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Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace DUBNO v letech 
1999-2000 

 
Zpracoval RNDr.Bohuslav MOCEK, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

 
 1. METODIKA VÝZKUMU 

 
Zaměření výzkumu 
 Výzkum entomofauny na lokalitě Dubno byl zaměřen na sběr řádu dvoukřídlého hmyzu (Diptera) a 
vážek (Odonata). Z kvantitativně odebraného materiálu z pastí (žluté misky, Malaiseho nárazová past, zemní 
pasti) byl vytříděn další materiál zejména z řádů brouků (Coleoptera), blanokřídlých (Hymenoptera), srpic 
(Mecoptera), pavouků (Arachnida), štírků (Pseudoscorpionidea) a dalších skupin.. 
  Metody pro sběr řádu Diptera byly zaměřeny na zjištění druhového spektra skupiny Acalyptrata, 
Calyptrata byly sbírány orientačně, podřád dlouhorohých (Nematocera) nebyl předmětem systematického 
výzkumu především pro odlišnost metodiky a obtížnost rozsáhlejší determinace materiálu. 
 Orientační výzkum byl realizován na východní části rezervace, většina sběrů se soustředila do 
botanicky nejzachovalejších biotopů s rozmanitými vlhkostními a vegetačními poměry (Dubenská obora, severní 
svah s porosty Carpinus). Rozmístění chytacích zařízení bylo prováděno tak, aby bylo podchyceno co nejvíce 
rozmanitých biotopů. Sběr vážek byl prováděn na lučních biotopech u Zličského rybníka, na hrázi a jeho březích, 
příležitostně i na „Bathildině louce a  pasece v její blízkosti.  
 
Terénní práce a přehled terénních exkurzí 
 Entomologický průzkum byl prováděn po celou vegetační sezónu 1999, od časného jara do konce roku 
s častější frekvencí exkurzí v době největšího výskytu hmyzu studovaných skupin (červen-červenec). V roce 
2000 byly exponovány v zimních měsících zemní pasti a provedeny dplňující sběry smýkáním. .Převážně byla 
používána smýkací metoda (14x), dále byly exponovány 4x 2-4 linie žlutých misek (YPWT - yellow pan water 
traps, L1-13), 6x 2 kusy zemních pastí (soil traps Z1, Z2) a 5x nárazová past. (M1-4). Rozmístění chytacích 
zařízení je zakresleno v přiloženém plánku. 
 
V tabulce je uveden přehled terénních exkurzí a metod sběru  
 
Datum sběru 

 (od)  
Datum sběru  

 (do) 
Metoda  sběru 

1999-04-27 1999-04-29 expozice žlutých misek YPWT - L1, 2, 3 
1999-04-27  smyk 
1999-04-29  smyk 
1999-04-29 1999-05-19 expozice zemních pastí  Z1 a Z2 
1999-05-19  smyk 
1999-05-19 1999-06-01 expozice zemních pastí - Z1 a Z2 
1999-05-26 1999-06-01 expozice žlutých misek YPWT - L4, 5 , 6, 7, Malaiseho pasti  M1 
1999-05-26  smyk 
1999-06-01  smyk 
1999-07-12  smyk 
1999-07-12 1999-07-15 expozice žlutých misek YPWT - L8, L9, L10, Malaiseho pasti M2 
1999-08-26 1999-08-31 expozice žlutých misek YPWT - 11,12,13, Malaiseho pasti M3 
1999-08-26  smyk 
1999-08-31  smyk 
1999-08-31 1999-09-20 expozice Malaiseho pasti - M4 
1999-09-20  smyk 
1999-09-20 1999-10-20 expozice zemních pastí Z1 a Z2, Malaiseho pasti M4 
1999-10-20  smyk 
1999-10-20 2000-02-29 expozice zemních pastí Z1 a Z2 
2000-02-29 2000-04-27 expozice zemních pastí Z1 a Z2 
2000-04-27  smyk 
2000-04-27 2000-06-09 expozice zemních pastí Z1 a Z2 
2000-06-09  smyk 
2000-08-30  smyk 
2000-09-15  smyk 
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Metodika sběru 
1. Smýkání a individuální sběr 
 Sběr smýkáním po vegetaci byl hlavní požitou metodou. Použita byla entomologická síť se silnějším 
rámem o průměru 50 cm, materiál byl vybírán exhaustorem a smrcen parami octanu etylnatého. Sběry 
smýkačkou byly prováděny v podrostu lesních biotopů, na loukách a na keřových lemech lesních okrajů. Sběry 
získané smýkáním byly odlišovány podle biotopů (les louka). 
 
2. Žluté misky (YPWT - yelow pan water traps) 
 Používány byly plastové okrouhlé misky průměru 20 cm, které byly na vnitřní straně opatřeny žlutým 
nátěrem. Jako konzervační tekutina byla použita slaná voda, koncentrace kuchyňské soli byla volena podle 
předpokládané délky expozice (2-3 dny: téměř čistá voda, více než týden: nasycený roztok), pro účely lepšího 
pozdějšího přepreparování vybraných exemplářů do exikátových sbírek byly přidávány  1-2 kapky 4% 
formaldehydu. Za účelem narušení povrchového napětí hladiny vody bylo přidáváno několik kapek smáčedla 
(Jar). Misky byly exponovány v liniích asi po 20 kusech, vzdálených od sebe 3-5 m. Umisťovány byly na povrch 
půdy. případně pařezy nebo padlé stromy. 
 
3. Malaiseho nárazová past (Malaise trap) 
 Past na létající pohyblivý hmyz využívající jeho pozitivní fototaxe. Vyrobeno z monofilu, konstrukce 
dle vzoru z entomologického pracoviště Národního muzea v Praze. V chytací "hlavě" použito pro smrcení 
insekticidu "Molantin", konzervační tekutinu tvořil nasycený roztok kuchyňské soli s detergentem a fixáží 
několika kapek formaldehydu. 
 
4. Zemní pasti (soil traps) 
 Pro odlov epigeicky žijících forem v začátku sezóny a podzimních a zimních měsících použity zemní 
pasti podle metodiky biomonitoringu AOPK Praha. Jednalo se o polyetylénové láhve o obsahu 1 litr s 
odříznutým vrcholem, který byl využit jako nálevka. Vnitřní pouzdro této zakopané pasti je tvořeno PET 
nádobou s konzervačním roztokem (nasycený roztok soli, nebo Fridex). Pasti kryty plechovou stříškou. 
Vzorky ze všech druhů pastí byly vybírány přelitím přes síto a převedeny do 75% etylalkoholu. Do doby 
zpracování (výběrové přebrání do řádů) byl materiál deponován v lednici při teplotě -5 stupňů C. 
 

 2. ZÍSKANÝ MATERIÁL A JEHO ZPRACOVÁNÍ 
 

 Smýkáním bylo získáno více než 800 exemplářů dvoukřídlých, který byl preparován na sucho, roztříděn 
do čeledí. Z linií žlutých misek bylo odebráno celkem 13 vzorků, z Malaiseho pasti 5 vzorků a ze zemních pastí 
6 vzorků Z materiálu z těchto sběrů byly vytříděno dalších cca 2500 kusů Dipter, stejné množství blanokřídlých, 
okolo 80 exemplářů  brouků, kteří byly přepreparováni na sucho, cca 100 kusů pavouků, množství šírků, sekáčů 
apod.  Z materiálu Dipter byly determinovány zástupci dominantních čeledí, které determinoval autor a příslušní 
přední čeští specialisté, postupně bude zajištěna druhová determinace dalších čeledí.   
 Individuálním odchytem bylo získáno 40 kusů vážek, které jsou determinovány autorem 
 Nasbíraný determinovaný entomologický materiál je uložen ve sbírkách Muzea východních Čech v 
Hradci Králové, přesné faunistické údaje u dokladových kusů  (datum sběru, metodika, biotop apod.) jsou 
z lokalitních lístků a terénních deníků zapsány a zpracovány v databázi DEMUS (Access 2).  

Kromě sběru materiálu byly z každé exkurze pořízeny terénní deníky s fenologickými poznámkami. 
Průběžně byla pořízena fotodokumentace lokality na inverzní (diapozitivní) barevný kinofilm, která je uložena v 
archívu přírodovědeckého oddělení MVČ. 
 

3. PŘEHLED DRUHŮ 
VÁŽKY (ODONATA) 
     

ŠÍDLATKOVITÍ (LESTIDAE) 
1. Sympecma fusca (Van der Linden, 1823) 
Celkem běžný druh na vhodných lokalitách. Nález imag na lesních okrajích, kde přezimují.  
 

ŠIDÉLKOVITÍ (COENAGRIONIDAE) 
2. Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 
Druh eurosibiřského rozšíření se širokou ekologickou valencí. Vyvíjí se přednostně ve stojatých vodách. Na 
mokřadní louce u Zličského rybníka dominantní druh. 
 
3. Coenagrion puella (Linnaeus,1758) 
 Obecný druh, též velmi hojné šidélko na lokalitě. Vývoj v příkopech a rybníku.  
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4.Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Běžný druh u větších vodních ploch, ale i na rašeliništích a slatiništích.  V okolí Zličského rybníka hojný druh. 
 
5. Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
Typický druh spíše pro slepá ramena řek a submerzní vegetací zarostlé stojaté vody. Imaga se zdržují nad 
hladinou. Několik imag bylo zachyceno u Zličského rybníka.  
 

ŠÍDLOVITÍ (AESCHNIDAE) 
6.  Aeschna cyanea (Mueller, 1764) 
Imaga poletují v letních měsících  po celém území rezervace, nejčastěji na jižním okrají lesních porostů. Patří 
k nejhojnějším druhům velkých šídel. 
 
7. Aeschna mixta Latreille, 1805 
Poměrně teplomilný druh, v Polabí hojný, v podhůří vzácnější. Několik imag bylo pozorováno na loukách.v 
severozápadní části.  
 
8. Anax imperator Leach, 1815 
Výskyt u větších vodních ploch.  Několik exemplářů pozorováno nad hladinou Zličského rybníka. 
 

VÁŽKOVITÍ (LIBELLULIDAE) 
9. Orthetrum cancellatum (Linneus, 1758) 
Letní vážka hojně se vyskytující u rybníků a stojatých vod, kde se vyvíjejí larvy. Osidluje i nezarostlé vodní 
plochy v raných sukcesních stádiích. Na lokalitě poměrně početně na hrázi rybníka, ale i v okolí louží na pasece 
v jižní části Dubenské obory. 
 
10. Libellula depressa (Linnaeus, 1758) 
Obecný druh stojatých vod, včetně periodických. Imaga na lokalitě byla pozorována především u zavodnělých 
kolejí po vozidlech v jižní části Dubenské obory.  
 
11. Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 
Poměrně teplomilný druh. Zde častý výskyt v rákosových porostech na jižním okraji Zličského rybníka. 
 
12. Sympetrum sanguineum (Mueller, 1764) 
Velmi hojný výskyt v porostech rákosu u Zličského rybníka, kde se vyvíjí.  
 

Na území rezervace byl doložen výskyt 12 druhů vážek. Jde vesměs o hojné druhy, dominantní je 
šidélko větší (Ischnura elegans), jehož výskyt byl zaznamenám u rybníka, ale i v okolí příkopů na mokřadní 
louce na příhodných vlhkých místech  po celém území rezervace. Imaga ostatních druhů se vyskytovala 
především v okolí rybníka a přilehlých rákosových porostech. Šidélko rudoočko (Erythromma najas) a šídlo 
královské (Anax imperator) se vyskytují jen nad hladinou rybníka.  Druhy vážka černořitná (Orthetrum 
cancellatum) a vážka ploská  (Libellula depressa) se vyvíjejí i v periodických loužích a zavodněných rýhách po 
vozidlech na pasece v blízkosti Bathildinovy louky. Imaga šídlatky hnědé (Sympecma fusca) byla zachycena po 
přezimování v lesních biotopech. 

Fauna vážek přírodní rezervace Dubno zahrnuje nespecializované eurytopní  druhy. Příčinou absence 
citlivějších druhů je malá diverzita vodních biotopů a využívání  Zličského rybníka pro chov ryb. Rybník nemá 
rozsáhlejší litorální pásmo a břehové porosty, které rozrůzňují podmínky pro výskyt vodních bezobratlých.  Pro 
výskyt vážek mají význam i drobné zavodnělé deprese v lese (příkopy, louže), kde se mohou vyvíjet některé ze 
zjištěných druhů.  
 
 
DVOUKŘÍDLÍ (DIPTERA) 
 

V přehledu druhů je použita nomenklatura a řazení čeledí podle seznamu:Chvála M. (Ed.): Check list of 
Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Repulics. Karolinum Praha. 1997. Pořadí druhů v rámci čeledí je 
abecední.  Determinaci provedli tito autoři: Prof.RNDr. Miroslav Barták, CSc. (Praha) – EMPIDIDAE, 
HYBOTIDAE; Ing. Jan Dirlbek, DrSc. (Praha) – TEPHRITIDAE; RNDr. Jan Máca (České Budějovice) – 
DROSOPHILIDAE; Doc. Ing. Vladislav Martinek (Dobruška) - HELEOMYZIDAE, OPOMYZIDAE, 
LAUXANIIDAE, DRYOMYZIDAE, OTITIDAE; RNDr. Bohuslav Mocek (Hradec Králové) – BOMBYLIIDAE, 
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PHORIDAE; RNDr. Jiří Olejníček, CSc. (České Budějovice) – DOLICHOPODIDAE; Prof. RNDr. Rudolf 
Rozkošný, DrSc. (Brno) - STRATIOMYIDAE, SCIOMYZIDAE.  
Kromě sběrů z roku 1999 a 2000 byly zařazeny i determinované druhy z exkurze z 24.8.1997.  
 
BRÁNĚNKOVITÍ (STRATIOMYIDAE)  

1. Beris geniculata Curtis, 1830 Larvy saprofágní, imaga na květech a listech bylin v okolí potoků 
2. Beris chalybata (Forster 1771) Hojný saprofágní druh. 
3. Chloromyia formosa (Scopoli, 1763) Obecný, hojný druh, jehož larvy žijí v zahnívajících rostlinných  

zbytcích v půdě. 
4. Microchrysa polita (Linné, 1758) Larvy jsou saprofágní až koprofágní, žijí ve vlhké půdě, hnijící 

trávě a listí. Fakultativní  synantrop. 
5. Nemotelus nigrinus Fallén, 1817 Vzácnější druh s larvami vyvíjejícími se ve vodě. 
6. Nemotelus pantherinus (Linné, 1758) Velmi hojně na mokřadní louce, typizační druh zachovalých 

mokřadů. 
7. Odontomyia argentata (Fabricius,1794) Vzácný druh, larvy se vyvíjejí ve vodě. 
8. Pachygaster atra (Panzer, 1798) Larvy saprofágní, teplomilnější druh. 

 
DLOUHOSOSKOVITÍ (BOMBYLIIDAE) 

9. Bombylius major Linné, 1758 Běžný jarní druh, larvy se vyvíjejí v larvách samotářských včel 
zejména z rodu pískorypka (Andrena). Na lokalitě na cestách a 
okraji lesa hojně. 

 
KROUŽILKOVITÍ (EMPIDIDAE)  
10. Empis lutea Meigen, 1804 Běžný druh, predátor létajícího hmyzu. 
 
HYBOTIDAE   
11. Hybos cuculiformis (Fabricius, 1775) Imaga v lesích a na okrajích luk, predátoři. 
12. Ocydromia glabricula (Fallén, 1816) Běžný druh.  
13. Platypalpus pectoralis (Fallén, 1815) Predátor, běžný druh.  

Na zkoumaném území bylo zachyceno použitými sběracími metodami přibližně 40 dalších druhů čeledí 
Empididae a Hybotidae, dosud  však není materiál zcela determinován. 
 
LUPICOVITÍ (DOLICHOPODIDAE)   
14. Bathycranium bicolorellum (Ztt., 1843) Vzácnější druh, výskyt na vlhkých biotopech v lesích. 
15. Dolichopus cilifemoratus Macq., 1827 Lokálně se vyskytující. Na lokalitě na mokřadní louce.  
16. Dolichopus festivus Haliday, 1832 Vzácný druh. Výskyt na louce okolo příkopů. 
17. Dolichopus nigricornis Meigen, 1824 Vlhkomilný druh, na vhodných lokalitách poměrně hojný. 
18. Dolichopus pennatus Meigen, 1824 Poměrně lokální druh. 
19. Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763) Obecný druh na vlhkých biotopech. 
20. Dolichopus popularis Wiedm., 1817 Hojný druh vlhkých biotopů. 
21. Dolichopus trivialis Haliday, 1831 Dosti vzácný druh. Larvy ve vlhkém prostředí. 
22 Dolichopus wahlbergi Zetterstedt, 1843 Vzácný druh, pouze několik nálezů v ČR. 
23. Hypophyllus obscurellus (Fallén, 1823) Hojný druh, podél potoků a vod. Na lokalitě výskyt na louce. 
24. Chrysotus cupreus Macquart, 1827 Poměrně lokální druh. Na území PR výskyt na loukách.  
25. Chrysotus gramineus (Fallén, 1823) Nehojně na vlhkých loukách. 
26. Micromorphus albipes (Ztt., 1843) Vzácný druh, výskyt na loukách.  
27. Poecilobothrus nobilitatus (L., 1767) V PR výskyt u louží na cestách a příkopů.   
28. Rhaphium zetterstedti (Parent, 1925) Vlhkomilný druh, výskyt v PR na mokřadních loukách.  
29. Sciapus platypterus (Fabricius, 1805) Hojný na vlhkých lesních lokalitách. V PR zejména na lučních 

enklávách v lese.  
 
Všechny zjištěné druhy čeledi Dolichopodidae jsou vázány na vlhké prostředí, dravé larvy žijí 

aquaticky, semiaquaticky nebo hydropetricky. Na lokalitě byl zaznamenán výskyt většiny druhů na mokřadní 
louce, ale i u louží a periodických zaplavených depresí a příkopů v lese. Faunisticky významné jsou nálezy 
druhů  Dolichopus wahlbergi a Dolichopus festivus.   
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HRBILKOVITÍ (PHORIDAE) 
30. Anevrina curvinervis (Becker, 1901) Nekrofágní druh, vývoj na mrtvolkách drobných obratlovců. 
31. Anevrina thoracica (Meigen, 1804) V lužních a vlhkých listnatých lesích, na vlhkých loukách a 

rašeliništích. Larvy jsou saprofágní. Imaga preferují temné 
prostředí, časté nálezy např. v chodbách hrabošů a myší. 

32. Anevrina unispinosa (Zett., 1860) Nekrofágní druh. Vývoj na mrtvých obratlovcích. 
33. Beckerina umbrimargo (Becker, 1901) Lokální druh, vyskytuje se v zachovalých lesních ekosystémech. 
34. Conicera dauci (Meigen, 1830) Saprofágní běžný druh, larvy žijí v kompostu, zahnívajících 

vegetabiliích. Imaga často na květech z čeledi Apiaceae. 
35. Conicera floricola Schmitz, 1938 Běžný druh. Saprofágní larvy se vyvíjejí na hnijících organických 

látkách. 
36. Diplonevra abbreviata (von Roser, 

1840) 
Vyskytuje se řídce zejména v teplejších světlých lesích, na jejich 
okrajích a v remízech. 

37. Diplonevra florea (Fabricius, 1794) Výskyt v lesních biotopech, převážně lužního charakteru. 
Nekrofág. 

38. Diplonevra funebris (Meigen, 1830) Méně hojný saprofágní druh s širší ekologickou valencí. 
39. Diplonevra nitidula (Meigen, 1830) Obecný saprofágní, až nekrofágní druh. Imaga často na květech 

mrkvovitých (miříkovitých) rostlin (Apiaceae). 
40. Gymnophora arcuata (Meigen, 1830) Běžně se vyskytující druh, který se nachází zejména ve vlhkých 

lesích lužního charakteru. 
41. Gymnophora integralis Schmitz, 1920 Vzácný druh, z ČR publikován teprve v roce 1994. Indikuje 

přirozené listnaté lesy (především lužní). 
42. Gymnoph. prescherweberae Disn. 1997 První nález nedávno popsaného druhu v rámci ČR. 
43. Gymnophora quartomollis Schm., 1920 Nekrofágní poměrně hojný druh.  
44. Gymnoptera longicostalis Schmitz, 

1933 
V hnízdech vos a čmeláků r. Bombus, kde se larvy vyvíjejí 
pravděpodobně v organických zbytcích.  

45. Chaetopleurophora bohemani (Becker, 
1901) 

Vzácný druh známý pouze z několika českých lokalit. Vývoj 
v odumírajících plžích.   

46. Chaetopleurophora erythronota 
(Strobl, 1892) 

V lužních a světlejších listnatých lesích žijící druh. Larvy jsou 
predátory plžů, zejména hlemýždě zahradního (Helix pomatia). 

47. Metopina braueri (Strobl, 1880) Běžný, druh na celém území republiky. Biologie není známa.  
48. Metopina galeata (Haliday, 1833)7 Teplomilnější a vzácnější druh, okraje lesů, suché louky. 
49. Metopina oligoneura (Mik, 1967) Obecný druh.  
50. Metopina perpusilla (Six, 1878) Hojný druh lesů i otevřených stanovišť včetně polí.  
51. Phalacrotophora fasciata (Fall., 1823) Parazit různých druhů slunéček, larvy se žijí v kuklách hostitele. 
52. Phora edentata Schmitz, 1920 Spíše vzácnější teplomilný druh, vyskytující se v listnatých 

lesích. Biologie není známa 
53. Phora hamata Schmitz, 1927 Vzácný druh, z ČR publikovaný teprve nedávno.  
54. Phora holosericea Schmitz, 1920 Poměrně hojný druh lesních biotopů, larvy aphidofágní. 
55. Phora tincta Schmitz, 1920 Eurytopní lesní druh, preferuje podhorské aa horské polohy (vč. 

monokulturních smrčin). 
56. Pseudacteon formicarium (Verr., 1877) Vyskytuje se na výslunných biotopech. Parazitoid dělnic 

mravenců rodu Formica, Myrmica a Lasius. 
57. Spiniphora bergenstammi (Mik, 1864) Lesní druh, jehož larvy se vyvíjejí v odumřelých plžích. Na 

lokalitě početná populace.  
58. Spiniphora excisa (Becker, 1901) Zatím v Čechách pouze na několika lokalitách Vypěstován z 

různých druhů plžů. Na území PR poměrně hojný.  
59. Triphleba aprilina (Schmitz, 1918) Vzácnější druh lesních biotopů.  
60. Triphleba autumnalis (Becker, 1901) Vzácnější chladnomilný druh. Výskyt v podzimních a zimních 

měsících. Saprofágní způsob života. 
61. Triphleba distiguenda (Strobl, 1892) Běžně se vyskytující druh se saprofágním způsobem výživy larev 

(např. v kompostech, na mrtvých drobných obratlovcích 
62. Triphleba luteifemorata (Wood, 1906) Výskyt v zachovalých lesních biotopech.  
63. Triphleba minuta (Fabricius, 1787) Velmi vzácný druh, zatím pouze na několika lokalitách v ČR. 

Žije v přirozených listnatých lesích, kde probíhá vývoj v houbách 
64. Triphleba nudipalpis (Becker, 1901) Velmi hojný polysaprofágní druh, častější výskyt na vlhkých 

lokalitách, kde dochází k akumulaci a hnití organického 
materiálu (tráva, listí, houby apod.). 
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POCHMURNATKOVITÍ (PSILIDAE) 
 
65. Psila fimetaria (Linné, 1758) Hojný na stinných lesních biotopech, v pobřežních houštinách, 

zahradách. 
66. Psila nigricornis Meigen, 1826 Fytofágní vývoj, v lesích, vlhkomilný , hojný druh.  
67. Psila pectoralis Meigen, 1826 Běžný druh, výskyt na vlhčích místech ve stinných lesích. Larvy 

se živí rostlinnými látkami. 
 
PALLOPTERIDAE 
 
68. Palloptera saltuum (Linné, 1758) Fytofágní vývoj. Chladnomilný druh na vlhkých místech v lesích. 
 
ČELNICOVITÍ (OTITIDAE) 
 
70. Herina frondescentiae (Linné, 1790) Chladnomilnější druh indikující bažinatá stanoviště, rašelinných 

louky a  mokřady. Na území PR početná populace na mokřadní 
louce.  

71. Herina palustris (Meigen, 1826) Vzácnější druh. Larvy limnikolní až sphagnikolní. Na 
zachovalých mokřadech. V PR výskyt na mokřadní louce u 
Zličského rybníka, ale i lučních enklávách v jižní části.   

72. Otites centralis (Fabricius, 1805) Běžný druh, především ve světlých lesích suššího charakteru. 
Výskyt v PR na okraji lesního porostu na jižní starně a na 
keřových lemech a remízech. 

73. Otites guttata (Meigen, 1830) Vlhkomilnější a stínomilejší než předchozí druh. Výskyt 
v podrostu lesa a pobřežních porostech u rybníka.   

 
VRTULOVITÍ (TEPHRITIDAE) 
 
74. Chaetostomella onotrophes (Loew, 

1846) 
Hojný druh vyvíjející se v úborech hvězdnicovitých rostlin 
(Cirsium, Centaurea, Carduus). 

75. Myoleja lucida (Fallén, 1826) Vzácnější, řídce se vyskytující druh. 
76. Paroxyna absinthii (Fabricius, 1805) Vzácný, teplomilný druh, vývoj v pelyňcích (Artemisia) 
77. Urophora quadrifasciata (Meig., 1820) Hojný druh, larvy se vyvíjejí v úborech chrp . 
 
STÍNOMILKOVITÍ (LAUXANIIDAE) 
 
78. Calliopum aeneum (Fallén, 1820) Velmi hojný na různých biotopech, výskyt hluboko do podzimu 

(chladnomilný druh). 
79. Calliopum simillimum (Collin, 1933) Teplomilnější a vzácnější druh s výskytem v listnatých lesích. 
80. Lyciella decempunctata (Falén, 1820) Velmi hojný druh. Imaga na okrajích lesů, křovinách. 
81. Lyciella pallidiventris (Fallén, 1820) Vzácnější a teplomilnější druh než L.decempunctata.  
82. Lyciella rorida (Fallén, 1820) Dosti chladnomilný druh (vyskytuje se do pozdního podzimu), 

běžný v lesích. Na zkoumaném území zaznamenán velmi hojný 
až masový výskyt.  

83. Minettia longipennis (Fabricius, 1794) Jarní druh listnatých lesů. Na území ČR běžný. 
84. Peplomyza litura (Meigen, 1826) Běžný na pobřežních křovinách. 
85. Sapromyza basalis Zetterstedt, 1847 Hojný druh Imaga na vegetaci v lesích. Larvy saprofágní. 
86. Sapromyza hyalinata (Meigen, 1826) Ve světlejších lesích teplejších lokalit. Na území PR hojně. 
87. Sapromyzosoma quadripunctata 

(Linné, 1767) 
Vzácnější druh známý z teplých a sušších biotopů:lesostepí, 
xerotermů a suchých teplých luk.  

88. Tricholauxania praeusta (Fallén, 1820) Běžný druh. V na lesních stinných okrajích a keřovém pásu v 
okolí vod. 

 
TEMNOMILKOVITÍ (DRYOMYZIDAE) 
89. Dryomyza analis Fallén, 1820 Euroasijský druh, hojný v zastíněných lesích a křovinách. Larvy 

jsou koprofágní. 
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VLÁHOMILKOVITÍ (SCIOMYZIDAE) 
 
90. Coremacera marginata (Fabr. 1775) Herbikolní hojný druh. Výskyt na loukách a okrajích lesů. 
91. Euthycera chaerophylli (Fabricius, 

1798) 
Terestrický predátor (larvy) plžů rodů Ceapea, Arion a dalších. 
Vyskytuje se hojně na vlhkých loukách, častější v podhůří. 

92. Ilinoe albiseta (Scopoli, 1763) Hojný u rybníků, zaplavených luk, zejména v nížinách. Larvy 
jsou typičtí vodní dravci, živí se plži rodu Lymnaea. 

93. Limnia paludicola Elberg, 1965 Malakofágní druh, vyskytující se na vlhkých loukách 
94. Limnia unguicornis (Scopoli, 1763) Nejhojnější druh čeledi, vlhké louky. Predátor plžů, ale vývojová 

stádia nejsou blíže známa. 
95. Pherbelia dubia (Fallén, 1820) Larvy jsou parazity a predátory plžů (v literatuře se uvádí jako 

hostitel např. rod Vitrea). 
96. Pherbina coryleti (Scopoli, 1763) Larvy aktivně napadají vodní plže plovatky (Limnaea). Na 

lokalitě nálezy na mokřadních biotopech.  
97. Psacadina verbekei Rozkošný, 1975 Vzácnější malakofágní druh.  
98. Psacadina vittigera (Schiner, 1864) Terestrický predátor plžů. Poměrně hojný na slatinách. 
99. Renocera pallida (Fallén, 1820) Nehojný druh na vlhkých loukách. Vývojová stadia nejsou 

známa. 
100 Tetanocera elata (Fabricius, 1781) Velmi hojný druh, který je hojnější v horách. Larvy aktivně 

napadají zástupce plžů z čeledí Limacidae a Arionidae 
101 Tetanocera fuscinervis (Zett., 1838) Vzácnější druh, výskyt na mokřadech. Patří mezi predátory plžů. 
102 Tetanocera hyalipennis Roser, 1840 Lokálně se vyskytující druh. Predátor vodních plžů.  
 
PESTŘICOVITÍ (OPOMYZIDAE) 
 
103 

 
Geomyza tripunctata Fallén, 1823 Široce rozšířený druh v Evropě a Asii, v travních porostech luk, 

lesostepí a stepí. Vyvíjí se ve stéblech trav. 
104 Opomyza florum (Fabricius, 1794) Obecný výskyt na různých travních biotopech. škůdce trav a 

obilí. Na lokalitě velmi hojně až masově. 
105 Opomyza punctata Haliday, 1833 Vzácný luční druh.  Vývoj ve stéblech trav.  
 
LANÝŽOVKOVITÍ (HELEOMYZIDAE)  
 
106 Eccoptomera longiseta (Meigen, 1830) Vzácnější lesní druh. Vývoj v hnízdech ptáků, saprofág – 

koprofág.  
107 Eccoptomera obscura (Meigen, 1830) Chladnomilný druh, který se ve volné přírodě vyskytuje časně na 

jaře a v pozdním podzimu (z ostatních období nálezy 
v jeskyních). Vyvíjí se v hnijících látkách (saprofág-koprofág). 

108 Heleomyza modesta (Meigen, 1838) Hojný chladnomilný druh. 
109 Morpholeria ruficornis (Meigen, 1830) Na území PR hojný výskyt, zejména na podzim. Vývoj 

v hnijících houbách . 
110 Scoliocentra caesia (Meigen, 1830) Dosti hojný koprofágní druh. Výskyt v chladných měsících. 
111 Scoliocentra spectabilis (Loew, 1862) Velmi vzácný chladnomilný druh. Výskyt v jeskyních a zemních 

dutinách, výjimečně v zimních měsících i ve volné přírodě. 
112 Suillia affinis (Meigen, 1830) Bežný ve světlých lesích. Larvy na shnilých houbách. 
113 Suillia fuscicornis (Zetterstedt, 1847) Hojný lesní druh, vyvíjející se v houbách a lesní hrabance. 
114 Suillia pallida (Fallén, 1820) Velmi hojný lesní druh. Larvy saprofágní. 
115 Suillia ustulata (Meigen, 1830) Vzácný druh. Vyvíjí se v houbách. 
 
OCTOMILKOVITÍ (DROSOPHILIDAE) 
 
116 Amiota semivirgo Máca, 1977 Vzácnější, pravděpodoně saprofágní druh je znám jen z několika 

lokalit ČR. 
117 Drosophila andalusiaca Strobl, 1906 Vzácnější druh. Imaga na travnatých biotopech, mýtinách 

Biologie larev není známa. 
118 Drosophila confusa Staeger, 1844 Lesní druh, běžný v listnatých lesích. 
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119 Drosophila immigrans Sturtevant, 
1921 

Vzácný druh. Částečně synantropní.  

120 Drosophila kuntzei Duda, 1924 Volně žijící nesynantropní hojnější druh, žijící ve vlhkých lesích 
na hnijících houbách. 

121 Drosophila limbata Roser, 1840 Teplomilnější lesní druh.  
122 Drosophila phalerata Meigen, 1830 Hojný po celém území republiky. Larvy jsou fungivorní, imaga 

často na shnilých houbách v lesích. 
123 Drosophila subobscura Collin, 1936 Obecný evropský druh, zavlečený též do Severní Ameriky.V 

různých typech lesů na mrtvém dřevě a houbách. 
 

124 Drosophila testacea Roser, 1840 Dosti hojný lesní druh. Vývoj v houbách.  
125 Drosophila transversa Fallén, 1823 Běžný fungivorní (na houbách žijící) druh, žijící v lužních a 

vlhkých lesích, olšinách, ale i na rašeliništích. 
126 Chymomyza amoena (Loew, 1862) Americký druh, který byl pravděpodobně zavlečen v 80. letech 

do Evropy s ovocem a postupně se šíří. Nachází se volné přírodě 
a není plně synantropní, jako řada jiných zavlečených druhů 
octomilek. 

127 Chymomyza fuscimana (Zetterstedt, 
1838) 

Vzácnější druh, výskyt na kmenech a větvích stromů. Saprofág. 

128 Scaptomyza graminum (Fallén, 1823) Velmi hojný druh, původně evropský, ale zavlečen do Severní 
Ameriky a Afriky. Larvy fytofágní- minují v tkáních mnoha 
druhů rostlin převážně z čeledí Silenaceae a Chenopodiaceae. 
Výskyt na vlhkých místech, částečně synantropní. 
 

129 Scaptomyza pallida (Zetterstedt, 1847) Nejhojnější druh čeledi octomilkovitých, jehož larvy žijí na 
nejrůznějších hnijících rostlinných materiálech. Výskyt též v 
domácnostech (synantropizoval se), rozšíření kosmopolitické 
(kromě Austrálie). 

 
4. Závěr  
  

Na území PR Dubno bylo v průběhu výzkumu 1999-2000 zjištěno 129 druhů dvoukřídlých. 
Z dosud zjištěných druhů v lesních biotopech jsou dominantní běžnější lesní druhy vázané na listnaté a lužní 
porosty. Zastoupeny jsou zde i vzácnější prvky, které ukazují na dobrou zachovalost, přirozenou druhovou a 
věkovou skladbu dřevin např. Gymnophora integralis, Triphleba luteifemorata (Phoridae), Amiota semivirgo 
(Drosophilidae), Scoliocentra spectabilis (Heleomyzidae) i a vzácné mykofágní druhy: např. velmi vzácný druh  
Triphleba minuta (Phoridae), Suillia ustulata (Heleomyzidae). Pozoruhodný je hojný výskyt jinde vzácných 
lesních druhů, vyvíjejících se  v odumřelých plžích: Spiniphora bergenstammi, S. excisa, Cheatopleurophora 
bohemani, Ch. erythronota (Phoridae) a  Euthycera chaerophylli (Sciomyzidae). 

Louky u  Zličského rybníka a vlhká místa v lesním komplexu ( na místě bývalého rybníka u Balthildiny 
louky)  jsou místem výskytu typické mokřadní fauny dvoukřídlých. Dominantní jsou zde druhy Herina 
frondescentiae (Otitidae),  druhy čeledi Dolichopodidae,  Sciomyzidae a Nemotelus pantherinus (Stratiomyidae). 
Stratiomyidae. Typickými zde nalezenými indikačními druhy jsou limnikolní až sphagnikolní Herina paludosa 
(Otitidae), vzácné druhy Dolichopus wahlbergi a D. trivialis (Dolichopodidae), bráněnka Odonthomyia 
argentata, vláhomilky rodu Tetanocera. Jak vysoká druhová diverzita, tak nálezy některých bioindikačních 
prvků ukazují, že se jedná o zachovalý mokřadní biotop s slatinnými a rašelinnými prvky. 

Druhy dvoukřídlých zjištěné v PR Dubno patří ke všem základním potravním typům. Menší počet 
druhů jsou fytofágové, což je však způsobeno tím, že nejsou vyhodnoceny obtížně determinovatelené skupiny  
(čeleď Agromyzidaee, Chloropidae). Poměrně vysokou druhovou diverzitu vykazují obecně saprofágní druhy, 
jejichž larvy  se živí rozkládajícími se organickými látkami (nekrofágní, mykofágní, koprofágní,  saprofágní v 
 užším pojetí). Výrazné je též zastoupení predátorů  a parazitoidů. Lze tedy konstatovat, že na studovaném 
 území jsou vytvořeny složitější potravní řetězce a vazby, které jsou charakteristické pro lokality s delším 
časovým vývojem bez větších globálních rušivých zásahů.  Přesto chybí v rezervaci typické „pralesní“ druhy , 
které se uplatňují v reliktních starých lesních porostech, kde je výrazně vytvořeno stadium rozpadu dřevní hmoty 
a následující přirozené obnovy lesa.  

Z faunistického hlediska je nejhodnotnější prvonález nedávno popsaného druhu Gymnophora 
prescherweberae Disney 1997 (Phoridae), který je dosud znám pouze z Německa a nálezy vzácných druhů  
např. Drosophila immigrans (Drosophilidae),  Scolliocentra spectabilis (Heleomyzidae), Phora hamata 
(Phoridae), Dolichopus wahlbergi (Dolichopodidae). . 
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5. Shrnutí 
  

PR Dubno představuje z hlediska výskytu dvoukřídlých zachovalý komplex biotopů lesních a 
mokřadních. Pro druhovou diverzitu jsou však cenné i  přechody (ekotony) mezi nimi, místa s různorodými 
vlhkostními poměry a různou expozicí (jižní lemy, paseky, stinné části ).  

Velice významnou ekologickou skupinou hmyzu na lokalitě jsou lesní druhy, převážně vázané na 
listnaté porosty lužního charakteru. Zastoupeny jsou zde i prvky, které ukazují na velmi dobrou zachovalost, 
přirozenou druhovou a věkovou skladbu dřevin, chybí však xylofágní a saprofágní reliktní druhy s vazbou na 
rozpadavá stádia lesa.  V lese je proto, kromě  zachování druhové struktury stromů důležité ponechávat i staré 
duté a rozpadající se stromy a určitou část mrtvé dřevní hmoty, neboť je místem vývoje vzácných 
mykoxylofágních druhů. 

Pro uchování mokřadních biotopů  je třeba nenarušit podstatně vodní režim území (např. melioracemi, 
vysoušením nebo umělým odváděnám vody), zamezit zazemňování drobných vodotečí v loukách i lesních 
biotopech (obsekávání podmáčených luk a odstraňování organické hmoty). Při hospodaření na loukách zamezit 
eutrofizaci hnojivy a změnám bylinné skladby luk (např. dosíváním).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hradec Králové 12.12.2000 
 
 
 
 
 
 

© Muzeum východních Čech Hradec Králové 


