážajú lokálne 

abiotické a biotické podmienky prostredia. 
Z abiotických podmienok sa najzreteľnejšie 
prejavuje pôsobenie klimatických faktorov. 
V chladnejších oblastiach a vo vyšších nadmor-
ských výškach je u polyestrických cicavcov 
znížený počet vrhov za sezónu, ale ich veľkosť 
je väčšia (V  1986). F  (1985) 
upozorňuje, že reprodukciu výrazne ovplyv-
ňuje okrem potravy a klimatických faktorov aj 
hustota samotnej populácie. Rozmnožovaním 
M. glareolus sa zaoberali N  (1963), 
B   R  (1966), B  
(1970), B  (1970), M  et al. 
(1972). V Čechách a na Slovensku hodnotili 
reprodukčnú aktivitu a veľkosť vrhu hrdziaka 
lesného napr. Z  (1962, 1966, 1968) a K -

 (2001). Vo väčšine zdrojov sa uvádza 
dĺžka gravidity M. glareolus v rozpätí 18 až 21 
dní s 3 až 4 vrhmi ročne a počtom mláďat 2–8.

Cieľom príspevku je vyhodnotiť zmeny repro-
dukčnej aktivity a plodnosti Myodes glareolus 
vplyvom nadmorskej výšky na Slovensku.

MATERIÁL A METODIKA
Odchyt Myodes glareolus sa uskutočnil od 
29.1.1975 až do 10.9.2009 pracovníkmi rôznych 
inštitúcií (Výskumná stanica Staré Hory, Ústav 
experimentálnej biológie a ekológie SAV; 
Správa CHKO Ponitrie Štátna ochrana prírody 
SR; Katedra ekológie a environmentalistiky 
FPV UKF v Nitre). Hrdziaky boli odchytáva-
né sklápacími pascami líniovou metódou (50 
chytacích bodov, v 10 metrových odstupoch), 
ktoré boli kontrolované v 24-hodinových inter-
valoch.

Materiál tvorilo 18566 jedincov Myodes glare-
olus pochádzajúcich zo 664 lokalít, 224 kvad-
rátov siete Databanky fauny Slovenska (DFS). 
Vzorkovaných bolo 77 orografi ckých celkov 
Slovenska v nadmorskej výške 99–1745 m n. m. 
(Tab. 1, Obr. 1). Reprodukciu Myodes glareolus 
sme vyhodnocovali na základe 766 gravidných 
samíc, ktoré sme získali z 206 lokalít a zo 120 
mapovacích štvorcov DFS.

U odchytených jedincov Myodes glareolus 
bolo určené pohlavie (samce, samice) a zara-
ďovali sa do troch vekových kategórií (juve-
nilné, subadultné, adultné, G  1983, 
B  1970). Pri dospelých jedincoch 
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sa zisťovalo, či sú pohlavne aktívne, alebo 
neaktívne (posúdené u samcov podľa polohy 
semenníkov – v abdominálnej alebo skrotálnej 
polohe, u samíc podľa otvorenia pošvy a embryí 
v maternici). Pri gravidných samiciach sa zisťo-
val počet embryí v oboch rohoch maternice. 
U samcov sa zisťovala veľkosť (dĺžka) semen-
níkov (meraný ľavý semenník). Pomer pohlaví 
u adultných a subadultných jedincov bol hod-
notený χ2 testom (P  1984a, M D  
2009).

V rámci reprodukcie sme zisťovali dĺžku 
obdobia rozmnožovania počas roka (na zákla-
de údajov o gravidite samíc) a potenciálnu 
veľkosť vrhu (na základe počtu embryí v oboch 
rohoch maternice). 

Vplyv zmien podmienok prostredia na repro-

dukčný potenciál a veľkosť testes sme hodno-
tili v šiestich vegetačných výškových stupňoch: 
P – planárny (do 200 m n. m.), K – kolínny 
(pahorkatinný, 200–400 m n. m.), SM – sub-
montánny (400–600 m n. m.), M – montánny 
(600–800 m n. m.), O – oreálny (vyšší horský, 
800–1200 m n. m.), SA – subalpínsky (nad 1200 
m n. m.).

K testovaniu hypotéz a potvrdeniu štatistic-
kej preukaznosti získaných výsledkov a dife-
rencií medzi jednotlivými znakmi sme použili 
analýzu variancie ANOVA, závislosti medzi 
znakmi sme hodnotili pomocou regresnej šta-
tistiky a korelácie v MS Excel.

Pohlavie / Sex Veková kategória / Age category Spolu / Total

adultné / Adult subadultné / 
Subadult

juvenilné / 
Juvenile

neurčené / 
Unknown

Samce / Males 4151 3828 281 337 8597

Samice / Females 3587 3542 308 311 7748

neurčené / Unknown 13 89 34 2085 2221

Tab. 1: Faunistický prehľad Myodes glareolus
Tab. 1: Overview of numbers of caught individuals of Myodes glareolus

Obr. 1: Lokality odchytu Myodes glareolus na Slovensku (lokality projektované do siete Databanky fauny Slovenska).
Fig. 1: Localities of Myodes glareolus catchments in Slovakia (localities illustrated in quadrates of Fauna Databank of Slovakia).
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
V oboch vekových kategóriách (subadult, 
adult) je pomer pohlaví naklonený v pros-
pech samcov; v subadultnej časti populácie je 
prevaha na hranici preukaznosti, u adultných 
jedincov je prevaha veľmi signifi kantná (Tab. 
2). Pravdepodobne to súvisí s väčšou aktivitou 
samcov a hlavne vyhľadávaním samíc, ktoré 
sa starajú o potomstvo. Sledovaním pomeru 
pohlaví u adultnej skupiny pozorujeme slabú 
prevahu samíc len v decembri. Príčinu prevahy 
samíc v tomto období môžeme hľadať v tom, 
že samice sú odbremenené od starostlivosti 
o mláďaťa a sústredia sa najmä na vyhľadáva-
nie potravy. V subadultnej skupine je preva-
ha samíc zaznamenaná vo februári až v apríli 
(Tab. 2).

Pomer pohlaví v populácií je často premenli-
vý a závislý od veku jedincov, rozmnožovania 
a populačnej hustoty (P  1984b). Samice 
hrdziaka lesného sú silne teritoriálne a to najmä 
počas rozmnožovania (B  1970). Prejav 
teritoriality spočíva hlavne na aktívnej ochrane 
potravných zdrojov (I  1987), alebo hniezda 
a mláďat (W  1993). Počas roka sa mení aj 

pohlavné zloženie populácie. Samice dominujú 
na jeseň, zatiaľ čo samcov býva viac na jar a v 
lete (P  1981, B   N  1994). 
Z  (1971) zistil, že na zložení populácie má 
podiel aj povaha biotopu. Na suchších bioto-
poch prevládajú samce. Testovaním pomeru 
pohlaví v dospelej časti populácie sme zistili, 
že s výškovým gradientom rastie prevaha sam-
cov. Vo všetkých hypsografi ckých stupňoch 
sme zaznamenali prevahu samcov nad samica-
mi, ale až vo vyššom horskom stupni (χ2 = 24,7, 
p < 10–5) a subalpínskom (χ2 = 7,4, p < 0,01) je 
prevaha samcov signifi kantná. Pokiaľ berieme 
do úvahy, že s rastom nadmorskej výšky stúpa 
množstvo zrážok, môžeme konštatovať pozi-
tívnu závislosť medzi prevahou samcov a úhr-
nom zrážok. Súčasne nemožno zamietnuť ani 
zistenia Zejdu (Z  1971), nakoľko treba brať 
do úvahy mikrohabitatové podmienky prostre-
dia. B  (1985) potvrdzuje, že samce sú 
počas obdobia reprodukcie oveľa pohyblivej-
šie ako samice. Samice sú v období gravidity 
schopné odpudzovať ostatných jedincov zo 
svojho okrsku pomocou pachových značiek 
(Ž   K  1996) a to najmä škrabaním 

Mesiac /
Month

subadultné / Subadult
6668 jedincov / individuals

dospelé / Adult
8327 jedincov / individuals

samce samice χ2 p samce samice χ2 p

Január 107 135 3,2 0,07 58 49 0,8 0,38

Február 69 94 3,8 0,05 191 171 1,1 0,29

Marec 36 79 16,1 0,00006 567 357 47,7 5.10–12

Apríl 19 48 12,6 0,0004 829 546 58,2 2.10–14

Máj 148 113 4,7 0,03 460 384 6,8 0,01

Jún 413 370 2,4 0,12 520 453 4,6 0,03

Júl 274 315 2,9 0,09 439 370 5,9 0,02

August 398 369 1,1 0,30 327 324 0,01 0,91

September 505 424 7,1 0,01 389 404 0,3 0,59

Október 674 551 12,4 0,0004 394 396 0,005 0,94

November 590 587 0,008 0,93 246 260 0,4 0,53

December 183 167 0,7 0,39 82 111 4,4 0,04

spolu / Total 3416 3252 4,0 0,05 4502 3825 55,0 1.10–13

Tab. 2: Pomer pohlaví medzi samcami a samicami Myodes glareolus počas rokov 1975–2006; testované χ2. Počty preukazne 
vyššie na hladine 0,05 sú zvýraznené. 
Tab 2: Sex ratio (numbers of males and females) of Myodes glareolus between 1975–2006 tested by χ2. Numbers signifi cantly 
higher on 0.05 level are printed in bold face.

A  C  O  |  B  I .



| 57

zadnými končatinami a defekáciou (V  
 H  1985). K  (1986) pozoruje 

zvýšenie agresivity sexuálne aktívnych samíc 
k ďalším samiciam hlavne pod vplyvom prítom-
nosti samcov.

Počas roka sa vplyvom pohlavných hormónov 
a reprodukčného pudu mení dĺžka semenníkov 
M. glareolus. Veľkosť semenníkov môžeme 
dať do súvisu s intenzitou reprodukčnej akti-
vity. Veľkosť testes samcov sa od marca do 
júna zväčšuje na 11,5 mm a potom sa pozvoľ-
na veľkosť zmenšuje až na hodnotu 3,5 mm 
v decembri (sezónnu zmenu veľkosti semen-
níkov sme sledovali iba v pahorkatinnom stup-
ni z dôvodu dostatočného množstva údajov 
o veľkosti semenníkov M. glareolus počas celej 
sezóny z tohto výškového stupňa krajiny). 
Zisťovali sme taktiež vplyv nadmorskej výš-
ky na veľkosť semenníkov M. glareolus počas 
reprodukčného obdobia. K testovaniu tejto 
závislosti sme akceptovali iba samce odchyte-
né v júni. Reprezentatívnu vzorku samcov sme 
získali z 5 hypsografi ckých stupňov a zistili sme 

negatívnu koreláciu (r = -0,33 – stredná nega-
tívna korelácia) s rastom nadmorskej výšky, 
pričom pokles od nížinného k oreálnemu stup-
ňu predstavuje 15,7 % (Obr. 2).

V rámci reprodukcie sme zisťovali dĺžku 
obdobia rozmnožovania počas roka (na zákla-
de údajov o gravidite samíc) a potenciálnu 
veľkosť vrhu (na základe počtu embryí v oboch 
rohoch maternice). Rozmnožovanie začína 
koncom februára a končí v decembri. V marci 
bolo odchytených 372 samíc, z toho gravid-
ných bolo 21. Z uvedeného možno usudzovať, 
že rozmnožovanie pravdepodobne začalo už 
vo februári, prvé gravidné samice sme objavili 
v prvej dekáde marca. Podľa percentuálneho 
zastúpenia gravidných samíc možno usúdiť, že 
reprodukčná aktivita prebieha najintenzívnej-
šie v auguste (34,6 %) a postupne do decembra 
klesá na 4,6 %, pričom priemerný percentuálny 
podiel gravidných samíc za celý rok predsta-
vuje 23,4 % (Tab. 3). Počas letných mesiacov 
sa do reprodukcie plne zapájajú aj jedince 
narodené v minulom vegetačnom období 

Obr. 2: Dynamika veľkosti testes u samcov M. glareolus v rôznych hypsografi ckých stupňoch (L - nížinný, H – kolínny, SM 
– submontánny, M – montánny, O – oreálny) v priebehu júna.
Fig. 2: Diff erences of testes size in males of M. glareolus in diverse hypsographic leves (L – lowland, H – highland, SM 
– submontane, M – montane, O – oreal) in June.
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a aj jedince narodené v jarných mesiacoch 
a v skorých letných termínoch (február–jún). 
My sme zaznamenali v máji 31,7 % gravidných 
samíc z celkového počtu odchytených samíc, 
čo predstavuje druhý najvyšší počet gravid-
ných jedincov v priebehu roka. Súvisí to s veľ-
mi rýchlym pohlavným dospievaním, ktoré je 
výraznejšie u samíc. Samice Myodes glareolus 
pohlavne dospievajú vo veku 1 až 1,5 mesia-
ca a samce vo veku 2 mesiacov (B  

1970). Práve účasť väčšieho počtu generácií na 
reprodukčnom procese je považovaná za jed-
nu z hlavných príčin prudkého nárastu popu-
lačnej hustoty, čo je charakteristická črta via-
cerých druhov z čeľadí Arvicolidae a Muridae 
(B  1965).

Zaznamenali sme dĺžku reprodukčnej perió-
dy až 10 mesiacov. Gravidné samice sme pozo-
rovali aj v zimnom období, kedy bolo v decem-
bri odchytených 87 samíc, z ktorých 4,6 % 
bolo gravidných. Zimnú graviditu uvádzajú aj 
Z  (1966), N  (1963), H  (1983). 
Rozmnožovanie v období zimy je u nás zried-
kavé, ale nie neobvyklé. Dochádza k nemu 
predovšetkým vtedy, ak je v zimnom období 
vyššia teplota a dostatok potravy (Z  1962). 
B  (1985) uvádza obdobie reprodukcie 
M. glareolus v strednej Európe sa môže od zači-

atku apríla do konca septembra buď skraco-
vať, alebo predlžovať, v závislosti od viacerých 
faktorov. 

V dôsledku dostatočného materiálu gravid-
ných samíc Myodes glareolus zo všetkých 6 
hypsografi ckých stupňov Slovenska sme mohli 
vyhodnotiť trvanie reprodukčného obdobia 
(začiatku a konca reprodukčnej sezóny) v jed-
notlivých hypsografi ckých stupňoch. Zistili 
sme, že s rastom nadmorskej výšky sa dĺžka 

rozmnožovacieho obdobia hrdziaka lesného 
skracuje z 10 mesiacov v nížinnom a kolínnom 
stupni na 5 mesiacov v subalpínskom stupni 
(Obr. 3).

Na Slovensku sledoval reprodukčnú akti-
vitu a veľkosť vrhu hrdziaka lesného napr. 
K  (1994), v Čechách Z  (1962, 
1966, 1968, 1971). Z  (1962) v zhode s naši-
mi zisteniami uvádza začiatok reprodukcie 
vo februári a zaznamenal najvyššiu intenzitu 
reprodukcie v máji. Väčšina zdrojov uvádza 
dĺžku gravidity hrdziaka lesného v rozpätí 18 
až 21 dní s 3–4 vrhmi ročne a počtom mláďat 
2–8. Obdobie rozmnožovania začína skoro na 
jar po prezimovaní. Prvé vrhy sa objavujú už 
vo februári a ich počet v jednom roku dosa-
huje hodnotu 4–5. Tieto atribúty podmieňujú 
výrazné kolísanie populačnej hustoty v priebe-

Tab. 3: Reprodukčná aktivita Myodes glareolus počas reprodukčného obdobia (POF - počet odchytených samíc, PGF - počet 
gravidných samíc, % - percentuálny podiel gravidných samíc, PZ - priemerný počet zárodkov, MPZ - modus počtu zárodkov)
Tab. 3: Reproductive activity of Myodes glareolus during reproductive period (POF – number of females caught, PGF – number of 
gravid females, % – percentage of gravid females, PZ – average number of embryos, MPZ – modal number of embryos)

Mesiac / 
Month

POF PGF % Počet samíc s daným počtom embryí v maternici / 
Frequency of females with particular number of embryos

PZ MPZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

III 372 21 5,6 - - 2 3 6 3 - - - - 4,7 5

IV 546 133 24,4 1 4 21 41 34 21 9 2 - - 4,6 4

V 375 119 31,7 1 - 12 32 46 17 8 3 - - 4,8 5

VI 411 130 31,6 - 1 8 34 37 28 10 5 2 1 5,2 5

VII 305 90 29,5 - 4 11 31 22 19 2 - - 1 4,6 4

VIII 289 100 34,6 - 3 20 40 25 10 1 - - - 4,2 4

IX 344 110 32,0 1 4 10 42 37 17 - 1 - - 4,5 4

X 348 31 8,9 1 2 5 6 8 8 1 - - - 4,5 5,5

XI 202 28 13,9 - - 3 10 8 6 1 - - - 4,7 4

XII 87 4 4,6 2 - 2 - - - - - - - 2,0 (3)

spolu 3279 766 23,4 6 18 94 239 223 129 32 11 2 2 4,7 4
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hu roka a viacročné gradačné zmeny. Dôležitú 
úlohu pri reprodukcii zohrávajú prezimované 
jedince (môžeme označiť ako kohorta K0), 
ktoré sú dôležité pri zakladaní novej generácie 
na začiatku roka (K  1986). K  
(1994) uvádza dĺžku reprodukčnej periódy 
7–7,5 mesiaca (priemer 7,2 mesiaca), začína sa 
v marci a končí v druhej polovici októbra. Z  
(1966) uvádza rozdiel v dĺžke reprodukčného 
cyklu v rôznych typoch habitatov. Vo vlhkých, 
vegetáciou bohatých biotopoch trvá reproduk-
cia 4–5 mesiace, zatiaľ čo na suchších a trávna-
tých biotopoch je to o mesiac dlhšie. 

Počet zárodkov v maternici Myodes glareo-
lus je od 1 do 13 (Tab. 3), priemerná hodnota 
počtu zárodkov je 4,7 a modus počtu embryí je 
4. Najvyššia priemerná (5,2) ako aj maximálna 
(13) hodnota počtu zárodkov v maternici bola 
zaznamenaná v máji.

V pravom rohu maternice sme zistili od 0 do 7 
embryí (priemer 2,39), v ľavom rohu od 0 do 9 
zárodkov (priemer 2,27). Testovaním rovnosti 
pomocou ANOVA-testu sme nepotvrdili signi-
fi kantný rozdiel v počte embryí medzi rohmi 
maternice (p = 0,077).

V reprodukčnom období hrdziaka lesného 
pozorujeme u samíc rozdielny počet embryí 
v jednotlivých rohoch maternice. Začiatkom 

rozmnožovacieho obdobia môžeme sledo-
vať odchytenie menšieho počtu samíc, ktoré 
mali v ľavom rohu maternice embryá. Rozdiel 
je však minimálny. Väčší rozdiel pozorujeme 
v júni, kedy až 41 gravidných samíc malo po 
3 embryá v ľavom rohu maternice, zatiaľ čo 
v pravom rohu maternice malo po 3 embryá 
len 34 samíc. Podobné hodnoty publikovali aj 
K  (1986).

Počet embryí v maternici gravidných samíc 
Myodes glareolus sa pravdepodobne mení v zá-
vislosti od nadmorskej výšky. Najskôr nastáva 
mierny nárast zo 4,5 v nížinnom stupni na 4,8 
v kolínnom a submontánnom stupni a potom 
pozvoľný pokles počtu embryí až na 4,1 v sub-
alpínskom stupni (Obr. 4). Testovaním sme 
však nezistili štatisticky preukazné rozdiely.

B  (1965) analyzoval populáciu z nad-
morskej výšky 1600 m n. m. a zistil, že prie-
merná veľkosť vrhu sa v závislosti od repro-
dukčnej periódy pohybuje v intervale 4,40 
– 5,15 embrya. K  (1994) pre populáciu 
z juhozápadného Slovenska uvádza veľkosť 
vrhu 4,64 ± 0,13. Uvádza najčastejší výskyt gra-
vidity so 4–6 embryami. V nadmorskej výške 
nad 1000 m n. m., u vysokohorskej populácie, 
bola zistená veľkosť vrhu podľa priemerného 
počtu zárodkov na 4,09. Veľkosť vrhu je v tých-

Obr. 3: Trvanie reprodukčného obdobia na základe gravidity M. glareolus v hypsografi ckých pásmach (L - nížinný, H – kolínny, 
SM – submontánny, M – montánny, O – oreálny, Sa – subalpínsky)
Fig.3: Duration of reproductive period of M. glareolus according to observed gravidity in diverse hypsographic levels 
(L – lowland, H – highland, SM – submontane, M – montane, O – oreal, Sa – subalpine).
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to polohách pravdepodobne nižšia ako v níži-
nách hlavne preto, že rozmnožovacie obdobie 
je tu omnoho kratšie (Z  1966). Pre populá-
cie hrdziaka lesného z nížin a stredných polôh 
Slovenska a Čiech uvádza veľkosť vrhu 4,902 
± 0,065.

Regresnou štatistikou a koreláciou sme zisti-
li pozitívnu závislosť medzi počtom zárodkov 
v materniciach gravidných samíc a hodnotami 
somatických znakov – hmotnosťou, (r = 0,59 – 
silná pozitívna závislosť) a  dĺžkou tela (r=0,35 
– stredná pozitívna závislosť). Podobne ako 
u iných hlodavcov aj u hrdziaka lesného je 
veľkosť vrhu v úzkom vzťahu k hmotnosti 
a dĺžke tela. Z  (1971) zistil, že samice do 
hmotnosti 22 g mali vrhy menšie ako samice 
nad 30 g, i keď v inej práci uvádza (Z  1966), 
že o veľkosti vrhu vo väčšej miere rozhodu-
je obdobie, kedy je samica gravidná. Len u naj-
starších samíc bol pozorovaný určitý pokles 
veľkosti vrhu. 
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Spoločenstvá drobných zemných cicavcov mokraďových biotopov okolia 
VN Bešeňová (Liptovská kotlina, Slovensko)

Small mammals communities of wetland habitats of Bešeňová dam 
surrounding (Liptovská kotlina basin, Slovakia)
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Abstract: During the years 2008 and 2009 altogether 12 species of small mammals were registered 
within six localities in water dam Bešeňová surrounding. The most abundant species was Myodes 
glareolus, which was registered in all localities. Besides the bank vole, as eudominant species were 
characterized Apodemus fl avicollis, Microtus arvalis and Sorex araneus. On the other hand, spe-
cies Sorex alpinus, Sorex minutus, Neomys fodiens and Crocidura suaveolens were registered only 
once. 

ÚVOD 
Nížinné prostredie Liptovskej kotliny bolo dra-
maticky zmenené nielen premenou územia na 
poľnohospodársky využívanú krajinu, ale od 
sedemdesiatych rokov minulého storočia aj 
výstavbou a sprevádzkovaním vodnej nádrže 
Liptovská Mara. Okrem zaplavenia veľkej časti 
územia bolo prostredie výrazne postihnuté aj 
zmenou hydrologických pomerov súvisiacich 
so zmenou prietoku Váhu. Asi najviac postihnu-
tými biotopmi boli mokraďové spoločenstvá, 
z ktorých sa zachovali len izolované fragmen-
ty. Takéto sa nachádzajú aj pod priehradným 
múrom vodnej nádrže, kde je vybudovaná 
vyrovnávacia nádrž (VN) Bešeňová. Vďaka cha-
rakteru vyrovnávacej nádrže, je jej vodná hla-
dina výrazne neustálená a silne kolíše, pričom 
výška hladiny sa v priebehu niekoľkých hodín 
môže zmeniť aj o dva až tri metre. Tým silne 
vplýva na formovanie rastlinných a živočíšnych 
spoločenstiev v jej bezprostrednej blízkosti. 

Cieľom nášho výskumu bolo zmapovať 
zloženie spoločenstiev drobných zemných 

cicavcov vo viacerých rudimentoch mokraďo-
vých biotopov okolia VN Bešeňová líšiacich 
sa rozlohou, fl oristickým zložením aj vodným 
režimom. Zároveň sme sa pokúsili porovnať tri 
typy prostredia priamo ovplyvňovaných kolí-
saním vodnej hladiny VN z hľadiska zloženia 
spoločenstiev drobných zemných cicavcov, 
pričom porovnávané lokality sa navzájom líšili 
intenzitou a periodicitou záplav. 

OPIS ÚZEMIA
Vodná nádrž Bešeňová sa nachádza v Liptov-
skej kotline v blízkosti obcí Liptovské Vlachy 
a Bešeňová (DFS 6882, 6982; 520 m nad 
morom). Najbližšiemu okoliu dominuje poľ-
nohospodárska krajina s rôznou intenzitou jej 
využívania. V okolí vodnej nádrže bolo vytypo-
vaných 6 lokalít rôznych typov mokraďových 
porastov. 

1. Lokalita „trstiny 1”, s rozlohou cca 1 ha, 
sa nachádza severozápadne od VN v blízkosti 
obce Potok a je rudimentom pôvodnej mokra-
de. Charakterizuje ju hustý porast trstiny 
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(Phragmites sp.) so solitérnymi vŕbami (Salix 
sp.), v blízkosti pretekajúceho potoka. Porasty 
trstiny hraničia s poľnohospodársky využíva-
nou krajinou (lúky a pasienky). 

2. Lokalita „trstiny 2“ predstavuje porast 
trstiny v severovýchodnej časti VN. Jedná sa 
o malý porast (cca 100 m2) hraničiaci z jednej 
strany s hrádzou nádrže a z druhej strany ply-
nule prechádzajúci do ruderálneho porastu na 
okraji obrábaných polí v bezprostrednej blíz-
kosti obce Vlašky. 

3. Lokalita „pole“ je úzky porast vŕb (cca 100 
m2) v okolí malého kanála pretekajúceho poľ-
nohospodársky využívanou krajinou za proti-
povodňovou hrádzou na juhovýchodnej strane 
VN v blízkosti obce Vlachy. 

4. Lokalita „lesík“ je lesným fragmentom, 
s rozlohou cca 1 ha, situovaným v juhovýchod-
nej časti nádrže, západne od obce Vlachy. 
Predstavuje porast v okolí prítoku Malatínky 
a pri vyššej hladine vody ňou býva z časti zapla-
vovaný. V stromovej etáži dominujú topole 
(Populus nigra), osiky (Populus tremula) a vŕby 
(Salix sp.). Krovinová etáž je tvorená najmä 
hlohmi (Crataegus sp.), čremchou (Padus race-
mosa) a ostružinami (Rubus spp). 

5. Bezprostredne s ňou hraničí lokalita „kro-
viny“, ktorá predstavuje okraj lesa a krovinové 
zárasty okolia vodnej nádrže s rozlohou cca 1 
ha. Je porastená najmä vŕbami a v suchších 
častiach hlohmi. Pri vyššej hladine vody a zdutí 
Malatínky býva táto lokalita zaplavovaná. 

6. Najbližšie k brehom vodnej nádrže sa 
nachádza lokalita „trávy“, ktorá je porastená 
chrastnicou trsťovníkovitou (Phalaroides arun-
dinacea) s ojedinelými vŕbami. Táto lokalita 
býva pravidelne a často podmáčaná a zapla-
vovaná. Jej rozloha pri nízkej hladine vodnej 
nádrže je cca 1,5 ha. 

Tri posledné lokality (lesík, kroviny, trávy) 
sa nachádzali v priamom kontakte s vodnou 
nádržou a boli pravidelne podmáčané a zapla-
vované. Intenzita a frekvencia záplav sa znižo-
vala s narastajúcou vzdialenosťou a sklonom 
terénu smerom od nádrže. Kým lokalita „trá-
vy“ bývala zaplavená pri každom výraznejšom 
zvýšení hladiny (v niektorých obdobiach aj 
niekoľko krát do týždňa), lokalita „lesík“ bola 
zaplavená len zriedkavo, pri extrémne vyso-

kom stave vody (niekoľkokrát ročne). Ostatné 
tri vytypované plochy (trstiny 1, trstiny 2, pole) 
neboli kolísaním vodnej hladiny nádrže priamo 
ovplyvňované. 

METODIKA
Na všetkých lokalitách boli drobné zemné 
cicavce odchytávané do živolovných pascí 
typu „Chmela“ a padacích zemných pascí, 
vyrobených z dvojlitrových PET fl iaš. Do oboch 
typov pascí bolo vkladané malé množstvo 
ovsených vločiek. Po odchyte, odobratí biome-
trických údajov a označení boli všetky jedince 
vypustené. Druhy boli determinované priamo 
v teréne, s výnimkou niekoľkých jedincov rodu 
Apodemus, ktoré nevykazovali morfologické 
znaky jednoznačne prislúchajúce konkrétnemu 
druhu. Tieto boli určené neskôr pomocou 
molekulárno-genetických metód (M  
et al. 2001). Počet inštalovaných pascí, ako 
aj počet odchytových dní sa v rámci jednotli-
vých lokalít líšil, z toho dôvodu je porovnanie 
zaznamenaných druhov a ich početností len 
orientačné. Jednotná metodika odchytov bola 
dodržiavaná len v prípade troch porovnáva-
ných lokalít priamo zasahovaných kolísaním 
vodnej hladiny nádrže. Tu bolo realizovaných 
9 odchytových sérií (VIII 08, IX 08, X 08, zači-
atok IV 09, koniec IV 09, V 09, VI 09, VIII 09, X 
09), pričom zakaždým bolo použitých 60 živo-
lovných a 30 zemných padacích pascí. Výnimku 
tvorila lokalita „trávy“, kde bolo zrealizova-
ných len 5 odchytových sérií, pretože vo zvyš-
ných prípadoch bola lokalita silne podmáčaná, 
prípadne úplne zaplavená. Pasce boli na všet-
kých lokalitách zoraďované do línie. Výnimkou 
bola lokalita „lesík“, kde boli pasce uložené do 
útvaru 3 krát 5 pascí, pričom rozstupy med-
zi pascami boli 15 až 20 m. Padacie pasce boli 
mimo obdobia odchytov uzavreté.

Na opis skúmaného spoločenstva drobných 
zemných cicavcov sme použili klasické eko-
logické charakteristiky, dominanciu (podiel 
početnosti jedincov konkrétneho druhu 
z počtu všetkých zaznamenaných jedincov) 
a konštantnosť, pričom tú sme stanovili zvlášť 
časovú (výskyt resp. absencia konkrétneho 
druhu v jednotlivých odchytových sériách) 
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a lokalitnú (výskyt resp. absencia konkrétneho 
druhu na jednotlivých lokalitách). 

VÝSLEDKY
Počas jedenástich odchytových sérií, od 
augusta 2008 do októbra 2009, bolo v pro-
stredí rôznych typov porastov okolia VN 
Bešeňová zaznamenaných 377 odchytov, 
čo predstavuje 265 jedincov dvanástich dru-
hov drobných zemných cicavcov – 7 druhov 
radu Rodentia a 5 druhov radu Eulipotyphla 
(tab.1). S eudominantným zastúpením sa na 
sledovanom území vyskytovali Myodes glare-
olus (Shreber, 1780), Apodemus fl avicollis 
(Melchior, 1834), Sorex araneus Linnaeus, 1758 
a Microtus arvalis (Pallas, 1778). Početnosť 
eudominantných druhov predstavovala spolu 
až 86 % celého spektra druhov. Dominantné 
zastúpenie vykazovala ešte Micromys minutus 
(Pallas, 1771), tá však nepatrila ku konštantným 
druhom spoločenstva a vyskytla sa iba počas 
dvoch odchytových sérií v auguste a októb-
ri 2008. Konštantnosť jej odchytov je nízka 
nielen z časového ale aj lokalitného hľadiska, 
pretože bola zaznamenaná len na dvoch zo 
šiestich lokalít (tab.1). Naopak, vysoké percen-
to časovej aj lokalitnej konštancie vykazovali 
druhy M. glareolus, A. fl avicollis a S. araneus, 
pričom M. glareolus bol zaznamenaný v kaž-

dej odchytovej sérii a A. fl avicollis a S. araneus 
na každej odchytovej lokalite (teda v každom 
type prostredia).

Pri porovnaní synúzie drobných zemných 
cicavcov troch typov porastov priamo zasaho-
vaných kolísaním vodnej hladiny, sa ako odlišná 
javila len lokalita „trávy“. Prostredie lesného 
fragmentu a krovinových porastov v bezpro-
strednej blízkosti vodnej nádrže vykazovalo 
takmer nulový rozdiel v druhovom zložení ako 
aj v relatívnej početnosti a konštantnosti jed-
notlivých druhov. A to aj napriek skutočnosti, 
že krovinové porasty bývajú pomerne často 
(aj keď relatívne krátkodobo) zaplavované 
po zvýšení hladiny vodnej nádrže. V oboch 
typoch biotopu boli najpočetnejšími druhmi M. 
glareolus a A. fl avicollis, pričom predstavovali 
dve tretiny všetkých zaznamenaných druhov. 
S eudominantným zastúpením bol v oboch 
prípadoch zaznamenaný ešte aj S. araneus 
a v krovinách aj M. arvalis. Ten bol v pomerne 
vysokých počtoch zistený aj v lesnom fragmen-
te, konštantnosť jeho výskytov je však nižšia. 
Odchytávaný tu bol prevažne v okrajových 
častiach porastu a v sériách, kedy bola vyššia 
hladina vody. V sériách s vyššou hladinou vody 
bolo v lesnom fragmente zaznamenaných viac 
odchytov viacerých druhov ako v sériách s niž-
šou hladinou.

Tabuľka 1: Početnosť zaznamenaných druhov drobných zemných cicavcov na jednotlivých lokalitách okolia VN Bešeňová. 
Legenda: n – počet; D – dominancia; K 1 – časová konštantnosť; K 2 – lokalitná konštantnosť.
Tab. 1: Abundance of small mammal species individuals on each locality in water reservoir Bešeňová surroundings. Legend: n 
– number of individuals; D – dominancy; K 1 – time constancy; K 2 – locality constancy.

trstiny 1 trstiny 2 pole lesík kroviny trávy spolu

n n n n n n n D K 1 K 2

Myodes glareolus 5 - 5 32 44 - 86 32,5 100 66,7

Apodemus fl avicollis 5 2 1 19 26 1 54 20,4 90,9 100

Sorex araneus 7 1 5 13 16 3 45 17 72,7 100

Microtus arvalis - - 10 7 10 16 43 16,2 63,6 66,7

Micromys minutus - - - 2 - 18 20 7,5 18,2 33,3

Microtus subterraneus 1 - - 5 2 - 8 3 36,4 50

Microtus agrestis - - - 3 - - 3 1,1 18,2 16,7

Apodemus uralensis - 1 - - 1 - 2 0,5 18,2 33,3

Neomys fodiens 1 - - - - - 1 0,4 9,1 16,7

Sorex alpinus 1 - - - - - 1 0,4 9,1 16,7

Sorex minutus - - - - 1 - 1 0,4 9,1 16,7

Crocidura suaveolens 1 - - - - - 1 0,4 9,1 16,7

spolu 21 4 21 81 100 38 265
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Ako už bolo uvedené, výraznejší rozdiel bol 
zistený pri porovnaní lokalít „lesík“ a „kroviny“ 
s lokalitou „trávy“. Na lokalite „trávy“ boli naj-
častejšie odchytávanými druhmi M. minutus 
a M. arvalis (spolu predstavovali takmer 90 % 
všetkých tu odchytených jedincov) a domi-
nantne sa tu vyskytoval aj S. araneus. Z piatich 
odchytových sérií realizovaných v tomto type 
prostredia však až v troch prípadoch nebol 
zaznamenaný ani jeden odchyt. Prezentované 
údaje sú teda výsledkom len dvoch odchyto-
vých sérií. 

DISKUSIA
Skladba drobných zemných cicavcov Liptovskej 
kotliny medzi Liptovskou Marou a Liptovským 
Mikulášom bola sledovaná ešte pred napuste-
ným vodnej nádrže (F  1968; T  1971; 
P  1978), pričom pozornosť bola veno-
vaná aj mokraďovým biotopom ako prostrediu, 
ktoré malo byť sprevádzkovaním priehrady zni-
čené, prípadne silne narušené. V tomto období 
tu bolo zaznamenaných spolu 18 druhov drob-
ných zemných cicavcov z radov Eulipotyphla 
a Rodentia. Ako najpočetnejšie druhy hlodav-
cov tohto typu prostredia sú uvádzané druhy 
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) a Apo-
demus agrarius Pallas, 1778. P  (1978) 
uvádza aj Apodemus uralensis (Pallas, 1811), 
dokonca ako najpočetnejší ním zaznamena-
ný druh. Výskyt  prvých dvoch druhov sa nám 
nepodarilo potvrdiť, A. uralensis sme zazname-
nali len dvakrát. Vysvetlením však nemôže byť 
skutočnosť, že tieto druhy obývali prostredie 
zničené napustením VN a neskôr vymizli, pre-
tože v jej okolí boli dokázané aj v neskoršom 
období (D  & Š  1978; P  
1988) a A. agrarius aj v širšom okolí (Š  
& D  1983; K  1992; vlastné nepubli-
kované dáta). 

Druh Apodemus agrarius preferuje otvorené 
lokality (Z  1967) zamokrené alebo s exten-
zívnym poľnohospodárstvom (B  & Ř  
1998). Jej absenciu na našich lokalitách, ktoré 
pôsobili ako vhodný biotop, by mohol čiastoč-
ne vysvetľovať negatívny vzťah medzi husto-
tou druhov A. agrarius a M. glareolus (G  
1981; C  et al. 1985). Keďže M. glare-
olus bol eudominantným druhom počas celého 

obdobia výskumu, predpokladáme, že hustota 
druhu A. agrarius bola na populačnom minime, 
a preto sa nám ju nepodarilo odchytiť. Takýto 
vzťah medzi týmito dvomi druhmi zaznamena-
li aj A  & W  (1961). Túto 
hypotézu by mohli potvrdzovať aj pomerne 
nízke hodnoty početnosti druhu M. glareolus 
zaznamenané v predchádzajúcich obdobiach 
v liptovskej oblasti pri vyššej početnosti 
A. agrarius (F  1968; P  1978, 
1988). Alternatívnym vysvetlením jej absencie 
na uvedených lokalitách môže byť kolísanie 
početnosti populácie na okraji areálu rozšíre-
nia. Tomu však úplne nezodpovedá situácia 
z lokalít podobného charakteru vzdialených 
len niekoľko kilometrov, kde bol tento druh 
zaznamenaný ako početný, prípadne ako silne 
eudominantný (vlastné nepublikované dáta).

Druh Apodemus uralensis obýva podľa 
A  & H  (2005) prevažne otvorenú 
krajinu a len v menšej miere sa vyskytuje na vlh-
kejších miestach. Z tohto dôvodu je možné, že 
ani jedna z nami vybraných lokalít nebola vhod-
ným biotopom, kde by tento druh dosahoval 
vyššie hustoty. 

Okrem toho, určovanie druhov A. sylvaticus 
a A. fl avicollis (a aj A. uralensis) v teréne môže 
byť za istých okolností veľmi náročné, pretože 
ich morfologické znaky sa prekrývajú, majú 
podobný spôsob života a vyskytujú sa v takmer 
rovnakých biotopoch (B  & M  
2009). Je možné, že najmä mladé jedince moh-
li uniknúť našej pozornosti. Rovnako nemožno 
vylúčiť ani mylnú determináciu týchto druhov 
v minulosti. 

Okrem uvedených druhov rodu Apodemus 
sme na našich plochách nepotvrdili ďalších 
7 druhov drobných zemných cicavcov zná-
mych z prostredia Liptovskej kotliny z minu-
losti (F  1968; T  1971; D  
& Š  1978; P  1978, 1988). 
V tomto prípade sa však jedná o druhy, ktoré sa 
viac vyskytujú v iných typoch prostredia, v les-
nom (Dryomys nitedula Pallas, 1778, Muscardinus 
avellanarius (Linnaeus, 1758), urbánnom (Mus 
musculus Linnaeus 1758, Rattus norvegicus 
(Berkenhout, 1769)), prípadne sú to druhy obý-
vajúce aj mokraďové biotopy, ale vyskytujúce 
sa v nízkych počtoch a zriedkavo zaznamená-
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vané aj v minulosti (Neomys anomalus Cabrera, 
1907, Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)). Pre 
druh Arvicola terrestris boli použité pasce 
nedostatočne veľké a to bolo pravdepodob-
nou príčinou absencie tohto druhov pri našom 
výskume. Druh Talpa europaea Linnaeus, 1758 
sme na našich lokalitách zaznamenali aj my, ale 
len v podobe pobytových znakov a v zozname 
odchytených druhov ho preto neuvádzame. 

Zaujímavým druhom z pohľadu charakteris-
tiky odchytových lokalít sa javí Microtus sub-
terraneus (de Selys-Longchamps, 1836). Je to 
druh, ktorý preferuje vlhké lesné stanovištia, 
ale vyslovene podmáčaným lokalitám sa vyhý-
ba kvôli podzemnému spôsobu života (A  
1970). My sme ho odchytili na 3 lokalitách „trs-
tiny 1“, „lesík“ a „kroviny“, v obdobiach kedy 
bol stav hladiny VN nízky a teda podmienky pre 
jeho spôsob života boli prijateľné.

Podobne zaujímavá situácia vznikla pri odchy-
toch druhu Micromys minutus, ktorý obýva vlh-
ké a husto zarastené brehy vodných tokov, trs-
tiny mokradí a podmáčané lúky. Väčšinu svojho 
života trávi na vegetácii (C  1992). Čiže 
pre ňu je lokalita trávy veľmi vhodným bioto-
pom. Odchyty tohto druhu do pascí sú pomer-
ne vzácne, práve kvôli spôsobu života. Podľa 
A  & H  (2005) sa na jeseň sťahuje 
z hniezd na vegetácii a hľadá si nory po iných 
hlodavcoch v zemi, v ktorých potom prezimu-
je. Všetky odchyty tohto druhu boli uskutočne-
né na jeseň (koniec augusta a október), preto 
predpokladáme, že tento druh sa na danej 
lokalite vyskytuje celoročne, ale je do pascí 
ľahšie odchytiteľný na jeseň, keď zostupuje na 
zem pri hľadaní vhodných miest na zimovanie, 
ako počas iných ročných období.

Vo všeobecnosti môžeme zoskupenie dru-
hov na našich lokalitách charakterizovať ako 
pomerne heterogénne spoločenstvo ovplyvne-
né nielen mokraďovým charakterom prostre-
dia, ale aj agrárnou krajinou a tiež súvislejším 
a kompaktným porastom stromov. Podobné 
druhové zloženie bolo zaznamenané na viace-
rých typoch mokraďových biotopov v rôznych 
oblastiach a polohách Slovenska, pričom dru-
hové spektrum, prípadne dominantné postave-
nie jednotlivých druhov je často ovplyvňované 
priľahlým typom krajiny. Medzi najpočetnejšie 

druhy rôznych mokradí v otvorenej krajine pat-
rí M. arvalis, pričom približne rovnako početne 
sa vyskytuje v nižšie aj stredne položených 
lokalitách (napr. T  1971; B  & A  
2005a; B  2007), ako aj vo vysokých 
nadmorských výškach nad hranicou lesa 
(O  2007). Ďalším veľmi početne sa vysky-
tujúcim druhom je M. glareolus, ktorý je ako 
dominantný druh zaznamenávaný v mokradi-
ach montánneho pásma (O  2007), ale aj 
agrárnej krajiny, v prípade, že sa na danej loka-
lite vyskytuje súvislejší porast stromov, prípad-
ne krov (K  1992, 1993; B  & A  
2005a; B  2007). Častejšie bývajú ako 
početné druhy udávané aj Sorex minutus 
Linnaeus, 1766 a S. araneus, pričom najmä Sorex 
araneus je vo viacerých typoch mokradí charak-
terizovaný ako dominantný, prípadne eudo-
minantný druh synúzií (T  1971; K  
1992, 1993; O  2007). Mierne vlhké a vlhké 
prostredie je charakteristické pre oba druhy 
piskorov aj podľa všeobecného prehľadu rozší-
renia týchto druhov v podmienkach Slovenska 
(B  & A  2005b). Druhy zaznamenané 
ako najpočetnejšie na nami sledovanej lokalite 
(čiastočne s výnimkou A. fl avicollis) tak tvoria 
podstatnú časť synúzií aj v ostatných typoch 
mokradí. Výnimkou môžu byť mokrade, prí-
padne ich časti v blízkosti urbánnych celkov, 
kde sa pravidelnejšie vyskytujú aj typické 
synantropné druhy (F  1968; P  
1978; N  2008).

Rozdiely zaznamenané medzi lokalitami 
„lesík“ a „kroviny“ na jednej strane a lokali-
tou „trávy“ v zložení druhov boli spôsobené 
kolísajúcou hladinou vodnej nádrže, ktorá 
neumožňuje dlhodobejšie využívanie prostre-
dia cicavcami a spôsobuje ich úplnú absenciu 
alebo dočasnú neprítomnosť v období krátko 
po zaplavení. Ďalším faktorom bola absencia 
porastov vyšších etáží a takmer monokultú-
ra Phalaroides arundinacea. Všetky tri lokality 
– „lesík“, „kroviny“ aj „trávy“ sú lokalizované 
veľmi blízko seba, čiže jednotlivé druhy by sa 
v prípade vhodných podmienok mohli medzi 
nimi presúvať úplne bez problémov. Podobnosť 
medzi lokalitami „lesík“ a „kroviny“ sa dá 
vysvetliť širšou valenciou druhov obývajúcich 
toto prostredie, podobnou štruktúrou rastlin-
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ných spoločenstiev a celkovou blízkosťou loka-
lít. Ovplyvňovanie druhového spektra daného 
typu prostredia druhmi z blízkeho okolia je 
všeobecne známe a doložené aj z mokraďo-
vých typov prostredia, kam prenikajú druhy 
z bližšie položených lesných, či krovinových 
porastov (napr. J  & B  2004; N  
et al. 2004; B  & A  2005a; B  
2007; J  et al. 2007). Podobná situácia 
bola zaznamenaná na nami sledovanom trs-
tinovom poraste lokality „trstiny 1“, kde bola 
pomerne vysoká pestrosť druhov, spôsobená 
blízkosťou stromových a krovinových porastov 
lemujúcich pretekajúci potok. Zaznamenanie 
jedincov druhu M. arvalis v nami sledovanom 
lesnom poraste, je pravdepodobne ovplyv-
nené aj ich únikom z otvorenejšieho biotopu 
kríkov v časoch vyššej hladiny vodnej nádrže 
a (čiastočným) zaplavením ich typickejšieho 
prostredia. Krátkodobé zvyšovanie početnosti 
na nezaplavených okrajoch vôd a naopak výraz-
nejší pokles diverzity aj početnosti druhov na 
občasne zaplavovaných územiach bol popísa-
ný aj z podmienok prevádzkovania a napus-
tenia vodných nádrží výrazne väčších rozlôh, 
ako sú napr. Liptovská Mara alebo Zemplínska 
Šírava (P  1977, 1987).

SÚHRN
Počas rokov 2008 a 2009 bolo na šiestich lokali-
tách okolia vodnej nádrže Bešeňová zazname-
naných 12 druhov drobných zemných cicavcov. 
Najpočetnejším druhom bol Myodes glareolus, 
ktorý bol zaznamenaný na všetkých lokali-
tách. Medzi eudominantné druhy patrili ešte 
Apodemus fl avicollis, Microtus arvalis a Sorex 
araneus. Naopak iba raz boli zaznamenané 
Sorex alpinus, Sorex minutus, Neomys fodiens 
a Crocidura suaveolens.
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Výživová hodnota krajových odrůd jabloní typických 
pro oblast Bílých Karpat

Nutrition value of local varieties of apple trees typical 
of the White Carpathians region

Otakar ROP
Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

náměstí TGM 275, 762 72 Zlín; e-mail: rop@ft.utb.cz

Keywords: apples, local varieties, minerals, vitamin C
Abstract: Local varieties of apple trees are typical of the White Carpathians region. They can 
exceed common comercially grown varieties in many nutritional values. The aim of this contribu-
tion was to monitor the content of some signifi cant nutritional components – dry matter, vitamin 
C, phosphorus, potassium, calcium and magnesium and to compare the values of their content 
with the commercially grown varieties of ’Golden Delicious’, ’Spartan’ and ’Rubín’. Altogether 18 
local varieties of apple trees were chosen. High nutritional values were found in, for example, 
’Panenské české’ variety or ’Jadernička moravská’ which is one of the most typical of the White 
Carpathians region.

ÚVOD
V jednotlivých oblastech střední Evropy byly 
běžné výsadby místních, pro daný region 
typických ovocných dřevin, které dnes nazý-
váme krajovými odrůdami. Obce byly vět-
šinou obklopeny pásmy vysokokmenných 
sadů. V souvislosti s intenzifi kací zemědělství, 
zejména v posledním století, začalo docházet 
k přechodu na intenzivní pěstování ovocných 
dřevin. Tento pěstitelský způsob je charakte-
rizován kultivací méně vzrůstných, ale vysoce 
produktivních ovocných rostlin (I  1985).

V rámci změny tohoto pěstitelského způso-
bu se začaly odstraňovat nejenom extenzivní 
(vysokokmenné) výsadby, ale také polní křo-
viny a meze a došlo tak ke zničení řady bioto-
pů. Z naší přírody se vytratilo nebo dostalo na 
okraj zájmu mnoho rostlinných druhů a odrůd 
(T  2003).

V současné době i civilizační vývoj přispí-
vá velkou měrou ke změnám v charakteru 
životního prostředí a přirozených ekosysté-
mů v krajině. V těch jsou narušovány základní 
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podmínky vývoje rostlin a živočichů a dochází 
k zániku mnoha ekotypů a tím k ochuzování 
přirozeného genetického fondu (C   
R  2006). Přitom právě genetická rozma-
nitost je unikátním a nenahraditelným bohat-
stvím. Působením přírodního výběru se v růz-
ných lokalitách vytvořily populace, které jsou 
výborně přizpůsobené specifi ckým podmín-
kám, a ty jsou současným způsobem využívání 
krajiny ohroženy nejvíce (P  et al. 2004). 
Právě jedinečnost genetického základu, dnes 
již téměř zapomenutých nebo naopak dosud 
málo prozkoumaných či širší veřejnosti nezná-
mých odrůd, je hlavním důvodem pro záchranu 
krajových odrůd. Zánik každé odrůdy, která je 
kombinací specifi ckých vloh, je těžko nahra-
ditelný (T  et al. 2004; V  2008). 
Mnohé staré odrůdy vykazují značnou odolnost 
vůči patogenům a škůdcům, vysokou přizpůso-
bivost méně příznivým klimatickým a půdním 
podmínkám, odolávají stresům (T  2006).
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MATERIÁL A METODIKA
Za účelem našeho výzkumu byly vybrány něk-
teré typické krajové odrůdy jabloní v jihový-
chodní části Bílých Karpat v oblasti Valašských 
Klobouk. Právě ke krajině Bílých Karpat ode-
dávna patří sady a zahrady se starými regionál-
ními vysokokmennými odrůdami ovoce (K  
et al. 1992). Přitom jabloně jsou nejznámější 
a nejoblíbenější ovocný druh pěstovaný v mír-
ném pásmu a jejich pěstování má v Čechách 
a na Moravě bohatou tradici.

Plody jabloní byly sklízeny z lokality nachá-
zející se na katastrálním území Valašských 
Klobouk. Lokalita je v padesátiletém průměru 
charakterizována průměrnou roční teplotou 
7,9 ºC a průměrným ročním úhrnem srážek 760 
mm. Půdním typem je zde kambizem a průměr-
ná nadmořská výška činí 340 m n. m. Vedle kra-
jových odrůd byla pro srovnání provedena ana-
lýza i u plodů běžných tržních odrůd, získaných 
ze zmíněné lokality, a to: ,Golden Delicious‘, 
,Spartan‘ a ,Rubín‘.

Plody jabloní byly sklízeny v konzumní zralos-
ti vždy z pěti stromů dané odrůdy. Pro měření 
byly z každého stromu použity 3 plody (dohro-
mady tedy u každé odrůdy 15 opakování). 
Plody byly po sklizni uloženy v podmínkách + 2º 
C a relativní vzdušné vlhkosti 85 %. Po dosažení 
konzumní zralosti (T  2006) byly postup-
ně odebírány pro chemické analýzy. Po homo-
genizaci celých plodů ovoce (bez jádřince) byly 
stanovovány jejich některé jakostní ukazatele. 
Konkrétně to byl obsah sušiny, vitaminu C, fos-
foru, draslíku, vápníku a hořčíku. 

Obsah sušiny byl stanoven vysušením při 
105˚ C ± 2˚ C. Pro analýzu rostlinného materi-
álu na obsah minerálních látek byla rostlinná 
hmota mineralizována ve směsi koncentro-
vané kyseliny sírové a 30 % peroxidu vodíku. 
V mineralizovaném vzorku byl dále měřen 
obsah fosforu kolorimetricky vanadičnanovou 
metodou, draslíku plamennou fotometrií (pří-
stroj JENWAY PFP7) a množství vápníku a hoř-
číku pomocí atomové absorpční spektrometrie 
(přístroj PHILIPS PU 9200X). Množství vitaminu 
C bylo proměřeno v čerstvém materiálu meto-
dou vysokoúčinné kapalinové chromatogra-
fi e HPLC za použití ECD detektoru (N  
2000). Výsledky chemických analýz byly zpra-

covány statisticky metodou analýzy variance 
(ANOVA). Pro vyhodnocení průkaznosti rozdílů 
byl použit Tukeyův test při 5% hladině význam-
nosti (S   C  1967). 

VÝSLEDKY
U plodů jednotlivých odrůd jablek byla jako 
základní veličina stanovována sušina. Její 
nejvyšší množství bylo zaznamenáno u odrů-
dy ,Biesterfeldská reneta‘, a to 19,20 % w/v. 
Vysokým obsahem sušiny se vyznačovaly 
i odrůdy ,Kožená reneta‘, ,Kalvil bílý zimní‘ 
a ,Jeptiška‘ u nichž bylo naměřeno přes 18 % w/
v. Naopak nejnižší obsahy sušiny (pod 15 % w/v) 
byly stanoveny u odrůd ,Matčino‘ a ,Lebelovo‘. 
Výsledky chemických analýz jsou uvedeny 
v Tab. 1.

Obsah vitaminu C a minerálních prvků byl vyjá-
dřen v čerstvé hmotě. V případě vitaminu C byla 
jeho množství v rozmezí 8,41 mg.100 g-1 (odrů-
da ,Kožená reneta‘) až 12,38 mg.100 g-1 čerstvé 
hmoty (odrůda ,Grahamovo‘). Zajímavostí 
je, že u tržních odrůd jako ,Golden Delicious‘, 
,Spartan‘ nebo ,Rubín‘ byly naměřeny hodno-
ty obsahu vitaminu C pod 10 mg.100 g-1 čers-
tvé hmoty. Naproti tomu byly u těchto odrůd 
zaznamenány poměrně vysoké obsahy mine-
rálních prvků, i když některé krajové odrůdy 
měly jejich množství opět vyšší než zmiňované 
komerčně pěstované odrůdy. Například u odrů-
dy ,Panenské české‘ bylo stanoveno 28,61 mg 
fosforu.100 g-1 čerstvé hmoty a u ,Jaderničky 
moravské‘ to bylo dokonce 33,20 mg.100 g-1 
čerstvé hmoty. Z tržních odrůd byl nejvyšší 
obsah zaznamenán u odrůdy ,Spartan‘ (23,32 
mg fosforu.100 g-1 čerstvé hmoty). Velmi nízké 
obsahy fosforu byly zjištěny u odrůd ,Jeptiška‘ 
a ,Malinové holovouské‘.

Ze všech minerálních prvků byl u všech od-
růd nejvýznamnější obsah draslíku. Ten se po-
hyboval v rozmezí 86,95 mg.100 g-1 (odrůda 
,Rubín‘) až po 129,35 mg.100 g-1 čerstvé hmoty 
(odrůda ,Strýmka‘). Více než 120 mg draslíku. 
100 g-1 čerstvé hmoty bylo stanoveno také u od-
růd ,Blenheimská reneta‘, ,Kanadská reneta‘ 
a ,Kožená reneta‘ (Tab. 1).

V případě vápníku byla mezi odrůdami značná 
variabilita v množství tohoto prvku v plodech. 
Zatímco např. odrůdy ,Blenheimská reneta‘ 
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a ,Kanadská reneta‘ měly jen 4,23 mg.100 g-1 
a 4,53 mg.100 g-1 tohoto prvku v čerstvé hmo-
tě, u odrůd ,Car Alexander‘, ,Strýmka‘ nebo 
,Panenské české‘ byly naměřeny hodnoty 24,30 
mg.100 g-1, 21,44 mg.100 g-1 a 20,37 mg.100 g-1 
čerstvé hmoty.

Při srovnání obsahu hořčíku v plodech jed-
notlivých odrůd byl jeho obsah většinou mezi 
7 mg.100 g-1 až 9 mg.100 g-1 čerstvé hmoty (viz 
tabulka), i když i tady byly zaznamenány výjim-
ky. To se projevilo zejména u odrůdy ,Panenské 
české‘, v jejichž plodech bylo 16,54 mg hořčí-
ku.100 g-1 čerstvé hmoty.

DISKUSE
Obsah vody a sušiny patří mezi základní výživo-
vé charakteristiky. V sušině jsou obsaženy 

všechny organické a anorganické látky, včet-
ně vitaminu C a minerálních látek (K  

 B  2008). Vysokými obsahy sušiny se 
vyznačovaly v našem měření například odrůdy 
,Biesterfeldská reneta‘, ,Kožená reneta‘, ,Kalvil 
bílý zimní‘ nebo ,Jeptiška‘.

Vitamin C je důležitý v oxido-redukčních pro-
cesech v lidském organismu a je v dnešní době 
považován za jeden z nejvýznamnějších anti-
oxidantů. Patří k základním vodorozpustným 
vitamínům a jeho potřeba musí být pro lidský 
organismus zajištěna ve stravě. Při nedostatku 
vitaminu C dochází ke krvácení z dásní, únavě, 
srdečním potížím, klesá odolnost proti choro-
bám. Potřeba vitaminu C se zvyšuje při zátěžo-
vých situacích – zvýšená tělesná námaha, úraz, 
těhotenství apod. (R   K  2007). 

Tabulka 1: Nutriční hodnota plodů odrůd jabloní – obsah sušiny (% w/v), vitaminu C (mg.100 g-1 čerstvé hmoty) a minerálních 
látek (mg.100 g-1 čerstvé hmoty). Tučně jsou vyznačeny běžné tržní odrůdy, které byly použity pro srovnání s krajovými 
odrůdami jabloní. Různé horní indexy v jednotlivých sloupcích vyznačují statistickou průkaznost (P < 0,05).
Table 1: Nutritonal value of fruit of apple varieties – dry matter content (% w/v), vitamin C content (mg.100 g-1 of the fresh 
matter) and mineral elements content (mg.100 g-1 of the fresh matter). Common commercial varieties used for comparison with 
local apple varieties are marked in bold. Diff erent superscripts in each column indicate the signifi cant diff erences in the mean at 
P < 0.05.

Odrůda Sušina Vitamin C Fosfor Draslík Vápník Hořčík

Biesterfeldská reneta 19,20 ± 1,65a 10,17 ± 1,47ab 19,30 ± 0,45a 98,45 ± 2,44a 7,62 ± 0,21a 9,14 ± 0,24a 

Blenheimská reneta 17,14 ± 1,29a 9,51 ± 1,59ab 18,93 ± 0,24a 126,24 ± 1,38b 4,23 ± 0,26b 8,23 ± 0,30b 

Car Alexander 17,11 ± 1,95a 11,24 ± 1,68ab 21,14 ± 0,37b 111,77 ± 2,05c 24,30 ±0,25c 10,62 ± 0,28c 

Gascoyneho šarlatové 17,58 ± 1, 82a 11,26 ± 1,54ab 11,47 ± 0,25c 85,15 ± 1,30d 11,85 ± 0,41d 7,96 ± 0,27b

Golden Delicious 17,58 ± 1,62a 9,54 ± 1,80ab 17,17 ± 0,40d 110,26 ± 1,45c 12,36 ± 0,38d 8,56 ± 0,27b

Grahamovo 16,02 ± 1,39ab 12,38 ± 1,35a 18,76 ± 0,21a 114,14 ± 1,01e 17,58 ± 0,20e 7,95 ± 0,20be

Hvězdnatá reneta 16,07 ± 1,56ab 10,17 ± 1,01ab 11,84 ± 0,30c 98,11 ± 1,20a 3,52 ± 0,24f 8,33 ± 0,21b

Jadernička moravská 17,06 ± 1,48ab 10,95 ± 1,15ab 33,20 ± 0,28e 101,85 ± 2,32a 18,47 ± 0,22g 11,52 ± 0,21d

Jeptiška 18,40 ± 1,60a 8,62 ± 1,38b 9,63 ± 0,25f 114,62 ± 2,15c 8,63 ± 0,24h 9,51 ± 0,20a

Kalvil bílý zimní 18,66 ± 1,59a 9,52 ± 1,26ab 17,22 ± 0,35d 119,69 ± 1,14f 11,25 ± 0,31d 7,14 ± 0,25e

Kanadská reneta 17,43 ± 1,64a 10,25 ± 1.30ab 15,38 ± 0,28g 125,12 ± 1,92b 4,53 ± 0,25b 8,65 ± 0,26b

Kožená reneta 18,98 ± 1,33a 8,41 ± 1,02b 18,74 ± 0,27a 121,74 ± 1,53f 7,51 ± 0,30a 9,95 ± 0,42a

Landsberská reneta 17,28 ± 1,25a 9,97 ± 1,16ab 12,47 ± 0,24c 88,95 ± 1,84d 17,85 ± 0,28e 10,25 ± 0,63a

Lebelovo 14,07 ± 1,60b 9,82 ± 1,18ab 16,01 ± 0,20h 100,17 ± 1,23a 10,16 ± 0,28i 7,68 ± 0,34eb

Malinové holovouské 15,55 ± 1,05b 8,55 ± 1,25b 8,34 ± 0,28i 89,55 ± 1,61d 18,63 ± 0,26g 12,51 ± 0,21f

Matčino 14,94 ± 1,29b 9,81 ± 1,41ab 19,66 ± 0,25a 96,68 ± 2,20a 14,22 ±  0,25j 7,45 ± 0,25eb

Oldenburgovo 15,07 ± 1,62b 9,80 ± 1,32ab 11,81 ± 0,24c 95,17 ± 2,03a 7,65 ± 0,30a 9,51 ± 0,20a

Panenské české 17,50 ± 1,54a 10,11 ± 1,04ab 28,61 ± 0,26j 114,26 ± 1,54e 20,37 ± 0,28k 16,54 ± 0,31g

Rubín 15,82 ± 1,32ab 9,22 ±  1,03ab 12,10 ± 0,30c 86,95 ± 1,12d 12,54 ± 0,29d 8,57 ± 0,31b

Spartan 16,98 ± 1,90a 9,22 ± 1,12ab 23,32 ± 0,25k 97,44 ± 2,54a 10,30 ± 0,30i 8,39 ± 0,21b

Strýmka 17,03 ± 1,55a 9,88 ± 1,51ab 12,88 ± 0,50c 129,35 ± 2,03b 21,44 ±0,28l 11,27 ± 0,24d

Vilémovo 16,10 ± 1,73ab 9,89 ± 1,18ab 22,87 ± 0,22k 119,47 ± 1,74f 9,36 ± 0,27m 8,63 ± 0,25b
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Jablka při srovnání s jinými druhy ovoce obec-
ně nepatří mezi významné zdroje vitaminu C. 
U běžných tržních odrůd jabloní jsou uváděny 
hodnoty kolem 9 mg.100 g-1 česrtvé hmoty (K -

 1998), což koresponduje i s výsledky našich 
měření. Nicméně u jádrového ovoce najdeme 
několikanásobně vyšší obsahy vitaminu C např. 
u kdoulí (Cydonia oblonga), kde bývá běžně 
obsaženo kolem 25 mg vitaminu C.100 g-1  čer-
stvé hmoty (S  et al. 2005), nebo rakytní-
ku řešetlákového (Hippophae rhamnodies) 
(V  1997; K  1998). Tato rost-
lina je dokonce považována za nejvydatnější 
zdroj vitaminu C mezi ovocem mírného pásma 
(T  et al. 2005) a v plodech bývá obsaženo 
i více než 100 mg vitaminu C.100 g-1 čerstvé 
hmoty (A  et al. 2007). Také u většiny 
druhů bobulového ovoce je daleko vyšší obsah 
tohoto vitaminu ve srovnání s jablky (R   
V  2005). Tyto skutečnosti se projevily 
i v našem měření.

V případě minerálních látek byly mezi odrůda-
mi zjištěny zajímavé rozdíly. Všeobecně vysoké 
obsahy byly naměřeny u odrůdy ,Panenské 
české‘ (Tab. 1). Tato odrůda pochází z Čech a je 
vhodná i pro pěstování ve vyšších polohách. 
V minulosti byla hojně využívána pro různé 
kuchyňské účely (T  2006). Zajímavé bylo 
vysoké množství fosforu u odrůdy ,Jadernička 
moravská‘ (33,20 mg.100 g-1 čerstvé hmoty). 
Jednalo se o více než jeden a půl násobné 
množství, které je u fosforu uváděno u větši-
ny komerčně pěstovaných odrůd (E  et al. 
2000). ,Jadernička moravská‘ patří mezi jednu 
z nejtypičtějších původních odrůd Bílých Karpat. 
Hojně se vyskytuje také například v oblasti Hané 
nebo ve Slezsku. Nicméně v Čechách nenalez-
la takovou oblibu. Plody mají na Valašsku vše-
stranné využití, hodí se k přímému konzumu, 
moštování, sušení, výrobu povidel, vína i desti-
látů (T  2003). Poměrně vysoké obsahy 
minerálních látek byly zaznamenány i u trž-
ní odrůdy ,Golden Delicious‘. U plodů jabloní 
se pohybují tabulkové hodnoty průměrného 
obsahu fosforu na úrovni 13 mg.100 g-1 čerstvé 
hmoty. V případě draslíku jsou tyto hodnoty 
140 mg.100 g-1 čerstvé hmoty, v případě váp-
níku 8,5 mg.100 g-1 čerstvé hmoty a hořčíku 
6,5 mg.100 g-1 čerstvé hmoty (V  

1997; K  1998). V našich měřeních bylo 
těchto hodnot dosaženo a v řadě případů byla 
zjištěna také vyšší množství než uvádí litera-
tura. U odrůdy ,Boikovo‘ jsou podle literatury 
průměrné obsahy všeobecně kolem 90 mg 
draslíku.100 g-1 čerstvé hmoty (B  
2008). Podobně je tomu např. u německé od-
růdy ,Booskopské‘ (S  et al. 2000). Přitom 
draslík je u jabloní nejvýznamnějším minerál-
ním prvkem (J  et al. 2007). Obecně 
vysoká množství draslíku (více než 100 mg), 
vápníku (více než 10 mg) nebo hořčíku (více 
než 8 mg.100 g-1 čerstvé hmoty) jsou pro kra-
jové odrůdy jabloní ve střední Evropě typické 
(K   M  2004). 

Naměřené výsledky dávají zajímavým způ-
sobem přehled o výživovém významu odrůd, 
které již po desetiletí patří k typickým zástup-
ců ovocnářství v Bílých Karpatech. Je třeba 
podotknout, že obsahy jednotlivých nutričních 
složek mohou být závislé na lokalitě, ale zejmé-
na na ročníku (respektive průběhu klimatic-
kých podmínek v průběhu vegetačního obdo-
bí) (T   R  1990). Rozdílnost v obsahu 
jednotlivých chemických sloučenin je přede-
vším odrůdová záležitost, která je podmíněna 
geneticky a je pro každou odrůdu specifi cká 
(P  et al. 2004).
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Flóra a vegetace přírodní památky Prlov I., II. a III. (okres Vsetín)
Flora and vegetation of the Prlov I., II. and III. Nature Monument in the 

Vsetín region, East Moravia, Czech Republic 

Jana TKAČÍKOVÁ
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, CZ-755 01 Vsetín; e-mail: tkacikova@muzeumvalassko.cz

Keywords: mesic Arrhenatherum meadows, Cynosurus pastures, Coeloglossum viride, orchids, 
phytosociology, vascular plants 
Abstract: The paper reports historical and recent composition of vascular fl ora and vegetation 
of the three parts of Prlov Nature Monument in the village Prlov (Vsetín district). Prlov Nature 
Monument represents a Cynosurus pastures and a mesic Arrhenatherum meadows. Pastures were 
formerly common type of vegetation in Vsetín region, but now a similar vegetation becomes rare. 
The representatives of the family Orchidaceae are common in all parts of Nature Monument. 
Altogether 281 taxa of vascular plants have been documented by historical and recent research at 
the locality. Recent research recorded 249 species of vascular plants, from these, 22 taxa of vas-
cular plants are considered to be threatened in the Czech Republic. Among the most interesting 
records is the occurence of species Coeloglossum viride, Aremonia agrimonoides, Dactylorhiza 
sambucina, Muscari comosum and Orchis pallens. In total, fi ve vegetation types were recorded in 
the locality. Extensive pastures on fl ysch bedrock (association Anthoxantho odorati-Agrostietum 
tenuis) and mesic meadows (association Poo-Trisetetum fl avescentis) belong to the prevailing types 
of vegetation in the locality. Wet meadows with species Cirsium rivulare occur at the southwest 
part of the Nature Monument Prlov I. (association Cirsietum rivularis). Carpathian oak-hornbeam 
forests (association Carici pilosae-Carpinetum) occur at the upper parts of the slope of the Nature 
Monument Prlov II. and mesic herbaceous fringe (association Trifolio-Melampyretum nemorosi) 
lines this forest. The grasslands are regularly mowed and grazed.

ÚVOD
V roce 1999 byla na území okresu Vsetín vyhláše-
na řada maloplošných zvláště chráněných úze-
mí (cf. M  & J  2002). Motivací 
jejich vyhlášení nebyl ani tak výskyt kriticky 
ohrožených taxonů či unikátnost biotopů, ale 
snaha o záchranu dříve běžných, v pravém 
slova smyslu reprezentativních společenstev 
valašské krajiny. Jedním z těchto území je i PP 
Prlov jako ukázka druhově bohatých mezofi l-
ních luk a pastvin. Přírodní památku Prlov (dále 
PP Prlov) tvoří 3 navzájem izolované lokality 
označené jako Prlov I., Prlov II. a Prlov III. o cel-

R e c e i v e d :  1 5 .  1 0 .  2 0 1 0    A c t a  C a r p .  O c c . ,  1 :  7 4 – 9 6 ,  2 0 1 0

A c c e p t e d :  1 0 .  1 1 .  2 0 1 0   I S S N :  1 8 0 4 - 2 7 3 2

kové výměře 3,4756 ha, ochranné pásmo 4,1 
ha (Obr. 1). 

Floristické údaje z PP Prlov jsou k dispo-
zici pouze z posledních 15 let. Podrobný 
inventarizační průzkum všech částí PP Prlov 
provedla K  (1995a,b,c). Prlov II. 
zpracovala S  (1996a). Ojedinělé 
informace o rostlinách PP Prlov jsou uvedeny 
v přehledu chráněných území Zlínského kraje 
(M  & J  2002). Údaje o výskytu 
vstavačovitých do roku 1995 shrnuli J  
& Š  (1996). V roce 2005 a příležitostně 
i v letech 2008 a 2009 byl proveden průzkum 
cévnatých rostlin a rostlinných společenstev 
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(T  2005). Během fl oristického kurzu 
České Botanické Společnosti ve Vsetíně v roce 
2008 byla jedna z tras vedena i do PP Prlov III. 
(cf. K  et al. 2009).

Předložená práce shrnuje doposud prove-
dené průzkumy cévnatých rostlin a předkládá 
výsledky studia recentního stavu fl óry a vege-
tace v PP Prlov.

CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH 
POMĚRŮ STUDOVANÉHO ÚZEMÍ
PP Prlov tvořená třemi izolovanými lokalitami 
se nachází v severovýchodní části Vizovických 
vrchů v katastálním území Prlov. Prlov I. tvoří 
luční porosty v nadmořských výškách od 485 
do 515 m n. m. na prudkých svazích s převažující 
východní expozicí. Habrový les a kosená louka 
v Prlov II. se nachází v nadmořských výškách 
od 503 do 530 m n. m. a luční porosty v Prlov 
III. se rozkládají na prudkém travnatém svahu 
s východní expozicí v nadmořských výškách od 
475 do 505 m n. m. Dle regionálního geomor-
fologického členění (C  1972) se PP Prlov 
nachází v celku Vizovická vrchovina, náležející 
do oblasti Moravsko-slovenské Karpaty (sub-
provincie Vnější Západní Karpaty). Geologicky 
patří toto území do račanské jednotky magur-
ského fl yšového pásma, je tvořené fl yšovými 

horninami, převážně vápnitými jílovci a méně 
glaukonitickými pískovci vsetínských vrstev zlín-
ského souvrství. Podle atlasu půd ČR (T  
1995) v oblasti převažují hnědé půdy kyselé. 
Klimaticky náleží území do mírně teplé oblasti 
MT2 s roční průměrnou teplotou přibližně 6,5 
°C (Q  1971). Průměrný úhrn srážek během 
roku kolísá okolo 700 mm (V  et al. 1958).

Z fytogeografi ckého hlediska (S  1988) 
patří studované území do fytogeografi cké jed-
notky 80. – Střední Pobečví a k podjednotce 
80a. – Vsetínská kotlina. Podle mapy potenciální 
přirozené vegetace (N  et al. 1997) 
by v území zcela převažovala bučina s kyčelnicí 
devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), jen 
okrajově by zasahovaly do území PP Prlov I. 
dubohabrové háje (Carpinion betuli). 

METODIKA
Floristický a fytocenologický výzkum probí-
hal v průběhu vegetační sezóny 2005 a pří-
ležitostně i v letech 2008 a 2009. Byl pořízen 
soupis všech zjištěných druhů cévnatých rost-
lin v jednotlivých částech PP Prlov. Ochranné 
pásmo nebylo do průzkumu zahrnuto. Pro 
přesnější lokalizaci jednotlivých taxonů bylo 
zachováno rozdělení přírodní památky na tři 
samostatné části (Obr. 1). Herbářové sběry 

Obr. 1: Lokalizace PP Prlov I., II., a III.
Fig. 1: Localization of the Prlov I., II., a III. Nature Monument.
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cévnatých rostlin, které jsou uloženy v herbáři 
Muzea regionu Valašsko, jsou označeny u jmé-
na sběratele zkratkou herbáře (VM) (Tab. 1). 
Fytocenologické zápisy byly zhotoveny pomocí 
klasické metody curyšsko-montpelierské školy 
(M  et al. 1994). Pro pokryvnosti jednot-
livých druhů je použita modifi kovaná Braun-
Blanquetova stupnice (   M  1979). 
Fytocenologické zápisy byly zapsány do data-
bázového programu TURBOVEG (H  
1995; C  1997). Diagnostické druhy byly 
vylišeny pro nelesní vegetaci dle práce C  
(2007) a pro lesní vegetaci dle práce M  
et al. (2000). Jména syntaxonů nelesní vege-
tace respektují práci C  (2007), ostat-
ní syntaxony jsou sjednoceny podle práce 
M  (1995). Jména mechorostů jsou uve-
dena podle Seznamu a červeného seznamu 
mechorostů ČR (K   V  2005), jména 
cévnatých rostlin podle K  (K  et al. 
2002). V seznamu zjištěných taxonů (Tab. 1) 
jsou zvýrazněny druhy uvedené v některém 
z červených seznamů ohrožených cévnatých 
rostlin (W  & G  1997; P  
2001) a za jménem je připojena zkratka kate-
gorie ohrožení podle těchto seznamů (použité 
zkratky viz níže). Pokud existuje publikovaný 
údaj o výskytu druhu, je odkaz uveden zkrat-
kou autora publikace (použité zkratky v záhla-
ví Tab. 1). V komentářích k jednotlivým druhům 
je použit termín Vsetínsko ve smyslu územního 
vymezení okresu Vsetín. Určení směrů světo-

vých stran uvádím jejich obvykle používanými 
zkratkami. 

Vysvětlení použitých zkratek k vyznačení pří-
slušnosti druhu ke kategorii ohrožení podle 
červených seznamů: C2 – silně ohrožené; C3 
– ohrožené; C4a – vzácnější taxony vyžadující 
další pozornost (P  2001). §2 – silně 
ohrožené; §3 – ohrožené (taxony zvláště chrá-
něné dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.). CITES 
(W  & G  1997). 

VÝSLEDKY
FLÓRA CÉVNATÝCH ROSTLIN
Na území PP Prlov bylo při průzkumu v letech 
2005, 2008 a 2009 nalezeno celkem 249 taxo-
nů cévnatých rostlin. Spolu s údaji z literatury 
je odtud známo celkem 281 taxonů (druhových 
komplexů, druhů a poddruhů). Nepotvrzen 
zůstal poměrně malý počet taxonů (32). Pro 
Prlov I. je známo celkem 178 taxonů (z toho 
nově nalezeno 84 a potvrzeno 76, neověřeno 
18). Pro Prlov II. je známo celkem 222 taxonů 
(z toho nově nalezeno 48 a potvrzeno 150, 
nepotvrzeno 24). Pro Prlov III. je známo cel-
kem 172 taxonů (z toho nově nalezeno 38 
a potvrzeno 109, nepotvrzeno 25). Z 32 nenale-
zených taxonů jde ve dvou případech (Knautia 
dipsacifolia a Vicia sativa) o mylné údaje, u dal-
ších dvou je výskyt nejistý (Euphorbia stricta 
a Serratula tinctoria). Některé další druhy prav-

Obr. 2: PP Prlov I. Vlevo: rozšíření druhů Dactylorhiza majalis ( ), Orchis mascula ( ), Centaurium erythraea ( ), Coeloglossum 
viride ( ) a Dactylorhiza fuchsii ( ). Vpravo: vegetační mapa a lokality fytocenologických snímků.
Poo-Trisetetum fl avescentis (PTr), Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis (AAg), Cirsietum rivularis ( ), relevés ( ).
Fig. 2: Nature Monument Prlov I. Left side: distribution of Dactylorhiza majalis ( ), Orchis mascula ( ), Centaurium erythraea ( ), 
Coeloglossum viride ( ) and Dactylorhiza fuchsii ( ). Right side: vegetation and localities of relevés. Poo-Trisetetum fl avescentis 
(PTr), Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis (AAg), Cirsietum rivularis ( ), relevés ( ).
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děpodobně vymizely vlivem změn, které vyvo-
lala pravidelná péče o PP Prlov – kosení, výřezy 
náletů a křovin (Pyrus pyraster, Rubus frutico-
sus a Rumex crispus). Dalším důvodem, proč 
některé taxony nebyly ověřeny, je jejich odliš-
né taxonomické chápání jednotlivými autory 
(Galium album (non G. mollugo), Knautia arven-

sis, K. arvensis s. str., Leucanthemum vulgare 
agg.). Zřejmě největší podíl z neprokázaných 
druhů má příčinu v odlišném vymezení hranic 
studovaného území. Inventarizační průzkumy 
(K  1995a,b,c; S  1996a) 
byly zhotoveny ještě před vyhlášením PP Prlov. 
Současný průzkum proběhl výhradně na ploše 

Obr. 3: PP Prlov II. Vlevo: rozšíření druhů Aremonia agrimonoides ( ), Orchis mascula ( ), Platanthera bifolia ( ), Orchis pallens 
( ), Coeloglossum viride ( ) a Rosa gallica ( ). Vpravo: vegetační mapa a lokality fytocenologických snímků. Poo-Trisetetum 
fl avescentis (PTr), Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis (AAg), Carici pilosae-Carpinetum (CCa), Trifolio-Melampyretum 
nemorosi ( ), relevés ( ).
Fig. 3: Nature Monument Prlov II. Left side: distribution of Aremonia agrimonoides ( ), Orchis mascula ( ), Platanthera 
bifolia ( ), Orchis pallens ( ), Coeloglossum viride ( ) and Rosa gallica ( ). Right side: vegetation and localities of relevés. 
Poo-Trisetetum fl avescentis (PTr), Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis (AAg), Carici pilosae-Carpinetum (CCa), Trifolio-
Melampyretum nemorosi ( ), relevés ( ).

Obr. 4: PP Prlov III. Vlevo: rozšíření druhů Cephalanthera longifolia ( ), Muscari comosum ( ), Platanthera bifolia ( ) a Cirsium 
eriophorum ( ). Vpravo: vegetační mapa a lokality fytocenologických snímků. Poo-Trisetetum fl avescentis (PTr), Anthoxantho 
odorati-Agrostietum tenuis (AAg), relevés ( ).
Fig. 4: Nature Monument Prlov III. Left side: distribution of Cephalanthera longifolia ( ), Muscari comosum ( ), Platanthera 
bifolia ( ) and Cirsium eriophorum ( ). Right side: vegetation and localities of relevés. Poo-Trisetetum fl avescentis (PTr), 
Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis (AAg), relevés ( ).
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ohraničené hranicemi přírodní památky (Obr. 
1). Řada nepotvrzených druhů byla zazname-
nána v ochranném pásmu PP Prlov, které nyní 
nebylo do průzkumu zahrnuto (Campanula 
rapunculoides, Capsella bursa-pastoris, Dryo-
pteris fi lix-mas, Elytrigia repens, Equisetum 
palustre a Neottia nidus-avis). Řada z neproká-
zaných druhů byla pravděpodobně přehléd-
nuta – zejména časně jarní druhy (Lamium 
purpureum, Veronica hederifolia, Tussilago far-
fara, atd.). Přehlédnutí rostlin a odlišné hranice 
zkoumaného území předchozími autory inven-
tarizačních průzkumů jsou také hlavním důvo-
dem, proč je nyní uváděn velký počet nových, 
dosud nepublikovaných taxonů. 

Potvrzena byla většina významných druhů PP 
Prlov, především zástupci čeledě Orchidaceae. 
Jsou to druhy vázané jak na suchá místa (Orchis 
mascula, Platanthera bifolia, Dactylorhiza sam-
bucina) tak spíše druhy mokřadní nebo stíno-
milné (Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Listera 
ovata) nebo druhy lesní (Orchis pallens). 
Potvrzen byl také výskyt silně ohroženého 
druhu Coeloglossum viride v PP Prlov I. a nově 
byl objeven i v PP Prlov II. Další výraznou skupi-
nou jsou subtermofi lní druhy, které mají těžiš-
tě rozšíření v teplejších oblastech mezofytika 
a v termofytiku. Jedná se o druhy Ajuga gene-
vensis, Filipendula vulgaris, Muscari comosum, 
Primula veris a Rosa gallica. Vzhledem k tomu, 
že celý Vsetínský okres leží na západním okraji 
Karpat, v druhové skladbě se uplatňují i druhy 
s širší vazbou na karpatskou oblast (Aremonia 
agrimonoides a Euphorbia amygdaloides).

Z 249 recentně potvrzených taxonů je 22 
v některé z kategorií červeného seznamu – tj. 
8,8 % všech aktuálně nalezených taxonů. 

V SOUČASNOSTI ZAZNAMENANÉ CHRÁNĚNÉ 
A OHROŽENÉ DRUHY ROSTLIN
Abies alba – C4a
Jedle se vyskytuje v PP Prlov jen ojediněle, vzhle-
dem k tomu, že zde převažuje nelesní vegetace. 
Bylo zaznamenáno pouze několik vzrostlých 
fruktifi kujících stromů podél jižní hranice Prlov 
III., odkud se jejich semenáčky šíří do nejbližšího 
okolí na extenzivně kosené louky v ochranném 
pásmu a v jihovýchodní části Prlov III. 

Aremonia agrimonoides – C2
Řepíček řepíkovitý je myrmekochorní druh 
rostoucí ve světlejších lesích a křovinách, na 
pasekách a lesních okrajích. Vzácněji roste i na 
loukách a pastvinách, které navazují na les. 
Na území České republiky zasahuje pouze do 
východní části Zlínského kraje (přibližně oblast 
mezi Vsetínem a Vlárským průsmykem, Ř  
1929; H  1982, S  1995, D  in 
K  et al. 2009). Na Vsetínsku řepíček 
roste v západní a jižní části Javorníků, na již-
ních svazích Vsetínských vrchů, jihovýchodním 
okraji Hostýnských vrchů a ve východní části 
Vizovických vrchů (D  in K  et al. 
2009). Z tohoto regionu jsou známy desítky 
lokalit. Údaj z PP Prlov potvrzuje známé rozší-
ření druhu, které se vzhledem k myrmekochorii 
příliš nemění; malá populace asi 20 kvetoucích 
rostlin byla opakovaně potvrzena v prosvětle-
ném habrovém lese v PP Prlov II. 

Centaurium erythraea – C4a 
Na Vsetínsku roste zeměžluč okolíkatá roz-
troušeně až hojně na narušovaných místech 
s dostatečnou půdní vlhkostí (lesní a polní 
cesty, vlhké deprese v kosených loukách). 
V PP Prlov I. byl druh opakovaně (2005, 2009) 
potvrzen na podmáčené polní cestě ve střed-
ní části území. Druh je udáván i z PP Prlov III. 
(K  1995c), ale zde nebyl v roce 2005 
ani v pozdějších letech nalezen.

Cephalanthera longifolia – C3, §3, CITES
Okrotice dlouholistá patří v okrese Vsetín ke 
vzácnějším orchidejím. Je známa asi z třiceti 
lokalit (P  et al. 2001). Na Moravě nepa-
tří mezi vysloveně ohrožené druhy (J  
& Š  1996). Z PP Prlov III. je druh znám 
od roku 2004 (not. J. Pavelka). V roce 2005 
a dále v letech 2008 a 2009 byl výskyt potvr-
zen. Přibližně 10 rostlin roste na malé ploše na 
severním okraji přírodní památky a v navazují-
cím ochranném pásmu. V roce 2005 kvetly pou-
ze dvě rostliny, zbývající byly okousány zvěří. 
Také v letech 2008 a 2009 byly rostliny opět 
okousány zvěří, kvetlo pět rostlin.
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Cirsium eriophorum – C3
Pouze v PP Prlov III. byl opakovaně (2005, 
2008 a 2009) potvrzen výskyt pcháče bělohla-
vého. Roste roztroušeně po celé ploše, naleze-
ny byly jak sterilní růžice, tak i kvetoucí rostliny. 
Hojnější je v západní polovině území. 

Coeloglossum viride – C2, §2, CITES
Vemeníček zelený patří k nejvzácnějším orchi-
dejím na Vsetínsku. Dříve byl poměrně hojný 
(cf. Ř  1936), v současnosti je známý pouze 
ze čtyř lokalit (P  et al. 2001), z toho dvě 
leží v katastru Prlova. Z Prlova je znám od roku 
1994, kdy byl nalezen J. Pavelkou (cf. J  & 
Š  1996). Poté byl v PP Prlov I. výskyt opa-
kovaně ověřován (K  1995a; J  
& Š  1996; T  2005). Početnost 
populace v jednotlivých letech kolísá od 10 
do 20 rostlin (not. J. Pavelka). Nově byl druh 
zaznamenán v roce 2005 také v PP Prlov II. 
(not. J. Tkačíková & J. Pavelka). Vemeníček zde 
roste těsně u západní hranice území v kosené 
louce. Opakovaně byly nalezeny pouze dvě 
kvetoucí rostliny.

Dactylorhiza fuchsii – C4a, §3, CITES
Na Vsetínsku jedna z nejhojnějších orchidejí, kte-
rá často osídluje i druhotná stanoviště (opuště-
né skládky dřeva, okraje lesních cest apod.). 
V PP Prlov I. byla opakovaně potvrzena (2005, 
2008 a 2009) bohatá populace (min. 200 kve-
toucích rostlin) na podmáčených kosených lou-
kách v jihozápadní části a na severním okraji. 

Dactylorhiza majalis – C3, §3, CITES
Podobně jako prstatec Fuchsův, je i prstna-
tec májový jedna z nejhojnějších orchidejí na 
Vsetínsku. V PP Prlov I. byl opakovaně potvr-
zen (2005, 2008 a 2009) výskyt (asi 10 kve-
toucích a stejný počet sterilních rostlin) na 
podmáčených kosených loukách v jihozápadní 
části území. 

Dactylorhiza sambucina – C2, §2, CITES
Ř  (1936) charakterizuje prstnatec bezový 
jako jeden z nejhojnějších vstavačů na území 
Vsetínska. Podle novějších průzkumů (J  
& Š  1996; P  et al. 2001) je na 
Vsetínsku patrný rychlý úbytek lokalit tohoto 

druhu. Na mnoha dlouhodobě známých loka-
litách navíc dochází ke snižování počtu rostlin. 
V PP Prlov III. je bohatá populace s min. 60 kve-
toucími rostlinami a počet kvetoucích rostlin 
se zvyšuje (not. J. Pavelka). 

Daphne mezereum – C4a
Lýkovec jedovatý roste na Vsetínsku roztrouše-
ně až hojně v podrostu listnatých a smíšených 
lesů, především v bučinách a dubohabřinách. 
Často je také splavován do nižších poloh, kde 
roste v zastíněných polohách podél potoků. 
Opakovaně bylo zaznamenáno 5 keříků v lese 
v severozápadní části PP Prlov II. Hojně roste 
také v okolních dubohabřinách již mimo území 
přírodní památky.

Euphorbia amygdaloides – C4a
Pryšec mandloňovitý je hojný na celém úze-
mí Vsetínska. Roste ve stinných a polostin-
ných listnatých lesích, v nižších polohách jsou 
to dubohabřiny, ve vyšších polohách bučiny. 
Je to druh, jehož těžiště rozšíření je v kar-
patské části Moravy odkud proniká dále na 
západ do východních a severovýchodních 
Čech. Opakovaně byl zaznamenán (2005, 2008 
a 2009) v PP Prlov II., kde roste asi 30 rostlin 
roztroušeně v podrostu lesa v severozápadní 
části.

Listera ovata – C4a
Na Vsetínsku jedna z nejhojnějších orchidejí, 
rostoucí především na kosených loukách. Také 
v PP Prlov I. a Prlov II. roste roztroušeně v kose-
ných částech luk, nejhojněji na místech stíně-
ných lesem nebo pod soliterními keři a stromy. 
Početnost byla pouze odhadnuta, vzhledem 
k tomu, že tato orchidej s květy zelenavé barvy 
je snadno přehlédnutelná. V PP Prlov I. roste 
min. 50 rostlin a v PP Prlov II. zhruba stejný 
počet. 

Muscari comosum – C3
Modřenec chocholatý upřednostňuje výslunné 
travnaté a křovinaté stráně. V okrese Vsetín ros-
te vzácně na pastvinách jižních svahů Choryňské 
Stráže, v okolí Perné a Jasenice u Valašského 
Meziříčí, Vsetína a v jižní části okresu v okolí 
Leskovce, Střelné, Prlova a Pozděchova (cf. 
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D  2001). Výskyt v PP Prlov III. potvrzuje 
známé rozšíření druhu. Opakovaně byla zazna-
menána bohatá populace asi 800 kvetoucích 
rostlin na prudké výslunné stráni východní 
expozice v západní polovině území.

Orchis mascula – C3, §2, CITES
V současnosti jedna z nejběžnějších orchidejí 
na Vsetínsku. Hojně roste především na kose-
ných loukách v lučních společenstvech svazů 
Arrhenatherion elatioris a Cynosurion cristati, 
méně často také Violion caninae. V roce 2005 
byl potvrzen známý výskyt v PP Prlov I. a Prlov 
II. Na lokalitě Prlov I. roste roztroušeně na suš-
ších místech, nejvíce kvetoucích rostlin bylo 
zaznamenáno na kosené louce ve východní 
části PP a v navazujícím ochranném pásmu. 
V roce 2005 zde kvetlo asi 60 rostlin. V PP Prlov 
II. roste také roztroušeně na sušších místech 
po celé ploše chráněného území, nejvíce kve-
toucích rostlin (minimálně 200) bylo zazname-
náno na kosené louce navazující na dubohabři-
nu v severovýchodní části území. 

Orchis pallens – C2, §2, CITES
Vstavač bledý roste na Vsetínsku ve světlých 
listnatých lesích, odkud se někdy šíří i do při-
lehlých kosených luk. Rozšíření není souvislé, 
bohaté populace jsou soustředěny především 
do okolí Jasenice u Valašského Meziříčí v sever-
ní části okresu Vsetín a dále v jižní části okre-
su do okolí Leskovce (cf. P  et al. 2001). 
V PP Prlov II. byl opakovaně potvrzen zná-
mý výskyt (K  1995b; S  
1996a) v letech 2005, 2008 a 2009. Populace 
asi 60 rostlin, z nichž kvete v různých letech 
20–30 rostlin, se nachází v rozvolněném dubo-
habrovém lese podél západní hranice území. 
Ojediněle se vyskytuje vstavač bledý také v luč-
ních porostech navazujících na dubohabřinu.

Platanthera bifolia – C3, §3, CITES
Na Vsetínsku je vemeník dvoulistý poměrně 
hojný druh s desítkami lokalit. Roste především 
na tradičně obhospodařovaných loukách a pas-
tvinách, ale poměrně často se vyskytuje i v pro-
světlených dubohabřinách. V PP Prlov II. byl 
zaznamenán nově v lemu listnatého lesa v jiho-
západní části přírodní památky, kde opakovaně 

kvetly dvě rostliny. V PP Prlov III. byl potvrzen 
v roce 2005 známý výskyt (K  1995c; 
M  & J  2002). Malá populace s 10 
kvetoucími rostlinami se nachází v lemu mezi 
loukou a lesem v severovýchodní části chráně-
ného území. V dalších letech se zvýšil počet kve-
toucích rostlin na 60 (not. J. Pavelka 2010).

Polygala multicaulis – C4a
Na Vsetínsku roste vítod ostrokřídlý roztrouše-
ně na krátkostébelných loukách a pastvinách. 
V PP Prlov byl zaznamenán nově v části Prlov I., 
kde roste roztroušeně na vlhčích loukách v již-
ní a jihozápadní části. V PP Prlov II. byly nale-
zeny pouze tři rostliny na kosené suché louce 
v severozápadní části.

Primula veris – C4a
Na Vsetínsku roste prvosenka jarní na stovkách 
lokalit, ustupuje pouze na loukách, které již ne-
jsou obhospodařovány a zarůstají keři a stro-
my. Roste roztroušeně až hojně na sušších mís-
tech ve všech částech PP Prlov. 

Rosa gallica – C3
Na Vsetínsku roste růže keltská vzácně na 
suchých a slunných místech, často jsou to meze 
mezi kosenými loukami nebo okraje kosených 
luk navazující na keřové lemy. V PP Prlov II. byl 
potvrzen známý výskyt (K  1995b). 
Růže keltská zde roste ve výslunném a suchém 
lemu listnatého lesa podél jihozápadní hrani-
ce přírodní památky. Je zřejmé, že současné 
obhospodařování vytváří vhodné podmínky 
pro její růst. Po zhruba 10 letech se zbývající 
dva keříky (K  1995b) rozrostly do 
plochy min. 2 × 0,5 m. 

Trifolium ochroleucon – C3
Jetel bledožlutý roste na Vsetínsku roztrou-
šeně až hojně, především ve východní polovi-
ně území. V PP Prlov II. roste roztroušeně na 
suchých místech na kosených loukách po celé 
ploše, nejvíce v nejsušší západní části. V letech 
2005, 2008 a 2009 byl opakovaně potvrzen 
známý výskyt (K  1995b).
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OHROŽENÉ NEBO CHRÁNĚNÉ TAXONY 
V SOUČASNOSTI NEZAZNAMENANÉ
Euphorbia stricta – C3
Pryšec tuhý roste na Vsetínsku roztroušeně 
zejména ve východní polovině okresu Vsetín. 
Je to druh vázaný na náplavy potoků a řek, 
na vlhké pastviny, příkopy podél komunikací, 
vzácněji na úhory a rumiště. Roste převážně 
na obnažených vlhkých, hlinitých až písčitohli-
nitých, zpravidla bazických půdách bohatých 
na živiny (C  & K  1992). Výskyt v PP 
Prlov II. (K  1995b) a PP Prlov III. 
(K  1995c) by odpovídal známému 
rozšíření druhu (většina lokalit se nachází na 
severovýchodní Moravě). V roce 2005 ani v poz-
dějších letech (2008 a 2009) však nebyl v žádné 
části PP Prlov nalezen. Vzhledem k tomu, že v PP 
Prlov II. a III. chybí pro jeho růst vhodné pod-
máčené plochy, není příliš pravděpodobné, že 
se druh na lokalitě znovu objeví. V PP Prlov I. se 
nachází vhodný biotop (podmáčené louky a pol-
ní cesta), přesto ani zde nebyl druh nalezen. 

Knautia dipsacifolia – C4a
Chrastavec lesní je udáván ze všech tří částí 
PP Prlov (K  1995a,b,c). Vzhledem 
k tomu, že na východní Moravě tento druh 
neroste, je téměř jisté, že se jedná o záměnu 
s jiným druhem. K  (1995a,b,c) uvádí 
pouze výskyt druhu Knautia arvensis, přestože 
ve všech částech PP Prlov jsou patrné hybridní 
populace Knautia arvensis a K. kitaibelli. Je tedy 
možné, že se jedná o záměnu s hybridem K. 
×posoniensis.

Neottia nidus-avis – C4a, CITES
Na Vsetínsku jedna z nejběžnějších orchidejí 
rostoucí ve stinných listnatých nebo smíšených 
lesích, především v dubohabřinách a bučinách. 
Z PP Prlov II. jej uvádí K  (1995b). 
V roce 2005 byl nalezen pouze v ochranném 
pásmu navazujícím na severovýchodní okraj 
chráněného území. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o poměrně běžný lesní druh, je pravděpo-
dobné, že bude zaznamenán také v dubohabři-
ně v PP Prlov II.

Pyrus pyraster – C4a
Hrušeň polnička je světlomilná a teplomilná 

dřevina. Na Vsetínsku se vyskytuje vzácně jako 
solitér na mezích nebo na okrajích dubohabřin. 
Z PP Prlov II. ji uvádí K  (1995b), ale 
v roce 2005 ani v následujících letech (2008 
a 2009) nebyl tento druh potvrzen. Je možné, 
že byl zřejmě jediný rostoucí strom nedopatře-
ním odstraněn při prováděném výřezu náletu 
keřů a dřevin. 

Serratula tinctoria – C4a
Srpice barvířská je na Vsetínsku velmi vzácná. 
V minulosti rostla např. na loukách a v dubo-
vém lese mezi Vesníkem a Bobrky a hojně nad 
Valašským Meziříčím na louce při železniční 
trati u Křivského potoka (Ř  1936). Na žád-
né z těchto lokalit v současnosti neroste. Z PP 
Prlov II. tento druh udává K  (1995b), 
ale v roce 2005 ani v následujících letech (2008 
a 2009) nebyl výskyt potvrzen. Je možné, že se 
jedná o záměnu s jiným druhem. 

VEGETACE 
V území PP Prlov převážuje travinobylinná 
vegetace kosených luk a pastvin. Pouze v malé 
míře jsou zastoupeny další typy vegetace 
– podmáčené louky a listnaté lesy. 

Prlov I. – dominuje zde druhově pestrá vege-
tace přepásaných luk a poháňkových pastvin 
svazu Cynosurion cristati, která místy pře-
chází k vegetaci mezofi lních ovsíkových luk 
svazu Arrhenatherion elatioris s dominujícím 
ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius). 
K nejvýznamnějším druhům v těchto porostech 
patří vemeníček zelený (Coeloglossum viride) 
a další zástupci vstavačovitých (Orchis mascula 
a Listera ovata). Podél polní cesty v jihozápdní 
části PP jsou vyvinuty krátkostébelné porosty, 
které svým druhovým složením ukazují na pře-
chod mezi vegetací pastvin svazu Cynosurion 
cristati a Violion caninae. V těchto porostech 
dominují druhy smilka tuhá (Nardus stricta) 
a violka psí (Viola canina). Na podmáčených 
plochách je vyvinuta vegetace vlhkých pchá-
čových luk svazu Calthion palustris (vlhká mís-
ta, místy až se stagnující vodou) s ohroženými 
druhy Dactylorhiza majalis a D. fuchsii. Jedná se 
o asociaci Cirsietum rivularis. 
Prlov II. – v zalesněné části je vyvinuta vege-
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tace karpatských dubohabřin (asociace Carici 
pilosae-Carpinetum) s dominujícím habrem 
obecným a dubem letním ve stromovém patře 
a s charakteristickými druhy bylinného patra 
jako je pryšec mandloňovitý (Euphorbia amyg-
daloides) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria 
bulbifera). V dubohabřině se nachází populace 
ohroženého vstavače bledého (Orchis pallens). 
Bezlesé plochy jsou tvořeny travinobylinnou 
vegetací svazu Cynosurion cristati, která pře-
chází do vegetace svazu Arrhenatherion elatio-
ris a je obohacena přítomností subtermofi lních 
druhů. Na přechodu listnatého lesa a louky je 
vyvinuta vegetace mezofi lních lemů (asociace 
Trifolio-Melampyretum nemorosi) s dominu-
jícím černýšem hajním (Melampyrum nemo-
rosum) a jetelem horským (Trifolium monta-
num). Tyto porosty je možné přiřadit k asociaci 
Trifolio medii-Melampyretum nemorosi.
Prlov III. – v minulosti na lokalitě dominovala 
polopřirozená vegetace poháňkových pastvin 
svazu Cynosurion cristati, v současnosti pře-
vládá ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). 
Zřejmě v důsledku absence pastvy a naopak 
pouze vlivem kosení se změnila druhová sklad-
ba porostů a na většině plochy jsou v součas-
nosti vyvinuty porosty s dominujícím ovsíkem, 
které je možno přiřadit spíše k vegetaci mezo-
fi lních kosených luk. Hojně zde roste modřenec 
chocholatý (Muscari comosum) a prvosenka 
jarní (Primula veris). V porostech blízkých svazu 
Cynosurion cristati se nachází bohatá populace 
prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina).

Rozložení jednotlivých typů vegetace je zná-
zorněno na Obr. 2, 3 a 4. 

tř. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
sv. Arrhenatherion elatioris Luquet 1926
as. Poo-Trisetetum fl avescentis Knapp ex 

Oberdorfer 1957
sv. Cynosurion cristati Tüxen 1947
as. Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis 

Sillinger 1933
sv. Calthion palustris Tüxen 1937
as. Cirsietum rivularis Nowiński 1927
tř. Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 1947
sv. Trifolion medii Müller 1962
as. Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973

tř. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 
sv. Carpinion Issler 1931
as. Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl et 

Neuhäuslová-Novotná 1964 

Karpatské psinečkové pastviny 
asociace Anthoxantho odorati-Agrostietum 
tenuis
Porosty karpatských psinečkových pastvin jsou 
přítomny ve všech částech PP Prlov (Tab. 2, sn. 
1–4). Plošně převažuje v PP Prlov I. na místech, 
která jsou kosena pouze v první seči během 
června a následně jsou otavy extenzivně paseny 
ovcemi. V PP Prlov II. se tato vegetace vyskytu-
je omezeně pouze v horní části prudkého svahu 
v severní části území, plocha je dosti intenzivně 
spásána hovězím dobytkem. Obdobně pouze 
maloplošný výskyt má v PP Prlov III. v horní čás-
ti svahu na západním okraji území, zde je tato 
vegetace pouze kosena. Tyto druhově bohaté 
porosty čítají kolem 60 druhů cévnatých rostlin 
na ploše fytocenologického snímku, jsou dosti 
hustě zapojené, jejich celková pokryvnost kolí-
sá od 70 do 85 %. Dominují v nich především 
trávy (Agrostis capillaris, Anthoxanthum odora-
tum, Brachypodium pinnatum) a širokolisté 
byliny (Centaurea jacea agg., Leontodon hispi-
dus, Lotus corniculatus, Primula veris, Trifolium 
montanum). Z diagnostických druhů byly 
zaznamenány Briza media, Campanula glome-
rata, Carex caryophyllea, Centaurea jacea agg., 
Cruciata glabra, Cynosurus cristatus, Euphrasia 
rostkoviana, Leontodon autumnalis, L. hispi-
dus, Leucanthemum vulgare agg., Linum ca-
tharticum, Lotus corniculatus, Ononis spinosa, 
Pimpinella saxifraga, Plantago media, Polygala 
vulgaris, Prunella vulgaris, Ranunculus polyan-
themos, Senecio jacobaea, Thymus pulegioides, 
Trifolium montanum, T. ochroleucon, T. praten-
se a T. repens. Mechové patro je vyvinuto spo-
radicky spíše v rozvolněných částech porostu 
a převládají v něm druhy Rhytidiadelphus squar-
rosus a Plagiomnium affi  ne agg. Homogenní 
a dobře vyhraněné porosty odpovídající as. 
Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis jsou 
trvale na ústupu. Na většině plochy převažují 
nehomogenní porosty s jasným přechodem ke 
koseným loukám svazu Arrhenatherion elatioris 
a tento trend bude zřejmě pokračovat i v dal-
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ších letech v závislosti na změně obhospoda-
řování a útlumu nebo úplném ukončení pastvy. 
V minulosti byla tato vegetace na Vsetínsku 
mnohem hojnější (cf. Ř  1932). V PP Prlov 
I., kde dosud probíhá extenzivní pastva, jsou 
dosud přítomny porosty se zastoupením dru-
hů Nardus stricta a Viola canina. Tyto porosty 
představují přechod k vegetaci svazu Violion 
caninae (Tab. 2, sn. 2). V PP Prlov III. (Tab. 
2, sn. 4) je v porostech hojněji zastoupeno 
Brachypodium pinnatum a další subtermofi lní 
či suchomilné druhy (Muscari comosum, Salvia 
verticillata, Viola hirta). Tyto porosty s větším 
počtem teplomilných druhů (Agrimonia eupa-
toria, Brachypodium pinnatum, Viola hirta atd.) 
zaznamenané v blízkých Vizovických vrších 
hodnotí D   U  (1986) jako subaso-
ciaci Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis 
festucetosum rupicolae Jurko 1971. 

Podhorské kostřavovo-trojštětové louky 
asociace Poo-Trisetetum fl avescentis
Na většině plochy PP Prlov II. a III. převládají 
podhorské kostřavovo-trojštětové louky (Tab. 
2, sn. 5–8), které se pravděpodobně vyvinu-
ly z poháňkových pastvin změnou způsobu 
obhospodařování. Porosty jsou druhově chud-
ší než psinečkové pastviny, na ploše fytoceno-
logického snímku je asi 30 druhů cévnatých 
rostlin. Dominují zde trávy Agrostis capillaris, 
Arrhenatherum elatius a Trisetum fl avescens. 
V mechovém patře zpravidla s malou pokryv-
ností jsou přítomny druhy Plagiomnium affi  -
ne agg. a Rhytidiadelphus squarrosus. Z diag-
nostických druhů jsou přítomny Campanula 
patula, Leu canthemum vulgare agg. a Trisetum 
favescens. V rámci asociací Trifolio-Festucetum 
rubrae a Poo-Trisetetum fl avescentis bylo po-
psáno několik subasociací, které odrážejí gra-
dient vlhkosti a dostupnosti živin (K  
2007). Ze tří rozlišených variant odpovídá po-
rostům v PP Prlov varianta Arrhenatherum ela-
tius (cf. K  2007) s diagnostickými druhy 
Hypericum perforatum a Plantago media, kde se 
jako dominanty uplatňují trávy Anthoxanthum 
odoratum, Arrhenatherum elatius a Festu-
ca rubra agg. Varianta odpovídá subasociaci 
Trifolio-Festucetum rubrae typicum Neuhäusl et 
Neuhäuslová 1989.

Karpatské vlhké louky s pcháčem potočním 
asociace Cirsietum rivularis
Porosty s dominujícím pcháčem potočním 
(Cirsium rivulare) jsou vyvinuty na několika 
místech v jihozápadní části PP Prlov I. Porosty 
jsou nehomogenní, maloplošné a společen-
stvo vytváří mozaiku s jinými vegetačními 
typy. Plošně nejrozsáhlejší a nejhomogennější 
je porost na dlouhodobě nevyužívané zarost-
lé polní cestě s trvale stagnující vodou (Tab. 
2, sn. 9). V dvoupatrovém druhově bohatém 
bylinném patře dominuje v horní vrstvě Cirsium 
rivulare, Lychnis fl os-cuculi, Ranunculus acris 
a různé druhy trav (Arrhenatherum elatius, 
Anthoxanthum odoratum, Festuca pratensis, 
Poa trivialis a Trisetum fl avescens). V dolním 
patře dominuje Caltha palustris a přítomny jsou 
také ohrožené druhy Dactylorhiza majalis a D. 
fuchsii. Mechové patro je dobře vyvinuto, jeho 
pokryvnost kolísá od 10 do 50 % a tvoří jej běžné 
druhy Calliergonella cuspidata, Climatium dend-
roides, Plagiomnium affi  ne agg. a Rhytidiadel-
phus squarrosus. Podmáčené plochy s pcháčem 
potočním jsou obklopeny kosenou luční vege-
tací na pomezí svazu Arrhenatherion elatioris 
a Cynosurion cristati, odkud mezofi lní druhy, 
především trávy, pronikají do mokřadního spo-
lečenstva. Tento typ porostu blízký svým dru-
hovým složením loukám svazu Arrhenatherion 
elatioris hodnotí H   H  (2007) jako 
variantu s Poa pratensis. 

Karpatské dubohabřiny 
asociace Carici pilosae-Carpinetum
Severní zalesněná část PP Prlov II. je tvořena 
porostem dubohabřiny (Tab. 2, sn. 11). Lesní 
porost dále pokračuje na sever do ochran-
ného pásma a jako úzký pruh vybíhá podél 
zarostlé úvozové cesty směrem k jihozápadu, 
kde tvoří hranici území. Ve stromovém patře 
dominuje Carpinus betulus, s kolísající pokryv-
ností jsou přimíšeny další listnaté dřeviny Acer 
campestre, A. pseudoplatanus, Fagus sylvati-
ca a Quercus robur. Keřové patro má nízkou 
pokryvnost a je tvořeno hlavně zmlazujícími 
se dřevinami stromového patra a keři Cornus 
sanguinea, Corylus avellana a Daphne meze-
reum. Bylinné patro je druhově bohaté se 
zhruba 50 % pokryvností, chybí v něm ale řada 
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diagnostických druhů (Carex pilosa, Galium 
schultesii, Hacquetia epipactis a Symphytum 
tuberosum). Z diagnostických druhů jsou pří-
tomny pouze Dentaria bulbifera a Euphorbia 
amygdaloides. Problematikou dubohabrových 
lesů na severovýchodní Moravě se zabývala 
S  (1988), později také dubohabři-
nami s výskytem Orchis pallens (S  
1996b). Po srovnání s fytocenologickým mate-
riálem (S  1996b) je porost dubohab-
řiny v PP Prlov II. hodnocen jako subasociace 
Carici pilosae-Carpinetum primuletosum elati-
oris Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1972. 
Přítomna je početná skupina subasociačních 
druhů Euphorbia dulcis, Ficaria verna subsp. 
bulbifera, Galeobdolon luteum, Paris quadri-
folia a Primula elatior. Přítomny jsou i další 
běžné lesní druhy Anemone nemorosa, Galium 
odoratum, Mercurialis perennis, Melampyrum 
nemorosum, Poa nemoralis atd. Subasociace je 
charakterizována jako spojovací článek k sub-
kontinentálním vlhkomilným dubohabřinám 
as. Tilio-Carpinetum v severní polovině Moravy 
(N  in M  et al. 2000). 

Lemy s černýšem hajním 
asociace Trifolio-Melampyretum nemorosi
Lemy s černýšem hajním se vyskytují ve všech 
částech PP Prlov na kontaktech listnatých lesů 
a kosených luk nebo pastvin. Na většině plochy 
je tato vegetace potlačena buď pastvou, nebo 
sečí, která sahá až po okraj lesa a tvoří jen malo-
plošné fragmenty. Výrazně vyvinuta je pouze 
na prudkém svahu s jihovýchodní orientací v PP 
Prlov II. (Tab. 2, sn. 10), kde téměř v celé délce 
PP lemuje rozhraní mezi dubohabřinou a luční-
mi porosty. Pouze malá část lemového spole-
čenstva zarůstá náletem osiky. Šířka lemu kolí-
sá od 40 cm po 1 m. V druhově bohatém poros-
tu dominuje v bylinném patře Melampyrum 
nemorosum a přítomna je celá řada subtermo-
fi lních druhů (např. Agrimonia eupatoria, Carex 
montana a Filipendula vulgaris). Z okolní kose-
né louky pronikají do společenstva druhy sv. 
Arrhenatherion elatioris (např. Arrhenatherum 
elatius a Veronica chamaedrys). Mechové patro 
je nevýrazné, vyvinuté v závislosti na zastíně-
ní okolním lesním porostem. Na zastíněných 
místech byly zaznamenány druhy Lophocolea 

heterophylla, Plagiomnium affi  ne agg. a Pleuro-
zium schreberi. Lemy s černýšem hajním jsou 
rozšířeny v celém regionu Vsetínska především 
v nižších polohách na kontaktu luk nebo past-
vin s dubohabřinami.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO 
OCHRANU PŘÍRODY 
PP Prlov je z botanického hlediska cennou loka-
litou s pestrou nabídkou biotopů. Na poměrně 
malé ploše se zde vyskytuje řada regionálně 
i celostátně vzácných a ohrožených druhů 
rostlin. K nejvýznamnějším patří Aremonia agri-
monoides, Coeloglossum viride, Dactylorhiza 
sambucina, Muscari comosum, Orchis pallens aj. 

Nelesní vegetace PP Prlov je většinou tvoře-
na hodnotnými porosty mezofi lních luk zastou-
penými podhorskými kostřavovo-trojštětový-
mi loukami. Plošně mnohem méně jsou zastou-
peny karpatské psinečkové pastviny. Velkou 
plochu zaujímají nevyhraněné přechodové 
porosty mezi těmito dvěmi typy vegetace. 
Nejlépe zachovalé porosty s charakteristickou 
druhovou skladbou a strukturou porostu se 
nachází v centrální části PP Prlov I., kde roste 
i ohrožený druh Coeloglossum viride. Přestože 
dochází k extenzivní pastvě těchto porostů, je 
i zde patrné pronikání Arrhenatherum elatius 
do druhové skladby. V PP Prlov II. a III. zaují-
mají karpatské psinečkové pastviny jen malou 
plochu a zřejmě během několika let dojde 
k posunu vegetace směrem ke koseným ovsí-
kovým loukám sv. Arrhenatherion elatioris. 
Maloplošně je vyvinuta vegetace podmáče-
ných luk a mezofi lní bylinné lemy. Lesní vege-
tace je přítomna pouze v PP Prlov II. Druhově 
ochuzená karpatská dubohabřina se zde prav-
děpodobně vyvinula na plochách v minulosti 
odlesněných a zemědělsky využívaných na sta-
novištích květnatých bučin (cf. N  
et al. 1997). V současnosti se věková a prosto-
rová skladba lesa blíží přírodnímu stavu, kte-
rý je nejpatrnější v severní části území a dále 
v navazujícím ochranném pásmu.

Výhodou při ochraně populací ohrožených 
druhů v PP Prlov je, že část těchto druhů 
toleruje nebo přímo vyžaduje lesní prostře-
dí (Aremonia agrimonioides, Orchis pallens), 
tj. nevyžaduje příliš náročný management. 
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Přesto lze doporučit několik opatření či zása-
hů na jejich podporu. V první řadě je to opti-
malizace přirozené druhové, věkové a hlavně 
prostorové struktury lesního porostu. To zna-
mená periodicky ředit porost tak, aby nedošlo 
k celkovému intenzivnímu zástinu a aby byl 
mozaikovitě prosvětlen. Situaci by tedy řešilo 
tradiční, na Vsetínsku dříve běžně uplatňované 
hospodaření v malolesích. To bylo založeno na 
účelovém výběru stromů k těžbě pro potřeby 
vlastníků lesa. Souběžný výběr stromů různého 
věku (budování dřevostaveb, potřeby domácí-
ho hospodářství a palivo) udržoval les prosto-
rově i věkově diferencovaný. Ohrožené druhy 
vyžadující údržbu travních porostů kosením 
mají v PP Prlov stabilní populace (Dactylorhiza 
majalis, Orchis mascula aj.). 

Prlov I. – lokalita je extenzivně obhospodařová-
na soukromým majitelem. Louky jsou koseny, 
včetně podmáčených luk a na části je provádě-
na pastva ovcemi. Dosavadní údržba je zcela 
vyhovující, louky budou i nadále jednou až dva-
krát ročně koseny bez nutnosti pálení sena na 
lokalitě. Velká pozornost musí být věnována 
místům výskytu vemeníčku zeleného, který 
v současnosti roste pouze v jihozápadní čás-
ti území. Těsně pod místem výskytu vede už 
nepoužívaná polní cesta. V těchto místech nes-
mí dojít k přejezdům těžké lesní mechanizace, 
například při případné těžbě a odvozu dřevní 
hmoty z okolních lesních pozemků. Vedle loka-
lity vemeníčku roste statná lípa, která je částeč-
ně ořezávána – větve nesmějí být ponechány 
na zemi ani páleny v blízkém okolí. 
Prlov II. – část lokality s travinobylinnými poros-
ty ležela delší dobu ladem a postupně zarůsta-
la náletem dřevin (bříza, habr) a keři (hlohy, 
ostružiníky, růže šípková, trnka obecná). Ve 
druhé polovině 90. let 20. století se razantně 
přistoupilo k celkovému „vyčistění“ lokality 
od náletových dřevin, expandujících ruderálů 
a keřů a pozemek je nadále pravidelně jed-
nou ročně kosen. Zamezit by se mělo dalšímu 
šíření třtiny křovištní. Seno není využíváno pro 
hospodářské účely, ale je přímo na pozemku 
páleno na předem určených místech. Zejména 
tam, kde louka přechází v rozvolněný listnatý 
les, by bylo dále vhodné odstraňovat náletové 

dřeviny, především habr. Na západním okraji 
území byl v roce 2005 nově nalezen vemeníček 
zelený. Proto i zde je velmi vhodné zamezit 
případnému zarůstání louky nálety. Louku je 
proto nutno pravidelně kosit a ideální by bylo 
doplnit kosení podzimní extenzivní pastvou. 
Lesní porosty udržovat ve stávající polootev-
řené struktuře za zachování stávající skladby 
dřevin; roste zde ohrožený vstavač bledý. 
Prlov III. – lokalita je průběžně kosena, čímž 
se zřejmě druhové složení porostů přiblížilo 
ovsíkovým loukám. V minulosti zde byla krát-
kostébelná vegetace poháňkových pastvin. 
Bylo by vhodné doplnit kosení extenzivní past-
vou. Nadále pokračovat v pravidelném kosení, 
pozornost věnovat místům s třtinou křovištní. 
Na jižním, severním a východním okraji průběž-
ně odstraňovat nálet stromů a keřů. 

V PP Prlov I., II. a III. bylo nalezeno celkem 249 
taxonů cévnatých rostlin. V některé z kategorií 
ohrožení (W  & G  1997; P  
2001) se nachází 22 taxonů cévnatých rostlin 
(tj. 8,8 %). Přirozené nebo přirozené druhové 
skladbě blízké porosty byly zařazeny do jed-
noho lesního a čtyř nelesních společenstev 
na úrovni asociace. Jsou připojeny komentáře 
k ohroženým a významnějším druhům a zmíně-
ny negativní vlivy a návrhy na opatření k jejich 
omezení a dalšímu managementu území.

Poděkování
Poděkování patří především Lukáši Spitzerovi 
(Vsetín) za pečlivé pročtení textu a zhotovení 
grafi ckých příloh, dále Janu Pavelkovi (Seninka) 
za poskytnutí rukopisných materiálů a ústních 
konzultací týkajících se fl óry studovaného území.
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Lokalita (Locality)

Taxon Stupe  ochrany Prlov I. Prlov II. Prlov III.

Abies alba C4a   Ky, T

Acer campestre  T S,  Ky, M, T Ky, T

Acer platanoides   Ky, M, T  

Acer pseudoplatanus  T S,  Ky, T Ky, T

Aegopodium podagraria  T T T

Agrimonia eupatoria  T S, Ky, M, T Ky, T

Agrostis capillaris  Ky, T Ky, T Ky,  Ko, T

Achillea millefolium  Ky, T Ky, T Ky, T

Ajuga genevensis   T  

Ajuga reptans  Ky, T S, T  

Alchemilla acutiloba T (VM)

Alchemilla glabra  T (VM)   

Alchemilla glaucescens  T (VM) T (VM)  T (VM)

Alchemilla micans T (VM) T (VM)

Alchemilla monticola  T T  

Alchemilla vulgaris  T (VM) T (VM)  

Alchemilla sp.  Ky, T (VM) T (VM) Ky, T

Alopecurus pratensis  Ky, T Ky, T  

Anemone nemorosa  Ky, T S, Ky, T  

Angelica sylvestris  T T  

Anthoxanthum odoratum  Ky, T Ky, T Ky,  Ko, T

Anthriscus sylvestris  Ky, T S, Ky, T Ky,  Ko, T

Arabis hirsuta   T T

Aremonia agrimonoides C2  S, Ky, M, T (VM)  

Arrhenatherum elatius  Ky, T Ky, T Ky, M,  Ko, T

Asarum europaeum  Ky, T Ky, T Ky, T

Astragalus glycyphyllos  T S, T  

Avenula pubescens  T T T

Bellis perennis  Ky, T Ky  

Betonica o   cinalis  Ky, T S, Ky, T Ky,  Ko, T

Betula pendula   Ky, T Ky, T

Brachypodium pinnatum  T Ky, T Ky,  Ko, T

Briza media  Ky, T Ky, T Ky,  Ko, T

Bromus mollis   T  

Calamagrostis epigejos   Ky, T Ky,  Ko, T

Caltha palustris  Ky, M, T   

Campanula glomerata   Ky, T (VM)  

Campanula patula  Ky, T Ky, T Ky, T

Campanula persicifolia  T S, Ky, T Ky,  Ko, T

Campanula rapunculoides  Ky  Ky

Campanula trachelium  T S, Ky, T  

Capsella bursa-pastoris  Ky S, Ky  

Carex caryophyllea T (VM)

Carex demissa  T   

Carex digitata   S, Ky, T (VM)  

Carex  ava s. str. T (VM)
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Tab. 1: Floristický seznam taxonů cévnatých rostlin nalezených v PP Prlov I., II. a III.
Tab. 1: List of the vascular plants recorded at the area of Nature Monument Prlov I., II. and III.

Ky – Kyslingrová (1995a, b, c), S – Sedláčková (1996), M – Mackovčin et al. (2002), T – Tkačíková (2005), Ko – Koutecký et al. (2009).
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Taxon Stupe  ochrany Prlov I. Prlov II. Prlov III.

Carex hirta  T T  

Carex montana   S, T (VM)  

Carex nigra  T (VM)   

Carex ovalis  T   

Carex pallescens  T T  

Carex panicea  T   

Carex pilulifera   Ky, T  

Carex sylvatica  T S, Ky, T  

Carex tomentosa  T T  

Carlina acaulis   Ky, T Ky, M,  Ko, T

Carpinus betulus  Ky, T S, Ky, M, T Ky, T

Carum carvi  Ky, T Ky, T Ky, T

Centaurea jacea  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Centaurea scabiosa   T Ky,  Ko, T (VM)

Centaurium erythraea C4a Ky, M, T  Ky

Cephalanthera longifolia C3, §3, CITES   T

Cerastium arvense   S, T T

Cerastium holosteoides  T T  

Cirsium arvense   T Ky,  Ko, T

Cirsium eriophorum C3   Ky, M,  Ko, T

Cirsium oleraceum  Ky, T Ky, T Ky

Cirsium rivulare  Ky, T   

Clinopodium vulgare  T S, Ky, T Ky, T

Coeloglossum viride C2, §2, CITES Ky, M, T T  

Colchicum autumnale  Ky, T S, T  

Convalaria majalis  T   

Convolvulus arvensis   T T

Cornus sanguinea   T Ky, T

Corylus avellana  Ky, T S, Ky, M, T Ky, T

Crataegus laevigata   S, M, T Ky, T

Crataegus monogyna   Ky, T Ky

Crepis biennis  T Ky, T Ky,  Ko, T

Cruciata glabra  Ky, T S, T Ky, T

Cuscuta epithymum    Ky, T (VM)

Cynosurus cristatus  Ky, T Ky, T Ky, T

Dactylis glomerata  Ky, T Ky, T Ky,  Ko, T

Dactylorhiza fuchsii C4a, §3, CITES Ky, M, T   

Dactylorhiza majalis C3, §3, CITES Ky, M, T   

Dactylorhiza sambucina C2, §2, CITES   Ky, M, T

Daphne mezereum C4a  S, Ky, M, T  

Daucus carota  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Dentaria bulbifera T S, Ky, T Ky, T

Deschampsia cespitosa T

Dianthus delthoides   Ky, M,  Ko, T

Dryopteris  lix-mas Ky   

Elytrigia repens Ko

Epilobium ciliatum T (VM) T  
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Tab. 1: Pokračování
Tab. 1: Continuation
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Taxon Stupe  ochrany Prlov I. Prlov II. Prlov III.

Epilobium montanum T  Ky, T (VM)

Equisetum arvense Ky, T T Ky, Ko

Equisetum palustre Ky   Ko

Equisetum sylvaticum Ky   

Euphorbia amygdaloides C4a  Ky, T (VM)  

Euphorbia cyparissias   S, Ky, T Ky,  Ko, T

Euphorbia dulcis  T T  

Euphorbia esula   T (VM) T (VM)

Euphorbia stricta C3  Ky Ky

Euphrasia rostkoviana  T Ky, T Ky, T

Fagus sylvatica  T S, Ky, M, T  

Festuca gigantea   T  

Festuca pratensis  T Ky, T T

Festuca rubra agg.  T (VM) Ky, T   Ko, T (VM)

Ficaria verna subsp. bulbifera   S, Ky, T  

Filipendula vulgaris  T S, Ky, M, T Ky,  Ko, T

Fragaria moschata  T S, T  Ko, T

Fragaria vesca  T S, Ky, T T

Frangula alnus  Ky Ky, T  

Fraxinus excelsior juv.   T  

Galeobdolon luteum  Ky, T T  

Galium album (non G.mollugo) Ko

Galium aparine   S, T  Ko

Galium mollugo agg.  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Galium odoratum   S, T  Ko

Galium pumilum    T (VM) T

Galium rotundifolium Ko

Galium verum   Ky, T Ky, T

Genista tinctoria   S, Ky, T Ky, M,  Ko, T

Geranium pratense  Ky, T Ky, T Ky, T

Geranium robertianum   S, T T

Geum urbanum   Ky, T  

Glechoma hederacea   S, Ky, T Ky

Glyceria notata  T (VM)   

Helianthemum grandi  orum   S, Ky, M, T (VM) Ky, T

Heracleum sphondylium  Ky, T Ky, T Ky, T

Hieracium murorum  T S, Ky, T T

Hieracium pilosella  T   

Hieracium racemosum   Ky  

Holcus lanatus  T T  

Hylotelephium maximum   T Ky, T

Hypericum maculatum  Ky, T S, Ky, T Ky,  Ko, T

Hypericum perforatum   S, Ky, T Ky, T

Hypochaeris radicata  T   

Chaerophyllum aromaticum  Ky, T S, Ky, T Ky,  Ko, T

Juncus articulatus  T   

Juncus tenuis  T   

A  C  O  |  T  J .

Tab. 1: Pokračování
Tab. 1: Continuation
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Taxon Stupe  ochrany Prlov I. Prlov II. Prlov III.

Knautia arvensis  Ky Ky Ky

Knautia arvensis agg. T T T

Knautia arvensis s. str. Ko

Knautia dipsacifolia C4a Ky Ky Ky

Knautia kitaibelii  Ko

Knautia arvensis x K. kitaibelii T T  Ko, T

Lamium purpureum  Ky S, Ky  

Lathyrus pratensis  T S, Ky, T Ky, T

Lathyrus sylvestris   Ky, T (VM) Ky

Lathyrus tuberosus   Ky  

Lathyrus vernus  Ky, T Ky, T  

Leontodon autumnalis  Ky, T   

Leontodon hispidus  Ky, T Ky, T T

Lepidium campestre    T

Leucanthemum ircutianum  T T T

Leucanthemum vulgare agg.  Ky S Ky

Linaria vulgaris   T T

Linum catharticum  T (VM) T (VM) T

Listera ovata C4a, CITES Ky, M, T S, Ky, T  

Lolium perenne Ky Ky  

Lotus corniculatus  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Luzula campestris  Ky, T T Ky, T

Luzula pilosa  T   

Lychnis  os-cuculi  Ky, T T   Ko, T

Lysimachia nummularia  T T  

Lysimachia vulgaris   Ky, T  

Maianthemum bifolium   S, Ky, T Ky, T

Medicago lupulina  Ky, T Ky, T Ky, T

Melampyrum nemorosum  T S, Ky, T Ky,  Ko, T

Melica nutans  K S, Ky, T T

Mercurialis perennis   S, Ky, T  

Moehringia trinervia  T  T

Muscari comosum C3   Ky, M,  Ko, T

Mycelis muralis   Ky, T  

Myosotis arvensis  Ky, T Ky, T (VM) Ky, T (VM)

Myosotis nemorosa T (VM)

Myosotis palustris agg.  T   

Nardus stricta  T (VM)   

Neottia nidus-avis C4a, CITES  Ky  

Ononis spinosa T Ky, T  

Orchis mascula C3, §3, CITES M, T S, Ky, M, T  

Orchis pallens C2, §2, CITES  S, Ky, M, T  

Origanum vulgare  Ky, T Ky,  Ko, T

Paris quadrifolia Ky T  

Pastinaca sativa   Ky  

Petasites albus    T

Phleum pratense  Ky, T Ky, T  Ko
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Tab. 1: Pokračování
Tab. 1: Continuation



90 |

Taxon Stupe  ochrany Prlov I. Prlov II. Prlov III.

Picea abies  T Ky, T Ky, T

Pimpinella major  Ky Ky Ky, T

Pimpinella saxifraga  T Ky, T  

Plantago lanceolata  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Plantago major  T   

Plantago media  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Platanthera bifolia C3, §3, CITES  T Ky, M, T

Poa annua   T  

Poa nemoralis  T S, Ky, T T

Poa pratensis  Ky, T Ky, T Ky,  Ko, T

Poa trivialis  T T  

Polygala comosa  Ky, T Ky, T (VM)  

Polygala multicaulis C4a T (VM) T  

Polygala vulgaris  T  Ky, T

Polygonatum multi  orum  T S, Ky, T (VM)  

Populus tremula  Ky Ky, T T

Potentilla erecta  T S, Ky, T  

Potentilla  liformis   S  

Potentilla heptaphylla   Ky, T (VM) Ky, T

Primula elatior C4a Ky, T Ky, T  

Primula veris C4a Ky, M, T S, Ky, M, T Ky, M,  Ko, T

Prunella vulgaris Ky, T Ky, T  

Prunus avium   Ky, T Ky, T

Prunus domestica  T  T

Prunus spinosa   S, Ky, T Ky, T

Pulmonaria obscura  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Pyrus communis    T

Pyrus pyraster C4a  Ky  

Quercus petraea Ky, T Ky, T Ky, T

Quercus robur   S, Ky, M, T Ky, T

Ranunculus acris  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Ranunculus polyanthemos   S, T T

Ranunculus repens  Ky, T Ky, T Ky

Rhinanthus minor   T (VM) Ky, T

Rosa canina s. str.  T Ky, T (VM) Ky, T (VM)

Rosa gallica C3  Ky, M, T (VM)  

Rosa sp. juv. T S, T T

Rubus bifrons  T  

Rubus caesius   Ky, T  

Rubus fruticosus  Ky Ky Ky

Rubus hirtus agg.  T   

Rubus idaeus  T Ky, T T

Rumex acetosa  Ky, T Ky, T Ky, T

Rumex crispus  Ky Ky  

Rumex obtusifolius  T T  

Rumex sanguineus    Ky

Salix capraea  Ky, T Ky, T Ky
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Taxon Stupe  ochrany Prlov I. Prlov II. Prlov III.

Salvia glutinosa    Ky, T

Salvia pratensis   Ky Ky, T

Salvia verticillata    Ky, M, T (VM)

Sambucus nigra   Ky, T Ky, T

Sanguisorba minor   S, Ky, T  

Sanguisorba o   cinalis  Ky, T S, Ky Ky

Sanicula europaea   S, Ky, T T

Scrophularia nodosa  T  Ky, T

Securigera varia   S, Ky, T Ky, T

Senecio jacobaea   S, Ky, M, T (VM) Ky,  Ko, T

Senecio ovatus  T S, Ky, T Ky, T

Serratula tinctoria C4a  Ky  

Silene latifolia ssp. alba   Ky Ky

Silene nutans   Ky, T (VM) Ky, T

Silene vulgaris   S, Ky, T  Ko, T

Solidago virgaurea   Ky, T  

Sorbus aucuparia   S, Ky, T  

Stellaria graminea  T Ky, T T

Taraxacum sect. Ruderalia  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Thymus pulegioides  Ky, T S, Ky, T Ky,  Ko, T

Tilia cordata  Ky, T Ky, T Ky, T

Tragopogon orientalis  Ky, T Ky, T Ky,  Ko, T

Trifolium hybridum  Ky Ky Ky

Trifolium medium  Ky, T S, Ky, M, T Ky, T

Trifolium montanum  Ky, T S, Ky, M, T (VM) Ky,  Ko, T

Trifolium ochroleucon C3  Ky, T (VM)  

Trifolium pratense  Ky, T Ky, T Ky, T

Trifolium repens  Ky, T Ky, T Ky, T

Trisetum  avescens  T Ky, T  Ko, T

Tussilago farfara    Ky

Urtica dioica  Ky, T Ky Ky, T

Veronica arvensis   T  

Veronica beccabunga  T   

Veronica hederifolia   S, Ky  

Veronica chamaedrys  Ky, T S, Ky, T Ky, T

Veronica o   cinalis   T Ky, T

Viburnum opulus   Ky, T  

Vicia angustifolia T

Vicia cracca  Ky, T Ky, T Ky,  Ko, T

Vicia sativa    Ky

Vicia sepium  Ky, T Ky, T Ky, T

Vicia tetrasperma    T

Vinca minor   Ky, T  

Viola arvensis  T S, T T

Viola canina  T Ky

Viola hirta  Ky, T Ky, T Ky,  Ko, T

Viola reichenbachiana  Ky, T S, Ky, T  
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Tab. 1: Pokračování
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Spole enstvo (Community) AAg AAg AAg AAg PTr PTr PTr PTr CR TM CC
íslo snímku (Relevé 

number) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Expozice (Exposition) SV SV V V SV V V V V V V
Sklon svahu (Gradient of 
slope) (°) 10 3 20 10 5 10 10 10 3 10 5

Datum (Date)

14
.V

I.2
00

5

14
.V

I.2
00

5

8.
VI

.2
00

9

14
.V

I.2
00

5

8.
VI

.2
00

9

14
.V

I.2
00

5

14
.V

I.2
00

5

14
.V

I.2
00

5

14
.V

I.2
00

5

11
.V

.2
00

8

11
.V

.2
00

8

Plocha snímku (Area of 
relevé) (m2) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 400

Pokryvnost (Cover) E3 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Pokryvnost E2 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Pokryvnost E1 (%) 85 70 70 80 80 70 80 85 80 70 40
Pokryvnost E0 (%) 3 40 5 5 3 3 5 10 10 5 5
E3

Carpinus betulus . . . . . . . . . . 4
Fagus sylvatica . . . . . . . . . . 1
Quercus robur . . . . . . . . . . +
E2

Acer campestre . . . . . . . . . . r
Acer pseudoplatanus . . . . . . . . . . +
Carpinus betulus . . . . . . . . . . +
Corylus avellana . . . . . . . . . . +
Daphne mezereum . . . . . . . . . . r
E1

Diagnostické druhy
Jacea pratensis agg. 2a . 2a + 1 + 1 + + . .
Cruciata glabra 2m + 2m 2m + 2m 1 + . + .
Leontodon hispidus 1 1 2a + + + . + . . .
Lotus corniculatus 1 . + + + 1 1 + . . .
Trifolium montanum 1 + + + + r . . . + .
Plantago media + + + + . . . . . + .
Briza media + + + + . . . + . + .
Linum catharticum + + + + . . . + + r .
Carex caryophyllea + + + . + + + . . . .
Ranunculus polyanthemos + . + + . . . + . + .
Cynosurus cristatus + 1 . . . . . . . . .
Campanula glomerata + . + . . . . . . . .
Euphrasia rostkoviana . . + + . . . . . . .
Ononis spinosa + + . . . . . . . . .
Pimpinella saxifraga + . + . . . . . . . .
Polygala vulgaris . . + + . . . . . . .
Prunella vulgaris . + + . . . . . . . +
Thymus pulegioides + . + . . . . . . + .
Trifolium pratense + . + + 1 + + + . . .
Trifolium repens . + + . . . + + . . .
Trifolium ochroleucon . . + . . . . . . r .
Carlina acaulis . . . + . . . . . . .
Senecio jacobaea . . r + . . . . . .
Leucanthemum ircutianum + . + + 1 2a 3 + + . .
Campanula patula + . r 1 1 1 1 + . . .
Trisetum  avescens + . + + 1 1 1 1 + . .
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Tab. 2: Fytocenologické snímky vegetace PP Prlov I., II. a III.
Tab. 2: Phytosociological relevés recorded at the area of the Nature Monument Prlov I., II. and III.

AAg - spol. Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis, PTr – Poo-Trisetetum fl avescentis, CR – Cirsietum rivularis, 
TM – Trifolio-Melampyretum nemorosi, CC – Carici pilosae-Carpinetum primuletosum elatioris
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Cirsium rivulare . . . . . . . . 3 . .
Dactylorhiza majalis . . . . . . . . r . .
Lychnis  os-cuculi . . . . + . . . 1 . .
Melampyrum nemorosum . . . . . . . . . 3 1
Dentaria bulbifera . . . . . . . . . . +
Euphorbia amygdaloides . . . . . . . . . . +
Primula elatior . . + . . . . . . . +
Galeobdolon luteum . . . . . . . . . . +
Ficaria  verna subsp. bulbifera . . . . . . . . . . +
Arrhenatherion
Arrhenatherum elatius 1 + + 1 1 1 + 2a + + .
Dactylis glomerata + . + + + 1 1 1 + . .
Galium album agg. + + + 1 1 1 + 1 + + .
Knautia arvensis agg. + . + + + + + . . .
Plantago lanceolata + . + + + + + + . . .
Calthion
Caltha palustris . . . . . . . . 2a . .
Angelica sylvestris . . . . . . . . + . .
Trifolion medii
Trifolium medium . . . . . . . . + + .
Molinio-Arrhenatheretea
Ranunculus acris . + . . 1 1 2a . 1 . .
Rumex acetosa + . + + 1 + + + + . .
Festuca pratensis . . . 1 . . + + + . .
Lathyrus pratensis . . . . + + + . . . .
Festuco-Brometea
Brachypodium pinnatum + . 1 + . . . 1 + . .
Centaurea scabiosa . . . + . . . . . . .
Euphorbia cyparissias . + . + + . . + . + .
Sanguisorba minor + . + . . . . . . . .
Carpinion
Carpinus betulus juv. . . + . . . . . . + +
Campanula persicifolia . . . . . . . . . + +
Carex montana . . . . . . . . . + +
Primula veris 1 . . 2a . r 1 + . . r
Fagetalia sylvaticae
Asarum europaeum . . . . . . . . r . r
Galium odoratum . . . . . . . . . . 1
Mercurialis perennis . . . . . . . . . . 1
Polygonatum multi  orum . . . . . . . . . . +
Senecio ovatus . . . . . . . . . . +
Viola reichenbachiana . . . . . . . . . . 1
Querco-Fagetea
Melica nutans . . . . . . . . . . +
Poa nemoralis . . . . . . . . . . 1
Ostatní
Agrostis capillaris . . . 1 . . . + . 1 .
Achillea millefolium + . . + + + + r . . .
Alchemilla sp. + + 1 + + + + + . . .
Anemone nemorosa . . . . . . . . + . 1
Anthoxanthum odoratum 2a + 1 + 1 + 1 + + . .
Avenula pubescens + . . 2a . 1 . + . . .
Betonica o   cinalis + . 1 1 . . . + + + .
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Tab. 2: Pokračování
Tab. 2: Continuation
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Calamagrostis epigejos . . . . + . 1 . . . .
Carex pallescens . 1 . . + . . . + + +
Carex panicea . + . . + . . . + . .
Cerastium holosteoides . + . . + + + . . . .
Cirsium eriophorum . . . + . . . + . . .
Clinopodium vulgare . . . + . . + + . + +
Colchicum autumnale + . r . r r . . . . .
Crepis biennis . . . . . . + . + . .
Daucus carota . . . + + . . . . . .
Equisetum arvense . . . . . + . . + . .
Festuca rubra agg. + + 1 + . . . . . 1 .
Filipendula vulgaris 2a r + + . . + . + + .
Fragaria moschata . . . + . . . + . . .
Fragaria vesca + . 1 + + + + + . + +
Genista tinctoria + . + + . . . . . 1 .
Geranium pratense . . . . + 1 . . . . .
Helianthemum grandi  orum 
subsp. obscurum . . + . . . . . . + .

Heracleum sphondylium . . r + + . . + + . .
Hieracium murorum . . r . . . . . . . +
Hypericum maculatum . + . + + . . 1 . + +
Chaerophyllum aromaticum . . . . . + . . + . .
Listera ovata . . r . . . . . + . .
Luzula campestris + + 1 + + + + + . . .
Lysimachia nummularia . + . . . . . . . . +
Myosotis arvensis . . . + . . + + . . .
Orchis mascula + . . . . . + . . . .
Origanum vulgare . . . + . . . . . + .
Poa pratensis + . + + + + + + . . .
Potentilla erecta + + + + . . . + + + .
Potentilla heptaphylla + . . . . . + . . . .
Pulmonaria obscura . . r . . . . . . . +
Rhinanthus minor . . + . . . + . . . .
Rosa sp. juv. . . . r . . . . . . r
Stellaria graminea . . . + + + + . . . .
Taraxacum sect. Ruderalia + + + + + r + + . . r
Tragopogon orientalis + . + . . + . . . . .
Veronica arvensis . . . . + + 1 . . . .
Veronica chamaedrys . . . + + + r . + + +
Veronica o   cinalis . r . . . . . . . + +
Vicia sepium + . + + . . + + + . .
Viola arvensis + . + . . . . . . . .
Viola canina + 2a + + . . . . . . .
Viola hirta + . + . + + + + . . .
E0

Climatium dendroides . 1 . . . . . . + . .
Lophocolea bidentata . . + . . . . . . + .
Plagiomnium a   ne agg. + + . + + + + + 2a + +
Pleurozium schreberi . . . . . . . 1 1 .
Rhytidiadelphus squarossus . 3 . + . . . 1 3 . .
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Abstract: The Dark Whiteface (Leucorrhinia albif-
rons, Burmeister 1839) is considered to be a critical-
ly endangered species in the Czech Republic. This 
report gives the fi rst information of occurence in 
the region based on an observation of one mature 
male at pond in Valašská Bystřice village (Eastern 
Moravia, Vsetín district) on 27.vii.2008 at altitude 
600 m a.s.l. Occurrence of this species is unusual 
in this higher altitude in the Czech Republic.

Vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons, Burmeis ter 1839) je na území ČR vzácným druhem s euro-
sibiřským typem rozšíření (D  et al. 2007). Je zařazená do červeného seznamu bezobratlých 
mezi druhy kriticky ohrožené (CR) (F  et al. 2005). Podle zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody 
a krajiny, vyhlášky 395/92 Sb. je zařazena mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii silně 
ohrožené (SO). Druh je zařazen také do Přílohy IV Směrnice Evropské unie o druzích a stanovištích 
(Natura 2000). Vyhledává převážně stojaté vody oligotrofního až mezotrofního, příp. dystrofního 
charakteru (rašelinná jezírka). Imága létají od poloviny května do konce srpna (D   -

 2006; D  et al. 2007). Na území ČR jsou z posledních let známy pouze jednotlivé nále-
zy. Většina pochází z nižších poloh do 500 m n. m. (nejvíce Českolipsko, jednotlivě Frýdlantsko, 
Děčínsko, Chebsko, Sokolovsko), dále také na Českomoravské vrchovině a v jižních Čechách. Na 
Moravě byl recentní výskyt potvrzen u Příbora (6374) a Malenovic (6871) (Č  2001; D  
et al. 2007). V letech 2008 a 2009 byly v ČR potvrzeny tři nové lokality (W  in litt.), což 
může nasvědčovat šíření druhu. Nové nálezy jsou však spíše výsledkem intenzivnějšího průzkumu.

Sledovanou lokalitu tvoří podhorský mezotrofní rybník ve Valašské Bystřici-Tísňavách (6674b, 
rozloha vodní hladiny cca 1500 m2, max. hloubka do 3 m, 600 m n. m., 49°23’06”N, 18°07’56”E). 
Rybník vznikl úpravou odtoku vody ze zamokřené louky ve druhé polovině 90. let 20. století a je 
využíván především k rekreaci. Břehový porost je svým rozsahem i druhově poměrně chudý, např. 
orobinec širolistý (Typha latifolia), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), sítiny (Juncus spp.). Probíhá 
zde extenzivní chov malého množství převážně kaprovitých ryb. Celkem zde bylo v letech 2003–
2010 zjištěno (při max. jedné kontrole lokality ročně) 20 druhů vážek včetně vzácných druhů jako 
např. šídlatka tmavá (Lestes dryas, Kirby 1890), šídlo rákosní (Aeshna affi  nis, Vander Linden 1820), 
vážka jižní (Sympetrum meridionale, Sélys 1841) a vážka jarní (Sympetrum fonscolombii, Sélys 1840) 
(K  2008; K  in litt.). 

Výsledky
Dne 27.VII.2008 jsem na lokalitě odchytil jednoho dospělého samce Leucorrhinia albifrons (dep. 
in coll.: Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí). Celkově byly pozorovány 1–2 ex. Dále jsem 
zde téhož dne zjistil následující druhy: šídlatka páskovaná (Lestes sponsa, Hansemann 1823), šidél-
ko brvonohé (Platycnemis pennipes, Pallas 1771), šidélko páskované (Coenagrion puella, Linnaeus 
1758), šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum, Charpentier 1840), šidélko větší (Ischnura ele-
gans, Vander Linden 1820), šídlo modré (Aeshna cyanea, O. F. Müller, 1764), šídlo královské (Anax 
imperator, Leach 1815), vážka rudá (Sympetrum sanguineum, O. F. Müller 1764) a vážka obecná 
(S. vulgatum, Linnaeus 1758). Lokalitu jsem znovu navštívil 15.VI.2009. Rybník byl však vypuště-
ný a dno upraveno (stopy pásových vozidel), současně došlo také k likvidaci břehové vegetace. 
Uvedené zásahy mohly mít zásadní dopad na populaci druhu i dalších organismů a v některých pří-
padech způsobily jejich likvidaci. Vážku běloústou jsem zde nezjistil ani 22.VII.2010, kdy byl rybník 
již částečně napuštěný, avšak svým charakterem neodpovídal původnímu stavu.
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Diskuze
Popsaný nález je prvním potvrzeným výskytem vážky běloústé v okrese Vsetín a druhým ve 
Zlínském kraji. Nález je neobvyklý svou vyšší nadmořskou polohou (600 m n. m.). Na převážné 
většině lokalit se druh v našich podmínkách vyskytuje v nadmořských výškách 200–500 m, recent-
ně dosahuje maximálně 630 m, historicky až 735 m n. m. (D  et al. 2007). Lokalita je zajímavá 
i hloubkou vodního sloupce (max. 2–3 m). D  et al. (2007) uvádějí nejčastější hodnoty v roz-
mezí 0,1–1,0 maximálně 2 m. V dalších ohledech se lokalita podobá některým dosud známým loka-
litám (prosluněný mezotrofní lesní rybníček s vodní vegetací), jedná se však patrně o náhradní 
refugium (viz D  et al. 2007). Je možné, že se druh v oblasti vyskytuje na dalších lokalitách 
mezotrofního charakteru, avšak uniká pozornosti.
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Abstract: The fi rst records of the following ort-
hopteran species are presented in this paper: 
Stethophyma grossum from the territory of 
central Moravia (Czech Republic) done in 2007 
and of Polysarcus denticauda from northern 
part of the White Carpathian Mts. (southe-
astern Moravia, Czech Republic) done in 2008.

Kobylka Polysarcus denticauda (Charpentier, 
1825) je evropský montánní druh (K  et al. 
2005). Recentně je v rámci České republiky znám 

z Čech od Jičína, na Moravě pouze z pohoří Bílých Karpat a nově i ze Slezska (H  et al. 2007, 
K  et al. 2009). Historicky byl druh nalezen i v okolí Olomouce (Š  1958, 1959). V červeném 
seznamu bezobratlých je druh hodnocen jako kriticky ohrožený (CR) (H  & K  2005).
Materiál
Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825)
Moravia or., Bílé Karpaty, Nedašov env., Přírodní památka Kaňoury (6874d), 615 m n. m., 10.VI.2008, 

1F, nalezen při smýkání luční vegetace, foto et observ. O. Konvička. Tento nález představuje prv-
ní zjištěný výskyt ze severní části Bílých Karpat. 

Saranče Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) je významný bioindikační druh mokřadních luk (K -
 & H  2000). Druh je recentně znám ze severní Moravy a Slezska, ze severních Čech a z již-

ních Čech. Historicky byl nalezen i na jižní a jihovýchodní Moravě (H  & K  2001). V červeném 
seznamu bezobratlých je druh hodnocen jako téměř ohrožený (NT) (H  & K  2005).
Materiál
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)
Moravia centr., Záhlinice env., Filena (6770b), 190 m n. m., 16.IX.2007, 1 M, lgt., det. et coll. O. 

Konvička, desítky jedinců na mokřadních loukách observ. O. Konvička. Tento nález představuje 
první zjištěný výskyt z oblasti střední Moravy. 

Literatura
H  J. & K  P. (2001): Rozšíření saranče Stethophyma grossum v České republice. Vlastivěd. Sborn. Vysočiny, Odd. 

Věd Přírod., 15: 327–329.

H  J. & K  P. (2005): Orthoptera (rovnokřídlí), pp. 133–134. In: F  J., K  D.  Š  M. (eds): Červený 
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 

H  J., K  P. & M  P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České repub-
lice. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 254–255. 

K  P. & H  J. (2000): Saranče Stethophyma grossum: významný bioindikační druh mokřadních luk, pp. 29–30. In: 
Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno, Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 2000, 107 pp.

K  P., H  J. & V  R. (2009): First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseníky 
Mts. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 58: 61–62. 

K  P., H  J. & V  Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. 
Kabourek, Zlín, 349 pp. 

Š  J. (1958): Příspěvek k otázce rozšíření kobylky zavalité, Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Sborn. Vys. Šk. 
Pedag. Olomouc, Přír. vědy, 5: 187–192. 

Š  J. (1959): Příspěvek k bionomii kobylky zavalité, Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Sborn. Vys. Šk. Pedag. 
Olomouc, Přír. vědy, 7: 97–101. 

Ondřej KONVIČKA

AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, CZ-763 26 Luhačovice, Česká republika; e-mail: brouk.vsetin@centrum.cz

R e c e i v e d :  3 0 .  4 .  2 0 1 0    A c t a  C a r p .  O c c . ,  1 :  9 9 ,  2 0 1 0

A c c e p t e d :  1 2 .  5 .  2 0 1 0   I S S N :  1 8 0 4 - 2 7 3 2

Nové lokality druhů Polysarcus 
denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) 
a Stethophyma grossum (Orthoptera: 
Acrididae) na Moravě (Česká 
republika)

New records of Polysarcus denticauda 
(Orthoptera: Tettigoniidae) and 
Stethophyma grossum (Orthoptera: 
Acrididae) in Moravia (Czech Republic)



100 | R e c e i v e d :  3 0 .  6 .  2 0 1 0    A c t a  C a r p .  O c c . ,  1 :  1 0 0 ,  2 0 1 0

A c c e p t e d :  5 .  1 1 .  2 0 1 0   I S S N :  1 8 0 4 - 2 7 3 2

Keywords: Carpathians, Coleoptera, eastern 
Moravia, faunistics, Scarabaeidae
Abstract: The fi rst records of Euoniticellus ful-
vus (Coleoptera: Scarabaeidae) from White 
Carpathian Mts. (southeastern Moravia, Czech 
Republic) done in 2010 are presented in this 
paper.

Druh Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) je vázán 
svým vývojem na trus velkých býložravců, pří-
ležitostně může využívat i exkrementy lidské 
(T  1957). Z Čech jsou známé pouze staré 
údaje (T  1957; K  & K  1999; 

J  et al. 2008), z jižní Moravy je jeho recentní výskyt uváděn z několika lokalit (K  & V  
1993; J  et al. 2000; C  2005; J  et al. 2008). V červeném seznamu bezobratlých je 
druh hodnocen jako kriticky ohrožený (K  2005).
Materiál
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) 
Moravia or., Bílé Karpaty Mts., Horní Němčí (7071d), 380 m n. m., 29.vi.2010, 1 spec., lgt., det. et 

coll. O. Konvička. Nalezen v trusu skotu. 
Moravia or., Bílé Karpaty Mts., Hrubá Vrbka (7170b), 260 m n. m., 27.vi.2010, 6 spec., lgt., det. et 

coll. O. Konvička, 2 spec., lgt., det. et coll. D. Čagánek, 2 spec., lgt., det. et coll. J. Schneider. 
Jeden jedinec nalezen v koňském trusu, ostatní jedinci nalezeni v trusu skotu. 

Uvedené nálezy představují první zjištěný výskyt v Bílých Karpatech.
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Abstract: This record of Comaroma simoni 
(Araneae: Anapidae) from White Carpathian 
Mountains (southeast Moravia) is the second 
one from Moravia and the third one in the 
Czech Republic. 

Comaroma simoni je jediným evropským zá stup-
cem rodu Comaroma. Tento drobný pavouk 
obývá suťové lesy podhorských a horských 

poloh Evropy (K  2004). Z území České republiky byl doposud tento pavouk znám jen ze 
sutě na vrchu Hřebenec v Brdech (R  & A  1998; B  & R  2002) a nepubliko-
vaný nález pochází z PR Jeskyně na Špičáku z roku 2005 (Z. Majkus pers. comm.). Nález z Bílých 
Karpat pochází ze zemní pasti umístěné v lesní suti na okraji starého čedičového lomu Skala u Sta-
rého Hrozenkova na území CHKO Bílé Karpaty. Nalezen byl 1 samec a 1 samice, kteří byli zjištěni při 
průzkumu epigeických bezobratlých v tomto lomu (T  et al. 2009). Tento nález je třetím známým 
nálezem tohoto druhu v ČR a druhým nálezem na území Moravy.
Materiál
Comaroma simoni Bertkau, 1889 
Moravia or., Bílé Karpaty Mts., Starý Hrozenkov – lom Skala (7073a), 570 m n. m., 10.V.–10.VI.2008, 

1M, 1F, lgt. I. H. Tuf, det. et coll. O. Machač. 
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Keywords: botany, Moravia, railway fl ora, 
Polygono arenastri-Poëtea annuae
Abstract: This paper contributes to present 
knowledge on distribution of vascular plant 
species Herniaria glabra in the Moravian Valla-
chia region, West Carpathians, Czech Re public. 
It represents its fi rst record in the Vsetínská 
Bečva river valley after 60 years.

Průtržník lysý (Herniaria glabra L.) roste v Čes-
ké republice roztroušeně až hojně od nížin 

do podhorského stupně, v horách se vyskytuje vzácně (S  1990). Vázán je na suchá, vět-
šinou písčitá a štěrkovitá místa, často podél cest, navigace, železniční tratě a nádraží (S  
1990). Na území okresu Vsetín je vzácný. V širším území severovýchodní Moravy je pak více lokalit 
v Podbeskydské pahorkatině a na Ostravsku (D. Hlisnikovský pers. comm.). I přes intenzivní prů-
zkum prováděný autorem práce a dalšími (K  2010) zaměřený na fl óru a vegetaci železnic, 
který probíhá v posledních letech na Vsetínsku a Novojičínsku, nebyly nalezeny nové lokality. Na 
území okresu Vsetín rostl i v minulosti vzácně, což dokládá Ř  (1936): „v území pořídku roz-
troušen“. Říčanovy lokality nebyly žádným z pozdějších autorů potvrzeny. Většina z nich, které 
uvádí: „Na písčinách Bečvy, v Johanové [tj. Janová, pozn. autorky] u splavu, na cementovaném 
přejezdu potoka Bystřičky za pilou u nádraží Růžďky, při cestě u mlýnské strouhy za Hutí v Krás-
ně“) je výrazně antropicky ovlivněna, což odpovídá ekologii druhu. Ojediněle roste průtržník lysý 
také v přírodních biotopech na písčitých a štěrkovitých náplavech řek Bečvy, Morávky a Ostra-
vice (Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, řeka Morávka, v řečišti, 7.VII.1976 leg. Z. Kilián, FMM; 
Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, PP Profi l Morávky, na pevné straně koryta řeky, na aluviálních 
valounech a písku, 23.V.2000 leg. Z. Vrubel, FMM; Ostravská pánev, Paskov, pravý břeh Ostravice 
(za šachtou), na náplavu ojediněle, 25.VI.1971 leg. E. Burša, FMM). Všechny Říčanovy lokality včet-
ně nových nálezů spadají do fytogeografi ckého okrsku 80a. Vsetínská kotlina. Jména mechorostů 
jsou uvedena podle Seznamu a červeného seznamu mechorostů ČR (K   V  2005), jména 
cévnatých rostlin podle K  et al. (2002) a jména syntaxonů respektují práci C  (2009). 
Zkratky herbářových sbírek jsou uvedeny podle práce V   S  (2001).
Materiál
80a. Vsetínská kotlina, Bystřička (6573d), železniční stanice Bystřička, mezi spárami dlaždic na 

nástupišti, 10 rostlin, 49°25’3”N, 17°57’33”E, 300 m n. m., 1996 a 2005 leg. J. Tkačíková, VM; 1997 
až 2010 not. J. Tkačíková.

[Bystřička, železniční stanice Bystřička, dlážděné nástupiště ca 50 m V od nádražní budovy, 300 m 
n. m., 1m2, 30.VI.2006, J. Tkačíková.

E1 (30 %): Digitaria sanguinalis 1, Herniaria glabra 1, Potentilla tabernaemontani 1, Conyza canadensis 
+, Eragrostis minor +, Leontodon hispidus r, Plantago major r, Poa annua +, Polygonum aviculare 
agg. +, Setaria viridis +, Trifolium repens +, Trifolium pratense r. 

E0 (20 %): Bryum argenteum 1, Ceratodon purpureus +.]
80a. Vsetínská kotlina, Vsetín (6673d), městský hřbitov, mezi spárami žulových kostek před dolní 

bránou hřbitova, 10 rostlin, 49°20’30”N, 17°59’41”E, 380 m n. m., 25.IV.2009 leg. M. Popelářová, 
VM; 16.X.2010 leg. J. Tkačíková, VM.

Nález na železniční stanici Bystřička představuje první doložený výskyt druhu v údolí Vsetínské 
Bečvy od konce 30. let 20. století. Nachází se v blízkosti původní lokality „na cementovaném 
přejezdu potoka Bystřičky za pilou u nádraží Růžďky“ (Ř  1936), který je také doložen v her-
báři ve Zlíně (Vsetín, Bystřička u přejezdu přes potok k mlýnu u nádraží Růžďka, 18.VI.1934 leg. 
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Record of Herniaria glabra L. in 
Vsetínská Bečva river valley, West 
Carpathians (Czech Republic)



| 103

G. Říčan, GM). Je možné, že původní populace dlouhodobě přežívala na vhodných stanovištích 
v širším okolí lokality a byla pouze přehlížena. Další šíření podél železnice ani výskyt na nejbližších 
železničních stanicích nebyl pozorován. Početnost populace se mění v závislosti na prováděné 
údržbě nástupiště (mechanické čištění spár mezi dlažbou, chemický postřik herbicidem) a kolísá 
od 3 nalezených rostlin v roce 2001 po 20 rostlin v roce 2009. Průtržník lysý je zde součástí vege-
tace sešlapávaných stanovišť třídy Polygono arenastri-Poëtea annuae, pravděpodobně se jedná 
o asociaci Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri. V druhově bohatém porostu se uplatňují jak 
druhy vázané na sešlapávaná místa (Plantago major, Poa annua a Polygonum aviculare agg.), tak 
i druhy suchomilné (Conyza canadensis, Digitaria sanguinalis, Eragrostis minor a Potentilla taber-
naemontani). Vysokou pokryvnost má mechové patro, místy zcela vyplňuje spáry mezi dlažbou. 
V mechovém patře dominují druhy Bryum argenteum a Ceratodon purpureus. Na železniční stanici 
Bystřička roste společně s průtržníkem lysým několik dalších v okrese Vsetín jen zřídka se vysky-
tujících druhů. Jsou to především teplomilné a suchomilné druhy: Anchusa offi  cinalis, Berteroa 
incana, Cardaria draba, Centaurea stoebe, Galeopsis angustifolia a Saxifraga tridactylites. Druhově 
bohaté porosty a dlouhodobý výskyt celé řady druhů, které mají na okolních železničních stanicích 
jen krátkodobý výskyt, je dán pravděpodobně především extenzivní péčí o nástupiště a celý areál 
této železniční stanice. 

V roce 2008 byl průtržník lysý nalezen na nové lokalitě v katastru města Vsetína. Jedná se opět 
o výrazně antropicky ovlivněnou lokalitu – vydlážděný prostor před dolní bránou městského hřbi-
tova. Průtržník lysý zde roste ve spárách mezi žulovými dlažebními kostkami. Celá plocha je celo-
ročně zatížena intenzivním sešlapem. Tento vliv je patrný i na rostlinách průtržníku, které jsou 
drobné a jednotlivé lodyhy se nerozrůstají mimo úzké spáry mezi dlažbou. Mimo průtržník lysý 
se mezi spárami jen sporadicky objevuje Sagina procumbens a Trifolium sp., zcela dominuje mech 
Bryum argenteum. 
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Keywords: bioindicator classifi cation, Coleo-
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Abstract: Recent data regarding the occur-
rence of the water scavenger beetle Laccobius 
simulatrix Orchymont, 1932 (Hydrophilidae) 
in the Czech Republic are summarized. Besi-
des the historical data from the vicinity of 
Prostějov, the species has been recorded at 
three localities, all situated in south and south-
eastern Moravia. The categorization of the 
species among relic water beetles in the Czech 
Republic is proposed.

Vodomil Laccobius (Dimorpholaccobius) simula trix Orchymont, 1932 je rozšířen od Itálie a střední 
Evropy přes Blízký Východ do Afgánistánu (H  2004). Česká republika se tedy nachází na seve-
rozápadním okraji areálu tohoto druhu a donedávna byl z našeho území znám jediný historický 
doklad z okolí Prostějova (G   C  1976). Autoři zmíněné práce citují stručný údaj z lokalit-
ního lístku, kde je uveden německý název Prostějova „Prossnitz“ bez udání datace nálezu a jména 
sběratele. Lze se domnívat, že tento exemplář může pocházet někdy z počátku 20. století.  

Jeho současný výskyt v ČR byl potvrzen bě hem výzkumu v Moravském krasu (B  et al. 
2007; T  et al. 2008). Nejbližší recentní nálezy mimo ČR pocházejí od Neziderského jezera 
v Rakousku (H  1998) a z povodí řek Dunaje a Nitry na Slovensku (M   C  
2000; K  et al. 2003). Jedná se o teplomilný druh, který žije při okrajích prosluněných stoja-
tých a pomalu tekoucích vod (H  1998). 
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Poznámky k výskytu Laccobius 
(Dimorpholaccobius) simulatrix 
Orchymont, 1932 v České republice

Notes to the occurrence of the 
Laccobius (Dimorpholaccobius) 
simulatrix Orchymont, 1932 in the 
Czech Republic

Obr. 1: Rozšíření druhu Laccobius simulatrix v České republice. Recentní nálezy jsou vyznačeny černými čtverci, historický 
údaj z okolí Prostějova je vyznačen černou hvězdičkou.
Fig.1: Distribution of Laccobius simulatrix in the Czech Republic. Black squares represent recent records, the historical record 
from the vicinity of Prostějov is represented by black asterisk.
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V Červeném seznamu ČR byl hodnocen jako ohrožený (T  et al. 2005), ovšem na zákla-
dě nových a přesnějších údajů byl v Katalogu vodních brouků ČR přeřazen do kategorie kriticky 
ohrožený (B  et al. 2007). T  (2010a) publikoval další nález tohoto druhu v České 
republice. I když exempláře z pěnovcového prameniště u Zlína byly sbírány dříve než ty, které 
pocházejí z Moravského krasu, nebyly tyto údaje uvedeny v Katalogu vodních brouků ČR (B  
et al. 2007), poněvadž tento materiál byl determinován až v roce 2010. Totéž platí i pro údaje 
o výskytu Laccobius simulatrix v Bílých Karpatech, které zveřejnil T  (2010b). Recentní i his-
torický výskyt druhu Laccobius simulatrix v České republice je znázorněn na Obr. 1.

Autoři Katalogu vodních brouků ČR (B  et al. 2007) neměli dostatek podkladů pro kategori-
zaci Laccobius simulatrix do některé z bioindikačních skupin. Vzhledem k jeho vzácnosti ve střední 
Evropě a vazbě na zachovalé biotopy navrhuji zařadit jej mezi reliktní druhy do skupiny R. 

Přehled recentního materiálu z České republiky
Laccobius (Dimorpholaccobius) simulatrix Orchymont, 1932
Moravia or., Zlín (6871), 370 m n. m., luční pěnovcové prameniště, 7.VIII.2001, 1 M, D. Trávníček leg. 
et det., coll. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (T  2010a).
Moravia or., Bílé Karpaty Mts., Nezdenice (6972), 300 m n. m., jezírko v bývalém lomu, 25.VII.2001, 
2 MM, 1 F, D. Trávníček leg.et det., coll. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (T  2010b).
Moravia mer., Mokrá (6765), lom Mokrá, tůňky, bahno-štěrk, 15.IX.2007, 1 M, M. Boukal lgt., det. 
et coll. (B  et al. 2007; T  et al. 2008).
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AKTUALITY A PERSONÁLIE  CURRENTS NEWS AND PERSONALS

Výročí sběratele a preparátora Ferdinanda Hradila (1870–1960)

V letošním roce si připomínáme dvě výročí významného regionálního sběratele a preparátora 
ptáků Ferdinanda Hradila. Ferdinand Hradil se narodil 14.1.1870 v Komárovicích u Kelče a zemřel 
20.10.1960 v Kelči. Od jeho narození letos uplyne již 140 let a od jeho úmrtí 50 let.Většinu svého 
života prožil na zemědělské usedlosti, kde soukromě hospodařil. Pan Hradil byl velmi vitální i ve 
stáří a ještě v 80 letech svého věku podnikal pěší túry na blízký Kelčský Javorník, nejvyšší vrchol 
Hostýnských vrchů.

Ferdinand Hradil se zabýval sledováním, sběrem, lovem a preparováním ptáků po velkou část 
svého dlouhého života. Vždyť první preparáty z jeho sbírky mají dataci již na přelomu 19. a 20. 
století. Počáteční přírůstky jeho sbírky pochází ze severní části Beskyd a z Podbeskydí, protože od 
svých 20 let až do roku 1910 žil sběratel u svého bratra, katolického kněze, ve Fryčovicích u Frýdku. 
K doplnění spektra ptáků vyskytujících se v Evropě a v části Asie později získával preparáty koupí 
a zřejmě i výměnou za své preparáty u fi rmy W. Schlütter z Halle, do jejíhož katalogu si vpisoval 
i poznámky o ulovených a preparovaných ptácích. Většina preparovaných ptáků má lokalizaci tří 
hlavních působišť autora – tedy Komárovic u Kelče, Fryčovic a Kelče. 

Sbírka obsahuje téměř úplný výčet tehdy se vyskytujících ptačích druhů v době hnízdění (chybí 
pouze lejsek malý, který se vyskytoval i v době Hradilova života asi vzácně a jeho zjistitelnost 
je velmi obtížná). Konečná instalační podoba sbírky je dost netradiční. Ptáci, a to i ti větší, jsou 
umístěni v dřevěných vzduchotěsných krabicích se zaskleným víkem připomínajícím entomolo-
gické krabice. Pouze velcí dravci (orli), čápi a velké druhy kurovitých (tetřev) jsou preparováni 
zvlášť. Tento způsob instalace ptačí sbírky je unikátní a pravděpodobně se s ním můžete setkat 
jen v muzeu ve Valašském Meziříčí. U každého druhu byly umístěny v krabicích i vejce, mnohdy 
úplné snůšky nalezené v přírodě. Postupem času však skořápky vajec podléhají zkáze a musí být 
ze sbírky vyřazovány. Je pozoruhodné, že jsme dosud nezjistili žádné poškození Hradilem prepa-
rovaných ptáků škůdci – to bylo zjištěno pouze u preparátů jím získaných odjinud. Tato skutečnost 
svědčí o velké pečlivosti preparátora. V muzeu zachovaná většinová část Hradilovy sbírky ptáků 
obsahuje 377 kusů ptáků od 209 ptačích druhů, které náleží k sedmnácti ptačím řádům. Existuje 
k ní také soupis – katalog preparovaných druhů ptáků s nálezovými okolnostmi i těch kusů, které 
se ve sbírce nezachovaly. V záznamové části katalogu jsou i údaje o ptácích preparovaných pro 
jiné zájemce (viz B  1977). Z druhů vzácných, které se ve sbírce nezachovaly, jsou v kata-
logu uvedeny údaje například o bukači velkém z Kelče, strakapoudu bělohřbetém z Rajnochovic 
nebo o samici tetřívka obecného z Horních Těšic-Nihlova.

Součástí sběratelské činnosti Ferdinanda Hradila bylo také vytváření průřezové entomologické 
sbírky o druzích vyskytujících se v okolí Kelče a Fryčovic. Hradil tehdy sám sbíral běžné brouky 
a motýly v okolí svého bydliště a doplňoval nákupy a výměnami chybějící druhy do krabic s před-
chystaným systémem (tehdy běžný systém budování sbírky – připomíná fi latelii, kdy sběratel dopl-
ňuje druhy podle katalogu). Nadto ještě budoval sbírku exotických motýlů, které nakupoval na již 
tehdy probíhajících burzách s exotickými přírodninami (většina této sbírky exotických motýlů byla 
v minulosti převedena do Slezského zemského muzea v Opavě). Byl zřejmě v kontaktu s fi rmou 
Edmunda Reittera, od něhož měl také materiál (T  1963). Celkem se zachovalo několik desítek 
krabic s hmyzem, který však bohužel vesměs není lokalizovaný, čili pro dnešní vědu nepoužitel-
ný. Sbírka však obsahuje i lokalizované kusy – šlo o druhy, které byly již v době života sběratele 
vzácné. Takto máme ve sbírce Muzea regionu Valašsko např. jasoně červenookého ze Štramberka 
z roku 1905 (vymřel zde pak ve 30. letech 20. století).

Zachovala se také část netradičního herbáře – tlustý sešit s ručně číslovanými stranami 1 až 
100 a na každé straně je nalepena vylisovaná rostlina. Původně měl mít tento herbář několik set 
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položek (A  1958). Dnes slouží jeho pozůstatek jako ukázka fl óry v okolí Kelče, a to nejen 
planě rostoucích druhů, ale i pěstovaných okrasných rostlin a léčivek. 

Povědomí o sběrateli a jeho sbírce nebylo v době jeho života široké – sbírka byla částečně vystave-
na na výstavě Pobečví v Hranicích na Moravě v roce 1927, kde dostal Hradil čestné uznání a medaili 
za preparaci. Zmínky o ní se asi občas objevily v regionálním tisku. Koncem 50. let minulého století 
byla část sbírky – pernatí dravci – vystavena v nově otevřené expozici Krajinského muzea v Kelči. 
(A  1958). Ferdinand Hradil byl jmenován i čestným členem vlastivědného kroužku při 
tomto muzeu. Byl také spolupracovníkem tehdejšího Okresního muzea ve Valašském Meziříčí. 
Širší propagace sbírky započala až se získáním velké části sbírky do muzea ve Valašském Meziříčí 
v roce 1963 (cizokrajné druhy byly odkoupeny Slezským muzeem v Opavě, několik krabic sbírky 
patrně zůstaly u příbuzných sběratele). Dílčí části sbírky byly součástí několika muzejních výstav 
s přírodovědnou tématikou. Větší část sbírky uložená v depozitářích muzea byla prezentována 
veřejnosti v roce 1993 na samostatné výstavě v zámku Kinských ve Valašské Meziříčí, která měla 
reprízu v roce 1994 na zámku ve Vsetíně. Návštěvníci výstavy v obou městech tak mohli obdivovat 
nejen barevnou krásu opeřenců, ale také preparátorské mistrovství tvůrce sbírky.

Děkuji kolegům Janě Tkačíkové za charakteristiku herbáře a Lukáši Spitzerovi za popis entomo-
logické sbírky Ferdinanda Hradila.       
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Nové přírodovědné expozice a naučné stezky z evropských dotací

Muzeu regionu Valašsko, p.o. se sídlem ve Vsetíně, byla v rámci Operačního programu životní pro-
středí udělena dotace z fondů Evropské unie na vybudování sítě vzdělávacích environmentálních 
center. Projekt je kofi nancován Státním fondem životního prostředí a Zlínským krajem. Nová síť 
vzdělávacích center pod názvem Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko bude vybudo-
vána ve stávajících objektech úspěšného žadatele – v zámku Vsetín, ve Hvězdárně Vsetín, v Zámku 
Kinských ve Valašském Meziříčí a v Zámku v Lešné u Valašského Meziříčí a přilehlých parcích. Tyto 
objekty budou za 8,678 mil. Kč upraveny a vybaveny ekologickými a přírodovědnými expozicemi 
a naučnými stezkami. Podobně vybavená síť v okrese Vsetín dosud chybí. Cílena bude hlavně na 
místní školy a organizace, kterým tak bude umožněno aktivně využívat vybudovaného zázemí pro 
doplnění běžné výuky a činnosti.

Ve Vsetíně vznikne environmentální naučná stezka v Panské zahradě a v parku u zámku, která 
bude informovat návštěvníky o geologických zajímavostech Valašska a rostlinách a živočiších žijí-
cích přímo ve městě. Na stezku bude navazovat moderní interaktivní expozice Příroda hrou, která 
vznikne ve věži vsetínského zámku. Tato se bude věnovat přírodnímu bohatství Valašska. Hravou 
formou zde budou za zapojení počítačové techniky prezentovány základní principy udržitelného 
rozvoje a ochrany životního prostředí a vzájemného oboustranného ovlivňování moderního člo-
věka a přírody. Vystaven zde bude mimo jiné preparát medvěda „Míši z Brodské“. Poslední díl do 
mozaiky středisek ve Vsetíně patří Hvězdárně Vsetín, která pomocí naučné stezky a hracích prv-
ků představí témata udržitelného rozvoje. Úprava a nové vybavení vnitřních prostor hvězdárny 
umožní moderní projekci 3D fi lmů a vzdělávacích programů. 

Druhá environmentální expozice zaměřená na přírodní prostředí ve městě, v parcích a alejích 
bude vybudována v části Zámku v Lešné. Tato expozice bude také doplněna naučnou stezkou 
v zámeckém parku. Na panelech umístěných na lavičkách budou prezentovány estetické funkce 
parku a zároveň budou tato zastavení sloužit jako odpočinkové zóny pro návštěvníky. Prezentován 
bude ale i význam parku pro okolní krajinu, kdy funguje jako hodnotný přírodní biotop. Expozice 
umístěná v zámku bude zaměřena na krásu dřeva, možnosti jeho užití člověkem a jeho význam 
v přírodě. V expozici bude také vystaven řez 300 let starou jedlí.

V Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude vybudován moderní přednáškový sál, kde budou 
prezentovány výukové materiály zaměřené na problematiku vztahu a vzájemného ovlivňování 
moderního člověka a okolní přírody. Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o jak obou-
stranně prospěšných vztazích obyvatel valašského regionu a místní přírody, tak i negativních zpět-
ných vazbách, včetně jejich popisu, vysvětlení a cestách k možné nápravě. 

Provoz středisek, lektorské programy a soutěže, budou zajištěny jak pracovníky Muzea regionu 
Valašska, tak i jeho partnerů. Mezi hlavní patří Společnost pro komunitní práci, o.p.s., Vsetín, Líska 
– o.s., ALCEDO – středisko volného času ve Vsetíně. 

V současnosti je připravována zadávací projektová dokumentace k jednotlivým částem projek-
tu. Práce na expozicích, stezkách a dalším vybavení budou dokončeny příští rok, všechna střediska 
tak budou pro veřejnost otevřena na začátku školního roku – 1. září 2011.

Lukáš SPITZER & Milan PŮČEK
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, CZ-755 01 Vsetín, Česká republika 
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ACTA CARPATHICA OCCIDENTALIS

Společný časopis Muzea regionu Valašsko, p.o. a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.
kontaktní adresa: RNDr. Lukáš Spitzer, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín; 
tel.: 608 378 789; e-mail: aco@muzeumvalassko.cz 

Pokyny pro autory

Časopis Acta Carpathica Occidentalis uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky přírodo-
vědného výzkumu především z regionu Západních Karpat, zejména pak z území Zlínského kraje 
a okolí. Dále personálie a aktuality, recenze a krátká sdělení faunistického nebo fl oristického prů-
zkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

Podmínky přijetí či nepřijetí rukopisu
Do tisku se přijímají pouze práce originální, dosud neuveřejněné, v jiném případě je nutný před-
chozí souhlas redakční rady. Rukopisy procházejí recenzním řízením, o přijetí rozhoduje redakční 
rada na základě posudků obvykle dvou recenzentů. Autor dostane k dispozici posudky recenzen-
tů k zapracování či argumentaci uvedených námitek. Za věcný obsah příspěvku odpovídá autor. 
Redakční rada může učinit stylistické, pravopisné a formální opravy textu (korektury se provádějí 
podle ČSN 880 410). Autoři dostanou své práce ke korektuře v náhledu sazby. Příspěvky nejsou 
honorovány, autor v případě přijetí poskytuje vydavateli práva k publikaci příspěvku v tištěné 
a elektronické formě. Autoři prací obdrží příspěvek v elektronické formě a 1 výtisk sborníku.

Časový harmonogram
Časopis vychází jednou ročně na podzim. Termín ukončení přijímání rukopisů do recenzního říze-
ní je 31. březen daného roku. Posudky recenzentů budou autorovi poskytnuty k zapracování na 
začátku července daného roku.

Rukopisy se přijímají především v češtině a slovenštině (v odůvodněných případech v angličti-
ně). Klíčová slova (Keywords) (neopakujte slova uvedená v názvu článku) a Abstract pouze v ang-
ličtině. Název práce a popisky k přílohám pak povinně česko- či slovensko-anglicky. Překlad si 
autor pořizuje sám, redakce zprostředkovává pouze jazykovou revizi menšího rozsahu.

Práce (včetně příloh) se přijímají přednostně elektronickou poštou. Jiný způsob dodání je nut-
no předem dohodnout. Práce mají mít toto základní uspořádání: stručný a výstižný název a jeho 
překlad do angličtiny, jméno a příjmení autora(ů), adresa autora(ů) včetně PSČ, kontakt na kore-
spondenčního autora (nejlépe e-mail), klíčová slova, abstrakt, vlastní text práce (členění na úvod, 
materiál a metodika, výsledky, diskuze a popřípadě shrnutí, poděkování, literatura, texty k přílo-
hám). Přílohy (obrázky, grafy, tabulky) musí být připojeny jako samostatné soubory. Jednotlivé 
části mohou být podle potřeby spojeny (např. výsledky s diskusí). V odůvodněných případech 
a u krátkých sdělení nemusí být text práce členěn vůbec. Klíčová slova – několik (3–10) slov či 
sousloví vystihujících obsah článku. Abstrakt – stručný obsah článku seznamující s nejdůležitějšími 
výsledky a závěry příspěvku o maximálním rozsahu 2 000 znaků včetně mezer. 

Nadpisy jednotlivých částí práce se píší samostatně na zvláštní řádek, s výjimkou abstraktu a klí-
čových slov. Maximální doporučená délka textu je 54 000 znaků včetně mezer. Text neupravuj-
te do více sloupců, nepoužívejte rozdělování slov. Pro jména rodů, podrodů, druhů a poddruhů 
(ne vyšších taxonomických jednotek) používejte kurzívu, ne však pro autory taxonů, roky a např. 
zkratky subsp., sp. a další. Kurzívou pište také názvy časopisů v části „Literatura“. K  
uvádějte autory citací v textu i v seznamu literatury. Jiné vlastní formátování textu není žádoucí 
(nepřípustné je např. podtrhávání textu).

Obrázky, grafy a tabulky zasílejte vždy jako samostatné soubory MS Offi  ce (MS Excel). Předlohy 

A  C  O  |  A   P



110 |

je nutno dodat ve kvalitě, která umožňuje tisk ve stupních šedi. Popisky k tabulkám a obrázkům 
musí být umístěné na konec textu. V textu rukopisu můžete označit požadovanou budoucí pozici 
jednotlivých tabulek či obrázků (vložením odkazu např. „Obr. 1 zde“ do textu). 

Autoři musí respektovat kodex botanické a zoologické nomenklatury, v části Metodika A Mate-
riál musí být uveden zdroj použité nomenklatury. Jména druhů a nižších taxonomických jednotek 
uvádějte při první zmínce v práci celá, včetně nezkráceného jména autora popisu, roku a případ-
ných závorek (v abstraktu autory popisů neuvádějte). V dalším textu je při opakování možno rodo-
vá jména zkracovat, pokud nemůže dojít k záměně a nejasnostem. Datum pište bez mezer, měsíce 
římskými číslicemi (1.VI.1994), v anglickém textu pište římské číslice malými písmeny (1.vi.1994), 
zde používejte též desetinnou tečku místo čárky (4.7 mm). Kódy lokalit pro síťové mapování pište 
až za název lokality do kulaté závorky – např. Dobrá (6376). Názvy lokalit vypisujte celé, např. 
Frýdlant nad Ostravicí (nikoliv Frýdlant n/O). U faunistických a fl oristických údajů je třeba uvádět: 
zemi, lokalitu (její kód), datum nálezu, počet exemplářů (případně pohlaví, pro samce: M; pro 
samici: F), jméno autora nálezu (leg. nebo lgt.), determinátora (det.), popřípadě autora revize 
determinace (rev.), majitele sbírky (coll.), apod. Při přípravě rukopisu se řiďte pokyny Internetové 
jazykové příručky (http://prirucka.ujc.cas.cz/).

Citace literatury: Pro způsob citace literárních pramenů se řiďte minulými čísly sborníku. Citace 
v textu uvádějte podle vzorů: N  (2005), (Š  2009), Z  & K  (1966), (Z  
& K  1966), při více než dvou autorech pak B  et al. (1998). Všechny práce citované 
v textu musí být uvedeny v seznamu literatury a žádné jiné. Názvy časopisů uvádějte nezkrácené, 
celé (pouze ve výjimečných případech uvádějte ofi ciální zkratku časopisu).
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