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1. Úvod 
 

Lesnaté oblasti ve městech, suburbiích a jejich okolí představují faktor, který 

významně zkvalitňuje život v dané oblasti. V těchto lesích tak v současnosti vidíme 

především odpočinkový a rekreační potenciál. Jsou to zóny, které zkvalitňují prostředí ve 

svém okolí a naučné stezky v nich mají přínos pro environmentální vzdělávání a vztah 

obyvatel k ochraně životního prostředí dané oblasti. Produkční a hospodářský význam 

v takovýchto porostech se dostává částečně do pozadí, což dává možnost uzpůsobit jejich 

management tak, aby byl využit potenciál těchto území z hlediska ochrany druhové 

rozmanitosti a v zájmu přežití ochranářsky významných a vzácných složek bioty, které 

z běžných hospodářských lesů vymizely. V současnosti jsme totiž svědky toho, že z většiny 

lesů zmizely náročnější druhy živočichů, protože nejsou schopny přežít v komerčních 

produkčních porostech. Tyto druhy pak v naší krajině přežívají v prostorově omezených 

refugiích, které nejsou vystaveny běžnému lesnickému obhospodařování. Jedná se často právě 

o příměstské lesy sloužící k rekreaci, o zámecké a městské parky či o obtížně přístupné menší 

fragmenty porostů, kde se nevyplácí hospodařit apod. 

Z pohledu studia biodiverzity lesů, a to včetně lesů hospodářských, je zásadní 

multitaxonomický přístup, kdy jsou studovány různé skupiny s odlišnými biologickými 

nároky a životními strategiemi. V rámci daného projektu byly studovány tři taxony, které patří 

mezi významné indikační skupiny nejrůznějších parametrů biotopu a které jsou relativně 

dobře prozkoumané. Jedná se o denní motýly, kovaříkovité brouky a žahadlové blanokřídlé. 

Současná dobrá znalost těchto skupin nám umožňuje zjistit, zda jsou na lokalitě druhy 

ohrožené, vázané na daný biotop či s preferencí a vazbou k jinému biotopu, nebo druhy 

nepůvodní a invazní. Červený seznam bezobratlých, který byl v nedávné době nově 

zpracován, též dobře odráží aktuální ohroženost daných druhů.  

V návaznosti na Červený seznam bezobratlých jsou v textu používány termíny a 

zaužívané zkratky anglických termínů pro vyjádření stupně ohrožení daného taxonu – málo 

dotčený (LC), téměř ohrožený (NT), zranitelný (VU), ohrožený (EN) a kriticky ohrožený 

(CR). V rámci klasifikace dle legislativy ČR (Vyhláška č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 

175/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny) je používán termín „ohrožený“ a zkratka (O). 

 

  



2. Problematika managementu 
 

Fakt, že produkční zisk nemusí být u lesů zvláštního určení, lesoparků, parků či u 

lesních porostů v chráněných územích na prvním místě, může dovolit i jiný management než 

ten, který je prováděn konvenčními lesníky v hospodářských lesích. Díky tomu lze nastavit 

způsob obhospodařovávání, který alespoň na těchto malých plochách vytvoří refugia a 

zabrání úplnému vymření těch lesních organizmů, které v současných hospodářských lesích 

nepřežijí. 

Pro nastavení ochrany největší části lesní biodiverzity a jejích ochranářsky 

významných částí především, je nezbytné pochopení ekologických nároků těchto 

společenstev. Z tohoto důvodu je velmi důležité si uvědomit, jak zřejmě v oblasti Prahy a 

termofytika obecně vypadaly lesní porosty, a jaké procesy je formovaly. Někdejší představa 

byla, že po konci doby ledové došlo k zalesnění prakticky celého našeho území poměrně 

hustým lesem a až s příchodem zemědělců zde jejich činností vznikaly otevřené plochy 

bezlesí. Případně, že řidší porosty lesostepního charakteru vznikly následkem lesní pastvy 

v kombinaci s těžbou dřeva, vypalováním apod. To, co do této představy nezapadalo, byl fakt, 

že velmi významná část biodiverzity lesních organizmů v prostředí hustých zapojených lesů 

nežije, ale závisí na prostředích, jako je osluněné mrtvé dřevo, rozvolněný lesostepní porost, 

lesní lemy a okraje, které se neměly v původních lesích příliš vyskytovat. Studium vývoje 

ekosystémů od doby ledové po současnost ukázalo, že vývoj společenstev byl poněkud jiný 

než původní představa o hustých hvozdech. Evidence založená na analýze pylových uloženin 

a makrozbytků rostlin v rašeliništích, vývoji společenstev měkkýšů a drobných savců 

zachycených ve fosilním záznamu, přinesla důkazy o tom, že krajina v teplejších a sušších 

oblastech, kam patří i oblast Prahy, měla množství bezlesých ploch, mnoho porostů mělo 

spíše lesostepní rozvolněný charakter a krajina měla často ráz parku či savany, často právě 

s mohutnými solitéry či skupinami osluněných velkých stromů. Bylo to způsobeno tím, že 

krajina se nestihla po době ledové zatáhnout lesem, částečně díky působení velkých kopytníků 

(zubři, pratuři, koně apod.), následně pak po příchodu člověka byla polootevřená krajina 

udržována člověkem a pastvou jeho zvířat. Teprve až ve 20. století vlastně dochází díky 

absenci pastvy k zarůstání různých stepních ploch, které byly nezalesněné jednak desetitisíce 

let během poslední doby ledové a nezarostly díky pastvě ani po jejím konci až do současnosti. 

Dále dochází k houstnutí a ztmavnutí lesa díky nepřítomnosti velkých kopytníků a zamezení 

lesní pastvy. 

Podíváme-li se na ochranářsky nejcennější živočichy v zkoumaných lesích Prahy, 

tak vidíme především dvě skupiny – jednak saproxylní živočichy a pak teplomilné 

lesostepní druhy. Saproxylní živočichové jsou vázaní na veteránské stromy či mohutné 

solitéry a mikrostanoviště s nimi spojená jako jsou dutiny, pukliny, odchlípnutá kůra, 

osluněné mrtvé větve, vrstvy trouchnivého dřeva pod kůrou stojících kmenů, v pahýlech větví 

nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích. Velmi důležité jsou i pařezy a mohutnější kusy 

mrtvého dřeva, které by měly zůstat ponechané na místě. Lesostepní druhy vyžadují 

osluněnou půdu, narušený povrch, řídké porosty s množstvím světlin, kde dopadá slunce a 

celkově i náběh na parkový či savanový biotop. Často potřebují i nějaký disturbanční faktor, 

který způsobuje, že nedojde k velkému rozvoji podrostu, zapojení drnu apod. 

Pokud jde o managementový přístup pro podpoření populací ochranářsky 

významných saproxylních organizmů, lze jej vidět v ochraně a snaze o prodloužení 

životnosti veteránských stromů. Pokud se tyto stromy stávají problémem z hlediska 

bezpečnosti návštěvníků, je možné je postupně seřezávat na torza, která mohou zůstat stát 

ještě celé roky a poskytovat tak biotop těm nejnáročnějším zástupcům saproxylní fauny. 

Ořezané mohutné větve a nakonec pak i kmeny mohou být ponechány na místě jako 



broukoviště a posléze k úplnému zetlení a přirozenému obohacení půdy. Totéž platí i o 

pařezech, které spolu s kořeny představují biotop pro mnoho vzácných druhů a neměly by být 

odstraňovány. Důležité je i oslunění korun těchto stromů. Z tohoto důvodu by měly být 

mohutné solitéry uvolňovány z porostů mladších stromů, které je v pozdějších obdobích 

obklopily a dnes je často z velké části zastiňují. Zároveň je potřebné vypěstovat blízkosti 

současných veteránských stromů či mohutných solitérů další stromy, na kterých vzniknou 

výše zmíněná „nedostatková“ mikrostanoviště (dutiny, osluněné mrtvé dřevo apod.), jež 

budou moci být kolonizovány populacemi ze současných starých jedinců dříve, než se tyto 

rozpadnou. Je tedy vhodné v okolí vybrat perspektivní mohutné stromy (především duby), ty 

uvolnit ze stávajícího poměrně zapojeného porostu odtěžením okolních stromů a vypěstovat 

z nich pak masivní solitéry, polosolitéry či osluněné skupinky velkých stromů. Seřezávání 

korun těchto stromů je pak možné provádět takovým způsobem, aby se urychlil vznik dutin. 

Není nutné odstraňovat poškozené dřeviny, pokud se jedná o vhodné původní druhy 

(především duby zimní a letní), neboť na poškozených stromech mohou velmi brzy vzniknout 

mikrostanoviště důležitá pro vývoj náročnějších saproxylních kovaříků či blanokřídlých 

vyžadujících pro tvorbu hnízd mrtvé dřevo. 

Management pro podporu lesostepních organizmů by měl spočívat ve výrazném 

prosvětlení porostů, vytvoření lesoparkové až savanové struktury, kde bude množství 

světlin, lesních okrajů, lemů a ekotonů, osluněné půdy, plošek narušeného povrchu půdy, 

poměrně málo podrostu apod. Toho lze docílit radikálními probírkami a prořezávkami. 

Obvykle je velmi pozitivní i vliv pastvy a požárů. Vzhledem k tomu, že většina 

saproxylních organizmů pozitivně reaguje na oslunění stromu, na otevření porostů apod. tak 

je zřejmé, že management pro podporu lesostepní fauny není v rozporu 

s managementem pro podporu saproxylů. K prosvětlení některých pasáží mohou přispět i 

pěšiny pro návštěvníky vysypané vhodným místním substrátem, tvorba hřišť apod. V partiích, 

kde není ochranářsky hodnotný les, je vhodné včlenit různě velké plochy bezlesí s několika 

solitéry či skupinkou osluněných stromů, vytvořit sad apod. 

Důležitým činitelem pro udržení biodiverzity v biotopech jsou disturbance a 

heterogenita prostředí. Význam těchto faktorů pro zachování druhové rozmanitosti byl 

v minulosti ochranářskými odborníky podceňován. Ukazuje se, že jsou nezbytné pro přežití 

celé škály lesních organizmů, především těch vázaných na ranější sukcesní stádia, narušené 

půdy, prosvětlené lesní lemy, okraje, osluněné paseky s mladší vegetací apod. V lesním 

prostředí disturbance vytvářely požáry, velcí kopytníci, větrné a sněhové kalamity či gradace 

škůdců. To vytvářelo heterogenní mozaiku ploch různých sukcesních stádií. 

V hospodářských lesích pozdější doby se tato různorodost stanovišť a s ní i živočichové 

vázaní na různá sukcesní stádia udrželi díky zásahům, které způsoboval člověk a jeho zvířata 

např. v rámci pařezinového výmladkového hospodaření či v rámci obhospodařování 

středního lesa, kde ve spodní etáži díky lidským zásahům byly nejen prosvětlené plošky, 

obnažená půda, osluněné mlází, ale i vlhká a stinná místa v místech hustších či starších 

porostů. Nad tím vším pak v osluněné horní etáži rostly dostatečně mohutné a staré stromy. 

Dobře a promyšleně provedené disturbanční zásahy nejsou v rozporu 

s managementovými opatřeními na podporu lesostepních organizmů, protože vytvářejí 

množství osluněných plošek a rozvolněných porostů. Pokud je tento management prováděn 

s ohledem na přežití veteránských stromů, solitérů a pokud jsou nad pařezinou ponechávány 

výstavky, které později dorostou do mohutných solitérů a veteránských stromů, tak 

disturbanční management není v rozporu s managementem na podporu saproxylních 

organismů. Kromě výmladkového a pařezinového hospodaření je vhodným disturbačním 

činitelem člověk a jeho činnosti (pěšinky, hřiště, plácky pro pétanque apod.). Velmi vhodné 

jsou požáry v neposlední řadě pastva. Pastva je nicméně v kontradikci s určitými fázemi 

zmlazování při výmladkovém hospodaření. 



Kromě výše zmíněné přítomnosti starých stromů, mrtvého dřeva, prosluněné a 

rozvolněné struktury biotopů, disturbancí a heterogenity plošek je pro biodiverzitu důležitá 

široká škála podmínek prostředí. V lesních biotopech to znamená hlavně gradient od 

vlhkých stinných a zapojených porostů až po otevřené, suché a prosluněné lesostepní 

plochy. Ve studované oblasti naprostá většina ochranářsky významných nebo vzácnějších 

druhů patří mezi ty, kterým vyhovuje teplý otevřenější lesostepní biotop, který by měl mít 

výraznou prioritu před uzavřenějšími porosty, v kterých se mnoho vzácných druhů oblasti 

nenachází, případně se jedná o živočichy, kteří jsou pak běžnější ve středních a vyšších 

polohách a nejsou tudíž v rámci státu považováni za ochranářsky významné. Ze sledovaných 

území se hodnotnější uzavřenější lesní pasáže nacházejí pravděpodobně pouze na lokalitě 

Kunratice. Obecně lze ale konstatovat, že široký gradient podmínek lze vytvořit na většině 

studovaných lokalit, které mají dostatečnou rozlohu a nějaké vlhčí a stinné pasáže. 

Pomineme-li, že lesní pastva se vylučuje s určitými fázemi obnovy porostů při 

výmladkovém hospodaření a to, že když na určité části lokality v zájmu vytváření širokého 

gradientu prostředí vzniknou vlhčí a stinnější plochy, bude méně místa pro ochranářsky 

cennější lesostepní organizmy, tak z výše uvedeného vyplývá, že naprostá většina 

managementových opatření není ve vzájemném rozporu. Naopak zde vidíme synergický 

efekt takovýchto opatření, kdy prosvětlení porostů prospívá jak lesostepním druhům, 

tak solitérním stromům, které hostí saproxylní faunu a obhospodařovávání lesů, jež 

tvoří žádoucí lesostepní strukturu, s sebou nese dostatek disturbancí a vytváří 

heterogenní mozaiku plošek nezbytnou i pro druhy ranějších sukcesních stádií. 

Výše zmíněná opatření (vyprošťování solitérů ze zápoje, vytváření mýtin okolo 

solitérů budoucích, prosvětlování porostů, vytváření pasáží středního lesa s výmladkovým 

hospodařením, tvorba pěšin a hřišť, lesní pastva) nepůsobí většinou proti sobě a nejsou 

obvykle v rozporu s rekreačními funkcemi příměstských lesů. Navíc se jedná o dříve 

uplatňované formy hospodaření (pařeziny, výmladkové hospodaření), některé pasáže jsou 

atraktivní z hlediska vizuálního (solitérní stromy či skupinky polosolitérů, otevřenější parkové 

plochy) a jelikož byly v oblastech tohoto typu většinou uplatňovány již v minulosti, neměly 

by vzbouzet kontroverze ani z hlediska památkového či z pohledu krajinného rázu. 

 

 

  



3. Metodický postup a průběh prací 
 

V období první fáze řešení projektu byl uskutečněn výběr studijních ploch pro sběr 

dat. Plochy byly vytyčeny v předem vybraných lokalitách, tak jak bylo naplánováno v návrhu 

projektu. Jednalo se o 10 vybraných lesních fragmentů, převážně v chráněných územích.  

V každém lesním fragmentu bylo vybráno deset kruhových ploch o poloměru 20 m 

pro sběr dat. Plochy byly nejprve předběžně vytyčeny pomocí mapových podkladů. Následně 

byly kontrolovány jejich parametry nutné k tomu, aby bylo možné data z těchto lokalit použít 

i v čistě odborných publikacích a nedocházelo k nežádoucím problémům s pseudoreplikacemi 

apod. Plochy byly následně zaměřeny v terénu a označeny (viz obr. 1 a 2). Mapové podklady 

a tabulky se souřadnicemi bodů uprostřed ploch jsou součástí kapitol závěrečné zprávy 

věnovaných jednotlivým lokalitám. Celkem tedy bylo vytyčeno 100 výzkumných ploch (10 

ploch na 10 lokalitách). 

 

 

 
 

Obr. 1. Označení středu výzkumné plochy          Obr. 2. Označení středu výzkumné 

pro sběr dat v terénu. Foto M. Andreas                     plochy pro sběr dat v terénu. 

                          Foto M. Andreas 

 

V polovině května byl zahájen vlastní sběr dat odchytem do pastí. Na každém bodu 

byla instalována nárazová past (obr. 3 a 4). Nárazová past je tvořena dvěma plochami 

z průhledného plexiskla, do kterých naráží hmyz a padá do níže umístěného trychtýře, pod 

kterým je připevněna sběrná nádoba naplněná koncentrovaným solným roztokem, který 

vzorek konzervuje do doby, než je při pravidelné kontrole slit (viz obr. 5 a 6) a materiál je 

převeden do konzervačního roztoku. Past je svrchu kryta kruhovou miskou, aby nedocházelo 

k zanášení trychtýře opadem ze stromů, případně aby při větších deštích nedocházelo 

k vyplavení materiálu či k ředění konzervačního solného roztoku. Kontroly probíhaly 

v intervalu zhruba 15 dnů do poloviny srpna, kdy byly pasti sejmuty a sběr materiálu 

ukončen. 

 



 
 

Obr. 3. Instalace nárazové pasti.  Obr. 4. Nárazová past naplněná konzervač- 

Foto L. Hlaváčková ním roztokem s informační cedulkou. 

 Foto M. Andreas 

 

Obr. 5. Slévání entomologického materiálu  Obr. 6. Slévání entomologického materiálu 

Foto Z. Hostinský.           Foto Z. Hostinský 



Slitý materiál byl převeden do roztoku lihu a octa (2:1) a přepraven do laboratoře 

k třídění. Z materiálu byli vybráni jedinci cílových skupin (kovaříci, žahadloví blanokřídlí), 

kteří byli následně determinováni (viz obr. 7-9). 

 

 

  Obr. 8. Vzorek připravený na třídění v misce.  

  Foto A. Astapenková. 

 

 

 

 

Obr. 7. Materiál a jeho třídění. V misce vylitý 

vzorek. V lahvičkách slitý materiál v konzer- 

vačním roztoku. V igelitových sáčcích epruve- 

ty s roztříděným materiálem. 

Foto A. Astapenková. 

 

 

 

Obr. 9. Třídění materiálu. Foto A. Astapenková. 

 

 



Na kruhové ploše ve vhodné denní době a za vhodného počasí byli vizuálně 

zaznamenáváni denní motýli po dobu 15 minut. Byly identifikovány všechny druhy 

a počítány jednotlivé kusy. Na každé lokalitě se uskutečnilo 5 kontrol denních motýlů. 

Vzhledem k nepřízni počasí se neuskutečnila jedna plánovaná jarní kontrola. Pokud nebylo 

možné identifikovat motýla vizuálně v letu, byl odchycen (viz obr. 10), identifikován, zapsán 

a vypuštěn na místě. 

 

 

 
 

Obr. 10. Odchyt motýla na lokalitě v lesním prostředí (foto Jiří Hotový). 

 

Po determinaci biologického materiálu ze sledovaných skupin z nárazových pastí a po 

proběhnutí sčítání motýlů na bodech byla získaná data zapsána do tabulek pro další 

zpracování a vyhodnocení. 

 

Projekt se uskutečnil výhradně na území HMP v 10 vybraných lesních fragmentech, 

převážně v chráněných územích. Jedná se o tyto oblasti a jejich okolí: PP Bohnické údolí, 

Přírodní park Hostivař Záběhlice, PR Chuchelský háj, PP Údolí Kunratického potoka, PP 

Petřín, Přední Kopanina, PP Bažantnice v Satalicích, PP Xaverovský háj, Lesy na Cibulce, 

Ďáblický háj. 

Následující část zprávy je věnována jednotlivým studovaným územím. Mapy těchto lokalit 

byly vytvořeny na podkladu z portálu Mapy.cz a jsou v příslušné dílčí části. 

 

  



4. Jednotlivá zájmová území 
 

Následující část zprávy je věnována jednotlivým studovaným územím. Mapy těchto lokalit 

byly vytvořeny na podkladu z portálu Mapy.cz a jsou v příslušné dílčí části. 

 

4.1 Lokalita Bohnice 
 

Hodnota lokality z hlediska zachovalosti lesního biotopu je poněkud diskutabilní. Na 

jedné straně je z historických map a záznamů zjevné, že ve studované oblasti se v minulosti 

nacházely především pastviny, louky a stepní biotopy a k zalesnění došlo teprve počátkem 20. 

století. Navíc zde často byly vysazovány nepůvodní či nevhodné dřeviny jako je trnovník akát 

(Robinia pseudacacia), borovice černá (Pinus nigra) nebo smrk ztepilý (Picea abies). Na 

druhé straně je z výsledků předkládané studie patrné, že ve starších porostech s přirozenější 

skladbou dřevin v této lokalitě již vznikly lesní plošky, které jsou přírodně poměrně hodnotné 

a hostí dokonce populace ochranářsky významných druhů kovaříkovitých brouků.  

Význam lokality pro zachování biodiverzity lesních zástupců daných skupin je 

nesporný. Jedná se o nejrozsáhlejší plochy lesa na pravém břehu Vltavy při severním okraji 

Prahy. Důležitým faktorem pro zachování široké biodiverzity lesních organizmů v oblasti je 

výrazná heterogenita stanovišť a široká škála gradientu podmínek. Konkrétně mezi 

zastíněnými a vlhkými pasážemi zapojených porostů a exponovanými řídkými plochami 

lesostepního charakteru. Při celkovém managementu oblasti by se nicméně nemělo zapomínat 

na to, že v současné době jsou ochranářsky mnohonásobně cennější zbytky bezlesí a 

k expanzi lesních porostů do těchto míst by nemělo docházet. Kromě toho, že je třeba zabránit 

zarůstání lučních a stepních biotopů, je vhodné se vyvarovat i zbytečnému zastínění a jiné 

degradaci těchto plošek, čehož lze dosáhnout probírkou a tvorbou velmi řídkých 

prosvětlených a prosluněných lesostepních pasáží při okrajích nelesních oblastí. 

Lokalita je pochopitelně významná pro přežití ochranářsky významných zástupců, 

neboť, jak bylo již konstatováno výše, porosty zde zestárly natolik, že se zde vytvořila 

mikrostanoviště vhodná pro přežití i náročnějších druhů kovaříkovitých brouků. Některé 

partie jsou pak stále prosvětlené, mají lesostepní charakter odlišný od konvenčního 

hospodářského lesy, což je opět důležité pro přítomnost populací některých ochranářsky 

významných organizmů. 

Přežití ochranářsky významných a relativně vzácných kovaříkovitých (Elateridae) 

brouků známých z lokality je závislé na výskytu trouchnivého dřeva v dutinách kmenů 

a silnějších větví většinou stojících stromů (kovařík Brachygonus megerlei - VU). Dalším 

důležitým faktorem pro přežití ochranářsky významných kovaříků je otevřená rozvolněná 

struktura lesa, na kterou je vázán kovařík Cardiophorus gramineus (NT). Tento druh je 

k zastižení právě na volných osluněných lokalitách listnatých a smíšených lesů a vyskytuje se 

pouze velmi lokálně a jednotlivě. Přítomnost takovýchto stanovišť je ohrožena zapojováním 

porostů, vznikem vysokého, příliš hustého lesa, případně rozvojem podrostu, který zastiňuje 

dříve otevřené a částečně i osluněné plochy půdy. Nesmírně důležité pro přežití této skupiny 

je i ponechání pařezů a mrtvého dřeva na lokalitě. Vzácnějším a zajímavým druhem 

zaznamenaným na lokalitě je také kovařík Limonius poneli, jež osidluje osluněné svahové 

stepní a lesostepní formace nížin a pahorkatin. Jedná se o lesostepní a stepní druh, preferující 

sprašové a podmáčené písčito-hlinité půdy. Z dalších méně běžných druhů kovaříků stojí za 

zmínku ještě Cardiophorus nigerrimus, známý lokálně z řídkých listnatých a smíšených lesů 

s mezofilními půdami od nížin do podhůří.  



Mezi denními motýly ochranářsky významné druhy nebyly zaznamenány. Lokalita má 

nicméně, při vhodném managementu, který by vytvořil lesostepní biotop, velký potenciál a 

může být v budoucnu osídlena vzácnými druhy, jako je např. okáč metlicový (Hipparchia 

semele). 

Z ochranářsky významných blanokřídlých byl dokumentován výskyt ploskočelky 

Lasioglossum clypeare (NT). Jedná se o spíše vzácnější druh zachovalých stepních stanovišť, 

který se ale v Praze na nejteplejších lokalitách vyskytuje celkem běžně. Na studovaném území 

byla zastižena v okrajové části lesa sousedícím s otevřenými plochami. 

Pokud jde o další ochranářsky významné blanokřídlé, čmeláci (Bombus sp.) patří 

podle vyhlášky 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné druhy v kategorii druhy ohrožené (O). 

Druhy zaznamenané na lokalitě jsou čmelák zemní (B. terrestris), čmelák zahradní (B. 

hortorum), čmelák polní (B. pascuorum), čmelák luční (B. pratorum), čmelák proměnlivý (B. 

humilis) a čmelák hájový (B. lucorum) patří mezi poměrně běžné druhy bez zvláštních nároků 

na biotop. 

Managementová opatření vedoucí k zachování či zlepšení stavu bioty sledovaných 

skupin na studované lokalitě, především s přihlédnutím k ochranářsky významným 

a vzácnějším druhům víceméně vyplývají z toho, co je zmíněno v částech hodnotících 

význam lokality pro přežití těchto druhů, případně v textu komentovaného druhového 

seznamu. Je třeba pokračovat ve snaze nahradit nevhodné a nepůvodní dřeviny (borovice 

černá, dub červený, trnovník akát) dřevinami původními, především domácími duby zimními 

i letními. V rámci probírek a prořezávek je žádoucí vytvořit širokou škálu gradientu 

podmínek, od zastíněných a vlhkých plošek zapojených porostů, po velmi řídké, sušší, 

prosvětlené a prosluněné pasáže lesostepního charakteru. Lesostepní, velmi otevřené pasáže 

jsou z ochranářského hlediska nejvýznamnější a měly by být na většině ploch. K jejich 

managementu je velmi vhodné využít pastvu.  

Není nutné odstraňovat poškozené dřeviny, pokud se jedná o vhodné původní druhy 

(především duby zimní a letní), neboť na poškozených stromech mohou velmi brzy vzniknout 

mikrostanoviště důležitá pro vývoj náročnějších saproxylních kovaříků či blanokřídlých 

vyžadujících pro tvorbu hnízd mrtvé dřevo. Důležité je i oslunění korun stromů. Na okrajích 

porostů nebo v prudších, vhodně exponovaných svazích je oslunění zajištěno. V ostatních 

místech je možné přistoupit i k vyprošťování vytypovaných budoucích mohutných solitérů ze 

zápoje či k vytváření mýtin okolo těchto budoucích solitérů. Vhodné je prosvětlování porostů 

nebo vytváření pasáží středního lesa s výmladkovým hospodařením, které zabezpečí velkou 

heterogenitu prostředí s relativně řídkou a dobře osluněnou horní etáží, v které mohou být 

přítomny dutinové stromy a budoucí mohutné solitéry a veteránské stromy. Zásahy ve spodní 

etáži pak vytváří biotopy pro organizmy časnějších sukcesních stádií. Ochranářsky velmi 

cenné fenomény v těchto typech lesů jsou vázány i na staré veteránské stromy s přítomností 

trouchnivějícího dřeva a dutin, dále na osluněné mrtvé dřevo těchto stromů apod. Velmi 

důležité jsou i pařezy a mohutnější kusy mrtvého dřeva, které by měly zůstat ponechané na 

místě. V případě, že staré stromy začínají být nebezpečné pro návštěvníky lesa, mohou se 

postupně seřezávat na torza, která na místě mohou bez nebezpečí stát ještě desítky let. 

Ořezané mohutné větve a nakonec pak i kmeny mohou být ponechány na místě jako 

broukoviště a posléze k úplnému zetlení a přirozenému obohacení půdy. 

K prosvětlení některých pasáží mimo ZCHÚ či okrajových území, které jsou 

v současné době nepříliš cenné, mohou přispět i pěšiny pro návštěvníky vysypané vhodným 

místním substrátem, tvorba hřišť apod. V partiích, kde není ochranářsky hodnotný les, je 

vhodné včlenit bezlesí, vytvořit sad apod. 

Výše zmíněná opatření (vyprošťování solitérů ze zápoje, vytváření mýtin okolo 

solitérů budoucích, prosvětlování porostů, vytváření pasáží středního lesa s výmladkovým 

hospodařením, tvorba pěšin a hřišť) nepůsobí většinou proti sobě a nejsou obvykle v rozporu 



s rekreačními funkcemi příměstských lesů. Navíc se jedná o dříve uplatňované formy 

hospodaření (pařeziny, výmladkové hospodaření), některé pasáže jsou atraktivní z hlediska 

vizuálního (solitérní stromy či skupinky polosolitérů) a jelikož byly v oblastech tohoto typu 

uplatňovány již v minulosti, neměly by vzbouzet kontroverze ani z hlediska památkového či 

z pohledu krajinného rázu. 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 2. 

Na lokalitě Bohnice bylo v rámci standardizovaného sběru dat na bodech pozorováno 

pouze ca 40 motýlů šesti druhů. Ze zkoumané lesní oblasti (viz mapa na obr. 11) nejsou 

v databázi NDOP lokalizovány žádné garantované záznamy denních motýlů. 

Na lokalitě je běžným druhem okáč pýrový (Pararge aegeria). Je to obecně rozšířený 

a poměrně hojný druh světlejších lesních porostů. 

Další pozorovaný motýl – okáč luční (Maniola jurtina) – je nepříliš náročným druhem 

mnoha typů především lučních biotopů, známý je ale i z rozvolněných lesů. 

Ostatní zaznamenaná fauna denních motýlů lokality Bohnice je představována 

hojnými ubikvisty, jako jsou babočka admirál (Vanessa atalanta) nebo babočka paví oko 

(Inachis io), kteří často pronikají i do rozvolněnějších lesních porostů. 

Dalšími běžně pozorovanými denními motýly byli bělásci zelní (Pieris brassicae) a 

řepkoví (Pieris napi). Jedná se taktéž o víceméně všudypřítomné druhy, jejichž ekologickým 

nárokům dobře vyhovuje i současná intenzivně obhospodařovaná krajina. Těžiště výskytu 

těchto druhů je spíše v otevřených biotopech (louky, zahrady, agrocenózy, ruderální a 

plevelová společenstva apod.), ale bělásek řepkový se, zvláště v první generaci, vyskytuje 

hojně i ve vlhčích a stinnějších biotopech (lesy, lesní louky a okraje). Oba tyto druhy za 

teplého a slunného počasí běžně proletují nepříliš hustými lesními porosty a proto byly často 

pozorovány v rámci výzkumu dané lokality. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Babočka paví oko (Inachis io) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Okáč luční (Maniola jurtina) – široce rozšířený druh motýla bez ochranářského 

významu 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Bělásek zelný (Pieris brassicae) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu.  

Bělásek řepkový (Pieris napi) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

 

 

Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 3. 

V nárazových pastech (polohy viz tab. 1) bylo v rámci předkládaného výzkumu na 

lokalitě zaznamenáno ca 170 kusů dvanácti druhů. 



Ze zkoumané lesní oblasti (viz mapa na obr. 11) nejsou v databázi NDOP 

lokalizovány žádné garantované záznamy kovaříkovitých brouků (Elateridae). 

Druhem červeného seznamu nalezeným na lokalitě je kovařík Brachygonus megerlei, 

jež je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi zranitelné druhy (VU). Je to 

vzácnější druh vázaný na zachovalé listnaté lesy nížin, suťové lesy pahorkatin a háje nižších 

poloh. Nalézán je i v pobřežních porostech a starých stromořadích v extravilánech měst. 

Dravé larvy se vyvíjejí v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod kůrou stojících 

kmenů, v pahýlech větví nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích, vzniklých činností 

larev zlatohlávků s červenou hnilobou. Nalezneme je ale i v dutinách v kmenech živých nebo 

nedávno spadlých stromů. Je znám z okolí Prahy, případně z dalších lokalit (Hluboká nad 

Vltavou, Třeboň). Jeho požadavky na typ biotopu jsou ve značném rozporu se současným 

konvenčním lesním hospodařením. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou 

přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). 

V nižších polohách je ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů. 

Dalším druhem červeného seznamu dokumentovaným na lokalitě je kovařík 

Cardiophorus gramineus řazený do kategorie téměř ohrožených druhů (NT). Vyskytuje se 

ojediněle v prosvětlených osluněných řídkých listnatých a smíšených lesích. 

Zaznamenán byl i nepříliš běžný kovařík Cardiophorus nigerrimus, který je znám 

lokálně z řídkých listnatých a smíšených lesů od nížin do podhůří. Vývoj dravých a 

nekrofágních larev probíhá v mezofilních půdách od zcela otevřených travnatých a stepních 

biotopů po řídké lesy. 

Vzácnějším a zajímavým zaznamenaným druhem je lesostepní až stepní kovařík 

Limonius poneli. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík šedý (Agrypnus murinus) – euryekní druh bylinného porostu luk, pastvin, 

řídkých lesů od nížin do hor, v ČR obecně rozšířen. Polyfágní larvy se vyvíjejí v půdě těchto 

biotopů. 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík Brachygonus megerlei – v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen 

mezi zranitelné druhy (VU). Vzácný druh nížin až pahorkatin vyžadující zachovalé listnaté 

lesy a háje. Dravé larvy se mohou vyvíjet v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod 

kůrou stojících kmenů nebo v dutinách s červenou hnilobou, hlavně v kmenech dubů.  

Kovařík Cardiophorus gramineus – v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen 

mezi druhy téměř ohrožené (NT). Vyskytuje se velmi lokálně a jednotlivě na volných a 

osluněných lokalitách listnatých a smíšených lesů. Vývoj larev probíhá v půdě nebo i v 

polosuchém trouchu dubů a topolů. 

Kovařík Cardiophorus nigerrimus – lokálně nalézán v řídkých listnatých a smíšených 

lesích od nížin do podhůří. Larvy jsou půdní a žijí v mezofilních biotopech od otevřených 

stanovišť po řídké lesy. 

Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 

Kovařík Dicronychus cinereus – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 



Kovařík Limonius poneli – osidluje osluněné svahové stepní a lesostepní formace 

nížin a pahorkatin, někdy i zatravněné plochy v záplavovém území řek a potoků. Preferuje 

sprašové a podmáčené písčito-hlinité půdy. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

Kovařík Nothodes parvulus – běžný druh podrostu řídkých dubových lesů a 

lesostepních formací. Larvy se vyvíjejí v půdě těchto biotopů. 

Kovařík Prosternon tessellatum – běžný a celkem všeobecně rozšířený druh 

vyskytující se hlavně v dubových a borových lesích od nížin do pahorkatin. Polyfágní a 

saprofágní larvy žijí v půdě a hrabance křovinatých lesostepí. 

 

 

Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 4.  

Na studované lokalitě bylo získáno více než 70 jedinců třiceti druhů. Ochranářsky 

významné druhy (ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.) zaznamenané na lokalitě jsou čmelák 

zemní (Bombus terrestris), čmelák zahradní (B. hortorum), čmelák luční (B. pratorum), 

čmelák polní (B. pascuorum) čmelák proměnlivý (B. humilis) a čmelák hájový (B. lucorum). 

Všichni jsou klasifikováni v kategorii druhy ohrožené (O). Jedná se nicméně o poměrně běžně 

rozšířené živočichy bez speciálních nároků. 

Na lokalitě byla dále nalezena ploskočelka Lasioglossum clypeare, která je 

v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazena mezi druhy téměř ohrožené (NT). Tento 

teplomilný stepní druh byl odchycen v okrajové části zkoumaného území poblíž zcela 

otevřených ploch.  

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Ploskočelka Lasioglossum clypeare, v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR 

klasifikována jako druh téměř ohrožený (NT). Zástupce teplomilné fauny stepních formací. 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený 

druh (O). 

Čmelák zahradní (B. hortorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený 

druh (O). 

Čmelák luční (B. pratorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Čmelák hájový (B. lucorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Čmelák proměnlivý (B. humilis) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený 

druh (O).  

Všichni tito čmeláci nepředstavují vzácné druhy se speciálními nároky na prostředí a jsou 

poměrně široce rozšířeni. Pouze čmeláka proměnlivého (B. humilis) bychom snad mohli 

označit za poněkud náročnější teplomilný druh. 

Další zaznamenaní zástupci blanokřídlých nepředstavují faunisticky ani ochranářsky 

významné nálezy. Jedná se o tyto druhy: Ancistrocerus claripennis, Ancistrocerus nigricornis, 

Andrena fucata, Andrena haemorrhoa, Andrena helvola, Andrena minutula, Apis mellifera, 

Auplopus carbonarius, Caliadurgus fasciatellus, Dipogon subintermedius, Dolichovespula 

media, Hylaeus communis, Hylaeus confusus, Chrysis ignita, Laelius pedatus, Lasioglossum 



politum, Pemphredon lugubris, Rhopalum coarctatum, Sphecodes ephippius, Symmorphus 

bifasciatus, Symmorphus debilitatus, Vespa crabro, Vespula vulgaris. 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 11. Zájmové území Bohnice s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

 

Tab. 1. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Bohnice. 

 

Bod N E 

81 50.123720 14.410630 

82 50.122703 14.409651 

83 50.123930 14.408320 

84 50.124170 14.405850 

85 50.123520 14.404430 

86 50.125230 14.404820 

87 50.124880 14.406470 

88 50.124854 14.407189 

89 50.125947 14.404751 

90 50.125250 14.406670 

 

  



Tab. 2. Záznamy denních motýlů na lokalitě Bohnice 

 

Druh český název počet lokalita datum bod 
kategorie 
červeného 
seznamu 

Inachis io babočka paví oko 1 Bohnice 23.06.2020 83 LC 

Inachis io babočka paví oko 1 Bohnice 23.06.2020 85 LC 

Maniola jurtina okáč luční 1 Bohnice 23.06.2020 84 LC 

Maniola jurtina okáč luční 1 Bohnice 30.06.2020 81 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 2 Bohnice 21.07.2020 82 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 21.07.2020 85 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 21.07.2020 88 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 21.07.2020 89 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 2 Bohnice 08.08.2020 82 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 08.08.2020 83 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 08.08.2020 84 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 2 Bohnice 08.08.2020 85 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 08.08.2020 86 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 2 Bohnice 08.08.2020 89 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 08.08.2020 90 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 2 Bohnice 17.08.2020 81 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 17.08.2020 84 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Bohnice 17.08.2020 85 LC 

Pieris brassicae bělásek zelný 1 Bohnice 08.08.2020 89 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Bohnice 23.06.2020 83 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Bohnice 23.06.2020 85 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Bohnice 30.06.2020 81 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Bohnice 30.06.2020 85 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Bohnice 21.07.2020 83 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Bohnice 08.08.2020 85 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Bohnice 08.08.2020 86 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 3 Bohnice 17.08.2020 83 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Bohnice 17.08.2020 85 LC 

Vanessa atalanta babočka admirál 1 Bohnice 30.06.2020 82 LC 

Vanessa atalanta babočka admirál 1 Bohnice 30.06.2020 84 LC 

Vanessa atalanta babočka admirál 1 Bohnice 30.06.2020 85 LC 

Vanessa atalanta babočka admirál 1 Bohnice 21.07.2020 83 LC 

Vanessa atalanta babočka admirál 1 Bohnice 17.08.2020 84 LC 

 

  



Tab. 3. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Bohnice, m. = samec, f. = samice, 

ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Agrypnus murinus  (Linnaeus, 1758) kovařík šedý 1 m. Bohnice 30.6.2020 81 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Bohnice 29.5.2020 81 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 ms. Bohnice 29.5.2020 84 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Bohnice 29.5.2020 87 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Bohnice 16.6.2020 85 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 fs. Bohnice 30.6.2020 81 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Bohnice 30.6.2020 83 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Bohnice 30.6.2020 85 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Bohnice 21.7.2020 85 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Bohnice 21.7.2020 87 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Bohnice 21.7.2020 89 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Bohnice 21.7.2020 90 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Bohnice 29.5.2020 90 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 ex. Bohnice 16.6.2020 90 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Bohnice 21.7.2020 88 LC

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Bohnice 16.6.2020 90 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 m. Bohnice 21.7.2020 86 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Bohnice 21.7.2020 87 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Bohnice 8.8.2020 88 VU

Cardiophorus gramineus  (Scopoli, 1763) kovařík 1 m. Bohnice 30.6.2020 86 NT

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 f. Bohnice 29.5.2020 81 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 2 fs. Bohnice 29.5.2020 82 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 2 fs. Bohnice 29.5.2020 84 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 12 ms. Bohnice 29.5.2020 86 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m. Bohnice 16.6.2020 81 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m. Bohnice 16.6.2020 82 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m., 2 fs. Bohnice 16.6.2020 85 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 2 ms., 1 f. Bohnice 16.6.2020 86 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 f. Bohnice 30.6.2020 81 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m., 1 f. Bohnice 30.6.2020 85 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 4 ms. Bohnice 30.6.2020 86 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 f. Bohnice 21.7.2020 85 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 2 fs. Bohnice 21.7.2020 86 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Bohnice 30.6.2020 87 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Bohnice 21.7.2020 88 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Bohnice 16.6.20220 88 LC



Pokračování tab. 3. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Bohnice, m. = samec, 

f. = samice , ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 4 ms., 1 f. Bohnice 29.5.2020 81 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 3 ms., 3 fs. Bohnice 29.5.2020 82 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 5 ms. Bohnice 29.5.2020 83 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 3 ms. Bohnice 29.5.2020 84 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms. Bohnice 29.5.2020 86 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Bohnice 29.5.2020 88 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Bohnice 29.5.2020 90 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms., 5 fs. Bohnice 16.6.2020 81 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 4 ms., 3 fs. Bohnice 16.6.2020 82 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms., 1 f. Bohnice 16.6.2020 83 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Bohnice 16.6.2020 84 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m., 1 f. Bohnice 16.6.2020 85 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms., 2 fs. Bohnice 16.6.2020 86 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 7 ms. Bohnice 30.6.2020 81 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 3 ms. Bohnice 30.6.2020 82 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m., 1 f. Bohnice 30.6.2020 83 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 3 ms. Bohnice 30.6.2020 84 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m., 1 f. Bohnice 30.6.2020 85 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms., 1 f. Bohnice 30.6.2020 86 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms., 2 fs. Bohnice 30.6.2020 88 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m., 1 f. Bohnice 21.7.2020 81 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Bohnice 21.7.2020 82 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Bohnice 21.7.2020 83 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Bohnice 21.7.2020 84 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Bohnice 21.7.2020 85 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Bohnice 21.7.2020 88 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms Bohnice 16.6.20220 88 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 m. Bohnice 21.7.2020 85 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Bohnice 29.5.2020 90 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Bohnice 16.6.2020 81 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Bohnice 30.6.2020 84 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Bohnice 30.6.2020 88 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Bohnice 30.6.2020 90 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Bohnice 21.7.2020 81 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Bohnice 21.7.2020 84 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Bohnice 29.5.2020 82 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms., 3 fs. Bohnice 29.5.2020 84 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 fs. Bohnice 16.6.2020 84 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Bohnice 16.6.2020 86 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Bohnice 30.6.2020 81 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 fs. Bohnice 30.6.2020 84 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Bohnice 30.6.2020 85 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Bohnice 21.7.2020 84 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m., 1 f. Bohnice 21.7.2020 85 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Bohnice 8.8.2020 84 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Bohnice 8.8.2020 88 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Bohnice 16.6.20220 88 LC

Prosternon tessellatum  (Linnaeus, 1758) kovařík 1 m. Bohnice 21.7.2020 81 LC

Prosternon tessellatum  (Linnaeus, 1758) kovařík 1 f. Bohnice 21.7.2020 83 LC



 

Tab. 4. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Bohnice 

 

 
 

 

tabulka pokračuje na další straně 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Bohnice 29.05.2020 89 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Bohnice 21.07.2020 87 LC

Andrena fucata pískorypka 0 1 Bohnice 21.07.2020 84 LC

Andrena haemorrhoa pískorypka zlatořitná 0 1 Bohnice 29.05.2020 83 LC

Andrena haemorrhoa pískorypka zlatořitná 0 1 Bohnice 16.06.2020 83 LC

Andrena helvola pískorypka ovocná 1 0 Bohnice 29.05.2020 86 LC

Andrena helvola pískorypka ovocná 0 1 Bohnice 29.05.2020 89 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 1 Bohnice 30.06.2020 83 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Bohnice 30.06.2020 81 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Bohnice 08.08.2020 82 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Bohnice 08.08.2020 85 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Bohnice 08.08.2020 86 LC

Bombus hortorum čmelák zahradní 0 1 Bohnice 29.05.2020 81 O LC

Bombus humilis čmelák proměnlivý 0 1 Bohnice 29.05.2020 88 O LC

Bombus lucorum čmelák hájový 0 1 Bohnice 29.05.2020 86 O LC

Bombus lucorum čmelák hájový 1 0 Bohnice 16.06.2020 87 O LC

Bombus lucorum čmelák hájový 0 1 Bohnice 30.06.2020 83 O LC

Bombus lucorum čmelák hájový 0 1 Bohnice 21.07.2020 58 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 0 1 Bohnice 16.06.2020 86 O LC

Bombus pratorum čmelák luční 0 1 Bohnice 29.05.2020 86 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Bohnice 16.06.2020 83 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Bohnice 30.06.2020 81 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Bohnice 30.06.2020 88 O LC

Caliadurgus fasciatellus hrabalka černosvrnná 0 1 Bohnice 17.08.2020 88 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Bohnice 21.07.2020 84 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Bohnice 08.08.2020 82 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Bohnice 17.08.2020 81 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Bohnice 21.07.2020 88 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Bohnice 08.08.2020 83 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 1 Bohnice 21.07.2020 82 LC

Hylaeus confusus maskonoska proměnlivá 0 1 Bohnice 30.06.2020 86 LC

Chrysis ignita zlatěnka ohnivá 0 3 Bohnice 29.05.2020 89 LC

Laelius pedatus hbitěnka 0 1 Bohnice 21.07.2020 86 LC

Lasioglossum clypeare ploskočelka 0 1 Bohnice 16.06.2020 81 NT

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Bohnice 30.06.2020 85 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Bohnice 21.07.2020 82 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Bohnice 21.07.2020 89 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 2 Bohnice 08.08.2020 89 LC

Druh



 

 

 

Pokračování tab. 4. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Bohnice 

 

 
 

 

 

 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Rhopalum coarctatum kutík 0 1 Bohnice 17.08.2020 81 LC

Rhopalum coarctatum kutík 1 1 Bohnice 17.08.2020 88 LC

Sphecodes ephippius ruděnka obecná 0 2 Bohnice 21.07.2020 84 LC

Sphecodes ephippius ruděnka obecná 1 0 Bohnice 08.08.2020 83 LC

Symmorphus bifasciatus hrnčířka 0 1 Bohnice 16.06.2020 83 LC

Symmorphus bifasciatus hrnčířka 0 1 Bohnice 21.07.2020 84 LC

Symmorphus debilitatus hrnčířka 0 1 Bohnice 30.06.2020 85 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Bohnice 21.07.2020 82 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Bohnice 08.08.2020 83 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Bohnice 30.06.2020 81 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Bohnice 30.06.2020 88 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Bohnice 21.07.2020 58 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Bohnice 21.07.2020 81 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Bohnice 21.07.2020 82 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Bohnice 21.07.2020 84 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Bohnice 08.08.2020 81 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 5 Bohnice 08.08.2020 82 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Bohnice 08.08.2020 83 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Bohnice 08.08.2020 85 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Bohnice 17.08.2020 81 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Bohnice 17.08.2020 83 LC

Druh



4.2 Lokalita Cibulka 
 

Hodnocení lokality z hlediska zachovalosti lesního biotopu není jednoznačné. Lesní 

porosty ve svahu pod hájovnou jsou ukázkou hodnotných velmi starých až přestárlých 

dubových lesů. V lokalitě tak nalezneme množství veteránských letitých stromů, včetně 

několika památných zhruba dvousetletých dubů. Z jejich celkového habitu, případně 

z historických kreseb je patrné, že tyto stromy vyrůstaly v mnohem méně zapojeném porostu 

nebo dokonce jako solitéry. Z hlediska ochrany přírody se jedná o velmi cenné partie. Naproti 

tomu dosti značný podíl lesa v tomto zájmovém území je tvořen stromy ve věkové kategorii 

61–80 let, což dokumentuje rozsáhlé zalesňování v období po 2. světové válce. 

 Vzhledem k tomu, že oblast Cibulky je představována poměrně rozlehlým lesoparkem, 

který tvoří významnou část Přírodního parku Košíře-Motol, je lokalita rozhodně významná 

pro zachování biodiverzity studovaných skupin. Nachází se zde velké plochy relativně 

přirozených či polopřirozených stanovišť, které jsou schopny hostit prosperující populace 

některých druhů, zvláště vezmeme-li v úvahu prostorovou návaznost či blízkost dalších 

přírodně hodnotných stanovišť v rámci výše zmíněného přírodního parku. Důležitým 

faktorem pro zachování široké biodiverzity lesních organizmů v oblasti je výrazná 

heterogenita stanovišť a široká škála gradientu podmínek.  

 Značný význam lokality pro přežití ochranářsky významných druhů je sice zcela 

jednoznačný, je ale nutné vzít do úvahy, že stanoviště či mikrobiotopy, jež jsou klíčové pro 

přežití zaznamenaných ochranářsky významných druhů, jsou ve studované oblasti poměrně 

málo zastoupeny, jsou ohroženy nebo je ohrožena jejich existence v delším časovém 

horizontu. 

Přežití ochranářsky významných a relativně vzácných kovaříkovitých (Elateridae) 

brouků známých z lokality je závislé na výskytu trouchnivého dřeva v dutinách kmenů 

a silnějších větví většinou stojících stromů. Dané druhy mohou také osídlit trouchnivé dřevo 

v povrchové vrstvě na obvodu stojících kmenů. Tento biotop ale může vymizet při 

definitivním odumření veteránských stromů na lokalitě, pokud tato věková kategorie nebude 

postupně doplňována stárnutím v současné době středně starých stromů, na kterých budou pro 

hmyz dostupné klíčové mikrobiotopy (dutiny, osluněné mrtvé dřevo). Další méně běžné 

druhy, jako je např. kovařík páskovaný (Athous vittatus), jsou vázané na půdu a vyžadují 

otevřené či velmi řídké lesní porosty. Přítomnost takovýchto stanovišť je ohrožena 

zapojováním porostů, vznikem vysokého, příliš hustého lesa, případně rozvojem podrostu, 

který zastiňuje dříve otevřené a částečně i osluněné plochy půdy. Nesmírně důležité pro 

přežití této skupiny je i ponechání pařezů a mrtvého dřeva na lokalitě. Mezi denními motýly 

je ochranářsky mimořádně významný okáč metlicový (Hipparchia semele). Tento druh na 

lokalitě vyžaduje velmi světlé a řídké porosty a je ohrožen zapojením bylinné vegetace, 

případně rozvojem křovin v podrostu. 

Pokud jde o ochranářsky významné blanokřídlé, kriticky ohrožená (CR) pískorypka 

Andrena mehelyi je teplomilný druh vyžadující lesostepní formace a jeho přežití závisí na 

řídkém porostu, případně na přítomnosti světlin, průseků, cest apod., které budou 

zabezpečovat osluněný a teplý povrch půdy. Čmeláci (Bombus sp.) patří podle vyhlášky 

395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné druhy v kategorii druhy ohrožené (O). Druhy 

zaznamenané na lokalitě - čmelák zemní (B. terrestris), čmelák zahradní (B. hortorum), 

čmelák polní (B. pascuorum) a čmelák luční (B. pratorum) patří mezi poměrně běžné druhy 

bez zvláštních nároků na biotop. 

Managementová opatření vedoucí k zachování či zlepšení stavu bioty sledovaných 

skupin na studované lokalitě, především s přihlédnutím k ochranářsky významným 

a vzácnějším druhům víceméně vyplývají z toho, co je zmíněno v částech hodnotících 

význam lokality pro přežití těchto druhů, případně v textu komentovaného druhového 



seznamu. Ochranářsky nejcennější fenomény zaznamenané v zájmovém území Cibulka jsou 

vázány na starší mohutnější či přímo veteránské stromy s přítomností trouchnivějícího dřeva a 

dutin, dále na osluněné mrtvé dřevo těchto stromů apod. Velmi důležité jsou i pařezy a 

mohutnější kusy mrtvého dřeva, které by měly zůstat ponechané na místě. Požadavky na 

přítomnost těchto stanovišť je takřka nemožné skloubit se současnými způsoby běžného 

lesního hospodaření. Velké veteránské, alespoň částečně osluněné stromy s dutinami a 

odumřelými větvemi se na lokalitě sice nacházejí, ale jsou přítomny v nepříliš velkém 

množství, často jsou již, z pohledu lesnického a z hlediska perspektivy dožití, v poměrně 

špatném stavu, a navíc jsou nezřídka zastíněny mladšími jedinci. Tyto často přestárlé stromy 

je nutné co nejdéle udržet a odstranit z jejich okolí konkurující a stínící jedince. V případě, že 

by veteránské stromy začaly být ohrožením bezpečnosti, lze přistoupit k alespoň k zachování 

jejich torz, která mohou na lokalitě bez problémů existovat ještě celá desetiletí a stále hostit 

velmi vzácné zoologické fenomény. Odřezané mohutné větve je žádoucí ponechat na místě a 

vytvořit z nich broukoviště. Zároveň je potřebné vypěstovat v jejich blízkosti další stromy, na 

kterých vzniknou výše zmíněná „nedostatková“ mikrostanoviště (dutiny, osluněné mrtvé 

dřevo), jež budou moci být kolonizovány populacemi ze současných starých jedinců dříve, 

než se tyto rozpadnou. Je tedy vhodné v okolí vybrat perspektivní mohutné stromy 

(především duby), ty uvolnit ze stávajícího poměrně zapojeného porostu odtěžením okolních 

stromů a vypěstovat z nich pak masivní solitéry, polosolitéry či osluněné skupinky mohutných 

stromů. Seřezávání korun těchto stromů je pak možné provádět takovým způsobem, aby se 

urychlil vznik dutin. Další možností je převedení některých oblastí lokality na střední les 

s relativně řídkou a dobře osluněnou horní etáží, v které budou přítomny dutinové stromy.  

Důležitým faktorem pro přežití ochranářsky významných druhů v lesích bylo 

výmladkové hospodaření, které uchovávalo heterogenitu biotopů a vytvářelo pestrou mozaiku 

různě starých porostů, mezi kterými byly i dosti osluněné a teplé pasáže splňující nároky 

lesostepních druhů, které na lokalitě doposud nalézáme (kriticky ohrožená (CR) pískorypka 

Andrena mehelyi, kriticky ohrožený (CR) okáč metlicový (Hipparchia semele). Nad přízemní 

etáží pak lze ponechat osluněné výstavky, z nichž mohou po čase vzniknout mohutné solitéry 

či polosolitéry. 

K prosvětlení některých pasáží či okrajových území, které jsou v současné době 

nepříliš cenné, mohou přispět i pěšiny pro návštěvníky vysypané vhodným místním 

substrátem, tvorba hřišť apod. Velmi vhodná by zde byla pastva, která prosvětluje podrost, 

narušuje drn a je pro mnoho vzácných druhů velmi důležitá (na této lokalitě pro okáče 

metlicového). V partiích, kde není ochranářsky hodnotný les, je vhodné včlenit bezlesí, 

vytvořit sad apod. 

Všechna tato výše zmíněná managementová opatření (vyprošťování solitérů ze zápoje, 

vytváření mýtin okolo solitérů budoucích, prosvětlování porostů, vytváření pasáží středního 

lesa s výmladkovým hospodařením, tvorba sadů) nepůsobí proti sobě a nejsou většinou 

v rozporu s rekreačními funkcemi příměstských lesů. Navíc se jedná o dříve uplatňované 

formy hospodaření, které jsou atraktivní z hlediska vizuálního (solitérní stromy či skupinky 

polosolitérů) a jelikož byly v oblastech tohoto typu uplatňovány již v minulosti, neměly by 

vzbouzet kontroverze ani z hlediska památkového či z pohledu krajinného rázu. 

Kromě heterogenity biotopů je pro zachování biodiverzity lesních organizmů v oblasti 

významná i široká škála gradientu podmínek. V lesních biotopech konkrétně jde především o 

gradient mezi zapojenými zastíněnými vlhkými porosty a velmi řídkým, osluněným, suchým 

lesostepním prostředím. Ochranářsky nejcennější jsou zde řídké lesostepní pasáže, které by 

měly mít prioritu, a na většině míst by management měl směřovat k prosvětlení porostů. 

Lokalita je však dostatečně rozsáhlá, místy s vlhčími plochami, takže zde lze vytvořit plošky 

podmínkami i pro vlhkomilnější organizmy zapojených lesů. 

 



Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 6. 

Na lokalitě Cibulka bylo v rámci standardizovaného sběru dat na bodech (polohy bodů 

viz tab. 5, případně mapa na obr. 12) pozorováno ca 60 motýlů devíti druhů. Ze zkoumané 

oblasti nejsou v databázi NDOP žádné záznamy denních motýlů. 

Bylo pozorováno několik jedinců okáče metlicového (Hipparchia semele). Jedná se o 

motýla zařazeného v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR do kategorie kriticky 

ohrožených (CR). Jde o poměrně cenný faunistický nález, protože druh není v nálezové 

databázi NDOP v lokalitě Cibulka ani z katastru Košíř udáván. Je nicméně znám z daného 

čtverce faunistického mapování a konkrétně uváděná místa výskytu se nacházejí především 

v Prokopském údolí. Je to xerotermofilní druh raně sukcesních stadií. Osidluje okraje řídkých 

borových lesů a suchých světlých dubohabřin, lesostepi, váté písky a skalnatá stanoviště. 

Příčiny ohrožení jsou upuštění od pastvy na stepních stráních, zapojení bylinné vegetace, 

zarůstání lokalit křovinami až lesem, upuštění od výmladkového hospodaření a zánik řídkých 

a světlých listnatých hájů. 

Jiným druhem, který byl na lokalitě zaznamenán je okáč pýrový (Pararge aegeria). Je 

to běžný druh světlejších lesních porostů. 

Další pozorovaný motýl – okáč luční (Maniola jurtina) – je nepříliš náročným druhem 

mnoha typů především lučních biotopů, známý je ale i z rozvolněných lesů. 

Ostatní zaznamenaná fauna denních motýlů lokality Cibulka je představována hojnými 

ubikvisty, jako jsou babočka admirál (Vanessa atalanta) nebo babočka paví oko (Inachis io), 

kteří často pronikají i do rozvolněnějších lesních porostů. 

Dalšími běžně pozorovanými denními motýly byli bělásci zelní (Pieris brassicae), 

řepkoví (P. napi) a řepoví (P. rapae). Jedná se taktéž o víceméně všudypřítomné druhy, 

jejichž ekologickým nárokům dobře vyhovuje i současná intenzivně obhospodařovaná 

krajina. Těžiště výskytu těchto druhů je spíše v otevřených biotopech (louky, zahrady, 

agrocenózy, ruderální a plevelová společenstva apod.), ale bělásek řepkový se, zvláště v první 

generaci, vyskytuje hojně i ve vlhčích a stinnějších biotopech (lesy, lesní louky a okraje). 

Všechny tyto druhy za teplého a slunného počasí běžně proletují nepříliš hustými lesními 

porosty a proto byly často pozorovány v rámci výzkumu dané lokality. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka bílé c (Polygonia c-album) – druh běžný takřka po celé ČR. Chybí pouze 

v odlesněných a intenzivně obhospodařovaných oblastech. Není ohrožen.  

Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Babočka paví oko (Inachis io) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Okáč metlicový (Hipparchia semele) – velmi vzácný druh. V Červeném seznamu 

ohrožených druhů ČR (Hejda et al. 2017) řazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR).  

Okáč luční (Maniola jurtina) – široce rozšířený druh motýla bez ochranářského 

významu 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Bělásek zelný (Pieris brassicae) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu.  

Bělásek řepkový (Pieris napi) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 



Bělásek řepový (Pieris rapae) – všudypřítomný motýla druh bez ochranářského 

významu. 

 

 

Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 7. 

V nárazových pastech bylo v rámci předkládaného výzkumu na lokalitě zaznamenáno 

131 kusů třinácti druhů. 

Druhem červeného seznamu nalezeným na lokalitě je kovařík Brachygonus megerlei, 

jež je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi zranitelné druhy (VU). Je to 

vzácnější druh vázaný na zachovalé listnaté lesy nížin, suťové lesy pahorkatin a háje nižších 

poloh. Nalézán je i v pobřežních porostech a starých stromořadích v extravilánech měst. 

Dravé larvy se vyvíjejí v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod kůrou stojících 

kmenů, v pahýlech větví nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích, vzniklých činností 

larev zlatohlávků s červenou hnilobou. Nalezneme je ale i v dutinách v kmenech živých nebo 

nedávno spadlých stromů. Je znám z okolí Prahy, případně z dalších lokalit (Hluboká nad 

Vltavou, Třeboň). Jeho požadavky na typ biotopu jsou ve značném rozporu se současným 

konvenčním lesním hospodařením. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou 

přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). V 

nižších polohách je ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů. 

Za zmínku stojí i méně běžné či vzácnější druhy jako je kovařík páskovaný (Athous 

vittatus). Jedná se o spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů a hájů, jehož larvy se 

vyvíjejí v půdě. Dále byl v zájmovém území doložen kovařík Calambus bipustulatus, který je 

zaznamenáván sporadicky v řídkých listnatých a smíšených lesích či parcích se skupinami 

starých stromů v nížinách a pahorkatinách na celém území. Dravé larvy se vyvíjejí ve dřevní 

hmotě nahnilých pařezů a rozkládajících se kmenů listnatých stromů. Zaznamenán byl 

i nepříliš běžný kovařík Cardiophorus nigerrimus, který je znám lokálně z řídkých listnatých 

a smíšených lesů od nížin do podhůří. Vývoj dravých a nekrofágních larev probíhá v 

mezofilních půdách od zcela otevřených travnatých a stepních biotopů po řídké lesy. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík Agriotes acuminatus – běžný v řídkých listnatých lesích od nížin do hor, larvy 

se vyvíjejí v půdě. 

Kovařík Ampedus nigroflavus – relativně běžný druh listnatých a smíšených lesů, 

sadů, i lužních porostů. Vyskytuje se ve vrbových porostech, topolových alejích, ale také v 

bucích, habrech a lípách. Znám je také na dubech, třešních, ořešácích a jabloních. 

Zaznamenáván po celém území ČR. Dravé larvy se vyvíjejí v trouchnivém dřevě vyšších 

partií kmenů, pahýlů po odlomených větvích a v rozlomených větvích. Často nalézán také na 

zemi v odlomeném trouchnivém dřevě, v hmotě nahnilých pařezů, padlých kmenů či pod 

jejich uvolněnou kůrou.  

Kovařík Ampedus pomorum – euryekní, všeobecně rozšířený druh žijící ve všech 

lesích i pouhých skupinkách stromů od nížin do hor. Dravé larvy se vyvíjejí v hmotě 

nahnilých pařezů, padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Případně ve vlhkém 

humózním obsahu nízko položených dutin listnáčů. 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 



Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík páskovaný (Athous vittatus) – spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů 

a hájů nížin a pahorkatin. Nekrofágní larvy žijí v půdě otevřených nebo velmi řídkých lesních 

porostů. 

Kovařík Brachygonus megerlei – v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen 

mezi zranitelné druhy (VU). Vzácný druh nížin až pahorkatin vyžadující zachovalé listnaté 

lesy a háje. Dravé larvy se mohou vyvíjet v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod 

kůrou stojících kmenů nebo v dutinách s červenou hnilobou, hlavně v kmenech dubů.  

Kovařík (Calambus bipustulatus) – vyskytuje se v řídkých listnatých a smíšených 

lesích či parcích nížin a pahorkatin. Do vyšších poloh proniká pobřežními porosty říčních 

údolí. Dravé larvy se vyvíjejí v rozkládající se dřevní hmotě pařezů i kmenů. Někteří autoři 

uvádějí vývoj v kůře stojících kmenů listnatých stromů a jejich silnějších větvích. Je nalézán v 

dubech, lípách, vrbách, olších a javorech.  

Kovařík (Cardiophorus nigerrimus) – lokálně nalézán v řídkých listnatých a 

smíšených lesích od nížin do podhůří. Larvy jsou půdní a žijí v mezofilních biotopech od 

otevřených stanovišť po řídké lesy. 

Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 

Kovařík (Dicronychus cinereus) – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

Kovařík (Nothodes parvulus) – běžný druh podrostu řídkých dubových lesů a 

lesostepních formací. Larvy se vyvíjejí v půdě těchto biotopů. 

 

 

Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 8. 

Na studované lokalitě bylo zaznamenáno 91 jedinců dvaceti devíti druhů. Ochranářsky 

významné druhy (ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.) zaznamenané na lokalitě jsou čmelák 

zemní (Bombus terrestris), čmelák zahradní (B. hortorum), čmelák luční (B. pratorum) a 

čmelák polní (B. pascuorum). Všichni jsou klasifikováni v kategorii druhy ohrožené (O). 

Jedná se nicméně o poměrně běžně rozšířené živočichy bez speciálních nároků. 

Zmínit je třeba pískorypku Andrena mehelyi, jež je v červeném seznamu řazena mezi 

druhy kriticky ohrožené (CR). Jedná se o teplomilný druh slunných lesostepních biotopů a pro 

jeho populace je potřebný holý a osluněný povrch půdy v řídkých porostech. 

Zajímavý je nález stopčíka Pemphredon morio, což je poměrně náročný a nepříliš 

hojný lesní druh vyžadující pro hnízdění mrtvé dřevo. Přítomnost tohoto druhu indikuje, že v 

biotopu je k dispozici tento typ mikrostanoviště. 

Výskyt čalounice Megachile ligniseca je poměrně překvapivý, neboť představuje 

zástupce fauny spíše středních a vyšších poloh, který je v teplých oblastech vzácný. Z Prahy 



nebyl výskyt dosud znám. Nicméně, v rámci tohoto projektu byl tento druh zaznamenán i 

v lokalitě Satalice Jedná se o zajímavý faunistický nález. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Pískorypka Andrena mehelyi – kriticky ohrožený druh (CR), zástupce teplomilné 

fauny lesostepních formací 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžný druh čmeláka. 

Čmelák zahradní (B. hortorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžný druh čmeláka. 

Čmelák luční (B. pratorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžný druh čmeláka. 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžný druh čmeláka. 

Stopčík Pemphredon morio – vzácnější lesní druh hnízdící v mrtvém dřevě. 

Čalounice Megachile ligniseca – druh dosud v Praze nenalezený, zástupce fauny 

středních a vyšších poloh. 

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Ancistrocerus nigricornis, Andrena fucata, Andrena 

haemorrhoa, Andrena helvola, Andrena minutula, Andrena proxima, Andrena strohmella, 

Auplopus carbonarius, Dipogon subintermedius, Ectemnius cephalotes, Laelius 

anthrenivorus, Lasioglossum fulvicorne, Lasioglossum lativentre, Lasioglossum politum, 

Passaloecus corniger, Pemphredon lugubris, Sphecodes ephippius, Symmorphus bifasciatus, 

Symmorphus debiliatus, Symmorphus gracilis, Vespa crabro, Vespula vulgaris. 

  



 

 
 

Obr. 12. Zájmové území Cibulka s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

 

Tab. 5. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Cibulka. 

 

Bod N E 

71 50.064550 14.355820 

72 50.061820 14.355980 

73 50.063330 14.354820 

74 50.062113 14.354158 

75 50.062030 14.352220 

76 50.061310 14.350593 

77 50.061570 14.348200 

78 50.064142 14.350213 

79 50.063900 14.352620 

80 50.065130 14.353250 

  



Tab. 6. Záznamy denních motýlů na lokalitě Cibulka 

 

Druh český název počet lokalita datum bod 
kategorie 
červeného 
seznamu 

Hipparchia semele okáč metlicový 3 Cibulka 05.08.2020 76 CR 

Inachis io babočka paví oko 1 Cibulka 20.07.2020 71 LC 

Maniola jurtina okáč luční 1 Cibulka 01.07.2020 76 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Cibulka 20.07.2020 76 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Cibulka 20.07.2020 79 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Cibulka 05.08.2020 71 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Cibulka 05.08.2020 72 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 2 Cibulka 05.08.2020 73 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Cibulka 05.08.2020 76 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Cibulka 05.08.2020 77 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 1 Cibulka 05.08.2020 79 LC 

Pararge aegeria okáč pýrový 2 Cibulka 19.08.2020 79 LC 

Pieris brassicae bělásek zelný 1 Cibulka 05.08.2020 80 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 01.07.2020 72 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 01.07.2020 73 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 01.07.2020 74 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 01.07.2020 75 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 01.07.2020 76 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 01.07.2020 79 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 20.07.2020 71 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 4 Cibulka 20.07.2020 72 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 20.07.2020 73 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 20.07.2020 74 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 20.07.2020 75 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 2 Cibulka 20.07.2020 76 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 20.07.2020 77 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 7 Cibulka 20.07.2020 80 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 05.08.2020 72 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 05.08.2020 73 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 05.08.2020 74 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 4 Cibulka 05.08.2020 76 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 3 Cibulka 05.08.2020 80 LC 

Pieris napi bělásek řepkový 1 Cibulka 19.08.2020 76 LC 

Pieris rapae bělásek řepový 1 Cibulka 01.07.2020 71 LC 

Pieris rapae bělásek řepový 1 Cibulka 20.07.2020 74 LC 

Pieris rapae bělásek řepový 1 Cibulka 20.07.2020 76 LC 

Pieris rapae bělásek řepový 1 Cibulka 19.08.2020 71 LC 

Polygonia c-album babočka bílé c 2 Cibulka 05.08.2020 76 LC 

Vanessa atalanta babočka admirál 1 Cibulka 20.07.2020 76 LC 

 

  



Tab. 7. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Cibulka, m. = samec, f. = samice, 

ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Agriotes acuminatus (Stephens, 1830) kovařík 1 m. Cibulka 31.5.2020 80 LC

Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) kovařík 1 f. Cibulka 30.5.2020 79 LC

Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) kovařík 1 f. Cibulka 1.7.2020 80 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Cibulka 30.5.2020 78 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Cibulka 31.5.2020 80 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Cibulka 17.6.2020 78 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Cibulka 5.8.2020 79 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Cibulka 30.5.2020 72 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 ms. Cibulka 30.5.2020 74 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 ms., 1 f. Cibulka 30.5.2020 75 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Cibulka 31.5.2020 80 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Cibulka 17.6.2020 72 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Cibulka 17.6.2020 74 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Cibulka 17.6.2020 75 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Cibulka 17.6.2020 76 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Cibulka 17.6.2020 80 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Cibulka 1.7.2020 74 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Cibulka 20.7.2020 76 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Cibulka 5.8.2020 80 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Cibulka 30.5.2020 77 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Cibulka 30.5.2020 78 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Cibulka 17.6.2020 72 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Cibulka 17.6.2020 73 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Cibulka 17.6.2020 74 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Cibulka 17.6.2020 77 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Cibulka 17.6.2020 78 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Cibulka 1.7.2020 79 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Cibulka 20.7.2020 77 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Cibulka 5.8.2020 77 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m., 1 f. Cibulka 30.5.2020 73 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Cibulka 20.7.2020 73 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 f. Cibulka 20.7.2020 80 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 f. Cibulka 19.8.2020 73 LC

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Cibulka 31.5.2020 71 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Cibulka 17.6.2020 75 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 2 fs. Cibulka 1.7.2020 71 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Cibulka 1.7.2020 74 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Cibulka 20.7.2020 71 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 2 fs. Cibulka 20.7.2020 79 VU

Calambus bipustulatus  (Linnaeus, 1767) kovařík 2 fs. Cibulka 17.6.2020 80 LC

Calambus bipustulatus  (Linnaeus, 1767) kovařík 1 f. Cibulka 1.7.2020 73 LC

Calambus bipustulatus  (Linnaeus, 1767) kovařík 1 f. Cibulka 1.7.2020 80 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 f. Cibulka 1.7.2020 75 LC



Pokračování tab. 7. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Cibulka, m. = samec, 

f. = samice, ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Cibulka 30.5.2020 72 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m., 1 f. Cibulka 30.5.2020 74 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Cibulka 30.5.2020 75 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Cibulka 30.5.2020 78 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 fs. Cibulka 17.6.2020 73 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 ms., 2 fs. Cibulka 17.6.2020 74 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Cibulka 17.6.2020 76 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Cibulka 17.6.2020 78 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Cibulka 17.6.2020 80 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m., 1 f. Cibulka 1.7.2020 75 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 fs. Cibulka 20.7.2020 74 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Cibulka 17.6.2020 74 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms. Cibulka 30.5.2020 79 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Cibulka 17.6.2020 74 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Cibulka 17.6.2020 75 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Cibulka 17.6.2020 76 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Cibulka 17.6.2020 77 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms. Cibulka 17.6.2020 79 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Cibulka 1.7.2020 71 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Cibulka 1.7.2020 74 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m., 1 f. Cibulka 1.7.2020 75 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms. Cibulka 1.7.2020 77 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Cibulka 1.7.2020 78 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Cibulka 1.7.2020 79 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Cibulka 20.7.2020 79 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Cibulka 19.8.2020 77 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms. Cibulka 30.5.2020 75 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Cibulka 30.5.2020 77 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m., 2 f. Cibulka 31.5.2020 80 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 fs. Cibulka 17.6.2020 74 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 9 ms., 4 fs. Cibulka 17.6.2020 75 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 ms. Cibulka 17.6.2020 77 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Cibulka 17.6.2020 80 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Cibulka 1.7.2020 74 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 ms. Cibulka 1.7.2020 77 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 fs. Cibulka 20.7.2020 74 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 4 ms. Cibulka 20.7.2020 75 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Cibulka 20.7.2020 76 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Cibulka 20.7.2020 77 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Cibulka 20.7.2020 80 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Cibulka 5.8.2020 75 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms. Cibulka 5.8.2020 77 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms. Cibulka 19.8.2020 77 LC



Tab. 8. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Cibulka 

 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Cibulka 17.06.2020 71 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Cibulka 20.07.2020 71 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Cibulka 20.07.2020 76 LC

Andrena fucata pískorypka 2 0 Cibulka 17.06.2020 80 LC

Andrena fucata pískorypka 0 1 Cibulka 20.07.2020 74 LC

Andrena haemorrhoa pískorypka zlatořitná 0 1 Cibulka 30.05.2020 78 LC

Andrena haemorrhoa pískorypka zlatořitná 0 1 Cibulka 30.05.2020 80 LC

Andrena helvola pískorypka ovocná 0 1 Cibulka 30.05.2020 74 LC

Andrena helvola pískorypka ovocná 0 1 Cibulka 30.05.2020 78 LC

Andrena mehelyi pískorypka 0 1 Cibulka 01.07.2020 71 CR

Andrena minutula pískorypka drobná 2 0 Cibulka 30.05.2020 78 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 1 0 Cibulka 17.06.2020 71 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 1 Cibulka 01.07.2020 71 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 1 1 Cibulka 01.07.2020 80 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 4 0 Cibulka 20.07.2020 71 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 1 Cibulka 20.07.2020 80 LC

Andrena proxima pískorypka 0 1 Cibulka 30.05.2020 80 LC

Andrena proxima pískorypka 0 1 Cibulka 17.06.2020 71 LC

Andrena strohmella pískorypka 1 0 Cibulka 30.05.2020 71 LC

Andrena strohmella pískorypka 1 0 Cibulka 17.06.2020 71 LC

Andrena strohmella pískorypka 0 1 Cibulka 17.06.2020 75 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Cibulka 20.07.2020 71 LC

Bombus hortorum čmelák zahradní 1 0 Cibulka 17.06.2020 75 O LC

Bombus hortorum čmelák zahradní 1 0 Cibulka 20.07.2020 73 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 1 0 Cibulka 01.07.2020 75 O LC

Bombus pratorum čmelák luční 0 1 Cibulka 30.05.2020 80 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Cibulka 17.06.2020 75 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Cibulka 01.07.2020 71 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Cibulka 01.07.2020 79 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 2 Cibulka 01.07.2020 80 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 1 Cibulka 20.07.2020 72 O LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Cibulka 19.08.2020 73 LC

Ectemnius cephalotes kutík 0 1 Cibulka 19.08.2020 73 LC

Laelius anthrenivorus hbitěnka rušníková 0 1 Cibulka 05.08.2020 71 LC

Lasioglossum fulvicorne ploskočelka 0 1 Cibulka 20.07.2020 74 LC

Lasioglossum lativentre ploskočelka 0 1 Cibulka 19.08.2020 71 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Cibulka 01.07.2020 73 LC

Megachile ligniseca čalounice 0 1 Cibulka 01.07.2020 71 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Cibulka 17.06.2020 71 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Cibulka 17.06.2020 71 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Cibulka 20.07.2020 75 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Cibulka 05.08.2020 76 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Cibulka 05.08.2020 77 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Cibulka 05.08.2020 78 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Cibulka 19.08.2020 79 LC

Pemphredon morio stopčík 0 1 Cibulka 01.07.2020 71 LC

Sphecodes ephippius ruděnka obecná 0 1 Cibulka 01.07.2020 80 LC

Symmorphus bifasciatus hrnčířka 0 1 Cibulka 17.06.2020 79 LC

Symmorphus debilitatus hrnčířka 0 1 Cibulka 20.07.2020 71 LC

Symmorphus gracilis hrnčířka 0 1 Cibulka 01.07.2020 74 LC

Druh



 

Pokračování tab. 8. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Cibulka 

 

 
 

 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Cibulka 19.08.2020 80 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Cibulka 01.07.2020 79 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Cibulka 20.07.2020 72 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Cibulka 20.07.2020 73 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Cibulka 20.07.2020 76 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Cibulka 20.07.2020 79 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Cibulka 05.08.2020 75 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Cibulka 05.08.2020 77 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Cibulka 05.08.2020 78 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Cibulka 05.08.2020 80 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Cibulka 19.08.2020 71 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 8 Cibulka 19.08.2020 73 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Cibulka 19.08.2020 79 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 7 Cibulka 19.08.2020 80 LC

Druh



4.3 Lokalita Ďáblice 
 

Zachovalost lesního biotopu lokality Ďáblice není nikterak vysoká. Dohromady 

s Čimickým hájem je udáváno jen ca 10 ha porostů s věkem nad 100 let a pouze 55% porostů 

představují domácí stanovištně původní dřeviny. Nevhodné jsou i zapojené bukové porosty, 

zvláště pokud vezmeme do úvahy, co by bylo vhodné v pražské oblasti a dané nadmořské 

výšce. Na druhou stranu se v této lokalitě les vyskytoval od nepaměti a můžeme zde nalézt i 

poměrně velké a staré stromy, především duby. Na rozložení koruny některých těchto jedinců 

je nicméně patrné, že vyrůstali v rozvolněnějších a řidších porostech a měli více osluněnou 

korunu. Dnes jsou pak tyto stromy často „utopeny“ mezi mladšími jedinci. 

V místním kontextu se jedná o významné lesní území v místech, kde končí členitější 

terény Pražské kotliny a dále na sever se rozkládají prakticky bezlesé roviny směrem k Labi. 

Z tohoto hlediska je daná lokalita důležitá a významná pro uchování biodiverzity sledovaných 

skupin širší oblasti. 

Lokalita je nezbytná pro přežití ochranářsky významných či náročnějších lesních 

druhů kovaříkovitých, které jsou vázány na mrtvé dřevo a dutiny, jako je např. kovařík 

Brachygonus megerlei, jež je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi 

zranitelné druhy (VU). Další méně běžné druhy, jako je kovařík páskovaný (Athous vittatus), 

nebo Limonius poneli, závisí na půdách velmi prosvětlených lesostepních formací. 

Pro zachování biodiverzity studovaných skupin v zájmovém území lokalitě, především 

s přihlédnutím k ochranářsky významným a vzácnějším druhům je důležitá vysoká 

heterogenita biotopů, přítomnost velmi řídkých a prosluněných lesostepních ploch, případně 

široká škála podmínek zahrnující gradient od zapojených zastíněných vlhkých porostů po 

suché a polootevřené lesostepní pasáže. Mimořádně důležitá je přítomnost starých stromů 

s přítomností trouchnivějícího dřeva a dutin. Významná je přítomnost osluněného mrtvého 

dřeva starých stromů. Velmi důležité jsou i pařezy a mohutnější kusy mrtvého dřeva, které by 

měly zůstat ponechané na místě. 

Management by tedy měl směřovat k postupnému odstranění cizích (dub červený, 

trnovník akát) nebo stanovištně nevhodných (smrk) dřevin. Dominovat by zde měly duby.  

Velké stromy s dutinami a odumřelými větvemi je třeba uvolnit probírkou 

z uzavřených porostů, aby došlo k jejich oslunění. V momentě, kdy se veteránské stromy 

stanou problémem z hlediska bezpečnosti, je vhodné zachovat alespoň torza, která mohou 

zůstat stát ještě dlouhou dobu a být biotopem velmi vzácných druhů. Ořezané mohutné větve 

mohou posloužit jako broukoviště.  

Z hlediska zachování biodiverzity a prosperity populací ochranářsky významných 

druhů je důležité prosvětlit porosty a ve vhodné mozaice vytvořit lesostepní rozvolněná 

stanoviště dominovaná takřka solitérně rostlými staršími stromy a skupinami solitérů. Při 

tomto je třeba samozřejmě managementově zabezpečit, aby veteránské, postupně odumírající 

solitéry plynule nahrazovaly další postupně stárnoucí stromy, na kterých se budou vytvářet 

mikrostanoviště nutná pro přežití náročnějších lesních druhů. K prosvětlení některých pasáží 

či okrajových území, které jsou v současné době nepříliš cenné, mohou přispět i pěšiny pro 

návštěvníky vysypané vhodným místním substrátem, tvorba hřišť apod. V partiích, kde není 

ochranářsky hodnotný les, je vhodné včlenit bezlesí, vytvořit sad apod. Vhodným způsobem 

managementu se může ukázat i pastva. 

Heterogenita biotopů může být dosažena převedením některých oblastí na střední les, 

kde v řídké horní etáži mohou prosperovat staré osluněné dutinové stromy. Občasné těžební a 

jiné lesnické zásahy na menších ploškách ve spodních etážích zabezpečí disturbance nezbytné 

pro přežití druhů vázaných na ranější sukcesní stádia vývoje ekosystému a vytvoří mozaiku 

různě zacloněných či osvětlených biotopů a míst s obnaženým povrchem půdy, která jsou 

nezbytná např. pro přežívání vzácnějších druhů blanokřídlého hmyzu. Ponechávání některých 



stromů tak, aby přerostly do horní etáže, umožní doplňování populace velkých polosolitétních 

osluněných výstavků. 

Je vhodné modifikovat postup při clonné seči tak, aby byla provedena pouze do fáze 

prosvětlovací seče horní etáže a nepřistupovalo se k fázi poslední (domýtné seči horní etáže). 

Díky tomu zůstanou v porostu osluněné výstavky s perspektivou vytvoření mohutného 

solitéru, na kterém vzniknou mikrostanoviště vhodná pro přežití ochranářsky významných 

živočichů (dutiny, osluněné mrtvé dřevo apod.).  

 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 10. 

Na lokalitě Ďáblice bylo v rámci standardizovaného sběru dat na bodech (viz mapa na 

obr. 13, polohy bodů viz tab. 9) pozorováno 55 motýlů jedenácti druhů. Ze zkoumané oblasti 

nejsou v databázi NDOP žádné záznamy denních motýlů. 

Na lokalitě sice zaznamenáváme relativně běžnou faunu denních motýlů, není však 

reprezentována pouze všudypřítomnými ubikvisty, ale nacházíme zde také druhy se 

specifičtějšími nároky na prostředí, jako je perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia). Jedná 

se o druh lesních luk, světlin a lemů, který v posledních desetiletích místy vymizel (zvláště v 

intenzivně obhospodařovaných nížinách), případně se stává vzácnějším. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Babočka kopřivová (Aglais urticae) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu.  

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) – relativně běžný druh lesních luk, světlin a 

okrajů, který není ohrožen. Úbytek populací bývá způsoben výsadbou stinných smrkových 

monokultur, zalesňováním světlých lesních lemů apod. Přítomnost tohoto druhu ukazuje 

určitou minimální kvalitu biotopu na lokalitě z hlediska přežití denních motýlů. 

Okáč luční (Maniola jurtina) – široce rozšířený druh motýla bez ochranářského 

významu 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Bělásek zelný (Pieris brassicae) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu.  

Bělásek řepkový (Pieris napi) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) – běžný druh lesních okrajů, pasek či niv 

toků, kde jsou poblíž přítomny živné rostliny (řešetlák a krušina). Není ohrožen. 

Ostruháček dubový (Neozephyrus quercus) – hojný druh dubových lesů, který není 

ohrožen. 

Modrásek krušinový (Celastrina argiolus) - poměrně běžný druh světlin listnatých 

lesů, ekotonů a křovinatých strání. Není ohrožen.  

Soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus) – celkem přizpůsobivý motýl obývající 

mnoho typů biotopů. Není ohrožen. Chybí jen v intenzivně obhospodařovaných oblastech.  



Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 11. 

V nárazových pastech bylo v rámci předkládaného výzkumu na lokalitě zaznamenáno 

více než 170 kusů třinácti druhů. 

Podíváme-li se na ochranářsky významné, případně vzácnější zástupce kovaříkovitých 

na lokalitě, vidíme, že klíčovým faktorem pro ně jsou buď velké stromy s dutinami, nebo 

osluněný otevřený a spíše lesostepní biotop. 

Druhem červeného seznamu nalezeným na lokalitě je kovařík Brachygonus megerlei, 

jež je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi zranitelné druhy (VU). Je to 

vzácnější druh vázaný na zachovalé listnaté lesy nížin, suťové lesy pahorkatin a háje nižších 

poloh. Nalézán je i v pobřežních porostech a starých stromořadích v extravilánech měst. 

Dravé larvy se vyvíjejí v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod kůrou stojících 

kmenů, v pahýlech větví nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích, vzniklých činností 

larev zlatohlávků s červenou hnilobou. Nalezneme je ale i v dutinách v kmenech živých nebo 

nedávno spadlých stromů. Je znám z okolí Prahy, případně z dalších lokalit (Hluboká nad 

Vltavou, Třeboň). Jeho požadavky na typ biotopu jsou ve značném rozporu se současným 

konvenčním lesním hospodařením. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou 

přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). 

V nižších polohách je ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů. 

Za zmínku stojí i méně běžné či vzácnější druhy jako je kovařík páskovaný (Athous 

vittatus). Jedná se o spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů a hájů, jehož larvy se 

vyvíjejí v půdě.  

Zaznamenán byl i nepříliš běžný kovařík Cardiophorus nigerrimus, který je znám 

lokálně z řídkých listnatých a smíšených lesů od nížin do podhůří. Vývoj dravých a 

nekrofágních larev probíhá v mezofilních půdách od zcela otevřených travnatých a stepních 

biotopů po řídké lesy. 

Kovařík Cardiophorus erichsoni je vzácný druh lesostepních formací. Ochrana jeho 

biotopů by měla spočívat v udržování rozvolněných lesostepních formacích na suťovištích a 

redukci porostů na sprašových svazích a písčinách. 

Vzácnějším a zajímavým druhem na lokalitě je i lesostepní až stepní kovařík Limonius 

poneli. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík Ampedus elongatulus – celkem běžný druh. Larvy se vyvíjejí ve dřevě. Obývá 

listnaté a smíšené lesy od nížin do podhůří.  

Kovařík Ampedus pomorum – euryekní, všeobecně rozšířený druh žijící ve všech 

lesích i pouhých skupinkách stromů od nížin do hor. Dravé larvy se vyvíjejí v hmotě 

nahnilých pařezů, padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Případně ve vlhkém 

humózním obsahu nízko položených dutin listnáčů. 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík páskovaný (Athous vittatus) – spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů 

a hájů nížin a pahorkatin. Nekrofágní larvy žijí v půdě otevřených nebo velmi řídkých lesních 

porostů. 



Kovařík Brachygonus megerlei – v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen 

mezi zranitelné druhy (VU). Vzácný druh nížin až pahorkatin vyžadující zachovalé listnaté 

lesy a háje. Dravé larvy se mohou vyvíjet v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod 

kůrou stojících kmenů nebo v dutinách s červenou hnilobou, hlavně v kmenech dubů.  

Kovařík Cardiophorus erichsoni – méně běžný druh lesostepních formací. Preferuje 

narušené písčité a sprašové půdy jižních silně osluněných svahů. Dravé a nekrofágní larvy se 

vyvíjejí v půdě mezi kořeny trav a bylin.  

Kovařík Cardiophorus nigerrimus – lokálně nalézán v řídkých listnatých a smíšených 

lesích od nížin do podhůří. Larvy jsou půdní a žijí v mezofilních biotopech od otevřených 

stanovišť po řídké lesy. 

Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 

Kovařík Dicronychus cinereus – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 

Kovařík Limonius poneli – osidluje osluněné svahové stepní a lesostepní formace 

nížin a pahorkatin, někdy i zatravněné plochy v záplavovém území řek a potoků Preferuje 

sprašové a podmáčené písčito-hlinité půdy. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. 

Kovařík Nothodes parvulus – běžný druh podrostu řídkých dubových lesů a 

lesostepních formací. Larvy se vyvíjejí v půdě těchto biotopů. 

 

 

Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 12. Na studované lokalitě bylo 

zaznamenáno 105 jedinců zastupujících 31 druhů. Ochranářsky významné druhy (ve smyslu 

vyhlášky 395/1992 Sb.) zaznamenané na lokalitě jsou čmelák zemní (Bombus terrestris), 

čmelák polní (B. pascuorum), čmelák rokytový (B. hypnorum), čmelák hájový (B. lucorum), 

čmelák lesní (B. sylvarum) a čmelák norský (B. norvegicus). Všichni jsou klasifikováni 

v kategorii druhy ohrožené (O). S výjimkou posledně jmenovaného druhu jde nicméně o 

poměrně běžně rozšířené živočichy bez speciálních nároků. 

Zvláštností mezi relativně obecně rozšířenými čmeláky zaznamenanými na lokalitě je 

čmelák norský (B. norvegicus), jež je v červeném seznamu řazen mezi druhy zranitelné (VU). 

Jedná se o druh, který je nacházen hlavně v lesnatých oblastech vyšších poloh a jeho nález 

v Praze je dosti neobvyklý. Naposledy je zde totiž udáván v roce 1921. Výskyt tohoto druhu 

na dané lokalitě je velmi obtížné interpretovat. 

Hrnčířka zední (Symmorphus murarius) je v červeném seznamu řazena mezi druhy 

ohrožené (EN). Jde o dříve poměrně hojný druh, který v posledních dekádách dosti ustoupil. 

V současnosti bývá poměrně často nacházena jako obyvatel hmyzích hotelů. 

Z dalších druhů červeného seznamu byla zaznamenána hrnčířka Allodynerus rossii, 

která je klasifikována jako druh zranitelný (VU). Jedná se o velmi vzácný druh písčitých 

stanovišť a lesů, který je známý především z Prahy a okolí a dále také z východních Čech. 

Výskyt tohoto druhu naznačuje potenciál lokality pro teplomilné a lesostepní druhy. 

  



Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžně se vyskytující zástupce své skupiny. 

Čmelák lesní (B. sylvarum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně se vyskytující zástupce své skupiny. 

Čmelák rokytový (B. hypnorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžně se vyskytující zástupce své skupiny. 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně se vyskytující zástupce své skupiny.  

Čmelák hájový (B. lucorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně se vyskytující zástupce své skupiny. 

Čmelák norský (B. norvegicus) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O), dle červeného seznamu zranitelný druh (VU). Obvykle obyvatel lesnatých oblastí vyšších 

poloh. První nález v Praze od roku 1921. Zajímavý faunistický údaj. 

Hrnčířka zední (Symmorphus murarius) – v červeném seznamu řazena mezi druhy 

ohrožené (EN). Vzácný teplomilný druh lesostepních, stepních a skalnatých biotopů.  

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Ancistrocerus nigricornis, Ancistrocerus oviventris, Andrena 

dorsata, Andrena fucata, Andrena gravida, Andrena helvola, Andrena minutula, Apis 

mellifera, Auplopus carbonarius, Bethylus fuscicornis, Dipogon subintermedius, 

Dolichovespula media, Lasioglossum, lativentre, Lasioglossum politum, Nomada striata, 

Passaloecus corniger, Pemphredon lugubris, Priocnemis cordivalvata, Rhopalum 

coarctatum, Sphecodes ephippius, Vespa crabro, Vespula germanica, Vespula vulgaris. 

 

  



 

 

 
 

Obr. 13. Zájmové území Ďáblice s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

 

 

Tab. 9. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Ďáblice. 

 

Bod N E 

41 50.135920 14.471120 

42 50.136059 14.468169 

43 50.135050 14.467170 

44 50.134570 14.464700 

45 50.133600 14.461880 

46 50.133180 14.459330 

47 50.134850 14.458500 

48 50.136420 14.461260 

49 50.136371 14.464803 

50 50.137030 14.470520 

 

 

 

  



 

Tab. 10. Záznamy denních motýlů na lokalitě Ďáblice 

 

 
  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Aglais urticae babočka kopřivová 1 30.06.2020 Ďáblice 41 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 21.07.2020 Ďáblice 44 LC

Celastrina argiolus modrásek krušinový 1 21.07.2020 Ďáblice 44 LC

Celastrina argiolus modrásek krušinový 1 21.07.2020 Ďáblice 46 LC

Gonepteryx rhamni žluťásek řešetlákový 1 21.07.2020 Ďáblice 44 LC

Maniola jurtina okáč luční 3 21.07.2020 Ďáblice 44 LC

Neozephyrus quercus ostruháček dubový 1 21.07.2020 Ďáblice 44 LC

Ochlodes sylvanus soumračník rezavý 2 21.07.2020 Ďáblice 46 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 30.06.2020 Ďáblice 48 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 21.07.2020 Ďáblice 43 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 21.07.2020 Ďáblice 47 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 21.07.2020 Ďáblice 48 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 06.08.2020 Ďáblice 41 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 06.08.2020 Ďáblice 45 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 06.08.2020 Ďáblice 46 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 06.08.2020 Ďáblice 48 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 06.08.2020 Ďáblice 49 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 06.08.2020 Ďáblice 50 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 3 17.08.2020 Ďáblice 48 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 17.08.2020 Ďáblice 50 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 2 06.08.2020 Ďáblice 44 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 23.06.2020 Ďáblice 46 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Ďáblice 44 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Ďáblice 46 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Ďáblice 48 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Ďáblice 43 LC

Pieris napi bělásek řepkový 3 21.07.2020 Ďáblice 44 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Ďáblice 46 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Ďáblice 47 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Ďáblice 49 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 06.08.2020 Ďáblice 43 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 06.08.2020 Ďáblice 44 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 06.08.2020 Ďáblice 45 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 06.08.2020 Ďáblice 46 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 06.08.2020 Ďáblice 47 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 06.08.2020 Ďáblice 49 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 17.08.2020 Ďáblice 46 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 2 17.08.2020 Ďáblice 41 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 17.08.2020 Ďáblice 44 LC



Tab. 11. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Ďáblice, m. = samec, f. = samice, 

ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Ampedus elongatulus  (Fabricius, 1787) kovařík 1 m. Ďáblice 29.5.2020 46 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Ďáblice 29.5.2020 41 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Ďáblice 16.6.2020 42 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Ďáblice 21.7.2020 44 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 8 ms. Ďáblice 29.5.2020 41 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Ďáblice 29.5.2020 44 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms., 2 fs. Ďáblice 29.5.2020 46 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Ďáblice 29.5.2020 47 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 6 ms. Ďáblice 29.5.2020 49 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Ďáblice 16.6.2020 44 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms., 2 fs. Ďáblice 16.6.2020 46 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Ďáblice 16.6.2020 49 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Ďáblice 30.6.2020 41 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Ďáblice 30.6.2020 48 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Ďáblice 30.6.2020 49 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Ďáblice 21.7.2020 46 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Ďáblice 21.7.2020 47 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1m., 1 f. Ďáblice 21.7.2020 48 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Ďáblice 21.7.2020 49 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Ďáblice 6.8.2020 46 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Ďáblice 6.8.2020 49 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Ďáblice 29.5.2020 42 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m., 1 f. Ďáblice 29.5.2020 45 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Ďáblice 29.5.2020 46 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Ďáblice 29.5.2020 47 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Ďáblice 16.6.2020 41 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Ďáblice 16.6.2020 45 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Ďáblice 16.6.2020 46 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Ďáblice 16.6.2020 48 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Ďáblice 16.6.2020 49 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Ďáblice 16.6.2020 50 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Ďáblice 30.6.2020 47 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Ďáblice 21.7.2020 42 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Ďáblice 21.7.2020 43 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Ďáblice 21.7.2020 95 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 3 ms., 1 f. Ďáblice 29.5.2020 41 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 f. Ďáblice 29.5.2020 45 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Ďáblice 29.5.2020 46 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Ďáblice 29.5.2020 47 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Ďáblice 29.5.2020 49 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Ďáblice 16.6.2020 41 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 f. Ďáblice 16.6.2020 45 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms., 1 f. Ďáblice 16.6.2020 47 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Ďáblice 30.6.2020 41 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m., 1 f. Ďáblice 21.7.2020 41 LC



Pokračování tab. 11. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Ďáblice, m. = samec, 

f. = samice , ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Ďáblice 21.7.2020 50 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Ďáblice 6.8.2020 50 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Ďáblice 17.8.2020 43 VU

Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 kovařík 1 f. Ďáblice 16.6.2020 46 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 f. Ďáblice 29.5.2020 46 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m. Ďáblice 29.5.2020 49 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Ďáblice 29.5.2020 44 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 f. Ďáblice 29.5.2020 45 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Ďáblice 29.5.2020 46 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Ďáblice 29.5.2020 47 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 ms. Ďáblice 29.5.2020 49 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Ďáblice 16.6.2020 47 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 ms. Ďáblice 16.6.2020 50 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Ďáblice 30.6.2020 42 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Ďáblice 21.7.2020 42 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Ďáblice 21.7.2020 44 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Ďáblice 21.7.2020 95 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms. Ďáblice 29.5.2020 41 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 3 ms. Ďáblice 29.5.2020 46 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1m. Ďáblice 29.5.2020 49 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms. Ďáblice 16.6.2020 41 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms., 2 fs. Ďáblice 16.6.2020 46 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 fs. Ďáblice 21.7.2020 46 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 f. Ďáblice 16.6.2020 47 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms. Ďáblice 29.5.2020 46 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Ďáblice 29.5.2020 47 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Ďáblice 16.6.2020 42 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Ďáblice 16.6.2020 44 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Ďáblice 16.6.2020 46 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Ďáblice 30.6.2020 47 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Ďáblice 21.7.2020 44 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m., 1 f. Ďáblice 21.7.2020 95 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms. Ďáblice 29.5.2020 41 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Ďáblice 29.5.2020 44 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 7 ms. Ďáblice 29.5.2020 49 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 ms. Ďáblice 16.6.2020 41 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Ďáblice 16.6.2020 44 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 4 ms., 3 fs. Ďáblice 16.6.2020 49 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 4 ms. Ďáblice 30.6.2020 41 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Ďáblice 30.6.2020 47 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms. Ďáblice 30.6.2020 48 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 ms., 1 f. Ďáblice 30.6.2020 49 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 ms., 1 f. Ďáblice 21.7.2020 41 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 fs. Ďáblice 21.7.2020 48 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 7 ms. Ďáblice 21.7.2020 49 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Ďáblice 21.7.2020 95 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m., 1 f. Ďáblice 6.8.2020 41 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 fs. Ďáblice 6.8.2020 49 LC



 

Tab. 12. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Ďáblice 

 

 
 

 

tabulka pokračuje na další straně 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Allodynerus rossii hrnčířka 0 1 Ďáblice 21.07.2020 44 VU

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Ďáblice 21.07.2020 46 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Ďáblice 06.08.2020 44 LC

Ancistrocerus oviventris hrnčířka 0 1 Ďáblice 29.05.2020 46 LC

Andrena dorsata pískorypka zahradní 0 1 Ďáblice 21.07.2020 46 LC

Andrena fucata pískorypka 1 0 Ďáblice 16.06.2020 47 LC

Andrena gravida pískorypka páskovaná 0 1 Ďáblice 29.05.2020 47 LC

Andrena helvola pískorypka ovocná 0 1 Ďáblice 29.05.2020 45 LC

Andrena helvola pískorypka ovocná 0 1 Ďáblice 29.05.2020 48 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 1 0 Ďáblice 16.06.2020 49 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 1 Ďáblice 21.07.2020 46 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Ďáblice 30.06.2020 44 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Ďáblice 21.07.2020 42 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Ďáblice 21.07.2020 46 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Ďáblice 21.07.2020 48 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Ďáblice 21.07.2020 49 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Ďáblice 06.08.2020 44 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Ďáblice 06.08.2020 50 LC

Bethylus fuscicornis hbitěnka obecná 0 1 Ďáblice 21.07.2020 50 LC

Bombus hypnorum čmelák rokytový 0 1 Ďáblice 30.06.2020 44 O LC

Bombus lucorum čmelák hájový 0 1 Ďáblice 21.07.2020 48 O LC

Bombus norvegicus pačmelák norský 0 1 Ďáblice 29.05.2020 45 O VU

Bombus pascuorum čmelák polní 0 1 Ďáblice 29.05.2020 46 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 1 0 Ďáblice 17.08.2020 47 O LC

Bombus sylvarum čmelák lesní 1 0 Ďáblice 16.06.2020 46 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Ďáblice 16.06.2020 42 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Ďáblice 30.06.2020 41 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Ďáblice 21.07.2020 41 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Ďáblice 21.07.2020 42 O LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Ďáblice 21.07.2020 49 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Ďáblice 21.07.2020 83 LC

Lasioglossum lativentre ploskočelka 1 0 Ďáblice 06.08.2020 49 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 3 Ďáblice 30.06.2020 46 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Ďáblice 21.07.2020 46 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Ďáblice 17.08.2020 42 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Ďáblice 17.08.2020 43 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Ďáblice 17.08.2020 44 LC

Nomada striata nomáda 0 1 Ďáblice 30.06.2020 44 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Ďáblice 30.06.2020 42 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Ďáblice 16.06.2020 50 LC

Priocnemis cordivalvata hrabalka 0 1 Ďáblice 06.08.2020 49 LC

Rhopalum coarctatum kutík 1 1 Ďáblice 17.08.2020 85 LC

Sphecodes ephippius ruděnka obecná 0 1 Ďáblice 29.05.2020 46 LC

Sphecodes ephippius ruděnka obecná 0 1 Ďáblice 30.06.2020 49 LC

Symmorphus murarius hrnčířka zední 0 1 Ďáblice 06.08.2020 48 EN

Druh
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Vespa crabro sršeň obecná 0 4 Ďáblice 21.07.2020 83 LC

Vespula germanica vosa útočná 0 1 Ďáblice 16.06.2020 46 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 16.06.2020 42 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 30.06.2020 41 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 30.06.2020 44 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Ďáblice 30.06.2020 45 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 21.07.2020 41 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Ďáblice 21.07.2020 44 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Ďáblice 21.07.2020 45 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 21.07.2020 46 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Ďáblice 21.07.2020 83 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Ďáblice 06.08.2020 41 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 06.08.2020 42 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Ďáblice 06.08.2020 44 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Ďáblice 06.08.2020 46 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 8 Ďáblice 06.08.2020 47 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Ďáblice 06.08.2020 48 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Ďáblice 06.08.2020 49 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 17.08.2020 42 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 17.08.2020 44 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 17.08.2020 45 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 6 Ďáblice 17.08.2020 47 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 17.08.2020 48 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Ďáblice 17.08.2020 49 LC

Druh



4.4 Lokalita Hostivař 
 

Lokalita Hostivař je mladou lesní lokalitou. Podíváme-li se na historické mapy nebo 

na starší letecké snímky, vidíme, že se původně jednalo o území, kde bylo množství 

zemědělské půdy a lesopark s velkým množstvím otevřených ploch. To je také zjevné, když 

se podíváme na grafy věkové skladby dřevin, které ukazují, že většina současných porostů je 

mladší než ca 60 let. Masivnější zalesňování této lokality začalo až v roce 1959. Z tohoto 

důvodu je vůbec obtížné hovořit o zachovalosti lesního biotopu. Na druhou stranu jsou zde ale 

i plošky starších porostů, případně přežívající někdejší solitéry. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou oblast s širší škálou podmínek, 

množstvím relativně přirozeně fungujících biotopů a jistou teritoriální návazností podél 

Botiče na další území směrem na jihovýchod (Přírodní park Botič-Milíčov), jedná se o 

lokalitu s potencionálem stát se v budoucnu důležitou přírodní lokalitou, jež bude významná 

pro zachování biodiverzity mnoha skupin živočichů, včetně náročnějších a ochranářsky 

významných druhů. V současné době je však biodiverzita studovaných skupin spíše nižší a 

ochranářsky významné druhy v rámci skupin sledovaných v tomto projektu se zde vyskytují 

minimálně. 

Problémem je především absence starých stromů, dutinových stromů či mohutnějšího 

mrtvého dřeva. Dále zde není heterogenní mozaika různě osvětlených biotopů, různě 

disturbovaných a v různých sukcesních stádiích. Chybí zde i prosvětlené a prohřáté lesostepní 

partie. 

Managementová opatření vedoucí k zachování či zlepšení stavu bioty sledovaných 

skupin na studované lokalitě, především s přihlédnutím k ochranářsky významným 

a vzácnějším druhům vycházejí z výše zmíněných problémů a nedostatků daného území či 

pražských příměstských lesů obecně. Je třeba vypěstovat dostatek mohutných starých solitérů 

či skupin polosolitérů, případně polosolitérů na výslunných lemech porostů. Mělo by se jednat 

převážně o duby, v menší míře o lípy, javory, případně další ve střední Evropě původní 

stanovištně vhodné listnáče. Na těchto stromech postupně vzniknou nedostatkové 

mikrobiotopy, jako jsou dutiny, pukliny, odchlípnutá kůra a osluněné mrtvé větve. Proto je 

vhodné perspektivní stromy uvolnit velkorysejší probírkou z porostu a tím umožnit vznik 

budoucích mohutných solitérů. Vhodná je i probírka okrajů porostů, především těch s jižní 

orientací, která vpustí do porostu více světla. V proředěném porostu lze ponechat perspektivní 

stromy, které mohou dát vznik budoucím solitérům.  

Některé části porostů je možné převést na střední les. Díky tomu vznikne osluněná 

horní etáž, z které pak perspektivní stromy mohou vytvořit mohutné polosolitérní jedince. 

Hospodářské zásahy ve středním lese se dějí častěji, ale na menších ploškách. Díky tomu 

vzniká heterogenní mozaika různě osluněných a různě disturbovaných stanovišť v odlišných 

fázích sukcesního vývoje lesa. To umožňuje přežít živočichům, kteří jsou vázáni na ranější 

sukcesní stadia, osluněný a holý povrch půdy apod. Důležité je prosvětlení porostů, protože 

otevřená lesostepní stanoviště jsou při současných způsobech konvenčního lesního 

hospodaření vzácná a je na ně vázána nejen dosti významná část biodiverzity, ale především 

ochranářsky velmi významné druhy. K prosvětlení některých pasáží či okrajových území, 

které jsou v současné době nepříliš cenné, mohou přispět i pěšiny pro návštěvníky vysypané 

vhodným místním substrátem, tvorba hřišť apod. V partiích, kde není ochranářsky hodnotný 

les, je vhodné včlenit bezlesí, vytvořit sad apod. Vhodným způsobem managementu se může 

ukázat i pastva, která je nesmírně důležitá pro množství ochranářsky významných organizmů. 

Kromě heterogenity biotopů je pro zachování biodiverzity lesních organizmů 

významná i široká škála gradientu podmínek. V lesních biotopech konkrétně jde především o 

gradient mezi zapojenými zastíněnými vlhkými porosty a velmi řídkým, osluněným, suchým 

lesostepním prostředím. Lokalita je dostatečně rozsáhlá, místy s vlhčími plochami, že zde lze 



vytvořit podmínky i pro vlhkomilnější organizmy zapojených lesů. Prioritu by ale mělo mít 

především rozvolňování porostů a tvorba polootevřeného lesostepního prostředí. Při vhodném 

kombinování solitérů, skupin polosolitérů a lesních ploch různého typu získáme lesoparkovou 

krajinu, která bude vizuálně atraktivní, velmi vhodná jako příměstská odpočinková zóna a 

navíc může představovat biodiverzitní hotspot, ve kterém bude přežívat i mnoho ochranářsky 

významných druhů. 

 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 14. Na lokalitě Hostivař bylo v rámci 

standardizovaného sběru dat na bodech (polohy viz mapa na obr. 14 a tab. 13) pozorováno 45 

motýlů sedmi druhů. Lokalita hostí pouze nenáročné zástupce této skupiny. 

Faunistické databáze v oblasti uvádějí běžné druhy, jako je babočka paví oko (Inachis 

io), babočka síťkovaná (Araschnia levana), okáč zední (Lasiommata megera), okáč 

poháňkový (Coenonympha pamphilus), okáč pýrový (Pararge aegeria), modrásek jehlicový 

(Polyommatus icarus), ohniváček černokřídlý (Lycaena phleas), žluťásek čičorečkový (Colias 

hyale), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) a bělásek řeřichový (Anthocharis 

cardamines). Dále pak jsou k dispozici záznamy tří zvláště chráněných, ale v současné době 

nijak vzácných a ohrožených druhů. Je to otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek 

ovocný (Iphiclides podalirius) a batolec červený (Apatura ilia). Pouze otakárek ovocný je 

v červeném seznamu, konkrétně v kategorii téměř ohrožený (NT). Nicméně i tento druh se 

s oteplováním klimatu stává stále běžnějším. Vidíme tedy, že v oblasti lokality Hostivař 

nejsou vzácné a náročné druhy denních motýlů známy. 

K podobným výsledkům dospěl i náš výzkum, který zaznamenal zcela běžné druhy. 

Pozorováni byli hojní ubikvisté, jako jsou babočka admirál (Vanessa atalanta) nebo babočka 

paví oko (Inachis io), kteří často pronikají i do rozvolněnějších lesních porostů. Dále běžné 

luční druhy, jako jsou okáč bojínkový (Melanargia galathea) a okáč luční (Maniola jurtina), 

které v horkém letním období někdy vletují do řidších či okrajových partií lesa. Dalšími běžně 

pozorovanými denními motýly byli bělásci řepkoví (Pieris napi). Jedná se o víceméně 

všudypřítomný druh, jehož ekologickým nárokům dobře vyhovuje i současná intenzivně 

obhospodařovaná krajina. Babočka bílé C (Polygonia c-album) je obecně rozšířený druh 

okrajů lesů, lesních světlin a cest, ale také zahrad a křovinatých biotopů. Posledním druhem 

zaznamenaným v rámci výzkumu byl okáč pýrový (Pararge aegeria). Je to běžný druh 

světlejších lesních porostů. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka bílé c (Polygonia c-album) – druh běžný takřka po celé ČR. Chybí pouze 

v odlesněných a intenzivně obhospodařovaných oblastech. Není ohrožen.  

Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Babočka paví oko (Inachis io) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Okáč luční (Maniola jurtina) – široce rozšířený druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Okáč bojínkový (Melanargia galathea) dosti běžný druh extenzívně 

obhospodařovaných otevřených ploch a někdy i světlých lesů. 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 



Bělásek řepkový (Pieris napi) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

 

Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 15. V nárazových pastech bylo 

v rámci předkládaného výzkumu na lokalitě zaznamenáno více než 60 kusů šesti druhů. 

Faunistické databáze z oblasti neuvádějí žádné garantované nálezy kovaříkovitých brouků. 

Fauna kovaříkovitých zaznamenaných během tohoto výzkumu je představována 

víceméně běžnými druhy bez ochranářského významu. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík Ampedus pomorum – euryekní, všeobecně rozšířený druh žijící ve všech 

lesích i pouhých skupinkách stromů od nížin do hor. Dravé larvy se vyvíjejí v hmotě 

nahnilých pařezů, padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Případně ve vlhkém 

humózním obsahu nízko položených dutin listnáčů. 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík (Dicronychus cinereus) – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

Kovařík (Nothodes parvulus) – běžný druh podrostu řídkých dubových lesů a 

lesostepních formací. Larvy se vyvíjejí v půdě těchto biotopů. 

 

 

Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 16. Na studované lokalitě bylo 

zaznamenáno 61 jedinců 22 druhů. Ochranářsky významné druhy (ve smyslu vyhlášky 

395/1992 Sb.) zaznamenané na lokalitě jsou čmelák zemní (Bombus terrestris), čmelák polní 

(B. pascuorum) a čmelák lesní (B. sylvarum). Všechny tři druhy jsou klasifikovány v kategorii 

ohrožené druhy (O). Jedná se nicméně o poměrně běžně rozšířené živočichy bez speciálních 

nároků. 

Jediným zajímavým nálezem je výskyt ruděnky Sphecodes pellucidus, která je 

klasifikována v červeném seznamu ČR jako zranitelný druh (VU). Je to místy hojnější druh, 

který indikuje písčiny. Vzhledem k tomu, že v okolí se žádné, pro tento druh příhodnější 

biotopy, nenalézají, je obtížné tento záznam nějak interpretovat. Je to nicméně alespoň 

zajímavý faunistický údaj, neboť v současné době není tato ruděnka z Prahy známa a poslední 

nález je z roku 1968.   



Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžný druh. 

Čmelák lesní (B. sylvarum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžný druh. 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžný druh. 

Ruděnka Sphecodes pellucidus – v červeném seznamu ČR uváděna jako zranitelný 

druh (VU). Ve vhodných biotopech místy hojnější. Indikátor písčin. V Praze naposled 

dokumentována v r. 1968. 

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Ancistrocerus nigricornis, Andrena haemorrhoa, Apis 

mellifera, Auplopus carbonarius, Crossocerus cetratus, Dipogon subintermedius, 

Dolichovespula media, Hylaeus communis, Chrysis ignita, Lasioglossum politum, 

Passaloecus corniger, Passaloecus insignis, Pemphredon lugens, Pemphredon lugubris, 

Sphecodes ephippius, Symmorphus bifasciatus, Vespa crabro, Vespula rufa, Vespula vulgaris. 

  



 

 
 

Obr. 14. Zájmové území Hostivař s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

Tab. 13. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Hostivař. 

 

Bod  N E 

11 50.037880 14.523830 

12 50.038950 14.522320 

13 50.040607 14.521148 

14 50.040128 14.518710 

15 50.041812 14.516685 

16 50.042280 14.524280 

17 50.041328 14.523925 

18 50.040750 14.526580 

19 50.038908 14.530371 

20 50.038762 14.524390 

 

  



Tab. 14. Záznamy denních motýlů na lokalitě Hostivař 

 

 
  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Inachis io babočka paví oko 1 01.07.2020 Hostivař 15 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 25.06.2020 Hostivař 11 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 01.07.2020 Hostivař 15 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 18.07.2020 Hostivař 13 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 16.08.2020 Hostivař 20 LC

Melanargia galathea okáč bojínkový 1 01.07.2020 Hostivař 15 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 25.06.2020 Hostivař 14 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 25.06.2020 Hostivař 17 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 18.07.2020 Hostivař 13 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 18.07.2020 Hostivař 14 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 18.07.2020 Hostivař 17 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 18.07.2020 Hostivař 19 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 19.07.2020 Hostivař 20 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 07.08.2020 Hostivař 11 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 07.08.2020 Hostivař 12 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 07.08.2020 Hostivař 13 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 07.08.2020 Hostivař 16 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 4 07.08.2020 Hostivař 17 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 07.08.2020 Hostivař 19 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 07.08.2020 Hostivař 20 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 4 16.08.2020 Hostivař 17 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Hostivař 13 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Hostivař 14 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 18.07.2020 Hostivař 13 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 18.07.2020 Hostivař 19 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 07.08.2020 Hostivař 11 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 07.08.2020 Hostivař 16 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 07.08.2020 Hostivař 17 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 07.08.2020 Hostivař 20 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 16.08.2020 Hostivař 19 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 01.07.2020 Hostivař 13 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 01.07.2020 Hostivař 14 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 2 07.08.2020 Hostivař 17 LC



Tab. 15. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Hostivař, m. = samec, f. = samice, 

ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Hostivař 29.5.2020 13 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Hostivař 1.7.2020 18 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Hostivař 29.5.2020 13 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Hostivař 31.5.2020 11 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Hostivař 31.5.2020 12 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Hostivař 31.5.2020 14 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Hostivař 31.5.2020 15 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Hostivař 31.5.2020 16 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Hostivař 31.5.2020 17 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Hostivař 31.5.2020 18 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Hostivař 31.5.2020 19 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 fs. Hostivař 15.6.2020 11 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Hostivař 15.6.2020 17 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Hostivař 15.6.2020 19 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Hostivař 1.7.2020 11 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Hostivař 1.7.2020 12 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Hostivař 1.7.2020 14 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Hostivař 1.7.2020 16 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Hostivař 1.7.2020 19 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Hostivař 1.7.2020 20 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Hostivař 18.7.2020 11 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Hostivař 6.8.2020 17 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Hostivař 7.8.2020 11 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Hostivař 29.5.2020 13 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Hostivař 31.5.2020 12 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Hostivař 15.6.2020 15 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 2 ms., 1 f. Hostivař 1.7.2020 15 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 ex. Hostivař 31.5.2020 20 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m., 2 fs. Hostivař 31.5.2020 14 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Hostivař 31.5.2020 15 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Hostivař 31.5.2020 18 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Hostivař 15.6.2020 15 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Hostivař 15.6.2020 19 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Hostivař 1.7.2020 12 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms., 1 f. Hostivař 1.7.2020 14 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Hostivař 1.7.2020 16 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Hostivař 1.7.2020 20 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Hostivař 18.7.2020 16 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Hostivař 7.8.2020 16 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Hostivař 29.5.2020 13 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 ms. Hostivař 31.5.2020 16 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Hostivař 15.6.2020 11 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Hostivař 1.7.2020 11 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Hostivař 1.7.2020 17 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Hostivař 18.7.2020 11 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Hostivař 18.7.2020 16 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Hostivař 7.8.2020 16 LC



Tab. 16. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Hostivař 

 

 
  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Hostivař 31.05.2020 15 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Hostivař 31.05.2020 18 LC

Andrena haemorrhoa pískorypka zlatořitná 0 1 Hostivař 31.05.2020 16 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Hostivař 18.07.2020 13 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Hostivař 01.07.2020 19 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Hostivař 07.08.2020 13 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Hostivař 07.08.2020 19 LC

Bombus pascuorum čmelák polní 0 1 Hostivař 31.05.2020 19 O LC

Bombus sylvarum čmelák lesní 1 0 Hostivař 01.07.2020 14 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Hostivař 31.05.2020 15 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Hostivař 01.07.2020 18 O LC

Crossocerus cetratus kutík 0 1 Hostivař 07.08.2020 11 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Hostivař 01.07.2020 11 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Hostivař 06.08.2020 17 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Hostivař 07.08.2020 11 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Hostivař 07.08.2020 20 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Hostivař 07.08.2020 11 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Hostivař 16.08.2020 11 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 1 Hostivař 01.07.2020 11 LC

Chrysis ignita zlatěnka ohnivá 0 1 Hostivař 31.05.2020 17 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Hostivař 18.07.2020 11 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Hostivař 16.08.2020 20 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Hostivař 01.07.2020 19 LC

Passaloecus insignis kutík 0 1 Hostivař 01.07.2020 13 LC

Passaloecus insignis kutík 0 1 Hostivař 07.08.2020 18 LC

Pemphredon lugens stopčík 0 1 Hostivař 31.05.2020 11 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Hostivař 31.05.2020 11 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Hostivař 01.07.2020 13 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Hostivař 18.07.2020 12 LC

Sphecodes ephippius ruděnka obecná 0 1 Hostivař 07.08.2020 11 LC

Sphecodes pellucidus ruděnka 0 1 Hostivař 16.08.2020 15 VU

Symmorphus bifasciatus hrnčířka 0 1 Hostivař 07.08.2020 20 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Hostivař 18.07.2020 13 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Hostivař 07.08.2020 13 LC

Vespula rufa vosa ryšavá 0 1 Hostivař 18.07.2020 13 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 01.07.2020 12 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 18.07.2020 11 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Hostivař 18.07.2020 18 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 18.07.2020 20 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Hostivař 06.08.2020 17 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 07.08.2020 11 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Hostivař 07.08.2020 12 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 07.08.2020 14 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 07.08.2020 18 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 07.08.2020 19 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Hostivař 07.08.2020 20 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Hostivař 16.08.2020 11 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 16.08.2020 13 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 16.08.2020 14 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Hostivař 16.08.2020 17 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Hostivař 16.08.2020 20 LC

Druh



4.5 Lokalita Chuchle 
 

Zachovalost lesních biotopů v oblasti Chuchelského háje se zdá být celkem dobrá. 

Z historických pramenů i starších map je zřejmé, že les zde kontinuálně existuje dosti dlouhou 

dobu. Stejně tak i z přehledu věkové skladby porostů vidíme, že na poměrně podstatné části 

lokality jsou porosty starší než 140 let. Na druhou stranu zhruba čtvrtina oblasti je pokryta 

dosti nevhodnými dřevinami, jako je trnovník akát (Robinia pseudacacia) nebo borovice lesní 

(Pinus silvestris). Na některých místech nalezneme rozložité stromy, u nichž stavba koruny 

naznačuje, že rostly v méně hustých a uzavřených porostech. Na lokalitě též bylo prováděno 

pařezinové hospodaření a na mnoha místech byl patrně přítomen střední les. Tomu tak již není 

a dnes jsou porosty patrně uzavřenější a zapojenější než byly dříve. Tyto změny s sebou nesou 

nebezpečí pro lesostepní faunu, která je z ochranářského hlediska to nejcennější, co v lesích 

Prahy žije. 

Lokalita je rozhodně významná pro zachování biodiverzity studovaných skupin. Jedná 

se o rozsáhlý porost s velkou kontinuitou a relativně přirozenou dřevinnou skladbou a 

s přítomností i dosti starých stromů. Je zde poměrně široká škála podmínek od poměrně 

suchých a prosvětlených biotopů až k vlhkému údolí u Mariánského pramene. To 

pochopitelně i rozšiřuje škálu organizmů, které zde žijí. 

Ochranářsky významní živočichové jsou vázaní především na otevřenější lesostepní 

strukturu biotopů a mikrostanoviště na velmi starých, pokud možno osluněných stromech. 

Mezi denními motýly je ochranářsky mimořádně významný okáč metlicový (Hipparchia 

semele). Tento druh na lokalitě vyžaduje velmi světlé a řídké porosty a také je ohrožen 

zapojením bylinné vegetace, případně rozvojem křovin v podrostu. Absence náročnějších 

kovaříkovitých brouků vázaných na dutiny v těchto poměrně starých porostech s vysokou 

kontinuitou ukazuje, že management je zde nevhodně nastaven a neumožňuje tvorbu 

mikrostanovišť pro náročnější druhy. Také biodiverzita ochranářsky významných 

žahadlových blanokřídlých je závislá na teplém lesostepním biotopu, který není 

managementem příliš podpořen. 

Management lokality není zřejmě ideálně nastaven a oblast z ochranářského hlediska 

nenaplňuje ani zdaleka svůj potenciál. Lesostepní biotopy a stanoviště náročnějšího 

saproxylického hmyzu, pravděpodobně díky nevhodnému managementu, nemají dostatečnou 

kvalitu ani větší zastoupení. To koneckonců vyplývá i z materiálů na webu pražských lesů, 

který je této lokalitě věnován a který ukazuje, že byl nastaven a formulován s malým ohledem 

na potřeby ochrany vzácných lesních fenoménů oblasti Prahy. V materiálech o managementu 

se dozvíme, že „ve středně starých porostech probíhá jejich výchova probírkami, které slouží 

zejména k úpravě dřevinné skladby a odstraňování netvárných nebo poškozených jedinců“. 

Pokud je úpravou dřevinné skladby myšleno odstraňování nepůvodních a stanovištně 

nevhodných dřevin, je to v pořádku. Takto vypěstované středně staré porosty ale mají velmi 

malý potenciál z hlediska přežití vzácných druhů. Jsou příliš husté na to, aby zde 

prosperovaly lesostepní druhy a rostly zde osluněné stromy. Ve středně starých porostech 

chybí i dostatečně velké stromy s mikrostanovišti pro saproxylní hmyz. Ve finále se zde pak 

dozvídáme, že to jediné, co je v těchto lokalitách z hlediska ochrany vzácných fenoménů 

přínosné – a sice poškození jedinci na kterých by mohla relativně brzy vzniknout 

mikrostanoviště pro vzácný hmyz – je pak při „výchově“ odstraňováno. Pokud nemají mít 

středně staré porosty negativní vliv na biodiverzitu a na přítomnost ochranářsky významných 

druhů, musí být velmi řídké, aby v nich mohly prosperovat alespoň lesostepní teplomilné 

druhy, když už zde nejsou k dispozici mikrostanoviště pro náročnější saproxylní živočichy. 

Ochranářsky nejcennější fenomény v rámci saproxylní fauny takovýchto biotopů jsou vázány 

na staré stromy s přítomností trouchnivějícího dřeva a dutin, dále na osluněné mrtvé dřevo 

těchto stromů apod. Velmi důležité jsou i pařezy a mohutnější kusy mrtvého dřeva, které by 



měly zůstat ponechané na místě. Důležitým faktorem pro přežití ochranářsky významných 

druhů v lesích je heterogenita biotopů a pestrá mozaika různě starých porostů, mezi kterými 

by byly i dosti osluněné a teplé pasáže splňující nároky lesostepních druhů, které na lokalitě 

doposud nalézáme (e.g. kriticky ohrožený (CR) okáč metlicový (Hipparchia semele)). 

V dávné minulosti tuto heterogenitu zabezpečovaly disturbance působené požáry, velkými 

kopytníky, větrnými a sněhovými kalamitami či gradacemi škůdců. V hospodářských lesích 

pozdější doby se tato heterogenita a s ní i živočichové vázaní na různá sukcesní stádia udrželi 

díky disturbancím, které způsoboval člověk a jeho zvířata např. v rámci pařezinového 

hospodaření či v rámci obhospodařování tzv. středního lesa, kde ve spodní etáži díky lidským 

zásahům byly nejen prosvětlené plošky, obnažená půda, osluněné mlází, ale i vlhká a stinná 

místa v místech hustších či starších porostů. Nad tím vším pak v osluněné horní etáži rostly 

dostatečně mohutné a staré stromy, v kterých přežívala saproxylní fauna dutin a osluněného 

dřeva. Na lokalitě se velmi mohutné stromy, které by mohli hostit náročnější saproxylní 

faunu, nachází. Na stavbě jejich koruny je vidět, že rostly v mnohem méně zapojeném porostu 

nebo jako solitéry neobklopené dalšími stromy. Takové stromy je vhodné uvolnit ze zápoje, 

aby měli osluněnou korunu. Osluněné mrtvé dřevo je velmi zásadním biotopem pro mnoho 

náročnějších saproxylních druhů. Prosvětlení pomůže i teplomilným lesostepním fenoménům. 

Je vhodné vybrat perspektivní mohutné stromy (především duby), ty uvolnit ze stávajícího 

poměrně zapojeného porostu odtěžením okolních stromů a vypěstovat z nich pak masivní 

solitéry, polosolitéry či osluněné skupinky mohutných stromů. 

K prosvětlení některých pasáží v oblasti či okrajových územích, které nejsou 

v současné době příliš cenné, mohou přispět i pěšiny pro návštěvníky vysypané vhodným 

místním substrátem, tvorba hřišť apod. V partiích, kde není ochranářsky hodnotný les, je 

vhodné včlenit bezlesí, vytvořit sad apod. Vhodným způsobem managementu se může ukázat 

i pastva, která je nesmírně důležitá pro množství ochranářsky významných organizmů.  

Všechna tato výše zmíněná managementová opatření (vyprošťování solitérů ze zápoje, 

vytváření mýtin okolo solitérů budoucích, prosvětlování porostů, vytváření pasáží středního 

lesa s výmladkovým hospodařením) nepůsobí proti sobě a nejsou většinou v rozporu 

s rekreačními funkcemi příměstských lesů. Navíc se jedná o formu hospodaření, která se na 

lokalitě dříve uplatňovala. 

 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 18. Na lokalitě Chuchle bylo v rámci 

standardizovaného sběru dat na bodech (viz mapa na obr. 15, polohy bodů viz tab. 17) 

pozorováno více než 60 motýlů třinácti druhů. Ze zkoumané oblasti nejsou v databázi NDOP 

žádné garantované záznamy denních motýlů. 

Bylo pozorováno několik jedinců okáče metlicového (Hipparchia semele). Na 

sčítacích bodech byli dva jedinci. Jedná se o motýla zařazeného v Červeném seznamu 

ohrožených druhů ČR do kategorie kriticky ohrožených (CR). Jde o poměrně cenný 

faunistický nález, protože druh není v nálezové databázi NDOP v lokalitě Chuchelské háje ani 

z katastru Velké či Malé Chuchle udáván. Je to xerotermofilní druh raně sukcesních stadií. 

Osidluje okraje řídkých borových lesů a suchých světlých dubohabřin, lesostepi, váté písky a 

skalnatá stanoviště. Příčiny ohrožení jsou upuštění od pastvy na stepních stráních, zapojení 

bylinné vegetace, zarůstání lokalit křovinami až lesem, upuštění od výmladkového 

hospodaření a zánik řídkých a světlých listnatých hájů. 

Bělopásek topolový (Limenitis populi) je druh chráněný legislativou ČR v kategorii 

ohrožený (O). V červeném seznamu ohrožených druhů ČR veden jako druh zranitelný (VU). 

Živnou rostlinou jsou topoly a nalezneme ho nejčastěji ve vlhčích lesnatých nivách. 



Přítomnost okáče metlicového a bělopáska topolového ukazuje široký gradient 

podmínek lokality. Od rozvolněných, prosvětlených a sušších pasáží, kde ještě přežívají 

lesostepní elementy jako okáč metlicový, po vlhčí místa vyhovující bělopáskovi topolovému. 

Na pasekách a světlinách pak potkáme perleťovce velké (Argynnis aglaja) a perleťovce 

stříbropásky (Argynnis paphia). Jedná se o stále ještě relativně rozšířené druhy. Jejich 

přítomnost však ukazuje na jistou vyhovující úroveň lesního biotopu z pohledu společenstva 

denních motýlů. Za zmínku stojí i výskyt ostruháčka březového (Thecla betulae), který je 

obyvatelem osluněných lesních lemů a křovin s výskytem trnek, švestek a slivoní. Nejedná se 

o vzácné zvíře, ale rozhodně to není všudypřítomný ubikvista bez určitých nároků na kvalitu 

prostředí. 

Ostatní zaznamenaná fauna denních motýlů v oblasti Chuchelského háje je 

představována běžnými druhy. 

Celkově lze konstatovat, že největší potenciál lokality z hlediska zachování vzácných 

druhů je v prosvětlení biotopu a podpoření lesostepních podmínek na lokalitě. V severní části 

zájmového území se pak nalézají vlhčí pasáže (údolí v oblasti Mariánského pramene), kde 

pochopitelně vytváření „sušších“ stepních podmínek nesmyslné.  

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka paví oko (Inachis io) – široce rozšířený ubikvista bez ochranářského 

významu. 

Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Perleťovec velký (Argynnis aglaja) – stále ještě poměrně rozšířený druh lesních lemů, 

pasek, průseků, křovinatých lesostepí apod. Jeho přítomnost indikuje jistou ucházející kvalitu 

biotopu z hlediska přežití denních motýlů na lokalitě. 

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) – relativně běžný druh lesních luk, světlin a 

okrajů, který není ohrožen. Úbytek populací bývá způsoben výsadbou stinných smrkových 

monokultur, zalesňováním světlých lesních lemů apod. Přítomnost tohoto druhu ukazuje 

určitou minimální kvalitu biotopu na lokalitě z hlediska přežití denních motýlů. 

Bělopásek topolový (Limenitis populi) – druh chráněný legislativou ČR v kategorii 

ohrožený (O). V červeném seznamu ohrožených druhů ČR veden jako druh zranitelný (VU). 

Druh obývá lesnaté nivy a jeho živnou rostlinou jsou topoly. Přednostně se vyskytuje na 

světlinách, pasekách, podél cest a průseků. Je ohrožen kácením živných stromů a nevyhovují 

mu husté stinné lesní porosty. 

Okáč metlicový (Hipparchia semele) – v červeném seznamu ohrožených druhů ČR 

řazen mezi kriticky ohrožené druhy (CR). Je to xerotermofilní druh raně sukcesních stadií. 

Osidluje okraje řídkých borových lesů a suchých světlých dubohabřin, lesostepi, váté písky, 

skalnatá stanoviště. Příčiny ohrožení jsou upuštění od pastvy na stepních stráních, zapojení 

bylinné vegetace, zarůstání lokalit křovinami až lesem, upuštění od výmladkového 

hospodaření a zánik řídkých a světlých listnatých hájů. 

Okáč zední (Lasiommata megera) - široce rozšířený druh přítomný běžně i v 

intavilánech obcí. Nemá ochranářský význam. 

Okáč luční (Maniola jurtina) široce rozšířený druh nacházený hlavně na loukách. 

Může pronikat i do světlých rozvolněných lesů. Bez ochranářského významu.  

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Ostruháček březový (Thecla betulae) – obyvatel křovinatých svahů, prosluněných 

pasek a lesní lemů. Není ohrožen. 

Bělásek zelný (Pieris brassicae) – všudypřítomný druh bez ochranářského významu. 

Bělásek řepkový (Pieris napi) - všudypřítomný druh bez ochranářského významu. 



Bělásek řepový (Pieris rapae) - všudypřítomný druh bez ochranářského významu. 

 

Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 19. V nárazových pastech bylo 

v rámci předkládaného výzkumu na lokalitě zaznamenáno více než 60 kusů devíti druhů. 

Žádný vysloveně raritní a ochranářsky významný druh nebyl v rámci tohoto výzkumu 

zaznamenán, ale za zmínku stojí méně běžné či stanovištně náročnější druhy lokality. Je to 

např. kovařík páskovaný (Athous vittatus), který je spíše vzácnějším druhem zachovalých 

světlých lesů a hájů, jehož larvy se vyvíjejí v půdě. Zaznamenán byl i nepříliš běžný kovařík 

Cardiophorus nigerrimus, který je znám lokálně z řídkých listnatých a smíšených lesů od 

nížin do podhůří. Vývoj dravých a nekrofágních larev probíhá v mezofilních půdách od zcela 

otevřených travnatých a stepních biotopů po řídké lesy. Vzácnějším a zajímavým druhem na 

lokalitě je i lesostepní až stepní kovařík Limonius poneli. Ostatní zaznamenaní fauna 

kovaříkovitých je představována běžnými druhy. 

Celkově lze tedy konstatovat, že vzácnější a ochranářsky cennější druhy 

kovaříkovitých jsou na této lokalitě vázány na řídké prosluněné porosty spíše lesostepního 

charakteru. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík krvavý (Ampedus sanguineus) – obecně rozšířený druh především smíšených 

lesů pahorkatin až podhorských oblastí. Karnivorní larvy žijí hlavně ve dřevě jehličnanů, 

především borovic. 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík páskovaný (Athous vittatus) – spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů 

a hájů nížin a pahorkatin. Nekrofágní larvy žijí v půdě otevřených nebo velmi řídkých lesních 

porostů. 

Kovařík (Cardiophorus nigerrimus) – lokálně nalézán v řídkých listnatých a 

smíšených lesích od nížin do podhůří. Larvy jsou půdní a žijí v mezofilních biotopech od 

otevřených stanovišť po řídké lesy. 

Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 

Kovařík Limonius poneli – osidluje osluněné svahové stepní a lesostepní formace 

nížin a pahorkatin, někdy i zatravněné plochy v záplavovém území řek a potoků Preferuje 

sprašové a podmáčené písčito-hlinité půdy. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

Kovařík (Nothodes parvulus) – běžný druh podrostu řídkých dubových lesů a 

lesostepních formací. Larvy se vyvíjejí v půdě těchto biotopů. 

 



Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 20. Na studované lokalitě bylo 

zaznamenáno 85 jedinců 33 druhů. Ve faunistické databázi NDOP nejsou žádná relevantní 

data z dané oblasti, která by bylo nutno zde diskutovat. Ochranářsky významné druhy (ve 

smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.) zaznamenané na lokalitě jsou čmelák zemní (Bombus 

terrestris), čmelák hájový (B. lucorum), a čmelák polní (B. pascuorum). Všichni jsou 

klasifikováni v kategorii druhy ohrožené (O). Jedná se nicméně o poměrně běžně rozšířené 

živočichy bez speciálních nároků. 

Zajímavý je nález hrnčířky Ancistrocerus antilope, jež v červeném seznamu řazena 

mezi druhy ohrožené (EN). Jedná se výrazně teplomilný druh, který se v současné době 

oteplování zřejmě šíří. Jedná se o zajímavý faunistický nález, neboť poslední záznam z Prahy 

je z roku 1910. Nicméně vzhledem k tomu, že druh se mírně šíří a byl recentně znám 

i z blízkého okolí hlavního města, není tento nález zase až takovým překvapením. V rámci 

toho projektu nalezena i na lokalitě Kunratice a Přední kopanina.  

Hrnčířka zední (Symmorphus murarius) je v červeném seznamu řazena mezi druhy 

ohrožené (EN). Jde o dříve poměrně hojný druh, který v posledních dekádách dosti ustoupil. 

V současnosti bývá překvapivě často nacházena jako obyvatel hmyzích hotelů. 

Kromě výše zmíněných druhů, jež jsou chráněny zákonem, popř. klasifikováni 

v červeném seznamu stojí za zmínku ještě papírnice páskovaná (Discoelius zonalis). Jedná se 

o velmi vzácný druh, u kterého v minulosti byly známy pouze ojedinělé nálezy. V poslední 

době, možná s vyšší intenzitou výzkumu nebo vzhledem k oteplování klimatu, nálezů přibývá. 

Jedná se o lesní druh teplých oblastí, který je potravně specializován na housenky obalečů.  

Při pohledu na ochranářsky významnější a vzácnější druhy blanokřídlých vidíme, že 

tyto fenomény jsou vázány spíše na teplé, osluněné a prosvětlené biotopy charakteru 

lesostepí. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžně rozšířen. 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně rozšířen. 

Čmelák hájový (B. lucorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně rozšířen. 

Hrnčířka Ancistrocerus antilope – v červeném seznamu řazena mezi druhy ohrožené 

(EN). Teplomilný druh. Poslední záznam z Prahy 1910.  

Hrnčířka zední (Symmorphus murarius) – v červeném seznamu řazena mezi druhy 

ohrožené (EN). Dříve běžný druh, který v posledních dekádách dosti ustoupil.  

Papírnice páskovaná (Discoelius zonalis). Velmi vzácný lesní druh teplých oblastí. 

Potravně specializován na housenky obalečů. Poslední dobou nálezů druhu více. 

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Ancistrocerus claripennis, Ancistrocerus nigricornis, 

Ancistrocerus trifasciatus, Andrena fucata, Andrena fulvago, Andrena minutula, Andrena 

proxima, Andrena strohmella, Andrena wilkella, Apis mellifera, Arachnospila minutula, 

Auplopus carbonarius, Dipogon subintermedius, Dolichovespula media, Epyris bilineatus, 

Hylaeus communis, Hylaeus styriacus, Chrysis ignita, Laelius anthrenivorus, Pemphredon 

lugubris, Polistes dominulus, Psenulus concolor, Rhopalum coarctatum, Symmorphus 

bifasciatus, Trypoxylon attenuatum, Trypoxylon minus, Vespula vulgaris. 

 

  



 

 
 

Obr. 15. Zájmové území Chuchle s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

 

 

Tab. 17. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Chuchle. 

 

Bod N E 

21 50.015670 14.377950 

22 50.014850 14.378930 

23 50.014950 14.383000 

24 50.015288 14.385796 

25 50.019935 14.387465 

26 50.023551 14.386826 

27 50.024780 14.386170 

28 50.024767 14.380602 

29 50.019639 14.380751 

30 50.017300 14.381100 

 

 

 

 

  



Tab. 18. Záznamy denních motýlů na lokalitě Chuchle 

 

  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Argynnis aglaja perleťovec velký 3 20.07.2020 Chuchle 28 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 20.07.2020 Chuchle 24 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 20.08.2020 Chuchle 23 LC

Hipparchia semele okáč metlicový 2 20.08.2020 Chuchle 23 CR

Inachis io babočka paví oko 1 20.07.2020 Chuchle 22 LC

Inachis io babočka paví oko 1 20.07.2020 Chuchle 24 LC

Lasiommata megera okáč zední 1 24.06.2020 Chuchle 23 LC

Limenitis populi bělopásek topolový 1 20.08.2020 Chuchle 29 O VU

Maniola jurtina okáč luční 1 02.07.2020 Chuchle 23 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 02.07.2020 Chuchle 24 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 05.08.2020 Chuchle 22 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 02.07.2020 Chuchle 29 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.07.2020 Chuchle 23 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 20.07.2020 Chuchle 24 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 20.07.2020 Chuchle 25 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 05.08.2020 Chuchle 23 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 4 05.08.2020 Chuchle 24 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 3 05.08.2020 Chuchle 25 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 05.08.2020 Chuchle 28 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 5 05.08.2020 Chuchle 29 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 05.08.2020 Chuchle 30 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.08.2020 Chuchle 25 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.08.2020 Chuchle 26 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 1 02.07.2020 Chuchle 29 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 24.06.2020 Chuchle 25 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Chuchle 22 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Chuchle 23 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Chuchle 24 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Chuchle 26 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Chuchle 28 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Chuchle 29 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Chuchle 30 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Chuchle 21 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Chuchle 23 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Chuchle 26 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Chuchle 28 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 05.08.2020 Chuchle 23 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 05.08.2020 Chuchle 25 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.08.2020 Chuchle 21 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.08.2020 Chuchle 26 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.08.2020 Chuchle 29 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 02.07.2020 Chuchle 22 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 20.07.2020 Chuchle 21 LC

Pieris rapae bělásek řepový 2 20.07.2020 Chuchle 22 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 20.07.2020 Chuchle 28 LC

Thecla betulae ostruháček březový 1 20.08.2020 Chuchle 29 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 05.08.2020 Chuchle 22 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 05.08.2020 Chuchle 23 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 05.08.2020 Chuchle 25 LC



Tab. 19. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Chuchle, m. = samec, f. = samice, 

ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 
 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Ampedus sanguineus  (Linnaeus, 1758) kovařík krvavý 1 f. Chuchle 31.5.2020 24 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Chuchle 30.5.2020 22 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 ms., 1 f. Chuchle 30.5.2020 23 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Chuchle 30.5.2020 25 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Chuchle 30.5.2020 26 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Chuchle 17.6.2020 23 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Chuchle 17.6.2020 24 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Chuchle 17.6.2020 28 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Chuchle 17.6.2020 30 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Chuchle 4.7.2020 28 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Chuchle 20.7.2020 27 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Chuchle 17.6.2020 26 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Chuchle 30.5.2020 23 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Chuchle 30.5.2020 26 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Chuchle 31.5.2020 24 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m. Chuchle 20.7.2020 23 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Chuchle 30.5.2020 23 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Chuchle 30.5.2020 27 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 fs. Chuchle 17.6.2020 27 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 f. Chuchle 17.6.2020 22 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Chuchle 17.6.2020 28 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Chuchle 20.7.2020 21 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 5 ms. Chuchle 30.5.2020 22 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 6 ms., 1 f. Chuchle 30.5.2020 23 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Chuchle 30.5.2020 26 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Chuchle 30.5.2020 27 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 4 ms., 1 f. Chuchle 17.6.2020 22 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 6 ms., 1 f. Chuchle 17.6.2020 23 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms. Chuchle 17.6.2020 24 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Chuchle 17.6.2020 26 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms, Chuchle 17.6.2020 30 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Chuchle 4.7.2020 22 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Chuchle 4.7.2020 26 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Chuchle 20.7.2020 23 LC



Tab. 20. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Chuchle 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Ancistrocerus antilope hrnčířka 0 1 Chuchle 04.07.2020 25 EN

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Chuchle 30.05.2020 22 LC

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Chuchle 17.06.2020 28 LC

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Chuchle 17.06.2020 30 LC

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Chuchle 04.07.2020 26 LC

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Chuchle 05.08.2020 21 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Chuchle 30.05.2020 28 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Chuchle 05.08.2020 27 LC

Ancistrocerus trifasciatus hrnčířka trojpásá 0 1 Chuchle 04.07.2020 29 LC

Andrena fucata pískorypka 1 0 Chuchle 17.06.2020 26 LC

Andrena fulvago pískorypka jestřábníková 0 1 Chuchle 17.06.2020 24 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 1 Chuchle 04.07.2020 23 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 3 Chuchle 20.07.2020 28 LC

Andrena proxima pískorypka 0 1 Chuchle 30.05.2020 24 LC

Andrena strohmella pískorypka 1 0 Chuchle 30.05.2020 24 LC

Andrena strohmella pískorypka 1 0 Chuchle 30.05.2020 26 LC

Andrena wilkella pískorypka 0 1 Chuchle 30.05.2020 25 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 2 Chuchle 20.07.2020 28 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Chuchle 05.08.2020 23 LC

Arachnospila minutula hrabalka 0 1 Chuchle 04.07.2020 23 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Chuchle 04.07.2020 26 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Chuchle 20.08.2020 25 LC

Bombus lucorum čmelák hájový 0 1 Chuchle 30.05.2020 23 O LC

Bombus lucorum čmelák hájový 0 1 Chuchle 20.07.2020 28 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 0 1 Chuchle 30.05.2020 23 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 0 1 Chuchle 30.05.2020 27 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 0 1 Chuchle 17.06.2020 23 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 1 0 Chuchle 17.06.2020 24 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 1 1 Chuchle 17.06.2020 26 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 1 0 Chuchle 04.07.2020 26 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Chuchle 30.05.2020 25 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Chuchle 17.06.2020 21 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Chuchle 17.06.2020 22 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Chuchle 17.06.2020 23 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Chuchle 04.07.2020 28 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Chuchle 20.07.2020 21 O LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Chuchle 20.08.2020 28 LC

Discoelius zonalis papírnice páskovaná 0 1 Chuchle 17.06.2020 23 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Chuchle 04.07.2020 24 LC

Epyris bilineatus hbitěnka 0 1 Chuchle 05.08.2020 22 LC

Hylaeus communis maskonoska 1 0 Chuchle 05.08.2020 29 LC

Hylaeus styriacus maskonoska 0 1 Chuchle 20.07.2020 28 LC

Chrysis ignita zlatěnka ohnivá 0 1 Chuchle 30.05.2020 24 LC

Chrysis ignita zlatěnka ohnivá 0 1 Chuchle 30.05.2020 26 LC

Laelius anthrenivorus hbitěnka rušníková 0 1 Chuchle 20.07.2020 23 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Chuchle 20.07.2020 26 LC

Polistes dominulus vosík francouzský 0 1 Chuchle 05.08.2020 23 LC

Psenulus concolor kutík 0 1 Chuchle 17.06.2020 28 LC

Rhopalum coarctatum kutík 1 0 Chuchle 20.08.2020 27 LC

Symmorphus bifasciatus hrnčířka 0 1 Chuchle 30.05.2020 22 LC

Symmorphus murarius hrnčířka zední 0 1 Chuchle 20.07.2020 28 EN

Trypoxylon attenuatum kutík 0 1 Chuchle 05.08.2020 25 LC

Trypoxylon minus kutík 0 1 Chuchle 20.07.2020 26 LC

Druh



Pokračování tab. 20. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Chuchle 

 

 
 

 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 17.06.2020 26 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 17.06.2020 28 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 17.06.2020 29 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 04.07.2020 23 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 04.07.2020 24 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 04.07.2020 27 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Chuchle 20.07.2020 25 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Chuchle 20.07.2020 26 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 20.07.2020 28 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 05.08.2020 21 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 05.08.2020 22 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Chuchle 05.08.2020 25 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 05.08.2020 26 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 05.08.2020 28 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Chuchle 05.08.2020 29 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 20.08.2020 21 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 20.08.2020 22 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Chuchle 20.08.2020 23 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 20.08.2020 25 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 20.08.2020 26 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 20.08.2020 27 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Chuchle 20.08.2020 28 LC

Druh



4.6 Lokalita Přední Kopanina 
 

Zachovalost lesního biotopu na území Přední Kopaniny není příliš dobrá. V zájmovém 

území je poměrně velký podíl stanovištně nevhodných dřevin jako je smrk ztepilý (Picea 

abies) (27%) nebo modřín opadavý (Larix decidua) (12%). Duby, které by zde měly výrazně 

převažovat, zaujímají plochu menší plochu, než by bylo žádoucí (27%). Také podíl dřevin ve 

vyšších věkových třídách je poměrně malý. Zcela chybí stromy v 5. věkové třídě, tedy od 81 – 

100 let a nejvíce zastoupená je 4. třída, tedy věk 61 – 80 let.  

Lokalita není příliš významná pro zachování biodiverzity denních motýlů, protože zde 

zaznamenáváme pouze běžné a široce rozšířené druhy. Pokud jde o faunu kovaříkovitých, 

nenacházíme zde vzácnější druhy vázané na duté a starší stromy. U druhů, které jsme 

zaznamenaly a bylo by možné označit je za biotopově trochu náročnější, se larvy vyvíjejí 

v půdě. I v rámci žahadlových blanokřídlých je zde biodiverzita spíše nižší.  

Pokud jde o managementová doporučení, tak nejdůležitější je zvýšení podílu 

stanovištně vhodných původních dřevin, především dubů a odstranění smrků, modřínů a 

borovic. Z ochranářského hlediska důležité je i radikální prosvětlení porostů, které je nutné 

pro přežití lesostepních fenoménů. Vhodné podmínky pro život náročnější saproxylní fauny 

lze vytvořit v prosvětlených porostech, kde budou ponechány některé stromy pro zestárnutí a 

přirozený rozpad, aby se zde vytvořila mikrostanoviště vhodná pro tento typ živočichů 

(dutiny, osluněné mrtvé dřevo, mohutné odlomené větve ležící na zemi, pařezy apod.). Je 

vhodné vybrat perspektivní mohutné stromy (především duby), ty uvolnit ze stávajícího 

poměrně zapojeného porostu odtěžením okolních stromů a vypěstovat z nich pak masivní 

solitéry, polosolitéry či osluněné skupinky mohutných stromů. Cílené pěstování mohutných, 

v budoucnu veteránských stromů, razantní prosvětlení větší části porostů a tvorba 

výmladkového středního lesa s heterogenním disturbovaným spodním patrem a osluněnými 

výstavky, které se mohou stát budoucími mohutnými solitérami, jsou asi nejpodstatnější 

doporučení pro management oblast. V některých místech může pozitivně působit i pastva. 

Dostatečnou heterogenitu biotopů důležitou pro přežití širokého spektra lesních 

živočichů včetně náročnějších druhů lze docílit i zavedením postupů, které vytváří střední les. 

V rámci takovéhoto hospodaření vznikají různorodé mozaiky, kde nalezneme osluněné 

plošky, často s obnaženou půdou, vyhovující lesostepním druhů, či druhům rannějších 

sukcesních stádií. Nalezneme zde ale i stinnější mlází a vlhčí zapojenější porosty vhodné pro 

druhy pozdějších fází vývoje ekosystému. V horní etáži pak mohou být mohutné osluněné 

polosolitérní stromy se stanovišti pro náročnější saproxylní hmyz či jiné druhy mimo jiné i 

pozdních sukcesních stádií.  

K prosvětlení některých pasáží či okrajových území, které nejsou v současné době 

příliš cenné, mohou přispět i pěšiny pro návštěvníky vysypané vhodným místním substrátem, 

tvorba hřišť apod. V partiích, kde není ochranářsky hodnotný les, je vhodné včlenit bezlesí, 

vytvořit sad apod. Vhodným způsobem managementu se může ukázat i pastva, která je 

nesmírně důležitá pro množství ochranářsky významných organizmů. 

 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 22. Na lokalitě Přední kopanina bylo 

v rámci standardizovaného sběru dat na bodech (viz mapa na obr. 16, polohy bodů viz tab. 21) 

pozorováno pouhých 24 motýlů pěti běžných druhů. Ze zkoumané oblasti nejsou v databázi 

NDOP žádné garantované záznamy denních motýlů. 



Zaznamenaná fauna denních motýlů lokality Přední Kopanina je představována hlavně 

hojnými ubikvisty bez vyšších nároků na kvalitu biotopu, jako jsou babočka admirál (Vanessa 

atalanta), případně bělásci řepkoví (Pieris napi) a řepoví (P. rapae), jejichž ekologickým 

nárokům dobře vyhovuje i současná intenzivně obhospodařovaná krajina. Těžiště výskytu 

těchto druhů je spíše v otevřených biotopech (louky, zahrady, agrocenózy, ruderální a 

plevelová společenstva apod.), ale bělásek řepkový se, zvláště v první generaci, vyskytuje 

hojně i ve vlhčích a stinnějších biotopech (lesy, lesní louky a okraje). Všechny tyto druhy za 

teplého a slunného počasí běžně proletují nepříliš hustými lesními porosty a proto byly často 

pozorovány v rámci výzkumu dané lokality. Dále byl na lokalitě zaznamenán okáč pýrový 

(Pararge aegeria), což je běžný druh světlejších lesních porostů. Babočka bílé C (Polygonia 

c-album) je obecně rozšířený druh okrajů lesů, lesních světlin a cest, ale také zahrad a 

křovinatých biotopů. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Babočka bílé c (Polygonia c-album) druh běžný takřka po celé ČR. Chybí pouze v 

odlesněných a intenzivně obhospodařovaných oblastech. Není ohrožen. 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Bělásek řepkový (Pieris napi) - všudypřítomný druh bez ochranářského významu. 

Bělásek řepový (Pieris rapae) - všudypřítomný druh bez ochranářského významu. 

 

Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 23. V nárazových pastech bylo 

v rámci předkládaného výzkumu na lokalitě zaznamenáno více než 60 kusů jedenácti druhů. 

Žádný velmi vzácný a ochranářsky významný druh nebyl v rámci tohoto výzkumu 

zaznamenán, ale za zmínku stojí méně běžné či stanovištně náročnější druhy lokality. Je to 

např. kovařík páskovaný (Athous vittatus), který je spíše vzácnějším druhem zachovalých 

světlých lesů a hájů, jehož larvy se vyvíjejí v půdě. Zaznamenán byl i nepříliš běžný kovařík 

Cardiophorus nigerrimus, který je znám lokálně z řídkých listnatých a smíšených lesů od 

nížin do podhůří. Vývoj dravých a nekrofágních larev probíhá v mezofilních půdách od zcela 

otevřených travnatých a stepních biotopů po řídké lesy. Vzácnějším a zajímavým druhem na 

lokalitě je i lesostepní až stepní kovařík Limonius poneli. Ostatní zaznamenaní fauna 

kovaříkovitých je představována běžnými druhy. 

Celkově lze tedy konstatovat, že méně běžné druhy kovaříkovitých, které byly na této 

zaznamenány, představují spíše zástupce obyvatel porostů lesostepního charakteru, a žijí zde 

pravděpodobně v lesním lemu či na prosluněnějších pasekách. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík Ampedus balteatus – obecně rozšířený druh v oblastech jehličnatých, zvláště 

borových lesů 

Kovařík Ampedus pomorum – euryekní, všeobecně rozšířený druh žijící ve všech 

lesích i pouhých skupinkách stromů od nížin do hor. Dravé larvy se vyvíjejí v hmotě 

nahnilých pařezů, padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Případně ve vlhkém 

humózním obsahu nízko položených dutin listnáčů. 



Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík páskovaný (Athous vittatus) – spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů 

a hájů nížin a pahorkatin. Nekrofágní larvy žijí v půdě otevřených nebo velmi řídkých lesních 

porostů. 

Kovařík (Cardiophorus nigerrimus) – lokálně nalézán v řídkých listnatých a 

smíšených lesích od nížin do podhůří. Larvy jsou půdní a žijí v mezofilních biotopech od 

otevřených stanovišť po řídké lesy. 

Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 

Kovařík (Dicronychus cinereus) – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 

Kovařík Limonius poneli – osidluje osluněné svahové stepní a lesostepní formace 

nížin a pahorkatin, někdy i zatravněné plochy v záplavovém území řek a potoků Preferuje 

sprašové a podmáčené písčito-hlinité půdy. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

Kovařík (Nothodes parvulus) – běžný druh podrostu řídkých dubových lesů a 

lesostepních formací. Larvy se vyvíjejí v půdě těchto biotopů. 

 

 

Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 24. Na studované lokalitě bylo 

zaznamenáno 49 jedinců 24 druhů. Ve faunistické databázi NDOP nejsou žádná relevantní 

data z dané oblasti. Ochranářsky významné druhy (ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.) 

zaznamenané na lokalitě jsou čmelák zemní (Bombus terrestris), čmelák hájový (B. lucorum), 

a čmelák luční (B. pratorum). Všichni jsou klasifikováni v kategorii druhy ohrožené (O). 

Jedná se nicméně o poměrně běžně rozšířené živočichy bez speciálních nároků. 

Zajímavý je nález hrnčířky Ancistrocerus antilope, jež v červeném seznamu řazena 

mezi druhy ohrožené (EN). Jedná se výrazně teplomilný druh, který se v současné době 

oteplování zřejmě šíří. Jedná se o zajímavý faunistický nález, neboť poslední záznam z Prahy 

je z roku 1910. Nicméně vzhledem k tomu, že druh se mírně šíří a byl recentně znám 

i z blízkého okolí hlavního města, není tento nález zase až takovým překvapením. Nalezena 

byla v rámci tohoto výzkumu i na lokalitě v Chuchli a Kunraticích. 

Hrnčířka Ancistrocerus parietinus je v červeném seznamu řazena mezi druhy téměř 

ohrožené (NT) jedná se o lesní druh, který je zaznamenáván celkem vzácně a spíše jednotlivě. 

Z území Prahy je nicméně znám. 

Zajímavý je i nález vzácnějšího stopčíka Pemphredon montana. Je to druh lesů spíše 

až středních či vyšších poloh a poslední nález z Prahy je z roku 1964. 

 



Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžně rozšířen. 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně rozšířen. 

Čmelák luční (B. pratorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně rozšířen. 

Hrnčířka Ancistrocerus antilope – v červeném seznamu řazena mezi druhy ohrožené 

(EN). Teplomilný druh. Poslední záznam z Prahy 1910. 

Hrnčířka Ancistrocerus parietinus – v červeném seznamu řazena mezi druhy téměř 

ohrožené (NT). Poměrně vzácný lesní druh. 

Stopčík Pemphredon montana – druh lesů středních a vyšších poloh. Poslední nález 

z Prahy v roce 1964. 

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Ancistrocerus nigricornis, Andrena fucata, Andrena 

haemorrhoa, Andrena minutula, Andrena propinqua, Andrena trimmerana, Auplopus 

carbonarius, Dipogon subintermedius, Dolichovespula media, Chrysis angustula, Chrysis 

ignita, Lasioglossum politum, Passaloecus corniger, Passaloecus insignis, Pemphredon 

lugubris, Priocnemis cordivalvata, Vespa crabro, Vespula vulgaris. 

  



 

 
 

Obr. 16. Zájmové území Přední Kopanina s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

 

 

Tab. 21. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Přední Kopanina. 

 

Bod N E 

31 50.120330 14.301320 

32 50.121850 14.302700 

33 50.122773 14.304330 

34 50.124520 14.306520 

35 50.123650 14.308870 

36 50.121545 14.310343 

37 50.123600 14.312980 

38 50.124062 14.310603 

39 50.125320 14.308100 

40 50.126624 14.309462 

 

 

 

 

 

 

  



Tab. 22. Záznamy denních motýlů na lokalitě Přední Kopanina 

 

 
 

  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Pararge aegeria okáč pýrový 1 01.07.2020 Př. Kopanina 35 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.07.2020 Př. Kopanina 37 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 20.07.2020 Př. Kopanina 39 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 05.08.2020 Př. Kopanina 31 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 05.08.2020 Př. Kopanina 37 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 05.08.2020 Př. Kopanina 39 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 19.08.2020 Př. Kopanina 35 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Př. Kopanina 32 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Př. Kopanina 33 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Př. Kopanina 34 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Př. Kopanina 38 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 20.07.2020 Př. Kopanina 31 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Př. Kopanina 35 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 05.08.2020 Př. Kopanina 31 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 05.08.2020 Př. Kopanina 38 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 01.07.2020 Př. Kopanina 33 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 20.07.2020 Př. Kopanina 31 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 19.08.2020 Př. Kopanina 38 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 01.07.2020 Př. Kopanina 33 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 01.07.2020 Př. Kopanina 38 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 01.07.2020 Př. Kopanina 32 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 20.07.2020 Př. Kopanina 32 LC



Tab. 23. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Přední Kopanina, m. = samec, 

f. = samice, ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Ampedus balteatus  (Linnaeus, 1758) kovařík 1 f. Př. Kopanina 16.6.2020 34 LC

Ampedus balteatus  (Linnaeus, 1758) kovařík 1 f. Př. Kopanina 5.8.2020 41 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Př. Kopanina 30.5.2020 40 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Př. Kopanina 30.5.2020 37 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Př. Kopanina 30.5.2020 38 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Př. Kopanina 16.6.2020 34 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Př. Kopanina 16.6.2020 38 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Př. Kopanina 16.6.2020 39 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Př. Kopanina 16.6.2020 40 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Př. Kopanina 1.7.2020 40 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Př. Kopanina 30.5.2020 34 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Př. Kopanina 30.5.2020 37 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Př. Kopanina 30.5.2020 39 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Př. Kopanina 30.5.2020 40 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 2 ms. Př. Kopanina 16.6.2020 33 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Př. Kopanina 16.6.2020 40 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Př. Kopanina 17.6.2020 37 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m., 1 f. Př. Kopanina 1.7.2020 31 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 14 ms. Př. Kopanina 30.5.2020 37 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Př. Kopanina 30.5.2020 38 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Př. Kopanina 30.5.2020 39 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms., 1 f. Př. Kopanina 30.5.2020 40 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Př. Kopanina 16.6.2020 39 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 f. Př. Kopanina 16.6.2020 40 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 3 f. Př. Kopanina 1.7.2020 40 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Př. Kopanina 1.7.2020 43 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Př. Kopanina 20.7.2020 34 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m. Př. Kopanina 30.5.2020 34 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Př. Kopanina 30.5.2020 38 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 3 fs. Př. Kopanina 30.5.2020 39 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 fs. Př. Kopanina 30.5.2020 40 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 fs. Př. Kopanina 16.6.2020 31 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Př. Kopanina 16.6.2020 33 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Př. Kopanina 16.6.2020 34 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Př. Kopanina 17.6.2020 37 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 ms. Př. Kopanina 1.7.2020 31 LC



Pokračování tab. 23. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Přední Kopanina, 

m. = samec, f. = samice, ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 
 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m., 2 fs. Př. Kopanina 1.7.2020 37 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 2 ms. Př. Kopanina 20.7.2020 33 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Př. Kopanina 20.7.2020 31 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 m. Př. Kopanina 30.5.2020 38 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 m., 2 fs. Př. Kopanina 16.6.2020 38 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 ms. Př. Kopanina 1.7.2020 38 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 m. Př. Kopanina 20.7.2020 38 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Př. Kopanina 30.5.2020 37 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms. Př. Kopanina 30.5.2020 38 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Př. Kopanina 16.6.2020 33 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Př. Kopanina 1.7.2020 32 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 3 ms. Př. Kopanina 1.7.2020 33 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Př. Kopanina 1.7.2020 37 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Př. Kopanina 20.7.2020 32 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Př. Kopanina 20.7.2020 39 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Př. Kopanina 30.5.2020 40 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Př. Kopanina 16.6.2020 32 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms. Př. Kopanina 16.6.2020 39 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Př. Kopanina 16.6.2020 40 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m., 1 f. Př. Kopanina 1.7.2020 39 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Př. Kopanina 1.7.2020 43 LC



Tab. 24. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Přední Kopanina 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Ancistrocerus antilope hrnčířka 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 34 EN

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Př. Kopanina 30.05.2020 39 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 32 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 33 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 34 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 35 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 37 LC

Ancistrocerus parietinus hrnčířka 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 34 NT

Andrena fucata pískorypka 1 0 Př. Kopanina 16.06.2020 31 LC

Andrena fucata pískorypka 1 0 Př. Kopanina 16.06.2020 37 LC

Andrena haemorrhoa pískorypka zlatořitná 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 32 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 34 LC

Andrena propinqua pískorypka 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 40 LC

Andrena trimmerana pískorypka 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 36 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 39 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 LC

Bombus lucorum čmelák hájový 1 0 Př. Kopanina 20.07.2020 38 O LC

Bombus pratorum čmelák luční 1 0 Př. Kopanina 30.05.2020 33 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Př. Kopanina 30.05.2020 31 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 38 O LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Př. Kopanina 01.07.2020 33 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Př. Kopanina 01.07.2020 39 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 33 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Př. Kopanina 18.08.2020 37 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 33 LC

Chrysis angustula zlatěnka úzká 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 33 LC

Chrysis ignita zlatěnka ohnivá 0 2 Př. Kopanina 30.05.2020 37 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Př. Kopanina 01.07.2020 31 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Př. Kopanina 01.07.2020 33 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Př. Kopanina 01.07.2020 40 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 34 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Př. Kopanina 19.08.2020 32 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Př. Kopanina 01.07.2020 33 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Př. Kopanina 01.07.2020 39 LC

Passaloecus insignis kutík 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 33 LC

Passaloecus insignis kutík 1 1 Př. Kopanina 05.08.2020 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Př. Kopanina 30.05.2020 37 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 2 Př. Kopanina 20.07.2020 37 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 40 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Př. Kopanina 18.08.2020 37 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Př. Kopanina 19.08.2020 35 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 2 Př. Kopanina 19.08.2020 38 LC

Pemphredon montana stopčík 0 1 Př. Kopanina 16.06.2020 35 LC

Pemphredon montana stopčík 0 1 Př. Kopanina 18.08.2020 37 LC

Priocnemis cordivalvata hrabalka 0 1 Př. Kopanina 19.08.2020 39 LC

Druh



Pokračování tab. 24. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Přední 

Kopanina 

 

 
 

 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 35 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Př. Kopanina 19.08.2020 33 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Př. Kopanina 01.07.2020 34 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Př. Kopanina 20.07.2020 33 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Př. Kopanina 20.07.2020 34 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 35 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 38 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Př. Kopanina 20.07.2020 39 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Př. Kopanina 20.07.2020 40 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 34 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 35 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Př. Kopanina 05.08.2020 37 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Př. Kopanina 05.08.2020 39 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Př. Kopanina 19.08.2020 39 LC

Druh



4.7 Lokalita Kunratice 
 

Zachovalost lesních biotopů v oblasti je poměrně dobrá. Z historických pramenů 

i starších map je zřejmé, že les zde kontinuálně existuje značně dlouhou dobu. To je 

potvrzeno také nálezy některých náročnějších druhů zaznamenaných v rámci tohoto výzkumu. 

Stejně tak i z přehledu věkové skladby porostů vidíme, že podstatná část lokality jsou velmi 

staré porosty. Naproti tomu je zde poměrně velký podíl stanovištně nevhodných dřevin jako je 

smrk ztepilý (Picea abies)(20%) a borovice lesní (Pinus silvestris)(13%). Přítomny jsou zde i 

dřeviny nepůvodní. 

Lokalita je rozhodně významná pro zachování biodiverzity studovaných skupin. 

Nalézáme zde velký gradient biotopů, který vytváří podmínky pro život široké škály lesních 

organizmů. Počínaje druhy vlhkých zapojených porostů až po druhy teplomilné a lesostepní 

vyžadující i narušený povrch půdy. Vzhledem ke stáří porostů jsou zde přítomny dostatečně 

staré stromy, na nich se nacházejí mikrostanoviště nezbytná pro přežití náročnějších 

saproxylních živočichů, jako jsou dutiny, osluněné mrtvé dřevo apod. 

Díky kontinuitě biotopu, široké škále podmínek a přítomnosti fenoménů, které 

v hospodářských lesích chybí (přestárlé stromy, řídce porostlé a exponované lesostepní plošky 

s narušeným drnem) má tak lokalita značný význam i pro přežití ochranářsky významných 

druhů. 

Přežití ochranářsky významných a relativně vzácných zástupců kovaříkovitých brouků 

(Elateridae) známých z lokality je závislé na výskytu trouchnivého dřeva v dutinách kmenů 

a silnějších větví většinou stojících stromů. Dané druhy mohou také osídlit trouchnivé dřevo 

v povrchové vrstvě na obvodu stojících kmenů. Tento biotop ale může vymizet při 

definitivním odumření velmi starých stromů na lokalitě, pokud tato věková kategorie nebude 

postupně doplňována stárnutím v současné době středně starých stromů, na kterých budou 

dostupné klíčové mikrobiotopy (dutiny, osluněné mrtvé dřevo). Další méně běžné druhy, jako 

je např. kovařík páskovaný (Athous vittatus), jsou vázané na půdu a vyžadují otevřené či 

velmi řídké lesní porosty. Přítomnost takovýchto stanovišť je ohrožena zapojováním porostů, 

vznikem vysokého, příliš hustého lesa, případně rozvojem podrostu, který zastiňuje dříve 

otevřené a částečně i osluněné plochy půdy. Nesmírně důležité pro přežití této skupiny je 

i ponechání pařezů a mrtvého dřeva na lokalitě. 

Mezi denními motýly vysloveně vzácné a ochranářsky významné druhy nenalézáme, 

ale přítomnost perleťovců rodu Paphia ukazuje, že kvalita lesního biotopu je z hlediska této 

skupiny přinejmenším ucházející. Některé řidší lesostepní pasáže pak mají potenciál hostit i 

dosti vzácného okáče metlicového (Hipparchia semele), který byl v rámci tohoto výzkumu 

zaznamenán v oblasti Cibulky a v Chuchelském háji. 

Dokumentovaní blanokřídlí jsou důkazem, že lokalita má potenciál jak pro teplomilná 

a lesostepní zvířata (e.g. hrnčířka Ancistrocerus antilope), tak pro vzácnější druhy typicky 

lesní (hrnčířka Ancistrocerus parietinus). 

Managementová opatření vedoucí k zachování či zlepšení stavu bioty sledovaných 

skupin na studované lokalitě, především s přihlédnutím k ochranářsky významným 

a vzácnějším druhům by měla spočívat ve zvyšování podílu původních a stanovištně 

vhodných stromů (především dubů), především na úkor jehličnanů. Ochranářsky nejcennější 

fenomény jsou vázány na staré stromy s přítomností trouchnivějícího dřeva a dutin, dále na 

osluněné mrtvé dřevo těchto stromů apod. Velmi důležité jsou i pařezy a mohutnější kusy 

mrtvého dřeva, které by měly zůstat ponechané na místě. Požadavky na přítomnost těchto 

stanovišť je obtížné skloubit se současnými způsoby běžného lesního hospodaření, ale 

vzhledem k tomu, že hospodářský profit není u této lokality lze věřit, že se vzácné saproxylní 

druhy podaří v tomto území udržet. Velké stromy s dutinami a odumřelými větvemi se na 

lokalitě nacházejí, ale jsou někdy v poměrně špatném stavu, a navíc jsou nezřídka zastíněny 



mladšími jedinci. Tyto často přestárlé stromy je nutné co nejdéle udržet a odstranit z jejich 

okolí konkurující a stínící jedince. V případě, že se odumírající veteránské stromy budou 

stávat bezpečnostním rizikem pro návštěvníky, je možné je seřezat na torza, která mohou na 

lokalitě setrvat ještě další desítky let a hostit tu nejvzácnější saproxylní faunu.  

Zároveň je potřebné vypěstovat v jejich blízkosti další stromy, na kterých vzniknou 

výše zmíněná „nedostatková“ mikrostanoviště (dutiny, osluněné mrtvé dřevo), jež budou 

moci být kolonizovány populacemi ze současných starých jedinců dříve, než se tyto 

rozpadnou. Je tedy vhodné vybrat perspektivní mohutné stromy (především duby) a ty 

alespoň částečně uvolnit ze stávajícího poměrně zapojeného porostu odtěžením okolních 

stromů a vypěstovat z nich pak masivní solitéry, polosolitéry či osluněné skupinky mohutných 

stromů.  

Další možností je převedení některých oblastí lokality na střední les s relativně řídkou 

a dobře osluněnou horní etáží, v které budou přítomny dutinové stromy. K tomu je příležitost 

při současné obměně porostů, jež nastává díky kůrovcové kalamitě. Důležitým faktorem pro 

přežití ochranářsky významných druhů v lesích bylo i výmladkové hospodaření, které 

uchovávalo heterogenitu biotopů a vytvářelo pestrou mozaiku různě starých porostů, mezi 

kterými byly i dosti osluněné a teplé pasáže splňující nároky lesostepních druhů či druhů 

vázaných na disturbance a časnější sukcesní stádia. Nad přízemní etáží pak lze opět ponechat 

osluněné výstavky jako ve středním lese a z nich pak mohou vzniknout osluněné polosolitéry.  

Kromě heterogenity biotopů je pro zachování biodiverzity lesních organizmů v oblasti 

významná i široká škála gradientu podmínek. V lesních biotopech konkrétně jde především o 

gradient mezi zapojenými zastíněnými vlhkými porosty a velmi řídkým, osluněným, suchým 

lesostepním prostředím. Ve většině pražských lesů jsou ochranářsky nejcennější řídké 

lesostepní plochy, které by měly mít prioritu, a na většině míst by management měl směřovat 

k prosvětlení porostů. Lokalita Kunratického lesa je ale specifická kontinuitou a kvalitou i u 

zapojených stinných a vlhčích pasáží, díky kterým nalézáme ochranářsky významné druhy i 

v těchto místech. 

 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 26. Na lokalitě Kunratice bylo 

v rámci standardizovaného sběru dat na bodech (viz mapa na obr. 17, polohy bodů viz tab. 25) 

pozorováno více než 70 motýlů jedenácti druhů.  

Ze zkoumané oblasti nejsou v databázi NDOP žádné záznamy denních motýlů. Na 

lokalitě byli zaznamenáni perleťovci velcí (Argynnis aglaja) a perleťovci stříbropásci 

(Argynnis paphia). Jedná se o stále ještě relativně rozšířené druhy. Jejich přítomnost však 

ukazuje na jistou vyhovující úroveň lesního biotopu z pohledu společenstva denních motýlů. 

Dalším lesním druhem je velmi běžný okáč pýrový (Pararge aegeria). Fauna lokality je pak 

představována také široce rozšířenými ubikvisty jako je babočka admirál (Vanessa atalanta) 

nebo babočka paví oko (Inachis io). Běžně pozorovanými denními motýly byly i bělásci zelní 

(Pieris brassicae), řepkoví (Pieris napi) a řepoví (Pieris rapae). Jedná se taktéž o víceméně 

všudypřítomné druhy, jejichž ekologickým nárokům dobře vyhovuje i současná intenzivně 

obhospodařovaná krajina. Dále bylo zastiženo několik nenáročných a běžných lučních druhů, 

které mohou za teplého počasí pronikat z otevřených biotopů i do řídkých lesů – okáč 

prosíčkový (Aphantopus hyperanthus), okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) a okáč 

luční (Maniola jurtina).  

 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 



Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Babočka paví oko (Inachis io) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Perleťovec velký (Argynnis aglaja) – stále ještě poměrně rozšířený druh lesních lemů, 

pasek, průseků, křovinatých lesostepí apod. Jeho přítomnost indikuje jistou ucházející kvalitu 

biotopu z hlediska přežití denních motýlů na lokalitě. 

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) – relativně běžný druh lesních luk, světlin a 

okrajů, který není ohrožen. Úbytek populací bývá způsoben výsadbou stinných smrkových 

monokultur, zalesňováním světlých lesních lemů apod. Přítomnost tohoto druhu ukazuje 

určitou minimální kvalitu biotopu na lokalitě z hlediska přežití denních motýlů. 

Okáč luční (Maniola jurtina) – široce rozšířený druh motýla bez ochranářského 

významu 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) – široce rozšířený druh bezlesých 

biotopů bez ochranářského významu. 

Okáč prosíčkový (Aphantopus hyperanthus) – široce rozšířený luční druh bez 

ochranářského významu.  

Bělásek zelný (Pieris brassicae) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu.  

Bělásek řepkový (Pieris napi) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Bělásek řepový (Pieris rapae) – všudypřítomný motýla druh bez ochranářského 

významu. 

 

 

Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 27. V nárazových pastech bylo 

v rámci předkládaného výzkumu na lokalitě zaznamenáno téměř 120 kusů sedmnácti druhů. 

Druhové spektrum kovaříkovitých na lokalitě ukazuje na velký gradient vyhovujících 

prostředí od chladnějších a uzavřenějších porostů až po místa s lesostepním charakterem. Je 

zjevná slušná kvalita biotopů pro saproxylní druhy, které indikují bohaté přírodní prostředí a 

ukazující na dlouhou nepřerušenou kontinuitu těchto biotopů. 

Druhem červeného seznamu nalezeným na lokalitě je kovařík Brachygonus megerlei, 

jež je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi zranitelné druhy (VU). Je to 

vzácnější druh vázaný na zachovalé listnaté lesy nížin, suťové lesy pahorkatin a háje nižších 

poloh. Nalézán je i v pobřežních porostech a starých stromořadích v extravilánech měst. 

Dravé larvy se vyvíjejí v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod kůrou stojících 

kmenů, v pahýlech větví nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích, vzniklých činností 

larev zlatohlávků s červenou hnilobou. Nalezneme je ale i v dutinách v kmenech živých nebo 

nedávno spadlých stromů. Je znám z okolí Prahy, případně z dalších lokalit (Hluboká nad 

Vltavou, Třeboň). Jeho požadavky na typ biotopu jsou ve značném rozporu se současným 

konvenčním lesním hospodařením. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou 

přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). 

V nižších polohách je ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů. 

Dalším druhem červeného seznamu z lokality je kovařík Ischnodes sanguinicollis, 

který je také klasifikován jako zranitelný (VU). Obývá lesy nížina a pahorkatin. Larvy jsou 

saprofágní a příležitostně karnivorní nebo nekrofágní. Osídlují dutiny doposud živých kmenů 



listnatých dřevin a byly nalezeny v dutinách buků, dubů, habrů, jasanů, javorů, jilmů, jírovců, 

lip a topolů. Druh obývá jak zapojené zastíněné lesní porosty, tak osluněné solitérní kmeny 

(pastevní lesy a aleje), ale pouze v přírodně bohatém prostředí s nepřerušenou kontinuitou 

vývoje. Vyskytuje se hlavně v oblastech jako Třeboňsko, Budějovicko, Křivoklátsko, Polabí, 

Podyjí či Dolnomoravský úval. 

Za zmínku stojí i méně běžné či vzácnější druhy jako je kovařík páskovaný (Athous 

vittatus). Jedná se o spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů a hájů, jehož larvy se 

vyvíjejí v půdě. Zaznamenán byl i nepříliš běžný kovařík Cardiophorus nigerrimus, který je 

znám lokálně z řídkých listnatých a smíšených lesů od nížin do podhůří. Vývoj dravých a 

nekrofágních larev probíhá v mezofilních půdách od zcela otevřených travnatých a stepních 

biotopů po řídké lesy. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík Agriotes acuminatus – běžný v řídkých listnatých lesích od nížin do hor, larvy 

se vyvíjejí v půdě. 

Kovařík Ampedus pomorum – euryekní, všeobecně rozšířený druh žijící ve všech 

lesích i pouhých skupinkách stromů od nížin do hor. Dravé larvy se vyvíjejí v hmotě 

nahnilých pařezů, padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Případně ve vlhkém 

humózním obsahu nízko položených dutin listnáčů. 

Kovařík malý (Agriotes brevis) – druh nížin a pahorkatin, kde obývá hlavně stepní a 

travnaté oblasti. Může být i škůdcem v polních kulturách. Fytofágní larvy žijí v půdě. 

Kovařík pýřitý (Agriotes pilosellus) – druh běžný v řídkých listnatých a smíšených 

lesích od nížin do podhorských oblastí. Larvy žijí v lesní půdě a jsou to polyfágové 

Kovařík šedý (Agrypnus murinus) – euryekní druh bylinného porostu luk, pastvin, 

řídkých lesů od nížin do hor, v ČR obecně rozšířen. Polyfágní larvy se vyvíjejí v půdě těchto 

biotopů. 

Kovařík Ampedus balteatus – obecně rozšířený druh v oblastech jehličnatých, zvláště 

borových lesů 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík páskovaný (Athous vittatus) – spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů 

a hájů nížin a pahorkatin. Nekrofágní larvy žijí v půdě otevřených nebo velmi řídkých lesních 

porostů. 

Kovařík Athous zebei – lokálně se vyskytující druh hlavně jehličnatých lesů od 

pahorkatin do hor. Karnivorní a nekrofágní larvy žijí v půdě uzavřených lesních porostů a 

hrabance pod mechem.  

Kovařík Brachygonus megerlei – v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen 

mezi zranitelné druhy (VU). Vzácný druh nížin až pahorkatin vyžadující zachovalé listnaté 

lesy a háje. Dravé larvy se mohou vyvíjet v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod 

kůrou stojících kmenů nebo v dutinách s červenou hnilobou, hlavně v kmenech dubů.  

Kovařík (Cardiophorus nigerrimus) – lokálně nalézán v řídkých listnatých a 

smíšených lesích od nížin do podhůří. Larvy jsou půdní a žijí v mezofilních biotopech od 

otevřených stanovišť po řídké lesy. 

Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 



Kovařík (Dicronychus cinereus) – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 

Kovařík Ischnodes sanguinicollis – v červeném seznamu klasifikován jako zranitelný 

(VU). Obývá lesy nížina a pahorkatin. Larvy saprofágní, částečně karnivorní a nekrofágní. 

Osídlují dutiny doposud živých listnatých Obývá jak zapojené zastíněné lesy, tak osluněné 

solitérní kmeny. Nalézán jen v přírodně bohatém prostředí s nepřerušenou kontinuitou vývoje.  

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

Kovařík (Nothodes parvulus) – běžný druh podrostu řídkých dubových lesů a 

lesostepních formací. Larvy se vyvíjejí v půdě těchto biotopů. 

 

 

Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 28. Na studované lokalitě bylo 

zaznamenáno 260 jedinců dvaceti pěti druhů. Zaznamenaná biota blanokřídlých ukazuje, že 

lokalita má potenciál hostit teplomilné a lesostepní druhy i vzácnější a náročnější druhy lesní. 

Ochranářsky významný druhem (ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.) zaznamenaným na 

lokalitě je čmelák zemní (Bombus terrestris), který je klasifikován v kategorii ohrožený druh 

(O). Jedná se nicméně o poměrně běžně rozšířeného živočicha bez speciálních nároků. 

Zajímavý je nález hrnčířky Ancistrocerus antilope, jež v červeném seznamu řazena 

mezi druhy ohrožené (EN). Jedná se výrazně teplomilný druh, který se v současné době 

oteplování zřejmě šíří. Jedná se o zajímavý faunistický nález, neboť poslední záznam z Prahy 

je z roku 1910. Nicméně vzhledem k tomu, že druh se mírně šíří a byl recentně znám 

i z blízkého okolí hlavního města, není tento nález zase až takovým překvapením. Nalezena 

byla v rámci tohoto výzkumu i na lokalitě v Chuchli a v Přední Kopanině.  

Hrnčířka Ancistrocerus parietinus je v červeném seznamu řazena mezi druhy téměř 

ohrožené (NT) jedná se o lesní druh, který je zaznamenáván celkem vzácně a spíše jednotlivě. 

Z území Prahy je nicméně znám. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžný druh. 

Hrnčířka Ancistrocerus antilope – v červeném seznamu řazena mezi druhy ohrožené 

(EN). Teplomilný druh. Poslední záznam z Prahy 1910.  

Hrnčířka Ancistrocerus parietinus – v červeném seznamu řazena mezi druhy téměř 

ohrožené (NT). Poměrně vzácný lesní druh. 

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Agenioideus cinctellus, Ancistrocerus claripennis, 

Ancistrocerus nigricornis, Ancistrocerus trifasciatus, Andrena fulva, Andrena minutula, 

Andrena strohmella, Auplopus carbonarius, Cleptes pallipes, Crossocerus podagricus, 

Crossocerus quadrimaculatus, Dipogon subintermedius, Dolichovespula media, Hylaeus 

communis, Chrysis ignita, Passaloecus corniger, Pemphredon lugubris, Psenulus pallipes, 

Sphecodes ephippius, Vespa crabro, Vespula germanica, Vespula vulgaris. 

  



 
 

Obr. 17. Zájmové území Kunratice s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

Tab. 25. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Kunratice. 

 

 

Bod N E 

1 50.019620 14.481230 

2 50.022000 14.480480 

3 50.023430 14.478900 

4 50.024300 14.477030 

5 50.026680 14.475970 

6 50.028550 14.476580 

7 50.029033 14.471476 

8 50.025833 14.470027 

9 50.023950 14.473820 

10 50.022150 14.477580 

 

 

  



Tab. 26. Záznamy denních motýlů na lokalitě Kunratice 

  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Aphantopus hyperanthus okáč prosíčkový 1 07.08.2020 Kunratice 2 LC

Argynnis aglaja perleťovec velký 2 18.07.2020 Kunratice 5 LC

Argynnis aglaja perleťovec velký 1 18.07.2020 Kunratice 7 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 22.06.2020 Kunratice 7 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 02.07.2020 Kunratice 2 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 18.07.2020 Kunratice 1 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 16.08.2020 Kunratice 4 LC

Coenonympha pamphilus okáč poháňkový 1 22.06.2020 Kunratice 2 LC

Inachis io babočka paví oko 1 18.07.2020 Kunratice 9 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 02.07.2020 Kunratice 2 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 02.07.2020 Kunratice 9 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 18.07.2020 Kunratice 2 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 22.06.2020 Kunratice 6 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 22.06.2020 Kunratice 9 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 02.07.2020 Kunratice 4 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 02.07.2020 Kunratice 5 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 02.07.2020 Kunratice 10 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 18.07.2020 Kunratice 1 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 18.07.2020 Kunratice 2 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 18.07.2020 Kunratice 4 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 18.07.2020 Kunratice 5 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 18.07.2020 Kunratice 7 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 18.07.2020 Kunratice 10 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 07.08.2020 Kunratice 1 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 07.08.2020 Kunratice 2 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 07.08.2020 Kunratice 4 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 07.08.2020 Kunratice 5 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 6 07.08.2020 Kunratice 6 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 07.08.2020 Kunratice 7 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 4 07.08.2020 Kunratice 8 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 07.08.2020 Kunratice 9 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 3 07.08.2020 Kunratice 10 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 16.08.2020 Kunratice 6 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 16.08.2020 Kunratice 7 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 16.08.2020 Kunratice 8 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 1 07.08.2020 Kunratice 2 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Kunratice 1 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Kunratice 2 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Kunratice 6 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Kunratice 9 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 18.07.2020 Kunratice 2 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 18.07.2020 Kunratice 5 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 18.07.2020 Kunratice 10 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 07.08.2020 Kunratice 1 LC

Pieris napi bělásek řepkový 3 07.08.2020 Kunratice 2 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 07.08.2020 Kunratice 8 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 07.08.2020 Kunratice 9 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 07.08.2020 Kunratice 10 LC

Pieris napi bělásek řepkový 3 16.08.2020 Kunratice 1 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 18.07.2020 Kunratice 6 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 18.07.2020 Kunratice 2 LC



Tab. 27. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Kunratice, m. = samec,  

f. = samice, ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Agriotes acuminatus (Stephens, 1830) kovařík 1 m. Kunratice 4.7.2020 6 LC

Agriotes brevis  Candéze, 1863 kovařík malý 1 f. Kunratice 31.5.2020 7 LC

Agriotes brevis Candéze, 1863 kovařík malý 1 m. Kunratice 31.5.2020 9 LC

Agriotes pilosellus  (Schönherr, 1817) kovařík pýřitý 1m., 1 f. Kunratice 31.5.2020 3 LC

Agriotes pilosellus  (Schönherr, 1817) kovařík pýřitý 1 m. Kunratice 15.6.2020 6 LC

Agrypnus murinus  (Linnaeus, 1758) kovařík šedý 1 m. Kunratice 31.5.2020 9 LC

Agrypnus murinus  (Linnaeus, 1758) kovařík šedý 1 m. Kunratice 15.6.2020 4 LC

Ampedus balteatus  (Linnaeus, 1758) kovařík 1 m. Kunratice 18.7.2020 8 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Kunratice 7.8.2020 5 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Kunratice 31.5.2020 2 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Kunratice 31.5.2020 3 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Kunratice 31.5.2020 4 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Kunratice 31.5.2020 5 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 ms. Kunratice 31.5.2020 6 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Kunratice 31.5.2020 9 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 fs. Kunratice 15.6.2020 4 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Kunratice 15.6.2020 4 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Kunratice 15.6.2020 6 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Kunratice 15.6.2020 7 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Kunratice 15.6.2020 8 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 ms. Kunratice 4.7.2020 1 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Kunratice 4.7.2020 5 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Kunratice 4.7.2020 8 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Kunratice 18.7.202 6 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Kunratice 31.5.2020 5 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Kunratice 15.6.2020 7 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Kunratice 4.7.2020 3 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Kunratice 4.7.2020 7 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Kunratice 31.5.2020 10 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 f. Kunratice 15.6.2020 2 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Kunratice 15.6.2020 5 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Kunratice 15.6.2020 10 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Kunratice 4.7.2020 2 LC

Athous zebei Bach, 1852 kovařík 1 m. Kunratice 31.5.2020 6 LC

Athous zebei Bach, 1852 kovařík 1 m. Kunratice 15.6.2020 6 LC

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Kunratice 4.7.2020 4 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 3 fs. Kunratice 4.7.2020 9 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Kunratice 4.7.2020 10 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Kunratice 7.8.2020 7 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Kunratice 7.8.2020 10 VU



Pokračování tab. 27. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Kunratice, 

m. = samec, f. = samice , ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 f. Kunratice 31.5.2020 8 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 f. Kunratice 31.5.2020 9 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m., 1 f. Kunratice 4.7.2020 1 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Kunratice 31.5.2020 5 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Kunratice 15.6.2020 3 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Kunratice 15.6.2020 4 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Kunratice 4.7.2020 7 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Kunratice 4.7.2020 8 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Kunratice 31.5.2020 6 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 3 ms. Kunratice 4.7.2020 1 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Kunratice 4.7.2020 8 LC

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) kovařík 1 m. Kunratice 15.6.2020 6 VU

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Kunratice 31.5.2020 1 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Kunratice 31.5.2020 7 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Kunratice 31.5.2020 10 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Kunratice 15.6.2020 10 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m., 1 f. Kunratice 4.7.2020 3 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Kunratice 4.7.2020 6 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Kunratice 18.7.2020 1 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Kunratice 18.7.2020 5 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Kunratice 18.7.2020 10 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Kunratice 7.8.2020 6 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Kunratice 31.5.2020 2 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Kunratice 31.5.2020 3 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Kunratice 31.5.2020 4 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms., 1 f. Kunratice 31.5.2020 8 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms., 1 f. Kunratice 31.5.2020 9 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Kunratice 15.6.2020 3 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Kunratice 15.6.2020 4 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 ms., 2 fs. Kunratice 15.6.2020 4 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Kunratice 15.6.2020 8 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Kunratice 4.7.2020 1 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Kunratice 4.7.2020 2 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 8 ms. Kunratice 4.7.2020 8 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms Kunratice 4.7.2020 9 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Kunratice 18.7.2020 1 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m., 1 f. Kunratice 18.7.2020 2 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Kunratice 18.7.2020 3 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms., 1 f. Kunratice 18.7.2020 8 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Kunratice 18.7.2020 9 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Kunratice 16.8.2020 2 LC



Tab. 28. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Kunratice 

 

 
 

 

tabulka pokračuje na další straně 

 

 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Agenioideus cinctellus hrabalka 0 1 Kunratice 18.07.2020 6 LC

Ancistrocerus antilope hrnčířka 0 1 Kunratice 31.05.2020 1 EN

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Kunratice 15.06.2020 8 LC

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Kunratice 15.06.2020 8 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Kunratice 31.05.2020 8 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Kunratice 15.06.2020 9 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Kunratice 04.07.2020 2 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Kunratice 18.07.2020 4 LC

Ancistrocerus parietinus hrnčířka 0 2 Kunratice 04.07.2020 7 NT

Ancistrocerus parietinus hrnčířka 0 1 Kunratice 18.07.2020 7 NT

Ancistrocerus trifasciatus hrnčířka trojpásá 0 1 Kunratice 04.07.2020 8 LC

Andrena fulva pískorypka plavá 0 1 Kunratice 31.05.2020 9 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 1 0 Kunratice 31.05.2020 2 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 1 Kunratice 18.07.2020 9 LC

Andrena strohmella pískorypka 0 1 Kunratice 31.05.2020 4 LC

Andrena strohmella pískorypka 1 0 Kunratice 18.07.2020 6 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Kunratice 04.07.2020 1 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Kunratice 04.07.2020 2 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Kunratice 18.07.2020 1 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Kunratice 18.07.2020 2 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Kunratice 07.08.2020 2 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Kunratice 16.08.2020 5 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Kunratice 16.08.2020 8 LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Kunratice 31.05.2020 9 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Kunratice 18.07.2020 5 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Kunratice 18.07.2020 9 O LC

Cleptes pallipes zlatuška měnlivá 1 0 Kunratice 04.07.2020 6 LC

Crossocerus podagricus kutík 0 1 Kunratice 16.08.2020 6 LC

Crossocerus quadrimaculatus kutík 0 1 Kunratice 07.08.2020 4 LC

Crossocerus quadrimaculatus kutík 0 1 Kunratice 07.08.2020 10 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Kunratice 04.07.2020 6 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Kunratice 16.08.2020 5 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Kunratice 07.08.2020 2 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 2 Kunratice 07.08.2020 7 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Kunratice 16.08.2020 3 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 1 Kunratice 04.07.2020 8 LC

Chrysis ignita zlatěnka ohnivá 0 1 Kunratice 31.05.2020 9 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Kunratice 04.07.2020 2 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Kunratice 04.07.2020 8 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Kunratice 04.07.2020 9 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Kunratice 31.05.2020 9 LC

Psenulus pallipes kutík 0 1 Kunratice 15.06.2020 10 LC

Sphecodes ephippius ruděnka obecná 0 1 Kunratice 07.08.2020 9 LC

Druh



Pokračování tab. 28. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Kunratice 

 

 
 

 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Kunratice 18.07.2020 1 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Kunratice 07.08.2020 9 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Kunratice 16.08.2020 7 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 2 Kunratice 16.08.2020 8 LC

Vespula germanica vosa útočná 0 1 Kunratice 18.07.2020 2 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 13 Kunratice 04.07.2020 1 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 6 Kunratice 04.07.2020 2 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Kunratice 04.07.2020 4 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Kunratice 04.07.2020 5 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Kunratice 04.07.2020 6 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 6 Kunratice 04.07.2020 7 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Kunratice 04.07.2020 8 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Kunratice 18.07.2020 1 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Kunratice 18.07.2020 3 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 6 Kunratice 18.07.2020 5 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Kunratice 18.07.2020 6 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Kunratice 18.07.2020 7 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Kunratice 18.07.2020 9 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Kunratice 18.07.2020 10 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 8 Kunratice 07.08.2020 2 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Kunratice 07.08.2020 3 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Kunratice 07.08.2020 4 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 5 Kunratice 07.08.2020 5 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 14 Kunratice 07.08.2020 6 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 50 Kunratice 07.08.2020 7 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 15 Kunratice 07.08.2020 9 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 5 Kunratice 07.08.2020 10 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 17 Kunratice 07.08.2020 8 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Kunratice 16.08.2020 2 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Kunratice 16.08.2020 4 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 6 Kunratice 16.08.2020 5 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 10 Kunratice 16.08.2020 6 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 5 Kunratice 16.08.2020 7 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 9 Kunratice 16.08.2020 8 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Kunratice 16.08.2020 9 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Kunratice 16.08.2020 10 LC

Druh



4.8 Lokalita Petřín 
 

Navzdory velmi dlouhodobému působení člověka a sadovým úpravám této oblasti, 

mají lesní porosty poměrně přirozený ráz, relativně dobře korespondují s rekonstruovanými 

jednotkami, jako jsou kyselé doubravy a černýšové dubohabřiny a pravděpodobně zde vždy 

existovaly plochy s charakterem zapojených lesních porostů. Předpokládaná kontinuita 

lesních biotopů v oblasti Petřína je založena především na nálezech některých lesních brouků, 

kteří jsou známí svou malou schopností kolonizovat sekundárně vznikající izolované lesní 

fragmenty (e.g. bezkřídlí nosatečci rodu Accales). Dobrou zachovalost lesního biotopu 

dokumentuje i přítomnost dalších náročnějších druhů brouků, jako je Cicones undulatus, 

Aphodius obliteratus nebo roháč obecný (Lucanus cervus). V porostech převažují duby letní 

(Quercus robur) i zimní (Quercus petraea), jasany (Fraxinus excelsior) a někde i buky 

(Fagus sylvatica).  

Díky své rozloze a poměrně slušné zachovalosti má lokalita význam pro uchování 

biodiverzity sledovaných skupin. To naznačuje relativně bohatá fauna zachycená během 

tohoto výzkumu. Pokud jde o význam pro ochranářsky důležité zástupce sledovaných skupin, 

tak lokalita je významná pro lesostepní kovaříkovité brouky a některé náročnější saproxylní 

druhy z této skupiny. Přežití ochranářsky významných a relativně vzácných kovaříkovitých 

(Elateridae) brouků známých z lokality je závislé na výskytu trouchnivého dřeva v dutinách 

kmenů a silnějších větví většinou stojících stromů. Dané druhy mohou také osídlit trouchnivé 

dřevo v povrchové vrstvě na obvodu stojících kmenů. Tento biotop ale může vymizet při 

definitivním odumření velmi starých stromů na lokalitě, pokud tato věková kategorie nebude 

postupně doplňována stárnutím v současné době středně starých stromů, na kterých budou 

dostupné klíčové mikrobiotopy (dutiny, osluněné mrtvé dřevo). Další méně běžné druhy, jako 

je např. kovařík páskovaný (Athous vittatus), jsou vázané na půdu a vyžadují otevřené či 

velmi řídké lesní porosty. Dále zde prosperují čmeláci (Bombus sp.), kteří patří podle 

vyhlášky 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné druhy v kategorii druhy ohrožené (O). Druhy 

zaznamenané na lokalitě ale patří mezi poměrně běžné zástupce bez zvláštních nároků na 

biotop. Fauna denních motýlů na lokalitě se nezdá býti z ochranářského hlediska významná. 

V managementových opatřeních vedoucích k zachování či zlepšení stavu bioty 

sledovaných skupin na studované lokalitě, především s přihlédnutím k ochranářsky 

významným a vzácnějším druhům je třeba mít na zřeteli především saproxylní faunu. Zde by 

měl správce usilovat o dlouhé přežívání velmi starých stromů s mikrostanovišti pro tuto 

skupinu organismů. Důležité pro přežití těchto živočichů je i ponechání pařezů a mrtvého 

dřeva na lokalitě. Nejnáročnějším managementovým úkolem je pravděpodobně zachování 

v čase kontinuální dostupnosti nedostatkových mikrostanovišť pro saproxylní faunu 

v dostatečném množství a vyhovující prostorové struktuře. Zjednodušeně jde o to, aby 

v okamžiku, kdy životnost jednoho stromu končí, byl již v blízkosti k dispozici jeho 

„dostatečně zestárlý“ následovník, který může být kolonizován populací ze zanikajících 

stanovišť na starším stromu.  

Pokud jde o lesostepní faunu vyžadující otevřené a osluněné biotopy, lze pro její 

podporu doporučit probírky, naředění některých plošek a prosvětlení jejich porostů tak, aby 

jejich struktura více vypadala jako park, nežli jako les. Tato opatření nejsou škodlivá vůči 

saproxylní fauně, naopak – mnoho těchto živočichů upřednostňuje osluněné stromy. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti Petřína je mnoho plošek bezlesí, osluněných lemů a cestiček, 

není nutné, aby bylo prosvětlování prováděno nějak radikálně a na úkor dostatečně širokého 

gradientu lesního prostředí, který by měl zahrnovat biotopy od zapojených vlhčích a 

chladnějších porostů po řídkou lesostep. Na nelesních plochách by fauně prospěl 

diverzifikovanější management typu mozaikové seče a ponechávání některých plošek s vyšší 

vegetací tak, jak se koneckonců dnes prosazuje i v péči o zcela běžné městské trávníky, kdy je 



cílem vytvořit prostředí, v kterém nebude zbytečně vysušený a horký povrch půdy díky 

zbytečně nízké a časté seči, ale kde plošky vyšší vegetace udrží více vlhkosti a poskytnou 

úkryt či nektarové rostliny třeba právě denním motýlům. 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 30. Fauna lokality je z předchozích 

výzkumů poměrně dobře známa a existuje odtud několik desítek nálezů. Druhy, které již byly 

na lokalitě nalezeny, patří v naprosté většině buď k nenáročným lučním druhům, jako např. 

ohniváček černokřídlý (Lycaena phleas) nebo soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola), 

případně se jedná o hojné ubikvisty s otevřenými populacemi, kteří se mohou objevit 

prakticky kdekoliv. To je například babočka bodláková (Vanessa cardui), babočka admirál 

(Vanessa atalanta) nebo babočka kopřivová (Aglais urticae). Ze spíše lesních druhů byl na 

lokalitě zaznamenán pouze perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia). Z ochranářsky 

významných denních motýlů je z Petřína uváděn pouze žluťásek jižní (Colias alfacariensis), 

který je klasifikován v červeném seznamu jako zranitelný (VU) a otakárek ovocný (Iphiclides 

podalirius) jež je klasifikován jako téměř ohrožený (NT) a je chráněn legislativou ČR 

(Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb.) jako druh ohrožený (O). Nejedná se 

však o výrazně vzácné živočichy a díky solidní disperzalitě a oteplování klimatu jsou tyto 

druhy spíše stále běžnější. 

Na lokalitě Petřín bylo v rámci projektu při standardizovaném sběru dat na bodech 

(viz mapa na obr. 18, polohy bodů viz tab. 29) pozorováno 84 denních motýlů deseti druhů. 

Devět z deseti druhů, které jsme zaznamenali v této studii je z lokality již známo. Pouze 

babočka bílé c (Polygonia c-album) není z lokality v databázi NDOP dosud uváděna. 

Množství typicky lučních druhů, jako je okáč luční (Maniola jurtina), okáč bojínkový 

(Melanargia galathea), okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), nebo modrásek 

jehlicový (Polyommatus icarus) dokumentují velmi otevřenou strukturu některých míst na 

lokalitě. V uzavřených porostech lesního charakteru byl přítomen okáč pýrový (Pararge 

aegeria). Okáč zední (Lasiommata megera) je nenáročný druh typický pro intravilány měst a 

vesnic. Bělásci řepkoví (Pieris napi), řepoví (P. rapae) a zelní (P. brassicae) jejichž 

ekologickým nárokům dobře vyhovuje i současná intenzivně obhospodařovaná krajina jsou 

takřka všudypřítomní. Babočka bílé C (Polygonia c-album) je obecně rozšířený druh okrajů 

lesů, lesních světlin a cest, ale také zahrad a křovinatých biotopů. 

Nepřítomnost vzácnějších druhů (žluťásek jižní a otakárek ovocný jsou velmi 

disperzní druhy, které můžeme zastihnout všude v termofytiku) ukazuje, že lokalita je zřejmě 

příliš malá a izolovaná, než aby mohla hostit funkční populaci biotopově náročnějšího druhu. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka bílé c (Polygonia c-album) – druh běžný takřka po celé ČR. Chybí pouze 

v odlesněných a intenzivně obhospodařovaných oblastech. Není ohrožen.  

Okáč luční (Maniola jurtina) – široce rozšířený druh motýla bez ochranářského 

významu 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) široce rozšířený druh bezlesých biotopů 

bez ochranářského významu. 

Okáč zední (Lasiommata megera) - široce rozšířený druh přítomný běžně i 

v intavilánech obcí. Nemá ochranářský význam. 

Okáč bojínkový (Melanargia galathea) dosti běžný druh extenzívně 

obhospodařovaných otevřených ploch a někdy i světlých lesů. 



Bělásek zelný (Pieris brassicae) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu.  

Bělásek řepkový (Pieris napi) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Bělásek řepový (Pieris rapae) – všudypřítomný motýla druh bez ochranářského 

významu.  

Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) – hojný druh bezlesých biotopů. Není 

ohrožen. 

 

 

Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 31. V rámci databáze NDOP není 

z lokality uváděn žádný garantovaný výskyt kovaříků. Plán péče uvádí výskyt poměrně 

vzácných druhů – kovaříka rudého (Ampedus cinnaberinus) (EN) a kovaříka Brachygonus 

megerlei (VU). V rámci předkládaného výzkumu bylo v nárazových pastech na lokalitě 

zaznamenáno 67 kusů dvanácti druhů. Ze vzácnějších kovaříkovitých byly dokumentovány 

druhy vyvíjející se v trouchnivějícím dřevě mohutnějších stromů, ve větších stromových 

dutinách či v hnijících pařezech a několik druhů, jejichž larvy žijí v půdě lesostepních 

formací. Z toho i přímo vyplývá, co z hlediska ochrany náročných druhů je nutné na lokalitě 

managementem udržet – otevřenou lesostepní strukturu biotopů a dostatek mohutných stromů, 

které budou moci průběžně zestárnout tak, aby na nich vznikla stanoviště pro přežití 

vzácnějších saproxylních druhů. 

Druhem červeného seznamu nalezeným na lokalitě je kovařík Brachygonus megerlei, 

jež je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi zranitelné druhy (VU). Je to 

vzácnější druh vázaný na zachovalé listnaté lesy nížin, suťové lesy pahorkatin a háje nižších 

poloh. Nalézán je i v pobřežních porostech a starých stromořadích v extravilánech měst. 

Dravé larvy se vyvíjejí v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod kůrou stojících 

kmenů, v pahýlech větví nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích, vzniklých činností 

larev zlatohlávků s červenou hnilobou. Nalezneme je ale i v dutinách v kmenech živých nebo 

nedávno spadlých stromů. Je znám z okolí Prahy, případně z dalších lokalit (Hluboká nad 

Vltavou, Třeboň). Jeho požadavky na typ biotopu jsou ve značném rozporu se současným 

konvenčním lesním hospodařením. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou 

přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). V 

nižších polohách je ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů. 

Za zmínku stojí i méně běžné či vzácnější druhy jako je kovařík páskovaný (Athous 

vittatus). Jedná se o spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů a hájů, jehož larvy se 

vyvíjejí v půdě. 

Dále byl v zájmovém území doložen kovařík Calambus bipustulatus, který je 

zaznamenáván sporadicky v řídkých listnatých a smíšených lesích či parcích se skupinami 

starých stromů v nížinách a pahorkatinách na celém území. Dravé larvy se vyvíjejí ve dřevní 

hmotě nahnilých pařezů a rozkládajících se kmenů listnatých stromů.  

Kovařík Cardiophorus erichsoni je vzácný druh lesostepních formací. Ochrana jeho 

biotopů by měla spočívat v udržování rozvolněných lesostepních formacích na suťovištích a 

redukci porostů na sprašových svazích a písčinách. 

Zaznamenán byl i nepříliš běžný kovařík Cardiophorus nigerrimus, který je znám 

lokálně z řídkých listnatých a smíšených lesů od nížin do podhůří. Vývoj dravých a 

nekrofágních larev probíhá v mezofilních půdách od zcela otevřených travnatých a stepních 

biotopů po řídké lesy. 



Vzácnějším a zajímavým zaznamenaným druhem je lesostepní až stepní kovařík 

Limonius poneli. 

 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík pýřitý (Agriotes pilosellus) – druh běžný v řídkých listnatých a smíšených 

lesích od nížin do podhorských oblastí. Larvy žijí v lesní půdě a jsou to polyfágové 

Kovařík krvavý (Ampedus sanguineus) – obecně rozšířený druh především smíšených 

lesů pahorkatin až podhorských oblastí. Karnivorní larvy žijí hlavně ve dřevě jehličnanů, 

především borovic. 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík páskovaný (Athous vittatus) – spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů 

a hájů nížin a pahorkatin. Nekrofágní larvy žijí v půdě otevřených nebo velmi řídkých lesních 

porostů. 

Kovařík Brachygonus megerlei – v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen 

mezi zranitelné druhy (VU). Vzácný druh nížin až pahorkatin vyžadující zachovalé listnaté 

lesy a háje. Dravé larvy se mohou vyvíjet v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod 

kůrou stojících kmenů nebo v dutinách s červenou hnilobou, hlavně v kmenech dubů.  

Kovařík (Calambus bipustulatus) – vyskytuje se v řídkých listnatých a smíšených 

lesích či parcích nížin a pahorkatin. Do vyšších poloh proniká pobřežními porosty říčních 

údolí. Dravé larvy se vyvíjejí v rozkládající se dřevní hmotě pařezů i kmenů. Někteří autoři 

uvádějí vývoj v kůře stojících kmenů listnatých stromů a jejich silnějších větvích. Je nalézán v 

dubech, lípách, vrbách, olších a javorech. 

Kovařík Cardiophorus erichsoni – méně běžný druh lesostepních formací. Preferuje 

narušené písčité a sprašové půdy jižních silně osluněných svahů. Dravé a nekrofágní larvy se 

vyvíjejí v půdě mezi kořeny trav a bylin.  

Kovařík (Cardiophorus nigerrimus) – lokálně nalézán v řídkých listnatých a 

smíšených lesích od nížin do podhůří. Larvy jsou půdní a žijí v mezofilních biotopech od 

otevřených stanovišť po řídké lesy. 

Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 

Kovařík (Dicronychus cinereus) – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 

Kovařík Limonius poneli – osidluje osluněné svahové stepní a lesostepní formace 

nížin a pahorkatin, někdy i zatravněné plochy v záplavovém území řek a potoků. Preferuje 

sprašové a podmáčené písčito-hlinité půdy. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

  



Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 32. V rámci předchozích 

faunistických výzkumů od padesátých let 20. století do současnosti je z oblasti znám výskyt 

takřka padesáti druhů, jejichž výčet a hodnocení nálezů by přesahovaly rámec této studie, 

neboť se bez výjimky jedná o druhy bez ochranářského významu. 

V rámci předkládaného výzkumu bylo na studované lokalitě zaznamenáno 79 jedinců 

třiceti tří druhů. Ochranářsky významné druhy (ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.) 

zaznamenané na lokalitě jsou čmelák zemní (Bombus terrestris), čmelák rokytový (B. 

hypnorum), čmelák hájový (B. lucorum) a čmelák letní (B. vestalis). Všichni jsou 

klasifikováni v kategorii druhy ohrožené (O). Jedná se nicméně o poměrně běžně rozšířené 

živočichy bez speciálních nároků. 

Zmínit je ještě možné třeba pískorypku Andrena ventralis, která představuje zajímavý 

a nepříliš běžný druh potravně specializovaný na vrby, který je většinou nalézán na písčitých 

stanovištích. Tato stanoviště jsou zde pravděpodobně nahrazena písčitými pěšinami 

v některých oblastech horních partií Petřína.  

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžně rozšířený zástupce skupiny. 

Čmelák rokytový (B. hypnorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžně rozšířený zástupce skupiny. 

Čmelák hájový (B. lucorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně rozšířený zástupce skupiny. 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžně rozšířený zástupce skupiny. 

Pískorypka Andrena ventralis – nepříliš běžný druh písčitých stanovišť potravně 

specializovaný na vrby. 

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Agenioideus cinctellus, Ancistrocerus claripennis, 

Ancistrocerus nigricornis, Andrena fulvago, Andrena gravida, Andrena haemorrhoa, 

Andrena minutula, Andrena strohmella, Andrena wilkella, Apis mellifera, Auplopus 

carbonarius, Bethylus fuscicornis, Crossocerus cetratus, Dipogon subintermedius, 

Dolichovespula media, Ectemnius ruficornis, Hylaeus communis, Hylaeus styriacus, 

Lasioglossum fulvicorne, Lasioglossum lativentre, Lasioglossum politum, Lestica clypeata, 

Passaloecus corniger, Pemphredon lugubris, Polistes dominulus, Sphecodes ephippius, Vespa 

crabro, Vespula vulgaris 

 

  



 

 
 

Obr. 18. Zájmové území Petřín s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

Tab. 29. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Petřín. 

 

 

Bod N E 

61 50.0787064 14.3972853 

62 50.079630 14.399130 

63 50.080230 14.399570 

64 50.080362 14.401239 

65 50.081220 14.399780 

66 50.082570 14.397050 

67 50.083242 14.397152 

68 50.084164 14.393838 

69 50.084150 14.392470 

70 50.083870 14.393130 

 

 

  



Tab. 30. Záznamy denních motýlů na lokalitě Petřín 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

 

 

  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Coenonympha pamphilus okáč poháňkový 3 22.06.2020 Petřín 61 LC

Coenonympha pamphilus okáč poháňkový 2 08.08.2020 Petřín 61 LC

Coenonympha pamphilus okáč poháňkový 1 08.08.2020 Petřín 63 LC

Coenonympha pamphilus okáč poháňkový 2 20.08.2020 Petřín 61 LC

Lasiommata megera okáč zední 1 20.07.2020 Petřín 61 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 01.07.2020 Petřín 61 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 01.07.2020 Petřín 63 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 01.07.2020 Petřín 65 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 20.07.2020 Petřín 62 LC

Maniola jurtina okáč luční 6 20.07.2020 Petřín 63 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 20.07.2020 Petřín 64 LC

Maniola jurtina okáč luční 5 08.08.2020 Petřín 63 LC

Maniola jurtina okáč luční 2 20.08.2020 Petřín 63 LC

Melanargia galathea okáč bojínkový 1 01.07.2020 Petřín 61 LC

Melanargia galathea okáč bojínkový 1 01.07.2020 Petřín 63 LC

Melanargia galathea okáč bojínkový 1 20.07.2020 Petřín 61 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 01.07.2020 Petřín 65 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.07.2020 Petřín 67 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.07.2020 Petřín 70 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 08.08.2020 Petřín 62 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 08.08.2020 Petřín 66 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 08.08.2020 Petřín 70 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.08.2020 Petřín 63 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.08.2020 Petřín 65 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 20.08.2020 Petřín 66 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.08.2020 Petřín 67 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 20.08.2020 Petřín 70 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 1 22.06.2020 Petřín 64 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Petřín 63 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Petřín 65 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Petřín 66 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Petřín 67 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 01.07.2020 Petřín 68 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Petřín 61 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Petřín 63 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Petřín 64 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 20.07.2020 Petřín 65 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Petřín 66 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 20.07.2020 Petřín 67 LC



Pokračování tab. 30. Záznamy denních motýlů na lokalitě Petřín 

 

 
  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.07.2020 Petřín 68 LC

Pieris napi bělásek řepkový 4 08.08.2020 Petřín 61 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 08.08.2020 Petřín 62 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 08.08.2020 Petřín 63 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 08.08.2020 Petřín 64 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 08.08.2020 Petřín 67 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.08.2020 Petřín 61 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 20.08.2020 Petřín 70 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 22.06.2020 Petřín 61 LC

Pieris rapae bělásek řepový 5 22.06.2020 Petřín 63 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 22.06.2020 Petřín 64 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 22.06.2020 Petřín 69 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 20.07.2020 Petřín 61 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 20.07.2020 Petřín 62 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 20.07.2020 Petřín 63 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 20.08.2020 Petřín 61 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 20.07.2020 Petřín 63 LC

Polyommatus icarus modrásek jehlicový 1 20.07.2020 Petřín 61 LC

Polyommatus icarus modrásek jehlicový 1 08.08.2020 Petřín 61 LC

Polyommatus icarus modrásek jehlicový 1 20.08.2020 Petřín 61 LC



Tab. 31. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Petřín, m. = samec, f. = samice, 

ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Agriotes pilosellus  (Schönherr, 1817) kovařík pýřitý 1 m. Petřín 29.5.2020 70 LC

Ampedus sanguineus  (Linnaeus, 1758) kovařík krvavý 1 f. Petřín 30.6.2020 69 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Petřín 29.5.2020 67 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Petřín 17.6.2020 65 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Petřín 30.6.2020 66 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Petřín 30.6.2020 69 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Petřín 20.7.2020 64 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Petřín 29.5.202 69 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Petřín 17.6.2020 69 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Petřín 17.6.2020 70 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Petřín 29.5.202 69 LC

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 30.6.2020 65 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 30.6.2020 66 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 30.6.2020 69 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 30.6.2020 70 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 2.7.2020 66 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 2 fs. Petřín 20.7.2020 63 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 20.7.2020 64 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 2 fs. Petřín 20.7.2020 69 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 8.8.2020 65 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 2 fs. Petřín 8.8.2020 66 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 8.8.2020 67 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Petřín 8.8.2020 69 VU

Calambus bipustulatus  (Linnaeus, 1767) kovařík 1 f. Petřín 30.6.2020 68 LC

Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 kovařík 1 m., 1 f. Petřín 29.5.2020 61 LC

Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 kovařík 2 fs. Petřín 17.6.2020 60 LC

Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 kovařík 1 m. Petřín 17.6.2020 63 LC

Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 kovařík 1 m., 1 f. Petřín 30.6.2020 61 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m. Petřín 29.5.2020 67 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m. Petřín 17.6.2020 60 LC

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m., 1 f. Petřín 17.6.2020 67 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Petřín 17.6.2020 69 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Petřín 29.5.2020 63 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 10 ms. Petřín 29.5.2020 67 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Petřín 17.6.2020 63 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms. Petřín 17.6.2020 64 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 2 ms. Petřín 17.6.2020 67 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Petřín 30.6.2020 67 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Petřín 20.7.2020 67 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 f. Petřín 17.6.2020 69 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 m. Petřín 30.6.2020 69 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Petřín 29.5.2020 61 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Petřín 17.6.2020 63 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Petřín 17.6.2020 64 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Petřín 20.6.2020 64 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Petřín 30.6.2020 65 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Petřín 30.6.2020 69 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Petřín 20.7.2020 61 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Petřín 20.7.2020 62 LC



Tab. 32. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Petřín 

 

 
 

 

tabulka pokračuje na další straně 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Agenioideus cinctellus hrabalka 0 1 Petřín 17.06.2020 61 LC

Ancistrocerus claripennis hrnčířka 0 1 Petřín 17.06.2020 65 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Petřín 17.06.2020 68 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Petřín 08.08.2020 66 LC

Andrena fulvago pískorypka jestřábníková 1 0 Petřín 29.05.2020 63 LC

Andrena gravida pískorypka páskovaná 0 1 Petřín 29.05.2020 63 LC

Andrena haemorrhoa pískorypka zlatořitná 0 1 Petřín 29.05.2020 67 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 1 0 Petřín 30.06.2020 61 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 1 0 Petřín 20.07.2020 61 LC

Andrena strohmella pískorypka 0 1 Petřín 17.06.2020 61 LC

Andrena ventralis pískorypka 0 1 Petřín 29.05.2020 61 LC

Andrena wilkella pískorypka 0 1 Petřín 30.06.2020 61 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Petřín 29.05.2020 63 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 2 Petřín 20.07.2020 61 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Petřín 20.07.2020 64 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Petřín 20.07.2020 67 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Petřín 20.07.2020 70 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Petřín 08.08.2020 69 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Petřín 17.06.2020 62 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Petřín 17.06.2020 63 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Petřín 20.07.2020 67 LC

Auplopus carbonarius hrabalka černá 0 1 Petřín 08.08.2020 66 LC

Bethylus fuscicornis hbitěnka obecná 1 0 Petřín 20.07.2020 61 LC

Bombus hypnorum čmelák rokytový 1 0 Petřín 17.06.2020 61 O LC

Bombus lucorum čmelák hájový 1 0 Petřín 20.07.2020 61 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Petřín 17.06.2020 66 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Petřín 30.06.2020 61 O LC

Bombus vestalis čmelák letní 1 0 Petřín 20.07.2020 69 O LC

Bombus vestalis čmelák letní 1 0 Petřín 08.08.2020 63 O LC

Crossocerus cetratus kutík 1 0 Petřín 30.06.2020 67 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 1 0 Petřín 17.06.2020 61 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Petřín 20.07.2020 67 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Petřín 20.08.2020 63 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 1 Petřín 20.07.2020 67 LC

Dolichovespula media vosa prostřední 0 2 Petřín 08.08.2020 69 LC

Ectemnius ruficornis kutík 1 0 Petřín 30.06.2020 63 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 1 Petřín 30.06.2020 64 LC

Hylaeus styriacus maskonoska 0 1 Petřín 20.07.2020 67 LC

Druh



 

 

Pokračování tab. 32. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Petřín 

 

 
 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Lasioglossum fulvicorne ploskočelka 0 1 Petřín 20.07.2020 67 LC

Lasioglossum lativentre ploskočelka 1 0 Petřín 08.08.2020 69 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Petřín 17.06.2020 61 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Petřín 20.07.2020 61 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Petřín 08.08.2020 61 LC

Lestica clypeata kutík 0 1 Petřín 20.07.2020 61 LC

Passaloecus corniger kutík 1 1 Petřín 17.06.2020 61 LC

Passaloecus corniger kutík 0 4 Petřín 17.06.2020 63 LC

Passaloecus corniger kutík 0 1 Petřín 17.06.2020 64 LC

Passaloecus corniger kutík 0 3 Petřín 30.06.2020 63 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Petřín 17.06.2020 61 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Petřín 17.06.2020 68 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Petřín 30.06.2020 65 LC

Polistes dominulus vosík francouzský 0 1 Petřín 30.06.2020 61 LC

Sphecodes ephippius ruděnka obecná 0 1 Petřín 30.06.2020 61 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Petřín 30.06.2020 62 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Petřín 20.07.2020 64 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Petřín 08.08.2020 61 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Petřín 08.08.2020 62 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Petřín 08.08.2020 65 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Petřín 08.08.2020 66 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Petřín 08.08.2020 68 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Petřín 08.08.2020 70 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 5 Petřín 20.08.2020 62 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Petřín 20.08.2020 67 LC

Druh



4.9 Lokalita Satalice 
 

Hodnocení zachovalosti lesního biotopu je poněkud ambivalentní. Navzdory vzniku 

této lokality na zemědělské půdě se díky dostatečně dlouhé době její existence jedná o velmi 

cenný biotop. Lokalita vznikla v polovině 18. století v již odlesněné krajině jako park a 

bažantnice. Porosty jsou tedy vlastně nepůvodní. Les měl otevřenou parkovou strukturu a 

ještě počátkem 20. století byl poměrně řídce zakmeněn, s převahou velkých starých dubů a 

snad s travnatým podrostem. Vzhledem k množství střepin ve dřevě po náletu v roce 1945 

dřevo nebylo vhodné ke zpracování. V 80. letech 20. století je zmiňován starý listnatý porost 

s jednotlivými borovicemi a louka, která je na leteckých snímcích z 2. poloviny 20. století 

ještě trochu patrná. V souvislosti s parkovým charakterem lokality, zde vyrostlo množství 

víceméně osluněných solitérních stromů, které dodnes přežívají jako nejcennější veteránské 

stromy se značným množstvím mikrostanovišť pro náročný saproxylní hmyz. 

Lokalita je významná především pro zachování biodiverzity náročnějšího a tedy i 

ochranářsky významného saproxylního hmyzu. Tyto druhy jsou většinou závislé na výskytu 

trouchnivého dřeva v dutinách kmenů a silnějších větví většinou stojících stromů. Dané druhy 

mohou také osídlit trouchnivé dřevo v povrchové vrstvě na obvodu stojících kmenů. Tento 

biotop ale může vymizet při definitivním odumření veteránských stromů na lokalitě, pokud 

tato věková kategorie nebude postupně doplňována stárnutím a vytvářením solitérů ze stromů 

v současné době středně starých, na kterých budou posléze dostupné klíčové mikrobiotopy 

(dutiny, osluněné mrtvé dřevo). Dále na lokalitě nacházíme teplomilnou a lesostepní faunu, 

která zde kdysi zřejmě byla mnohem hojnější, a s postupným zapojováním porostů, rozvojem 

příliš hustého lesa a jeho podrostu, který zastiňuje dříve otevřené a částečně i osluněné plochy 

půdy, pravděpodobně dosti ustoupila a dnes je její přežití pravděpodobně závislé pouze na 

lesních lemech a okrajích. V rámci zkoumaných skupin má lokalita význam především pro 

kovaříkovité a částečně pro blanokřídlé. Význam lokality pro přežití vzácnějších saproxylních 

druhů je naprosto jednoznačný, ale je nutné vzít do úvahy, že stanoviště či mikrobiotopy, jež 

jsou klíčové pro jejich přežití, jsou ohroženy tím, že mohutné, původně solitérní a dnes 

veteránské stromy, jsou stále více přerůstány mladšími jedinci, nebo je ohrožena jejich 

existence v delším časovém horizontu kvůli odumírání přestárlých jedinců. 

Druhem červeného seznamu nalezeným na lokalitě je kovařík Brachygonus megerlei, 

jež je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi zranitelné druhy (VU). Je to 

náročnější saproxylní druh. 

Fauna denních motýlů tohoto zájmového území je poměrně chudá a nejsou zde 

zastoupeny náročnější druhy. Lokalita tak z hlediska této skupiny není příliš důležitá. 

Pokud jde o ochranářsky významné blanokřídlé, čmeláci (Bombus sp.) patří podle 

vyhlášky 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné druhy v kategorii druhy ohrožené (O). Čmeláci 

zaznamenaní na lokalitě však patří mezi poměrně běžné druhy bez zvláštních nároků na 

biotop. Výskyt některých zajímavějších a náročnějších druhů blanokřídlých (e.g. ploskočelka 

Lasioglossum trichopygum) ale naznačuje potenciál lokality i pro vzácné teplomilné 

a lesostepní druhy této skupiny. 

Managementová opatření vedoucí k zachování či zlepšení stavu bioty sledovaných 

skupin na studované lokalitě, především s přihlédnutím k ochranářsky významným 

a vzácnějším druhům by měla směřovat především k zabezpečení co nejdelší existence 

stávajících veteránských stromů a jejich plynulému nahrazení jejich postupně stárnoucími 

následovníky, na kterých budou k dispozici mikrostanoviště nezbytná pro náročnější 

saproxylní hmyz. Mělo by zde dojít k radikálnímu prosvětlení porostů, opětnému uvolnění 

dříve solitérních či dosti řídce stojících stromů a výchově nových perspektivních jedinců, kteří 

nahradí postupně odumírající veteránské stromy. V případě, že by hrozilo nebezpečí, že by 

staré stromy odumřely dříve, nežli dorostou jejich nástupci, lze s předstihem přistoupit k řezu, 



kterým lze dříve předčasně vytvořit vhodná stanoviště pro saproxylní hmyz. Jako nové 

budoucí solitéry by se měli uplatnit především duby. Mnohem méně pak javory a lípy. Na 

lokalitě je třeba potlačit agresivně se rozvíjející jasany a křovitý podrost. Zde by mohla 

pomoci pastva, stejně tak, jako by byla pravděpodobně vhodná i pro udržování travnatých 

pasáží parku. 

Bylo by žádoucí k rezervaci přičlenit území nacházející se východně od ní, protože se 

jedná o porosty podobného charakteru. Je zde množství velmi starých stromů a na leteckých 

snímcích z konce 30. let 20 století je ještě dobře vidět značně rozvolněnou strukturu porostu, 

především v jeho severní polovině. To navrhuje již stávající plán péče na období 2010-2020. 

Plán péče by měl být modifikován tak, aby netrval na přítomnosti zcela zapojeného 

porostu. Lokalita by měla dostat původní, alespoň částečně parkový charakter, který by 

podpořil rozvoj saproxylních organizmů vázaných na osluněné mrtvé dřevo a osluněné 

kmeny. Zároveň s otevřením porostů, by došlo k oslunění podkladu a zlepšení podmínek pro 

další, z ochranářského hlediska zásadní, složku bioty – lesostepní organizmy. Vhodně 

umístěné a položené dřevo veteránských stromů, které bude nutné pokácet kvůli bezpečnosti 

návštěvníků lze použít jako broukoviště. Promyšleně umístěná a inteligentně vytvořená 

infrastruktura pro návštěvníky (dětská hřiště, hřiště na petanque, pěšinky apod.) může spolu 

s pastvou vytvořit disturbovaná místa, na jejichž okrajích mohou prosperovat populace 

organizmů, jež potřebují ranější sukcesní stadia a disturbance (holý povrch půdy, písčina 

apod.). Jen je třeba zabezpečit, aby při těchto úpravách nebyl do rezervace vnášen geologický 

materiál (kamenivo, písek), který by CHÚ nevhodně ovlivňoval. Asi optimálním materiálem 

by byl písek lokálního původu. 

Lokalita není příliš rozlehlá a vertikálně členitá. Z toho důvodu nelze zabezpečit 

nějaký příliš široký gradient podmínek, který je z hlediska biodiverzity obecně příznivým 

faktorem. Nicméně si lze snadno představit, že při managementových zásazích pro otevírání 

porostu budou zachovány segmenty se zapojeným korunovým patrem, které budou vlhčí, 

chladnější a stinnější a uchovají se zde příznivé podmínky pro organizmy preferující takovýto 

typ biotopu. 

Všechna tato výše zmíněná managementová opatření (vyprošťování solitérů ze zápoje, 

vytváření mýtin okolo solitérů budoucích, prosvětlování porostů, vytváření parkové krajiny, 

přítomnost hřišť, broukovišť, pasených okrsků apod.) nepůsobí proti sobě a nejsou v rozporu 

s rekreačními funkcemi příměstských lesů. Navíc se jedná o dříve uplatňované formy 

hospodaření, které jsou atraktivní z hlediska vizuálního (solitérní stromy či skupinky 

polosolitérů a parková krajina jako celek) a jelikož byly v oblastech tohoto typu uplatňovány 

již v minulosti, neměly by vzbouzet kontroverze ani z hlediska památkového, z pohledu 

krajinného rázu či rekreačního využití. 

 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 34. V rámci databáze NDOP nejsou 

k místnímu MZCHÚ vztaženy žádné nálezy. Nálezy z katastru Satalic uvádějí jen běžné 

druhy. Výjimkou je otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), který byl zaznamenán 

v intravilánu Satalic a je klasifikován jako zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený (O) a 

jako téměř ohrožený (NT) v červeném seznamu. Jedná se ale v současné době o druh, který 

lze v oblasti termofytika potkat prakticky kdekoliv.  

Na lokalitě Satalice bylo v rámci standardizovaného sběru dat na bodech (viz mapa na 

obr. 19, polohy bodů viz tab. 33) pozorováno přes 100 motýlů osmi druhů. Na lokalitě 

zaznamenáváme takřka výhradně běžnou faunu denních motýlů, reprezentovanou 

všudypřítomnými ubikvisty jako je babočka admirál (Vanessa atalanta) nebo bělásci (zelný, 



řepkový, řepový) (Pieris brassicae, P. napi, P. rapae). Z běžných lučních druhů se objevil 

okáč luční (Maniola jurtina) a z lesních velmi běžný okáč pýrový (Pararge aegeria). Jediný 

zaznamenaný druh s trochu specifičtějšími nároky na prostředí je perleťovec stříbropásek 

(Argynnis paphia). Jedná se o druh lesních luk, světlin a lemů, který v posledních desetiletích 

místy vymizel (zvláště v intenzivně obhospodařovaných nížinách), případně se stává 

vzácnějším. Přítomnost tohoto druhu naznačuje jistou ucházející kvalitu lesního biotopu 

z hlediska denních motýlů. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka bílé c (Polygonia c-album) – druh běžný takřka po celé ČR. Chybí pouze 

v odlesněných a intenzivně obhospodařovaných oblastech. Není ohrožen.  

Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) – relativně běžný druh lesních luk, světlin a 

okrajů, který není ohrožen. Úbytek populací bývá způsoben výsadbou stinných smrkových 

monokultur, zalesňováním světlých lesních lemů apod. Přítomnost tohoto druhu ukazuje 

určitou minimální kvalitu biotopu na lokalitě z hlediska přežití denních motýlů. 

Okáč luční (Maniola jurtina) – široce rozšířený druh motýla bez ochranářského 

významu 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Bělásek zelný (Pieris brassicae) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu.  

Bělásek řepkový (Pieris napi) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

Bělásek řepový (Pieris rapae) – všudypřítomný motýla druh bez ochranářského 

významu. 

 

 

Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 35. V nárazových pastech bylo 

v rámci předkládaného výzkumu na lokalitě zaznamenáno více než 70 kusů deseti druhů. 

Druhem červeného seznamu nalezeným na lokalitě je kovařík Brachygonus megerlei, jež je 

v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi zranitelné druhy (VU). Je to vzácnější 

druh vázaný na zachovalé listnaté lesy nížin, suťové lesy pahorkatin a háje nižších poloh. 

Nalézán je i v pobřežních porostech a starých stromořadích v extravilánech měst. Dravé larvy 

se vyvíjejí v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod kůrou stojících kmenů, v pahýlech 

větví nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích, vzniklých činností larev zlatohlávků 

s červenou hnilobou. Nalezneme je ale i v dutinách v kmenech živých nebo nedávno spadlých 

stromů. Je znám z okolí Prahy, případně z dalších lokalit (Hluboká nad Vltavou, Třeboň). 

Jeho požadavky na typ biotopu jsou ve značném rozporu se současným konvenčním lesním 

hospodařením. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou přirozených lesních 

porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). V nižších polohách je 

ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů. 

Za zmínku stojí i méně běžné či vzácnější druhy jako je kovařík páskovaný (Athous 

vittatus). Jedná se o spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů a hájů, jehož larvy se 

vyvíjejí v půdě. Zaznamenán byl i nepříliš běžný kovařík Cardiophorus nigerrimus, který je 

znám lokálně z řídkých listnatých a smíšených lesů od nížin do podhůří. Vývoj dravých a 



nekrofágních larev probíhá v mezofilních půdách od zcela otevřených travnatých a stepních 

biotopů po řídké lesy. Vzácnějším a zajímavým druhem na lokalitě je i lesostepní až stepní 

kovařík Limonius poneli. 

Zaznamenané druhy kovaříkovitých ukazují biologický potenciál lokality jako refugia 

druhů řídkých lesů či lesostepí s vývojem larev v půdě, které pravděpodobně přežívají 

v osluněných lemech a okrajích, případně v místech s rozvolněnějším porostem. Druhým, 

ochranářsky významným typem, jsou saproxylní kovaříci, kteří přežívají v mohutnějších a 

veteránských stromech. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík Agriotes acuminatus – běžný v řídkých listnatých lesích od nížin do hor, larvy 

se vyvíjejí v půdě. 

Kovařík Ampedus pomorum – euryekní, všeobecně rozšířený druh žijící ve všech 

lesích i pouhých skupinkách stromů od nížin do hor. Dravé larvy se vyvíjejí v hmotě 

nahnilých pařezů, padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Případně ve vlhkém 

humózním obsahu nízko položených dutin listnáčů. 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík páskovaný (Athous vittatus) – spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů 

a hájů nížin a pahorkatin. Nekrofágní larvy žijí v půdě otevřených nebo velmi řídkých lesních 

porostů. 

Kovařík Brachygonus megerlei – v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen 

mezi zranitelné druhy (VU). Vzácný druh nížin až pahorkatin vyžadující zachovalé listnaté 

lesy a háje. Dravé larvy se mohou vyvíjet v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod 

kůrou stojících kmenů nebo v dutinách s červenou hnilobou, hlavně v kmenech dubů.  

Kovařík (Cardiophorus nigerrimus) – lokálně nalézán v řídkých listnatých a 

smíšených lesích od nížin do podhůří. Larvy jsou půdní a žijí v mezofilních biotopech od 

otevřených stanovišť po řídké lesy. 

Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 

Kovařík (Dicronychus cinereus) – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 

Kovařík Limonius poneli – osidluje osluněné svahové stepní a lesostepní formace 

nížin a pahorkatin, někdy i zatravněné plochy v záplavovém území řek a potoků Preferuje 

sprašové a podmáčené písčito-hlinité půdy. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

 

 

  



Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 36. Na studované lokalitě bylo 

zaznamenáno 92 jedinců dvaceti tří druhů. Ochranářsky významné druhy (ve smyslu vyhlášky 

395/1992 Sb.) zaznamenané na lokalitě jsou čmelák zemní (Bombus terrestris), čmelák 

zahradní (B. hortorum) a čmelák polní (B. pascuorum). Všichni jsou klasifikováni v kategorii 

druhy ohrožené (O). Jedná se nicméně o poměrně běžně rozšířené živočichy bez speciálních 

nároků. 

Další zvláště chráněné druhy či druhy červeného seznamu nebyly na lokalitě 

dokumentovány, nicméně jsou zde nálezy, které stojí za pozornost. Zmínit je třeba 

ploskočelku Lasioglossum trichopygum, která je u nás mimo jižní Moravu velmi vzácná 

a v Praze nebyla doposud nalezena. Jedná se o teplomilný druh spraší, stepí a písčin. Také 

výskyt čalounice Megachile ligniseca je poměrně překvapivý, neboť představuje zástupce 

fauny spíše středních a vyšších poloh, který je v teplých oblastech vzácný. Z Prahy nebyla 

tato čalounice dosud známa. V rámci tohoto výzkumu byl ale tento druh zaznamenán ještě na 

lokalite Cibulka. Jedná se o zajímavý faunistický nález. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžný čmelák. 

Čmelák zahradní (B. hortorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžný čmelák. 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžný čmelák. 

Ploskočelka Lasioglossum trichopygum – velmi vzácný teplomilný druh spraší, stepí 

a písčin. V Praze nebyla doposud nalezena. 

Čalounice Megachile ligniseca – druh dosud v Praze nenalezený, zástupce fauny 

středních a vyšších poloh. 

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Ancistrocerus nigricornis, Andrena dorsata, Andrena minutula, 

Andrena nigroaenea, Andrena proxima, Apis mellifera, Dipogon bifasciatus, Dipogon 

subintermedius, Hylaeus communis, Chrysis angustula, Lasioglossum politum, Passaloecus 

insignis, Pemphredon lugens, Pemphredon lugubris, Priocnemis hyalinata, Priocnemis 

perturbator, Vespa crabro, Vespula vulgaris. 

 

  



 

 
 

 

Obr. 19. Zájmové území Satalice s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

 

Tab. 33. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Satalice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bod N E 

91 50.128877 14.579928 

92 50.129300 14.581730 

93 50.129770 14.584120 

94 50.130048 14.585139 

95 50.130730 14.587350 

96 50.131050 14.587900 

97 50.129592 14.579896 

98 50.129600 14.581030 

99 50.129904 14.581794 

100 50.130210 14.582250 



Tab. 34. Záznamy denních motýlů na lokalitě Satalice 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

 

  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 30.06.2020 Satalice 93 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 06.08.2020 Satalice 93 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 06.08.2020 Satalice 94 LC

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek 1 06.08.2020 Satalice 98 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 30.06.2020 Satalice 94 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 30.06.2020 Satalice 96 LC

Maniola jurtina okáč luční 2 06.08.2020 Satalice 93 LC

Maniola jurtina okáč luční 1 06.08.2020 Satalice 96 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 06.08.2020 Satalice 91 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 06.08.2020 Satalice 95 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 06.08.2020 Satalice 97 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 06.08.2020 Satalice 98 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 3 06.08.2020 Satalice 100 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 1 06.08.2020 Satalice 91 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 2 06.08.2020 Satalice 93 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 1 06.08.2020 Satalice 96 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 1 06.08.2020 Satalice 97 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 3 06.08.2020 Satalice 98 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 3 06.08.2020 Satalice 99 LC

Pieris brassicae bělásek zelný 3 06.08.2020 Satalice 100 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Satalice 91 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Satalice 93 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Satalice 94 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Satalice 96 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Satalice 99 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 30.06.2020 Satalice 100 LC

Pieris napi bělásek řepkový 3 21.07.2020 Satalice 95 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Satalice 96 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Satalice 97 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Satalice 98 LC

Pieris napi bělásek řepkový 5 21.07.2020 Satalice 99 LC

Pieris napi bělásek řepkový 3 21.07.2020 Satalice 100 LC

Pieris napi bělásek řepkový 4 06.08.2020 Satalice 93 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 06.08.2020 Satalice 94 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 06.08.2020 Satalice 95 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 06.08.2020 Satalice 96 LC

Pieris napi bělásek řepkový 4 06.08.2020 Satalice 97 LC

Pieris napi bělásek řepkový 4 06.08.2020 Satalice 98 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 06.08.2020 Satalice 99 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 06.08.2020 Satalice 100 LC

Pieris napi bělásek řepkový 2 17.08.2020 Satalice 96 LC



Pokračování tabulky 34 Záznamy denních motýlů na lokalitě Satalice 

 

 

  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Pieris rapae bělásek řepový 1 30.06.2020 Satalice 93 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 30.06.2020 Satalice 94 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 30.06.2020 Satalice 99 LC

Pieris rapae bělásek řepový 7 21.07.2020 Satalice 93 LC

Pieris rapae bělásek řepový 2 21.07.2020 Satalice 95 LC

Pieris rapae bělásek řepový 2 21.07.2020 Satalice 96 LC

Pieris rapae bělásek řepový 2 21.07.2020 Satalice 99 LC

Pieris rapae bělásek řepový 2 06.08.2020 Satalice 93 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 17.08.2020 Satalice 92 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 17.08.2020 Satalice 93 LC

Pieris rapae bělásek řepový 2 17.08.2020 Satalice 94 LC

Pieris rapae bělásek řepový 1 17.08.2020 Satalice 100 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 30.06.2020 Satalice 93 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 30.06.2020 Satalice 96 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 30.06.2020 Satalice 99 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 30.06.2020 Satalice 100 LC

Polygonia c-album babočka bílé c 1 21.07.2020 Satalice 96 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 30.06.2020 Satalice 94 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 06.08.2020 Satalice 93 LC



Tab. 35. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Satalice, m. = samec, f. = samice, 

ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 
 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Agriotes acuminatus (Stephens, 1830) kovařík 1 f. Satalice 30.5.2020 92 LC

Agriotes acuminatus (Stephens, 1830) kovařík 1 m. Satalice 30.5.2020 97 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Satalice 30.6.2020 91 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 2 fs, Satalice 30.6.2020 92 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 4 ms. Satalice 30.5.2020 92 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms., 1 f. Satalice 30.5.2020 95 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Satalice 30.5.2020 96 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Satalice 30.5.2020 97 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Satalice 30.5.2020 98 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Satalice 30.5.2020 99 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms., 2 fs. Satalice 30.5.2020 100 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 4 fs. Satalice 16.6.2020 94 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms Satalice 16.6.2020 96 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Satalice 16.6.2020 97 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Satalice 16.6.2020 99 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms., 1 f. Satalice 16.6.2020 100 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms., 1 f. Satalice 30.6.2020 92 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Satalice 30.6.2020 96 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m., 1 f. Satalice 30.6.2020 100 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms., 2 fs. Satalice 21.7.2020 94 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Satalice 21.7.2020 95 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Satalice 6.8.2020 93 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 2 fs. Satalice 16.6.2020 94 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms., 1 f. Satalice 30.5.2020 92 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 3 ms. Satalice 30.5.2020 94 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Satalice 30.5.2020 95 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Satalice 30.5.2020 98 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m., 1 f. Satalice 16.6.2020 94 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Satalice 30.6.2020 99 LC

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Satalice 6.8.2020 95 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Satalice 6.8.2020 99 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Satalice 30.6..2020 95 VU

Cardiophorus nigerrimus  Erichson, 1840 kovařík 1 m. Satalice 30.6.2020 24 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Satalice 30.5.2020 94 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 m. Satalice 30.5.2020 96 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Satalice 30.5.2020 96 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Satalice 16.6.2020 94 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Satalice 30.6.2020 24 LC

Limonius poneli  Leseigneur et Mertlík, 2007 kovařík 1 m. Satalice 30.5.2020 96 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Satalice 30.5.2020 92 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Satalice 30.5.2020 98 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Satalice 30.5.2020 100 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Satalice 30.6.2020 24 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Satalice 30.6.2020 91 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Satalice 21.7.2020 92 LC



Tab. 36. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Satalice 

 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Satalice 30.06.2020 94 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Satalice 06.08.2020 94 LC

Andrena dorsata pískorypka zahradní 0 1 Satalice 30.05.2020 96 LC

Andrena dorsata pískorypka zahradní 1 0 Satalice 16.06.2020 100 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 2 Satalice 30.06.2020 100 LC

Andrena nigroaenea pískorypka černolesklá 0 1 Satalice 30.05.2020 94 LC

Andrena proxima pískorypka 1 5 Satalice 30.05.2020 96 LC

Andrena proxima pískorypka 0 2 Satalice 16.06.2020 100 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Satalice 16.06.2020 94 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Satalice 30.06.2020 93 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 2 Satalice 30.06.2020 94 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 2 Satalice 21.07.2020 91 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Satalice 21.07.2020 92 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 5 Satalice 21.07.2020 93 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Satalice 21.07.2020 96 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Satalice 21.07.2020 97 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 2 Satalice 21.07.2020 98 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Satalice 17.08.2020 99 LC

Bombus hortorum čmelák zahradní 0 1 Satalice 21.07.2020 96 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 0 1 Satalice 30.05.2020 96 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Satalice 21.07.2020 92 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 1 0 Satalice 06.08.2020 98 O LC

Dipogon bifasciatus hrabalka páskovaná 0 1 Satalice 16.06.2020 94 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Satalice 16.06.2020 94 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Satalice 21.07.2020 91 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Satalice 06.08.2020 94 LC

Dipogon subintermedius hrabalka lesklá 0 1 Satalice 17.08.2020 92 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 2 Satalice 06.08.2020 100 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 1 Satalice 17.08.2020 100 LC

Chrysis angustula zlatěnka úzká 0 1 Satalice 17.08.2020 94 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 4 Satalice 30.05.2020 94 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 3 Satalice 30.06.2020 94 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 4 Satalice 21.07.2020 98 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Satalice 06.08.2020 99 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Satalice 17.08.2020 96 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Satalice 17.08.2020 97 LC

Lasioglossum trichopygum ploskočelka 0 1 Satalice 06.08.2020 91 LC

Megachile ligniseca čalounice 0 1 Satalice 06.08.2020 93 LC

Megachile ligniseca čalounice 0 1 Satalice 06.08.2020 94 LC

Passaloecus insignis kutík 0 1 Satalice 16.06.2020 97 LC

Passaloecus insignis kutík 0 1 Satalice 21.07.2020 93 LC

Pemphredon lugens stopčík 0 1 Satalice 06.08.2020 94 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Satalice 21.07.2020 91 LC

Priocnemis hyalinata hrabalka 0 1 Satalice 21.07.2020 98 LC

Priocnemis hyalinata hrabalka 0 1 Satalice 06.08.2020 91 LC

Priocnemis perturbator hrabalka jarní 0 1 Satalice 30.05.2020 92 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Satalice 06.08.2020 99 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Satalice 17.08.2020 94 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Satalice 21.07.2020 92 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Satalice 21.07.2020 93 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Satalice 21.07.2020 95 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Satalice 21.07.2020 96 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 10 Satalice 21.07.2020 98 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Satalice 06.08.2020 95 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Satalice 06.08.2020 97 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Satalice 17.08.2020 92 LC

Druh



4.10 Lokalita Xaverov 
 

Původnost lesních biotopů v oblasti Xaverova je různá. Podíváme-li se do historických 

map z 19. století, vidíme, že zalesněná je pouze východní část současné lesní oblasti 

odpovídající zhruba ploše současné PP Xaverovský háj, zatímco západní část směrem 

k současnému Pražskému okruhu byla odlesněna. Tyto původně zemědělské pozemky, určené 

k zalesnění jsou skupinovitě i jednotlivě smíšené porosty se zastoupením dubu, lípy, dubu 

červeného, javoru klenu, jasanu většinou amerického, topolu kanadského, borovice černé a 

modřínu. Podíváme-li se do starších LHP, vidíme lesnickou činnost poplatnou své době, tedy 

vysloveně škodlivou, jak z hlediska zásahů do původnosti porostů (v jejich obnově se začíná 

ve zvýšené míře uplatňovat borovice, modřín a smrk), tak z hlediska biodiverzity většiny 

ochranářsky významných skupin (důraz na převod pařezin a „výchovu“ porostů). V LHP z 80. 

let 20. století již vidíme drobné přizpůsobení předpisu LHP skutečným potřebám lesa. Přesto 

nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin je zde víc než dost – borovice lesní 6%, smrk 

4%, borovice černá 3%, dub červený 2% apod. V podrostu je hojně přítomná invazní 

severoamerická střemcha pozdní (Prunus serotina). Z hlediska zachovalosti lesních porostů je 

příznivé poměrně vysoké zastoupení dubu (56%), pozitivní je přítomnost různých dosti 

starých dubů, v kterých může přežívat i náročnější saproxylní fauna. Z výše uvedených 

důvodů nemůže být hodnocení lokality z hlediska zachovalosti lesních biotopů zcela 

jednoznačné. 

Význam studovaného území pro zachování biodiverzity studovaných skupin je taktéž 

ambivalentní. V rámci denních motýlů byla na lokalitě zaznamenaná dosti malá různorodost a 

zaznamenány nebyly žádné biotopově náročnější, natož pak ochranářsky významné druhy. 

Les je pro většinu druhů denních motýlů příliš zapojený, málo heterogenní a chybí zde větší 

množství osluněných plošek. Pokud jde o kovaříkovité brouky, lokalita je podstatně 

hodnotnější, zaznamenáváme poměrně široké spektrum druhů, včetně druhů biotopově 

náročnějších a ochranářsky významných. Přežití ochranářsky významných a relativně 

vzácných kovaříkovitých (Elateridae) brouků známých z lokality je závislé na výskytu 

trouchnivého dřeva v dutinách kmenů a silnějších větví většinou stojících stromů. Tato 

stanoviště jsou obvykle přítomna hlavně ve velmi starých veteránských stromech. Kromě 

saproxylních druhů závislých na mrtvém dřevě zde nalézáme náročnější druhy, které vyžadují 

řídké prosvětlené porosty spíše lesostepního charakteru. U žahadlových blanokřídlých je 

situace obdobná jako u kovaříkovitých brouků. Nacházíme zde relativně široké druhové 

spektrum včetně ochranářsky významných druhů, jež jsou ovšem zastoupeny nepříliš 

biotopově náročnými druhy čmeláků (Bombus sp.) a nacházíme zde i zajímavější a náročnější 

druhy, které naznačují potenciál lokality jako biotopu pro teplomilné zástupce. 

Managementová opatření vedoucí k zachování či zlepšení stavu bioty sledovaných 

skupin na studované lokalitě, především s přihlédnutím k ochranářsky významným 

a vzácnějším druhům by měla směřovat např. k prodloužení životnosti veteránských stromů a 

jejich vyproštění z porostů, aby byly více osluněné. V momentě, kdy veteránské stromy 

začnou představovat nebezpečí pro bezpečnost, mohou být seřezávány na torza, jež mohou 

zůstat stát ještě po mnoho dalších let. Případně lze jejich kmeny a větve zanechat na místě 

jako broukoviště. Dále je nutné zabezpečit kontinuální dostupnost specifických 

mikrostanovišť (dutiny, osluněné mrtvé dřevo) na veteránských stromech tím, že budou 

vychovávány nástupci současných jedinců (především duby). Toho lze docílit uvolněním 

perspektivních jedinců ze zapojeného lesa, převodem některých ploch na střední les, kdy 

v horní etáži zůstanou větší perspektivní stromy jako výstavky, které budou osluněné a stanou 

se z nich případně nástupci současných mohutných solitérů. Převod na střední les 

s výmladkovým hospodařením ve spodní etáži dále zabezpečí žádoucí heterogenitu biotopů, 



tvorbu osluněných plošek a disturbance, které umožní přežít i organismům ranějších 

sukcesních stadií, živočichům vázaným na osluněný a obnažený povrch půdy apod. 

Porosty by měly být prosvětleny a naředěny, aby vznikla spíše lesostepní struktura 

biotopu, která vyhovuje širšímu spektru živočichů a většímu množství ochranářsky 

významných druhů. Ke zvážení je i možnost využít lesní pastvu. 

K prosvětlení některých pasáží či okrajových území, které nejsou v současné době 

příliš cenné, mohou přispět i pěšiny pro návštěvníky vysypané vhodným místním substrátem, 

tvorba hřišť apod. V partiích, kde není ochranářsky hodnotný les, je vhodné včlenit bezlesí, 

vytvořit sad apod. Vhodným způsobem managementu se může ukázat i pastva, která je 

nesmírně důležitá pro množství ochranářsky významných organizmů. 

Kromě heterogenity biotopů je pro zachování biodiverzity lesních organizmů v oblasti 

významná i široká škála gradientu podmínek. V lesních biotopech konkrétně jde především o 

gradient mezi zapojenými zastíněnými vlhkými porosty a velmi řídkým, osluněným, suchým 

lesostepním prostředím. Ochranářsky nejcennější jsou v našich doubravách spíše řídké 

lesostepní pasáže, které by měly mít prioritu, a na většině míst by management měl směřovat 

k prosvětlení porostů. Lokalita je však dostatečně rozsáhlá, místy s vlhčími plochami, že zde 

lze vytvořit podmínky i pro vlhkomilnější anebo stínomilnější organizmy zapojených lesů. 

Otázkou pro botanické specialisty je možnost zásahu proti invazní severoamerické 

střemše pozdní (Prunus serotina). 

 

Komentovaný seznam denních motýlů 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 38. V rámci databáze faunistických 

záznamů NDOP jsou zde záznamy pěti druhů poměrně běžných denních motýlů. Konkrétně 

babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka paví oko (Inachis io), babočka bílé C 

(Polygonia c-album), okáč pýrový (Pararge aegeria) a soumračník jitocelový 

(Carterocephalus palaemon).  

V průběhu předkládaného výzkumu bylo na lokalitě Xaverov v rámci 

standardizovaného sběru dat na bodech (viz mapa na obr. 20, polohy bodů viz tab. 37) 

pozorováno 38 motýlů pouhých čtyř druhů. Bělásek řepkový (Pieris napi) je velmi běžný 

druh, jehož ekologickým nárokům dobře vyhovuje i současná intenzivně obhospodařovaná 

krajina. Babočka admirál (Vanessa atalanta) je všudypřítomný ubikvista. Okáč luční 

(Maniola jurtina) je běžný druh otevřených, méně kosených biotopů, který občas proniká i do 

řídkých lesů a okáč pýrový (Pararge aegeria) je asi nejběžnější lesní druh denního motýla u 

nás. 

Celkově lze tedy konstatovat, že z hlediska denních motýlů se lokalita nezdá být 

významná, a to jak z hlediska celkové diverzity, tak z hlediska přítomnosti náročnějších 

druhů. 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Babočka admirál (Vanessa atalanta) – všudypřítomný druh bez ochranářského 

významu. 

Okáč luční (Maniola jurtina) – široce rozšířený druh motýla bez ochranářského 

významu 

Okáč pýrový (Pararge aegeria) – dosti běžný lesní druh. Chybí jen ve velmi hustých a 

stinných porostech. 

Bělásek řepkový (Pieris napi) – všudypřítomný druh motýla bez ochranářského 

významu. 

 

 



Komentovaný seznam kovaříkovitých brouků 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 39. V nárazových pastech bylo 

v rámci předkládaného výzkumu na lokalitě zaznamenáno více než 90 kusů deseti druhů. 

Druhem červeného seznamu nalezeným na lokalitě je kovařík Brachygonus megerlei, jež je 

v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen mezi zranitelné druhy (VU). Je to vzácnější 

druh vázaný na zachovalé listnaté lesy nížin, suťové lesy pahorkatin a háje nižších poloh. 

Nalézán je i v pobřežních porostech a starých stromořadích v extravilánech měst. Dravé larvy 

se vyvíjejí v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod kůrou stojících kmenů, v pahýlech 

větví nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích, vzniklých činností larev zlatohlávků 

s červenou hnilobou. Nalezneme je ale i v dutinách v kmenech živých nebo nedávno spadlých 

stromů. Je znám z okolí Prahy, případně z dalších lokalit (Hluboká nad Vltavou, Třeboň). 

Jeho požadavky na typ biotopu jsou ve značném rozporu se současným konvenčním lesním 

hospodařením. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou přirozených lesních 

porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). V nižších polohách je 

ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů. Za zmínku také stojí méně běžný kovařík 

páskovaný (Athous vittatus). Jedná se o spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů a hájů, 

jehož larvy se vyvíjejí v půdě. 

Zaznamenaná fauna lokality ukazuje na dva typy stanovišť důležitých pro vývoj 

náročnějších druhů. Jedním takovým stanovištěm jsou speciální mikrobiotopy na starých a 

mohutnách stromech nutné pro saproxylní druhy, druhým biotopem jsou půdy rozvolněných 

lesostepních plošek a lesních okrajů. Lokalita má vzhledem ke svému charakteru velký 

potenciál jako biotop náročnějších kovaříkovitých brouků.  

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Kovařík Ampedus nigroflavus – relativně běžný druh listnatých a smíšených lesů, 

sadů, i lužních porostů. Vyskytuje se ve vrbových porostech, topolových alejích, ale také v 

bucích, habrech a lípách. Znám je také na dubech, třešních, ořešácích a jabloních. 

Zaznamenáván po celém území ČR. Dravé larvy se vyvíjejí v trouchnivém dřevě vyšších 

partií kmenů, pahýlů po odlomených větvích a v rozlomených větvích. Často nalézán také na 

zemi v odlomeném trouchnivém dřevě, v hmotě nahnilých pařezů, padlých kmenů či pod 

jejich uvolněnou kůrou.  

Kovařík Ampedus pomorum – euryekní, všeobecně rozšířený druh žijící ve všech 

lesích i pouhých skupinkách stromů od nížin do hor. Dravé larvy se vyvíjejí v hmotě 

nahnilých pařezů, padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Případně ve vlhkém 

humózním obsahu nízko položených dutin listnáčů. 

Kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis) – všeobecně rozšířen až do hor, běžný i v 

parcích, zahradách, rumištích. Nekrofágní larvy žijí v půdě travnatých biotopů a velmi 

řídkých lesních porostů. 

Kovařík hladký (Athous subfuscus) – v ČR obecně rozšířen v listnatých i jehličnatých 

lesích, na pasekách a lesních okrajích od pahorkatin do hor. Larva se živí dravě, případně 

nekrofágně v půdě či hrabance uzavřených lesních porostů. 

Kovařík páskovaný (Athous vittatus) – spíše vzácnější druh zachovalých světlých lesů 

a hájů nížin a pahorkatin. Nekrofágní larvy žijí v půdě otevřených nebo velmi řídkých lesních 

porostů. 

Kovařík Brachygonus megerlei – v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazen 

mezi zranitelné druhy (VU). Vzácný druh nížin až pahorkatin vyžadující zachovalé listnaté 

lesy a háje. Dravé larvy se mohou vyvíjet v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod 

kůrou stojících kmenů nebo v dutinách s červenou hnilobou, hlavně v kmenech dubů.  



Kovařík lemovaný (Dalopius marginatus) – obecně rozšířený silvikolní druh. 

Polyfágní larvy se vyvíjejí v hrabance na povrchu lesních půd. 

Kovařík (Dicronychus cinereus) – běžný, často hromadně se vyskytující druh světlých 

lesů, sadů, hájů i otevřených ploch. Zaznamenáván od nížin do podhorských oblastí po celém 

území ČR. Karnivorní a nekrofágní larvy se vyvíjejí v půdě i hrabance různých biotopů. 

Kovařík protáhlý (Melanotus villosus) – běžný druh zaznamenávaný od nížin do 

horského pásma v lesích různého složení. Dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy a 

jehličnaté monokultury Dravé a nekrofágní larvy se vyvíjejí v hmotě nahnilých pařezů, 

padlých kmenů jehličnatých i listnatých stromů. Osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených 

přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné 

těžbě. 

Kovařík (Nothodes parvulus) – běžný druh podrostu řídkých dubových lesů a 

lesostepních formací. Larvy se vyvíjejí v půdě těchto biotopů. 

 

 

Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých 
 

Celkový přehled nálezů této skupiny podává tab. 40. Ve faunistické databázi NDOP 

nejsou garantované záznamy této skupiny v zájmovém území. Na studované lokalitě bylo 

v nárazových pastech zaznamenáno 85 jedinců dvaceti čtyř druhů. Ochranářsky významné 

druhy (ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.) zaznamenané na lokalitě jsou čmelák zemní 

(Bombus terrestris), čmelák hájový (B. lucorum), čmelák letní (B. vestalis) a čmelák polní (B. 

pascuorum). Všichni jsou klasifikováni v kategorii druhy ohrožené (O). Jedná se nicméně o 

poměrně běžně rozšířené živočichy bez speciálních nároků. Za zmínku ještě stojí nález 

ploskočelky páskované (Halictus simplex), která představuje zástupce teplomilné fauny a 

ukazuje na potenciál dané lokality z hlediska náročnějších lesostepních druhů. 

 

 

Seznam zaznamenaných druhů se stručným komentářem: 

Čmelák zemní (Bombus terrestris) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh 

(O). Běžný druh čmeláka. 

Čmelák hájový (B. lucorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžný druh čmeláka. 

Čmelák letní (B. vestalis) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžný druh čmeláka. 

Čmelák polní (B. pascuorum) – ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. ohrožený druh (O). 

Běžný druh čmeláka. 

Ploskočelka páskované (Halictus simplex) – nález zajímavého zástupce teplomilné 

fauny. 

 

Další zaznamenaní zástupci nepředstavují faunisticky ani ochranářsky významné 

nálezy. Jedná se o tyto druhy: Ancistrocerus gazella, Ancistrocerus nigricornis, Ancistrocerus 

trifasciatus, Andrena dorsata, Andrena helvola, Andrena minutula, Andrena proxima, Apis 

mellifera, Epyris bilineatus, Hylaeus communis, Chrysis ignita, Laelius pedatus, 

Lasioglossum politum, Passaloecus corniger, Passaloecus insignis, Pemphredon lugubris, 

Priocnemis hyalinata, Vespa crabro, Vespula vulgaris.  

  



 
 

Obr. 20. Zájmové území Xaverov s lokalizací bodů sběru materiálu. 

 

 

Tab. 37. Souřadnice bodů sběru materiálu v lokalitě Xaverov. 

 

Bod N E 

51 50.094920 14.596870 

52 50.093590 14.596140 

53 50.095290 14.599910 

54 50.095110 14.603310 

55 50.095090 14.607380 

56 50.093801 14.609378 

57 50.094610 14.613410 

58 50.094510 14.615820 

59 50.096580 14.614890 

60 50.096880 14.611630 

 

 

 

  



Tab. 38. Záznamy denních motýlů na lokalitě Xaverov 

 

 
  

Druh český název počet datum lokalita bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Maniola jurtina okáč luční 1 06.08.2020 Xaverov 54 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 02.07.2020 Xaverov 51 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 02.07.2020 Xaverov 54 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 21.07.2020 Xaverov 51 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 21.07.2020 Xaverov 52 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 21.07.2020 Xaverov 59 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 21.07.2020 Xaverov 60 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 06.08.2020 Xaverov 51 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 06.08.2020 Xaverov 52 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 6 06.08.2020 Xaverov 54 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 06.08.2020 Xaverov 57 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 3 06.08.2020 Xaverov 58 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 06.08.2020 Xaverov 60 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 1 16.08.2020 Xaverov 54 LC

Pararge aegeria okáč pýrový 2 16.08.2020 Xaverov 58 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Xaverov 53 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 02.07.2020 Xaverov 54 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Xaverov 57 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 21.07.2020 Xaverov 59 LC

Pieris napi bělásek řepkový 1 16.08.2020 Xaverov 51 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 24.06.2020 Xaverov 51 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 24.06.2020 Xaverov 58 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 02.07.2020 Xaverov 54 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 02.07.2020 Xaverov 58 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 1 02.07.2020 Xaverov 60 LC

Vanessa atalanta babočka admirál 2 21.07.2020 Xaverov 54 LC



Tab. 39. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Xaverov, m. = samec, f. = samice, 

ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 
 

tabulka pokračuje na další straně 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) kovařík 1 f. Xaverov 17.6.2020 60 LC

Ampedus pomorum  (Herbst, 1784) kovařík 1 f. Xaverov 17.6.2020 58 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 ms., 2 fs. Xaverov 31.5.2020 52 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms Xaverov 31.5.2020 53 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 ms. Xaverov 31.5.2020 55 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Xaverov 31.5.2020 56 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Xaverov 31.5.2020 57 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3ms., 1 f. Xaverov 31.5.2020 59 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 2 fs. Xaverov 17.6.2020 39 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Xaverov 17.6.2020 51 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Xaverov 17.6.2020 52 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 3 fs. Xaverov 17.6.2020 53 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Xaverov 17.6.2020 60 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Xaverov 4.7.2020 51 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 f. Xaverov 4.7.2020 57 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Xaverov 21.7.2020 55 LC

Athous haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) kovařík narudlý 1 m. Xaverov 21.7.2020 58 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 2 ms. Xaverov 17.6.2020 39 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 f. Xaverov 17.6.2020 53 LC

Athous subfuscus  (O.F.Müller, 1764) kovařík hladký 1 m. Xaverov 17.6.2020 57 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 2 ms. Xaverov 31.5.2020 59 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Xaverov 17.6.2020 39 LC

Athous vittatus (Fabricius, 1792) kovařík páskovaný 1 m. Xaverov 17.6.2020 56 LC

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Xaverov 6.8.2020 56 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Xaverov 6.8.2020 59 VU

Brachygonus megerlei  (Lacordaire, 1835) kovařík 1 f. Xaverov 16.8.2020 56 VU

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 3 fs. Xaverov 31.5.2020 59 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Xaverov 17.6.2020 35 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Xaverov 17.6.2020 39 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Xaverov 17.6.2020 56 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Xaverov 4.7.2020 57 LC

Dalopius marginatus  (Linnaeus, 1758) kovařík lemovaný 1 f. Xaverov 21.7.2020 59 LC

Dicronychus cinereus  (Herbst, 1784) kovařík 1 m. Xaverov 31.5.2020 53 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms. Xaverov 31.5.2020 58 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms. Xaverov 17.6.2020 52 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m., 1 f. Xaverov 17.6.2020 53 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m., 1 f. Xaverov 4.7.2020 38 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 2 ms. Xaverov 4.7.2020 52 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Xaverov 4.7.2020 53 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 f. Xaverov 4.7.2020 54 LC

Melanotus villosus  (Geoffroy, 1785) kovařík protáhlý 1 m. Xaverov 4.7.2020 60 LC



Pokračování tab. 39. Záznamy kovaříkovitých brouků na lokalitě Xaverov, m. = samec, 

f. = samice , ex. = jedinec bez určení pohlaví 

 

 

 

  

Druh český název počet, sex lokalita datum bod

kategorie 

červeného 

seznamu

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Xaverov 31.5.2020 51 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms., 1 f. Xaverov 31.5.2020 53 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 31.5.2020 56 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 3 ms. Xaverov 31.5.2020 58 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms. Xaverov 17.6.2020 39 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m., 1 f. Xaverov 17.6.2020 51 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 17.6.2020 52 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Xaverov 17.6.2020 53 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 17.6.2020 56 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m., 1 f. Xaverov 17.6.2020 58 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 4.7.2020 38 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 4.7.2020 39 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 4.7.2020 53 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms., 1 f. Xaverov 4.7.2020 57 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1m., 1 f. Xaverov 21.7.2020 51 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 21.7.2020 55 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 2 ms., 1 f. Xaverov 21.7.2020 57 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 21.7.2020 58 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Xaverov 6.8.2020 57 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 6.8.2020 58 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 f. Xaverov 6.8.2020 59 LC

Nothodes parvulus  (Panzer, 1799) kovařík 1 m. Xaverov 16.8.2020 59 LC



Tab. 40. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Xaverov 

 

 
 

 

tabulka pokračuje na další straně 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Ancistrocerus gazella hrnčířka 0 1 Xaverov 17.06.2020 56 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Xaverov 31.05.2020 56 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Xaverov 04.07.2020 36 LC

Ancistrocerus nigricornis hrnčířka 0 1 Xaverov 04.07.2020 52 LC

Ancistrocerus trifasciatus hrnčířka trojpásá 0 1 Xaverov 17.06.2020 52 LC

Ancistrocerus trifasciatus hrnčířka trojpásá 0 1 Xaverov 16.08.2020 52 LC

Andrena dorsata pískorypka zahradní 1 0 Xaverov 31.05.2020 57 LC

Andrena helvola pískorypka ovocná 0 1 Xaverov 31.05.2020 57 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 2 Xaverov 17.06.2020 58 LC

Andrena minutula pískorypka drobná 0 1 Xaverov 21.07.2020 51 LC

Andrena proxima pískorypka 0 1 Xaverov 31.05.2020 55 LC

Andrena proxima pískorypka 0 1 Xaverov 17.06.2020 58 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Xaverov 31.05.2020 58 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Xaverov 17.06.2020 52 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Xaverov 04.07.2020 36 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Xaverov 04.07.2020 51 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Xaverov 04.07.2020 52 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Xaverov 04.07.2020 57 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 2 Xaverov 21.07.2020 51 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 1 Xaverov 21.07.2020 56 LC

Apis mellifera včela medonosná 0 2 Xaverov 06.08.2020 56 LC

Bombus lucorum čmelák hájový 1 0 Xaverov 04.07.2020 53 O LC

Bombus pascuorum čmelák polní 0 1 Xaverov 31.05.2020 56 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Xaverov 17.06.2020 59 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Xaverov 04.07.2020 36 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Xaverov 04.07.2020 52 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Xaverov 21.07.2020 51 O LC

Bombus terrestris čmelák zemní 0 1 Xaverov 06.08.2020 O LC

Bombus vestalis čmelák letní 1 0 Xaverov 21.07.2020 51 O LC

Epyris bilineatus hbitěnka 0 1 Xaverov 17.06.2020 51 LC

Halictus simplex ploskočelka páskovaná 0 1 Xaverov 21.07.2020 56 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 1 Xaverov 04.07.2020 39 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 1 Xaverov 04.07.2020 52 LC

Hylaeus communis maskonoska 0 1 Xaverov 06.08.2020 57 LC

Chrysis ignita zlatěnka ohnivá 0 1 Xaverov 31.05.2020 51 LC

Chrysis ignita zlatěnka ohnivá 0 1 Xaverov 31.05.2020 52 LC

Laelius pedatus hbitěnka 1 0 Xaverov 17.06.2020 57 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 2 Xaverov 04.07.2020 57 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Xaverov 21.07.2020 56 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 3 Xaverov 06.08.2020 56 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Xaverov 06.08.2020 57 LC

Lasioglossum politum ploskočelka 0 1 Xaverov 16.08.2020 56 LC

Druh



Pokračování tab. 40. Záznamy žahadlového blanokřídlého hmyzu na lokalitě Xaverov 

 

 
 

  

český název
počet 

samců

počet 

samic
lokalita datum bod 395/1992 Sb.

kategorie 

červeného 

seznamu

Passaloecus corniger kutík 0 1 Xaverov 04.07.2020 52 LC

Passaloecus insignis kutík 0 1 Xaverov 04.07.2020 39 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Xaverov 21.07.2020 57 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Xaverov 06.08.2020 54 LC

Pemphredon lugubris stopčík 0 1 Xaverov 16.08.2020 51 LC

Priocnemis hyalinata hrabalka 0 1 Xaverov 06.08.2020 58 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Xaverov 21.07.2020 51 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Xaverov 06.08.2020 57 LC

Vespa crabro sršeň obecná 0 1 Xaverov 16.08.2020 56 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Xaverov 04.07.2020 38 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Xaverov 04.07.2020 53 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Xaverov 21.07.2020 58 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Xaverov 06.08.2020 52 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Xaverov 06.08.2020 53 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Xaverov 06.08.2020 57 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 2 Xaverov 06.08.2020 59 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 1 Xaverov 06.08.2020 60 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Xaverov 06.08.2020 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 4 Xaverov 16.08.2020 56 LC

Vespula vulgaris vosa obecná 0 3 Xaverov 16.08.2020 58 LC

Druh
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