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ÚVOD 

V roce 2007 byl na základě objednávky č. 2007/00327, Krajského úřadu Pardubického kraje, 

proveden lepidopterologický průzkum maloplošného chráněného území PR a EVL Střemošická stráň u 

obce Střemošice (okres Chrudim). Průzkum byl zaměřen na druhy motýlů s denní aktivitou, především 
však na druhy z čeledi Zygaenidae, z nadčeledí Hesperioidea a Papilionoidea (Lepidoptera). 

Lokalita byla autorem inventarizačního průzkumu v roce 2007 navštívena celkem 9x v období od 

počátku května do konce září (24.4.2007, 25.5.2007, 3.6.2007, 16.6.2007, 7.7.207, 8.7.2007, 29.7.2007, 

5.8.2007, 17.9.2007) a výsledky jsou doplněny řadou údajů z návštěv lokality z let 2004 (1.5.2004, 
15.5.2004, 15.7.2004, 7.8.2004), 2005 (27.3.2005, 27.6.2005, 12.7.2005) a 2006 (26.4.2006, 25.5.2006, 

13.6.2006, 6.7.2006, 29.8.2006). Návštěvy lokality byly, pokud možno, realizovány vždy za optimálních 

klimatických podmínek (slunečno, jasno a bezvětří), aby bylo možno zaznamenat co nejširší spektrum 

druhů sledovaných skupin motýlů. 

Dokladovány byly všechny druhy 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 inventarizačního průzkumu. 

 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
PR a EVL Střemošická stráň se nachází mezi obcemi Střemošice a Řepníky. PR byla vyhlášena 

v roce 1996 o výměře 45,52 ha. Území představuje komplex xerotermních, stepních, lesostepních a 

lesních porostů exponovaných k jihu a k jihozápadu. Pozoruhodná je mozaika vývojových stádií 

georeliéfu a stanovišť od čistých opukových sutí zcela bez vegetace přes částečně zapojené porosty a 

krétkostébelnaté trávníky, až po travnaté stráňky zarostlé náletem křovin a dubohabrové porosty. 

V západní části MZCHÚ přecházejí lesní porosty do kulturních smrčin, kde dožívají poslední zbytky 
zvláště chráněných druhů rostlin (cf. FALTYSOVÁ, BÁRTA (eds.) & al. 2002). Lokalita patří v současné době 

mezi jedna z nejhodnotnějších území východočeského regionu a to především z botanického a 

lepidopterologického hlediska. 

 

 

PŘEHLED DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ  
Z lepidopterologického hlediska nebylo předmětné území doposud intenzivně zkoumáno. 

Jednotlivé a nepublikované údaje z této lokality pochází od P. Bílka (Lékařská fakulta Univerzity Hradec 

Králové), B. Mocka (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) a M. Mikáta (Muzeum východních Čech 

v Hradci Králové).  
 

CHARAKTERISTIKA A POPIS ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ 
Z geologického hlediska je převážná část území tvořena třetihorními slínovci, slíny a písčitými 

slínovci (opukami), místy se sprašovými překryvy. Půdy na Střemošické stráni patří mezi rendziny 
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v oblasti středoevropských hnědozemních půd vznikajících na křídových opukách různě pevných a různě 

hluboko rozvětralých. Zmíněné rendziny jsou jílovito-hlinité až jílovité, slabě až dosti vápnité, špatně 

propustné pro vodu, snadno zamokřitelné, s malým až středním obsahem fyziologicky přístupné vody. 

Půdní reakce je neutrální až alkalická, se zcela nasyceným sorpčním komplexem vápníkem. Místy 

vystupují primární zvětraliny více zpevněných opuk. Na výchozech v zářezu silnice je pestrá mozaika 

mikroforem výběrového zvětrávání a odnosu. Jinde je svah pokrytý hlinitokamenitými zvětralinami, na 
kterých vznikla pararendzina typická a kambizemní, v lesní části i kambizem typická (cf. FIEDLER 1985, cf. 

FALTYSOVÁ, BÁRTA (eds.) & al. 2002). 

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

termofyticum, obvodu České termofyticum, okresu Východní Polabí (15), podokresu Pardubické Polabí 

(15c.). Z botanického hlediska významná část území představuje stepní stráně porostlé vegetací svazu 
Bromion erecti v různém stupni zapojení. Na okrajích těchto xerotermních porostů jsou velmi často 

přítomny lesní lemy s řadou křovin (Crataegus spec. div., Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Rubus 

spec. div., Pyrus pyraster, Corylus avellana, Rosa spec. div. aj.). V podrostu těchto křovin se velmi často 
nacházejí ohrožené a vzácné rostlinné druhy (Orchis purpurea, Cephalanthera longifolia, C. 

damasonium, Neottia nidus-avis, Anthericum ramosum, Gentianopsis ciliata, Pyrethrum corymbosum aj.). 

Původní habrové doubravy a dubové bučiny se na této lokalitě zachovaly jen ve fragmentech, z větší 

části již byly přeměněny na jehličnaté monokultury. Zcela nepřijatelné je vysazování nepůvodních druhů 
dřevin, ať se již jedná o borovici lesní (Pinus sylvestris) nebo dokonce o borovici černou (Pinus nigra).  
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VÝSLEDKY A KOMENTOVANÝ PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ MOTÝLŮ 
 

Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů 
nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi 

Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního  seznamu jsou však 

započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus 

acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR 

nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. 

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

práci čeleď Satyridae řazena samostatně.  

 Dokladový materiál je uložen ve sbírce autora inventarizačního průzkumu. U faunistických 

záznamů jsou použity následující zkratky: leg. – sebral, det. – určil, coll. – sbírka, MVČ HK coll. – sbírka 

Muzea východních Čech v Hradci Králové. 

 

 
ZYGAENIDAE – vřetenuškovití 
 

 Adscita statices (LINNAEUS, 1758) – zelenáček šťovíkový 
Dokladový materiál: 15.7.2004, 1♂/2♀♀, xerotermní louka cca 306 m ZSZ od Poklony, 49°53'38"N, 

16°4'7"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 13.6.2006, 1♂, xerotermní louka cca 490 m JJV od Poklony, 

49°53'26"N; 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

Druh preferuje spíše louky mezofilního charakteru. Výskyt na xerotermních biotopech ve východních 

Čechách není častý, ale vzhledem k přítomnosti vlhkých lučních porostů pod Střemošickou strání, není 
na této lokalitě překvapující. 
 
 Zygaena carniolica (SCOPOLI, 1763) – vřetenuška ligrusová 
Dokladový materiál: 29.7.1997, 1♂, sweeping, B.Mocek leg. & det., MVČ HK coll.; 6.7.2006, 2♂/1♀, bílá 

stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 155 m ZSZ od Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J. Zámečník 

leg., det. & coll.; 8.7.2007, 2♂♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 127 m JV od Poklony, 

49°53'38"N, 16°4'28"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

I když tato vřetenuška nefiguruje na žádné červeném seznamu ČR a není ani legislativně chráněna, patří 

na území východočeského regionu k významným a ohroženým druhům vázaných na silně rozvolněné 

stráně xerotermního charakteru (bílé stráně). Biologií, studiem variability a rozšířením této vřetenušky se 

podrobně zabýval královéhradecký lepidopterolog O. Komárek, který řadu svých údajů publikoval (cf. 

KOMÁREK 1952a, 1952b, 1954, 1955, 1958). KOMÁREK (1958) uvádí, že v rámci studia variability této 

vřetenušky studoval 8500 kusů (samců) dokladového materiálu, který sám v 60. letech minulého století 

nashromáždil. Jeho sběry v té době dokumentují velmi hojný výskyt druhu na příhodných lokalitách 

v teplejších oblastech východních Čech.  V současnosti je tento druh znám již jen z ojedinělých lokalit na 
Chlumecku, Svitavsku a v Železných horách (ZÁMEČNÍK 2003). 
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 Zygaena loti (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – vřetenuška kozincová 
Dokladový materiál: 6.7.2006, 2♂♂/1♀, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 155 m ZSZ od 

Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J. .Zámečník leg., det. & coll.; 8.7.2007, 2♂♂, bílá stráň s rozvolněnou 

xerotermní vegetací cca 127 m JV od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'28"E, J.Zámečník leg., det. & coll., 

7.7.2007, 6♂♂, xerotermní stráň cca 409 m Z od Poklony, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Zygaena viciae (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – vřetenuška komonicová 
Dokladový materiál: 6.7.2006, 2♂♂/1♀, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 155 m ZSZ od 

Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J. .Zámečník leg., det. & coll.; 8.7.2007, 2♂♂, bílá stráň s rozvolněnou 

xerotermní vegetací cca 127 m JV od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'28"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 

7.7.2007, 2♂♂, xerotermní stráň cca 409 m Z od Poklony, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Zygaena ephialtes (LINNAEUS, 1767) – vřetenuška čičorková 
Dokladový materiál: 7.7.2007, 2♂♂, xerotermní stráň cca 409 m Z od Poklony, J.Zámečník leg., det. & 
coll.; 8.7.2007, 1♀, stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 155 m ZSZ od Poklony, 49°53'41"N, 

16°4'14"E, J. .Zámečník leg., det. & coll. 
 

I když tato vřetenuška nefiguruje na žádné červeném seznamu ČR a není ani legislativně chráněna, patří 

na území východočeského regionu k významným a ohroženým druhům vázaných na lesostepní a stepní 

lokality. V současnosti je tento druh znám již jen z ojedinělých lokalit na Chlumecku, Svitavsku a 

v Železných horách (ZÁMEČNÍK 2003). 
 
 Zygaena angelicae OCHSENHEIMER, 1808 – vřetenuška čičorková 
Dokladový materiál: 7.7.2007, 1♂, xerotermní stráň cca 409 m Z od Poklony, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758) – vřetenuška obecná 
Dokladový materiál: 15.7.2004, 1♂/2♀♀, xerotermní louka cca 306 m ZSZ od Poklony, 49°53'38"N, 

16°4'7"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Zygaena purpuralis (BRÜNICH, 1763) – vřetenuška mateřídoušková 
Dokladový materiál: 27.6.2005, 5♂♂/1♀ (genitalia investig.), xerotermní louka cca 306 m ZSZ od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 24.6.2007, 1♂ (genitalia investig.), stráň 

s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 155 m ZSZ od Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J. .Zámečník leg., 

det. & coll. 

 

 
HESPERIIDAE – soumračníkovití 
 

 Erynnis tages (LINNAEUS, 1758) – soumračník máčkový 
Dokladový materiál: 1.5.2004, 1♂/2♀♀, xerotermní louka cca 104 m JV od Poklony, 49°53'38"N, 

16°4'26"E, J. .Zámečník leg., det. & coll.; 8.7.2007, 1♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV 

od Poklony, 49°53'25"N, 16°4'34"E, J. .Zámečník leg., det. & coll.; 25.5.2007, 1♀, xerotermní porosty 
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v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J. .Zámečník leg., 

det. & coll. 

 
 Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG, 1804) – soumračník skořicový 
Dokladový materiál: 25.5.2006, 5♂♂/1♀, 25.5.2007, 1♂, 5.8.2007, 1♂, bílá stráň s rozvolněnou 

xerotermní vegetací cca 117 m JV od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 
25.5.2007, 2♂♂, sušší louka pod bílou strání cca 100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 16°4'26"E, 

J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí, je druh uveden jako zranitelný (cf. 

FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK 2005). Toto hodnocení však neodpovídá recentnímu rozšíření druhu v regionu 

východních Čech. Motýl zde patří mezi silně ohrožené druhy.  

Jedná se o velmi lokální druh, který ve východočeském regionu přežívá na několika vzájemně 

izolovaných lokalitách. Recentně je znám pouze ze dvou lokalit na Svitavsku: Dlouhá Loučka, PR 
Dlouholoučské stráně a Koclířov, xerotermy severně od obce). Výskyt z území Českomoravské vrchoviny 

uvádí ze dvou lokalit Šumpich (ŠUMPICH 2001) a na jedné lokalitě byl druh v loňském roce zaznamenán 

B. Mockem také v Železných horách. 

Ve studovaném území je druh striktně vázán na bílou stráň s rozvolněnou vegetací, západně od Poklony 

nad obcí Střemošice. Zde se vyskytuje v poměrně početné populaci ve dvou generacích. Počet jedinců 

na lokalitě v první generaci je vždy velmi hojný (desítky exemplářů). Od roku 2005 byla na lokalitě 

zaznamenána také druhá, velmi nepočetná, generace. Soumračník skořicový je monofágní druh 
s vazbou na krvavec Sanguisorba minor. 

Jeho ohrožení na lokalitě spočívá především v možném zarůstání bílé stráně, neboť je vázán na 

stanoviště v nejrannějších sukcesních stádiích. Díky sklonu stráně a přirozenému udržování plošek 

s obnaženou půdou, však zapojení travního porostu prozatím nehrozí. Potencionální ohrožení pro něj na 
lokalitě představují především vzrostlé a plodné stromy borovice černé (Pinus nigra). Ty je nutné z lokality 

co nejdříve odstranit, protože kromě produkce semen se pod jednotlivými stromy postupně hromadí 

opadané jehličí, které působí negativně na xerotermní vegetaci bílé stráně. 
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 Pyrgus malvae (LINNAEUS, 1758) – soumračník jahodníkový 
Dokladový materiál: 1.5.2004, 2♂♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 24.4.2007, 2♂♂, xerotermní porosty v okolí 

cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & 
coll. 

 
 Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) – soumračník jitrocelový 
Dokladový materiál: 27.6.2005, 1♂/1♀, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 

m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 13.6.2007, 1♂, suchá květnatá 

stráňka cca 467 m JJV od Poklony, 49°53'26"N, 16°4'33"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Thymelicus sylvestris (PODA, 1761) – soumračník metlicový 
Dokladový materiál: 12.7.2005, 1♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 153 m ZSZ od 

Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808) – soumračník čárečkovaný 
Dokladový materiál: 24.6.2007, 6♂♂/4♀♀, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 24.6.2007, 8♂♂/2♀♀, bílá stráň 

s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 153 m ZSZ od Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J.Zámečník leg., 
det. & coll. 

Mapa 1:  
Nálezy, v regionu silně ohroženého, 
soumračníka Spialia sertorius (HOFF.) na 
území východních Čech v letech 2001 až 
2007. 
Do mapy nebyly vyznačeny pochybné a 
nedoložené údaje z východočes-kého 
regionu [cf. BENEŠ, KONVIČKA (eds.) 
2002]. 
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 Thymelicus acteon (ROTTEMBURG, 1775) – soumračník žlutoskvrnný 
Dokladový materiál: 29.7.1997, 1♂, [sušší louka pod bílou strání cca 100 m JV od Poklony], (sweeping), 

49°53'37"N, 16°4'26"E, B. Mocek leg., J.Zámečník det. 2001, MVČ HK coll. 
 

V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí, je druh uveden jako ohrožený (cf. 

FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK 2005), ale toto hodnocení neodpovídá dlouhodobému stavu v regionu 
východních Čech, kde druh patří mezi jedny z nejkritičtěji ohrožených druhů denních motýlů, kterým hrozí 

bezprostřední vyhynutí! Z území východních Čech byl historicky doložen pouze z několika lokalit (cf. 

BENEŠ & al. 2002) a na všech již s jistotou vyhynul. Z území Českomoravské vysočiny jej uvádí ŠUMPICH 

(2001) z lokality Stráně u Skutče z let 1980 až 1990. I zde je však výskyt druhu s největší 

pravděpodobností již historií. 

Na studované lokalitě byl druh nalezen B. Mockem v roce 1997. Dokladový exemplář je uložen 

v lepidopterologické sbírce Muzea východních Čech v HK. I když byl tento exemplář determinován až 
mnohem později, podle vyjádření kolegy Mocka, byl motýl chycen na zarůstající louce pod „bílou strání“ 

východně od Poklony nad obcí Střemošice. Tento biotop zcela odpovídá požadavkům druhu, neboť ten je 

vázán na xerotermní biotopy v pokročilejších stádiích sukcese, kdy původně krátkostébelné lokality 

zarůstají vysokostébelnou vegetací a křovinami s mladými stromky (cf. BENEŠ & al. 2002). V současné 

době je druh na studované lokalitě nezvěstný. Bohužel se jeho výskyt nepodařilo v letech 2004 až 2007 

znovu prokázat. Jistou naději však na jeho „znovunalezení“ skýtají zarůstající xerotermní stráně 

v bezprostředním okolí PR Střemošická stráň. 
 

 
 
 

Mapa 2:  
Dnes již historické nálezy, v regionu 
kriticky ohroženého a s největší 
pravděpodobností vyhynulého, 
soumračníka Thymelicus acteon (HOFF.) 
na území východních Čech.  
Do mapy nebyly vyznačeny pochybné a 
nedoložené údaje z východočes-kého 
regionu [cf. BENEŠ, KONVIČKA (eds.) 
2002]. 
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 Ochlodes sylvanus (ESPER, 1777) – soumračník rezavý 
Dokladový materiál: 12.7.2005, 1♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 

 
PAPILIONIDAE – otakárkovití 
 

 Papilio machaon LINNAEUS, 1758 – otakárek fenyklový 
Dokladový materiál: 1.5.2004, 1♂, sušší louka pod bílou strání cca 100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 

16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

Druh je uveden jako „ohrožený“ v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. zák. č. 114/1992 o ochraně přírody 

a krajiny (dále jen „vyhláška“). V současné době však nepatří mezi skutečně ohrožené motýly České 

republiky (cf. BENEŠ & al. 2002). Díky značnému útlumu zemědělství a otevřené populační struktuře druh 

dokáže velmi rychle osídlit řadu nových lokalit (včetně ruderálů, okrajů polí, zahrad v intravilánech obcí a 
měst) v krajině. Na studované lokalitě se vyskytuje jednotlivě na všech typech biotopů. 
 
PIERIDAE – běláskovití 
 

 Leptidea reali REISSINGER, 1989 – bělásek Reálův 
Dokladový materiál: 1.5.2004, 4♂♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. (genitalia investig.) & coll.; 12.7.2005, 6♂♂/4♀♀, 

sušší louka cca 302 m ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, J.Zámečník leg., det. (genitalia investig.) & 
coll.; 24.4.2007, 8♂♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 153 m ZSZ od Poklony, 

49°53'41"N, 16°4'14"E, J.Zámečník leg., det. (genitalia investig.) & coll.. 

 
 Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) – bělásek zelný 
Dokladový materiál: 27.6.2005, 1♀, suchá květnatá stráňka cca 467 m JJV od Poklony, 49°53'26"N, 

16°4'33"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) – bělásek řepový 
Dokladový materiál: 1.5.2004, 2♂♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Pieris napi (LINNAEUS, 1758) – bělásek řepkový 
Dokladový materiál: 17.9.2007, 1♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758) – bělásek řeřichový 
Dokladový materiál: 24.4.2007, 2♂♂, sušší louka cca 302 m ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, 

J.Zámečník leg., det. & coll. 
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 Pontia daplidicae (LINNAEUS, 1758) – bělásek rezedkový 
Dokladový materiál: 15.7.2004, 3♂♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 17.9.2007, 1♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní 

vegetací cca 153 m ZSZ od Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

V nížinných oblastech regionu východních Čech se druh vyskytuje častěji a to na všech typech biotopů 

bezlesí. Jedná se o migranta, jehož výskyt je na lokalitě podmíněn vhodnými klimatickými podmínkami 
v daném roce. 

 
 Colias hyale (LINNAEUS, 1758) – žluťásek čičorečkový 
Dokladový materiál: 15.5.2004, 3♂♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 6.7.2006, 3♀♀, suchá květnatá stráňka cca 

467 m JJV od Poklony, 49°53'26"N, 16°4'33"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 29.8.2006, 2♂♂, xerotermní 

porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník 
leg., det. & coll.; 8.7.2007, 1♂, sušší louka cca 302 m ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, J.Zámečník 

leg., det. & coll. 
 

Ze studovaného území bylo v laboratorních podmínkách pokusně vykladeno celkem 5 oplodněných 
samic žluťáska Colias hyale L., aby se vyloučil případný výskyt příbuzného druhu, žluťáska Colias 

alfacariensis Ribbe. Výskyt druhu Colias alfacariensis Ribbe se prokázat nepodařilo. Lze tedy s určitou 

dávkou jistoty tvrdit, že na území studované lokality se recentně vyskytuje pouze Colias hyale L. 

Historický výskyt druhu Colias alfacariensis Ribbe, však vyloučit nelze. 
 
 Colias crocea (FOURCROUY, 1785) – žluťásek čilimníkový 
Dokladový materiál: 29.8.2006, 2♂♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 17.9.2007, 1♀ (experimentální chov), bílá stráň 

s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., 

det. & coll.  
 
V nížinných oblastech regionu východních Čech se druh vyskytuje častěji a to na všech typech biotopů 
bezlesí. Jedná se o migranta, jehož výskyt je na lokalitě podmíněn vhodnými klimatickými podmínkami 

v daném roce. 
 
 Colias erate (ESPER, 1805) – žluťásek tolicový 
Dokladový materiál: 29.8.2006, 1♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
V nížinných oblastech regionu východních Čech se druh vyskytuje častěji a to na všech typech biotopů 
bezlesí. Jedná se o migranta, jehož výskyt je na lokalitě podmíněn vhodnými klimatickými podmínkami 

v daném roce. 
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 Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) – žluťásek řešetlákový 
Dokladový materiál: 12.7.2005, 2♂♂/1♀, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 

436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 

 
LYCAENIDAE – modráskovití 
 Lycaena phlaeas (PODA, 1761) – ohniváček černoskvrnný 
Dokladový materiál: 12.7.2005, 2♂♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 3.6.2007, 1♀, sušší louka cca 302 m 

ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758) – ohniváček celíkový 
Dokladový materiál: 12.7.2005, 2♂♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

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

v Pardubickém kraji jsou recentně známy především z Polabí, kde je druh rozšířen nejčastěji ve 

světlejších dubových a borových lesích. Zde obývá paseky, lesní okraje a lesní cesty. V posledních 

několika letech je pozorováno a dokumentováno (především v Polabí) nápadné šíření druhu na nové 

lokality.  

 
 Lycaena tityrus (PODA, 1761) – ohniváček černoskvrnný 
Dokladový materiál: 16.6.2007, 2♂♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 1♂, sušší louka pod bílou strání cca 100 m 

JV od Poklony, 49°53'37"N; 16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 15.7.2004, 1♂/2♀♀, suchá, 

celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Thecla betulae (LINNAEUS, 1758) – ostruháček březový 
Dokladový materiál: 7.8.2004, 1♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 29.8.2006, 1♀, sušší louka pod bílou 
strání cca 100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Neozephyrus quercus (LINNAEUS, 1758) – ostruháček dubový 
Dokladový materiál: 12.7.2007, 2♂♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Satyrium pruni (LINNAEUS, 1758) – ostruháček švestkový 
Dokladový materiál: 27.6.2005, 1♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Sytrium w-album (KNOCH, 1782) – ostruháček jilmový 
Dokladový materiál: 16.6.2007, 1♂, suchá květnatá stráňka cca 467 m JJV od Poklony, 49°53'26"N, 

16°4'33"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
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Všechny výše uvedené druhy ostruháčků (Thecla betuale, Neozephyrus quercus, Satyrium pruni a 

Satyrium w-album) jsou na území východočeského regionu (zvláště v nížinných oblastech Polabí) 

poměrně běžní, lokálně, ale plošně rozšíření. Jejich nálezy jsou však v terénu, vzhledem k jejich 

nenápadnému způsobu života, spíše ojedinělé. Z této skutečnosti také pramení časté tvrzení o jejich 

vzácnosti. 
 
 Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758) – ostruháček ostružinový 
Dokladový materiál: 24.4.2007, 2♂♂/1♀, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 

436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758) – modrásek krušinový 
Dokladový materiál: 24.6.2007, 1♀, sušší louka cca 302 m ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, 

J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Aricia agestis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – modrásek tmavohnědý 
Dokladový materiál: 25.5.2007, 1♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 8.7.2007, 3♂♂/1♀, bílá stráň s rozvolněnou 

xerotermní vegetací cca 117 m JV od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll.;  

 
 Polyommatus amandus (SCHNEIDER, 1992) – modrásek ušlechtilý 
Dokladový materiál: 27.6.2005, 2♂♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 
49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 16.6.2007, 1♂/1♀, sušší louka pod bílou strání cca 

100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Polyommatus thersites (CANTENER, 1834) – modrásek vičencový 
Dokladový materiál: dokladový exemplář je uložen v soukromé sbírce dr. Bílka, která je momentálně 

nedostupná. Přesto však není potřeba pochybovat o spolehlivosti determinace, neboť autor je považován 

za velmi spolehlivého lepidopterologa, specializujícího se na skupinu motýlů s denní aktivitou. 
 

Modrásek vičencový patří mezi jedny z nejvzácnější a zároveň i nejkritičtěji ohrožené druhy motýlů 

s denní aktivitou v regionu východních Čech. Recentní populace z východočeského regionu nejsou 

známy.  

Z území Českomoravské vrchoviny výskyt druhu uvádí ŠUMPICH (2001) z lokality Stráně u Skutče z let 

1991 až 2001. O jeho recentní přítomnosti na této lokalitě však nejsou k dispozici žádné další informace. 

Historicky byl výskyt modráska vičencového na studované lokalitě doložen P. Bílkem v 90. letech. I když 

byl druh autorem IP v letech 2004 až 2007 na studované lokalitě intenzivně hledán (bylo vyšetřeno a 
prohlédnuto více než 210 exemplářů příbuzného modráska Polyommatus icarus), nalezen nebyl.  
Druh je vázán na xerotermní stráně s přítomností jeho živné rostliny vičence setého (Onobrychis vicifolia), 

která je na lokalitě poměrně častá. V současnosti lze druh na studované lokalitě považovat za nezvěstný, 

i když jistou naději na jeho znovunalezení skýtají zarůstající xerotermní stráně v bezprostředním okolí PR 

Střemošická stráň a především fakt, že druh je na první pohled poměrně těžko odlišitelný od příbuzného 
modráska Polyommatus icarus. 
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 Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775) – modrásek jetelový 
Dokladový materiál: 15.5.2004, 8♂♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 15.7.2004, 4♂♂, sušší louka pod bílou 

strání cca 100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 7.8.2004, 2♂♂, 
xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 

J.Zámečník leg., det. & coll.; 6.7.2006, 1♂, sušší louka cca 302 m ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, 

J.Zámečník leg., det. & coll.; 12.7.2005, 1♂/3♀♀, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 153 m 

ZSZ od Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 25.7.2007, 4♂♂, suchá květnatá 

stráňka cca 467 m JJV od Poklony, 49°53'26"N, 16°4'33"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 8.7.2007, 2♂♂, 

29.7.2007, 3♂♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m Z od Poklony, 

49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 5.8.2007, 1♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní 

vegetací cca 153 m ZSZ od Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 
NYMPHALIDAE – babočkovití 
 

 Apatura ilia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – batolec červený 
Dokladový materiál: 15.7.2004, 1♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

Mapa 3:  
Dnes již historické nálezy, v regionu 
kriticky ohroženého a s největší 
pravděpodobností vyhynulého, modráska 
Polyommatus thersites (CANT.) na území 
východních Čech.  
Do mapy nebyly vyznačeny pochybné a 
nedoložené údaje z východočes-kého 
regionu [cf. BENEŠ, KONVIČKA (eds.) 
2002]. 
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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. 
 

 Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758) – babočka jilmová 
Dokladový materiál: 7.8.2004, 1♂, sušší louka pod bílou strání cca 100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 

16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

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.). 
 

 Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758) – babočka osiková 
Dokladový materiál: 24.4.2007, 1♀, na okraji suché, celoplošně kosené, louky cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

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 břízy (Betula spp.), vrby (Salix spp.) či topoly (Populus spec. div.). 
 

 Inachis io (LINNAEUS, 1758) – babočka paví oko 
Dokladový materiál: 29.8.2001, 1♀, suchá květnatá stráňka cca 467 m JJV od Poklony, 49°53'26"N, 

16°4'33"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Aglais urticae (LINNAEUS, 1758) – babočka kopřivová 
Dokladový materiál: 15.7.2004, 1♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758) – babočka minerál 
Dokladový materiál: 17.9.2007, 1♀, sušší louka cca 302 m ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, 

J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758) – babočka bodláková 
Dokladový materiál: 17.9.2007, 1♀, sušší louka cca 302 m ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, 

J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Polygonia c-album (LINNAEUS, 1758) – babočka bílé c 
Dokladový materiál: 27.6.2005, 1♂, sušší louka cca 302 m ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, 

J.Zámečník leg., det. & coll. 
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 Araschnia levana (LINNAEUS, 1758) – babočka síťkovaná 
Dokladový materiál: 25.5.2007, 2♂♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 8.7.2007, 2♂♂, suchá, celoplošně 

kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758) – perleťovec stříbropásek 
Dokladový materiál: 6.7.2006, 1♂/1♀, sušší louka pod bílou strání cca 100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 

16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

 Argynnis adippe (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – perleťovec prostřední 
Dokladový materiál: 12.7.2005, 2♀♀, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 6.7.2006, 1♂, sušší louka pod bílou 

strání cca 100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 16.6.2007, 1♂, 

suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., 
det. & coll. 
 

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: 6.7.2006, 1♂, sušší louka pod bílou strání cca 100 m JV od Poklony, 49°53'37"N; 

16°4'26"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Boloria selene (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – perleťovec nejmenší 
Dokladový materiál: 15.5.2004, 2♂♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 8.7.2007, 1♂, sušší louka cca 302 m 

ZJZ od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'7"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Boloria dia (LINNAEUS, 1767) – perleťovec nejmenší 
Dokladový materiál: 15.7.2004, 2♂♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 24.4.2007, 1♂, bílá stráň s rozvolněnou 

xerotermní vegetací cca 117 m JV od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Melitaea athalia (ROTTEMBURG, 1775) – hnědásek jitrocelový 
Dokladový materiál: 3.6.2007, 3♂♂/1♀, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 

m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
SATYRIDAE – okáčovití 
 

 Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) – okáč bojínkový 
Dokladový materiál: 12.7.2005, 1♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
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 Erebia medusa (LINNAEUS, 1758) – okáč rosičkový 
Dokladový materiál: 13.6.2006, 2♀♀, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 25.5.2007, 2♂♂, suchá, celoplošně 

kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 3.6.2007, 

1♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 
16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

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: 15.7.2004, 2♂♂/2♀♀, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 

436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758) – okáč prosíčkový 
Dokladový materiál: 16.6.2007, 1♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 
 Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) – okáč poháňkový 
Dokladový materiál: 25.5.2001, 1♂/1♀, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 117 m JV od 

Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1761) – okáč strdivkový 
Dokladový materiál: 13.6.2006, 1♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 16.6.2007, 2♂♂, xerotermní porosty v okolí cesty, 

menší loučky a křoviny cca 436 m Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 
17.9.2007, 1♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m Z od Poklony, 

49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
 

Velmi významný je nález exempláře ze dne 17.9.2007 na studované lokalitě, neboť se jedná o imágo 

druhé generace, která byla teprve v posledních několika letech zaznamenána na území České republiky 

a to pouze ve středních Čechách.  

V regionu východních Čech se jedná o první nález imága okáče strdivkového, který dokumentuje druhou 

generaci druhu v regionu. 
 
 Coenonympha glycerion (BORKHAUSEN, 1788) – okáč třeslicový 
Dokladový materiál: 13.6.2006, 1♂, suchá, celoplošně kosená, louka cca 512 m JJV od Poklony, 

49°53'25"N, 16°4'34"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 16.6.2007, 2♂♂/1♀, bílá stráň s rozvolněnou 

xerotermní vegetací cca 153 m ZSZ od Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 
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 Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758) – okáč pýrový 
Dokladový materiál: 24.4.2007, 1♂, xerotermní porosty v okolí cesty, menší loučky a křoviny cca 436 m 

Z od Poklony, 49°53'39"N, 16°4'0"E, J.Zámečník leg., det. & coll. 

 
 Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767) – okáč zední 
Dokladový materiál: 15.7.2004, 1♂, bílá stráň s rozvolněnou xerotermní vegetací cca 153 m ZSZ od 

Poklony, 49°53'41"N, 16°4'14"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 25.5.2007, 1♂, bílá stráň s rozvolněnou 

xerotermní vegetací cca 117 m JV od Poklony, 49°53'38"N, 16°4'27"E, J.Zámečník leg., det. & coll.; 

29.7.2007, 1♀, suchá květnatá stráňka cca 467 m JJV od Poklony, 49°53'26"N, 16°4'33"E, J.Zámečník 

leg., det. & coll.  
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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 & al. 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. 

Výskyt druhu v letech 2004 až 2007: + (přítomnost druhu potvrzena), - (přítomnost druhu nepotvrzena). 
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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 ─ ─ ─ + 
Callophrys rubi ostruháček ostužinový Lycaenidae mezofil-2 PAL ─ ─ ─ + 
Carterocephalus palaemon soumarčník jitrocelový Hesperidae mezofil-2 HO ─ ─ ─ + 
Celastrina argiolus modrásek krušinový Lycaenidae mezofil-3 HO ─ ─ ─ + 
Coenonympha arcania okáč strdivkový Satyridae xerotermofil-2 EU ─ ─ ─ + 
Coenonympha glycerion okáč třeslicový Satyridae hygrofil EU ─ ─ ─ + 
Coenonympha pamphilus okáč poháňkový Satyridae ubikvista PAL ─ ─ ─ + 
Colias crocea žluťásek čilimníkový Pieridae ubikvista MED ─ ─ ─ + 
Colias erate žluťásek tolicový Pieridae 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 ─ ─ ─ + 
Lasiommata megera okáč zední Satyridae ubikvista ZPL ─ ─ ─ + 
Leptidea reali bělásek Reálův Pieridae mezofil-2 ZPL ─ ─ ─ + 
Lycaena phlaeas ohniváček černokřídlý Lycaenidae ubikvista HO ─ ─ ─ + 
Lycaena tityrus ohniváček černoskvrnný Lycaenidae mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ + 
Lycaena virgaureae ohniváček celíkový Lycaenidae mezofil-2 PAL ─ ─ ─ + 
Maniola jurtina okáč luční Satyridae ubikvista ZPL ─ ─ ─ + 
Melanargia galathea okáč bojínkový Satyridae mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ + 
Melitaea athalia hnědásek jitrocelový Nymphalidae mezofil-2 PAL ─ ─ ─ + 
Neozephyrus quercus ostruháček dubový Lycaenidae mezofil-3 ZPL ─ ─ ─ + 
Nymphalis antiopa babočka osiková Nymphalidae mezofil-3 HO ─ ─ ─ + 
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 ─ ─ ─ + 



 19 

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 ─ ─ ─ + 
Polyommatus thersites modrásek vičencový Lycaenidae xerotermofil-1 PON ─ VU ─ ─ 
Pontia daplidicae bělásek rezedkový Pieridae ubikvista EU ─ ─ ─ + 
Pyrgus malvae soumračník jahodníkový Lycaenidae mezofil-2 PAL ─ ─ ─ + 
Satyrium pruni ohniváček švestkový Lycaenidae xerotermofil-2 PAL ─ ─ ─ + 
Satyrium w-album ostruháček jilmový Lycaenidae mezofil-3 PAL ─ VU ─ + 
Spialia sertorius soumračník skořicový Hesperidae xerotermofil-1 ATM ─ VU ─ + 
Thecla betulae ostruháček březový Lycaenidae xerotermofil-2 PAL ─ ─ ─ + 
Thymelicus acteon soumračník žlutoskvrnný Hesperidae xerotermofil-1 MED ─ EN ─ ─ 
Thymelicus lineola soumračník čárečkovaný Hesperidae mezofil-1 HO ─ ─ ─ + 
Thymelicus sylvestris soumračník metlicový Hesperidae mezofil-2 ZPL ─ ─ ─ + 
Vanessa atalanta babočka admirál Nymphalidae ubikvista HO ─ ─ ─ + 
Vanessa cardui babočka bodláková Nymphalidae ubikvista KO ─ ─ ─ + 
Zygaena angelicae vřetenuška štírovníková Zygaenidae xerotermofil-2 EV ─ ─ ─ + 
Zygaena carniolica vřetenuška ligrusová Zygaenidae xerotermofil-1 PON ─ ─ ─ + 
Zygaena ephialtes vřetenuška čičorková Zygaenidae xerotermofil-2 EV ─ ─ ─ + 
Zygaena filipendulae vřetenuška obecná Zygaenidae mezofil-1 ZPL ─ ─ ─ + 
Zygaena loti vřetenuška kozincová Zygaenidae xerotermofil-1 ZPL ─ ─ ─ + 
Zygaena purpuralis vřetenuška mateřídoušková Zygaenidae xerotermofil-1 EU ─ ─ ─ + 
Zygaena viciae vřetenuška komonicová Zygaenidae mezofil-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 & al. 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 EU §3 ─ ─ 
Argynnis adippe perleťovec prostřední Nymphalidae mezofil-2 PAL ─ VU ─ 
Neozephyrus quercus ostruháček dubový Lycaenidae mezofil-3 ZPL ─ ─ ─ 
Nymphalis antiopa babočka osiková Nymphalidae mezofil-3 HO ─ ─ ─ 
Nymphalis polychloros babočka jilmová Nymphalidae mezofil-3 ZPL ─ ─ ─ 
Papilio machaon otakárek fenyklový Papilionidae ubikvista PAL §3 ─ ─ 
Polyommatus thersites modrásek vičencový Lycaenidae xerotermofil-1 PON ─ VU ─ 
Satyrium w-album ostruháček jilmový Lycaenidae mezofil-3 PAL ─ VU ─ 
Spialia sertorius soumračník skořicový Hesperidae xerotermofil-1 ATM ─ VU ─ 
Thecla betulae ostruháček březový Lycaenidae xerotermofil-2 PAL ─ ─ ─ 
Zygaena carniolica vřetenuška ligrusová Zygaenidae xerotermofil-1 PON ─ ─ ─ 
Zygaena ephialtes vřetenuška čičorková Zygaenidae xerotermofil-2 EV ─ ─ ─ 
Thymelicus acteon soumračník žlutoskvrnný Hesperidae xerotermofil-1 MED ─ EN ─ 
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ROZBOR FAUNY MOTÝLŮ 
Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů 

nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi 

Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního  seznamu jsou však 

započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus 

acteon, čímž celkový počet uváděných druhů je 64. Výše uvedené druhy jsou sice na území PR 

nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. 

 
GRAF 1 

Zastoupení jednotlivých druhů podle biotopové vazby
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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 

& al. 2002). Z hlediska ochrany přírody jsou nejméně ohroženi a patří k běžně rozšířeným druhům 
motýlů. Celkem zde bylo zjištěno 19 druhů řazených do skupiny ubikvistů (tj. 29% 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 crocea, Colias hyale, Colias erate, 

Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae, Pontia daplidicae; Satyridae - Coenonympha pamphilus, 

Maniola jurtina, Lasiommata megera. 

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 9 druhy (tj. 14% 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, Zygaena viciae. 

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

světliny, paseky aj. Ve zkoumané lokalitě jsou zastoupeni celkem 12 druhy (tj. 19% zjištěné fauny) a patří 
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sem: Hesperidae – Carterocephalus palaemon, Pyrgus malvae, Thymelicus sylvestris; Lycaenidae – 

Callophrys rubi, Lycaena virgaureae; Nymphalidae – Araschnia levana, Argynnis adippe, Boloria selene, 

Melitaea athalia; Pieridae – Gonepteryx rhamni, Leptidea reali; Satyridae – Erebia medusa. 

Kategorii „mezofil-3“ představují druhy žijící v lesních biotopech. Na studované lokalitě jsou 
zastoupeni celkem 9 druhy (tj. 14% zjištěné fauny) a patří sem: Lycaenidae – Celastrina argiolus, 

Neozephyrus quercus, Satyrium w-album; Nymphalidae – Apatura ilia, Argynnis paphia, Nymphalis 

polychloros, Nymphalis antiopa, 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 1 druhem (tj. 2% zjištěné fauny) a patří 
sem: Zygaenidae – Adscita statices. 

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

na krátkostébelných stepních trávnících. Ve studované lokalitě je tato skupina zastoupena 8 druhy (tj. 
13% zjištěné fauny) a patří sem: Hesperidae – Erynnis tages, Spialia sertorius, Thymelicus acteon; 

Lycaenidae – Aricia agestis, Polyommatus thersites; Zygaenidae – Zygaena carniolica, Zygaena loti, 

Zygaena purpuralis. 

 Kategorii „xerotermofil-2“ zastupují druhy žijící převážně na křovinatých a lesostepních biotopech. 
Ve studované lokalitě je tato skupina zastoupena 6 druhy (tj. 9% zjištěné fauny) a patří sem: Lycaenidae 

– Satyrium pruni, Thecla betulae; Satyridae – Coenonympha arcania, Coenonympha glycerion; 

Zygaenidae – Zygaena angelicae, Zygaena ephialtes. 

 

I když se může zdát, že celkový počet zjištěných druhů motýlů 62 (+2 nezvěstné) je poměrně vysoký, ve 
skutečnosti většina populací, byť i zcela běžných motýlů, na území rezervace přežívá ve velmi 

nepočetných populacích! Tento stav je jednak způsoben naprosto nevhodným obhospodařováním 

samotné lokality (celoplošná seč lučních porostů v nevhodnou dobu, intenzivní pastva na okolních 

pastvinách) a samozřejmě i poměrně malou rozlohou xerotermních biotopů. Můžeme také předpokládat, 

že řada citlivých druhů vázaných na světlé lesy či xerotermofilů již s největší pravděpodobností v území 
vyhynula a bohužel tento trend i nadále pokračuje – Thymelicus acteon a Polyommatus thersites. 

Způsoby obhospodařování v okolí rezervace (celoplošná seč, intenzivní pastva) bude nutné ovlivnit tak, 

aby tyto činnosti maximálně podpořily stávající faunu motýlů (seč v blocích či pruzích, extenzivní 
krátkodobá pastva, maloplošné vypalování v zimním období atd.) a na území rezervace bude nutné 

realizovat takový management, který bude vyhovovat většině druhů motýlů (předpokládá se, že 

doporučený management bude prospěšný i pro většinu bezobratlých živočichů a rostlin). 
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DOPORUČENÝ MANAGEMENT 
Bezlesí 
Xerotermní a luční porosty lze v rámci území rozdělit do dvou základních skupin – silně rozvolněné 

porosty vegetace na bílých stráních (plocha A1 a A2) a zapojenější xerotermní porosty vegetace na 

celém zbytku území. Pro oba typy ploch je navržen samostatný typ managementu. 
 
Plocha A1 
Jedná se o strmou, k jihu a jihovýchodu exponovanou, bílou stráň s velmi rozvolněným porostem 

vegetace. Díky strmosti stráně zde dochází k přirozenému narušování povrchu a na stráni se dlouhodobě 
udržuje nezapojená vegetace. Některé partie jsou zcela holé, bez jakékoliv vegetace. 

Horní okraj je dlouhodobě neudržovaný, hromadí se zde značné množství stařiny a postupně zarůstá 

náletem křovin. Vegetace navazující na polní kulturu je mírně degradovaná. Spodní okraj svahu navazuje 

na silnice Střemošice – Řepníky. Spodní část tohoto svahu je silně zarostlá náletem dřevin. 

 
- na celé ploše je nutné odstranit veškerý porost borovice černé (Pinus nigra) a odstranit mladé 

semenáčky. Díky vzrostlým stromům dochází k negativnímu zastínění xerotermních porostů, pod 

jednotlivými porosty borovice černé se hromadí opadané jehličí, které negativně působí na 
xerotermní květenu. Vzrostlé stromy jsou také zdrojem semen, takže dochází k šíření druhu na 

ploše.  

- stráň je v současné době zarostlá na několika místech náletem dřevin. Ten je potřeba odstranit, 

především při úpatí stráně u silnice Střemošice – Řepníky, a v západní části stráně nad zatáčkou 

silnice. Ve spodních partiích u silnice je možné ponechat vybrané keře původních druhů dřevin 
(po konzultaci s botanikem a entomology). Doporučuji preferovat druhy jako Crataegus spec. div., 

Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Rubus spec. div., Pyrus pyraster, Corylus avellana, Rosa 

spec. div. Vybrané keře (cca 25 kusů) je nutné ponechat jako solitéry (nikoli skupinky keřů). 

Vzniklé pařízky po vyřezaných keřích je nutné ošetřit selektivním herbicidem a zabránit jejich 

dalšímu zmlazování. 

- v horních partiích stráně, navazující na pole, je vhodné nálet dřevin mírně proředit a vytvořit tak 

přirozenou bariéru oddělující polní cenózu od porostů xerotermní vegetace.  

- nad celým horním svahem plochy (platí pro celé území) je nutné vytvořit zatravněný pás o šíři 

alespoň 50m s občasným vtroušeným keřem. Vzrostlé stromy na severním okraji stráně (duby aj. 

původní listnáče) nekácet a ponechat.  
- střední část svahu, kde je nápadná eroze nepotřebuje, kromě odstranění náletu dřevin, 

v několika následujících letech žádný managementový zásah, případné problémy s erodujícím a 

ujíždějícím svahem by bylo vhodné konzultovat s geologem (nepřipustit však jeho zalesnění!!!, 

najít jiné řešení). 

- kosení travních porostů bude v následujících několika letech nutné pouze na nově vytvořeném 

travnatém pásu nad horním svahem dílčí plochy a na xerotermních porostech na horním okraji 

dílčí plochy. Kosení je nutné kombinovat s extenzivní pastou koz a ovcí a s lokálním 

vypalováním. 
- vypalování travnatých porostů na ploše bude možné pouze na horních svazích stráně (max. 

plošky 5x5m) a v okolí Poklony a to vždy v zimě nebo brzkém předjaří za holomrazu či na sněhu. 
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Vypálená plocha by neměla přesáhnout 1/5 celkové rozlohy a měla by být prováděna v 

jednotlivých letech na různých místech. Tento typ managementu je vhodné kombinovat 

s extenzivní pastou a kosením. Vzhledem k stávajícímu stavu fauny motýlů doporučuji extenzivní 

pastvu a to jen několika kusů koz a ovcí (max. 5 kusů zvířat na hektar). Přepásání zásadně 

provádět zásadně od poloviny srpna do října daného roku a jen na ploškách, kde jsou dominantní 

trávy bez většího podílu bylin (nutná konzultace s botanikem). Pastva je sice vhodným 
managementovým řešením v celém území, ale vzhledem k zdecimované fauně motýlů je toto 

řešení i značně riskantní, neboť ovce a kozy vypásají přednostně byliny, které jsou často živnými 

rostlinami řady druhů housenek motýlů a dalších bezobratlých.  
- v případě vytvoření zatravněného pásu o šíři 50m bude extenzivní kosení či pastva této dílčí 

plochy nutná (opět postačí několik kusů koz či ovcí, či kosení 1x ročně koncem srpna). Plochy 
bude nutné osít směsí získanou z travnatých porostů (svaz Bromion erecti) pod Střemošickou 

strání (naprosto nepřípustné by bylo použití jakékoliv komerčně používané směsi).  
 
Plocha A2 
Jedná se o relativně strmou, k jihu exponovanou, bílou stráň s rozvolněným porostem vegetace. Díky 

strmosti stráně zde dochází k pozitivním disturbancím formou eroze a na stráni se dlouhodobě udržuje 

nezapojená vegetace. V okolí cest a v erozních rýhách se udržují plochy s obnaženou půdou 

s minimálním zapojením vegetačního krytu. 

 
- na celé ploše je nutné odstranit veškerý porost borovice černé (Pinus nigra) a odstranit mladé 

semenáčky. Díky vzrostlým stromům dochází k negativnímu zastínění xerotermních porostů, pod 

jednotlivými porosty borovice černé se hromadí opadané jehličí, které negativně působí na 

xerotermní květenu. Vzrostlé stromy jsou také zdrojem semen, takže dochází k šíření druhu na 

ploše. 

- v horních partiích navazuje stráň na polní cestu s roztroušenými keři. V těchto místech (mezi 

cestou a strmou strání) se nachází neudržovaná vegetace xerotermního charakteru, kterou by 

bylo vhodné kosit (1/2 1x ročně koncem srpna), popř. vypalovat v menších ploškách v zimních 

měsících za holomrazu (maximálně 1/5 z celkové rozlohy plochy) nebo extenzivně přepásat 1x 
za dva roky od poloviny srpna do konce října (postačí 1 ovce či koza) po dobu 1 týdne. Nutné je 

však zabránit pronikání zvířat na střední část svahu, kde je v současné době pastva nežádoucí. 

Přepásání provádět zásadně jen na ploškách, kde jsou dominantní trávy bez většího podílu bylin. 

Pastva je sice vhodným managementovým řešením v území, ale vzhledem k zdecimované fauně 

motýlů je toto řešení i značně riskantní, neboť ovce a kozy vypásají přednostně byliny, které jsou 

často živnými rostlinami řady druhů housenek motýlů a dalších bezobratlých.  

- střední část svahu, kde je nápadná eroze nepotřebuje, kromě odstranění náletu dřevin, 

v několika následujících letech žádný managementový zásah. 
- spodní partie stráně jsou v současné době značně zarostlé náletem dřevin, které je nutné 

výrazně zredukovat! Je potřeba odstranit alespoň 50% veškerého náletu v této části a vytvořit 
menší skupinky keřů. Doporučuji preferovat druhy jako Crataegus spec. div., Prunus spinosa, 

Cornus sanguinea, Rubus spec. div., Pyrus pyraster, Corylus avellana, Rosa spec. div. (po 

konzultaci s botanikem a entomology). Nutné je vytvoření migračních koridorů a propojit tak stráň 
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s menšími loukami pod ní. Na vyřezaných plochách bude nutné kosení či extenzivní pastva. 

Kosení provádět mozaikovitě, intenzivněji na ploškách po vyřezaných keřích, extenzivněji na 

zbytku travních porostů tak, aby ½ travního porostu zůstala v daném roce nepokosena. 

- vzhledem k stávajícímu stavu fauny motýlů doporučuji velmi extenzivní pastvu 5 kusů zvířat na 

hektar). Přepásání na této dílčí ploše doporučuji pouze na horním okraji (úzký pás xerotermní 

vegetace) nebo ve spodních partiích navazujících na bílou stráň. Na této dílčí ploše je potřeba 
přepásání velmi pečlivě zvážit. V horních partiích dílčí plochy doporučuji přepasení 1 kusu ovce 

po velmi krátkou dobu (max. 1 týden) a v dolních partiích stráně (po vyřezání náletu dřevin) 

doporučuji 2 kusy ovcí a 1 kus kozy. Přepásání provádět zásadně od poloviny srpna do října 

daného roku a opět jen na ploškách, kde jsou dominantní trávy bez většího podílu bylin. Pastva 

je sice vhodným managementovým řešením v území, ale vzhledem k zdecimované fauně motýlů 

je toto řešení i značně riskantní, neboť ovce a kozy vypásají přednostně byliny, které jsou často 

živnými rostlinami řady druhů housenek motýlů a dalších bezobratlých.  
 
Plocha B1 
Jedná se o poměrně zapojený xerotermní porost na k jihu velmi mírně exponovaném svahu. Tato plocha 

byla až doposud kosena celoplošně, což je z hlediska ochrany bezobratlých živočichů naprosto 

nepřijatelné.  

- je nutné zavést mozaikovité kosení anebo kosení v pruzích, popř. nekosit porost vůbec během 

sezóny a pak pokosit tyto porosty během srpna s ponecháním alespoň 50% nepokosené 

vegetace do následujícího roku, a to náhodně v menších ploškách na celé dílčí ploše. 
- kosení travních porostů je na této dílčí ploše možné nahradit extenzivní pastvou koz a ovcí nebo 

v lepším případě zajistit na 50% dílčí plochy extenzivní pastu a na zbytku mozaikovité kosení. 

- přepásání provádět zásadně od poloviny srpna do října daného roku a opět maximálně na ½ dílčí 

plochy, ponechávat nedopasky. Přepásání provádět od konce srpna do října po krátkou dobu (1 

týden).  

- kosení provádět mozaikovitě tak, aby 50% plochy zůstalo do následujícího roku nepokoseno.  

- v následujícím roce typ managementu prohodit. 
 
Plocha C1 
Jedná se o výrazný k jihu exponovaný svah, který je v současné době silně zarostlý náletem křovin.  

- odstranit až 70% křovin a ponechat zde vybrané keře Rosa sp., Crataegus sp. a Prunus spinosa.  

- kosení tohoto menšího svahu je nutné (křovinořez a nejlépe koncem srpna s ponecháním 

nepokosené vegetace – 50%). 

- v úvahu připadá i lokální vypalování plošek 5x5 m v brzkém předjaří či v zimním období za 

holomrazu či na sněhu. 

- pastvu na této dílčí ploše v žádném případě neprovádět. 
 
Plocha B2 
V současné době z lepidopterologického hlediska asi jedna z nejcennějších částí PR. Jedná se o 

komplex menších ploch xerotermních porostů s roztroušenými keři. Významná je také rozvolněné 
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vegetace v okolí cesty, která slouží jako koridor pro řadu druhů motýlů. Cílem je dlouhodobé udržení 

mozaiky biotopů.  

- z dlouhodobého hlediska je nutné odstranit vzrostlé stromy a keře (cca 50%) v jižní části této 

plochy (pod cestou), vytvořit migrační koridory pro motýly s lučními porosty pod dílčí plochou. 

- zajistit vhodnou mozaiku nekosených a kosených plošek tak, aby ½ xerotermních porostů zůstala 

do následujícího roku nepokosena, 
- udržet bezlesí na všech plochách a postupně se pokusit zvýšit jeho rozlohu, 

- přepásání provádět zásadně od poloviny srpna do října daného roku a opět maximálně na ½ dílčí 

plochy, ponechávat nedopasky. Přepásání provádět po krátkou dobu (1 týden).  

- v západní části této plochy bude nutné razantnější odstranění náletu (až 60%) s ponechání 
vybraných druhů dřevin jako Crataegus spec. div., Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Rubus 

spec. div., Pyrus pyraster, Corylus avellana, Rosa spec. div., vzniklé pařízky ošetřit selektivním 

herbicidem a zajistit kosení vyřezaných ploch (kosení je možné nahradit extenzivní pastou koz a 

ovcí). 
 
Plocha B3 
Květnatý, ale relativně izolovaný, luční porost v severní části navazující na cestu, v jižní části oddělený od 

okolních lučních porostů vzrostlými stromy a křovinami.  

- na této dílčí ploše je třeba zajistit pravidelné kosení (opět formou mozaiky drobných pokosených 

a nepokosených plošek či pruhů) nebo během sezóny nekosit porost vůbec a pokosit jej až 

v druhé polovině srpna s ponecháním 50% nepokosené vegetace do následujícího roku a to 
náhodně v menších ploškách na celé dílčí ploše.  

- v severní a jižní části dílčí plochy bude potřeba odstranit alespoň 30% vzrostlých stromů (jižní 

okraj) a keřů (severní okraj) a vytvořit tak koridory pro migraci bezobratlých. Na okrajích je 

vhodné ponechat skupinky stromů s keři, střídající se s většími ploškami bezlesí. 

- na této dílčí ploše neprovádět pastvu. 
 
Severní a severovýchodní okraj rezervace navazující na pole 
Severní okraj stráně (rezervace) navazuje na polní cenózy. Do budoucna by bylo potřeba vytvořit 
přirozenou bariéru oddělující pole od porostů xerotermní vegetace a lesa. Nejlepším řešením by bylo 

vytvoření zatravněného pásu minimálně o šíři 50m s vtroušenými keři či stromy. 
- plochu bude nutné osít směsí získanou z travnatých porostů (svaz Bromion erecti) pod 

Střemošickou strání (naprosto nepřípustné by bylo použití jakékoliv komerčně používané směsi). 
- zajistit kosení 1x ročně na konci srpna nebo extenzivní pastvu koz a ovcí. 

 
Luční porosty pod strání 
Veškeré luční porosty nacházející se pod PR Střemošická stráň jsou jak z botanického, tak i 
entomologického hlediska cenné. Je zde nutné prosadit kosení v pruzích nebo alespoň ve větších 

blocích. Stávající celoplošné kosení je nevhodné!  
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Lesní porosty a jejich lemy 
V současné době mají lesní porosty zcela jinou strukturu než v historii (cf. POKORNÝ, HÁJEK, SÁDLO, CÍLEK 

& DRESLEROVÁ 2005). Oproti světlým věkově a strukturně heterogenním výmladkovým lesům v minulosti, 

zde v současné době máme věkově homogenní a příliš husté porosty. Řada ohrožených a chráněných 

druhů rostlin a živočichů, které prokazatelně rostly v těchto světlých lesích jsou vytlačeny a pouze 
přežívají v lesních lemech, na okrajích cest či na menším světlinách (Cypripedium calceolus, 

Cephalanthera longifolia, C. rubra, C. damassonium, Pyrethrum corymbosum, Orchis purpurea, Orchis 

militaris, Clematis recta atd.). Je proto nutné začít s obnovou původní struktury lesa a porosty postupně 

prořeďovat. 

Cílem by měly být v PR Střemošická stráň lesní porosty se zapojením 20 až 40% současného stavu, 

stromy by měly být věkově heterogenní (alespoň 3 kohorty). S převodem je nutné začít velmi pozvolna a 

během současného decénia roztroušeně naředit porosty výběrovou těžbou pouze o 10 až 15%. Cílového 

zapojení by mělo být dosaženo do 50ti let. 

Velmi citlivě je nutné přistupovat k lesním lemům, které v současné době slouží jako refugia většiny 
ohrožených a chráněných organizmů na území PR (nápadné je to zvláště u rostlinných druhů). Je nutné 

urychleně a cíleně zvětšit rozlohu stanovišť těchto organizmů a zabránit tak redukci jejich populací či 

dokonce vymírání.  

Lesní lem je potřeba rozvolnit směrem do bezlesí a během decénia naředit les v okolí lemu. Je nutné 

postupně začít odstraňovat vybrané keře na lesních okrajích a především pak postupně snižovat 

zakmenění na okrajích lesa a to nerovnoměrně. Cílem by mělo být vytvoření nepravidelného lesního 

lemu (na úkor lesa!!!) o šíři cca 5 až 20m a to po celém území PR a EVL, kde les navazuje na bezlesí. 
Zakmenění by mělo být 20 až 50% současného stavu. Nově vytvořené plochy by měly být extenzivně 

sečeny (extenzivní pastva stáda ovcí, doplněné několika kozami), aby se zabránilo zarůstání těchto ploch 

náletem křovin. 
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MAPA 4:  
V leteckém snímku je červeně vyznačena hranice studovaného území východně a jihovýchodně od obce 
Střemošice. Žlutě jsou vyznačeny jednotlivé dílčí plochy, pro které je navržený specifický management. 
 

 



 
Mapa 5:  
V leteckém snímku je červeně vyznačena hranice studovaného území severně a severozápadně od obce Střemošice. Žlutě jsou vyznačeny jednotlivé dílčí plochy, pro 
které je navržený specifický management. 
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FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 
 

 
 

 
 

 

Foto 1: Pohled na plochu A2, na které 
žije velmi početná populace soumračníka 
Spialia sertorius. Z plochy bude nutné 
odstranit souvislé křoviny a veškerou 
borovici černou (Pinus nigra). 

Foto 2: Díky vyšlapaným cestičkám na 
ploše A2 dochází k pozitivní erozi 
svahu a dlouhodobě se zde udržují 
plošky obnažené půdy s rozvolněnou 
vegetací. 

Foto 3: Spodní partie plochy A2 silně 
zarůstají náletem křovin a izolují plochu 
od okolního bezlesí. Nálet bude nutné 
výběrovým způsobem odstranit. 
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Foto 4: Pohled na velmi strmý a 
nejméně vegetací zarostlý svah  (plocha 
A1). Nezbytně nutné bude odstranění 
všech stromů borovice černé (Pinus 
nigra) a většiny keřů při úpatí svahu u 
silnice a v horní části svahu. 

Foto 5 a 6: Křovinami silně zarůstající, 
ale relativně květnatý svah (plocha C1).  
Plocha je v území velmi významná 
z hlediska „nektaru“ pro motýly, neboť 
většina okolních lučních porostů je 
celoplošně a intenzivně kosena. 
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Foto 7 a 8: Pohled na úpatí plochy A1, 
které je silně zarostlé náletem dřevin a 
křovinami. Na stráni je pak poměrně 
nápadný porost borovice černé (Pinus 
nigra). V rámci managementových prací 
musí být křoviny a veškeré stromy 
borovice černé odstraněny. 

Foto 9: Detail na květnatou 
vegetaci na ploše B3.  
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Foto 10: V nedávné době ještě křovinami 
zarostlý svah (plocha B2), kde se 
podařilo díky managementu obnovit 
xerotermní vegetaci. Plocha je 
v současné době jednou 
z nejvýznamnějších částí rezervace 
z hlediska denních motýlů. 
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