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Entomologický průzkum lokality - Mokřadní louky u Jetřichova 
 

 Průzkum pro účely posouzení projektu revitalizace VKP registrovaného orgány ochrany přírody se 
soustředil se na nápadné skupiny, které jsou zjistitelné jednoduchými sběrnými metodami. Pozornost byla 
věnována zvláště možným taxonům ohroženým a bioindikačně významným. Hlavní pozornost byla věnována  
řádům vážky (Odonata) a motýli (Lepidoptera), orientačně byly sbírány i některé skupiny brouků 
(Coleoptera) a  dvoukřídlých (Diptera). Průzkum vážek, příp. denních motýlů byl prováděn i v navazujících 
lokalitách  (pískovna, Dolní a Horní rybník u Vernéřovic, suché úhory a železniční náspy). Kromě běžných 
entomologických metod ( smyk, sklepávání) byl dne 4.8.1999 proveden lov s použitím elektroagregátu a 
světelné výbojky 150W.  Na lokalitě byly pracovníkem Správy CHKO Broumovsko exponovány od 14.-
21.7.1999 a 21.7. 4.8.1999 zemní pasti pro zachycení epigeických  druhů a žluté misky k lovu florikolních 
druhů, 4.8.1999 byla exponována po dobu 8 hodin též nárazová Malaiseho past. Vzorky z těchto odběrů 
nebyly z časových důvodů dosud zpracovány a nejsou většinou do zprávy zahrnuty. 
Výsledky průzkumu jsou  založeny na 3 terénních exkurzích  - 23.5.1999 (Mikát), 14.7. (Mocek) a 4.8.1999 
(Mikát + Mocek), využity byly i starší sběry Dipter (13.7.1993, Mocek lgt., coll. Muzeum vých. Čech Hradec 
Králové).  
 

Přehled determinovaných druhů 
Odonata (vážky) 
Calopterygidae (motýlicovití) 
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 
Vernéřovice- Dolní rybník - pozorování 
 Pozorován výskyt u Dolního rybníka, jednotlivé exempláře se zdržovaly i podél výtoku, prakticky až 
po hranici  zájmového území. Larvy v čistých tekoucích vodách, vzhledem k dlouhodobému vývoji (2x 
přezimují) jsou velmi zranitelné znečištěním vod. Proto, tento dříve velice rozšířený druh, nápadně mizí a byl 
zařazen i do Červené knihy ( ŠKAPEC a kol., 1992). 
 
Lestidae (šídlatkovití) 
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 
Jetřichovský mokřad - 14.7.1999 - 1F 
Jetřichov - pískovna - 14.7.1999 - 1M 
Vernéřovice - Dolní rybník - 4.8.1999 - 1M, 1F 
Vernéřovice - Horní rybník - 4.8.1999 - 1M 
Březová - písník - 15.7.1999 - 1M 
 Nalezen na vlastním mokřadu i na všech ostatních sledovaných lokalitách v okolí, hojněji na 
Horním rybníku v litorálu zarostlém ostřicemi. Poměrně teplomilný druh z východních Čech znám z Polabí a 
dalších lokalit Broumovské kotliny. Mediteránní  faunistický  prvek,  ve  většině  evropských  států velmi 
ohrožený druh. 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
Vernéřovice - Dolní rybník - 4.8.1999 - 1M 
Vernéřovice - Horní rybník - 4.8.1999 - 1M, 1F 
Březová - písník - 15.7.1999 - 1M, 3F 
 Na lokalitě nenalezen, silná populace je na obou Vernéřovických rybnících.   
 
Coenagrionidae (šidélkovití) 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
Jetřichovský mokřad - 14.7.1999 - 1M 
 Menší populace u malé vodní plochy ve střední části mokřadu. Preferuje zastíněnou vodu, drobné 
louže a tůňky.      
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 
Březová - písník - 15.7.1999 - 2 M 
 Nejhojnější druh čeledi se na vlastní lokalitě nevyskytuje, ani nebyl nalezen v rybnících. Částečně je 
to dáno fenofází (vrchol výskytu v červnu), ale i preferencí méně zarostlých nebo zcela nezarostlých vod. 
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Jetřichovský mokřad - 14.7.1999 - 2M 
Jetřichov - pískovna - 14.7.1999 - 2M 
Vernéřovice - Dolní rybník - 4.8.1999 - 1M 
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Vernéřovice - Horní rybník - dominantní 
Březová - písník - 15.7.1999 - 1M 
 Dominantní druh „modrých šidélek“, na všech zkoumaných lokalitách, vč. mokřadu. Vývoj v 
klidnějších úsecích příkopů a vodotečí i v rybnících.  Druh s velkým eurosibiřským areálem s centrem na 
severu. Osidluje i  studené slatinné a rašelinné vody. 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 
Jetřichov - pískovna 14.7.1999 - 1M 
 Spíše teplomilný druh, vyhledávající stojaté vody, též pionýrský druh zatopených štěrkovišť a 
pískoven. V návrhu pro novelizaci vyhlášky (HANEL, 1997) v kategorii 4. - potenciálně ohrožené druhy.   
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 
Vernéřovice - Dolní rybník - 4.8. - 1F 
 Ojedinělý nález  běžného druhu,  jde spíše o jarní druh, proto nelze usuzovat na početnost populace. 
 
Aeshnidae (šídlovití) 
Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) 
Vernéřovice - Dolní rybník - pozování několika exemplářů  (determinace ověřena odchytem 1M) 
 Hojný druh šídla s poměrně širokou ekologickou valencí. 
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 
Vernéřovice - Dolní rybník - pozorování 
 Několik kusů na severním okraji rybníka, dále na okrajích lesa mezi Dolním a Horním rybníkem. 
Nápadný druh, na zarostlých vodních plochách . 
Anax imperator Leach, 1815 
Vernéřovice - Dolní rybník - pozorován 1 lovící exemplář nad hladinou rybníka 
Vernéřovice - Horní rybník - 4.8.1999 - 1M, další pozorovány. 
 Vazba na větší vodní plochy (imago loví nad otevřenou hladinou).  
 
Corduliidae (lesklicovití) 
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 
Vernéřovice - Dolní rybník - 4.8.1999 - 1M 
 Zastíněné menší vody, vč. kyselých. Imaga loví u břehů, početnost se dá docela dobře odhadnout.       
V tomto případě byla na rybníce  menší populace ( pozorováno 5 jedinců). 
 
Libellulidae (vážkovití) 
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 
Vernéřovice - Dolní rybnmík - pozorování několik a exemplářů 
Vernéřovice - Horní rybník - 4.8.1999 - 1M, několik dalších poz. 
 Spíše u slatinných a rašelinných vod, ale i periodických louží apod. Výskyt na na obou rybnících, 
jednotlivě , ne masově.   
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 
Jetřichovský mokřad - 4.8. 1999 - 1M 
Jetřichov - pískovna - 14.7.1999 - 1F 
Vernéřovice - Dolní rybník - 4.8.1999 - 1M 
Vernéřovice - Horní rybník - pozorování 
 Druh  slatin a rašelinišť, v návrhu pro novelizaci vyhlášky (HANEL, 1997) v kategorii 3. - ohrožené 
druhy.   
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 
Vernéřovice -Dolní rybník - 4.8.1999 - 1M 
Vernéřovice - Dolní rybník - 4.8.1999 - 1M, množství ks poz. 
Březová - písník - 5.7.1999 - 1M, množství poz. 
 V písníku Březová dominantní druh rodu Sympetrum, jinak dost početné populace. Na vlastním 
mokřadu nebyla nalezena. 
Sympterum sanguineum (O.F. Müller, 1764) 
Jetřichovský mokřad - 4.8. 1999 - dále pozorováno množství exemplářů, na okrajích posekaných luk, v okolí 
stojaté vody v mokřadní louce, též v kopulaci 
Vernéřovice - Dolní rybník - - hojně v okolí rybníka, podél přítokových a odtokových kanálů, a zejména v 
porostech ostřic na východním břehu 
Vernéřovice - Horní rybník - hojně po celém rybníce, v rákosové zóně i na loukách 
Březová - písník - 15.7.1999 - 1M 
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 Dominantní druh rodu Sympetrum, výskyt na mokřadu, ale i podél kanálů a v rybnících. 
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - 
Jetřichovský mokřad - 14.7.1999 - 1M 
 Jediný nález jinak běžného druhu je z dolní části lokality.  
  
 Celkem bylo dokumentováno 17 druhů vážek, z toho na vlastní lokalitě 5 druhů. Všechny druhy jsou 
celkem běžné na biotopech obdobného charakteru. Za indikační druh zachovalých slatin a mokřadů lze 
označit Sympterum danae, k potencionálně ohroženým druhům i Calopteryx splendens.   
Literatura:  
HANEL , L, 1997: Druhy navržené pro nonouvyhlášku (novelizace vyhl. č. 395/92 Sb.). Manuskript., 4 pp.  
ŠKAPEC a kol., 1992: Červená kniha ohrožených a vzácných  druhů rostlin a živočichů ČSFR - 3 
Bezobratlí. SZN Praha. 
Zkratky: F = samice, M = samec 
 
Lepidoptera (motýli) 
Nomenklatura a systém podle LAŠTŮVKY (1993) 
TORTRICIDAE (obalečovití) 
Eulia ministrana (LINNAEUS, 1758) 
 23.5.1999 (MARŠÍK det.) 
Aethes rubigana (TREITSCHKE, 1854) 
 23.5.1999 (MARŠÍK det.) 
 Dominantní druh pozdně jarního aspektu na lokalitě (denní  pozorování), vývoj na lopuchu 
(Arctium) a pcháči (Cirsium) 
 
PYRALIDAE  (zavíječovití) 
Pempeliella ornatella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
 4.8.1999 (početný výskyt na suchém úhoru u trati severně od  mokřadu) 
 Stepní druh s vývojem na mateřídouškách (Thymus spp.) 
 
CRAMBIDAE (travaříkovití) 
Evergestis forficalis (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Udaea lutealis (HÜBNER, 1809) 
 4.8.1999 (denní pozorování i na světlo) 
 Dominantní motýl vrcholně letního aspektu na lokalitě, polyfágní  druh na polovlhkých a vlhkých 
místech (loukách) 
 
HESPERIIDAE (soumračníkovití) 
Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) 
 23.5.1999 
 
PIERIDAE (běláskovití) 
Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) 
14.7.1999, 4.8.1999 
Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) 
14.7.1999, 4.8.1999 
Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758) 
 23.5.1999 
Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 
 
NYMPHALIDAE (babočkovití) 
Inachis io (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 
Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 
Cynthia cardui (LINNAEUS, 1758)  
14.7.1999 
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Aglais urticae (LINNAEUS, 1758) 
14.7.1999 
Polygonia c-album (LINNAEUS, 1758) 
14.7.1999, 4.8.1999 
Araschnia levana (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (početný výskyt) 
Brenthis ino (ROTTEMBURG, 1775) 
14.7.1999 - 1 ex. - doklad coll. Muzeum vých. Čech Hradec Králové, poz. více exemplářů na loukách. 
 Poměrně lokální druh, žijící na vlhkých loukách.    
 
SATYRIDAE (okáčovití) 
Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) 
4.8.1999  
 Typický luční motýl, v posledních letech silně ubývá. 
Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) 
14.7.1999, 4.8.1999 
Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758) 
114.7.1999 
Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758) 
14.7.1999, 4.8.1999 
Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758) 
14.7.1999,  4.8.1999 
Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767) 
14.7.1999,  4.8.1999 (suché úhory v okolí mokřadu) 
 
LYCAENIDAE (modráskovití) 
Lycaena phleas (LINNAEUS., 1761) 
14.7.1999 
Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779) 
14.7.1999 - 1 ex. - doklad coll. Muzeum vých Čech. ,  4.8.1999 
 Bioindikačně významný druh vlhkých luk s totenem (Sanguisorba  officinalis), starší instary 
housenek myrmekofilní. Druh uvedený  v Bernské konvenci, u nás bez legislativní ochrany. 
 
DREPANIDAE (srpokřídlecovití) 
Falcaria lacertinaria (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Watsonalla cultraria (FABRICIUS, 1775) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1761) 
 23.5.1999 (sklepán z vegetace), 4.8.1999 (na světlo) 
 
GEOMETRIDAE (píďalkovití) 
Geometra papilionaria LINNAEUS, 1758 
 4.8.1999 (na světlo) 
Timandra comae SCHMIDT, 1931 
 4.8.1999 (na světlo) 
Idaea aversata (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Scotopteryx chenopodiata (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Xanthorhoe designata (HUFNAGEL, 1767) 
 4.8.1999 (na světlo 
Xanthorhoe spadicearia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
 23.5.1999 (denní pozorování) 
Xanthorhoe ferrugata (CLERCK, 1759) 
 4.8.1999 (na světlo) 
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Epirrhoe tristata (LINNAEUS, 1758) 
 23.5.1999 (denní pozorování), 4.8.1999 (na světlo) 
Epirrhoe alternata (MÜLLER, 1764) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Chloroclysta citrata (LINNAEUS, 1761) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Hydriomena furcata (THUNBERG, 1784) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Ecliptopera silaceata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Eupithecia succenturiata (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Aplocera praeformata (HÜBNER, 1826) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Minoa murinata (SCOPOLI, 1763) 
 23.5.1999 (železniční násep, vývoj na pryšcích) 
Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Semiothisa clathrata (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Deileptenia ribeata (CLERCK, 1759) 
 4.8.1999 (na světlo) 
 Typizační druh přirozeného lesa (LAŠTŮVKA 1993), vývoj na  smrcích, jedlích a lišejnících na 
kmenech 
Alcis maculata (STAUDINGER, 1892) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Paradarisa similaria (HUFNAGEL, 1767) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Puengeleria capreolaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
 4.8.1999 (na světlo) 
 Typizační druh přirozeného lesa (LAŠTŮVKA 1993), vývoj na  především na jedlích, též na 
smrcích. 
 
NOTODONTIDAE (hřbetozubcovití) 
Notodonta dromedarius (LINNAEUS, 1767) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Eligmodonta ziczac (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
 
ARCTIIDAE (přástevníkovití) 
Arctia caja (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
 
NOCTUIDAE (můrovití) 
Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (na světlo) 
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Diachrysia cf.tutti (KOSTROWICKI, 1961) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Autographa gamma (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (denní aktivace) 
Calophasia lunula (HUFNAGEL, 1766) 
 4.8.1999 (2 ex. denní aktivace, suchý úhor a železniční násep) 
 Xerofilní druh biotopů stepního charakteru, vývoj na lnici  (Linaria spp.) a hledíku (Antirrhinum 
spp.) 
Panemeria tenebrata (SCOPOLI, 1763) 
 23.5.1999 (železniční násep) 
Enargia paleacea (ESPER, 1788) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Brachylomia viminalis (FABRICIUS, 1777) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Hydraecia micacea (ESPER, 1789) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Celaena leucostigma (HÜBNER, 1808) 
 4.8.1999 (1 ex. na světlo) 
 Typizační druh bažinných biotopů (LAŠTŮVKA 1993), vývoj např. na  kosatci žlutém (Iris 
pseudacorus), zblochanu (Glyceria), puškvorci  (Acorus calamus) atd. 
Mythimna impura (HÜBNER, 1808) 
 4.8.1999 (cca 5 ex. na světlo) 
 Typizační druh lučních biotopů (LAŠTŮVKA 1993), preferujíci vlhké  louky, vývoj na travách 
Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Diarsia rubi (VIEWEG, 1790) 
 4.8.1999 (na světlo) 
 Typizační druh lučních biotopů (LAŠTŮVKA 1993) 
Noctua janthina DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775 
 4.8.1999 (na světlo) 
Xestia baja (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Xestia rhomboidea (ESPER, 1790) 
 4.8.1999 (na světlo) 
Xestia sexstrigata (HAWORTH, 1809) 
 4.8.1999 (cca 5 ex. na světlo) 
 Typizační druh lučních biotopů (LAŠTŮVKA 1993), preferujucí vlhké  louky a mokřady, housenka 
polyfágní. Dosti lokální druh, z regionu  východních Čech známý až od r. 1988, v současnosti se zřejmě dále  
šíří na vhodná stanoviště. 
 
Coleoptera  (brouci) 
Nomenklatura a systém podle JELÍNKA (1993). Pouze velmi orientační sběry zaměřené na dendrofilní 
druhy.  
NITIDULIDAE (lesknáčkovití) 
Epuraea distincta (GRIMMER, 1841) 
 23.5.1999 (více ex. v houbách na prosychajících vrbách v dolní,  severní části lokality) 
 Poměrně vzácný druh s vývojem ve stromových houbách, ve  východočeském regionu opakovaně 
nalézán ve stejném prostředí jako  druh Rabocerus gabrieli (viz níže). 
 
COLYDIIDAE 
Synchita humeralis (FABRICIUS, 1792) 
 4.8.1999 
 
MELANDRYIDAE 
Orchesia minor WALKER, 1837 
 4.8.1999 
Abdera flexuosa (PAYKULL, 1799) 
 23.5.1999 (více ex. v podmáčené olšině na olších porostlých  chorošem Inonotus radiatus) 
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SALPINGIDAE 
Rabocerus gabrieli (GERHARDT, 1901) 
 23.5.1999 (jediný ex. v podmáčeném porostu olše s břízou) 
 Vzácný, lokální druh, žije v mrtvých kmíncích a větvích  listnatých dřevin (olše), v chodbách 
kůrovců, udáván jako predátor.  V regionu řídce nalézán vždy spíš v mikroklimaticky vlhčím  a chladnějším 
prostředí (podmáčené olšiny a jaseniny, okraje  rašelinišť, podél lesních potoků atd.). 
Salpingus planirostris (FABRICIUS, 1787) 
 4.8.1999 
Sphaeriestes castaneus (PANZER, 1796) 
 23.5.1999 
 
CERAMBYCIDAE (tesaříkovití) 
Aromia moschata (LINNAEUS, 1758) 
 4.8.1999 (pozorování v okolí lokality) 
CURCULIONIDAE (nosatcovití) 
Cryptorhynchus lapathi (LINNAEUS, 1758) 
 23.5.1999 
 
Diptera (dvoukřídlí) 
 Druhově poměrně početný materiál byl získán smýkáním po vegetaci, exponováním 2 linií žlutých 
misek a nárazovou Malaiseho pastí. Lihový materiál byl roztříděn do čeledí, druhová determinace byla 
provedena pouze u některých druhů, kde nebylo nutná další preparace (kopulační orgány apod.). Po 
zpracování bude možno využít pro případné sledování změn druhového spektra po realizaci záměru. Bylo 
využito též faunistických údajů z determinovaných exemplářů sbíraných autorem 13.7.1993. 
 
Rhagionidae (číhalkovití) 
Chrysophilus auratus (Fabricius, 1805) 
14.7.1999  
 Typizační druh mokřadních luk a vlhkých biotopů. 
Rhagio lineola Fabriciuus, 1794 
4.8.1999  
 Dravý druh, běžný vlužních lokalitách a na vlhkých loukách 
Rhagio triangulus (Linnaeus, 1758) 
14.7.1999, 4.8.1999 
 
Stratiomyidae (bráněnkovití) 
Chloromyia formosa (Scopoli, 1763) 
4.8.1999  
 Obecný, hojný druh, jehož larvy žijí v zahnívajících rostlinných 
zbytcích v půdě. 
Microchrysa polita (Linnaeus, 1758) 
14.7.1999 
 Po celém území státu se vyskytující druh. Larvy jsou saprofágní až koprofágní, žijí ve vlhké půdě, 
hnijící trávě a listí. Fakultativní synantrop. 
 Absence druhů z rodu Odomtomyia, Stratiomys a Oxycera, které mají larvy ve vodě, může být 
způsobena jednak pozdní dobou exkurzí, ale spíše je důsledkem nedostatku vhodných vodních biotopů 
(mikrotelmy v rašeliníku, drobné tůňky apod.). 
 
Dolichopodidae (lupicovití) 
Dolichopus ungulatus (Linné, 1758) 
13.7.1993 (det. J. Olejníček) 
 V materiálu několik dalších druhů z čeledi Dolichopodidae, která je vázána většinou na dobře 
zachovalé vlhké louky a rašelinné biotopy. 
 
Hybotidae (kroužilkovití) 
Platypalpus luteicornis (Meigen, 1838) 
13.7.1993 (det. Barták) 



 8

Bicellaria vana Collin, 1926 
13.7.1993 (det. Barták) 
 V materiálu množství dalších druhů z této čeledi a čeledi Empididae, determinace vyžaduje 
specialistu. Většina druhů je dravá. 
 
Phoridae (hrbilkovití) 
Anevrina unispinosa (Zetterstedt, 1860) 
14.-21.7.1999 (yellow traps) 
Conicera dauci (Meigen, 1830) 
14.7.1999, 4.8.1999  
 Hojně na květech Daucaceae. saprofágní běžný druh. 
Diplonevra nitidula (Meigen, 1830) 
14.7.1999 (Malaise trap), 14.-21.7.1999 (yellow traps) 
Gymnophora arcuata (Meigen, 1830) 
4.8.1999 (Malaise trap) 
Phora stictica Meigen, 1830 
14.7.1999, 4.8.1999 - masově na okolících Daucaceae. 
 Lesní druh, převážně v jehličnatých lesích, vývoj není znám, pravděpodobně v hrabance 
 
Syrphidae (pestřenkovití) 
 Na květech výskyt nejméně desítky druhů, řada z nich má vazbu na mokřady. Podrobnější soupis by 
vyžadoval revizi specialistou. Nápadné a dominantní druhy jsou např 
Eristalis arbustorum (Linné, 1758) s vodními larvami, imaga na loukách, i na suchých místech na květech. 
Baccha elongata (Fabricius, 1775) - lesní druh hojný v hustějších porostech na loukách i na březích vod. 
Patří k aphidofágním skupinám pestřenek. 
Syrphus ribesi (Linné, 1758) -obecný, velmi hojný hmyz, imaga všude na květech. Larvy dravé, aphidofágní. 
 
Lauxaniidae (váhalkovití) 
Calliopum elisae (Meigen, 1826) 
13.7.1993 (det. Martinek).  
 Poměrně vzácný druh, spíše na xerotermních stanovištích. 
 
Opomyzidae (pestřicovití) 
Opomyza florum (Fabricius, 1794) 
13.7.1993 (det. Martinek), 14.7.1999, 4.8.1999 
 Běžný druh, larvy minují v travách 
 
Otitidae (čelnicovití) 
Herina frondescentiae (Linné, 1790) 
13.7.1999 (det. Martinek), 14.7.1999, 4.8.1999  
 Výskyt na vhlkých zachovalých loukách. Na lokalitě velmi hojně. 
 
Sciomyzidae (vláhomilkovití) 
Pherbellia schroenherri (Fallén, 1826) 
8.4.1999 
 Na lokalitě hojný druh, vývoj v plžích Succinea putris 
Hydromya dorsalis (Fabricius, 1775) 
14.7.1999  
 Larvy žijí při březích tekoucích vod jako součást hygropetrické fauny a napadají vodní plže a jejich 
vajíčka. Na lokalitě početná populace. 
 
Tephritidae (vrtulovtí) 
Chaetostomella onotrophes (Loew, 1846) 
13.7.1993 (det. J. Dirlbek), 14.7.1999  
 Hojný druh vyvíjející se v úborech hvězdnicovitých rostlin (Cirsium, Centaurea, Carduus). 
Tephritis conura (Loew, 1844) 
13.7.1993 (det. J. Dirlbek) 
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 Druh hojný od nížin až po hory. Larvy se živí fytofágně v úborech pcháčů (Cirsium) a bodláků 
(Carduus). 
 

Závěr a poznámky k záměrům revitalizace 
Shrnutí výsledků 
 Struktura zjištěných druhů odpovídá charakteru lokality, tj. zachovalým mokřadním a rašelinným 
lučním společenstvům. Mezi významné mokřadní druhy lze zařadit modráska Maculinea nausithous, 
perleťovce kopřivového Brenthis ino, můry Celaena leucostigma, Mythimna impura a Xestia sexstrigata.  
Pozoruhodné je, že nebyly zjištěny typické mokřadní druhy např. hnědásek Melitaea diamina a ohniváček 
modrolemý - Paleochrysophanes hipothoe, které jsou hojné na podobných biotopech (v regionu východních 
Čech v  Podkrkonoší a Železných horách).  
 Zachyceny byly i lesní druhy a arborikolní druhy, které se na lokalitě vyskytují v porostech dřevin 
(les, porosty okolo příkopů apod.), k typizačním druhům přirozeného lesa patří např.  píďalky Deileptenia 
ribeata a Puengeleria capreolaria. Poměrně vzácné a lokální druhy brouků žijící v mrtvých větvích 
listnatých dřevin a stromových houbách jsou Rabocerus gabrieli (z čeledi Salpingidae) a lesknáček  Epuraea 
distincta. Oba druhy jsou nalézány spíše v mikroklimaticky vlhčím  a chladnějším prostředí (podmáčené 
olšiny a jaseniny, okraje  rašelinišť, podél lesních potoků atd.).  
 Na vlastní lokalitě byl zjištěn výskyt pouze 5 druhů vážek, což je odrazem malé rozmanitosti  a 
plošného zastoupení vodních biotopů. U nedalekých rybníků a jiných vodních ploch, navazujících na lokalitu,  
bylo zjištěno celkem 17 druhů  vážek.   
 Zajímavé jsou xerotermní stráňky a suché úhory (porosty s puvavou bezlodyžnou, lnicí květelem, 
mateřídouškou, chrpami apod.). Jsou zastoupené i na zájmovém území, ale ve větším rozsahu podél železnice 
severně od lokality. Z těchto míst pronikají  xerofilní druhy, jako např. zaviječ Pempeliella ornatella, který se 
vyvíjí na mateřídouškách, můra Calophasia lunula (vývoj na lnicích), a početná populace okáče zedního 
(Pararge megera).  
 
Doporučení  
 Doporučuje se minimálně narušovat zachovalé mokřadní louky (nenarušovat drn srýpáváním, 
pojezdem těžkou technikou,  neumisťovat deponie materiálu apod.). Tyto plochy udržovat v současném stavu 
pouze v rámci managementu. Případné zemní práce (obnova kanálů, nové vodní plochy) situovat do 
okrajových částí území, zejména na ruderalizované plochy v severovýchodní části  (v minulosti zoraná 
louka), na místech chovných zařízení pro zvěř  apod.  Je pravděpodobné, že obnovou vodotečí a zřízením 
nových vodních ploch se zlepší životní podmínky pro vývoj vodních bezobratlých, zejména vážek a zvýší se 
druhová diverzita (imigrace z okolních vodních ploch).  V případě budování umělých „jezírek“ alespoň část 
břehů řešit pozvolným spádem, aby se revitalizovala bahenní a  litorální společenstva. Při projektování a 
realizaci ponechat v řešených místech vzrostlé stromy a keře (olše, vrby), a to bez ohledu na jejich zdravotní 
stav (ponechat i torza a proschlé stromy s choroši), neboť jsou místem vývoje mykoxylofágních druhů, ale 
jsou nezbytné i pro vývoj šídlatek rodu Lestes apod. Totéž  hledisko uplatňovat i při ev. prosvětlení nebo 
dalších úpravách  lesních porostů. 
 Doporučujeme chránit i suché stráňky a úhory podle železniční trati severně od mokřadu. Zabránit 
jejich umělému zalesňování a zahrnout do případných managementových prací.   
 
Poznámky k plánu péče na mokřadu 
 Na exkurzi  4.8.1999 jsme pozorovali nevhodný způsob likvidace posekané trávy pálením v 
pravidelných vzdálenostech cca 5 m a to po celé ploše posekaných luk. Celková narušená plocha spáleniště je 
tak neúměrně velká, dochází k prohořívání až ke kořínkům  rostlin a oheň se často plošně rozšíří i na 
posekaná místa. Žádoucí je soustředění posekané trávy do několika hromad na obvodu luk (příp. okraji lesa), 
spálení jen části sena. Alespoň část ponechat přirozenému rozkladu pro možný úkryt živočichů a inkubaci 
vajec (např. slepýš). Sekat a vyhrabávat by se měly i břehy vodotečí, v místech, kde není souvislý lem dřevin. 
 

Zpracovali: 
RNDr. Bohuslav MOCEK  , Miroslav MIKÁT  

 
Hradec Králové  

srpen 1999 


