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 provést inventarizační průzkumy motýlů s denní 

aktivitou („denní motýli“)na reprezentativním vzorku 

rašelinišť v ČR 

 

 zmapovat současný stav rašeliništních specialistů  

 

 porovnáním s historickými údaji zjistit trendy ve 

vývoji populací těchto druhů 

 

 zhodnotit ekologický stav rašelinišť z pohledu 

denních motýlů 

CÍLE PRÁCE 
 provést inventarizační průzkumy Macrolepidopter 
(„velcí motýli“) na stanovených plochách Šumavy  

 
 zmapovat současný stav a biotopové vazby v souvislosti 
s charakteristikami (např.  nadmořskou výškou, stavem 
ekosystému..)  

 
 porovnáním s historickými údaji zjistit trendy ve vývoji 
populací  druhů 

 
 zhodnotit ekologický stav ploch a data připravit ke 
srovnání s daty a výsledky NP Bayrische Wald 



SLEDOVANÉ 

ÚZEMÍ                 

A LOKALITY 





 

Třístoličník - disturbance 



Metodika – 

plochy na 

bezlesí 



Lesní plochy 



Activities 



Zvláště chráněné a evropsky chráněné druhy 

2017 
Celkový objem dat čítá zapsaných 5000 lokalito – nálezo-druhů, 

které vznikly vytříděním 27 800 motýlů ze světelných  lapačů. 

Celkem bylo zjištěno 500 druhů Macrolepidopter (498)                   

a zpracováno je 95 monitorovacích ploch (požadováno bylo 50 

lesních a 30 na bezlesí).  

2018 
Celkový objem dat čítá zapsaných 1418 lokalito – nálezo-druhů, 

které vznikly vytříděním 10327 motýlů ze světelných  lapačů. 

Celkem bylo zjištěno 167 druhů Macrolepidopter (49 nově)                   

a zpracováno je 60 monitorovacích ploch (požadováno bylo 40 

lesních a 20 na bezlesí). 50% tvoří 4 druhy 93 druhů 10327 = 94,7 

% 167 druhů 577 ex. tvoří 5,3 % 262 druhů.  3017 Erebia 

euryale, 1115 Eulithis populata, 828 Entephria caesiata, 628 

Hydriomena furcata.  



Aporia crataegi  bělásek ovocný 

ZTĚŽEJNÍ DRUHY 

Boloria eunomia  perleťovec mokřadní 

Boloria aquilonaris  perleťovec severní 

Colias palaeno  žluťásek borůvkový 

Erebia euryale  okáč rudopásný 



Xestia collina  osenice podhorská  

Noctuidae 

Xestia rhaetica  osenice horská   

Xestia speciosa  osenice mramorovaná   

Při provádění monitoringu v lichém roce se některé 

druhy na Šumavě vyskytují pouze v sudém roce, 

případně jejich populace klesají o 2. řády. 

Příkladem je málo nálezů nebo absence hojného 

okáče rudopásného Erebia euryale, můr osenice 

mramorované, horské, smrkové.. (Xestia speciosa,                

X. rhaetica, X. sincera..). 



Boloria aquilonaris 



Boloria 

eunomia 



Colias 

palaeno 



Limenitis camilla 

Limenitis camilla 



Xestia collina 



Xestia speciosa 



Xestia rhaetica 





Dílčí výsledky 
Jako nejvýznamnější lokality vzhledem k nadmořské výšce a 

zachovalosti biodiverzity motýlů (vyjma klasických rašelinišť) lze 

považovat:  

 Horní Ždánidla (všechny lokality) s označením L090, L094, L102 

 Zhůří u Horské Kvildy (N08) 

 Paště – Vydra (L002), překvapivě spolu s Žežulka – Volšovka 

(L005 a L006) 

 Frauenthal, rašeliniště (F02), podobně jako Filipova Huť (F06), 

mimo jiné i se zaznamenaným výskytem i orchideje Leucoorchis 

albida 

 Seitzova cesta na Smrčině (L076) 

 Trojmezná, Kalamitní svážnice (L097) s výskytem dlouhodobě 

neznámých druhů pro Čechy do roku 2012 (např. Nycteola 

degenerana). 



Blokace sukcese a drobné disturbance na bezlesí vrátily díky projektu Zpracování dílčích projektů pro prořezávky 

náletových dřevin vybraných lokalit bezlesí NP Šumava (Pavlíčko A., Grulich V., Růžičková Z. et Vydrová A. 2013, 

2014) skoro nezvěstné druhy, které od roku 2017 začínají lokalitám dominovat. např. perleťovec fialkový Boloria 

euphrosyne (kat. VU ČS Hejda et al.: 2017, součást záchranného programu ve Velké Británii https://butterfly-

conservation.org/679-1384/pearl-bordered-fritillary.html). Zásahy ve prospěch světlomilných druhů (odstranění 

např. smrku, snížení zapojení dřevin apod.) nastartovaly rozšíření violek (Viola riviniana, canina, palustris) a s 

odstupem roku dominanci motýla – diagnostického druhu během května. 



Motýli děkují za vaši pozornost 


