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ÚVOD 

V roce 2007 byl na základě objednávky č. 2007/00576, Krajského úřadu Pardubického kraje, 

proveden lepidopterologický průzkum navrhovaného maloplošného chráněného území PP Střelnice u 

Semanína. Průzkum byl zaměřen na druhy motýlů s denní aktivitou, především však na druhy z  
nadčeledí Zygaenoidea, Hesperioidea a Papilionoidea (Lepidoptera). 

Lokalita byla autorem IP v roce 2007 navštívena celkem 7x v období od počátku května do konce 

září (16.5., 16.6., 21.6., 16.7., 29.7., 8.8., 17.9.) . Návštěvy lokality byly realizovány pokud možno za 

optimálních klimatických podmínek (slunečno, jasno a bezvětří), aby bylo možné zaznamenat co nejširší 
spektrum druhů sledovaných skupin motýlů. 

Dne 16.7.2007 byl proveden orientační entomologický průzkum v bývalém sadu ovocných dřevin 

(západně od obce) a v okolí motokrosové dráhy (severozápadně od obce) z důvodu ověření historického 
údaje o výskytu modráska Maculinea arion. Recentní výskyt tohoto kriticky ohroženého druhu se prokázat 

nepodařilo. Seznam zjištěných druhů motýlů na obou lokalitách je uveden v Tabulce č. 3. 

Dokladovány byly pouze druhy významné a to v takovém množství, aby nedošlo k ohrožení 

stávajících populací. Druhy, u kterých nebylo možné determinaci provést jinak, než na základě 

determinačních znaků na ektodermálním genitálu, bylo dokladováno 10 exemplářů (♂♂), aby bylo možné 
objektivně vyloučit případný výskyt navzájem od sebe neodlišitelných druhů (Leptidea reali x Leptidea 

sinapis, Zygaena purpuralis x Zygaena minos, Colias hyale x Colias alfacariensis). Dokladový materiál je 

uložen ve sbírce autora IP. 

 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
Navrhovaná přírodní památka Střelnice u Semanína se nachází v prostoru bývalé ruské vojenské 

střelnice jižně od obce Semanín, západně od silnice ze Semanína do osady Nový Rybník.  

Území bylo v minulosti využíváno ruskou armádou jako tanková střelnice. Po ukončení armádní 

činnosti zde postupně došlo k vytvoření velmi pestré mozaiky různých sukcesních stádií vegetace s 

převahou vrbových křovin a fragmenty podmáčených a slatinných louček. Velmi významné byly také 
iniciální stádia vegetace po narušení vegetačního krytu (okolí cest, intenzivně narušované plochy, 

dopadová plocha střelnice). Lokalita je významná především z botanického hlediska. Hlavním předmětem 

ochrany jsou fragmenty slatinných louček, vrbových křovin a iniciálních stadií mokřadní vegetace. Území 
je cenné z hlediska výskytu několika zvláště chráněných a řady ohrožených druhů rostlin jako Carex 

appropinquata, C. davallina, C. disticha, C. lepidocarpa, C. ×pieperana, C. paniculata, Centaurium 

pulchellum, Dactylorhiza majalis, Gymnadenia conopsea, Laserpitium prutenicum, Pedicularis sylvatica, 

Platanthera bifolia, Polygala multicaulis, Salix rosmarinifolia, Tephroseris crispa, Trifolium spadiceum, 

Valeriana dioica, Veratrum album subsp. lobelianum a Veronica scutellata (LUSTYK 2007). 

Lokalita je v současnosti velmi ohrožena postupným zarůstáním dřevinami a expanzivními druhy 
rostlin, zejména třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Sukcese zde postupuje velmi rychle a 

ohrožuje nejen cennou vegetaci v území, ale i řadu bezobratlých vázaných na plochy vegetace v ranných 

sukcesních stádiích. Bez pravidelného a vhodného managementu nejcennější rostlinná společenstva a 

na ně vázaní bezobratlí v lokalitě zaniknou.  
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PŘEHLED DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ  
Z lepidopterologického hlediska nebylo předmětné území doposud intenzivně zkoumáno. V 

literatuře neexistují žádné publikované údaje, které by vztahovaly přímo k území navrhované PP. 

V lepidopterologické sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové jsou však uloženy sběry 

regionálního lepidopterologa L. Širokého z České Třebové, který v 60. letech minulého století v okolí 

obce Semanín náhodně sbíral. Dnes již ale není možné identifikovat přesná místa jeho sběrů. Přesto jsou 

druhy zaznamenané L. Širokým uvedeny v kapitole - Druhy motýlů zjištěné mimo území navrhované PP 

Střelnice u Semanína. 

 

CHARAKTERISTIKA A POPIS ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ 
Dle geomorfologického členění (DEMEK 1987) náleží území do oblasti Východočeské tabule, 

celku Svitavská pahorkatina, do podcelku Českotřebovská vrchovina a okrsku Ústecká brázda. Ta se 
táhne v pásu od severu k jihu a na západě navazuje na Kozlovský hřbet. Lokalita leží právě na hranici 

těchto dvou okrsků. Reliéf širšího území má charakter ploché až mírně členité pahorkatiny 

s pleistocénními říčními terasami Zádolského potoka a Třebovky, která na západě navazuje na jižní 

výběžek Kozlovského hřbetu, který svými východními svahy spadá příkře do Třebovsko-svitavské brázdy 

a vytváří tak výraznou kuestu. Větší část samotné lokality představuje plochý terén, mírně se svažující do 

středních partií z východu i západu. Na západním okraji se pak více zvedá směrem ke Kozlovskému 

hřbetu. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 425 – 470 m n. m.  

Z klimatického hlediska náleží území do mírně teplé oblasti MT7, okrsku mírně teplého, mírně 
vlhkého s mírnou zimou (QUITT 1970). Průměrná roční teplota činí 7,1oC (Česká Třebová), průměrný 

roční úhrn srážek je ca 810 mm, nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 16,5oC, 

nejchladnějším leden s -3oC, délka vegetačního období je 155 dní, podíl srážek ve vegetačním období 

činí ca 400 – 450 mm. Větrné poměry během roku jsou charakterizovány převážně prouděním ze směru 

severního.  

Z fytogeografického hlediska (SKALICKÝ 1988) náleží území do fytogeografické oblasti mezofytika, 

obvodu Českomoravské mezofytikum, okresu Českomoravské mezihoří (63). Leží na samém jižním okraji 
podokresu Českotřebovský úval (63f), přímo na hranici s podokresy Kozlovská vrchovina (63d) - západně 

a Opatovské rozvodí (63g) – jižně. Podle geobotanické rekonstrukční mapy (MIKYŠKA 1968) jsou v území 
rekonstruovány dubo-habrové háje (sv. Carpinion betuli), které přecházejí na Kozlovském hřbetu do 

květnatých bučin (sv. Eu-Fagion). Stejné jednotky uvádí i mapa potenciální přirozené vegetace 

(NEUHÄUSLOVÁ & all. 1998) - černýšovou dubohabřinu (Melampyro nemorosi-Carpinetum) v poměrně 

ploché Ústecké brázdě a bučinu s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) na Kozlovském 

hřbetu (LUSTYK 2007). 

 
Vegetační charakteristiku navrhované PP Střelnice u Semanína podrobně zpracoval LUSTYK 

(2007): Vegetačně i floristicky nejcennější jádro bezlesé části představuje slatinná loučka v její jižní partii. 

V současné době je to jedna z nejcennější lokalit této vegetace na pomezi Svitavska a Českotřebovska. Z 
hlediska syntaxonomického se jedná o druhově ochuzený typ vegetace svazu Caricion davallianae s 

Carex davaliana, C. demissa, C. flacca, C. flava, C. lepidocarpa  (et C. ×pieperana), C. panicea, C. 

tomentosa, Juncus conglomeratus, Linum catharticum, Polygala multicaulis , Valeriana dioica aj. Hostí 

také poměrně bohatou populaci Dactylorhiza majalis). V jejích okrajích lze zaznamenat také Carex 
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hartmanii, C. apropinquata, Laserpitium prutenicum, Pedicularis sylvatica či Salix rosmarinifolia, vzácně 

také na sušším okraji Gymnadenia conopsea. Na tuto loučku navazuje mozaika porostů mokrých a 

střídavě mokrých luk (sv. Calthion palustris a sv. Molinion caeruleae) v různém stupni zarůstání, 

mokřadní vrbiny a spíše fragmenty ostřicových porostů s Carex appropinguata, C. rostrata a vzácně jen 

několik málo trsů Carex paniculata u mělké vodoteče. Blíže k východní hranici území je několik mělkých 

terénních sníženin s drobnými slatinkami, které hostí mj. i ostřice Carex flava, C. lepidocarpa a jejich 
křížence C. ×pieperana. Vzhledem k jejich tvaru se zdá, že vznikly vojenskou činností a následným 

zazemněním. V zarůstajících fragmentech pcháčových luk (porosty z blízkosti as. Angelico-Cirsietum 

palustris a vzácněji i as. Cirsietum rivularis) rostou pcháče Cirsium canum, C. palustre, C. rivulare, 

Angelica sylvestris, Bistorta major, Carex disticha, C. panicea, Epilobium palustre, Equisetum palustre, 

Juncus conglomeratus, Luzula multiflora, Lychnis flos-cuculi a vzácněji byly zaznamenány i Dactylorhiza 

majalis, Carex appropinquata, C. disticha, Crepis mollis subsp. hieracioides, Saxifraga granulata a 

Tephroseris crispa, místy jsou také porosty s dominujícím Scirpus sylvaticus. Vzhledem k vysokému 

stupni zarůstání se uplatňují i druhy vegetace tužebníkových lad (podsv. Filipendulenion) jako např. 
Carex vesicaria, Cirsium oleraceum, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria a Urtica dioica. Střídavě 

mokré bezkolencové louky sv. Molinion caeruleae jsou v území zastoupeny jen nereprezentativními a 

degradovanými fragmenty, spíše se vlastně setkáváme jen s některými druhy této jednotky jako např. 
Cirsium canum, Molinia arundinacea, Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia, Succisa pratensis a 

vzácně Laserpitium prutenicum. V podmáčených terénních sníženinách jsou polykormony keřových vrb – 

vegetace mokřadních vrbin (sv. Salicion cinereae) se Salix aurita, S. cinerea, S. purpurea, S. viminalis, 

vzácněji i se S. pentandra, popř. nálety olší (Alnus glutinosa), které již místy mají charakter olšin. V těchto 
porostech keřů a nízkých stromů se vzácně či ojediněle vyskytují Leucojum vernum, Veratrum album 

subsp. lobelinaum a Tephroseris crispa. Na bývalé dopadové ploše střelnice na mírném svahu na úpatí 

Kozlovského hřbetu se vyskytují v její severní části post-iniciální stadia s nižší a místy ještě nezapojenou 

vegetací na jílovitém substrátu. Tato vegetace je soustředěna do mělkých vlhkých a mokrých rýh, místy 
by se také mohlo jednat o fragmenty vegetace sv. Violion caninae s Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, 

Carex nigra, C. pilulifera, Hieracium pilosella, Pedicularis sylvatica (vzácně), Polygala multicaulis a Viola 

canina. Ve vlhkých rýhách však rostou především Carex hirta, C. flacca, Centaurium erythraea, Briza 

media, Juncus conglomeratus, J. effusus, Luzula multiflora, Molinia arundinacea, vzácně i Trifolium 

spadiceum, naposledy v roce 2005 zde byl zaznamenána také zeměžluč spanilá (Centaurium 

pulchellum). Ve střední a jižní části dopadové plochy jsou silně zarůstající svahové mokré louky s 

Calamagrostis epigejos, Holcus lanatus a přidávají se i četné nálety dřevin (Alnus glutinosa, Betula 

pendula, Populus tremula, Salix caprea). V severní části pak místy dominuje Molinia arundinacea. Jen 

okrajově je zastoupena vegetace vodních makrofyt – v malém rybníčku na severním okraji území. 
V mělké vodě byly zaznamenány Lemna minor, L. trisulca, Persicaria amphibia a Potamogeton pusillus, v 

litorálu pak Typha latifolia, Carex acuta, C. vesicaria, Eleocharis mamillata a Veronica scutellata. V mělké 

tůni v jihovýchodní části území, která v letním období zpravidla vysychá se vyskytují některé obecné 
druhy jako Alisma plantago-aquatica, Equisetum palustre a Ranunculus sceleratus, v okraji Persicaria 

hydropiper, Scirpus sylvaticus aj. Především severní a střední část bývalé střelnice, ale také jižní část 

bývalé dopadové plochy jsou v současné době pod silným tlakem expanzivních druhů, především 
Calamagrostis epigejos a Urtica dioica, významně se ale uplatňují také Alopecurus pratensis, Artemisia 

vulgaris, Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus, Hypericum maculatum, Tanacetum vulgare a 
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ostružiníky Rubus fruticosus agg. Na zarůstání se samozřejmě výrazně podílí i nálety dřevin (Alnus 

glutinosa, Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea) a křovitých vrb (zejména Salix cinerea a S. 

purpurea). Na sušších vyvýšených stanovištích (hlavně ve střední a severní části) jsou porosty 

s dominující Calamagrostis epigejos, ve vlhčích partiích se pak více uplatňují nálety dřevin, nicméně i do 

těchto míst se bez problémů třtina křovištní také šíří.  
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VÝSLEDKY A KOMENTOVANÝ PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ MOTÝLŮ 
 

Ve studovaném území byl v roce 2007 prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů nadčeledí 
Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, 

Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). 

Nomenklatura a systematické pořadí druhů je dle práce LAŠTŮVKA & all. (2005). Z důvodů 
doposud nezažitého přeřazení čeledi Satyridae, jako podčeledi Satyrinae do čeledi Nymphalidae, je v této 

práci čeleď Satyridae řazena samostatně.  

Použité zkratky: leg. – sebral, doložil; det. – determinoval, určil; coll. – sbírka, dokladový kus je 
uložen ve sbírce; ZA – J. Zámečník 

 

 
ZYGAENIDAE – VŘETENUŠKOVITÍ 
 

 Adscita statices (LINNAEUS, 1758) – zelenáček šťovíkový 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 2♂♂, ZA leg., det. (genitalia investig.) et coll.; 16.7.2007, 12 ex., ZA 

observ. 
 

 Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758) – vřetenuška obecná 
Dokladový materiál: 16.7.2007, 6 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 3 ex., ZA observ. 
 

 Zygaena purpuralis (BRÜNICH, 1763) – vřetenuška mateřídoušková 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 8♂♂/2♀♀, ZA leg., det. (genitalia investig.) et coll. 
 

 
HESPERIIDAE – SOUMRAČNÍKOVITÍ 
 

 Erynnis tages (LINNAEUS, 1758) – soumračník máčkový 
Dokladový materiál: 16.6.2007, 1♂, ZA leg., det. et coll.; 16.7.2007, 5 ex., ZA observ. 
 

 Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) – soumračník jitrocelový 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 2♂♂, ZA leg., det. et coll.; 16.7.2007, 1♂, ZA observ. 
 

 Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808) – soumračník čárečkovaný 
Dokladový materiál: 16.7.2007, 8♂♂, ZA leg., det. et coll.; 29.7.2007, 4♀♀, ZA observ. 
 

 Ochlodes sylvanus (ESPER, 1777) – soumračník rezavý 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 12 ex., ZA observ.; 16.7., 1♂, ZA leg., det. et coll.; 29.7.2007, 1 ex., ZA 

observ. 

 

 
PAPILIONIDAE – OTAKÁRKOVITÍ 
 

 Papilio machaon LINNAEUS, 1758 – otakárek fenyklový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 2 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 3 ex., ZA observ. 
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Druh je uveden jako „ohrožený“ v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny (dále jen vyhláška). V současné době druh nepatří mezi skutečně ohrožené motýly 

České republiky (cf. BENEŠ & all. 2002). Díky značnému útlumu zemědělství a otevřené populační 

struktuře dokáže velmi rychle osídlit řadu nových lokalit (včetně ruderálů, okrajů polí, zahrad 

v intravilánech obcí a měst) v krajině. 
 
PIERIDAE – BĚLÁSKOVITÍ 
 

 Leptidea reali REISSINGER, 1989 – bělásek Reálův 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 7♂♂/1♀, ZA leg., det. (genitalia investig.) et coll.; 16.7.2007, 4♂♂, ZA 

leg., det. (genitalia investig.) et coll. 
 

 Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) – bělásek zelný 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 8 ex., ZA observ.; 16.6.2007, 1 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 4 ex., ZA 

observ.; 8.8.2007, 4 ex., ZA observ. 
 

 Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) – bělásek řepový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 2 ex., ZA observ.; 16.6.2007, 8 ex., ZA observ.;  16.7.2007, 12 ex., ZA 

observ.; 17.9.2007, 11 ex., ZA leg., det. et coll. 
 

 Pieris napi (LINNAEUS, 1758) – bělásek řepkový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 23 ex., ZA observ.; 16.6.2007, 12 ex., ZA observ.;  21.6.2007, 9 ex., ZA 

observ.; 16.7.2007, 32 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 2 ex., ZA observ.; 17.9.2007, 1 ex., ZA leg., det. et coll. 
 

 Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758) – bělásek řeřichový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 5 ex., ZA observ.; 16.6.2007, 1♀, ZA leg., det. et coll. 
 

 Colias hyale (LINNAEUS, 1758) – žluťásek čičorečkový 
Dokladový materiál: 16.6.2007, 2 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 5 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 8 ex., ZA 

observ.; 17.9.2007, 2 ex., ZA leg., det. et coll. 
 

 Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) – žluťásek řešetlákový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 2 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 12 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 22 ex., ZA 
observ.; 8.8.2007, 17 ex., ZA observ.; 17.9.2007, 1 ex., ZA observ. 

 

 
LYCAENIDAE – MODRÁSKOVITÍ 
 

 Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761) – ohniváček černokřídlý 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 2♂♂, ZA leg., det. et coll.; 29.7.2007, 7 ex., ZA observ.; 17.9.2007, 1♂, 

ZA leg., det. et coll. 
 

 Lycaena tityrus (PODA, 1761) – ohniváček černoskvrnný 
Dokladový materiál: 16.7.2007, 21 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 2♂♂, ZA leg., det. et coll.; 8.8.2007, 4 ex., 

ZA observ. 
 

 Lycaena hippothoe (LINNAEUS, 1761) – ohniváček modrolemý 
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Dokladový materiál: 21.6.2007, 2♂♂, ZA leg., det. et coll.; 16.7.2007, 15 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 2 

ex., ZA observ. 
 

Ohniváček Lycaena hippothoe sice doposud nefiguruje na žádném červeném seznamu ohrožených 

motýlů ČR a není ani legislativně chráněn, přesto jej lze v regionu východních Čech považovat za 

ohrožený druh. Zejména v nížinných částech východočeského regionu (Polabí) je jeho ústup velmi 

nápadný, neboť na většině svých historických lokalit již vyhynul. V současné době přežívají poměrně 
silné metapopulace pouze v pahorkatinných oblastech (Železné hory, Orlické hory, Podorlicko, 

Podkrkonoší atd.). 
 

 Lycaena dispar (HAWORTH, 1803) – ohniváček černočárný 
Dokladový materiál: 16.6.2007, 1♂, ZA leg., det. & coll.; 12♂/1♀, J. Zámečník observ.; 29.7.2007, 

5♀♀/6♂♂, J. Zámečník observ.; 17.9.2007, 1♀, ZA observ. (cf. ZÁMEČNÍK 2007) 
 

Ohniváček Lycaena dispar je zařazen ve vyhlášce v kategorii „silně ohrožený druh“. Zároveň je uveden 

v Příloze II. soustavy Natura 2000 a v Příloze II. – Přísně chráněné druhy živočichů v Bernské konvenci. 

V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí, druh uveden není (cf. FARKAČ, 

KRÁL & ŠKORPÍK 2005), což zřejmě souvisí s jeho současným šířením a vazbou na biotopy typu různých 

vlhkých luk a ruderálů. 

V současné době probíhá nápadné šíření druhu do území východních Čech a to pravděpodobně tzv. 

Třebovskou branou mezi Lanškrounem a Moravskou Třebovou a druh pak dále obsazuje vhodné biotopy 

v nivě řek Tiché Orlice a Orlice, kudy proniká severozápadním směrem na Královéhradecko a dále louky 

v okolí říčky Loučná, kudy proniká západním směrem na Pardubicko (ZÁMEČNÍK 2007).  
I když lze druh považovat v současné době za „ne-ohrožený“ (cf. FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK 2005), 

upozorňuji na skutečnost, že tento trend může být pouze dočasný a stejně tak rychle, jako probíhalo 

osídlení nových lokalit ve východních Čechách, se z nich může motýl zase stáhnout. Ochrana druhu na 

vybraných lokalitách je proto žádoucí! 
Ve studovaném území se ohniváček L. dispar vyskytuje jednotlivě, ale s největší pravděpodobností trvale. 
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 Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758) – modrásek krušinový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 1♂/1♀, ZA leg., det. et coll.; 16.7.2007, 3 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 2 
ex., ZA observ. 
 

 Plebeius argus (LINNAEUS, 1758) – modrásek černolemý 
Dokladový materiál: 16.6.2007, 78 ex., ZA observ.; 6♂♂, ZA leg., det. et coll.; 21.6.2007, 54 ex., ZA 

observ.; 16.7.2007, 6 ex., ZA observ. 
 

Modrásek Plebeius argus sice doposud nefiguruje na žádném červeném seznamu ohrožených motýlů ČR 

a není ani legislativně chráněn, přesto jej lze v regionu východních Čech považovat za ohrožený druh 

(ne-li za silně ohrožený druh), neboť na většině svých historických lokalit již vyhynul.  
Pro přežití motýla na lokalitě je klíčová přítomnost drobných ploch s nezapojenou vegetací a 

s obnaženým substrátem. Na studované lokalitě doposud přežívá velmi početná populace a je 

pravděpodobné, že vhodně zvoleným managementem se její početnost navýší a druh se zde dlouhodobě 

udrží. 
 

 Aricia agestis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – modrásek tmavohnědý 
Dokladový materiál: 16.7.2007, 4♂♂, ZA leg., det. et coll.; 22 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 4 ex., ZA 

observ.; 8.8.2007, 5 ex., ZA observ. 
 

Ještě v nedávné době byl modrásek tmavohnědý považován za lokálně rozšířený druh motýla se striktní 

vazbou na xerotermní lokality (stepi, písčiny, vyprahlé svahy, železniční náspy, opuštěná pole atd.) (cf. 

Mapa 1: 
Síťová mapa s vyznačenými místy 
nálezů ohniváčka Lycaena dispar rutilus 
WERN., 1864 ve východních Čechách a 
na severozápadní Moravě do roku 2007. 
Lokality nápadně kopírují nivy řek 
Tiché Orlice, Orlice a Loučné, podél 
nichž se druh šíří na území východních 
Čech (ZÁMEČNÍK 2007). 
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BENEŠ, KONVIČKA [eds.] & al. 2002). Přibližně od konce 90. let minulého století se však na území 

východních Čech začíná nápadně šířit a osídluje bezlesí nejrůznějšího charateru, tedy i vlhké a 

podmáčené louky. Trend šíření pokračuje i nadále a zvláště v nížinných oblastech východních Čech, jej 

lze zastihnout na všech typech bezlesí. 

 
 Polyommatus amandus (SCHNEIDER, 1992) – modrásek ušlechtilý 
Dokladový materiál: 3.6.2007, 12 ex., ZA observ.; 21.6.2007, 2♂♂, ZA leg., det. et coll.; 14 ex., ZA 

observ.; 29.7.2007, 1 ex., ZA observ. 

 
 Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775) – modrásek jehlicový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 13 ex., ZA observ.; 3.6.2007, 2 ex., ZA observ.; 21.6.2007, 9 ex., ZA 

observ.; 16.7.2007, 2♂♂, ZA leg., det. et coll.; 23 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 12 ex., ZA observ.; 

8.8.2007, 1 ex., ZA observ.; 17.9.2007, 1♀, ZA leg., det. et coll. 
 
 
NYMPHALIDAE – BABOČKOVITÍ 
 

 Apatura ilia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – batolec červený 
Dokladový materiál: 16.7.2007, 1♀, ZA leg., det. et coll. 
 

I když je tento eurosibiřský druh motýla uveden ve vyhlášce jako ohrožený, lze jej ve skutečnosti 

považovat na celém území České republiky za druh, který chybí spíše v intenzivně obhospodařovaných a 
odlesněných krajinných celcích. 
Na studované lokalitě je potřeba udržet pestrou mozaiku biotopů v různých stádiích sukcese. Pro přežití 
druhu na lokalitě je potřebná přítomnost mladých a osluněných porostů Populus tremula, Populus nigra či 

Salix caprea. 
 

 Limenitis populi (LINNAEUS, 1758) – bělopásek topolový 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 1♂, ZA leg., det. et coll., 2 ex., ZA observ. 
 

I když je tento eurosibiřský druh motýla uveden ve vyhlášce jako ohrožený, lze jej ve skutečnosti 
považovat na celém území České republiky za druh, který chybí spíše v intenzivně obhospodařovaných a 

odlesněných krajinných celcích. 

Na studované lokalitě je potřeba udržet pestrou mozaiku biotopů v různých stádiích sukcese. Pro přežití 
druhu na lokalitě je nutné přítomnost mladých a osluněných porostů Populus tremula a  Populus nigra. 
 

 Limenitis camilla (LINNAEUS, 1764) – bělopásek dvouřadý 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 50 ex., ZA observ.; 4♂♂, ZA leg., det. et coll. 
 

Faunisticky velmi významný nález! Druh nebyl doposud z širšího okolí České Třebové vůbec uváděn. 
Navíc v regionálních muzejních sbírkách (Pardubice, Hradec Králové) neexistují doklady tohoto druhu ze 

studované oblasti. 
Bělopásek Limenitis camilla je zařazen podle Červeného seznamu motýlů ČR (cf. FARKAČ, KRÁL & 

ŠKORPÍK 2005) do kategorie „ohrožený“ a tento stupeň ohrožení lze akceptovat i pro území 

východočeského regionu. Z východních Čech jsou známy poměrně silné populace z Královéhradeckého 
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kraje (Náchodsko) a z území Pardubického kraje je recentně známa jen jedna velmi slabá populace v PR 

Žernov nedaleko Holic .  

Druh se na studované lokalitě vyskytuje ve velmi početné populaci (během jedné návštěvy bylo 

zaznamenáno transektovou metodou ca 50 motýlů) v relativně prosvětlených lesních porostech v jižní a 
jihozápadní části studovaného území, kde roste velmi hojně živná rostlina housenek zimolez Lonicera 

xylosteum. Samice bělopáska preferují ke kladení osluněné keře živné rostliny.  

Pro dlouhodobé udržení druhu na lokalitě je nezbytně nutné udržovat systém lesních světlin a průseků, 

ponechávat široké lesní lemy podél cest a znovu zavádět pařeziny! Naprosto nepřípustná je přeměna na 

smrkové monokultury. Díky činnosti armády v minulosti docházelo k pozitivnímu poškozování lesního 

porostu (dopady střel, pojezdy těžkou technikou apod.) a les se dlouhodobě udržel relativně rozvolněný. 

Pokud v současné době bude zavedeno klasické lesnické hospodaření, je jen otázkou času, kdy druh na 

lokalitě vyhyne. 
 

  Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758) – babočka jilmová 
Dokladový materiál: 17.9.2007, 1 ex., ZA observ. 
 

Na území východních Čech relativně plošně rozšířený druh s otevřenými populacemi, který však není 

nikde hojný. Pro jeho přítomnost na lokalitě postačí dlouhodobě udržovat pestrou mozaiku biotopů – 
osluněné křovinaté jilmy (Ulmus spp.) či vrby (Salix spp.). 
 

 Inachis io (LINNAEUS, 1758) – babočka paví oko 
Dokladový materiál: 16.7.2007, 3 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 12 ex., ZA observ.; 17.9.2007, 1 ex., ZA leg., 

det. et coll. 
 

 Aglais urticae (LINNAEUS, 1758) – babočka kopřivová 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 1 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 2 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 14 ex., ZA 

observ.; 17.9.2007, 3 ex., ZA leg., det. et coll. 
 

 Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758) – babočka admirál 
Dokladový materiál: 8.8.2007, 2 ex., ZA observ. 
 

 Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758) – babočka bodláková 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 1 ex., ZA observ.; 29.7.2007, 6 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 12 ex., ZA 

observ. 
 

 Polygonia c-album (LINNAEUS, 1758) – babočka bílé c 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 2 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 4 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 1 ex., ZA 

observ.; 17.9.2007, 1 ex., ZA leg., det. et coll. 
 

 Araschnia levana (LINNAEUS, 1758) – babočka síťkovaná 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 11 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 1 ex., ZA leg., det. et coll., 12 ex., ZA 
observ. 
 

 Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758) – perleťovec stříbropásek 
Dokladový materiál: 16.7.2007, 2 ex., ZA observ., 1♀ f. valesina, ZA leg., det. et coll.; 29.7.2007, 2 ex., 

ZA observ. 
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 Argynnis adippe (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – perleťovec prostřední 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 2 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 1 ex., ZA leg., det. et coll.; 29.7.2007, 3 ex., 

ZA observ. 
 

Tento druh lze na území ČR považovat za ohrožený a i v rámci východočeského regionu lze toto 

zařazení akceptovat. Potěšující je skutečnost, že v posledních několika letech je pozorováno na celém 

území ČR nápadné šíření motýla na nové lokality a tento trend je patrný i ve východních Čechách. 
Perleťovec Argynnis adippe je vázán především na světlé a slunné lokality v listnatých lesích.  
 

 Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758) – perleťovec menší 
Dokladový materiál: 3.6.2007, 1 ex., ZA leg., det. et coll.; 16.7.2007, 6 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 5 ex., 

ZA observ.; 17.9.2007, 1 ex., ZA leg., det. et coll. 
 

 Boloria selene (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – perleťovec nejmenší 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 2♂♂, ZA leg., det. et coll. 
 

 Boloria dia (LINNAEUS, 1767) – perleťovec nejmenší 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 3♂♂, ZA leg., det. et coll.; 16.7.2007, 1♂, ZA leg., det. et coll. 
 
 
SATYRIDAE – OKÁČOVITÍ 
 

 Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) – okáč bojínkový 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 1 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 23 ex., ZA observ., 1♂, ZA leg., det. et coll.; 
29.7.2007, 7 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 6 ex., ZA observ. 
 

 Erebia medusa (LINNAEUS, 1758) – okáč rosičkový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 12 ex., ZA observ., 2♂♂, ZA leg., det. et coll.; 21.6.2007, 2 ex., ZA 

observ. 
 

Lokálně, ale ve východních Čechách relativně plošně rozšířený druh motýla. Početné populace 

v Pardubickém kraji jsou recentně známy především ze Železných hor a jejich podhůří a ze Svitavska. 

V Polabí je druh rozšířen především ve světlejších dubových lesích, kde obývá paseky, lesní okraje a 
lesní cesty. V posledních několika letech je pozorováno a dokumentováno (především v Polabí) nápadné 

šíření druhu na nové lokality.  
 

 Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758) – okáč luční 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 3 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 36 ex., ZA observ., 2♂, ZA leg., det. et coll.; 

29.7.2007, 34 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 12 ex., ZA observ. 
 

 Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758) – okáč prosíčkový 
Dokladový materiál: 21.6.2007, 12 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 8 ex., ZA observ. 
 

 Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) – okáč poháňkový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 32 ex., ZA observ.; 16.6.2007, 17 ex., ZA observ.;  21.6.2007, 11 ex., ZA 

observ.; 16.7.2007, 46 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 21 ex., ZA observ.; 17.9.2007, 1 ex., ZA leg., det. et 

coll. 
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 Coenonympha glycerion (BORKHAUSEN, 1788) – okáč třeslicový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 2 ex., ZA observ.; 16.6.2007, 29 ex., ZA observ., 4♂♂/1♀, ZA leg., det. et 

coll.;  21.6.2007, 7 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 2 ex., ZA observ. 
 

 Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758) – okáč pýrový 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 7 ex., ZA observ.; 16.6.2007, 2 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 4 ex., ZA 

observ. 
 

 Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767) – okáč zední 
Dokladový materiál: 16.5.2007, 1 ex., ZA observ.; 16.7.2007, 2 ex., ZA observ.; 8.8.2007, 1 ex., ZA 

observ. 
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NEPOTVRZENÉ (DOLOŽENÉ) HISTORICKÉ NÁLEZY MOTÝLŮ Z OKOLÍ OBCE SEMANÍN 
 

V následujícím přehledu jsou uvedeny 2 druhy motýlů sbírané lepidopterologem L. Širokým v 60. a  70. 

letech minulého století v širším okolí obce Semanín. Bohužel, Širokého nálezy již dnes není možné 

přesně lokalizovat. Vzhledem k charakteru biotopů studovaného území, je však možné jejich výskyt 

v minulosti na lokalitě považovat za velmi pravděpodobný. Je také možné předpokládat, že oba druhy 

jsou v okolí obce Semanín, či na samotné lokalitě, stále přítomny a v roce 2007 jen unikly pozornosti 

autora inventarizačního průzkumu. 

 
 Argynnis aglaia (Linnaeus, 1758) – perleťovec  
Dokladový materiál: Bohemia, Semanín, 18.7.1963, leg. et det. L. Široký, MVČ HK coll., ZA revid. 2007 
 

Druh z okolí obce Semanín doložil Široký. Jeho recentní výskyt se však nepodařilo prokázat. Vzhledem 

k charakteru samotné lokality a okolní krajiny, lze předpokládat, že se zde druh může vyskytovat i 

recentně. 
 

 Brenthis ino (ROTTEMBURG, 1775) – perleťovec kopřivový 
Dokladový materiál: Bohemia, Semanín, 25.6.1970, leg. et det. L.Široký, MVČ HK coll., ZA revid. 2007 
 

Tento eurosibiřský druh motýla je vázán na dlouhodobě neobhospodařované vlhké louky či okraje 
melioračních kanálů se živnými rostlinami tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) nebo krvavcem 

totenem (Sanguisorba officinalis). Ve východních Čechách se na vhlkých ruderálech vyskytuje často 

společně s modráskem Maculinea nausithous. V současné době je druh v regionu východních Čech 

rozšířen lokálně, ale víceméně plošně. 

Ohrožení pro jeho populace představuje především celoplošné kosení lučních porostů či intenzivní a 

pravidelné kosení vegetace v okolí melioračních kanálů. Optimální je pro něj mozaika kosené a nekosené 
vegetace. 

Výskyt druhu z okolí obce Semanín doložil Široký. Jeho recentní výskyt se však nepodařilo prokázat. 

Vzhledem k charakteru samotné lokality a okolní krajiny, lze předpokládat, že se zde druh může 

vyskytovat i recentně. 

 

 

 

Dne 16.7.2007 byl proveden orientační entomologický průzkum v bývalém sadu ovocných dřevin 
(západně od obce) a v okolí motokrosové dráhy (severozápadně od obce) z důvodu ověření historického 
údaje o výskytu modráska Maculinea arion z okolí obce Semanín. Recentní výskyt tohoto kriticky 

ohroženého druhu se bohužel prokázat nepodařilo, ale jeho výskyt by mohl být zvláště v okolí 

motokrosové dráhy možný a bylo by vhodné po jeho přítomnosti pátrat i v dalších letech. Seznam 

zjištěných druhů motýlů na obou lokalitách je uveden v Tabulce č. 3. 
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TABULKA 1: Souhrnný přehled zjištěných druhů 
 

Novela č. 175/2006 Sb. vyhlášky č. 395/1992 Sb. zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:  §1 – kriticky ohrožený druh, §2 

– silně ohrožený druh,  §3 – ohrožený druh; Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí [FARKAČ, KRÁL & 

ŠKORPÍK (eds.) 2005]: CR (kriticky ohrožený), EN (ohrožený), VU (zranitelný, vulnerable), NT (téměř ohrožený). Biotopová vazba 

jednotlivých druhů vychází z práce BENEŠ & all. 2002  (s výjimkou čeledi Zygaenidae) a je upravena podle charakteru studované 

lokality. Biotopová vazba druhů čeledi Zygaenidae byla stanovena podle subjektivního názoru autora a vztahuje se k regionu 

východních Čech. Zoogegorafická příslušnost byla stanovena na základě studované literatury (KOSTROWICKY 1953, 1969; HRUBÝ 

1964; NAUMANN & ALL. 1984; REIPRICH & OKÁLI 1988, 1989; HIGGINS & RILLEY 1993 a v neposlední řadě podle práce BENEŠ & all. 

2002: EU – eurosibiřský prvek, EV – evropský prvek, HO – holarktický prvek, KO – kosmopolitní prvek, PAL – palearktický prvek, 

ZPL – západopalearktický prvek, ATM – atlantomediteránní prvek, MED – mediteránní prvek, PON – pontomediteránní prvek. 
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Adscita statices zelenáček šťovíkový Zygaenidae hygrofil EV ─ ─ ─ 

Aglais urticae babočka kopřivová Nymphalidae ubikvista PAL ─ ─ ─ 

Anthocharis cardamines bělásek řeřichový Pieridae mezofil-1 PAL ─ ─ ─ 

Apatura ilia batolec červený Nymphalidae mezofil-3 EU §3 ─ ─ 

Aphantopus hyperantus okáč prosíčkový Satyridae mezofil-1 PAL ─ ─ ─ 

Araschnia levana babočka síťkovaná Nymphalidae mezofil-2 PAL ─ ─ ─ 

Argynnis adippe perleťovec prostřední Nymphalidae mezofil-2 PAL ─ VU ─ 

Argynnis paphia perleťovec stříbropásek Nymphalidae mezofil-3 EU ─ ─ ─ 

Aricia agestis modrásek tmavohnědý Lycaenidae xerotermofil-1 PAL ─ ─ ─ 

Boloria dia perleťovec nejmenší Nymphalidae mezofil-1 EU ─ ─ ─ 

Boloria selene  perleťovec dvanáctitečný Nymphalidae mezofil-2 HO ─ ─ ─ 

Carterocephalus palaemon soumračník jitrocelový Hesperidae mezofil-2 HO ─ ─ ─ 

Celastrina argiolus modrásek krušinový Lycaenidae mezofil-3 HO ─ ─ ─ 

Coenonympha glycerion okáč třeslicový Satyridae hygrofil EU ─ ─ ─ 

Coenonympha pamphilus okáč poháňkový Satyridae ubikvista PAL ─ ─ ─ 

Colias hyale žluťásek čičorečkový Pieridae ubikvista EU ─ ─ ─ 

Erebia medusa okáč rosičkový Satyridae mezofil-2 EU ─ ─ ─ 

Erynnis tages soumračník máčkový Hesperidae xerotermofil-1 EU ─ ─ ─ 

Gonepteryx rhamni žluťásek řešetlákový Pieridae mezofil-2 ZPL ─ ─ ─ 

Inachis io babočka paví oko Nymphalidae ubikvista PAL ─ ─ ─ 

Issoria lathonia perleťovec malý Nymphalidae ubikvista ZPL ─ ─ ─ 

Leptidea reali bělásek Reálův Pieridae mezofil-2 ZPL ─ ─ ─ 

Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Nymphalidae mezofil-3 PAL ─ ─ ─ 

Limenitis populi bělopásek topolový Nymphalidae mezofil-3 EU §3 ─ ─ 

Lycaena dispar ohniváček černočárný Lycaenidae hygrofil PAL §2 ─ ano 

Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý Lycaenidae hygrofil EU ─ ─ ─ 

Lycaena phlaeas ohniváček černokřídlý Lycaenidae ubikvista HO ─ ─ ─ 

Lycaena tityrus ohniváček černoskvrnný Lycaenidae mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ 

Maniola jurtina okáč luční Satyridae ubikvista ZPL ─ ─ ─ 

Melanargia galathea okáč bojínkový Satyridae mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ 

Nymphalis polychloros babočka jilmová Nymphalidae mezofil-3 ZPL ─ ─   
Ochlodes sylvanus soumračník rezavý Hesperidae ubikvista PAL ─ ─ ─ 

Papilio machaon otakárek fenyklový Papilionidae ubikvista PAL §3 ─ ─ 

Pararge aegeria okáč pýrový Satyridae mezofil-3 ZPL ─ ─ ─ 

Pieris brassicae bělásek zelný Pieridae ubikvista ZPL ─ ─ ─ 

Pieris napi bělásek řepkový Pieridae ubikvista PAL ─ ─ ─ 

Pieris rapae bělásek řepový Pieridae ubikvista KO ─ ─ ─ 
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Plebeius argus modrásek čenolemý Lycaenidae xerotermofil-1 PAL ─ ─ ─ 

Polygonia c-album babočka bílé c Nymphalidae mezofil-3 PAL ─ ─ ─ 

Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý Lycaenidae mezofil-1 PAL ─ ─ ─ 

Polyommatus icarus modrásek jehlicový Lycaenidae ubikvista PAL ─ ─ ─ 

Thymelicus lineola soumračník čárečkovaný Hesperidae mezofil-1 HO ─ ─ ─ 

Vanessa atalanta babočka admirál Nymphalidae ubikvista HO ─ ─ ─ 

Vanessa cardui babočka bodláková Nymphalidae ubikvista KO ─ ─ ─ 

Zygaena filipendulae vřetenuška obecná Zygaenidae mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ 

Zygaena purpuralis vřetenuška mateřídoušková Zygaenidae xerotermofil-1 EU ─ ─ ─ 

 
 
TABULKA 2: Druhy významné z hlediska ochrany přírody 
 

Novela č. 175/2006 Sb. vyhlášky č. 395/1992 Sb. zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:  §1 – kriticky ohrožený druh, §2 

– silně ohrožený druh,  §3 – ohrožený druh; Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí [FARKAČ, KRÁL & 

ŠKORPÍK (eds.) 2005]: CR (kriticky ohrožený), EN (ohrožený), VU (zranitelný, vulnerable), NT (téměř ohrožený).  

Biotopová vazba jednotlivých druhů vychází z práce BENEŠ & all. 2002  (s výjimkou čeledi Zygaenidae) a je upravena podle 

charakteru studované lokality. Biotopová vazba druhů čeledi Zygaenidae byla stanovena podle subjektivního názoru autora a 

vztahuje se k regionu východních Čech. 
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Apatura ilia batolec červený Nymphalidae mezofil-3 §3 ─ ─ 
Argynnis adippe perleťovec prostřední Nymphalidae mezofil-2 ─ VU ─ 
Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Nymphalidae mezofil-3   VU   
Limenitis populi bělopásek topolový Nymphalidae mezofil-3 §3 ─ ─ 
Lycaena dispar ohniváček černočárný Lycaenidae hygrofil §2 ─ ano 
Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý Lycaenidae hygrofil ─ ─ ─ 
Nymphalis polychloros babočka jilmová Nymphalidae mezofil-3 ─ ─   
Papilio machaon otakárek fenyklový Papilionidae ubikvista §3 ─ ─ 
Plebeius argus modrásek čenolemý Lycaenidae xerotermofil-1 ─ ─ ─ 
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ROZBOR FAUNY MOTÝLŮ 
Na studované lokalitě bylo v roce 2007 zjištěno celkem 46 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea 

(čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, 

Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). 

 
GRAF 1 

Zastoupení jednotlivých druhů motýlů podle biotopové vazby

7; 15%
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mezofil-3
ubikvista
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Z grafu 1 je patrné, že nejvíce jsou na lokalitě zastoupeni tzv. ubikvisté, což jsou druhy méně 

náročné s vazbou na různé biotopy, včetně ruderálů, agrocenóz, okrajů polí či intravilánů obcí (cf. BENEŠ 

& all. 2002). Z hlediska ochrany přírody jsou nejméně ohroženi a patří k běžně rozšířeným druhům 

motýlů. Celkem zde bylo zjištěno 15 druhů řazených do skupiny ubikvistů (tj. 33% zjištěné fauny) a patří 
sem druhy z těchto čeledí: Hesperidae - Ochlodes sylvanus; Lycaenidae - Lycaena phlaeas, 

Polyommatus icarus; Nymphalidae - Aglais urticae, Inachis io, Issoria lathonia, Vanessa atalanta, 

Vanessa cardui; Papilionidae - Papilio machoan; Pieridae - Colias hyale, Pieris brassicae, Pieris napi, 

Pieris rapae; Satyridae - Coenonympha pamphilus, Maniola jurtina.. 

Další, nejpočetnější skupinou jsou druhy mezofilní, kteří jsou řazeni do třech samostatných 

podskupin. Kategorii „mezofil-1“ představují druhy žijící na otevřených biotopech, především na 

mezofilních loukách. Ve zkoumané lokalitě jsou zastoupeni celkem 8 druhy (tj. 17% zjištěné fauny) a patří 
sem druhy z těchto čeledí: Hesperidae – Thymelicus lineola; Lycaenidae –Lycaena tityrus, Polyommatus 

amandus; Nymphalidae – Boloria dia; Pieridae – Anthocharis cardamines; Satyridae – Aphantopus 

hypernatus, Melanargia galathea; Zygaenidae - Zygaena filipendulae. 

Kategorii „mezofil-2“ představují druhy preferující rozhraní lesních a lučních biotopů, lesní louky, 

světliny, paseky aj. Ve zkoumané lokalitě jsou zastoupeni celkem 7 druhy (tj. 15% zjištěné fauny) a patří 
sem: Hesperidae – Carterocephalus palaemon; Nymphalidae – Araschnia levana, Argynnis adippe, 

Boloria selene; Pieridae – Gonepteryx rhamni, Leptidea reali; Satyridae – Erebia medusa. 

Kategorii „mezofil-3“ představují druhy žijící v lesních biotopech. Na studované lokalitě jsou 
zastoupeni celkem 8 druhy (tj. 17% zjištěné fauny) a patří sem: Lycaenidae – Celastrina argiolus; 
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Nymphalidae – Apatura ilia, Argynnis paphia, Limenitis camilla, Limenitis populi, Nymphalis polychloros, 

Polygonia c-album; Satyridae – Pararge aegeria. 

Kategorii „hygrofil“ zastupují druhy žijící na podmáčených loukách a slatiništích (eutrofních 

mokřadech). Na studované lokalitě je tato skupina zastoupena 4 druhy (tj. 9% zjištěné fauny) a patří sem: 
Lycaenidae – Lycaena dispar, Lycaena hippothoe; Satyridae – Coenonympha glycerion; Zygaenidae – 

Adscita statices. 

Kategorii „xerotermofil-1“ zastupují druhy žijící na otevřených xerotermních biotopech, převážně 

na krátkostébelných stepních trávnících. Ve zkoumané lokalitě je tato skupina zastoupena 4 druhy (tj. 9% 
zjištěné fauny) a patří sem: Hesperidae – Erynnis tages; Lycaenidae – Aricia agestis, Plebeius argus; 

Zygaenidae – Zygaena purpuralis. 

 
Společenstvo denních motýlů navrhované PP Střelnice u Semanína je poměrně vyrovnané a odpovídá 

charakteru stávajících biotopů. Z výše uvedeného textu je patrné, že v území převažují ubikvisté a druhy 

mezofilní. Stejným poměrem, vůči sobě, jsou na lokalitě zastoupeny také druhy hygrofilní a xerotermofilní.  
V rámci zachování a podpory stávající fauny denních motýlů je nutné v území zavést vhodný 

management, který by podporoval zachování různých biotopů v různých stádiích sukcese a to na všech 

typech stanovišť. Nebývá to časté, ale management navržený botanikem Lustykem (LUSTYK 2007) je 

částečně odpovídající i požadavkům z hlediska entomologie. 
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TABULKA 3: Přehled druhů motýlů zjištěných na lokalitách - bývalý ovocný sad západně od obce (Mapa 2) a 
motokrosová dráha severozápadně od obce (Mapa 3) 
 

Novela č. 175/2006 Sb. vyhlášky č. 395/1992 Sb. zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:  §1 – kriticky ohrožený druh, §2 

– silně ohrožený druh,  §3 – ohrožený druh; Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí [FARKAČ, KRÁL & 

ŠKORPÍK (eds.) 2005]: CR (kriticky ohrožený), EN (ohrožený), VU (zranitelný, vulnerable), NT (téměř ohrožený). Biotopová vazba 

jednotlivých druhů vychází z práce BENEŠ & all. 2002  (s výjimkou čeledi Zygaenidae) a je upravena podle charakteru studované 

lokality. Biotopová vazba druhů čeledi Zygaenidae byla stanovena podle subjektivního názoru autora a vztahuje se k regionu 

východních Čech. Zoogegorafická příslušnost byla stanovena na základě studované literatury (KOSTROWICKY 1953, 1969; HRUBÝ 

1964; NAUMANN & ALL. 1984; REIPRICH & OKÁLI 1988, 1989; HIGGINS & RILLEY 1993 a v neposlední řadě podle práce BENEŠ & all. 

2002: EU – eurosibiřský prvek, EV – evropský prvek, HO – holarktický prvek, KO – kosmopolitní prvek, PAL – palearktický prvek, 

ZPL – západopalearktický prvek, ATM – atlantomediteránní prvek, MED – mediteránní prvek, PON – pontomediteránní prvek. 

Přítomnost druhu na lokalitě je označena symbolem +, absence druhu na lokalitě je označena symbolem -. 
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Aglais urticae babočka kopřivová Nymphalidae + + ubikvista PAL ─ ─ ─ 
Aphantopus hyperantus okáč prosíčkový Satyridae + - mezofil-1 PAL ─ ─ ─ 
Araschnia levana babočka síťkovaná Nymphalidae + + mezofil-2 PAL ─ ─ ─ 
Argynnis adippe perleťovec prostřední Nymphalidae - + mezofil-2 PAL ─ VU ─ 
Argynnis paphia perleťovec stříbropásek Nymphalidae + + mezofil-3 EU ─ ─ ─ 
Aricia agestis modrásek tmavohnědý Lycaenidae + + xerotermofil-1 PAL ─ ─ ─ 
Boloria dia perleťovec nejmenší Nymphalidae + + mezofil-1 EU ─ ─ ─ 
Boloria selene  perleťovec dvanáctitečný Nymphalidae + + mezofil-2 HO ─ ─ ─ 
Celastrina argiolus modrásek krušinový Lycaenidae - + mezofil-3 HO ─ ─ ─ 
Coenonympha glycerion okáč třeslicový Satyridae - + hygrofil EU ─ ─ ─ 
Coenonympha pamphilus okáč poháňkový Satyridae + + ubikvista PAL ─ ─ ─ 
Colias hyale žluťásek čičorečkový Pieridae + - ubikvista EU ─ ─ ─ 
Erynnis tages soumračník máčkový Hesperidae + + xerotermofil-1 EU ─ ─ ─ 
Gonepteryx rhamni žluťásek řešetlákový Pieridae + + mezofil-2 ZPL ─ ─ ─ 
Inachis io babočka paví oko Nymphalidae - + ubikvista PAL ─ ─ ─ 
Issoria lathonia perleťovec malý Nymphalidae - + ubikvista ZPL ─ ─ ─ 
Leptidea reali bělásek Reálův Pieridae - + mezofil-2 ZPL ─ ─ ─ 
Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý Lycaenidae + + hygrofil EU ─ ─ ─ 
Lycaena phlaeas ohniváček černokřídlý Lycaenidae - + ubikvista HO ─ ─ ─ 
Lycaena tityrus ohniváček černoskvrnný Lycaenidae + + mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ 
Maniola jurtina okáč luční Satyridae + + ubikvista ZPL ─ ─ ─ 
Melanargia galathea okáč bojínkový Satyridae + + mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ 
Ochlodes sylvanus soumračník rezavý Hesperidae + + ubikvista PAL ─ ─ ─ 
Papilio machaon otakárek fenyklový Papilionidae - + ubikvista PAL §3 ─ ─ 
Pararge aegeria okáč pýrový Satyridae + + mezofil-3 ZPL ─ ─ ─ 
Pieris brassicae bělásek zelný Pieridae + + ubikvista ZPL ─ ─ ─ 
Pieris napi bělásek řepkový Pieridae - + ubikvista PAL ─ ─ ─ 
Pieris rapae bělásek řepový Pieridae + + ubikvista KO ─ ─ ─ 
Plebeius argus modrásek čenolemý Lycaenidae - + xerotermofil-1 PAL ─ ─ ─ 
Polygonia c-album babočka bílé c Nymphalidae + + mezofil-3 PAL ─ ─ ─ 
Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý Lycaenidae + + mezofil-1 PAL ─ ─ ─ 
Polyommatus icarus modrásek jehlicový Lycaenidae + + ubikvista PAL ─ ─ ─ 
Thymelicus lineola soumračník čárečkovaný Hesperidae + + mezofil-1 HO ─ ─ ─ 
Vanessa atalanta babočka admirál Nymphalidae - + ubikvista HO ─ ─ ─ 
Vanessa cardui babočka bodláková Nymphalidae + + ubikvista KO ─ ─ ─ 
Zygaena filipendulae vřetenuška štírovníková Zygaenidae + + mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ 
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Mapa 2: 
V leteckém snímku je červenou čarou vyznače-
na navštívená plocha sadu s předpokládaným 
výskytem Maculinea arion. 

Mapa 3: 
V leteckém snímku je červenou čarou vyznače-
na navštívená plocha motokrosu 
s potencionálním výskytem Maculinea arion. 
Lokalitu by bylo vhodné v roce 2008 navštívit 
opakovaně, protože vzhledem k charakteru bio-
topů je zde možné očekávat nálezy zajímavých 
druhů motýlů. 
 



 21 

DOPORUČENÝ MANAGEMENT 
Navrhovaná PP Střelnice u Semanína patří mezi území, která byla po delší dobu využívaná k armádním 

účelům. Ať je v současnosti tato činnost hodnocena jakkoliv, na přírodní složky studovaného území měla 

tato činnost zcela pozitivní vliv. Díky činnosti armády se zde postupně vytvořila pestrá mozaika vegetace 

různých biotopů v různých stádiích sukcese a tomu odpovídá i stávající druhové složení fauny 

bezobratlých. Navržený management by tedy měl svým způsobem simulovat činnost armády v minulosti 

a vytvořit tak žádoucí a pozitivní disturbance, které by umožnily dlouhodobé udržení ranných sukcesních 

stádií všech typů biotopů na území PP. Zavedení konzervativního managementu, tedy nejčastějších 

způsobů obhospodařování většin ZCHÚ (cf. PETŘÍČEK (eds.) & all. 1999, MÍCHAL, PETŘÍČEK (eds.) & all. 
1999), by vedlo s největší pravděpodobností k likvidaci nejcennějších stanovišť ve studovaném území.  

V území nebyl od doby jejího opuštění armádou prováděn žádný smysluplný management (až na malou 

výjimku – pravidelní kosení slatinné loučky), a tak většina nejcennějších ploch postupně zarůstá a 

přerostla vegetací, rozvolněné plochy vegetace s obnaženými ploškami půdy se zatáhly a podstatná část 

území v současnosti postupně zarůstá náletem dřevin. 

Kritická situace je i v přiléhajících lesních porostech. V minulosti byly tyto lesy (alespoň jejich části) 

pozitivně poškozovány výbuchy munice a pohybem vojenské techniky. Docházelo tak k jejich výraznému 

prosvětlování a disturbancím. V současnosti je v lesích již zavedeno klasické lesnické hospodaření, které 
je pro většinu fauny motýlů, ale i dalších významných druhů bezobratlých živočichů, víceméně likvidační!  
 

NAVRŽENÉ TYPY MANAGEMENTŮ PRO STUDOVANÉ ÚZEMÍ 
Navržené typy managementu jsou pouze návrhem činností, které by bylo v území vhodné provádět a 

simulovat jimi činnost armády. V této fázi návrhu managementu nelze jednoznačně stanovit, jak často 

bránovat, používat graminicidy (schválené přípravky SRS), mechanické odstraňování drnu apod., neboť 

území je velmi cenné z botanického hlediska a konkrétní návrhy managementových činností by měly být 

konzultovány s botaniky.  

Jednotlivé managementové zásahy by bylo vhodné nejprve vyzkoušet na menších plochách a na základě 

výsledků, pak stanovit konkrétní managementové zásahy pro konkrétní plochy (kde bránovat, kde použít 
graminicidy, kde vypalovat, kde použít mechanické odstranění drnu). 

 

kosení – tradiční kosení lučních porostů má v rámci studovaného území smysl je malé slatinné loučce, 

která je tímto způsobem dlouhodobě udržována. Jelikož se jedná o poměrně malou plochu, je možné ji 

kosit celoplošně a podle potřeby botaniků. Nutné je pravidelné vyřezávání náletových dřevin a bylo by 

vhodné zvážit i případné přebránování lučního porostu, aby došlo k pozitivnímu rozvolnění, dnes již 

zapojeného, vegetačního krytu (optimální podmínky pro klíčení orchidejí). 

bránování  -  tento zásah bude používán spíše k udržení nízkého zapojení drnu docíleného razantními 
zásahy, jako je např. mechanické odstranění drnu. Je možné jej používat pro šetrnější a postupné 

snižování množství vegetace na místech, která v současnosti nejsou příliš zapojená. Po zásahu by měla 

být odstraněna "shrabaná" biomasa. 

mechanické odstranění drnu – mechanické odstranění drnu by mělo být prováděno na menších ploškách 

nebo v pásech, kde je nutné rychle odstranit vegetační kryt i s vrstvou půdy. Tento typ zásahu byl měl být 

prováděn na ploškách s plně zapojenými travinnými porosty a s dominantními porosty invazní třtiny 
Calamagrostis epigejos a dalšími zde nežádoucími druhy. Vrstva substrátu s vegetačním krytem by měla 
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být shrnuta buldozerem do hloubky ca 5-10cm půdy. Shrnutou zeminu je nutné deponovat mimo území 

navržené PP. Bude-li zásah situován do období X-XI. a zemina ponechána na místě, je před shrnutím 

nutné plochu posekat a biomasu odstranit mimo území. 

chemická cesta neboli graminicidy - velmi vhodné pro odstranění drnu se jeví také chemická cesta a 

použití selektivního herbicidu na jednoděložné rostliny.  

Množství zahraničních studií ukazuje na vhodnost použití herbicidů právě při restaurování některých typů 
biotopů. Ve Velké Británii se jedná o běžně používanou metodu při obnově vřesovišť.  Ve Velké Británii 
byla velkým problémem invaze bezkolence Molinia sp. (THOMAS & all. 2001) do porostů vřesu. Zpočátku 

se na obnovu těchto biotopů a k potlačení bezkolence používaly neselektivní herbicidy, konkrétně 

Glyphosate (MAFF No. 06941; PSD/HSE, 1988). Zásah sice zredukoval bezkolenec, docházelo však 

také k částečnému omezení vřesu. Následně začaly být požívány selektivní herbicidy (graminicidy) 

například Propaquizafop, Quizaofop-ethyl či Cycloxydim. Ukázalo se, že použití této metody bylo velmi 

vhodné, protože nedošlo ke změně v druhové a abundanční skladbě vřesovištních druhů. V případě 

alternativních (pro Anglii!) metod potlačení bezkolence, jako je zavedení pastvy a seče k těmto změnám 
dochází. Jako vhodné se tak jeví použití specifického herbicidu (v našem případě graminicidu) a 

následné opakované disturbování ploch spolu s přebránováním a sečí. Obnova původních 

disturbovaných míst pouze mechanickou cestou bude sice nákladná, co do množství zeminy, které bude 
po shrnutí nutné uskladnit, ale i značně problematická. U zcela nežádoucích druhů (např. Calamagrostis 

epigejos) by pouze mechanické odstraňování mohlo na některých místech vést k jejich rozšíření.  

Selektivních herbicidů se nevyužívá pouze v Anglii na eliminaci bezkolence, ale také na kapraď hasivku 

orličí. Herbicidy jsou například používány v Austrálii na obnovu eukalyptových lesů nebo kostřavových luk 
(fescue grassland) v Montaně (RICE & TONEY 1998) atd. 

Současné herbicidy se rozkládají velmi rychle (do několika dnů) a jsou velmi selektivní. Jestliže dokáží 

eliminovat pouze určitý typ rostlin, je krajně nepravděpodobné, že by dokázaly ohrozit živočichy jinak než 

odstraněním potravy (živné rostliny). Takovéto zásahy by se navíc prováděly jen na určitých místech a po 

drobných ploškách. Chemická cesta odstraňuje pouze vybranou složku vegetace, nedochází 

k odstraňování půdy a organismů na ni vázaných. Ve finále se proto jedná o šetrnější způsob ve vztahu k 

rostlinám i organismům (zejména edafickým), než je mechanické odstranění vegetace i půdy.  

Aplikaci graminicidu je po zaschnutí rostlin nutné doplnit pobránováním a následným shrabáním biomasy. 
Docílíme tak snížení uvolnění živin z odumřelých rostlin. Po těchto managementových zásazích by mělo 

dojít k uválcování plochy pro snížení možnosti uchycení se ruderálních druhů rostlin. 

vypalování - tento typ managementu, který zde během činnosti armády byl velmi pravděpodobný, je 

vhodné situovat na menší a sušší plošky. Prováděn by měl být v brzkém jaru (popř. za holomrazu). Na 
místech, kde je přítomna Calamagrostis epigejos je nutné tento zásah provést v brzkém jaru, neboť v této 

době je jinak pyrofilní třtina nejvíce zranitelná. 

terénní deprese – v území je třeba obnovit řadu terénních depresí, které pozitivně zvyšují heterogenitu 

celého území. Terénní deprese je vhodné vytvářet dvěmi způsoby: bagrováním a řízenými výbuchy. 
Každý z těchto způsobů vyváří jámy o jiném tvaru. Výbuchem získáme trychtýřový tvar prakticky bez 

vyvýšených okrajů, na rozdíl od bagrování, které vytváří dva typy sklonu svahů v jámě a z vyhrnuté 

zeminy val nad úroveň terénu. Je vhodné část těchto zásahů situovat do již existujících jam. 
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a) bezlesí 
slatinná louka s výskytem orchidejí – jedná se o typ biotopu, který je jako jediný v celém území možné 

prakticky udržovat pravidelným a tradičním kosením, vhodné je provést přebránování koseného lučního 

porostu, aby došlo k jeho pozitivnímu rozvolnění (optimální podmínky pro klíčení řady druhů orchidejí), 

mokřadní luční porosty v nejbližším okolí slatinné louky – vegetace je různě degradovaná a nekosená, 

jako optimální management se v první fázi jeví její kompletní pokosení a odstranění stařiny, včetně 
náletových dřevin a pozdější přebránování, aby došlo k rozvolnění dnes zapojených travních porostů, 

mechanické odstranění drnu by mělo být prováděno na menších ploškách nebo v pásech, kde je nutné 

rychle odstranit vegetační kryt i s vrstvou půdy. Tento typ zásahu byl měl být prováděn na ploškách 
s plně zapojenými travinnými porosty a s dominantními porosty invazní třtiny Calamagrostis epigejos a 

dalšími zde nežádoucími druhy. Vrstva substrátu s vegetačním krytem by měla být shrnuta buldozerem 

do hloubky cca 5-10cm půdy. Shrnutou zeminu je nutné deponovat mimo území navržené PP. Bude-li 

zásah situován do X-XI. a zemina ponechána na místě je před shrnutím nutné plochu posekat a biomasu 

odstranit mimo území, bude-li situován do XII.-II. je nutné vegetaci spálit. Následně je na těchto plochách 
možné kombinovat všechny typy navržených managementů a to podle aktuální potřeby. 
sušší porosty s Calamagrostis epigejos v centrální a severní části a dopadová plocha – kosení těchto 

porostů je v první fázi zavedení managementu zcela bezpředmětné. Zásadním managementovým 

zásahem zde bude mechanické odstranění drnu, které by mělo prováděno na menších ploškách nebo 

v pásech, kde je nutné rychle odstranit vegetační kryt i s vrstvou půdy. Tento typ zásahu byl měl být 

prováděn na ploškách s plně zapojenými travinnými porosty a s dominantními porosty invazní třtiny 
Calamagrostis epigejos a dalšími zde nežádoucími druhy. Vrstva substrátu s vegetačním krytem by měla 

být shrnuta buldozerem do hloubky cca 5-10cm půdy. Shrnutou zeminu je nutné deponovat mimo území 

navržené PP. Bude-li zásah situován do X-XI. a zemina ponechána na místě je před shrnutím nutné 

plochu posekat a biomasu odstranit mimo území. Jelikož se jedná o nejrozsáhlejší typy porostů v území, 

je žádoucí zvážit kombinaci mechanického odstranění půdy a chemického ošetření vegetace. Následně 

je na těchto plochách možné kombinovat všechny typy navrženého managementu a to podle aktuální 

potřeby. 

dřevinami a náletem zarostlé plochy - na celé lokalitě je třeba provádět vyřezávání náletu dřevin. V jižní 

části území, kde je nálet dřevin nejmarkantnější, je nutné v současné době odstranit alespoň 50% náletu. 
Kmínky z vyřezaných dřevin je nutné ošetřit selektivním herbicidem. Získanou biomasu z vyřezávání je 

nutné z území odstranit nebo na vybraných plochách spálit. 
 
b) lesní porosty v západní části území 
Díky činnosti armády došlo v lesních porostech v západní části studovaného území k jejich 

dlouhodobému pozitivnímu prosvětlení a tento stav by bylo vhodné udržet i do budoucna. Management 

by měl v zásadě dlouhodobě směřovat k různé míře prosvětlení porostů, zvýšení jejich prostorové 

struktury (věkové rozrůznění), zachování či zvýšení množství mrtvého dřeva, zachování druhové skladby 
dřevin s výjimkou odstranění geograficky nepůvodních dřevin, podpoře přirozeného (generativního i 

vegetativního) zmlazování, rozvolnění okrajů porostů a vytvoření světlin pro zde v početné populaci 
žijícího bělopáska Limenitis camilla. Nejdůležitějšími nástroji navrhovaného managementu tak bude 

zavedení výmladkového hospodaření podle místa formou středního případně nízkého lesa.  
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MAPA 4:  
Navrhovaná PP Střelnice u 
Semanína.  
 
V leteckém snímku je žlutě 
vyznačena hranice studovaného 
území. Červeně jsou vyznačeny 
jednotlivé dílčí plochy 
podle botanického  
inventarizačního průzkumu: 
1 – slatinná loučka a navazující 
porosty mokřadních luk, 
2 – zarůstající a silně 
degradované porosty, 
3 – bývalá dopadová plocha 
střelnice, 
4 – lesíky a téměř zapojené 
nálety dřevin (cf. Lustyk 2007). 
 
Zelenou čarou je vyznačena 
plocha s výskytem bělopáska 
Limenitis camilla. 
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