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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

1207
přírodní památka
V hrobech
vyhláška
Národní výbor hl. m. Prahy
5/1988
4.7.1988
1.9.1988

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
.....
.....
Městská část Praha 12
Kamýk

Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území

 http://www.mapy.cz
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: 728438 Kamýk
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

892/5
893/2

Druh pozemku podle
KN

Způsob využití pozemku
podle KN

Číslo listu Výměra parcely
vlastnictví celková podle KN
(m2)

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
neplodná půda

414
346

12722
346
13068

Celkem

12722
346

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do
vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.
Příloha č. M2:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
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1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

OP
plocha v ha

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

lesní pozemky
vodní plochy

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní porosty
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

1,3068

neplodná půda

0,0346

ostatní způsoby
využití

1,2722

1,3068

Výměra ochranného pásma se uvádí jen v případě vyhlášeného OP a nevypisuje se v pravé
části tabulky podle způsobu využití pozemku.
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

.....
.....
.....

území není součástí jiného typu chráněného území, jižně od přírodní památky se nachází
přírodní park Modřanská rokle-Cholupice
Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

.....
.....

Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území
1.6 Kategorie IUCN
Kategorií IUCN je podle Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody
(http://drusop.nature.cz) IV. – řízená rezervace.
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1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Pastvina se vzácnými teplomilnými druhy rostlin a živočichů.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A. ekosystémy
název ekosystému

podíl plochy v
ZCHÚ (%)

NATUROVÉ BIOTOPY
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie
15
křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia),
biotop T3.5B Acidofilní suché trávníky bez
význačného výskytu vstavačovitých
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 85
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

popis ekosystému

výchozy spodnoordovických břidlic
s nepatrnou mocností půdní vrstvy, jižní
okraj PP s přesahem do ochranného pásma
větší část převážně západně a
severozápadně orientovaného svahu na
hlubším, živinami bohatším substrátu

B. druhy

název druhu

Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica
koniklec luční český
Daphne cneorum
lýkovec vonný

aktuální
stupeň
početnost nebo ohrožení
vitalita populace
v ZCHÚ
ojedinělé
SO, C2
exempláře
vyhuben před
téměř 45 lety

KO, C1
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popis biotopu druhu

zejména jižní část PP (včetně
přilehlého ochranného pásma),
méně v severovýchodní části PP
Dříve v poměrně značném množství
mezi drobnými úlomky břidlice na
skalním hřbítku v severní části stepi,
roztroušeně i v jiných částech
území.

SO, C2

Gagea bohemica
křivatec český

vitální populace,
v roce 2010 cca
60 kvetoucích
rostlin, větší
množství
sterilních rostlin

Stipa pennata
kavyl Ivanův
Centaurea triumfettii
chrpa chlumní
Rosa gallica
růže keltská

1 trs, nález v roce O, C3
2007
nález v roce 2007 O, C3
pouze historický
výskyt

C3

Armeria vulgaris
trávnička obecná
Orchis morio
vstavač kukačka

jednotlivé
exempláře
pouze historický
výskyt, vyhuben
před 40 lety
ojedinělý výskyt

C4a

Pseudolysimachion
spicatum
rozrazil klasnatý
Peucedanum
oreoselinum
smldník olešníkovitý

vitální populace
v severovýchodní
části a také
v jižní části
Anthericum ramosum opakovaně
bělozářka větvitá
potvrzována,
aktuálně
neověřena
Crepis foetida subsp. nalezena
naposledy při
rhoeadifolia
škarda smrdutá
průzkumu v 80.
mákolistá
letech 20. století
méně vitální
Carex humilis
ostřice nízká
populace ve
společenstvu
suchých trávníků

SO, C2
C4a

Ve společenstvu Koelerio-Phleion
phleoidis, při jižní hranici PP, téměř
výhradně v ochranném pásmu.
Dostálek (2002) uvádí tento druh
jako „kdysi hojný zejména v jižní
části území, v současné době pouze
ojedinělé juvenilní nekvetoucí
exempláře“. Podobně Hrouda
(1989) uvádí, že se jedná o slabou
populaci s klesající vitalitou,
kvetoucí exempláře jen na okraji
lesa Kamýk (5-8 jedinců). V případě
zachování odpovídajících podmínek
(vyloučení stavební a jiné podobné
činnosti, zachování rozvolněných
ploch) by tento druh neměl být
přímo ohrožen.
suché výslunné stráně, lesostepi,
výchozy skal
výslunné ztravnaté či kamenité
svahy
obvykle suché výslunné stráně,
lesostepi, výchozy skal, skalní
štěrbiny a teplomilné doubravy
jižní část chráněného území,
ojediněle v severovýchodní části
kdysi na malé ploše několika metrů
severně od vřesoviště v jižní části
PP
jižní část chráněného území,
ojediněle v severovýchodní části

C4a

výslunné stráně, suché trávníky

C4a

světlé lesy i slunné stráně, v lemech
lesů i na suchých loukách v
teplejších oblastech, častější je na
vápenci
na místech ovlivněných člověkem,
podél cest, na náspech, v kolejištích,
v suchých trávnících, lomech, ve
vinicích
na suchých kamenitých stráních, na
skalních stepích, v suchých
trávnících, také v teplomilných
doubravách a na píscích

C3

C4a
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C4a

Potentilla arenaria
mochna písečná

vitální populace

Silene otites
silenka ušnice

nalezena
C3
naposledy při
průzkumu v 80.
letech 20. století
potvrzený výskyt C4a

Thymus praecox
mateřídouška časná
Trifolium alpestre
jetel alpínský

vitální populace C4a
ve společenstvu
suchých trávníků

vyhledává především suché svahy,
pastviny, okraje skal, písky, někdy i
bory (písčité)
skály, skalní stepi, výslunné stráně,
písčiny
výslunné skalnaté, příp. travnaté
svahy
na suchých loukách, slunných
skalnatých stráních, mezích,
světlých lesích a jejich okrajích

Cryptocephalus
elegantulus
krytohlav

nelze objektivně
stanovit

EN

Cryptocephalus
pygmaeus
krytohlav

nelze objektivně
stanovit

CR

Psylliodes instabilis
dřepčík
Ceutorhynchus
rhenanus
nosatec

nelze objektivně
stanovit
nelze objektivně
stanovit

EN

výslunné stráně

NT

Trachyphloeus
alternans
nosatec

nelze objektivně
stanovit

NT

Trachyphloeus
spinimanus
nosatec

nelze objektivně
stanovit

NT

Brachysomus
villosulus
nosatec

nelze objektivně
stanovit

NT

Papilio machaon
otakárek fenyklový
Berytinus signoreti
štíhlenka
Bruchidius cisti
zrnokaz

nelze objektivně
stanovit
nelze objektivně
stanovit
nelze objektivně
stanovit

O

na plochách stepního charakteru a
různých suchých polopřirozených
plochách, vázaný na Erysimum
crepidifolium
na plochách stepního charakteru,
v půdě či na jejím povrchu, vázaný
na více druhů rostlin z různých
čeledí (polyfág)
na plochách stepního charakteru,
v půdě či na jejím povrchu, vázaný
na více druhů rostlin z různých
čeledí (polyfág)
na plochách stepního charakteru,
v půdě či na jejím povrchu, vázaný
na více druhů rostlin z různých
čeledí (polyfág)
sušší stráně stepního a lesostepního
charakteru
výslunné stráně

Bufo bufo
ropucha obecná

ještě před
několika lety 1
dospělý jedinec

O, LC

VU
EN
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na plochách stepního charakteru,
pravděpodobně vázaný na více
druhů rostlin z různých čeledí
(polyfág)
různých suchých polopřirozených
plochách, vázaný na 2 rody rostlin
- Thymus, Origanum

na plochách stepního charakteru a
různých suchých polopřirozených
plochách, vázaný na Helianthemum
ovatum
podmínky kreprodukci skýtá blízká
nádrž v Kamýku

Perdix perdis
koroptev polní

předpokládaný
SO, NT
výskyt, zatím
nebyl potvrzen
na přeletu,
O, NT
ojediněle
hnízdění 1-2 párů
v minulosti,
O, NT
hnízdící na zemi

Galerida cristata
chocholouš obecný

v minulosti,
hnízdící na zemi

O, EN

Passer montanus
vrabec polní

na přeletu

LC

Passer domesticus
vrabec domácí
Apus apus
rorýs obecný

na přeletu

LC

na přeletu

O

Lacerta agilis
ještěrka obecná
Lanius collurio
ťuhýk obecný

suchá a slunná místa, výslunné
svahy
v otevřené krajině porostlé trnitými
keři; v ČR je letním hostem, zimuje
ve východní a jižní Africe
extenzivně využívané louky, obilná
pole a porosty mladých, nejčastěji
listnatých stromků
na suchých otevřených lokalitách,
nejčastěji na staveništích, polích,
loukách, sportovištích, na
rozsáhlých zahradách nebo v sadech
vyhledává otevřenou krajinu se
sady, křovinami a lesíky; v obcích či
městech spíše na jejich okraji nebo v
zahradách
lidská sídliště všeho druhu a jejich
blízké okolí
převážně ve městech a na vesnicích,
vzácně i v lesích nebo skalnatých
oblastech, je tažný

Vysvětlivky a použité zkratky:
C1 – kriticky ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C3 – ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C4 – vzácnější taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001), který vyžaduje další pozornost
(C4a – méně ohrožené taxony)
KO – kriticky ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992
Sb.
SO – silně ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb.
O - ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb.
CR – kriticky ohrožený druh Červeného seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
EN – ohrožený druh Červeného seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
VU - zranitelný druh Červeného seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
LR/nt; NT - téměř ohrožený druh Červeném seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
LC – málo dotčený druh Červeném seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003)
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1.9 Cíl ochrany
Dlouhodobým cílem péče je udržení přírodovědné hodnoty xerotermní stráně,
redukovat zarůstání expanzivními druhy (zejména ovsíku vyvýšeného) a zachovat
mezernatost (rozvolněných ploch) lučních porostů. Dlouhodobým cílem péče je dále zachovat
plochu xerotermní stráně nezarostlou od křovin a keřů jejich vyřezáváním při okrajích a
podporovat výskyt bezobratlých živočichů vhodně načasovaným managementem (kosení
s časovým posunem seče atp.).
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
(s využitím materiálů Němec & kol. 1997, Kubíková & kol. 2005, Dostálek 2002)

Popis, obecná charakteristika
Přírodní památku V hrobech tvoří mírný svah se severozápadní expozicí na horním
toku Lhoteckého potoka (dnes již kanalizovaného). V severní části na chráněné území
navazuje sídliště Kamýk, v jižní části neudržovaný ruderalizovaný porost u
Hydrometeorologického ústavu s třtinou křovištní, na který navazuje silnice mezi Modřany a
sídlištěm Libuš.
Klimaticky spadá chráněné území do okrsku MT – mírně teplá oblast, mírně suchého
s převážně mírnou zimou. Klimatickou charakteristiku dokládají dlouhodobé průměry ročních
hodnot nejbližších stanic:
stanice

nadmořská výška

prům. teplota °C

průměrné srážky

Kunratice
Průhonice
Radotín
Říčany
Uhříněves

288
304

8,1
8,1

401
295

7,8
8,3

534
611
533
623
575

délka veg. období

161
159
158
158
166

Nejvyšší průměrné srážky jsou v měsíci červnu a činí u uvedených stanic 74-85 mm, v tomto
měsíci jsou i nejvyšší teploty
Zdejší mírně teplé klima charakterizuje průměrná roční teplota vzduchu 8,3 až 8,8°C a
roční úhrn srážek 550-650 mm. Z dalších klimatických ukazatelů – počet letních dní mezi 40–
50, počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více mezi 140–160, průměrný počet dnů se
srážkami 1mm a více mezi 100–120 mm, srážkový úhrn ve vegetačním období 400–450 mm,
v zimním období 200–250 mm.
Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (Skalický in Hejný et al.
1988) se přírodní památka nachází ve fytogeografickém okresu 10. Pražská plošina,
v podokresu 10b. Pražská kotlina. Společenstvo svazu Koelerio-Phleion phleoidis, konkrétně
as. Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970 (syn.Pulsatillo
pratensis-Avenuletum pratensis Kolbek 1978), které se vyskytuje ostrůvkovitě na silikátových
horninách v mírně vlhkém klimatu, ukazuje na klimatický předěl, který probíhá jižním
okrajem Prahy a odděluje teplejší sever (termofytikum) od chladnějšího jihu (mezofytikum)
středních Čech.
Geomorfologicky náleží chráněné území do celku Pražská plošina, podcelku Říčanská
plošina a okrsku 5a-2a-c Úvalská plošina, má plochý reliéf s mělce zahloubeným údolím
Lhoteckého potoka s nevýrazně vystupujícími svahy.
Geologie a pedologie
Geologický podklad tvoří spodnoordovické břidlice v blízkosti hranice
štěchovickou skupinou proterozoika. Převažují tu mělké rankery, zčásti kambické.
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Historie území
Chráněné území je bývalou pastvinou. Vývoj území je dobře patrný na historických mapách a
starších leteckých snímcích:

Historická mapa z tzv. 2. vojenského mapování v měřítku 1:28.800 z let 1836-52 – dnešní
přírodní památka je znázorněna jako pastvina uprostřed polí, na které v západní části
navazoval les (http://www.mapy.cz).
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Podobně je tomu na mapě stabilního katastru z roku 1840 (http://archivnimapy.cz)

Letecký snímek z roku 1938 – přírodní památka jako travnatý svah uprostřed polí
(http://wgp.urhmp.cz).
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Letecký snímek z roku 1953 – přírodní památka jako travnatý svah uprostřed polí, v severní
části se už staví sídliště Kamýk (http://wgp.urhmp.cz).

Letecký snímek z roku 1975 – téměř již současný stav, zatím ještě bez budovy základní školy
(http://wgp.urhmp.cz).
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Potenciální přirozená vegetace území
Pojem potenciální přirozená vegetace znamená vegetaci, která by pokrývala území
v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka. Mapovaná skladba vegetace je
optimálním cílovým stavem, který je v rovnováze s abiotickými podmínkami prostředí.
Rekonstrukci přirozené vegetace na území Hlavního města Prahy provedli MORAVEC,
NEUHÄUSL & al. (1991). Podle ní by se v hranicích současné přírodní památky, nacházela
lipová doubrava (Tilio-Betuletum – TB), což je vegetace charakteristická pro živinami chudší
půdy terasových písků a odvápněných sprašových hlín na rovinách a mírných svazích
v nejnižších polohách (do 300 m n.m.) teplých a sušších oblastí a představuje okrajový typ
mezotrofních a mezofilních listnatých lesů na přechodu k acidofilním doubravám. Přirozené
porosty mají zapojené stromové patro, silně potlačené patro keřové a dobře vyvinutý bylinný
pokryv. Ve stromovém patře převládá obvykle dub zimní (Quercus petraea), vzácně dub letní
(Q. robur). Lípa srdčitá (Tilia cordata) vystupuje často jako subdominanta. V příměsi zůstává
z mladších stádií bříza bělokorá (Betula pendula), vzácněji se v podrostu udržuje habr obecný
(Carpinus betulus), popř. jiné listnáče.
Západně od přírodní památky by se nacházela černýšová dubohabřina biková
(Melampyro nemorosi-Carpinetum luzuletosum - MCl). Zpravidla se jedná o dubohabrové
háje s příměsí náročnějších listnáčů (lípy srdčité, javorů, jasanů aj.) a s převahou mezofilních
druhů v bylinném patře. Černýšová dubohabřina představuje klimaxovou vegetaci na středně
vlhkých, mezo- až eutrofních půdách hnědozemního typu v nížinách a v pahorkatinném
stupni České vysočiny.
Východně potom biková doubrava (Luzulo albidae-Quercetum - LzQ). Jedná se o
klimaxové lesní společenstvo na chudých silikátových horninách nebo oligotrofních terasách
s dominantním dubem (Quercus petraea, Q. robur), v prosvětlenějších partiích bříza bělokorá
(Betula pendula) a ojediněle jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
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Mapa potenciální přirozené vegetace v části přírodní památky V hrobech (TB – TilioBetuletum, MCl - Melampyro nemorosi-Carpinetum luzuletosum, LzQ – Luzulo albidaeQuercetum; © MORAVEC, J., NEUHÄUSL, R. & al. (1991)).
Současná flóra a vegetace chráněného území
Menší, ale přírodovědně nejvýznamnější část pozvolně se svažující stráně pokrývá
subtermofilní suchý trávník teplých oblastí svazu Koelerio-Phleion phleoidis, konkrétně as.
Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970 (syn.Pulsatillo
pratensis-Avenuletum pratensis Kolbek 1978), tvořený převážně kostřavou žlábkatou
(Festuca rupicola) a ovsířem lučním (Avenula pratensis).
Tato společenstva také hostí řadu vzácných druhů, ať už ty, které odtud byly udávané
v minulosti (lýkovec vonný – Daphne cneorum, růže keltská – Rosa gallica, vstavač kukačka
– Orchis morio) nebo ty, které jsou zde stále ještě potvrzovány (koniklec luční český –
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), křivatec český – Gagea bohemica, trávnička obecná –
Armeria vulgaris, úložník klasnatý – Pseudolysimachion spicatum). Nebezpečím pro tato
spoečenstva je pronikání expanzivního ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius)
z okolních ploch
Větší část převážně západně a severozápadně orientovaného svahu na hlubším,
živinami bohatším substrátu zaujímají mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhentaherion
s běžnějšími lučními druhy.
Drobná občasná vodoteč při severní hranici přírodní památky je v severní části
doprovázená ruderální vegetací svazu Arction lappae, v jižní části pak mokřadní vegetací
svazu Caricion rostratae s kosatcem žlutým (Iris pseudacorus) a skřípinou lesní (Scirpus
sylvaticus).
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Nejbližší okolí chráněného území je tvořeno z jihu a východu navážkami břidlic se
sporou vegetací ruderálního charakteru svazu Dauco-Melilotion a ze severu za drobnou
vodotečí lučním porostem svazu Arrhenatherion. Sukcesní vývoj porostů na živinami
chudých břidlicích směřuje pozvolna k relativně hodnotnému porostu stepního rázu.
Sešlapávaná stanoviště podél pěšiny, která vede chráněným územím, jsou osídlována
společenstvem s převládajícícm Polygonum arenastrum. Toto společenstvo je možné přiřadit
k asociaci Polygonetum avicularis.
Po floristické stránce se území věnoval v 50. a 60. letech 20. století Palek, který své
nálezy publikoval na konci 70. let 20. století (Palek 1977–1978). Odtud víme např. o výskytu
lýkovce vonného (Daphne cneorum; ještě v roce 1953), silenky ušnice (Silene otites; údaj
z roku 1954) nebo violky písečné (Viola rupestris; ještě v roce 1965).
Vstavač kukačka (Orchis morio) se vyskytoval na pahorku podle místních občanů
ještě počátkem 70. let 20. století (Kubíková et al. 2007) a jeho výskyt uvádí také Vávra
(1993).
Vávra (1993) konstatuje plošný ústup a vymizení vzácnějších druhů zdejší květeny,
které tu zaznamenal v minulých desetiletích (převážně na konci 60. let 20. století. Lýkovec
vonný (Daphne cneorum) tehdy rostl zejména v severovýchodní části území, nyní již v území
neroste. Vstavač kukačka (Orchis morio) rovněž vyhynul. Koniklec luční český (Pulsatilla
pratensis subsp. bohemica) zaznamenal Vávra (1993) v mnoha stech exemplářích, v roce
1992 zaznamenal jediný. Poměrně četné porosty křivatce českého (Gagea bohemica)
vymizelo a přežilo několik málo sterilních rostlin.
Podrobný floristický průzkum prováděla v letech 1976–1980 Kubíková (in Kubíková
1981), kdy byly zaznamenány i běžné druhy, a to i druhy podél prameniště Lhoteckého
potoka. V roce 1993 provedl detailní floristický průzkum území Smrček (1993), v roce 1998
zaznamenal v území některé rostlinné druhy Špryňar (in Špryňar & Marek 2001). Poslední
inventarizační průzkum prováděl v roce 2007 Kubíková a Adámek (in Kubíková & al. 2007).
Při něm byl překvapivě nalezen mj. i jeden trs kavylu Ivanova (Stipa pennata).
Pro potřebu plánu péče byl v roce 2010 zpracován orientační botanický průzkum
doplněný o nálezy z roku 2009. Při něm byl potvrzen výskyt křivatce českého (Gagea
bohemica; v bohaté populaci sčítající asi 60 kvetoucích exemplářů), koniklece lučního
českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica; napočítáno 20 kvetoucích rostlin) a další
druhy červeného seznamu, většinou hodnocené jako druhy vyžadující další pozornost
(trávnička obecná – Armeria vulgaris, rozrazil klasnatý – Pseudolysimachion spicatum,
smldník olešníkovitý – Peucedanum oreoselinum, ostřice nízká – Carex humilis, mochna
písečná – Potentilla arenaria, mateřídouška časná – Thymus praecox a jetel alpínský –
Trifolium alpestre). Některé druhy nebyly nalezeny (např. bělozářka větvitá – Anthericum
ramosum nebo kavyl Ivanův – Stipa pennata), což ale mohlo být způsobeno probíhající sečí
v chráněném území.

Fauna chráněného území
Na bylinný kryt je vázáno velké množství bezobratlých živočichů, hlavně hmyzu.
Hojné jsou různé druhy čmeláků a jiných blanokřídlých, ale také rovnokřídlých (sarančata).
Nalezeny byly píďalky Antonechloris smaragdaria, Sterrha serpentata a na janovec vázaná
Chesias legatella, také mizející ploštice štíhlenky Berytinus signoreti a Berytinus crassipes.
Lokálně se vyskytuje nápadně bílá a dosti velká píďalka s vazbou na stepní biotopy –
bělokřídlec luční (Siona lineata).
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Průzkum motýlů prováděl v letech 1986-1987 J. Mareš (viz Mareš 1987) a pro potřeby
předchozího plánu péče J. Vávra (in Dostálek 2002). Z chráněných druhů (vyhláška č.
395/1992 Sb.) nebo z druhů uvedených v červeném seznamu (Farkač & al. 2005) byl zjištěn
pouze otakárek fenyklový – Papilio machaon při prvně jmenavaném průzkumu. Z dalších
druhů je možné zmínit výskyt okáče bojínkového (Melanargia galathea), žluťáska
řešetlákového (Gonepteryx rhamni), hojný výskyt drobnokřídlíka bělotečného (Eriocrania
unimaculella; na mladých náletových exemplářích břízy bělokoré), adély zlaté (Adela
dumerilella; potravně vázané na úložník klasnatý), dále pouzdrovníčků Coleophora
bernouiella (vázaného na náletové exempláře jabloně, v Praze má jen ojedinělý výskyt),
Coleophora mayrella (druh vázaný na stepní porosty jetele lučního), Coleophora lixella (v
mladých stádiích žije na květech mateřídoušky, později na měkkolistých travách v okolí, na
lokalitě je vázán na nejsušší partie s výchozy ordovických břidlic). Nalezen byl také ještě
přástevník chrastavcový (Diacrisia sanio) – lokální přástevník střední velikosti s nápadným
pohlavním dimorfismem, s vazbou na stepní biotopy. Celkově území přírodní památky
V hrobech není pro skupinu motýlů příliš významný – je to dáno malou rozlohou území a
jeho izolovaností. Výskyt teplomilných a stepních druhů motýlů je pouze jednotlivý a
většinou se jedná o zálety z okolních lokalit.
Z reliktních a pro území typických fytofágních brouků zde byli zjištěni z
mandelinkovitých Coptocephala quadrimaculata, Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus
fulvus, Cryptocephalus elegantulus, Psylliodes instabilis, dřepčíci Aphtona pygmaea a
Longitarsus jacobae; z luskokazovitých je zde Bruchidius cisti (na devaterníku vejčitém) a
nosatcovití Apion formaneki, terikolní bezkřídlý Trachyphloeus aristatus, Trachyphloeus
spinimanus, Trachyphloeus angustisetulus, Trachyphloeus asperatus, Brachysomus villosulus
a Brachysomus echinatus, reliktní Apion penetrans, Sitona inops, Ceutorhynchus rhenanus,
Gymnaetron plantaginis, Rhynchaenus subaeneus.
Z obratlovců stojí za zmínku ptačí fauna. Dobré hnízdní podmínky skýtají pouze keře.
Např. v sezoně roku 2004 bylo prokázáno hnízdění jednoho páru kosa černého (Turdus
merula) a jednoho páru strnada obecného (Emberiza citrinella), ale také dvou párů ťuhýka
obecného (Lanius collurio), což je v pražských podmínkách ojedinělé. Hnízdění druhů
hnízdících na zemi (např. skřivan polní – Alauda arvensis, bažant obecný – Phasianus
colchicus) bývá neúspěšné, především z důvodu vysoké návštěvnosti území.
V minulosti zde byli běžní i ptáci hnízdící na zemi jako např. koroptev polní (Perdis perdix)
nebo chocholouš obecný (Galerida cristata).
Další (početnější) skupinou ptáků jsou druhy létající do území pouze za potravou nebo
ty, které pouze přelétají. Hmyzožravé ptáky zastupuje např. konipas bílý (Motacilla alba),
rorýs obecný (Apus apus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a sýkory koňadra (Parus
major) a sýkora modřinka (Parus caeruleus). Travní semena jsou potravou např. pro zvonky
zelené (Carduelis chloris), zvonohlíky zahradní (Serinus serinus), stehlíky obecné (Carduelis
carduelis), vrabce polní (Passer montanus), vrabce domácí (Passer domesticus) a havrany
polní (Corvus frugilegus). Tyto pěvce spatříme v území zejména na podzim a v zimě. Dravci
v území jsou zastoupeni poštolkou obecnou (Falco tinnunculus) a kání lesní (Buteo buteo).
Z obojživelníků a plazů byla v roce 2004 zastižena pouze dospělá ropucha obecná
(Bufo bufo; podmínky k reprodukci skýtá blízká nádrž v Kamýku), předpokládaný výskyt
ještěrky obecné (Lacerta agilis) nebyl potvrzen. Ze savců byl pozorován hraboš polní
(Microtus arvalis) a krtek obecný (Talpa europea).

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
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a) ochrana přírody
(s využitím materiálu Dostálek 2002)
Území přírodní památky je bývalou pastvinou, jak dokládají i historické snímky z 19.
století. Rostlinný pokryv se vytvpořil na geologickém podkladu živinami chudých
spodnoordovických břidlic. Lokalita byla v minulosti obklopena poli a loukami, na
severozápadě se téměř dotýkala lesního porostu Kamýk. Na svém severozápadním okraji byla
obtékána drobnou vodotečí, kolem níž existovaly v minulosti velmi hodnotné porosty
mokřadní vegetace s ohroženými druhy rostlin.
Lokalita byla již v šedesátých letech velmi dobře známa specialistům – botanikům, ale
i širší veřejnosti a „zahrádkářům“, kteří zde nalézaly mnohé lákavé objekty své pěstitelské
vášně. Především jejich zásluhou zde dnes již není možné řadu chráněných druhů nalézt nebo
jen ve velmi slabých populacích, tyto druhy stavěly současnou přírodní památku mezi
nejzajímavější biotopy na pražském území
V souvislosti s rostoucí panelovou zástavbou (zástavba se dostala na kraj dnešní
přírodní památky už v 50. let 20. století) a rozsáhlými zemními pracemi v blízkém okolí
(základní škola, hřiště, meteorologický ústav) byly okrajové partie dnešní přírodní památky
silně poškozeny, zruderalizovány a místy zcela zničeny. Mokřadní společenstva podél
vodoteče téměř beze zbytku zanikla. Na přelomu 20. a 21. století byla lokalita opatřena
z důvodu ochrany před intenzivním antropickým tlakem drátěným oplocením se vstupní
brankou.
Ke konci 80. let proběhla, tak jako i jinde na suchých stepních trávnících, invaze
ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Tato invaze pravděpodobně souvisela se
zvýšeným spadem oxidů dusíku a současně s obdobím značně deštivých letních měsíců.
V současné době je lokalita cílem vycházek obyvatel okolních panelových domů.
S oblibou jsou zde venčeni psy a jsou zde s nimi praktikovány rozličné prvky výcviku
Nejbližší okolí bylo přetvořeno mocnými navážkami, bez dalších terénních úprav. V těsném
sousedství vznikl sportovní areál. Porost přírodní památky silně trpí sešlapem a pronikání
ruderálních druhů rostlin z okolních navážek zemin.
Přítomnost většího množství živin (venčení psů, celková eutrofizace krajiny) je
důvodem většího šíření ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a zapojování drnu, které
představuje do budoucna značné riziko pro konkurenčně slabé druhy vzácných rostlin i
živočichů vázané na rozvolněné plochy vegetace.
Přes značnou devastaci lokality má přírodní památka charakter refugia pro rostliny a
živočichy subtermofilního charakteru. Jako takovou je nutno ji všemožně chránit a zabránit
pokračující devastaci.
g) rekreace a sport
Vysoká návštěvnost území – nejčastějšími návštěvníky jsou lidé se psy. Volně
pobíhající psi znesnadňují existenci drobných savců (dříve zde žili a rozmnožovali se zajíci
polní a králíci divocí) a znemožňují rozmnožování ptáků hnízdících na zemi (např. bažant
obecný, koroptev polní). Psi se kálením podílí na eutrofizaci území a současně vyhrabáváním
jamek narušují nevhodně půdní povrch (viz také bod 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče
a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup).
i) jiné způsoby využívání
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Hromadění odpadu v mělkém zářezu Lhoteckého potoka, je třeba průběžná kontrola a
případné odstraňování odpadu.
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.4 Základní údaje o nelesních pozemcích

Plocha č. 1 – návrší tvořené suchými trávníky v nejjižnější části PP
zahrnující i část ochranného pásma
Zřejmě nejcennější část chráněného území – mírné návrší na primitivních půdách
výchozů horninového podkladu, se suchými trávníky společenstva Koelerio-Phleion
phleoidis. Výskyt většiny vzácných druhů v území – křivatce českého (Gagea bohemica),
koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), rozrazilu klasnatého
(Pseudolysimachion spicatum), jetele alpínského (Trifolium alpestre), mochny písečné
(Potentilla arenaria) smldníku olešníkovitého (Peucedanum oreoselinum) a dalších druhů.
Součástí této plochy je i malé vřesoviště (svaz Calluno-Genistion) na ploše přibližně
7x7 metrů s devaterníkem velkokvětým tmavým (Helianthemum grandiflorum subsp.
obscurum), třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum), kostřavou žlábkatou (Festuca
rupicola), mateřídouškou časnou (Thymus praecox), hvozdíke kartouzkem (Dianthus
carthusianorum), jestřábníkem chlupáčkem (Hieracium pilosella), pryšcem chvojkou
(Euphorbia cyparissias) a dalšími druhy z navazující stepní plošky.
Cílem péče by mělo být zachování dostatečného množství rozvolněných ploch (většina
druhů suchých trávníků jsou druhy konkurenčně poměrně slabé)

Plocha č. 2 – centrální část PP s převažujícími mezofilními loukami
Centrální část chráněného území, převažují mezofilní louky svazu Arrhenatherion
s dominujícím ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius) a dále s trojštětem žlutavým
(Trisetum flavescens), svízelem bílým (Galium album), rdesnem hadí kořen (Bistorta major),
pampeliškami (Taraxacum sect. Ruderalia), srhou říznačkou (Dactylis glomerata), svízelem
syřišťovým (Galium verum) a dalšími druhy.
Pouze místy se objevují plošky směřující vegetačně k suchým trávníkům svazu
Koelerio-Phleion phleoidis. Vzhledem k maloplošnému výskytu a přechodům do okolních
porostů ale nebyly vymapovány. Převažuje kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) a několik
málo druhů suchých trávníků.
Roztroušeně se na ploše objevují keře, především růže (Rosa sp.), také jasan (Fraxinus
excelsior). Na nich se zdržují někteří ptáci z okolí. V době návštěvy byly pozorovány sýkory
koňadry (Parus major), vrabci polní (Passer montanus) a červenka obecná (Erithacus
rubecula).
Na průchozí cestě jsou vyvinuta společenstva sešlapávaných stanovišť s truskavcem
ptačím, (Polygonum aviculare agg.). Toto společenstvo je možné přiřadit k asociaci
Polygonetum avicularis.

Plocha č. 3 – suché trávníky v jihovýchodní části PP
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Cenná část chráněného území s fragmenty suchých trávníků zařaditelných do
společenstva Koelerio-Phleion phleoidis. Mezi jinými byly zaznamenány devaterník
velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), kostřava žlábkatá (Festuca
rupicola), smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum), jetel rolní (Trifolium arvense),
zvonek z okruhu zvonku okrouhlolistého (Campanula rotundifolia agg.), pryšec chvojka
(Euphorbia cyparissias), řebříček (Achillea millefolium agg.), chrpa latnatá (Centaurea
stoebe).
Pouze pomístně se objevují plochy s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius) a
některými druhy mezofilních luk – jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata) a další.
Součástí plochy je větší množství dřevin – růže (Rosa sp.), břízy (Betula pendula), bez
černý (Sambucus nigra) nebo větší plocha s janovcem metlatým (Sarothamnus scoparius).
Cílem péče by mělo být zachování dostatečného množství rozvolněných ploch (většina
druhů suchých trávníků jsou druhy konkurenčně poměrně slabé)

Plocha č. 4 – ochranné pásmo při západní hranici PP tvořené mezofilními
loukami
Tato plocha z větší zasahuje do ochranného pásma – dílem je tvořena křovinami podél
občasné vodoteče s mokřadní vegetací svazu Caricion rostratae a dílem mezofilními loukami
svazu Arrhenatherion.
Křovinný pás tvoří hranici přírodní památky, nejčastěji jsou zastoupeny růže (Rosa
sp.), dále jabloně (Malus domestica), ořešák (Juglans regia), akáty (Robinia pseudoacacia; už
pouze z výmladků), mahalebky (Prunus mahaleb), duby letní (Quercus robur), javor klen
(Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata), ptačí zob
(Ligustrum vulgare), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), svídy (Cornus sanguinea), třešně
(Prunus avium). Na nich se zdržují někteří ptáci z okolí. V době návštěvy byly pozorovány
sýkory koňadry (Parus major), vrabci polní (Passer montanus), sojka obecná (Garrulus
glandarius) a červenka obecná (Erithacus rubecula).
Mokřadní vegetace je zastoupena skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), kosatcem
žlutým (Iris pseudacorus), vrbou jívou (Salix caprea), krvavcem totenem (Sanguisorba
officinalis) nebo tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria).
Na mezofilní louce byly mj. zaznamenány tyto druhy: ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), srha říznačka (Dactylis glomerata), silenka širolistá bílá (Silene
latifolia subsp. alba), vratič obecný (Tanacetum vulgare), kuklík městský (Geum urbanum),
rozrazil (Veronica chamaedrys agg.) mochna stříbřitá (Potentilla argentea), ale také třtina
křovištní (Calamagrostis epigejos) či nepůvodní zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)
Příloha:
- tabulka „Popis dílčích ploch a objektů” – příloha č. T2
- mapa dílčích ploch a objektů – příloha č. M3
2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území
a závěry pro další postup
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O přírodní památku je minimálně v posledních letech pečováno v souladu
s předchozím plánem péče – ta spočívá v kosení ovsíkových luk 2x ročně (přibližně plocha 2
tohoto plánu péče), kosení stepních trávníků v horní části svahu 1x ročně, přičemž seč je
prováděna mozaikovitě – příslušný rok je posekána vždy polovina tohoto území (přibližně
plocha 3 tohoto plánu péče).
Pahorek se společenstvem Koelerio-Phleion phleoidis (plocha 1 tohoto plánu péče) je
udržován sečí 1x za 2 roky, přičemž je tato péče od roku 2006 každoročně doplněna pastvou
(na straně uvnitř ohrazeného prostoru méně intenzivně, na straně vně ohrazení více
intenzivně). Navíc je tato plocha oplocena pletivem.Tyto zásahy měly pozitivní vliv na
teplomilná společenstva. Součástí následné péče by mělo být víceméně pokračování v těchto
zásazích.
Vzhledem k plošně malé rozloze nejcennější části (plocha 1 tohoto plánu péče), by
bylo vhodné vyzkoušet další způsoby péče – ať už umělé narušování povrchu (rycí vidle
apod.) nebo vypalování – hlavním výsledkem takových zásahů by mělo být zamezení
vytváření souvislého travního drunu a zachování, příp. vytvoření dostatku rozvolněných
ploch, které jsou významné jak pro konkurenčně slabé druhy rostlin (většina ohrožených
druhů v území), tak pro řadu bezobratlých. Výsledky zásahů každoročně kontrolovat a
průběžně je podle výsledků zásahů modifikovat v následujícím roce.
Je nezbytné veřejnost důsledně informovat o navržených zásazích a zejména o
podmínkách pobytu v chráněném území. Případné nevhodné chování (pobíhání psů bez
vodítka, vyhrabávání jamek psy, demolování oplocení apod.) často nebývá záměrem, ale spíše
nepochopením nastaveného režimu ochrany. Pokud se to spojí s důslednými opravami
oplocení nejcennějších částí, opakovaným vyvěšováním informačních textů, mohl by se
negativní trend návštěv veřejnosti alespoň přibrzdit.
Území je v terénu dobře označeno, dvěma sloupky na obou stranách přírodní památky.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Vzhledem k předmětu ochrany je prioritní zachování xerotermních organismů
vázaných na stepi s roztroušenými dřevinami obhospodařovaných pastvou a sečí. Tyto zájmy,
spočívající v potlačování sukcese, jsou vzhledem k charakteru okolní krajiny prioritní a měly
by být nadřazeny ochraně organismů pozdějších sukcesních stádií. V MZCHÚ ani v jejím OP
nebyly zjištěny druhy takovýchto stanovišť, které by bylo nutné při péči o území upřednostnit.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
c) péče o nelesní pozemky

Plocha č. 1 – návrší tvořené suchými trávníky v nejjižnější části PP
zahrnující i část ochranného pásma
Cílem péče je podpořit stávající rozvolněnost porostu, zamezení šíření konkurenčně
silných druhů, zejména ovsíku. Dále podpora bezobratlých mozaikovitou sečí.
V současné době na této ploše probíhá pastva ovcí a koz (jednou ročně), kterou lze
jedině dopručit. Současně je plocha 1x za 2 roky pokosena. Tento způsob managementu se
zdá být vhodný a bylo by dobré v něm nadále pokračovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o
malou plochu, bylo by vhodné zkusit i jiné způsoby narušování – rycími vidlemi, hráběmi.

Plocha č. 2 – centrální část PP s převažujícími mezofilními loukami
Pravidelnou sečí redukovat šíření ovsíku vyvýšeného, v ideálním případě sečí 2x ročně a
nekosit plochu najednou, ale postupně, v pásech.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Kosení
2x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
květen, (červenec-)srpen, dosečení neposečených pásů později
na podzim týž rok nebo další rok brzy zjara

Upřesňující podmínky

Plocha č. 3 – suché trávníky v jihovýchodní části PP
Cílem péče je podpořit stávající rozvolněnost porostu, zamezení šíření konkurenčně
silných druhů, zejména ovsíku. Dále podpora bezobratlých mozaikovitou sečí.
Níže jsou uvedeny alternativy – asi nejvhodnějším způsobem péče by byla pastva ovcí
a koz, nicméně další způsoby péče (kosení, vypalování) je možné také použít a v ideálním
případě kombinovat (rozdělení na menší plošky a ty udržovat střídavě různými
managementovými opatřeními).
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Plocha č. 4 – ochranné pásmo při západní hranici PP tvořené mezofilními
loukami
Zajistit kosení s nižší prioritou – cílem je především redukce akátu, který by mohl
ohrožovat vlastní plochu PP. Kosení má spíše kosmetický charakter – umožní (resp. podpoří)
rozptyl návštěvníků i mimo vlastní plochu PP.

Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Kosení
1-2x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
květen, (červenec-)srpen

Upřesnění návrhu péče k plochám č. 1 a 3
Alternativa 1– kosení
Seč mozaikovitá, v pásech širokých několik metrů (nebo v několika dílčích částech),
seč v sousedním pásu načasovat až odroste prvně sekaný porost nebo až další rok.
Kosení provádět takovým způsobem, aby docházelo k diferenciaci sezónního vývoje
travního porostu na lokalitě (např. část posečená v květnu, část posečená v červnu, část ležící
ladem) a dlouhodobě také k rozrůznění druhové skladby rostlin.
Aby docházelo k udržení druhové rozmanitosti bezobratlých, je nutné jim zajistit pro jejich
vývoj vzrostlou vegetaci. Z toho důvodu by měla být seč prováděna mimo hlavní vegetační
sezónu (tj. mimo červen-září).
Ideální je systém hospodaření, tzn. seč provádět mozaikovitě, v pásech širokých
několik metrů, seč v sousedním pásu načasovat až odroste prvně sekaný porost nebo až další
rok. Jinak řečeno se na louce musí vždy nacházet vzrostlá vegetace ve fázi kvetení. Poměr
posečené části travního porostu k neposečené by měl být zhruba 3:1. Na sušších stanovištích
je lépe ponechat spíše větší díl neobhospodařované plochy (tj. až 1/3). Pokud je to možné,
měly by být ponechány nesečené plochy větší než 0,5 ha.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Kosení
1x ročně
1x za 2 roky
Ručně nebo mechanizovaně
(červenec-)srpen, dosečení neposečených pásů později na
podzim týž rok nebo další rok brzy zjara

Upřesňující podmínky

Alternativa 2 – vypalování
Pastvu a seč je možno kombinovat se třetím tradičním nástrojem na údržbu travních
porostů, a tím je vypalování (vždy je nutno požádat o výjimku ze zákona obecní
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úřad/městskou část, příp. orgány ochrany přírody). Přestože chybí ucelenější informace o
dopadu vypalování na faunu bezobratlých, ukazuje se, že vypalování společenstvům
bezobratlých z dlouhodobého hlediska prospívá.
Jeho význam spočívá v odstranění vrstvy stařiny, omezení výskytu houbových
patogenů, rychlejší mineralizaci surového humusu, urychlení koloběhu živin a zlepšení
světelných podmínek, což následně umožňuje klíčení semen řady druhů rostlin a podporuje
vegetativní rozrůstání.
Je vhodné provádět pouze maloplošně (popř. mozaikovitě) a nejlépe v zimních
měsících za holomrazů nebo (lépe) velmi časně zjara při prvním oschnutí nadzemní biomasy
(stařina je již dostatečně proschlá, ale půda je po zimě ještě značně zvlhlá, resp. zmrzlá), aby
nedocházelo k likvidaci bezobratlých – hmyzu, pavouků a půdní fauny. Nežádoucí je
vypalovat plochy s třtinou křovištní, která se tímto zásahem naopak velmi podpoří v šíření
pomocí podzemních orgánů.
Vypalovaná plocha by v daném roce neměla přesáhnout zhruba 1/5 celkové rozlohy
lokality a měly by být prováděna nepravidelně (v různých létech).
Vždy je nutno požádat o výjimku ze zákona přislušný orgán ochrany přírody, v tomto
případě odbor ochrany prostředí MHMP.

Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Vypalování
1x za 3 roky
1x za 5 let
mimo vegetační dobu, X-II

Alternativa 3 – pastva
Je možné aplikovat v humóznějších částech a ve vlhčích letech, zejména kozami a
ovcemi (jiná zvířata se nedoporučují).
Pastva zvířat, zejména ovcí a koz – působí narušení povrchu půdy, mění konkurenční
poměry mezi druhy, otvírá volné prostory nutné pro generativní obnovu, odstraňuje
přebytečnou biomasu a zabraňuje nežádoucí sukcesi společenstva, obvykle v neprospěch
širokolistých mezofilních trav jako je ovsík.
Pastva je možná jen tam, kde zvířatům nehrozí nebezpečí. Ovce lze snadno umístit do
ohradníků, kozy potřebují celodenně pastevce, příp. individuální úvazek. Jinou možností je
zajištění pomocí ovčáckých psů. Pro docílení přiměřené údržby pastvou je optimální
nasazení 5 - 10 koz. Pastvu není možné provádět v době vrcholícího jara až začátku léta.
Přípustná je pastva od druhé poloviny července až do první poloviny října. Kozy jsou vhodné
zejména k vypásání výmladků dřevin, např. akátu, trnky, růže šípkové apod. (velmi efektivně
okusují dřeviny a dokáží se lépe pohybovat v prudkém skalnatém terénu).
Množství pasoucích se zvířat a dobu (a období) pastvy je třeba volit s ohledem na
současné poznatky o vhodnosti pastvy a na základě konrétních specifik (pastevec je ochoten
pást delší dobu apod.).
Obecně by byla vhodnější pastva na delší dobu s menším množstvím zvířat, snažit se o
nepřepásání nejcennějších stanovišť (ta jsou většinou na vrcholech, kde mají zvířata tendenci
se shlukovat – je proto nezbytné je během pastvy přehánět). Za úvahu by stála (např. po
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zkušenostech v některých Chráněných krajinných oblastech) cyklická pastva, tj. pastva pouze
např. na 2/3 území, vždy 1/3 by v daném roce nebyla spásána vůbec.

Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management
Upřesňující podmínky

Pastva ovcí a koz
1x ročně, vhodné ale každým rokem na jině ploše (např.
rozdělené na 1/2)
Ovce, kozy
upřesnění podle aktuálních možností, vycházet z práce
Hejcman et al. 2002

Podle možností je možné, v některých případech i vhodné, alternativy péče kombinovat.
Např. kosení pásu po obvodu stráně s ovsíkem, doplněné v pozdější době pastvou
s ponecháním nedopasků nebo zimní vypalování spojené s mozaikovitou sečí v letním
období.

d) péče o rostliny
Vzhledem k charakteru chráněných stanovišť lze říci, že navrhované zásahy budou
prospěšné pro zájmové druhy. Realizace plánu péče tedy neohrozí, ale naopak zlepší
podmínky, xerotermních druhů organizmů (viz kap. 2.1 Stručný popis území a charakteristika
jeho přírodních poměrů). Management je navržen tak, aby byla nejen zachována, ale aby se
mohla zvýšit diverzita stanovišť. V území jsou v současné době problémy s expanzivními
druhy, především s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius). Realizací plánu péče se
předpokládá změna tohoto stavu. V případě rozvoje nežádoucích (nitrofilních) druhů, provést
modifikaci managementu, která bude spočívat v intenzivnější péči (častější seči, pastva
v delším časovém období atp.).
Kontrola výskytu zejména koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica) a křivatce českého (Gagea bohemica) a modifikace způsobu péče při jejím úbytku.
Pro většinu ohrožených druhů, které byly nalezeny v přírodní památce, je důležitá dostatečná
rozvolněnost porostu. Proto by cílem opatření mělo být zamezení zapojování drnu a šíření
konkurenčně silných druhů, zejména ovsíku vyvýšeného. Proto je součástí navržených
opatření pastva zvířat a vypalování.
Zásahy jsou řešeny v kapitole 3.1.1.c) Rámcová směrnice péče o nelesní plochy.
e) péče o živočichy
Vzhledem k charakteru chráněných stanovišť lze říci, že navrhované zásahy budou
prospěšné pro zájmové druhy. Realizace plánu péče tedy neohrozí, ale naopak zlepší
podmínky, zejména xerotermních druhů organizmů (viz kap. 2.1 Stručný popis území a
charakteristika jeho přírodních poměrů). Management je navržen tak, aby byla nejen
zachována, ale aby se zvýšila diverzita stanovišť.
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Péče o živočichy je zahrnuta již v návrhu péče pod bodem 3.1.1.c) v navržených
managementových opatření tohoto plánu péče. V případě kosení provádět seč mozaikovitou,
v pásech širokých několik metrů, seč v sousedním pásu načasovat až odroste prvně sekaný
porost nebo až další rok. Dále viz Konvička, Beneš a Sádlo: Poznámky k managementu
stanovišť a ochrana živočichů (in Háková et al. 2004).
Zachovat rozrůzněnost stanovišť – luční porosty, jednotlivé keře a skupinky křovin.

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
V ochranném pásmu je nutno hospodařit tak, aby nedošlo k narušení přírodní památky,
tzn. např. nevysazovat v okolí nepůvodní dřeviny, zvláště akát. Odklonit případné záměry na
silniční koridory.
Součástí ochranného pásma jižně od přírodní památky jsou neudržované louky
vegetačně zařaditelné na rozhraní řádu Arrhenatheretalia a Artemisietea vulgaris. Vzhledem
k velkému tlaku (návštěvnosti) na plochu přírodní památky, by bylo vhodné udržovat i tuto
část – došlo by tak k rozptýlení návštěvníků a tím i snížení návštěvnosti vlastní PP.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
ZCHÚ je v současnosti správně a viditelně označeno jak pruhovým značením, tak
novými tabulemi. V průběhu plánu péče je třeba při kontrolách asanačních zásahů každoročně
kontrolovat také označení ZCHÚ a provést případnou obnovu. Zaznamenané stojany
vymezující ZCHÚ jsou dostatečném množství.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Z hlediska Územního systému ekologické stability probíhá územím přírodní památky
interakční prvkem č. 15/374 . Navrhované hospodaření není v rozporu s cíly hospodaření v
tomto interakčním prvku.
V současné době nejsou známy žádné další administrativně správní opatření, která by
bylo nutné ve vztahu k území provést.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Území, jak vlastní plocha PP, tak ochranné pásmo jsou využívány pro běžné rekreační
aktivity. Ve vztahu k biologickému charakteru území, by bylo vhodné zbytečně nezvyšovat
návštěvnost – vhodným způsobem k rozptýlení návštěvníků by byla údržba i okolních ploch
v ochreanném pásmu (částečně se tak již děje), příp. přímo i parková úprava těchto ploch
(jižně od přírodní památky). Chráněné území je hojně navštěvováno mj. i kvůli tomu, že
okolní plochy nejsou sekané.
Přestože PP je dobře vyznačena a na tabulích je zdůrazněn režim v území – např.
vodění psů na vodítku – jen zřídkakdy se tak děje. Psi častou hrabou ve stepních trávnících a
zejména pro řadu obratlovců se tak území stává méně atraktivním. Autoři plánu péče jsou
toho názoru, že v případě, kdy se návštěvnost bude zdát neúnosná, bylo by vhodné přistoupit
k nepopulární variantě úplného uzavření území pro veřejnost a zprůchodnění cesty mimo PP.
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3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Vzhledem ke skutečnosti, že území je hojně navštěvováno veřejností, je více než nutné
průběžně kontrolovat, příp. obnovovat malý informační panel, eventuelně doplnit při kraji
přírodní památky velkoformátovou informační tabuli. Zajímavé by bylo krom zmínce o flóře
a fauně zmínit také historii území.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Průběžně monitorovat vliv asanančích zásahů na vývoj vegetace a přítomnost ohrožených
druhů. Podle možností opakovaně provádět inventarizační botanické a zoologické průzkumy.
Navržený monitoring:
A. cévnaté rostliny, houby (Fungi), lišejníky (Lichenes);
B. měkkýši (Mollusca), korýši (Crustacea), mnohonožky (Diplopoda), pavouci (Araneida),
sekáči (Opilionida), kobylky (Ensifera), sarančata (Caelifera), ploštice (Heteroptera),
síťokřídlí (Neuroptera), motýli (Lepidoptera), dvoukřídlí (Diptera), blanokřídlí
(Hymenoptera), brouci (Coleoptera: Carabidae, Gyrinidae, Dytiscidae, Histeridae,
Hydrophilidae, Silphidae, Staphylinidae, Lucanidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae,
Cantharidae, Dermestidae, Nitidulidae, Coccinelidae, Mordellidae, Tenebrionidae,
Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae);
C. obojživelníci (Amphibia), plazi (Reptilia), ptáci (Aves), savci (Mammalia)
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)

Jednorázové a časově omezené zásahy
průběžná oprava sloupků a cedulí se státním
znakem

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč)
Opakované zásahy
seč
vypalování
pastva

Orientační
náklady za rok
(Kč)

Orientační
náklady za období
platnosti plánu
péče (Kč)

5 000

5 000

------------------5 000

5 000

20 000
6 000
15 000

200 000
60 000
150 000

41 000

410 000

Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)
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4.3 Seznam používaných zkratek
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
C1 – kriticky ohrožený taxon Červeného seznamu
C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu
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C3 – ohrožený taxon Červeného seznamu
C4 – vzácnější taxon Červeného seznamu
CR – kriticky ohrožený druh Červeného seznamu
EN – ohrožený druh Červeného seznamu
IUCN – International Union for Conservation of Nature
KN – katastr nemovitostí
KO (§1) – kriticky ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
LC – málo dotčený druh Červeném seznamu
LR – téměř ohrožený druh Červeném seznamu
LV – list vlastnictví
NT – téměř ohrožený druh Červeném seznamu
O (§3) – ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
OP – ochranné pásmo
PP – přírodní památka
PK – pozemkový katastr
PR – přírodní rezervace
SO (§2) – silně ohrožený chráněný druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
VU – zranitelný druh Červeného seznamu
ZCHÚ – zvláště chráněné území
4.3 Seznam mapových listů
a) katastrální mapa (měřítko)
číslo mapového listu: PRAHA,6-5/33
b) Státní mapa 1:5000 – odvozená
číslo mapového listu: Praha 6-5
c) Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: 12-42-07
4.4 Plán péče zpracoval
Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody, Míšovická 454/6, 155 21 Praha 5,
salvia.o.s@seznam.cz

Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 60/2008 Sb. a „Osnovy plánů péče o národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich
ochranná pásma“ vydané Ministerstvem životního prostředí.
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poděkovat také Ing. Petru Slavíkovi za podkladový materiál k vytvoření mapových výstupů a
Ing. Jiřímu Romovi za rukopisné práce vztahující se k tomuto území.
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Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy

Tabulky:

Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet
plánovaných zásahů v nich
(Tabulka k bodům 2.5.2, 2.5.3 a 2.5.4 a k bodu 3.1.2).

Mapy:

Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území
Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného
pásma
Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

Seznamy rostlin a živočichů
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Tabulky - Vzor přílohy T2 k bodům 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 a k bodu 3.1.2
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
plochy nebo
objektu

název

výměra
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a
dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

naléhavost

termín
provedení

(VII-)VIII 1x ročně
pastva,
1x za 2
roky
kosení
V,
2x ročně
(VII-)VIII
(VII-)VIII 1x ročně
pastva,
1x za 2
roky
kosení
(VII-)VIII 1x ročně

plocha 1

návrší tvořené suchými trávníky
v nejjižnější části PP zahrnující i část
ochranného pásma

pastva ovcí a koz/ kosení/
vypalování

1

plocha 2

centrální část PP s převažujícími
mezofilními loukami
suché trávníky v jihovýchodní části
PP

kosení

2

pastva ovcí a koz/ kosení/
vypalování

1

ochranné pásmo při západní hranici
PP tvořené mezofilními loukami

kosení

3

plocha 3

plocha 4

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
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interval
provádění

PŘEHLED VYŠŠÍCH ROSTLIN ZAZNAMENANÝCH NA
ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY V HROBECH
Materiál a metodika
Základní přehled druhů chráněného území V hrobech byl proveden při návštěvě území
dne 26.3.2010, 15.6.2010 a 8.10.2010. Nálezy byly dále doplněny o údaje z předchozích let,
především z roku 2009.
Základní přehled druhů byl zameřen na výskyt chráněných a ohrožených taxonů
rostlin (zejména na jejich početnost a vitalitu) a nebyl chápán primárně jako průzkum
inventarizační. Důvodem byla jednak celkově velká prozkoumanost území, dále malá rozloha
a zejména nedávný podrobný floristický průzkum J. Kubíkové (2008).
Některé obecné informace průzkumu, charakteristice území a přírodních poměrů jsou
již součástí plánu péče (zejména kapitoly 2) a proto zde z důvody úspory nejsou dále
zopakovány.
Nomenklatura názvů vychází z Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002), dále jsou
užity tyto zkratky: § - taxon zákonem chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., C – taxon
uveden v červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka et al. 2001); přičemž §1/C1 –
taxon kriticky ohrožený, §2/C2 – taxon silně ohrožený, §3/C3 – taxon ohrožený a C4a –
vzácnější taxon vyžadující další pozornost.

Výsledky
Zřejmě nejvýznamnějším výsledkem průzkumu je opětovné potvrzení výskytu
některých vzácných a chráněných druhů – týká se to především křivatce českého (Gagea
bohemica) a koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Přičemž
křivatec český zde má (oproti průzkumu v předchozím plánu péče – Dostálek 2002) početnou
a životaschopnou populaci. Zdá se, že brzkým jarním kvetením uniká některým
„zahrádkářům“ a jeho prognóza je zdá se velmi dobrá (pravděpodobně i následkem vhodně
provedeného managementu). Horší je to s koniklecem lučním českým, který je sice stále
potvrzován, charakterem populace (ojedinělé jednotlivé výskyty) je spíše na hranici vymření.
Z dalších vzácnějších druhů byly nalezeny: trávnička obecná (Armeria vulgaris),
úložník klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), smldník olešníkovitý (Peucedanum
oreoselinum), ostřice nízká (Carex humilis ), mochna písečná (Potentilla arenaria),
mateřídouška časná (Thymus praecox) a jetel alpínský (Trifolium alpestre). Tyto druhy jsou
podle červného seznamu (Procházka et al. 2001) řazeny do skupiny taxonů vyžadující další
pozornost (C4a) a ve většině případů jsou zastoupeny vitálními životaschopnými populacemi.
Seznam taxonů cévnatých rostlin v přírodní památce V hrobech

Palek
1977-78

Acer pseudoplatanus
Agrostis capillaris
Agrostis vinealis

Kubíková Smrček
1981
1993

Špryňar
1978

Kubíková Vlastní
2008
data

+

+
+
+
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vyhláška
395/1992
Sb.

červený
seznam
C1-C4

Achillea collina
Achillea millefolium
agg.
Ajuga genevensis
Alopecurus pratensis
Anthericum
ramosum
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Arabidopsis thaliana
Arabis glabra
Arctium lappa
Armeria vulgaris
Arrhenatherum
elatius
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Asperula cynanchica
Atriplex patula
Atriplex sagittata
Avenella flexuosa
Ballota nigra
Betula pendula
Bistorta major
Botriochloa
ischaemum
Briza media
Bromus mollis
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula
glomerata
Campanula patula
Campanula
rotundifolia
Campanula
rotundifolia agg.
Campanula
trachelium
Capsella bursapastoris
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex caryophyllea
Carex cespitosa
Carex gracilis
Carex hirta
Carex humilis
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C4a

+
+
+

Carex praecox
Centaurea jacea
Centaurea stoebe
Centaurea
triumfettii
Cerastium arvense
Cirsium canum
Cirsium vulgare
Convolvulus
arvensis
Crepis biennis
Crepis foetida
Crepis foetida
subsp. rhoeadifolia
Cuscuta epithymum
Cynoglossum
officinale
Cytisus nigricans
Dactylis glomerata
Danthonia
decumbens
Daphne cneorum
Daucus carota
Dianthus
carthusianorum
Dianthus deltoides
Echinops
sphaerocephalus
Echium vulgare
Elytrigia repens
Epilobium
angustifolium
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Erophila verna
Eryngium campestre
Euphorbia
cyparissias
Euphrasia stricta
Fallopia convolvulus
Festuca ovina
Festuca rubra
Festuca rupicola
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Fragaria viridis
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C1

Fraxinus excelsior
Gagea bohemica
Gagea pratensis
Galega officinalis
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galium album
Galium aparine
Galium boreale
Galium pumilum
Galium verum
Galium x
pomeranicum
Genista germanica
Genista tinctoria
Helianthemum
grandiflorum subsp.
obscurum
Helictotrichon
pratense
Helictotrichon
pubescens
Heracleum
sphondylium
Hieracium pilosella
Hieracium
sabaudum
Hieracium
umbellatum
Hypericum
perforatum
Chenopodium album
Chenopodium album
agg.
Chenopodium
pedunculare
Chenopodium
polyspermum
Iris pseudacorus
Jasione montana
Knautia arvensis
Koeleria macrantha
Lactuca serriola
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Leucanthemum
vulgare agg.
Ligustrum vulgare
Linaria vulgaris
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§2

C2

Linum catharticum
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Luzula cf. multiflora
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malus domestica
Matricaria discoidea
Matricaria maritima
Melilotus alba
Melilotus officinalis
Myosotis sylvatica
Orchis morio
Peucedanum
oreoselinum
Phalaris aruninacea
Phleum pratense
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa angustifolia
Poa annua
Poa bulbosa
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonum
aviculare
Polygonum
aviculare agg.
Potentilla anserina
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Pseudolysimachion
spicatum
Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica
Pyrethrum
corymbosum
Pyrethrum
parthenium
Quercus robur
Rhinanthus minor
Rosa canina agg.
Rosa corymbifera
Rosa gallica
Rosa rubiginosa
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Rubus fruticosus
agg.
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex thyrsiflorus
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba minor
Sanguisorba
officinalis
Sarothamnus
scoparius
Saxifraga granulata
Scabiosa ochroleuca
Scirpus sylvaticus
Scleranthus perennis
Securigera varia
Sedum reflexum
Sedum sexangulare
Senecio erucifolius
Senecio jacobaea
Senecio viscosus
Silene latifolia
subsp. alba
Silene otites
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium
officinale
Stellaria graminea
Stipa pennata
Symphytum
officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect.
Ruderalia
Teucrium
chamaedrys
Thlaspi perfoliatum
Thymus glabrescens
Thymus praecox
Thymus pulegioides
Torilis japonica
Tragopogon
orientalis
Trifolium alpestre
Trifolium arvense
Trifolium campestris
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Trifolium dubium
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trifolium repens
Trisetum flavescens
Tussilago farfara
Urtica dioica
Verbascum
densiflorum
Veronica
chamaedrys
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sepium
Vicia tenuifolia
Viola arvensis
Viola riviniana
Viola rupestris
Viola sp.
Viola tricolor
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SEZNAM BEZOBRATLÍCH
Coleoptera Linnaeus, 1758 - brouci
čeleď Chrysomelidae (sensu lato) Latreille, 1802 – madelinkovití
Cryptocephalus sericeus (L.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978) [T]
Cryptocephalus moraei (L.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [E]
Cryptocephalus bilineatus (L.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [T]
Cryptocephalus fulvus Goeze
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [T]
Sermylassa halensis (L.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX, 1976; lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep
rostlin; lgt. J. Strejček X, 1982) [E]
Aphtona pygmaea Kutsch.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [T]
Aphtona venustula Kutsch.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX, 1976; lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a
terikolní sběr) [E]
Longitarsus jacobae (Waterh.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978) [T]
Longitarsus succineus
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin)
Longitarsus luridus (Scop.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX, 1970; lgt. J. Strejček IX, 1976) [E]
Altica oleracea breddini Mohr
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček X, 1982) [T]
Altica oleracea oleracea (L.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX, 1976) [E]
Chaetocnema concinna (Marsch)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX, 1976) [E]
Cassida vibex L.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [E]
čeleď Curculionidae (sensu lato)
Apion onopordi Kby.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX, 1976) [E]
Apion confluens Kby.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [E]
Apion fuscirostre F.
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Apion apricans Hbst.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX, 1970) [E]
Apion curtirostre Germ.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX,1976; VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [E]
Apion cruentatum Walt.
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Strejček 2002 (lgt. J. Strejček X, 1982) [T]
Apion loti Kby.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček III, 1970, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Apion virens Hbst.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček X, 1982) [E]
Otiorhynchus singularis (L.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [E]
Trachyphloeus angustisetulus Hansen
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a terikolní sběr) [R]
Trachyphloeus aristatus (Gyll.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý III, 1970, prosev detritu a terikolní sběr) [T]
Eusomus ovulum Germ.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [E]
Sciaphilus asperatus (Bonsd.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Strophosoma melanogrammum (Forst.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [E]
Barynotus obscurus (F.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a terikolní sběr) [T]
Sitona striatellus Gyll.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček IX, 1976; lgt. J. Strejček VIII, 1978; lgt. P. Veselý X,
1999, prosev detritu a terikolní sběr) [T]
Sitona languidus Gyll.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978) [E]
Sitona lineatus (L.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Sitona sulcifrons (Thnbg.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý III, 1970, prosev detritu a terikolní sběr; lgt. J. Strejček
IX, 1976) [E]
Sitona puncticollis Steph.
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978) [E]
Sitona macularis (Marsch.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý III, 1970, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Sitona hispidulus (F.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý III, 1970, prosev detritu a terikolní sběr; lgt. J. Strejček
VIII, 1978) [E]
Tychius picirostris (F.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Anthonomus rubi (Hbst.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Hypera plantaginis (DeG.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý III, 1970, prosev detritu a terikolní sběr) [T]
Hypera nigrirostris (F.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý III, 1970, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Ceutorhynchus erysimi (F.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček X, 1982) [E]
Glocianus punctiger (Gyll.)
Strejček 2002 (lgt. P. Veselý X, 1999, prosev detritu a terikolní sběr) [E]
Microplontus rugulosus (Hbst.)
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Strejček 2002 (lgt. P. Veselý III, 1970, prosev detritu a terikolní sběr; lgt. J. Strejček
VIII, 1978) [E]
Nedyus quadrimaculatus (L.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [E]
Gymnaetron antirrhini (Payk.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978) [E]
Myarus graminis (Gyll.)
Strejček 2002 (lgt. J. Strejček VIII, 1978, noční smyk a oklep rostlin) [T]
čeleď Carabidae – střevlíkovití
Acupalpus flavicollis
rok nálezu: 1973, břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček; J. Strejček 1999 in
Veselý 2002; rok nálezu: 1999, malá mokřina na úpatí xerotermní stráně lgt. Veselý
P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Acupalpus meridianus
rok nálezu: 1999, malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Agonum muelleri
rok nálezu: 1973, břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček; J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Amara aenea
rok nálezu: 1999, xerotermní stráň, prosev, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Amara apricaria
Rok nálezu: 1999, xerotermní stráň, prosev lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Amara aulica
rok nálezu: 1978, step, pastvina, noční smyk lgt. Strejček J. Strejček 1999 in Veselý
2002
Amara bifrons
rok nálezu: 1978 step, pastvina, noční smyk lgt. Strejček J. Strejček 1999 in Veselý
2002
Amara convexior
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Amara tibialis
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, prosev lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Anchomenus dorsalis
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Anchomenus dorsalis
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, prosev lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Anisodactylus binotatus
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Badister lacertosus
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rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Bembidion articulatum
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Bembidion biguttatum
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Bembidion biguttatum
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Bembidion guttula
rok nálezu: 1975 břeh potoka, výplach, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in Veselý 2002
Bembidion guttula
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Bembidion illigeri
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Bembidion lampros
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Bembidion lunulatum
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Bembidion mannerheimi
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Bembidion mannerheimi
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Bembidion stephensi
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Bembidion tetracolum
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Bradycellus caucasicus
rok nálezu: 1978 xerotermní pastvina, oklep, smyk, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Bradycellus caucasicus
rok nálezu: 1970 xerotermní pastvina, podsev, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in Veselý
2002
Calathus melanocephalus
rok nálezu: 1978 xerotermní pastvina, zemní past, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Calathus melanocephalus
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Dyschirius globosus
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rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Europhilus thoreyi
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Harpalus rubripes
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Chlaenius vestitus
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Leistus ferrugineus
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Leistus ferrugineus
rok nálezu: 1999 okolí malé mokřiny pod strání, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in
Veselý 2002
Microlestes maurus
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Microlestes maurus
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, prosev, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Microlestes minutulus
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, prosev, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Notiophilus palustris
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Notiophilus palustris
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, prosev, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Ophonus puncticeps
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, prosev, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Paradromius linearis
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, prosev, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Patrobus atrorufus
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Philorhizus crucifer
rok nálezu: 1999 okolí malé mokřiny pod strání, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in
Veselý 2002
Poecilus cupreus
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Pterostichus minor
rok nálezu: 1973 břeh potůčku a rybníčku v údolí, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in
Veselý 2002
Pterostichus strenuus
rok nálezu: 1999 okolí malé mokřiny pod strání, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in
Veselý 2002
Pterostichus vernalis
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rok nálezu: 1999 okolí malé mokřiny pod strání, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in
Veselý 2002
Stenolophus teutonus
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Syntomus foveatus
rok nálezu: 1970 xerotermní pastvina, podsev, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in Veselý
2002
Syntomus truncatellus
rok nálezu: 1970 xerotermní pastvina, podsev, lgt. Strejček J. Strejček 1999 in Veselý
2002
Syntomus truncatellus
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Syntomus truncatellus
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý 2002
Syntomus truncatellus
rok nálezu: 1999 xerotermní stráň, prosev, lgt. Veselý P.; Veselý 1999c in Veselý
2002
Trechus obtusus
rok nálezu: 1999 malá mokřina na úpatí xerotermní stráně, lgt. Veselý P.; Veselý
1999c in Veselý 2002
Lepidoptera – motýli (Linnaeus, 1758)
Micropterigidae
Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Opostegidae
Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
Vávra 2002

Tischeriidae
Tischeria marginea (Haworth, 1828)
Vávra 2002
Tischeria angusticollella (Duponchel, 1843)
Vávra 2002
Gracillariidae
Calybites phasianipennellus (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Eucalybites auroguttellus (Stephens, 1835)
Vávra 2002
Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Parornix anglicella (Stainton, 1850)
Vávra 2002
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Parornix petiolella (Frey, 1861)
Vávra 2002
Parornix torquillella (Zeller, 1850)
Vávra 2002
Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
Vávra 2002
Phyllonorycter corylifoliellus (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Phyllonorycter cavellus (Zeller, 1846)
Vávra 2002
Phyllonorycter pomonellus (Zeller, 1846)
Vávra 2002
Phyllonorycter blancardellus (Fabricius, 1781)
Vávra 2002
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
Vávra 2002
Phyllonorycter medicaginellus (Gerasimov, 1930)
Vávra 2002
Yponomeutidae
Yponomeuta padellus (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Swammerdamia pyrella (de Villers, 1789)
Vávra 2002
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Argyresthia retinella Zeller, 1839
Vávra 2002
Argyresthia spinosella Stainton, 1849
Vávra 2002
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
Glyphipterigidae
Vávra 2002
Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
Oecophoridae
Exaeretia allisella Stainton, 1849
Vávra 2002
Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
Vávra 2002
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
Vávra 2002
Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1813)
Vávra 2002
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
Vávra 2002
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Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
Vávra 2002
Agonopterix laterella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Agonopterix arenella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
Vávra 2002
Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Depressaria emeritella Stainton, 1849
Vávra 2002
Depressaria olerella Zeller, 1854
Vávra 2002
Depressaria albipunctella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
Vávra 2002
Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
Vávra 2002
Depressaria pastinacella (Duponchel, 1838)
Vávra 2002
Depressaria depressana (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Ethmia terminella Fletcher, 1938
Vávra 2002
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Epicallima formosella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
Vávra 2002
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
Vávra 2002
Holoscolia huebneri Kocak, 1980
Vávra 2002
Diurnea lipsiella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Agonoxenidae
Blastodacna atra (Haworth, 1828)
Vávra 2002
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Blastobasidae
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Zygaenidae
Zygaena loti (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Zygaena viciae (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
Vávra 2002
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Mareš 1987
Epermeniidae
Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Crambidae
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Crambus ericellus (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Vávra 2002
Crambus perlellus (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Agriphila tristella (D. & S., 1775)
Vávra 2002, Mareš 1987
Agriphila inquinatella (D. & S., 1775)
Vávra 2002, Mareš 1987
Agriphila straminella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Catoptria permutatella (H. - S., 1848)
Vávra 2002
Catoptria falsella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Pediasia luteella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Platytes cerussellus (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Platytes alpinellus (Hübner, 1813)
Vávra 2002
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Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
Vávra 2002
Scoparia pyralella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804)
Vávra 2002
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Cynaeda dentalis (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Udea fulvalis (Hübner, 1809)
Vávra 2002
Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Nomophila noctuella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Crambus hortuellus (Strand, 1920)
Mareš 1987
Crambus dumetullus (Linnaeus, 1758)
Mareš 1987
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
Mareš 1987
Hesperiidae
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Vávra 2002
Spialia sertorius (Hoffmansegg, 1804)
Vávra 2002
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Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Vávra 2002, Mareš 1987
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)
Vávra 2002
Nymphalidae
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, , Mareš 1987
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, , Mareš 1987
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Drepanidae
Cilix glaucatus (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Tethea or (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Lymantriidae
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Eriocraniidae
Eriocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
Vávra 2002
Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
Vávra 2002
Nepticulidae
Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
Vávra 2002
Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
Vávra 2002
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Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
Vávra 2002
Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
Vávra 2002
Stigmella splendidissimella (H. - S., 1855)
Vávra 2002
Trifurcula immundella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
Vávra 2002
Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
Vávra 2002
Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
Vávra 2002
Ectoedemia arcuatella (H. - S., 1855)
Vávra 2002
Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
Vávra 2002
Psychidae
Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Proutia betulina (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Psyche casta (Pallas, 1767)
Vávra 2002
Bucculatricidae
Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Bucculatrix artemisiella H. - S., 1855
Vávra 2002
Bucculatrix noltei Petry, 1912
Vávra 2002
Bucculatrix bechsteinella (Bech. & Scharf., 1805)
Vávra 2002
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
Vávra 2002
Ypsolophidae
Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Bedelliidae
Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)
Vávra 2002
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Elachistidae
Elachista luticomella Zeller, 1839
Vávra 2002
Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
Vávra 2002
Elachista subnigrella Douglas, 1853
Vávra 2002
Elachista herrichi Frey, 1859
Vávra 2002
Elachista canapennella (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Elachista monosemiella Rössler, 1881
Vávra 2002
Elachista argentella (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Elachista bedellella (Sircom, 1848)
Vávra 2002
Elachista pullicomella Zeller, 1839
Vávra 2002
Cosmiotes consortella (Stainton, 1851)
Vávra 2002
Momphidae
Mompha epilobiella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Gelechiidae
Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
Vávra 2002
Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Isophrictis striatella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
Vávra 2002
Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
Vávra 2002
Eulamprotes atrella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
Vávra 2002
Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
Vávra 2002
Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
Vávra 2002
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Monochroa sepicolella (H. - S., 1854)
Vávra 2002
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
Vávra 2002
Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
Vávra 2002
Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
Vávra 2002
Athrips rancidellus (H. - S., 1854)
Vávra 2002
Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
Vávra 2002
Bryotropha similis (Stainton, 1854)
Vávra 2002
Bryotropha terrella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Chionodes distinctellus (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Aroga velocella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
Vávra 2002
Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
Vávra 2002
Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Mirificarma maculatella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Gelechia rhombella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Gelechia scotinella H. - S., 1854
Vávra 2002
Ilseopsis acuminatella (Sircom, 1850)
Vávra 2002
Ilseopsis proclivella (Fuchs, 1886)
Vávra 2002
Ilseopsis artemisiella (Treitschke, 1833)
Vávra 2002
Ilseopsis klimeschi (Povolný, 1967)
Vávra 2002
Ilseopsis obsoletella (F.v.R., 1841)
Vávra 2002
Ilseopsis atriplicella (F.v.R., 1841)
Vávra 2002
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Scrobipalpula tussilaginis (Heinemann, 1870)
Vávra 2002
Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
Vávra 2002
Caryocolum proximum (Haworth, 1828)
Vávra 2002
Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
Vávra 2002
Nothris verbascella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Sophronia sicariella (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
Vávra 2002
Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Pexicopia umbrella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Dichomeris derasella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Helcystogramma lutatella (H. - S., 1854)
Vávra 2002
Choreutidae
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
Vávra 2002
Choreutis pariana (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Pterophoridae
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
Vávra 2002
Oxyptilus chrysodactylus (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Oxyptilus parvidactylus (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Cnaemidophorus rhododactylus (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Platyptilia gonodactyla (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Gillmeria tetradactyla (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
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Merrifieldia leucodactyla (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Hellinsia lienigiana (Zeller, 1852)
Vávra 2002
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Lasiocampidae
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Lasiocampa trifolii (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Papilionidae
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Vávra 2002, Mareš 1987
Satyridae
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Vávra 2002, Mareš 1987
Geometridae
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
Vávra 2002, Mareš 1987 (ut Euchloris smaragdaria)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
Vávra 2002
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Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Vávra 2002, Mareš 1987
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Timandra comae Schmidt, 1931
Vávra 2002
Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Vávra 2002
Scopula floslactata (Haworth, 1809)
Vávra 2002
Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002
Idaea aureolaria (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002, Mareš 1987 (ut Sterrha serpentata)
Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
Vávra 2002
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002, Mareš 1987 (ut Sterrha humilata)
Idaea seriata (Schrank, 1802)
Vávra 2002
Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002
Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Idaea deversaria (H. - S., 1847)
Vávra 2002
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Scotopteryx bipunctaria (D. & S., 1775)
Vávra 2002
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Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987 (ut Ortholitha chenopodiata)
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Vávra 2002, Mareš 1987
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)
Vávra 2002, Mareš 1987
Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
Vávra 2002, Mareš 1987 (ut Lygris mellinata)
Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Cidaria fulvata (Forster, 1771)
Vávra 2002
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Perizoma hydratum (Treitschke, 1829)
Vávra 2002
Eupithecia linariata (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Eupithecia tripunctaria H. - S., 1852
Vávra 2002
Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
Vávra 2002
Eupithecia centaureata (D. & S., 1775)
Vávra 2002, Mareš 1987
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
Vávra 2002
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Eupithecia goossensiata Mabille, 1869
Vávra 2002
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
Vávra 2002
Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
Vávra 2002
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Vávra 2002
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Rhinoprora rectangulata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, mareš 1987
Rhinoprora chloerata (Mabille, 1870)
Vávra 2002
Chesias legatella (D. & S., 1775)
Vávra 2002, Mareš 1987
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987 (ut Anaitis plagiata)
Minoa murinata (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Ligdia adustata (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Semiothisa notata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987 (ut Chiasma clathrata)
Semiothisa wauaria (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Vávra 2002
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
Vávra 2002
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002, Mareš 1987
Peribatodes rhomboidarius (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Peribatodes secundarius (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Cleora cinctaria (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Ectropis crepuscularia (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Gnophos furvatus (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Gnophos obscuratus (D. & S., 1775)
Vávra 2002, Mareš 1987
Siona lineata (Scopoli, 1763)
Vávra 2002, Mareš 1987
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Cosymbia annullata (Cockayne, 1952)
Mareš 1987
Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
Mareš 1987
Euphyia bilineata (Linnaeus 1758)
Mareš 1987
Bupalus piniarius (Linnaeus 1758)
Mareš 1987
Arctiidae
Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Eilema pygmaeolum (Doubleday, 1847)
Vávra 2002
Eilema complanum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Eilema lurideolum (Zincken, 1817)
Vávra 2002
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Vávra 2002
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Hepialidae
Hepialus hecta (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Adelidae
Adela minimella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Adela dumerilella Duponchel, 1839
Vávra 2002
Adela mazzolella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Cauchas fibulella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Tineidae
Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
Vávra 2002
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Infurcitinea ignicomella (Heydenreich, 1851)
Vávra 2002
Nemapogon granellus (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Monopis laevigella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Monopis obviella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Monopis imella (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Monopis monachella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Tinea pallescentella Stainton, 1851
Vávra 2002
Tinea semifulvella Haworth, 1828
Vávra 2002
Tinea trinotella Thunberg, 1794
Vávra 2002
Douglasiidae
Tinagma ocnerostomellum (Stainton, 1850)
Vávra 2002
Plutellidae
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Lyonetiidae
Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Leucoptera lotella (Stainton, 1858)
Vávra 2002
Leucoptera malifoliella (Costa, 1836)
Vávra 2002
Leucoptera lustratella (H. - S., 1854)
Vávra 2002
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Coleophoridae
Augasma aeratellum (Zeller, 1839)
Vávra 2002
Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Coleophora coracipennella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
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Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Coleophora orbitella Zeller, 1849
Vávra 2002
Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
Vávra 2002
Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Coleophora trifariella Zeller, 1849
Vávra 2002
Coleophora saturatella Stainton, 1850
Vávra 2002
Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Coleophora bernoulliella (Goeze, 1783)
Vávra 2002
Coleophora conspicuella Zeller, 1849
Vávra 2002
Coleophora partitella Zeller, 1849
Vávra 2002
Coleophora lixella Zeller, 1849
Vávra 2002
Coleophora pennella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
Vávra 2002
Coleophora therinella Tengström, 1848
Vávra 2002
Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
Vávra 2002
Coleophora motacillella Zeller, 1849
Vávra 2002
Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
Vávra 2002
Coleophora versurella Zeller, 1849
Vávra 2002
Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
Vávra 2002
Coleophora argentula (Stephens, 1834)
Vávra 2002
Coleophora adspersella Benander, 1939
Vávra 2002
Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
Vávra 2002
Coleophora squalorella Zeller, 1849
Vávra 2002
Scythrididae
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Scythris limbella (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828)
Vávra 2002
Sesiidae
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
Vávra 2002
Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
Vávra 2002
Synansphecia triannuliformis (Freyer, 1845)
Vávra 2002
Synansphecia muscaeformis (Esper, 1783)
Vávra 2002
Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
Vávra 2002
Tortricidae
Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
Vávra 2002
Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
Vávra 2002
Pandemis heparana (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
Vávra 2002
Archips crataeganus (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Archips xylosteanus (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Archips rosanus (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Syndemis musculana (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
Vávra 2002
Cnephasia asseclana (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
Vávra 2002
Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Croesia bergmanniana (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Acleris rhombana (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Acleris aspersana (Hübner, 1817)
Vávra 2002
Acleris notana (Hübner, 1799)
Vávra 2002
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Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
Vávra 2002
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Vávra 2002
Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Aethes margaritana (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
Vávra 2002
Aethes tesserana (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Aethes williana (Brahm, 1791)
Vávra 2002
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
Vávra 2002
Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Cochylis pallidana Zeller, 1847
Vávra 2002
Cochylis nana (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Celypha striana (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Celypha rufana (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Celypha cespitana (Hübner, 1817)
Vávra 2002
Olethreutes rivulanus (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Olethreutes lacunanus (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Hedya pruniana (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Hedya ochroleucana (Frölich, 1828)
Vávra 2002
Hedya atropunctana (Zetterstedt, 1828)
Vávra 2002
Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
Vávra 2002
Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
Vávra 2002
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Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Lobesia abscisana (Doubleday, 1859)
Vávra 2002
Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Ancylis comptana (Frölich, 1828)
Vávra 2002
Ancylis badiana (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Epinotia immundana (F.v.R., 1839)
Vávra 2002
Epiblema cynosbatellum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Epiblema uddmannianum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Epiblema incarnatanum (Hübner, 1800)
Vávra 2002
Epiblema foenellum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Epiblema sticticanum (Fabricius, 1794)
Vávra 2002
Eucosma hohenwartiana (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
Vávra 2002
Eucosma cana (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
Vávra 2002
Eucosma aemulana (Schläger, 1849)
Vávra 2002
Thiodia citrana (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Pammene splendidulana (Guenée, 1845)
Vávra 2002
Pammene agnotana Rebel, 1914
Vávra 2002
Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
Vávra 2002
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Cydia tenebrosana (Duponchel, 1843)
Vávra 2002
Cydia jungiella (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Cydia compositella (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
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Cydia coronillana (Lienig & Zeller, 1846)
Vávra 2002
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
Vávra 2002
Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)
Vávra 2002
Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
Vávra 2002
Dichrorampha gueneeana Obraztsov, 1953
Vávra 2002
Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Pyralidae
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Achroia grisella (Fabricius, 1794)
Vávra 2002
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Selagia argyrella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Selagia spadicella (Hübner, 1796)
Vávra 2002
Phycita roborella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Hypochalcia ahenella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Hypochalcia decorella (Hübner, 1817)
Vávra 2002
Metriostola betulae (Goeze, 1778)
Vávra 2002
Myelopsis tetricella (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Gymnancyla hornigii (Lederer, 1853)
Vávra 2002
Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
Vávra 2002
Phycitodes albatellus (Ragonot, 1887)
Vávra 2002
Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Ephestia kuehniella Zeller, 1879
Vávra 2002
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Vávra 2002

69

Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Orthopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Endotricha flammealis (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Sphingidae
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Pieridae
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, , Mareš 1987
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002, Mareš 1987
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Vávra 2002
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Mareš 1987
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Mareš 1987

Lycaenidae
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002, Mareš 1987
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Vávra 2002, Mareš 1987
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)
Vávra 2002
Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
Vávra 2002
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Vávra 2002, Mareš 1987
Notodontidae

70

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
Vávra 2002
Leucodonta bicoloria (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Noctuidae
Polypogon tentacularius (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Vávra 2002
Tyta luctuosa (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Callistege mi (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Acronicta megacephala (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Acronicta auricoma (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Acronicta euphorbiae (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Craniophora ligustri (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Vávra 2002
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
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Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
Vávra 2002
Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Cucullia chamomillae (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Cucullia lychnitis Rambur, 1833
Vávra 2002
Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Vávra 2002
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Paradrina selini Boisduval, 1840
Vávra 2002
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)
Vávra 2002
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Vávra 2002
Hoplodrina blanda (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Hoplodrina ambigua (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Rusina ferruginea (Esper, 1785)
Vávra 2002
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
Vávra 2002
Parastichtis ypsillon (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Agrochola lychnidis (D. & S., 1775)
Vávra 2002

72

Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Xylena vetusta (Hübner, 1813)
Vávra 2002
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Ammoconia caecimacula (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Polymixis gemmea (Treitschke, 1825)
Vávra 2002
Blepharita satura (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Mniotype adusta (Esper, 1790)
Vávra 2002
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Apamea lithoxylaea (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Apamea sublustris (Esper, 1788)
Vávra 2002
Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Apamea remissa (Hübner, 1809)
Vávra 2002
Apamea anceps (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Mesoligia furuncula (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Luperina testacea (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Discestra trifolii (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Lacanobia contigua (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
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Lacanobia suasa (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Aetheria dysodea (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Hadena rivularis (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Heliophobus reticulatus (Goeze, 1781)
Vávra 2002
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Melanchra pisi (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Leucania comma (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Mythimna conigera (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Vávra 2002
Mythimna albipuncta (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Mythimna impura (Hübner, 1808)
Vávra 2002
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Vávra 2002
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Orthosia gracilis (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Vávra 2002
Tholera cespitis (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Vávra 2002
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Noctua interposita (Hübner, 1789)
Vávra 2002
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Noctua comes Hübner, 1813
Vávra 2002
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Vávra 2002
Opigena polygona (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
Vávra 2002
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Xestia ditrapezium (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Xestia baja (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Xestia rhomboidea (Esper, 1790)
Vávra 2002
Xestia xanthographa (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Euxoa aquilina (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Vávra 2002
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
Agrotis segetum (D. & S., 1775)
Vávra 2002
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
Vávra 2002
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