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1. Úvod 
 

 Kutilky společně se včelami tvoří jednu monofyletickou linii v rámci štíhlopasých 

blanokřídlých (Hymenopera: Apocrita) a jsou dnes společně řazeny do nadčeledi včelovitých 

(Apoidea) (BROTHERS 1999, MELO 1999, 2000, MICHENER 2007). Kutilky na rozdíl od včel 

(sensu stricto) krmí svoje potomstvo živočišnou stravou. Životní strategie dospělců tedy 

zahrnuje nejen vlastní výživu (sání nektaru na květech), ale též vzorce chování spojené 

s budováním a obranou hnízd, lovem kořisti a orientací v terénu. Takto komplexní a účelné 

vzorce chování mohou evokovat úvahy o jistém stupni inteligence a jsou předmětem řady 

klasických prací (RIEDEL 1898, DE COBELLI 1900, RAU & RAU 1916, TINBERGEN 1932).  

Jediná Nobelova cena, která byla udělena v souvislosti s terénním výzkumem hmyzu, patří  

Nikolaasi Tinbergenovi, který mimo jiné intenzivně studoval kutilky druhu Philanthus 

triangulum (Fabricius, 1775). Moderní práce se kromě výše zmíněného chování věnují také 

projevům sociality, kleptoparazitismu a odpovídajícímu obrannému chování. 

 Předkládaná práce se zaměřuje na hnízdění a s ním spojené ekologické požadavky pěti 

druhů kutilek, z nichž čtyři náleží do čeledi Sphecidae (Ammophila heydeni Dahlbom 1845, 

A. pubescens Curtis 1829, A. sabulosa (Linnaeus 1758), Sphex funerarius Gussakovskij 1934) 

a jeden do čeledi Crabronidae (Bembix tarsata Latreile 1809). Druh Ammophila sabulosa, 

patřící k našim nejběžnějším druhům kutilek, vykazuje značnou ekologickou valenci a je 

zařazen jako referenční druh vůči ostatním, které jsou hodnoceny jako vzácné a v červeném 

seznamu jsou označovány jako ohrožené nebo kriticky ohrožené (STRAKA 2005). 

 Vzhledem k dokumentované euryfagii kutilek (přehled BOHART & MENKE 1976) není 

v práci kladen důraz na druhové spektrum kořisti, zjišťována je především kvantita za účelem 

odhadu predačního významu kutilek. Této problematice se věnuje jen několik prací a ukazuje 

se, že silná populace kutilek může být významným činitelem v ekosystému (WILLIAMS 1930, 

KAZENAS 1965, NAZAROVA & BARATOV 1981, NAZAROVA & GAFAROV 1986, EVANS 1970, 

2002). Dokonce jedna z prací uvažuje též o aplikaci kutilek v biologické ochraně proti mšicím 

(JANVIER 1956). Údaje o kvantitativních nárocích kutilek a jejich populací proto rozšíří 

znalosti o ekologii této skupiny a je možné se domnívat že budou mít na rozdíl od 

kvalitativních dat obecnější platnost. 

 Většina pozorování (zejména pak u ohrožených druhů) byla prováděna na mosteckých 

hnědouhelných výsypkách (Střimická výsypka a okolí). Lze předpokládat, že tato stanoviště 

v budoucnosti projdou sukcesí nebo rekultivací a unikátní biotopy tak budou ztraceny, a to 
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včetně populací druhů, které dnes považujeme za cenné, jak předpokládají autoři zabývající se 

jinými skupinami (BEJČEK & TYRNER 1977). Předkládaná práce rozšiřuje znalosti 

specifických požadavků málo hojných kutilek a popisuje podmínky, které aktuálně umožnily 

existenci silných populací těchto druhů v severních Čechách.   
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2. Literární přehled 
 

2. 1. Taxonomické vymezení čeledi a její další členění. 
 

 Kutilky jsou řazeny do nadčeledi Apoidea společně s včelami, s kterými tvoří jednu 

monofyletickou linii. Dnes nejčastěji přijímané členění této nadčeledi vychází z konsensu 

fylogenetických prací  BROTHERS (1998) a MELO (1999). Na základě těchto prací jsou 

uznávány čeledi „Spheciformes“: Ampulicidae, Crabronidae, Heterogynaidae, Sphecidae a 

„Apiformes“: Andreniae, Apidae, Colletidae, Halictidae, Megachilidae, Melittidae, 

Stenotritidae. Přehled viz MICHENER (2007). Skupiny „Apiformes“ a „Spheciformes“ byly 

zavedeny v publikaci BROTHERS (1975) jako pracovní označení pro čeledi dříve chápané jako 

Apoidea sensu stricto a Sphecidae sensu BOHART & MENKE 1976. Výše uvedené 

taxonomické členění je dnes obecně přijímáno a použito ve většině recentních publikací a 

bude proto následováno i v této práci.   

 Historicky byly kutilky řazeny do samostatné čeledi kutilkovití, Sphecidae, resp. 

nadčeledi Sphecoidea v závislosti na konkrétním taxonomickém pojetí. Čeleď kutilkovití 

(Sphecidae) vymezil LATREILLE (1802) na základě rodu Sphex Linnaeus, 1758. Původní 

jméno čeledi, Sphegimes, vzniklo nesprávným skloňováním latinského základu. V jazykově 

správné podobě Sphecidae poprvé používá TILLYARD (1926). 

 Ze starších taxonomických prací je pravděpodobně nejvýznamnější KOHL (1896). 

V této práci byla provedena redeskripce 86 rodů a zavedeno třídění, které zhruba odpovídá 

dodnes přijímanému třídění do podčeledí a tribů. Kohlův systém je proto možné považovat za 

základ moderní systematiky kutilek (BOHART & MENKE 1976). 

 Dosud nejkomplexnější monografii věnovanou kutilkám publikovali BOHART & 

MENKE (1976). Autoři uvádějí 7654 druhů v 226 rodech zařazených do 11 podčeledí: 

Ampulicinae, Astatinae, Crabroninae, Entomosericinae, Laphyragoginae, Larrinae, 

Nyssoninae, Pemphredoninae, Philantinae, Sphecinae a Xenosphecinae. 
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Jako hlavní autapomorfie čeledi Sphecidae uvádějí BOHART & MENKE (1976): 

• Dlouhé pronotum nepohyblivě spojené s mesonotem. U včel (Apidae) je pronotum 

podobné, avšak kratší. Výběžek pronota se přibližuje nebo dotýká tegulae předních 

křídel a skutum tak bývá odděleno od mesopleury. U vosovitých (Vespoidea) 

pronotum splynulo s mesothoraxem a v dorzální části není patrný žádný šev. 

• Tibie zadních končetin jsou v případě kutilek na průřezu kulaté. U včel jsou 

zploštělé a velmi často uzpůsobené ke sběru pylu (sběrací kartáčky). 

• Nepřítomnost větvených set, které jsou vyvinuty pouze u včel (Apidae). 

• Přední křídla rovná bez možnosti složení jako je tomu typicky u Vespoidea. 

Klasifikace používaná v monografii BOHARTA a MENKEHO (1976) je následována 

největším počtem prací přibližně do konce 20. století. V tomto pojetí jsou však kutilky 

taxonem parafyletickým, což bylo předjímáno již dřívějšími autory (ROBERTSON 1904, 

HANDLIRSCH 1908) 

Na základě fylogenetických analýz provedených v recentní době již došlo k začlenění 

kutilek do nadčeledi Apoidea jakožto monofyletického taxonu (LOMHOLDT 1982, MELO 

1999). Ačkoliv se všechny fylogenetické práce shodují na tom, že včely „Apiformes“ tvoří 

podskupinu kutilek „Spheciformes“, název nadčeledi Apoidea je zaveden na základě 

historické priority (MICHERER 1986, BROTHERS 1998, RONQUIST 1999). 
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2. 2. Obecná charakteristika biologie kutilek 
 

 Nejucelenější přehled biologie kutilek (Sphecidae) v celosvětovém pojetí publikovali 

BOHART & MENKE (1976). Široký přehled detailů bionomie kutilek přináší též MELO (2000), 

jehož přehledná publikace se zaměřuje na projevy chování směřující k socialitě kutilek. Výběr 

diskutovaných druhů patří mezi rubikolní, tropické nebo subtropické zástupce, u nichž klima 

dovoluje kontinuální letovou sezónu a překryv generací. Novější poznatky z bionomie kutilek 

jsou předmětem dílčích publikací, které nebyly v rozsahu monografie BOHART & MENKE 

(1976) sumarizovány.    

 Imaga kutilek se živí nektarem, který sají na různých rostlinách s krátkou korunou. 

Nejčastějšími živnými rostlinami bývají zástupci čeledí Daucaceae, Asteraceae, 

Euphorbiaceae, Polygonaceae. V porovnání s ostatními blanokřídlými, zejména pak se 

včelami, mají kutilky výrazně kratší sosák a nejsou tedy schopné z hlubších květů nektar 

získávat (ZAVADIL & ŠNOFLÁK 1948, BOHART & MENKE 1976). 

 Larvy jsou apodní a lysé, zcela odkázané na zásoby nahromaděné matkou. Vyvíjí se 

velmi rychle, zpravidla jen 3 - 7 týdnů (PIEL 1933, přehled viz BOHART & MENKE 1976). Je to 

dáno dostatečným zásobením, popř. průběžným přísunem potravy, jejíž trvanlivost je zároveň 

omezená (BOHART & MENKE 1976, STROHM & LINSENMAIR 1998). Vývojový cyklus kutilek 

je zpravidla jednoletý. Přezimujícím stádiem je buď imago nebo kukla (BOHART & MENKE 

1976). 

 Potravu larev tvoří imobilizovaní jedinci bezobratlých. Imobilizace je většinou 

zajišťována bodnutím do motorických ganglií kořisti (např. rod Ammophila Linnaeus, 1758), 

popřípadě též ukousáním končetin a křídel (např. jihoamerický rod Editha Parker, 1929). 

Paralyzací se prodlužuje trvanlivost potravy, která je dána samotným faktem, že kořist 

zůstává naživu. V případě druhu Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) byly však 

dokumentovány antiseptické účinky žihadlového jedu (STROHM & LINSENMAIR 1998). Samice 

rodu Bembix Fabricius, 1775 svoji kořist usmrcují a své potomstvo musí zásobovat průběžně. 

Strategie zásobení larev se liší bez závislosti na taxonomické příbuznosti nebo způsobu 

hnízdění (ASIS et al. 1992). Některé druhy zásobují larvy průběžně, např. z rodu Bembix 

Fabricius, 1775 (ASIS et al. 1992), jiné komůrku naplní a definitivně uzavřou, např. 

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) (FIELD 1992a). Samice některých druhů (např. P. 

triangulum) rovněž rozlišují pohlaví larev a samčí pohlaví zásobují menším objemem potravy 

než samičí (STROHM & LINSENMAIR 1999). Takové chování je považováno za odvozenější. 
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Opakem je zásobování rovnocenným množstvím potravy, přestože jsou samci výrazně menší 

a tedy potravně méně nároční. Rozložení těchto dvou strategií nekopíruje taxonomickou 

příslušnost a oba typy můžeme zaznamenat u velmi blízce příbuzných taxonů (BOHART & 

MENKE 1976). 

 Na základě spektra kořisti jsou kutilky hodnoceny jako euryfágové. Zástupci určitého 

rodu bývají zpravidla shodně specializovaní na určitou skupinu členovců, ovšem v rámci této 

skupiny využívají jakýkoliv zdroj, který je na konkrétní lokalitě v určitý čas zrovna 

nejdostupnější. Takto je zajištěna jak sezónní flexibilita, tak dostatečná ekologická valence 

druhů (BOHART & MENKE 1976). Podrobnější přehled údajů o potravních nárocích 

studovaných rodů je zpracován v odpovídajících kapitolách 2. 3., 2. 4. až 2. 5.  

 Významným rysem kutilek je složité hnízdní chování. To zahrnuje již popsané krmení 

larev a vytváření hnízd, ale i řadu dalších etologických projevů. Lovecká strategie kutilek 

včetně nároků na orientaci v terénu a vlastním teritoriu klade rovněž nároky na rozvoj 

smyslových orgánů. Velmi dobrá kvalita zraku byla dokumentována jak u zástupců rodu 

Sphex (RIBI 1978 A, B) tak rodu Bembix (CHMURZYNSKI  1963). V prostoru se kutilky orientují 

jednak podle slunce (sledování roviny polarizovaného světla dokumentované nejpodrobněji u 

Apis melifera Linnaeus 1758), ale také podle zafixovaných orientačních bodů v terénu 

(TINBERGEN 1932). Rozmanitě propracované strategie nacházíme v případě transportu kořisti, 

která někdy převyšuje svou hmotností samici kutilky.  

Budování hnízd tvoří významnou část energetické investice samic kutilek do 

odchovaného potomstva (TSUNEKI 1952, BOHART & MENKE 1976, MELO 2000). Podle  

strategie hnízdění jsou kutilky děleny na druhy rubikolní a terikolní.  

Za rubikolní označujeme druhy hnízdící ve dřevě, stéblech, nebo částečně 

dřevnatějících stoncích (např. druhy rodu Rubus). Tyto druhy využívají nejčastěji chodby 

odpovídající velikosti po nejrůznějším dřevokazném hmyzu (např. Coleoptera, Hymenoptera: 

Formicoidea). Vyhlodávání vlastních chodeb je známé u malého počtu rodů, z našich např. 

Trypoxylon Latreille, 1796 a někteří Crabronini. Přehled viz BOHART & MENKE (1976) a  

ZAVADIL & ŠNOFLÁK (1948). 

Terikolní kutilky budují hnízda v zemi a vyhrabávají je zpravidla samostatně. Hnízda 

jsou buď jednoduchá (jedna vstupní chodba, jedna komůrka) nebo složitá (jedna větvící se 

chodba s více mateřími komůrkami). Přehled viz BOHART & MENKE (1976) a  ZAVADIL & 

ŠNOFLÁK (1948). 

Méně častým způsobem hnízdění je výstavba hliněných hnízd, např. u rodu Sceliphron 

Klug, 1801. Samice těchto kutilek sbírají jemné bláto, které míchají se slinami a z této hmoty 
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budují vícekomůrková hnízda připevněná na vegetaci, sklaních výběžcích nebo též římsách 

budov (BOGUSCH et al. 2004). Vzhledem k taxonomickému zařazení takto hnízdících kutilek 

lze předpokládat že se jedná chování odvozené od terikolního hnízdění (BOHART & MENKE 

1976). 

 

 

2. 3.  Ammophila Kirby, 1798 
 

 Morfologická charakteristika rodu: Rod patří do podčeledi Sphecinae, autapomorfií je 

stopka zadečku tvořená dvěma prvními abdominálními články. Zástupci rodu se vyznačují 

nápadně dlouhým tělem a dlouhými končetinami. Délka těla se pohybuje od 12 mm do 

32 mm. Základní zbarvení je černé, báze zadečku bývá u velkého počtu druhů červená. 

Výjimečně bývají červeně zbarveny též končetiny, hlava nebo hruď (BOHART & MENKE 

1976). 

 

 Rozšíření: Rod je kosmopolitní, popsáno bylo 187 druhů, z toho 70 palearktických 

(BOHART & MENKE 1976). V České republice (dále ČR) bylo zaznamenáno 6 druhů (PÁDR 

1989). 

 

 Hnízdní biotop: Holé plochy, popř. velmi řídký bylinný porost. Substrát musí být 

dostatečně sypký a umožňovat hrabání hnízdních nor (BOHART & MENKE 1976). Jednotliví 

zástupci rodu se ekologicky liší zejména výběrem hnízdního biotopu. Nejdůležitějším 

faktorem je právě kvalita substrátu. Tato situace byla dokumentována na středoevropských 

zástupcích (HERMANN 1999) a nejširší valence byla prokázána u Ammophila sabulosa, která 

obsadila hojně všech 6 studovaných biotopů (zemědělská půda, okraj vozovky, staveniště, 

písečný násep, ruderální stanoviště a městská zástavba), zatímco Ammophila pubescens 

Curtis, 1829 jen dva (zemědělskou plochu a staveniště) a Ammophila campestris Latreille, 

1809 jen jedinou plochu, staveniště s výrazně sypkým substrátem. Tyto preference potvrzují 

jak má pozorování, tak pozorování dalších entomologů (TYRNER, STRAKA, BOGUSCH pers. 

comm.). Různé preference byly hodnoceny též u středoasijských druhů (MYJARTSEVA 1963a). 

V podmínkách Turkmenistánu vykazuje nejširší valenci Ammophila heydeni Dahlbom, 1845. 

Tento druh je však u nás vzácným mediteránním prvkem (známým z jižní Moravy a několika 

lokalit v Českém středohoří) (BALTHASAR 1972, TYRNER pers. comm.). 
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 Hnízdní chování: Samice druhů rodu Ammophila hnízdí samostatně (MYJARTSEVA 

1963b, KAZENAS 1970, O'BRIEN & O'BRIEN 1988, GENARO & SANCHEZ-ALONSO 1990, FIELD 

1992). U některých druhů, např. A. pubescens, můžeme na mimořádně vhodných biotopech 

(váté písky, spraše) pozorovat velké množství hromadně hnízdících samic. Literární reference 

z podmínek Itálie uvádí údaj o 8 samicích, které experimentální ploše 5 m2 založily celkem 93 

hnízd (BONELLI & MARTINELLI 1994). 

Samice vyhrabávají kolmé chodby, hluboké 5-20 cm, zakončené jednou mateřskou 

komůrkou. Samice nejdříve vyhrabe hnízdo, provizorně jej zamaskuje substrátem a odlétá pro 

kořist (BOHART & MENKE 1976). Poté, co samice zásobí hnízdo potravou, naklade vajíčko. 

Jednotlivé druhy se liší ve způsobu zásobení. Nalézáme jak druhy, které po nahromadění 

zásob hnízdo definitivně uzavřou tak druhy zásobující hnízda průběžně podle potřeby 

(BAERENDS 1941). Mezi těmito strategiemi existují též plynulé přechody (FIELD 1992c). Pro 

definitivní uzavírání používají některé druhy nástroj, drobný plochý kamínek, který uchopí do 

mandibul a uhladí a utěsní jím vchod do hnízda. Toto bylo dokumentováno např. u A. 

hungarica Mocsáry, 1883 a severoamerické A. harti (Fernald, 1931) (HAESELER 1985). 

 

Potrava: Samice zásobují hnízda lysými housenkami motýlů (Lepidoptera) popř. 

housenicemi širopasého blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: Symphyta) (BOHART & MENKE 

1976). V případě A. pubescens pozorovali BONELLI & MARTINELLI (1994) zástupce čeledi 

Noctuidae a Geometridae. 

 Velmi detailní studie byla provedena na našem nejběžnějším zástupci A. sabulosa. 

FIELD (1992d) zaznamenal zásobení hnízd housenkami Noctuidae a Geometridae. Některá 

hnízda byla zásobena jedním kusem potravy, jiná postupně několika kusy, podle konkrétní 

potravní nabídky v daném ročním období. Široké rozšíření druhu autor vysvětluje právě touto 

etologickou plasticitou. Práce obsahuje kvalitní statistické zpracování dat. Za nejlepší 

ukazatel hodnotící zásobení hnízd považuje autor hmotnost potravy. Ta se pohybovala od 

89 mg do 629 mg. Průměrné hodnoty se pohybovaly od 270 mg do 300 mg. Samičí buňky 

byly zásobeny větším množstvím potravy než samčí. Též v poměru hmotnosti potravy 

k výsledné hmotnosti imaga (samice jsou větší) jsou samice zásobeny výrazně lépe (FIELD 

1992d). 

 U severoamerických druhů Ammophila evansi Menke, 1964 a A. mediata Cresson, 

1865 bylo pozorováno zásobení hnízda pouze jedinou motýlí larvou. V případě A. evansi 

tvořili zásobu pouze zástupci rodu Zale Hübner, 1818 (Lepidoptera, Noctuidae). Samice 
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A. mediata přinášely kromě housenek rodu Zale neurčené zástupce čeledi Geometridae a 

Notodontidae (O'BRIEN & O'BRIEN 1988). Další studie dokumentující Geometridae jako 

potravu larev byla zpracována na A. nasalis Provancher, 1984 (GWYNNE 1977). ROSENHEIM 

(1987) uvádí zásobení hnízd A. dysmica Menke, 1966 jednou nebo dvěma housenkami 

neurčených druhů motýlů. 

 Odlišnou strategii v rámci holarktických zástupců rodu vykazují zástupci 

středoasijského podrodu Eremochares Gribodo, 1883, kteří své potomstvo zásobují sarančaty 

(Caelifera, Acridoidea). U druhu Ammophila (Eremochares) dives Brullé, 1833 bylo 

dokumentováno jako kořist více než 30 druhů z 8 rodů sarančat (KAZENAS 1970). 
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2. 4. Bembix Fabricius, 1775 
 

Morfologická charakteristika rodu: Rod patří do taxonu Crabronidae: Nyssoninae. 

Autapomorfiemi rodu jsou zobákovitě prodloužené labrum (více než dvakrát delší než u báze 

široké), dvoučlánkové palpi maxillares, čtyřčlánkové palpi labiales a ocelli přeměněné 

v čárkovitý hrbol. Zástupci jsou zavalití, délka těla se pohybuje od 11 do 24 mm. Základní 

zbarvení je tmavě šedé s bohatou žlutou nebo bílou kresbou na těle. U některých druhů může 

mít kresba zelenavý nádech (BOHART & MENKE 1976). 

 

Rozšíření: Rod je kosmopolitní. S 329 druhy je jedním z nejpočetnějších rodů čeledi 

Sphecidae (BOHART & MENKE 1976). V ČR byly zjištěny 2 druhy, a sice Bembix rostrata 

(Linnaeus, 1758) a Bembix tarsata Latreille, 1809 = B. integra Panzer 1805. Druh Bembix 

olivacea Cyrillo, 1787 je známý ze Slovenska a jeho výskyt na jižní Moravě lze předpokládat, 

jelikož byl chytán v blízkosti hranic s ČR (materiál ve sbírkách Národního muzea v Praze). 

 

Hnízdní biotop: Samice všech zástupců hnízdí v sypkých, písčitých nebo sprašových 

materiálech (BOHART & MENKE 1976). U našeho druhu Bembix rostrata byl zaznamenán 

výskyt v biotopech jako jsou vřesoviště a okraje lesů (SCHONE & TENGO 1991, CHMURZINSKY 

1963),  silniční náspy, stepní formace a váté písky. Druh Bembix tarsata Latreille, 1809 (= B. 

integra Panzer, 1805) byla pozorována na písčitých březích, stepních formacích a velmi hojně 

též na hnědouhelných výsypkách (SRBA & TYRNER 2003). 

 

Potrava: Samice holarktických zástupců rodu Bembix zásobují potomstvo krátkorohým 

dvoukřídlým hmyzem (Diptera: Brachycera). Literární údaje zmiňují nadčeleď Muscoidea a 

čeledi Tabanidae, Syrphidae, Dolichopodidae, Therevidae a Bombyliidae (BOHART & MENKE 

1976). 

Ačkoliv jednotlivé samice vykazují potravní specializaci, jedná se o specializaci 

časovou a místní. Výběr kořisti záleží na konkrétní nabídce dané lokality v určitém období. 

Jedním z dokladů tohoto chování jsou data sebraná u severoamerického druhu B. americana 

Fabricius, 1793. Na lokalitě ve Wyomingu zásobovaly samice hnízda z 80% ovády rodu 

Chrysops, zatímco populace v Novém Mexiku chytaly výlučně zástupce čeledi Bombyliidae 

(EVANS 2002). 
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 Obdobnou euryfagii dokladují údaje publikované v literatuře (viz tabulka č. 1) a 

nepublikovaná pozorování (TYRNER, STRAKA pers. comm.).  

 
Tabulka 1: Dokumentovaná kořist holarktických druhů rodu Bembix. (Podle BOHART & 
MENKE (1976), upraveno, doplněno o recentní práce, viz kolonka literární zdroj).  
 
Druh Potrava (čeledi) Potrava (druhy) Literární zdroj 
Bembix americana Fabricius, 1793 Tabanidae 

 
Bombyliidae 

Chrysops sp. EVANS 2002 

Bembix americana Fabricius, 1793 Muscidae 
 
Syrphidae 

 GENARO 1995 

Bembix bicolor Radoszkowski, 1877 Tabanidae Tabanus leleani Austen, 1920 
Tabanus golovi Olsufjev, 1937 
Tabanus laetetinctus Becker, 1912 
Tabanus semenovi Olsufjev, 1937 
Tabanus indrae Hauser, 1939 

NAZAROVA & 
BARATOV 1981 

Bembix flavescens bolivari Handlirch, 
1893 

Calliphoridae 
 
Syrphidae 

Pollenia leclerquiana Lehler, 1826 
Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) 
Eristalis sepulchralis (Linnaeus, 1758) 
Metasyrphus latifasciatus (Macquart, 1829) 
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) 

ASIS et al. 1992 

Bembix gracilis Parker, 1929 Tabanidae Tabanus accipiter Szilady, 1914 
Tabanus golovi Olsufjev, 1937 
Tabanus sabuletorum Loew, 1874 
Hybomitra peculiaris Szilad, 1914 

NAZAROVA & 
BARATOV 1981 

Bembix kazakstanica Kazenas, 1980 Tabanidae Tabanus laetetinctus Becker, 1912 
Tabanus sabuletorum Loew, 1874 
Tabanus zimini Olsufjev, 1937 
Tabanus bromius flavofemoratus Strobl, 
1909 

NAZAROVA & 
BARATOV 1981 

Bembix kazakstanica Kazenas, 1980 Syrphidae 
 

Paragus aegyptius Macquart, 1835 
Paragus bicolor  (Fabricius, 1794) 
Paragus tibialis (Fallén, 1817) 
Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830) 
Eristalis aeneus (Scopoli, 1763) 

NAZAROVA & 
GAFAROV 1986 

Bembix merceti Parker, 1929 Sarcophagidae Sarcophaga marocana Rondani, 1860 ASIS et al. 1992 
Bembix oculata Panzer, 1801 Bobyliidae 

 
 
Muscidae 
 
Sarcophagidae 
 
 
Stratiomyidae 
 
Tachinidae 
 
Theravidae 
 
Therevidae 

Exhyalanthrax afer (Fabricius, 1794) 
Villa circumdata (Meigen, 1920) 
 
1 neurčený exemplář 
 
Blaesoxipha rufipes (Macquart, 1839) 
Heteronychia pandellei (Rohdendorf, 1937) 
 
Stratiomys longicornis (Scopoli, 1763) 
 
Estheria cristata (Meigen, 1826) 
 
Thelairia nigripes (Fabricius, 1794) 
 
Thereva sp. 

ASIS et al. 1992 

Bembix oculata Panzer, 1801 Tabanidae Tabanus accipiter Szilady, 1914 
Tabanus leleani Austen, 1920 
Hybomitra peculiaris Szilady, 1914 

NAZAROVA & 
BARATOV 1981 

Bembix oculata Panzer, 1801 Syrphidae 
 

Paragus tibialis (Fallén, 1817) 
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) 
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) 
Syritta vittata Portchinsky, 1875 

NAZAROVA & 
GAFAROV 1986 
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Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) Calliphoridae 

 
 
 
Muscidae 
 
Syrphidae 
 
 
 
Tabanidae 
 

Calliphora vicina (Robineau - Desvoidy, 
1830) 
Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) 
 
Mesembria meridiana (Linnaeus, 1758) 
 
Crysotoxum elegans Loew, 1841 
Eristalis pratorum Meigen, 1822 
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) 
 
Atylotus quadrifarius (Loew, 1874) 
Dasyrhamphis ater (Rossi, 1790) 

ASIS et al. 1992 

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) Tabanidae 
 
Syrphidae 

 NAZAROVA & 
BARATOV 1981 

Bembix sinuata Panzer, 1804 Calliphoridae 
 
Muscidae 
 
 
Syrphidae 
 
 
 
 
Tachynidae 
 

Lucilia sericata (Meigen, 1826) 
 
Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) 
+ 6 neurčených exemplářů 
 
Eristalis sepulchralis (Linnaeus, 1758) 
Eristalis arbustorius (Linnaeus, 1758) 
Eristalis pratorum Meigen, 1822 
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) 
 
Eriothrix apenninus (Rondani, 1863) 
Germaria barbara Mesnil, 1852 

ASIS et al. 1992 

Bembix transcaspica Radoszkowski, 
1893 

Tabanidae Tabanus leleani Austen, 1920 
Hybomitra peculiaris Szilady, 1914 

NAZAROVA & 
BARATOV 1981 

Bembix transcaspica Radoszkowski, 
1893 

Syrphidae 
 

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) 
Eristalis aeneus (Scopoli, 1763) 
Eristalis arbustorius (Linnaeus, 1758) 
Eristalis sepulchralis (Linnaeus, 1758) 
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) 
Syritta vittata Portchinsky, 1875 

NAZAROVA & 
GAFAROV 1986 

Bembix zonata Klug, 1835 Syrphidae Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) 
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) 

ASIS et al. 1992 
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2. 5. Sphex Linnaeus, 1770 
 

Morfologická charakteristika rodu: Zástupci rodu Sphex patří mezi největší druhy nadčeledi 

Apoidea, délka jejich těla dosahuje 11 – 47 mm. Tělo je v porovnání s rodem Ammophila 

celkově robustnější a stopka zadečku je tvořena pouze sternitem prvního článku.  

 

Rozšíření: Rod vykazuje kosmopolitní rozšíření, BOHART & MENKE (1976) uvádějí 111 

druhů. Vzhledem k pozdějším popisům nových druhů a častější synonymizaci starších popisů 

však lze předpokládat, že se tento počet bude aktuálně lišit (Menke & PULAWSKI 2000, 

PULAWSKI 2010). Největší diverzitu rod vykazuje ve střední a jižní Asii, Austrálii a Africe 

(BOHART & MENKE 1976).  

  

Hnízdní biotop: Všichni zástupci rodu Sphex sensu BOHART & MENKE (1976) jsou terikolní a 

pro hnízdění vyhledávají písčité xerotermní biotopy (BERLAND 1938, 1956, 1959, 1960, 

BROCKMANN 1979, 1980,  HASKELL 1955, MARCHAL 1893, MYJARTSEVA 1964, PICKARD 

1925, Ribi & RIBI 1979). Nejpodrobnější charakterizace preferovaného hnízdního biotopu je 

popsána u severoamerického druhu Sphex ichneumoneus (Linnaeus 1758), viz kap 2.6.. 

 

Potrava: Samice zásobují své potomstvo paralyzovanými jedinci taxonu Ensifera, méně často 

též Caelifera v případě polopouštních druhů střední Asie a Afriky. Celkově jsou preferovány 

kobylky čeledi Tettigoniidae, které jako kořist uvádí největší množství autorů (BERLAND 

1956, 1959, 1960, BROCKMANN 1985, DAWKINS & BROCKMAN 1980, FAHRINGER 1925, 

COELHO & LADAGE 1999). Méně častěji je pozorována predace cvrčků (Ensifera: Gryllidae) 

(BROCKMANN 1985, COELHO & LADAGE 1999, MARCHAL 1893, FAHRINGER 1925). Sarančata 

čeledi Acrididae jsou jako složka kořisti uváděni pouze ve třech pracích (HASKELL 1955, 

BERLAND 1956, MYJARTSEVA 1964). 

 Kvantifikace potravy byla rovněž nejlépe zpracována u severoamerického druhu S. 

ichneumoneus. DAWKINS & BROCKMAN (1980) uvádějí 1- 5 ks kořisti, COELHO & LADAGE 

(1999) 2-5 ks o celkové hmotnosti  0,8 – 1,2 g na hnízdo. BROCKMANN (1985) přináší 

nejpodrobnější kvantifikaci a zároveň dokumentuje vývoj preferencí samic v průběhu sezóny. 

Bylo zjištěno, že v době dostupnosti samice preferují velké jedince posledního subadultního 

instaru. Poté co populace kobylek na lokalitách dospěje, přeorientují se samice na menší 

druhy, kterými jsou hnízda zásobena ve větším počtu pro zachování celkové biomasy. 
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2. 6. Půdní parametry jako faktor ovlivňující hnízdění 

terikolních kutilek. 
 

 Fyzikální vlastnosti půdy ovlivňují nejen vegetaci, ale též edafon a ostatní živočichy 

vázané svým životem k určitému typu substrátu. Relevantní parametry lze zavedenými 

geologickými a agrotechnickými postupy měřit a získanými daty úspěšně vysvětlit vývoj 

populací živočichů včetně hmyzu, kteří používají substrát pouze ke hnízdění. Nově se 

ukazuje, že detailní studium vlivu kvality hnízdního substrátu na populace hmyzu může 

vysvětlit změny v dalších článcích potravního řetězce a je tedy pro ekologický výzkum 

významné (HENEBERG 2010). Příkladem může být práce zabývající se výskytem vlhy pestré 

(Merops apiaster Linnaeus, 1758), která je do značné míry potravně vázána právě na 

akuleátní Hymenoptera (HENEBERG & ŠIMEČEK 2004, HENEBERG 2010). 

Podle současných poznatků je nejvýznamnější vlastností ovlivňující hnízdění 

živočichů tzv. penetrabilita vyjadřující tlak, který je třeba vyvinout k proniknutí do substrátu. 

Vyjadřuje se v kg/cm2. Penetrabilita může být ovlivněna některými dalšími faktory, z nichž 

nejpodstatnější je vnitřní struktura – zrnitost substrátu, dále jeho vlhkost, která ovlivňuje 

elektrostatické síly mezi nejjemnějšími částečkami tmelící substrát (HEAD 1989). Penetrabilita 

je též ovlivněna vnějšími mechanickými vlivy, jako je např. udusání vlivem sešlapu nebo 

naopak kypření jehličkovým ledem apod. Dílčí vlivy jako je zrnitost nebo vlhkost substrátu 

mohou ovlivňovat hnízdění živočichů jako „součást“ penetrability (MCCORQUODALE 1989) a 

nebo samostatně (CANE 1991). Příkladem může být uhnívání kukel v příliš mokrém substrátu 

(JANVIER 1956).  

Většina dřívějších publikací, které se zabývají cenologií hnízdišť, se omezuje na slovní 

popis založený na vizuálním a empirickém hodnocení biotopu, např. TINBERGEN (1932). Dále 

například HOEMKE (1899) uvádí, že Sphex funerarius Gussakovskij 1943 (tehdy uveden pod 

synonymem Sphex maxillosa Fabricius, 1775) byl pozorován  „na obnažené písčině“. Výčet 

recentních prací zahrnujících exaktní charakterizaci hnízdních substrátů ve vztahu 

k požadavkům kutilek na hnízdiště je relativně malý. Pro účely tohoto přehledu bude rozšířen 

o data publikovaná u samotářských včel, kde můžeme předpokládat velmi podobné 

mechanismy výběru hnízdní lokality (POTTS et al. 2005).  

Jeden z klíčových bodů při hloubení hnízda terikolních druhů kutilek je jeho vlastní 

založení. (MCCORQ 1989, POLIDORI et al. 2006) Povrch jinak sypkých substrátů bývá 

mechanicky udusán, nebo slepen deštěm. Vliv tohoto faktoru studoval McCorquodale (1989) 
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u severoaustralského druhu Cerceris antipodes Smith 1856. Potvrdil, že hnízda jsou 

zakládána především ve dnech následujících po dešti, kdy je povrchová krusta vodou 

rozvolněna. Tento efekt rovněž ověřil experimentálním kropením políček substrátu na 

lokalitách a dokumentoval pozitivní odezvu samic. Struktura a případné mechanické slehnutí 

substrátu nebyly explicitně zjišťovány. Práce je metodicky založena na měření poddajnosti 

substrátu pomoci improvizovaného penetrometru, proto nejsou absolutní hodnoty obecně 

srovnatelné. Ačkoliv z dat není možné oddělit vliv rozvolnění vodou od významu struktury 

substrátu, autor granulometrii substrátu přikládá značný význam v diskusi (MCCORQuodale 

1989). 

Význam penetrability byl rovněž dokumentován na změnách v chování evropského 

druhu kutilky Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758). Experimentální data prokázala závislost 

mezi frekvencí intraspecifického kleptoparazitismu a tvrdostí substrátu. V dobře propustném 

podloží se samicím více vyplácí budovat hnízda samostatně, zatímco na hutném podloží se 

častěji pokouší o usurpaci hnízda cizího. Autor dále dokládá, že změna podmínek, např. 

obnažení povrchu, může zvrátit parazitickou strategii samic. Dále uvažuje, že penetrabilita 

substrátu může vyvíjet tlak na modulaci velikosti těla jako předpoklad úspěchu 

v kleptoparazitickém chování. Tento parametr mohou samice ovlivnit u svého potomstva 

odchovem menšího počtu lépe zásobených larev. Výsledky práce však jednoznačně dokládají, 

že povaha substrátu významně ovlivňuje hnízdění. Zakládání nor je významnou energetickou 

investicí do potomstva, přičemž výdej energie je výrazně vyšší v podmínkách s tvrdým 

substrátem (GHAZOUL 2001). 

Data pořízená u 32 severoamerických druhů samotářských včel (čeledi Coletidae, 

Halictidae, Andrenidae, Oxaeidae, Melittidae, Megachilidae, Anthophoridae) ukázala 

specifické preference struktury substrátu u jednotlivých druhů. Ukázalo se také, že tyto 

nároky nejsou závislé na velikosti těla, taxonomické příbuznosti, nebo některých dalších 

parametrech. Z celkových výsledků je patrné, že samotářské včely preferují písčité substráty 

s různým podílem organické složky a nízkým podílem jílových částic, které způsobují tmelení 

a přílišnou hutnost substrátu. Na základě získaných poznatků autor pro další studium 

navrhuje: 1) Charakterizovat ozářenost, teplotu a míru mechanického slehnutí substrátu, 2) 

Studovat uvedené faktory v průběhu celého roku, 3) Porovnat v daných parametrech mezi 

sebou místa s výskytem / absencí hnízdících jedinců v rámci jedné lokality (CANE 1991). 

 Další, podobně zaměřený projekt byl realizován v Izraeli za účelem charakterizovat 

klíčové faktory určující výskyt a diverzitu samotářských včel. Autoři uvádějí, že recentní 

práce, které nejsou motivované aplikovanou problematikou opylování rostlin, naznačují 
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nezanedbatelný vliv dostupnosti hnízdních možností. Vliv kvality a dostupnosti hnízdišť jsou 

v práci experimentálně testovány. Autoři se zaměřili na jednoduché mapování dostupnosti 

obnaženého substrátu, starých kmenů s otvory pro hnízdění, přítomnost štěrbin atp. Hnízdní 

nabídka byla korelována s diverzitou a četností včel. Na základě známé bionomie zjištěných 

druhů byla korelována dostupnost hnízdních možností s počtem druhů, které dané podmínky 

vyžadují. Kromě skupiny kleptoparazitických druhů byla závislost prokázána u všech souborů 

včel, které hnízda budují samostatně a jsou proto závislé na možnostech lokality uplatnit 

hnízdní strategii svého druhu. (POTTS et al. 2005) 

Kromě mechanických vlastností substrátu byl studován vliv jeho teploty na hnízdění 

terikolní včely Lasioglosum malachurum. Teplota byla na vybraných lokalitách elektronicky 

zaznamenávána a následně korelována s aktivitou imág, množstvím vybudovaných hnízd, 

odchovaného potomstva a délkou vývoje jednotlivých generací. Autoři zjistili pozitivní vliv 

teploty na tyto parametry a shrnují proto, že kromě dostupnosti vhodného substrátu má na 

hnízdění vliv také jeho zastínění (např. vegetací) a orientace vůči slunci v případě 

nakloněného povrchu (WEISSEL 2006). 

Nejpodrobnější práce věnovaná požadavkům samic při výběru hnízdního stanoviště 

byla zpracována u severoamerického druhu Sphex ichneumoneus. Bylo dokumentováno, že 

tato kutilka osidluje substráty s penetrabilitou mezi 1 a 3 kg/cm2, přičemž optimum se nachází 

mezi 1 a 2,3 kg/cm2. Granulometrická měření ukázala, že kutilka preferuje jemnozrnné 

podloží a vyhýbá se substrátům, v nichž dominují frakce větší než 1  mm. Dále byla zjištěna 

závislost hnízdní aktivity na teplotě vzduchu, která vykazovala maximum při teplotách 26 - 

30°C. Navíc bylo změřeno, že samice preferují stanoviště se substrátem o 2,8°C teplejším, 

než je průměr lokality. Tento vztah však nebyl statisticky významný, vzhledem k tomu, že 

některá teplá místa zůstala neobsazená, což bylo vysvětleno gregariózním hnízděním, viz kap 

2.8. Na studovaných lokalitách kutilky nejčastěji hnízdily na plochách zcela holých nebo 

s maximálním zastíněním vegetací 50 % (BROCKMANN 1979).  

Z hlediska metodických přístupů vyplývá z výše citovaných prací největší význam 

hodnocení mechanických vlastností substrátů, kdy se ukazuje jako nejvhodnější kombince 

měření penetrability a granulometrické charakteristiky substrátu (CANE 1991, HENEBERG & 

ŠIMEČEK 2004, HENEBERG in press). Pozornost by měla být věnována také mikroklimatu 

stanoviště, které je ovlivněno hustotou vegetace a expozicí hnízdiště vůči slunci 

(BROCKMANN 1979, CANE 1991, WEISSEL 2006). 
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2. 7. Kleptoparazité kutilek se zaměřením na rody 

Ammophila, Sphex a Bembix. 
 

 Vystavěné hnízdo kutilky je značnou investicí do potomstva (CANE & MIYAMOTO 

1979, DAWKINS & BROCKMANN 1980, WCISLO 1984, LARSSON 1986, ROSENHEIM 1987, MELO 

2000). Hnízdo poskytuje vyvíjející se larvě jednak chráněný prostor s vhodnými podmínkami 

a dále energeticky bohatou zásobu potravy. Oba tyto zdroje jsou atraktivní pro široké 

spektrum paraziticky žijících druhů, jejichž reprodukční strategie je založena na usurpování 

zbudovaného hnízda (FIELD 1989a, 1989b, 1992b), častěji však hnízda včetně uložené 

potravy.  

 Parazitaci hnízda též můžeme rozlišit na intraspecifickou, kdy je hnízdo popř. potrava 

ukořistěna zástupcem téhož druhu. Častějším typem kleptoparazitismu je interspecifický, kdy 

je parazitem jiný druh příbuzného či zcela nepříbuzného taxonu. Ekologický význam těchto 

kleptoparazitických druhů se může lišit v závislosti na tom, zda se jedná o parazita druhově 

specifického, obsazujícího hnízda pouze jednoho druhu nebo rodu, či naopak o parazita 

nespecifického, využívajícího široké spektrum hostitelů.    

 

Intraspecifický parazitismus 

 Příklady intraspecifického parazitismu byly dokumentovány u druhu Ammophila 

sabulosa. K vykrádání hnízd vlastního druhu docházelo zejména při nižších teplotách (večer, 

konec hnízdní sezóny). Autor níže citovaných prací vysvětluje toto chování jako alternativní 

strategii v obraně proti ostatním parazitům, kteří jsou při nižších teplotách hbitější než samice 

A. sabulosa. Výrazněji byla napadána hnízda zásobovaná průběžně (29%), jelikož loupežící 

samice měly více možností obsadit vybudované a již zčásti zásobené hnízdo. Hnízda zásobená 

jedinou velkou housenkou a ihned definitivně uzavřená byla parazitována z 15% (FIELD 

1989a, 1989b, 1992b). 

 Srovnatelná pozorování získali KURCZEWSKI & SPOFFORD (1998) v případě 

Ammophila urnaria Dahlbom, 1843, která napadla kromě hnízd vlastního druhu navíc hnízda 

A. kennedyi Murray, 1938 a Podalonia robusta (Cresson, 1865) tady je to v závorce a u 

předešlých druhů není v závorce. Kleptoparazitické chování bylo rovněž pozorováno při 

nižších teplotách. 

 Vzhledem k tomu, že zástupci rodu Ammophila budují nevětvená jednokomůrková 

hnízda, je možné výše popsané chování jednoznačně hodnotit jako kleptoparazitismus. 
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Mnoho zástupců kutilek čeledi Crabronidae buduje hnízda složitější, která v některých 

případech osidluje větší množství jedinců. Řada z těchto případů je etologicky sporná a není 

možné rozhodnout, zda se rovněž jedná o parazitaci hnízda vlastního druhu, nebo naopak jistý 

stupeň sociality (MATTHEWS 1991, přehled viz MELO 2000).   

 

Interspecifický parazitismus 

V případě modelových druhů této práce je znám pouze jediný specifický hnízdní 

parazit, kterým je velká nápadná zlatěnka Parnopes grandior (Pallas, 1771). Ta je parazitem 

zástupců Bembix ve střední Asii, na Balkáně a v celém Středomoří, kde může v případě 

vyššího výskytu významněji ovlivňovat populace hostitelských druhů  (BALTHASAR 1946, 

1972, BOHART & MENKE 1976). Nejblíže k nám byla tato zlatěnka zaznamenána na jižním 

Slovenku, běžněji pak v Maďarsku (BALTHASAR 1946, PÁDR 1989). Absence na území ČR 

může být způsobena malým počtem populací Bembix spp. a jejich nízkou početností ve druhé 

polovině 20. století (ZAVADIL & ŠNOFLÁK 1948, BALTHASAR 1972, TYRNER pers. comm.). 

Ačkoliv bylo od konce 90. let nalezeno několik velmi silných populací druhu Bembix tarsata 

a B. rostrata na našem území, zlatěnka Parnopes grandior zatím pozorována nebyla. 

 Podobnou situaci popisují BANASCAK et al. (2009), kdy tato zlatěnka v Polsku 

vymizela, ačkoliv populace hostitelské kutilky Bembix tarstata jsou stále velmi početné i 

v místech dříve hojného výskytu P. grandior. Předmětem citované práce je však zpráva o 

dvou nových nálezech P. grandior z let 2007 a 2008 z východního Polska. Autoři dále 

uvádějí, že se jedná o druh teplomilný, který se objevuje v mnohaletých cyklech. V Polsku 

byl pozorován naposledy v roce 1974. Údaje o celkovém rozšíření druhu a skutečnost, že druh 

nezasahuje stabilní populace Bembix tarsata v severní Evropě (LARSSON 1986, BANASCAK 

2009), naznačují, že severní hranice výskytu P. grandior ve střední Evropě je nestálá a závislá 

na klimatu. Druh do regionu zasahuje pouze během cyklů teplejšího počasí za předpokladu 

současného, dostatečně hojného výskytu hostitelských druhů Bembix. Jelikož v posledních 

letech pozorujeme v ČR šíření jiných teplomilných druhů s podobnými ekologickými nároky 

(TYRNER 2005, BOGUSCH 2007, JANŠTA et al. 2008), zasluhuje Parnopes grandior zvýšenou 

pozornost s ohledem na možný výskyt a případný biologický vliv na Bembix spp., ačkoliv je 

aktuálně považován za druh na našem území vyhynulý (STRAKA 2005b). 

 Zlatěnky (Chrysidoidea) jsou obecně kleptoparazité osidlující hnízda různě širokého 

spektra druhů blanokřídlých (přehled viz BALTHASAR 1946). Zlatěnky mohou okrajově 

parazitovat hnízda rodu Ammophila, což bylo dokumentováno například u příbuzných 

severoamerických druhů (Rosenheim 1987). Jako potenciální parazit druhu Bembix tarsata je 



 24

diskutována zlatěnka Hedychrum nobile Scopoli 1763 (LARSSON 1986). Zlatěnky rodu 

Hedychrum však častěji parazitují jiné, v porovnání s Bembix spp. menší zástupce čeledi 

Crabronidae. Ve studované oblasti Mostecka je hojná např. Hedychrum niemelai (TYRNER 

2008).  

 Méně specifickým parazitem rodu Ammophila a blízce příbuzného rodu Podalonia je 

lumek Buathra tarsoleuca (Schrank, 1871) (Hymenoptera: Ichneumonidae), byl 

dokumentován jako parazit Ammophila sabulosa v severní Itálii (CASIRAGHI et al. 2001). 

 Jako parazité a případně též predátoři kutilek jsou rovněž zmiňováni mravenci 

(Hymenoptera: Formicidae). Jsou často přítomni na hnízdištích terikolních druhů kutilek a 

bylo pozorováno vykrádání kořisti z hnízd Ammophila spp. a Bembix rostrata. V případě B. 

rostrata bylo dokonce pozorováno, že se kořistí mravenců stala i samotná larva kutilky. 

Rozsah škod působených mravenci v hnízdech kutilek je obtížně hodnotitelný, protože 

mravenci odnášejí obsah hnízd a nezanechávají žádné stopy v podobě pupárií apod., proto 

není možné rozhodnout, která hnízda zanikla kvůli mravencům, případně z jiných důvodů 

(LARSSON 1986, ROSENHEIM 1987).  

 Pravděpodobně nejvýznamnější skupinou hnízdních parazitů jsou masařky (Diptera: 

Sarcophagidae). Masařky díky schopnosti larvipozice získávají výhodu při kolonizaci mršin 

před ostatními skupinami hmyzu. Larvipozice však mohla být také preadaptací skupiny 

k hnízdnímu parazitismu umožňující spotřebovat hnízdní zásobu dříve než se larva hostitele 

vylíhne nebo dokončí svůj vývoj. Zástupci podčeledí Macronychiinae a Miltogrammatinae 

jsou výrazně nespecifickými kleptoparazity terikolních blanokřídlých. Spektrum jejich 

hostitelů zahrnuje zejména hrabalky (Pompolioidea) a včelovité (Apoidea). Zejména u 

Apoidea je pozoruhodné, že se larvy masařek dokáží vyvíjet jak na směsných zásobách včel 

(Apoidea: „Apiformes“) tak na masitých zásobách kutilek (Apoidea: „Spheciformes“). 

Přehled známých parazitů kutilek přináší tabulka č. 2.    
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Tabulka 2: Přehled Sarcophagidae parazitujících v hnízdech kutilek 
(Apoidea: „Spheciformes“) podle POVOLNÝ & VERVES (1997), doplněno o další údaje 
z PECKHAM (1977), ROSENHEIM (1987) a CERRETTI & PAPE (2003). 
 
podčeleď parazit hostitel 
Macronychiinae Macronichia striginervis (Zetterstedt, 1838) Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) 
 Macronichia agrestis (Fallén, 1810) Psenulus spp. 
 Macronichia polyodon (Meigen, 1924) Crabro spp. 

Crossocerus spp. 
Ectemnius spp. 
Oxybelus spp. 
Pemphredon spp. 

Miltogrammiinae Senotainia conica (Fallén 1810) Bembix tarsata Latereille 1809 
Crabro peltarius (Schreber, 1784) 
Crabro scutellatus (Scheven 1781) 
Oxybelus uniglumis Linnaeus, 1758 
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) 
Prionyx kirbyi (Vander Linden, 1827) 
Tachysphex unicolor (Panzer, 1806) 

 Senotainia tricuspis (Meigen, 1838) Ectemnius rubicola (Durfour et Perris, 1840) 
Philanthus sp. 
Oxybelus bipunctatus Olivier, 1811. 

 Senotaiunia puncticrnis (Zetterstedt, 1859) Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1838) 
 Senotainia albifrons (Romdani, 1859) Philanthus triangulum (Fabricius, 1775)  

Prionyx pollens (Kohl, 1885) 
Sphex subtruncatus Dahlbom, 1843 

 Protomiltogramma fasciata (Meigen, 1924) Bembix sp. 
Liris japonica Kohl 1884 
Sphex argentatus Fabricius, 1787 
Sphex flammithrichus Strand, 1913 
Philanthus triangulum 

 Pterella grisea (Meigen, 1824) Cerceris arenaria (Linaeus, 1758) 
 Pterella melanura (Meigen, 1824) Cerceris emarginata (Panzer, 1799) 

Cerceris julii Fabricius 1879 
Cerceris rubida Jurine, 1807  

 Miltogramma oestracea (Fallén, 1820) Cerceris spp. 
 Miltogramma punctata Meigen, 1824 Bembix sp. 

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) 
Tracheoliodes sp. 
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) 

 Amobia oculata (Zetterstedt, 1844) Ectemnius stirpicola (Packard, 1866) 
Trypargilum clavatum (Say, 1837) 
Trypoxylon frigidum Smith, 1856 
Trypoxylon obsonator Smith, 1873 
Trypoxylon politum Say, 1837 
Trypoxylon regium Gussakovskij, 1932  
Trypoxylon striatum (Provancher, 1888)  

 Amobia signata (Meigen, 1924) Crossocerus sp. (Pape 1987b) 
Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) 
Chalibyon spinolae (Lepeletier de Saint Fergau, 1845) 
Pepmphredon sp. 
Pemphredon lugubris Latreille, 1805 
Mimumesa atratina (F. Morawitz, 1891) 
Psenulus sp. 
Sceliphron spirifex Linnaeus, 1758 
Trypoxylon albitarse Fabricius, 1804 
Trypoxylon attenuatum Smith, 1851 
Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758) 

 Amobia pelopei (Rondani, 1859) Chalybion omissum (Kohl, 1889) 
Sceliphron destilatorium (Illiger, 1807) 
Sceliphron spirifex Fabricius 

 Phylloteles pictipennis Loew, 1844 Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) 
 Oebalia cyllindrica (Fallén, 1810) Crossocerus sp. 

Crossocerus annulipes Lepelletier et Brullé, 1834 
Crossocerus capitosus (Shuckard, 1837) 
Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1838)  

 Oebalia sachtlebeni Rohndendorf, 1963 Pemphredon spp. 
Rhopalum spp. 

 Ptychoneura minuta (Fallén, 1810) Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1838) 
Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758) 
Rhopalum coarctatum (Scopoli, 1763)  

 Hilarella hilarella (Zetterstedt, 1944) Podalonia violaceipennnis (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845) 
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) 
Podalonia communis (Cresson, 1865) 
Podalonia luctuosa (Smith, 1856) 
Podalonia occidentalis Murray, 1940 
Podalonia argentifrons (Cresson, 1865) 
Ammophila dysmica Menke 1966 

 Hilarella stictica (Meigen 1924) Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) 
Bembix tarsata Latreille 1809 
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Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) 
Prionyx kirbyi (Vander Linden, 1827) 
Prionyx subfuscatum (Dahlbom, 1845) 

 Taxigramma heteroneura (Meigen, 1930) Ammophila spp. (Pape 1987) 
Tachysphex tenuipunctus Fox 1894 
Podalonia occidentalis Murray, 1940 

 Metopia argyrocephala (Meigen 1924) Ammophila campestris Latreille, 1809 
Podalonia communis (Cresson, 1865)  
Podalonia luctuosa (Smith, 1856) 
Ammophila pubescens Curtis, 1829 
Argogorytes fargei (Schuckard, 1837) 
Bembix tarsata Latreille 1809 
Bembix rostrata Linnaeus, 1758 
Cerceris arenaria(Linnaeus, 1758) 
Cerceris helone Banks, 1912 
Cerceris julii Fabricius 1879 
Cerceris robertsoni Fox, 1893 
Cerceris rubida Jurine, 1807 
Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771) 
Chlorion sp. 
Crabro peltarius (Schreber, 1784) 
Crossocerus elongatus (Vander Linden, 1829) 
Encopognathus sp. 
Encopognathus districtus Lecqlerq, 1977 
Lyroda subita Say, 1837 
Mellinus sp. 
Oxybelus argentatus Curtis, 1833 
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) 
Sphecius sp. 
Sphex sp. 
Sphex funerarius (Gussakovkij, 1934) 
Sphex sericeus ssp. fabricii (Dahlbom, 1843) 
Sphex subtruncatus Dahlbom, 1843 
Thyreopus sp. 

 Metopia campestris (Fallén, 1810) Ammophila campestris Latreille, 1809 
Cerceris halone Banks, 1912 
Crabro cribrellifer (Packard 1867) 
Gorytes laticinctus (Lepelletier, 1832) 
Larropsis sp. 
Sphex funerarius (Gussakovkij, 1934) 

 Metopia italiana Pape, 1985 Bembecinus tridens (Fabricius, 1781) 
Oxybelus victor Lepelletier, 1845 
Alysson spinosus (Panzer, 1801) 

 Metopia pilicornis (Pandlellé, 1895) Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 
 Phrosinella nasuta (Meigen, 1824) Nitela spinolae Letreille, 1809 

Oxybelus quadrinotatus Say, 1824 

 
 
 Zajímavé srovnání s výše uvedeným přehledem nabízí výsledky faunistického 

průzkumu Diptera, který byl proveden na 28 těžbou ovlivněných lokalitách v okolí měst 

Bíliny a Duchcova v letech 1992-1999 (BARTÁK & VAŇHARA 2000, 2001). Studované lokality 

jsou svojí povahou rovnocenné a vzdálené pouze 3 – 15 km od stanovišť, kde probíhala 

experimentální část této diplomové práce. Z průzkumu vyplývá, že v místě jsou přítomné 

následující druhy potenciálních kleptoparazitů: Amobia signata (Meigen, 1924), Hilarella 

hilarella (Zetterstedt, 1944), Macronichia agrestis (Fallén, 1810), Macronichia polyodon 

(Meigen, 1924), Metopia argyrocephala (Meigen, 1924), Metopia campestris (Fallén, 1810), 

Miltogramma punctata Meigen, 1824, Phrosinella nasuta (Meigen, 1824), Senotainia 

albifrons (Romdani, 1859), Senotainia conica (Fallén, 1810) (PAPE et al. 2001). 

Vzhledem k tomu, že u řady druhů masařek podčeledi Miltogrammatinae nejsou 

známí hostitelé, je problematika jejich bionomie zajímavým námětem ke studiu, zvláště když 

se Miltogrammatinae a Hymenoptera setkávají na plochách ovlivněných těžbou v mimořádné 

denzitě a diverzitě (POVOLNÝ & VERVES 1997, BARTÁK & VAŇHARA 2000, 2001). 
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2. 8. Gregariózní hnízdění terikolních kutilek se 

zaměřením na rody Ammophila, Sphex a Bembix 

 
 Ačkoliv jsou zástupci rodů Ammophila, Sphex a Bembix zpravidla v literatuře 

zmiňováni jako samotářsky hnízdící Hymenoptera, ukazuje se, že řada druhů vykazuje 

tendenci na vhodných lokalitách vytvářet prostorově omezené hnízdní agregace. První 

významnější diskusi tohoto fenoménu nalézáme v práci EVANS (1966). Experimentálně a 

statisticky byl fakt gregariózního hnízdění terikolních kutilek potvrzen a popsán 

matematickými modely až v publikacích pozdějších (BROCKMANN & DAWKINS 1979, RUBINK 

1982, LARSSON 1985). Následně bylo publikováno několik prací, které již jasně hodnotí 

hnízdění Bembix spp. jako gregariózní (LARSSON 1986, ROSENHEIM 1990). Pro pochopení 

ekologie daných druhů je však podstatnější přehled hypotéz a experimentálních poznatků, 

které gregariózní chování jinak samotářských kutilek vysvětlují. 

 Jednou z interpretací, která je literárně diskutována, je únik hnízdících samic před 

tlakem kleptoparazitů. Interpretace vychází z modelu „sobeckého stáda“, z anglického 

originálu „selfish – herd“, publikovaného W. D. HAMILTONEM (1971). Tento model 

předpokládá, že jedinci pod tlakem predátorů vykazují snahu utvořit stádo a přesouvají se 

podle svých možností do jeho středu ve snaze minimalizovat pravděpodobnost útoku na sebe 

sama.  

 Tato koncepce v aplikaci na terikolní Hymenoptera byla v teoretické rovině 

zpochybňována z několika důvodů. Nebylo pozorováno, že by predační, respektive  

parazitický tlak na jedince hnízdící na periferii agregace byl větší než na hnízda situovaná 

v centru. Dále uvnitř agregace nebyla pozorována tendence jednotlivců přesunovat se směrem 

k centru. Matematický model vysvětlující vznik prostorově vymezeného stáda předpokládá 

příchod útočníka z okolí a pouze po zemi. Taková charakteristika by odpovídala pouze 

mravencům, zatímco ostatní významní kleptoparazité kutilek (viz kap. 2. 7.) létají a mohou 

samice a hnízda napadat z jakéhokoliv místa a směru (WCISLO 1984).     

 Platnost modelu „sobeckého stáda“ pro hnízdní agregace kutilek byla však doložena 

experimentálně. V případě několika terikolních druhů kutilek včetně Bembix spp. a 

Ammophila dysmica Menke, 1966 byla míra parazitace kvantifikována. Výsledky prací 

ukázaly, že se vzrůstajícím počtem hostitelů sice vzrůstá i množství parazitů na lokalitě, ale 

v rámci agregovaných hnízdišť je mortalita jednotlivých hnízd naopak nižší (LARSSON 1986, 
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ROSENHEIM 1987, 1990, STROHM et al. 2001).  S ohledem na výše formulované námitky však 

lze předpokládat, že dílčí mechanismy uvnitř hnízdních agregací kutilek se budou mírně lišit 

od původního modelu formulovaného pro obratlovce. 

 Průběžně diskutovanou možností vysvětlující prostorově ohraničené hnízdění kutilek 

na jinak rozsáhlých a na první pohled homogenních stanovištích je přítomnost jakéhosi 

parametru mikroklimatu, který z pohledu hnízdících samic favorizuje právě místo agregace. 

K hodnocení stanovišť přistupovali autoři starších prací spíše empiricky a exaktní údaje o 

vlastnostech hnízdišť a konkrétní preference známe zatím pouze u některých druhů 

terikolních Hymenoptera, viz kap. 2.6.. Ačkoliv byly pojmenovány hlavní parametry 

hnízdního substrátu, jako je jeho zrnitost, penetrabilita, vlhkost a teplota, které rozhodují o 

výskytu kutilky druhu Sphex ichneumoneus, dvou druhů Cerceris a několika druhů 

samotářských včel, autoři v diskusích svých článků připouštějí, že mohou existovat další 

charakteristiky hnízdiště, které vedou samice ke skupinovému hnízdění. (ALCOCK 1974, 

BROCKMANN 1979, LARSSON 1985, MCCORQUODALE 1988, CANE 1991, POTTS et al. 2005) 

 Třetím mechanismem vysvětlujícím gregariózní hnízdění je filopatrie, tedy tendence 

hnízdících samic vracet se na místo svého vylíhnutí. I platnost tohoto modelu je ověřena 

několika experimentálními pracemi a má v dynamice hnízdění kutilek klíčovou roli 

(BROCKMANN & DAWKINS 1979, RUBINK 1982, ELIOTT et al. 1986, ALCOCK 2001, POLIDORI 

et al. 2006). Pro další pochopení biologie terikolních kutilek jsou však důležité i podrobnosti 

aplikace filopatrie na vysvětlení gregariózního hnízdění. Jednou z otázek, které autoři 

nastiňují k dalšímu řešení, je míra inbreedingu v agregacích, což kromě inbrední deprese 

populace může mít výstupy pro vzájemnou příbuznost jedinců a tedy i směřování k socialitě. 

Genetické podklady pro takovou hypotézu však zatím chybí (BROCKMANN & DAWKINS 1979). 

Z hlediska genetické diverzity se však zdá, že u druhů, kde byla dokumentována značná 

filopatrie samic, nemají samci stálá teritoria a jejich disperze může být pro výměnu genetické 

informace v rámci populace dostačující (POLIDORI et al. 2006). Význam filopatrie je 

v pracích, které ji dokumentují experimentálně, interpretován dvěma různými způsoby. 

Jedním z možných vysvětlení je rovnováha mezi ziskem a náklady, kdy je negativní 

vliv kompetice mezi jedinci na jedné lokalitě vyvážen ušetřením energie na hledání nového 

hnízdního biotopu s vhodnými parametry (ELIOTT et al. 1986) nebo je tvorba nových hnízd 

minimalizována úplně (POLIDORI et al. 2006). RUBINK (1982) vysvětluje výhodu filopatrie 

omezenou životností samic a možností předpokladu, že v místě svého rodiště nalezne samice i 

zdroje potravy pro své potomstvo poté, co vybuduje adekvátní hnízda. Podobnou myšlenku 

nastiňuje již JANVIER (1956).   
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2. 9. Spánkové agregace kutilek se zaměřením na rod 

Ammophila. 
 

 Dalším typem gregariózního chování jsou noční, nebo též spánkové agregace, jež jsou 

známé u některých zástupců kutilek čeledi Sphecidae. Toto chování na první pohled s výše 

popisovaným gregariózním hnízděním nesouvisí a ani v literatuře nenacházíme 

experimentální ověření nebo diskusi případných souvislostí. Gregariózní nocování však bylo 

pozorováno na hromadných hnízdištích Ammophila pubescens, proto jsou zde shrnuty 

informace o podobných vzorcích chování u příslušné čeledi Sphecidae a získané informace 

budou dále diskutovány s dostupnými literárními údaji.  

 Nejstarším, literárně doloženým případem spánkové resp. dormantní agregace kutilek 

čeledi Sphecidae je příklad Podalonia hirsuta (Scopoli 1763), u níž bylo pozorováno 

hromadné nocování a přezimování v úkrytech pod kameny a kusy dřeva. Jedinci jsou v těchto 

agregacích shromážděni v počtu až několika desítek jedinců, přičemž obě pohlaví jsou 

zastoupena rovnoměrně, imaga se navzájem dotýkají (= kompaktní typ agregace), ale páření 

nebylo pozorováno. Chování je proto interpretováno jako účelné ve prospěch ochrany před 

nepříznivými povětrnostními vlivy a ve prospěch termoregulace (SCHIRMER 1898, FABRE 

1916,  BOHART  & MENKE 1976). 

 Podobně četné spánkové agregace (desítky až kolem sta jedinců) jsou též známé u 

tropických a subtropických zástupců tribu Sceliphronini. V těchto případech jedinci 

vyhledávají večer dobře chráněná a vyhřátá místa, jako jsou skalní záhyby, nebo římsy 

osluněných stran budov, za účelem přenocování. Bylo dokumentováno, že četnost agregací a 

míra vzájemného nahloučení jedinců je závislá na teplotě a roční době. I zde je proto zřejmé, 

že agregace vznikají za účelem termoregulace. Kromě zastoupení obou pohlaví v těchto 

agregacích byla u severoamerických zástupců rodu Chalybion Dahlbom 1843 dokumentována 

i možnost tvorby směsných agregací dvou druhů (WARD 1972, BOHART & MENKE 1976, 

LANDES & HUNT 1986). 

 Opakem kompaktních agregací, kde je zjevným motivem kutilek termoregulace, jsou 

spánkové agregace volné, jejichž účastníci se navzájem nedotýkají. Takové byly literárně 

dokumentovány u některých zástupců rodu Ammophila ze Severní Ameriky. Zástupci tohoto 

rodu nocují v typické poloze (LINSLEY 1962) přichycení k vegetaci mandibulami, prvním a 

případně druhým párem nohou, zatímco třetí, nejdelší pár končetin a abdomen jsou vytrčené 
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do stran (přehled viz BOHART & MENKE 1976). Ve většině případů však jedinci takto nocují 

izolovaně. V případě severoamerických druhů Ammophila evansi Menke, 1964 a A. mediata 

Cresson, 1865 však byly pozorovány směsné spánkové agregace. Význam tohoto chování 

nicméně  v práci není dále diskutován (O'BRIEN & O'BRIEN 1988).      

 Pravděpodobně nejbizarnější případ volných spánkových agregací sdružených v rámci 

hnízdiště na vyčnívajících trsech trav a větvích keřů popisuje z území Arizony LINSLEY 

(1962). Během období jednoho měsíce (konec června až konec července) pozoroval tři 

směsné agregace terikolních Hymenoptera, tentokrát však tvořené zástupci mnoha druhů 

napříč nadčeleděmi Apoidea a Vespoidea. Autor rovněž pozoroval, že kromě pravidelných 

návštěvníků těchto agregací se nahodile účastní též zástupci dalších, ke gregarióznímu 

chování neinklinujících druhů, kteří si pravděpodobně pouze vybrali dané místo a 

pravidelnými účastníky spánkové agregace nebyli agresivně eliminováni. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o severoamerické zástupce, je ilustrativní přehled zjištěných výsledků redukován 

na údaj o počtu druhů a jejich zařazení na úroveň čeledí. V agregaci „A“ bylo pozorováno 9 

druhů čeledí Apidae, Megachilidae, Sphecidae, Vespidae. Agregace „B“ čítala 4 druhy 

Apidae a Sphecidae. Agregace „C“ 6 druhů Apidae, Crabronidae, Halictidae, Sphecidae. 

Autor práce dále přináší podrobné informace o chování a spánkových pozicích zástupců 

jednotlivých druhů. Celkově však konstatuje, že povaha těchto agregací vyžaduje další studii.  

 Etologicky mnohem propracovanější studie spánkové agregace byla publikována o 

americkém druhu Sceliphron asimile Dahlbom, 1843, který nocuje rovněž na vegetaci ve 

volných agregacích. Citovaná práce zahrnuje údaje o demografii a pohybu jedinců právě ve 

vztahu s nočními agregacemi. Autor spíše vylučuje možnost, že by agregace měly význam pro 

stimulaci popřípadě inhibici fertility účastněných samic. Na základě výsledků rovněž 

nepovažuje za pravděpodobné, že by měly význam pro lákání samců ať už samicemi, nebo 

mezi samci navzájem. Za nejpravděpodobnější autor považuje význam agregačního chování 

pro genetické míchání populace, případně obranné chování proti predátorům z řad plazů, 

ptáků a savců. V případě ptáků se autor domnívá, že by agregace mohla uniknout pozornosti 

díky optickému klamu - změně zažitého vzoru potravy. Savcům by mohly kutilky unikat díky 

nedostupnosti na konci stébel, chybí však úvaha proč je výhodnější nocovat na konci stébla 

gregariózně a nikoliv jednotlivě. Je pouze konstatováno, že vyrušený jedinec vyvolá pomalou 

disperzi jedinců mimo ustavenou agregaci směrem do nižších pater vegetace. Přes zajímavý 

souhrn experimentálních údajů bohužel ani tato nepřináší jednoznačné vysvětlení noční 

agregace kutilek volně exponovaných na vyčnívajících koncích vegetace (FREEMANN & 

JOHNSSON 1977).     
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3. Cíle a hlavní pracovní hypotézy 
 

Cíle: 

1) Stanovit populační hustotu studovaných druhů na studovaných lokalitách. 

2) Kvantifikovat potravní nároky pro odchov larev a porovnat s potravní nabídkou 

stanoviště. 

3) Charakterizovat hnízdní biotopy pozorovaných druhů. 

• kvalita substrátu 

• ozářenost stanoviště 

• pokryvnost vegetace 

• sklon povrchu 

4) Charakterizovat negativní vlivy na hnízdní úspěšnost, zejména pak vliv klimatických 

podmínek a hnízdního parazitismu. 

• srovnat vývoj populací se změnami klimatických podmínek 

• kvantifikovat význam kleptoparazitismu  

 

  

Hypotézy: 

A:  Výskyt kutilek podmiňuje především dostupnost hnízdišť s vhodnými parametry 

(struktura substrátu, ozářenost substrátu resp. hustota vegetace, sklon povrchu). 

 

B:  Potrava není limitujícím faktorem výskytu kutilek na většině biotopů. Dostupnost 

kořisti může být limitující pouze na stanovištích s enormním výskytem jedinců s podobnou 

potravní strategií. 
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4. Materiál a metody  

 
4. 1. Modelové druhy 
 

Ammophila sabulosa, značně eurytopní a téměř všudypřítomný druh. Pro účely práce byl 

vybrán jako druh referenční vůči níže uvedeným, jejichž ekologické preference mohou být 

striktnější. 

 

Ammophila pubescens je druhem, který je u nás znám z jižní Moravy, Polabí a nově též 

z celého Ústeckého kraje (BLAŽEJ 2005). Druh je považován za výrazně psammofilní 

(Balthasar 1972,  BLAŽEJ 2005). Aktuálně je druh hodnocen jako ohrožený (STRAKA 2005). 

 

Ammophila heydeni je mediteránním prvkem naší fauny, který se stabilně vyskytuje pouze na 

Jižní Moravě. Do roku 1975 byl v Čechách neznámý. V 70. a 80. letech byl dokumentován 

hojný výskyt v Českém Středohoří (TYRNER 1997). Nově byly nalezeny populace v údolí řeky 

Ohře a též na antropogenních stanovištích na Mostecku (TYRNER 2005). Druh je hodnocen 

jako ohrožený (STRAKA 2005). 

 

Sphex funerarius Gussakovkij, 1934, který je mediteránním prvkem naší fauny. Historické 

nálezy jsou známé i z regionů severnějších, konkrétně ze Saska a Polského Slezska (DITTRICH 

1911, HOEMKE 1899, SCHOLZ 1909). Recentnější publikace z těchto území nejsou dostupné a 

ani stav příslušných populací mi není znám. Na našem území se druh vyskytoval v první 

polovině 20. století na Moravě, v Polabí a jižních Čechách. V druhé polovině 20. století byl 

v Čechách nezvěstný a stabilně se vyskytoval pouze na jihovýchodní Moravě (dokladové 

exempláře ve sbírkách Národního muzea). Od roku 2003 je však pozorováno celkové šíření 

druhu, nové lokality jsou zjišťovány na Mostecku, Lounsku, v Polabí a též na Moravě 

(STRAKA, REZKOVÁ, ŘÍHA pers. comm, TYRNER 2005, 2008, 2009). Druh je aktuálně 

hodnocen jako ohrožený (STRAKA 2005). 

 

Bembix tarsata, která je mediteránním prvkem naší fauny. Do poloviny 20. století byl znám 

z Polabí a jižních Čech, poté v Čechách nebyl 25 let chytán. První recentní nález byl učiněn 

v roce 1981 na Mostecku. Na konci devadesátých následovalo zjištění několika silných 

populací, především na antropogenních stanovištích v okrese Most a Louny (BALTHASAR 
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1972, SRBA & TYRNER 2003). Druh je aktuálně považován na našem území za kriticky 

ohrožený (STRAKA 2005). 

 

 

4. 2. Granulometrie: 
Na 18 stanovištích byly odebrány vzorky substrátu, který kutilky využívaly ke 

hnízdění, včetně několika zcela negativních vzorků (nehnízdil žádný ze studovaných druhů). 

Vzorky o hmotnosti 1 kg byly získány z nejtěsnější blízkosti hnízd a hloubeny od povrchu  do 

hloubky 15 – 20 cm, což odpovídalo hloubce hnízdních komůrek. 

Analýza vzorků probíhala podle metodiky HEAD (1984) upravené a optimalizované 

Dr. Boháčem (BOHÁČ 2008, online). 

Vzorky byly uloženy v papírových sáčcích a po dobu jednoho týdne sušeny na vlnitém 

plechu. Intenzivní sušení za vysoké teploty v sušárně by mohlo způsobit nepřirozené spečení 

některých složek substrátů; zbytková vlhkost při sítování se pohybovala mezi 0,38 a 1,94% 

hmotnosti. 

V laboratoři byly vzorky metodou tzv. kvartace redukovány na hmotnost 200 – 300 g 

pro následné sítování. Z každého vzorku byly sítovány tři dílčí vzorky, aby byl pro výsledné 

hodnocení dobře popsán především obsah hrubších frakcí (kameny). 

Řada sít byla sestavena v následující hustotě: 15 mm, 7 mm, 4 mm, 2 mm, 1,6 mm, 1 

mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm, 0,1mm a 0,05mm. Hmotnost jednotlivých frakcí byla 

následně vážena na analytických vahách. 

Hustoměrná analýza frakcí menších než 0,1 mm nebyla provedena. 

 

4. 3. Penetrabilita 
Penetrabilita hnízdních substrátů byla měřena kapesním penetrometrem značky 

Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Viz obrazová tabule 1-b) Definovaným zanořením sondy 

byla změřena penetrabilita u každého typu odebraného substrátu v deseti bodech, opět 

v nejtěsnější blízkosti zjištěných hnízd. 
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4. 4. Způsob vyhodnocení geofyzikálních dat 
Datový soubor se získanými parametry substrátů byl doplněn o údaje o hustotě 

hnízdění studovaných druhů (0 = druh nehnízdí; 1 = jedno až dvě hnízda na m2; 2 = více než 

tři hnízda na m2), se kterými byly data charakterizující kvalitu substrátu srovnávána. Rozdíly 

penetrability byly porovnávány neparametrickým Mann-Whitney U testem, granulometrická 

data mnohorozměrnou analýzou rozptylu (MANOVA), obojí na hladině významnost α=0,05. 

 

4. 5. Značení kutilek 
Pro účely výpočtu demografických modelů byly kutilky značeny kombinací tečky, 

čárky a prázdného pole na pronotum, mentanotum a mesonotum ve třech barevných sériích 

(bílá, žlutá a červená). Tento systém odpovídající čtyřkové číselné soustavě umožňoval 

označení 81 jedinců jednoho druhů a pohlaví na lokalitě. Značky byly nanášeny olejovými 

fixy značky Uni-paint. Ukázka viz, obrazová tabule 1-b) 

Anonymní značení jedinců v rámci spánkových agregací bylo prováděno pouhým 

dotekem špendlíku namočeného v acetonové barvě, značka byla umístěna na mesonotum.  

 

4. 6. Smýkání kořisti 
 Kvantita cílových skupin sloužících jako kořist kutilek byla kvantifikována na vrcholu 

hnízdní sezóny v červnu 2007. Jedinci byli smýkáni na vegetaci v okolí hnízďišť. Vegetace 

byla za tímto účelem rozdělena na transsekty o velikosti 2x2 m a zjištěné počty následně 

vztaženy na 1m2.  

 

4. 7. Rozbory hnízd 
 Hnízdní materiál byl systameticky těžen zahradnickou lopatkou a rozdružován na 

prosívadle o velikosti oka 9 mm. z rozvolněného vzorku byly vybírány zbytky kořisti a kukly 

hostitelů, popř. pupária parazitů, viz obrazová tabule 1-c).   
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4. 8. Sběr parazitických masařek 
 Během terénního pozorování hnízdění samic kutilek byla na lokalitách zjištěna řada 

druhů řádu Diptera, jejichž velká diverzita byla v místě již dříve dokumentována (BARTÁK & 

VAŇHARA 2000, 2001). Za účelem determinace byli individuálně lapáni jedinci, kteří byli za 

velmi pravděpodobného parazita označeni na základě následujících etologických kritérii:  

1) Samice masařky systematicky pronásleduje samici kutilky nesoucí potravu 

2) Samice kutilky specificky reaguje na přítomnost masařky: útočné nebo únikové 

chování, současně přestává být ostražitá vůči přítomnosti pozorovatele (člověka)  

3) Samice masařky se pokouší dostat do hnízda hostitele. 

 

Sběr a odchov pupárií z rozebraných hnízd.  

Pupária zástupců Diptera: Brachycera zjištěná během rozborů hnízd prováděných na 

konci hnízdní sezóny na konci září a v říjnu byla postupně shromažďována a dále uchovávána 

v chladném prostoru s teplotou pohybující se mezi 0°C a 10°C. K líhnutí dospělců došlo 

během února až března. Odchovaný materiál použit k ověření výsledků terénních sběrů. 

 

4. 9. Archivace dat a jejich statistické zpracování.  
 Číselná data všeho druhu byla archivována v programi Microsoft Excel 2003. 

Statistické analýzy byly prováděny programem NCSS v. 2000 PASS s využitím modelů 

adekvátních charakteru dat a experimentálního designu. 

 

4. 10. Výpočet demografických parametrů  
 Demografické modely populací kutilek byly z primárních dat vypočítány podle 

modelu Jolly-Seber popsaného a upraveného pro populace Hymenoptera v práci BISCHOFF 

(2003) s využitím online dostupných protokolů LARSEN (2010). 
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Obrazová tabule č. 1: Ukázky metodických postupů a nástrojů: a) pomůcky používané při 
rozboru hnízd, b) značení samice Sphex funerarius c) kapesní penetrometr. 
 
 

b) 
 

a) 
 

c) 
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4. 11. Přehled studovaných lokalit. 
 
Bílina 1 (GPS: 150°31'22.468"N, 13°38'19.417"E): 

 Obnažený břeh řeky Bíliny. Sklon povrchu je v jednotlivých místech 25 – 40°. 

Pokryvnost vegetace 0 – 40%. Dominantními rostlinami je bříza a třtina křovištní. Stanoviště 

hostí především druhy Ammophila pubescens, Ammophila sabulosa, Sphex funerarius a 

Bembix tarsata. 

 

Bílina 2 (GPS: 50°31'29.479"N, 13°38'5.629"E): 

 Obnažená plocha mezi polem a korytem řeky Bíliny o rozloze 3 x 10 m. Pokryvnost 

vegetace se pohybuje od 0% do 60%, převažuje však zcela holá plocha. Sklon povrchu je na 

celé ploše 5° směrem k severu. Stanoviště hostí četnou agregaci Ammophila pubescens.    

 

Bílina 3 (GPS: 50°31'35.256"N, 13°37'54.44"E): 

 Plocha vzniklá demontáží dopravníku a navezením půdy z rekultivací. Část lokality 

proto tvoří uhelný prach ve kterém hnízdila Ammophila heydeni a Sphex funerarius. Ddruhou 

část jilovitopísčité podloží, které obsazuje Ammophila sabulosa a Bembix tarsata. Sklon 

stanoviště je 0°. Pokryvnost vegetace je v jednotlivých částech 0% – 30%, dominantou je 

heřmánkovec přímořský (Tripleurospermum inodorum).  

 

České Zlatníky (GPS: 50°32'1.65"N, 13°42'17.812"E) 

 Náspy železničního svršku poblíž hlásné stanice. Substrát je tvořen směsí písku, 

uhelného mouru a kamení železničního svršku. Pozorováno hnízdění Sphex funerarius.  

 

Kamenný vrch 1 (50°28'45.455"N, 13°25'19.996"E) 

 Silniční násep tvořený jílovitou půdou. Lokalita vykazuje výrazný sklon kolem 40° 

směrem k jihu. Hnízdění druhu Ammophila sabulosa však bylo zjištěno pouze v horní partii, 

která vykazuje sklon 5°- 10°. Pokryvnost vegetace na lokalitě je značně variabilní, pohybuje 

se mezi 0% a 60%, dominantní rostlinou jsou ostružiníky (Rubus spp.) 
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Kamenný vrch 2 (GPS: 50°29'0.537"N, 13°25'14.825"E) 

 Okraj lesa a cesta za sídlištěm kamenný vrch. Pokryvnost bylinného patra 

v jednotlivých částech 50% – 80%, dominantou jsou kostřavy (Festuca spp.). Sklon lokality 

činí 5° - 10°, orientace jižní. Zjištěno hnízdění Ammophila sabulosa. 

 

Letiště (GPS: 50°32'1.65"N, 13°41'47.812"E): 

Rozsáhlá lokalita o rozloze 300 x 100 m situovaná cca 500 metrů od rozjezdové dráhy 

mosteckého sportovního letiště. Lokalita vznikla nasypáním vytěženého materiálu na začátku 

70. let 20. století, čemuž odpovídá i stáří největších exemplářů břízy. Substrát je však  

fytotoxický a brání dalšímu rozvoji bylinného patra, které na většině lokality zcela chybí, 

nebo se omezuje na ohraničené trsy třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos (Linaeus 1758)). 

Celková pokryvnost vegetace se tak pohybuje mezi 0% a 20%. Sklon povrchu se pohybuje 

mezi 0° a 5°, orientace SZ. Lokalita je rozdělena na řadu plošek, které se mírně liší strukturou 

subtrátu, měření byla prováděna na třech z těchto plošek, které jsou vedeny jalo stanoviště 

Letiště 1, 2 a 3, výskyt Ammophila pubescens, Ammophila sabulosa a Bembix tarsata. 

 

Mikulov – Svatý kopeček (GPS: 48°48'20.192"N, 16°38'43.137"E) 

 Jižní svah vápencového kopce. Substrát lokality je poměrně hutný, kamenitý 

s jemnozrnnými ploškami umožňujícími hnízdění Ammophila heydeni a A. sabulosa. 

Dominantní rostlinou je Stipa joanis a Festuca spp. Pokryvnost vegetace činí v jednotlivých 

částech lokality 20 % – 80 %  

 

Přejezd (GPS: 50°30'54.961"N, 13°39'10.683"E): 

 Opuštěný úsek železniční tratě mezi železničním nádražím Most a továrnou 

Hartmann-Rico, který navazoval na aktuálně demontovaný železniční přejezd přes řeku 

Bílinu. Pokryvnost vegetace se v jednotlivých částech lokality pohybuje mezi 0% a 60%. 

Sklon lokality je 0°. Kutilky zde hnízdí v písčitém substrátu nebo uhelném prachu, který 

lemuje kamenivo železničního svršku a na lokalitu se dostal zřejmě v souvislosti 

s transportem uhlí. Zjištěno bylo ne příliš četné hnízdění druhů Ammophila pubescens, 

Ammophila sabulosa, Bembix tarsata a Sphex funerarius. 
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Rybník (GPS: 50°31'56.516"N, 13°40'58.73"E) 

 Písčité pláže uměle vytvořených rybníků poblíž mosteckého letiště. Pokryvnost 

různých druhů trav je na této lokalitě 0 – 30%. Povrchy osídlené kutilkami jsou vodorovné – 

sklon 0°. Zaznamenán byl výskyt Ammophila sabulosa, A. pubescens a Bembix tarsata.  

 

Stroupeč (GPS: 50°21'42.486"N, 13°29'40.738"E) 

 Sprašové stěny údolí Ohře s jižní orientací. Sklon svahu je v jednotlivých částech 20 – 

80°. Dominantním typem vegetace je vysokostébelný travní porost s častým výsketem Stipa 

capilata a Festuca spp. 

 

Zatáčka (GPS: 50°31'25.719"N, 13°40'14.03"E): 

 Silniční násep v zatáčce silnice Most – Brňany, poblíž skládky komunálního odpadu. 

Lokalita se vyznačuje v jednotlivých částech sklonem 15° - 25°, orientace svahu je jih. 

Dominantou vegetace je kostřava (Festuca sp.), pokryvnost vegetace se pohybuje mezi 10% a 

30%.  Substrát na této lokalitě je značně písčitý a hostí řadu druhů Hymenoptera. Zjištěno 

bylo hnízdění Ammophila pubescens, Ammophila sabulosa a Bembix tarsata. 

 

Zoopark (50°28'45.051"N, 13°25'52.383"E). 

 Bývalá skládka dřevní hmoty chomutovského Zooparku s písčitými plochami bez 

vegetace. Na lokalitě zaznamenán výskyt Ammophila sabulosa.  
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Obrazová tabule č. 2: Celkové záběry vybraných studovaných lokalit a) „rybník“ b) „zatáčka“ 
c) „letiště 1“ d) „letiště 2“ e) „Bílina 3“ f) Bílina „1“ g) Stroupeč  h) České Zlatníky 
 
 

f

a b

f

dc

e f

g 
 

h
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5. Výsledky  

 
5. 1. Charakterizace hnízdišť studovaných druhů kutilek. 
 
Kapitola 4. 1. shrnuje výsledky charakterizace hnízdišť jednotlivých druhů studovaných 

kutilek a je v tomto duchu členěna na části věnované jednotlivým druhům. Charakteristika 

hnízdišť zahrnuje granulometrické parametry substrátů osidlovaných příslušným druhem 

kutilky, penetrabilitu obsazovaných substrátů, sklon hnízdišť vůči světovým stranám a 

pokryvnost vegetace. 
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5. 1. 1. Charakteristiky hnízdišť Ammophila sabulosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Obrazová tabule č. 3: Granulometrické charakteristiky substrátů osidlované Ammophila 

sabulosa, a) křivky zrnitosti b) triangulární diagram rozdělení substrátů podle zrnitosti.
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Obrazová tabule č. 4: Histogram hodnot penetrability substrátů obsazených Ammophila 

sabulosa. 

 

Tabulka č. 3: Hodnocení souboru hodnot penetrability substrátů obsazených Ammophila 

sabulosa. 

Penetrabilita substrátů Ammophila sabulosa n = 210  
Minimum = 0,25 Maximum =  4,5 
Medián = 1,5 Průměr = 1,60 
 

 
Tabulka č. 4: Charakteristika povrchu substrátu osídleného Ammophila sabulosa 
 
 Pokryvnost vegetace Sklon povrchu v 

místech hnízda 
Počet měření 110 60 
Průměr 17,5 % 5,7° 
Medián 20 % 5° 
Minimum 0 % 0° 
Maximum 60 % 10° 
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5. 1. 2. Charakteristiky hnízdišť Ammophila pubescens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. č. XX: Křivky zrnitosti substrátů hostících Ammophila pubescens.   

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Obrazová tabule č. 5: Granulometrické charakteristiky substrátů osidlované Ammophila 

pubescens, a) křivky zrnitosti b) triangulární diagram rozdělení substrátů podle zrnitosti.
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Obrazová tabule č. 6: Histogram hodnot penetrability substrátů obsazených Ammophila 

pubescens. 

 

Tabulka č. 5: Hodnocení souboru hodnot penetrability substrátů obsazených Ammophila 

pubescens. 

Penetrabilita substrátů Ammophila pubescens n = 130 
Minimum = 0,25 Maximum =  4,5 
Medián = 1,5 Průměr = 1,54 
 

 
Tabulka č. 4: Charakteristika povrchu substrátu osídleného Ammophila pubescens 
 
 Pokryvnost vegetace Sklon povrchu v 

místech hnízda 
Počet měření 65 39 
Průměr 7,2 % 3,4° 
Medián 0 % 0° 
Minimum 0 % 0° 
Maximum 20 % 10° 
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5. 1. 3. Charakteristiky hnízdišť Ammophila heydeni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Obrazová tabule č. 7: Granulometrické charakteristiky substrátů osidlované Ammophila 

heydeni, a) křivky zrnitosti b) triangulární diagram rozdělení substrátů podle zrnitosti.
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Obrazová tabule č. 8: Histogram hodnot penetrability substrátů obsazených Ammophila 

heydeni. 

 

Tabulka č. 7: Hodnocení souboru hodnot penetrability substrátů obsazených Ammophila 

heydeni. 

Penetrabilita substrátů Ammophila heydeni n = 30  
Minimum = 0,25 Maximum =  3 
Medián = 1 Průměr = 1,30 
 
 
Tabulka č. 8: Charakteristika povrchu substrátu osídleného Ammophila heydeni 
 
 Pokryvnost vegetace Sklon povrchu v 

místech hnízda 
Počet měření 20 12 
Průměr 17,5 % 11,3° 
Medián 20 % 10° 
Minimum 0 % 0° 
Maximum 80 % 15° 
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4. 1. 4. Fyzikální parametry hnízdišť osídlených Sphex funerarius 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

  

Obrazová tabule č. 9: Granulometrické charakteristiky substrátů osidlované Sphex funerarius, 

a) křivky zrnitosti b) triangulární diagram rozdělení substrátů podle zrnitosti.
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Obrazová tabule č. 10: Histogram hodnot penetrability substrátů obsazených Sphex 

funerarius. 

 

Tabulka č. 9: Hodnocení souboru hodnot penetrability substrátů obsazených Sphex funerarius. 

Penetrabilita substrátů Sphex funerarius n = 60 
Minimum = 0,25 Maximum =  2,5 
Medián = 0,75 Průměr = 0,87 
 

 

Tabulka č. 10: Charakteristika povrchu substrátu osídleného Sphex funerarius 
 
 Pokryvnost vegetace Sklon povrchu v 

místech hnízda 
Počet měření 30 18 
Průměr 18,9 % 17,9° 
Medián 20 % 20° 
Minimum 0 % 0° 
Maximum 40 % 30° 
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4. 1. 5. Charakteristiky hnízdišť Bembix tarsata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Obrazová tabule č. 11: Granulometrické charakteristiky substrátů osidlované Bembix tarsata, 

a) křivky zrnitosti b) triangulární diagram rozdělení substrátů podle zrnitosti.
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Obrazová tabule č. 12: Histogram hodnot penetrability substrátů obsazených Bembix tarsata. 

 

Tabulka č. 11: Hodnocení souboru hodnot penetrability substrátů obsazených Bembix tarsata. 

Penetrabilita substrátů Bembix tarsata n = 80 
Minimum = 0,25 Maximum =  4 
Medián = 0,75 Průměr = 1,13 
 

 

Tabulka č. 12: Charakteristika povrchu substrátu osídleného Bembix tarsata 
 
 Pokryvnost vegetace Sklon povrchu v 

 místech hnízda 
Počet měření 40 24 
Průměr 8 % 11,2° 
Medián 0 % 10° 
Minimum 0 % 0° 
Maximum 30 % 20° 
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4. 1. 6. Penetrabilita substrátů osídlených jednotlivými druhy – statistické porovnání. 

 

Tabulka č.13: Průkaznost rozdílů mezi hodnotami penetrability měřené na hnízdištích 

jednotlivých druhů (Mann-Whitney U test; α=0,05). Vysvětlivky: = rozdíl není průkazný; 

> penetrabilita A je větší než B; < penetrabilita A je menší než B.  

 

 A↓          B→ A. sabulosa A. pubescens A. heydeni S. funerarius B. tarsata 
A. sabulosa xxx = = > > 

A. pubescens  xxx = > > 
A. heydeni   xxx > = 

S. funerarius    xxx < / = 
B. tarsata     xxx 
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5. 2. Kleptoparazitické masařky v hnízdech studovaných 

druhů kutilek. 
 Během pozorování prováděných v terénu bylo pozorováno několik druhů masařek 

(Diptera: Sarcophagidae) specificky útočících na hnízdící samice pozorovaných druhů 

kutilek. Na základě kritérií vyjmenovaných v kapitole 4.8. byly identifikovány případy velmi 

pravděpodobných parazitů, jejichž imaga byla chytána pro účely determinace. Výsledky 

potvrdily, že se jednalo o samice následujících kleptoparazitických druhů: Hilarella hilarella 

(Zettersedt, 1844),  H. stictica (Meigen, 1824) a Metopia argyrocephala (Meigen, 1824). 

 
Tabulka č. 14: Přehled pozorovaných případů parazitace masařkami, které splnily zavedená 
kritéria pro velmi pravděpodobnou parazitaci. 
 
druh parazita druh hostitele počet pozorování

Ammophila sabulosa 4 Hilarella hilarella  
       (Zettersedt, 1844) Ammophila heydeni 1 

Ammophila heydeni 2 Hilarella stictica  
       (Meigen, 1824) Sphex funerarius 3 

Ammophila sabulosa 1 Metopia argyrocephala  
       (Meigen, 1824) Ammophila pubescens  6 
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Tabulka č. 15: Přehled míry parazitace zjištěné během rozborů hnízd kutilek. Někteří zástupci 
jsou určeni pouze na úroveň rodu. Jedná se o exempláře, které nebylo možné určit kvůli 
morfologickým defektům. 
 

Druh Stanoviště hnízda 
na 1m2 

analyzované
komůrky 

z toho  
parazitováno

dochováno 

Bembix 
tarsata 

letiště 4 76 2 (= 3 %) --- 

Bembix tarsata zatáčka 1,5 24 3 (= 13 %) Hilarella stictica (2ks)
Hilarella sp.  (4ks) 

Bembix tarsata Bílina 1 2 9 1 (= 11 %) --- 
Sphex 
funerarius 

Bílina 1  12 1 (= 8 %) --- 

Sphex 
funerarius 

přejezd  1 0 --- 

Ammophila 
pubescens 

letiště 1,2 18 1 (= 6%) --- 

Ammophila 
pubescens 

zatáčka 0,8 7 2 (= 29%) Metopia sp. (1ks) 

Ammophila 
pubesces 

Bílina 2 0,5 15 3 (= 20%) --- 

Ammophila 
sabulosa  

Zatáčka 0,1 5 2 (= 40%) Metopia sp. (1ks) 

Ammophila 
sabulosa 

Zoopark 1 0,05 2 0 --- 

 
 Na základě získaných četností parazitovaných hnízd byl testován literárně 

publikovaný předpoklad, že gregariózní hnízdění snižuje mortalitu jednotlivých (WCISLO 

1984, LARSSON 1986, ROSENHEIM 1987, 1990) Použitím χ2 testu byly srovnána četnost 

parazitace hnízdních komůrek. V případě trojice sčítaných lokalit u Ammophila pubescens a 

Bembix tarsata byly předem lokality rozřazeny klastrovací analýzou na dvě skupiny s nižší a 

vyšší denzitou hnízdění a teprve tyto skupiny mezi sebou srovnány χ2.  

 V případě Bembix tarsata byla mortalita hnízd prokazatelně nižší (P=0,0459) na 

lokalitě „letiště“, kde tyto kutilky vytvořily četnou hnízdní agregaci. U druhů Sphex 

funerarius a Ammophila pubescens rozdíl mezi variantami s nižší a vyšší denzitou hnízdění 

pro α=0,05 průkazný nebyl.    
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Obrazová tabule č. 13: Kleptoparazitické masařky a) Hilarella hilarella, b) Hilarella stictica, 

c) Metopia argyrocephala, d) puparia vybraná z hnízd Bembix tarsata s odchovanými imagy 

masařek Hilarella sticitica a Hilarella sp. e) puparia z hnízd Ammophila sabulosa 

s odchovaným jedincem Metopia sp. f)  Hilarella hilarella čekající u hnízda Ammophila 

sabulosa během zásobení, g) Ammophila pubescens odhánějící pravděpodobně Metopia 

argyrocephala. 

a b c

e

f

d

g 

1mm 1mm 1mm 
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5. 3. Hnízdní biologie studovaných druhů kutilek se 

zaměřením na rozdíly v obranném chování 
 

5. 3. 1. Hnízdní biologie Ammophila sabulosa 

 Druh hnízdí a nocuje solitérně. Základní vzorce chování se shodují s etogramem 

publikovaným ROSENHEIMEM (1987). Samice jsou teritoriální, okolí svých hnízd průběžně 

obletují kontrolními lety (v anglické literatuře tzv. patrolling) a netolerují přítomnost dalších 

samic svého nebo příbuzného druhu.  

 Samice budují jednoduché hnízdo zapuštěné kolmo v zemi. V průběhu výstavby 

hnízdo pečlivě maskují, je proto opticky nezjistitelné. 

 Při nabízení nasmýkaných housenek kutilkám bylo zjištěno, že žihadlový jed kutilky 

působí zpočátku zrychlení peristaltiky střeva housenek, což vede k postupnému úplnému 

vyprázdnění střeva kořisti. Samice kutilky housenku hlídá odloženou na zemi, nebo ji 

přidržuje v kusadlech dokud tento proces neskončí. Teprve poté se samice vydá s kořistí 

směrem k hnízdu. Tento fenomén není v dostupné literatuře zmiňován, pravděpodobně proto, 

že moment ulovení housenky kutilkou ve vegetaci je děj značně kryptický a proto uniká 

pozornosti. Pozorovaný jev může zabránit degradaci uložených housenek tráveninou 

uloženou v nepracujícím střevě a je tak určitou paralelou k přímým konzervačním účinkům 

jedu, který byl dokumentován u Philanthus triangulum (STROHM & LINSENMAIR 1998). 

Rovněž lze uvažovat o fyziologické stimulaci samice ke kladení již během defekace a 

transportu. Samice je tak v porovnání se samotářskými včelami schopna zásobit a zaklást 

hnízdo mnohem rychleji, čímž minimalizuje dobu otevření hnízda a možnost jeho parazitace. 

Uložení potravy a zakladení hnízda trvá samotářským včelám desítky minut (MICHENER 

2007, REZKOVÁ pers. comm.), zatímco doba zásobení a zakladení hnízda trvá samici 

Ammophila sabulosa 2 – 4 minuty.    
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Obrazová tabule č. 14: Ammophila sabulosa a) housenka osenice s čertvě položeným 
vajíčkem b) samec. 
 
 

a) 
 

b) 
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5. 3. 2. Hnízdní biologie Ammophila pubescens 

 Druh hnízdící solitérně při nízkých populačních hustotách, za optimálních hnízdních 

podmínek vytváří četné hnízdní agregace. Základní vzorce chování se shodují s etogramem 

publikovaným ROSENHEIMEM (1987). Samice jsou sice teritoriální, v rámci hnízdních 

agregací však s ostatními samicemi nebojují a pouze oblétávají okrsky s vlastními hnízdy. 

Během těchto kontrolních letů opakovaně všechny samice prolétávají jedním nápadným 

místem, kde za dobrého počasí vytvářejí na vyvýšené vegetaci volné spánkové agregace.  

 Samice se útokům kleptoparazitů brání dočasným vzdálením na okolní vegetaci a 

vyčkávají moment, kdy se kleptoparazit přeorientuje na jiného jedince v rámci hnízdiště. Poté 

svá hnízda urychleně zásobí, rovněž v rozmezí 2 – 4 minuty. Na rozdíl od Ammophila 

sabulosa však Ammophila pubescens udržuje 1 – 4 hnízda paralelně. Hnízda zaklade vajíčky 

již ve stádiu částečného zásobení a vyvíjející se potomstvo zásobuje průběžně. To může mít 

význam při ničení larev kletoparazitů.   
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Obrazová tabule č. 15: Ammophila pubescensi a) samice maskující hnízdo použitím kamínku 
b) značená samice na vegetaci c), d) ukázka obsahu hnízd, larvy kutilek vyznačeny šipkou, e) 
samostatně nocující samice na vegetaci f) larva v chovu (označena šipkou) se dvěma krmnými 
píďalkami. 
 
 
 

f) 
 

e) 
 

d) 
 

c) 
 

a) 
 

b) 
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5. 3. 3. Hnízdní biologie Ammophila heydeni 

 Druh hnízdící solitérně, tvorba hnízdních ani spánkových agregací nebyla pozorována.  

Základní vzorce chování se shodují s etogramem publikovaným ROSENHEIMEM (1987). Na 

rozdíl od předešlých dvou druhů bylo hnízdění tohoto druhu pozorováno ve svahovitém 

terénu. V rámci svahů však vždy vyhledává drobné, přibližně vodorovné plošky, čímž 

potvrzuje preferenci vodorovných ploch pozorovanou u ostatních druhů rodu Ammophila. 

 Na přítomnost parazitických masařek reagují samice značně citlivě únikovým 

chováním. V případě, že samice zjistí průnik kleptoparazita do hnízda, toho hnízdo opustí a 

již jej dále neudržuje. Zde popsaný jev byl pozorován pouze čtyřikrát a vyžaduje proto další 

ověření.  
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Obrazová tabule č. 16: Ammophila heydeni a), b) samice s kořistí, c) samice hrabající hnízdo, 
d) samice za letu, e) hnízdiště na lokalitě Stroupeč, f) samec ztuhlý na květu za chladného 
počasí 
 
 
 
 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

e) 
 

f) 
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5. 3. 4. Hnízdní biologie Sphex funerarius 

 Solitérně hnízdící kutilka, jejíž samice obletují velká podlouhlá teritoria. Základní 

vzorce chování se shodují s etogramem publikovaným v práci BROCKMAN (1980). Samice 

budují jednoduchá nevětvená hnízda, která však v průběhu nepřítomnosti nezakrývají a jsou 

proto velmi nápadná díky hromádce vyhrabaného substrátu. V rámci hnízdního chování je 

pozoruhodný tzv. predigging, tedy letmé navštěvování příhodných skulin ve kterých samice 

pohrabe 5 – 30 sekund a potom pokračuje v kontrolním letu kolem teritoria. Z těchto skulin si 

samice během dne jednu vybere, a tuto dokončí ve finální hnízdo. Pozoruhodné je, že v 85% 

případů (n = 19) samice finalizovaly předpřipravené nory večer, v době hodinu před západem 

slunce až po dvě hodiny po západu slunce, tedy již za šera. V tomto čase již kleptoparazitické 

masařky nejsou aktivní. Finalizované hnízdo bylo druhého dne ráno zásobeno potravou a 

zamaskováno. Lze spekulovat o tom, že větší množství fiktivně udržovaných hnízd může být 

alternativní strategií k matení parazitů adekvátní k skupinové dezorientaci masařek popsané 

v kapitole 2.8.     
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Obrazová tabule č. 17: Sphex funerarius a) b) samice s kořistí c) samice hrabající hnízdo 
v extrémně sypkém substrátu pod kamenem d) hloubící noru pod trsem mechu, e), f) 
neznačené samice při stavbě hnízda, g) hnízdění v železničním náspu, h) detail hnízda. 
 
 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

e) 
 

g) 
 

f) 
 

h) 
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5. 3. 5. Hnízdní biologie Bembix tarsata 

 Solitérně nebo gregariózně hnízdící druh. Samice vyhrabávají šikmo zapuštěná 

větvená hnízda. Vstupní otvor není uzavírán a maskován. Hnízda může osídlit více jedinců 

obou pohlaví. Rozšiřování hnízd se věnují obě pohlaví, samice krmí potomstvo a samci brání 

hnízdiště agresivními nálety před predátory a parazity (ASIS et al. 1992). Tento vzor chování 

byl potvrzen též na mosteckých lokalitách. 

 Dále bylo zjištěno, že hnízda jsou osidlována opakovaně v souladu s BROCKMAN 

(1986). Rozbory ukázaly,  že hnízda vybudovaná v sypkých substrátech s penetrabilitou 0,75 

– 1,5 kg/cm2 jsou osidlována jednou nebo dvěma samicemi a obsahují 1 – 5 hnízdních 

komůrek. V kontrastu s těmito hodnotami byla pozorována čtyři roky po sobě hnízdní 

agregace na lokalitě Letiště hostící 45 jedinců, kteří společně udržovali 8 hnízd. Hnízda byla 

vybudována v substrátu, jehož penetrabilita se pohybovala mezi hodnotami 2 – 3 kg/cm2. 

Během sezóny 2003 bylo v agregaci pozorováno 18 samic a různý počet samců (5 - 22). Při 

rozboru provedeném následující jaro bylo zjištěno, že 8 hnízd obsahovalo 76 hnízdních 

komůrek s odchovanými larvami. Hnízda byla tedy signifikantně více větvená a obsazena 

větším počtem jedinců. Stejný trend kumulace jedinců v závislosti na zvyšující se tvrdosti 

substrátu byl pozorován u uzlatky Cerceris antipodes Smith 1856 (MCCORQUODALE 1989). 

Opakovaná recyklace hnízd vybudovaných v zhutnělém podloží a vysoké energetické náklady 

na jejich stavbu potvrzuje i fakt, že hnízdiště nebylo po provedení rozboru již nikdy více 

osídleno. V souladu s LARSON (1986) lze proto doporučit minimalizaci rozborů hnízd rodu 

Bembix, jelikož tyto zásahy mohou mít negativní vliv na jejich populace. 
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Obrazová tabule č. 18: Samice Bembix tarsata a), b) hloubící hnízdní noru, c) d) přináší jako 
kořist zástupce čeledi Bombyliidae, e), f) nesoucí k hnízdu zástupce čeledi Syrphiidae   
 
 
 
 
 

c) 
 

b) 
 

e) 
 

f) 
 

a) 
 

d) 
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5. 4. Demografie studovaných druhů kutilek 
 

 Za účelem zjištění populační četnosti studovaných druhů kutilek byla zvolena série 

lokalit „Přejezd, Kostel, Bílina 1, Bílina 2 a Bílina 3“, které tvoří vegetačně izolovaný  pás 

hnízdišť podél řeky Bíliny v rámci mosteckých výsypek. Plocha populačního průzkumu 

zaujímá rozlohu přibližně 1km x 100m. Značení a zpětné odchyty jedinců byly provedeny 

v roce 2007 v měsících duben až září. 
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5. 4. 1. Demografie Ammophila sabulosa 
 
Tabulka č. 16. Přehled odchytů a zpětných odchytů imag Ammophila sabulosa.  
 

období odchytu 
nově odchyc. 

samci 
nově odchyc. 

samice 
zpětný odchyt 

samci 
zpětný odchyt 

samice 
celkem 

označeno 
1. - 15. 4. 2007 2 0 0 0 2 

16. - 31. 4. 2007 3 2 0 0 7 
1. - 15. 5. 2007 5 4 1 2 16 

16. - 31. 5. 2007 3 2 2 2 21 
1. - 15. 6. 2007 1 3 2 1 25 

16. - 31. 6. 2007 0 2 0 1 27 
1. - 15. 7. 2007 2 4 1 2 33 

16. - 31. 7. 2007 1 2 0 1 36 
1. - 15. 8. 2007 0 0 0 0 36 

16. - 31. 8. 2007 0 1 0 1 37 
1. - 15. 9. 2007 1 0 0 1 38 

16. - 31. 9. 2007 0 1 0 0 39 
 
 
Tabulka č. 17 
 
Ammophila sabulosa – populační odhad 
 samci samice 
začátek letové sezóny 1. polovina dubna 2. polovina dubna 
hlavní letová sezóna květen  - 1. polovina června 2. pol. května – 1. pol. 

července  
maximální četnost populace 12 54 
konec letové sezóny 1. polovina září 2. polovina září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     a      b  

Obrazová tabule č. 19: Demografický trend populací Ammophila sabulosa. a) samci b) samice 
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5. 4. 2.  Demografie Ammophila pubescens 
 
Tabulka č. 18 Přehled odchytů a zpětných odchytů imag Ammophila pubescens.  
 

období odchytu 
nově odchyc. 

samci 
nově odchyc. 

samice 
zpětný odchyt 

samci 
zpětný odchyt 

samice 
celkem 

označeno 
1. - 15. 4. 2007 0 0 0 0 0 

16. - 31. 4. 2007 3 0 0 0 3 
1. - 15. 5. 2007 4 3 0 0 10 

16. - 31. 5. 2007 7 5 4 0 22 
1. - 15. 6. 2007 5 9 2 2 36 

16. - 31. 6. 2007 4 11 1 3 51 
1. - 15. 7. 2007 0 0 0 0 51 

16. - 31. 7. 2007 2 10 2 2 63 
1. - 15. 8. 2007 0 4 0 0 67 

16. - 31. 8. 2007 1 0 0 1 68 
1. - 15. 9. 2007 0 1 0 0 69 

16. - 31. 9. 2007 0 2 0 0 71 
 
 
Tabulka č. 19 
 
Ammophila pubescens – populační odhad 
 samci samice 
začátek letové sezóny 2. polovina dubna 1. polovina května 
hlavní letová sezóna květen  - 1. polovina června 2. pol. května – 1. pol. srpna 
maximální četnost populace 124 177 
konec letové sezóny 2. polovina srpna 2. polovina září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      a      b
  

Obrazová tabule č. 20: Demografický trend populací Ammophila pubescens. a) samci 
b) samice 
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5. 4. 3. Demografie Ammophila heydeni 
 
Tabulka č. 20. Přehled odchytů a zpětných odchytů imag Ammophila pubescens.  
 

období odchytu 
nově odchyc. 

samci 
nově odchyc. 

samice 
zpětný odchyt 

samci 
zpětný odchyt 

samice 
celkem 

označeno 
1. - 15. 4. 2007 0 0 0 0 0 

16. - 31. 4. 2007 0 0 0 0 0 
1. - 15. 5. 2007 0 0 0 0 0 

16. - 31. 5. 2007 1 0 0 0 1 
1. - 15. 6. 2007 0 1 0 0 2 

16. - 31. 6. 2007 1 1 0 0 4 
1. - 15. 7. 2007 0 0 0 0 4 

16. - 31. 7. 2007 0 2 0 0 6 
1. - 15. 8. 2007 0 0 0 0 6 

16. - 31. 8. 2007 0 0 0 0 6 
1. - 15. 9. 2007 0 0 0 0 6 

16. - 31. 9. 2007 0 0 0 0 6 
 
 
Vzhledem k nízkému počtu zaznamenaných jedinců nejsou demografické parametry u druhu 
Ammophila heydeni druhu kalkulovány.  
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5. 4. 4. Demografie Sphex funerarius 
 
Tabulka č. 21. Přehled odchytů a zpětných odchytů imag Sphex funerarius.  
 

období odchytu 
nově odchyc. 

samci 
nově odchyc. 

samice 
zpětný odchyt 

samci 
zpětný odchyt 

samice 
celkem 

označeno 
1. - 15. 4. 2007 0 0 0 0 0 

16. - 31. 4. 2007 2 0 0 0 2 
1. - 15. 5. 2007 7 1 0 0 10 

16. - 31. 5. 2007 4 5 2 0 19 
1. - 15. 6. 2007 15 11 1 4 45 

16. - 31. 6. 2007 9 7 3 7 61 
1. - 15. 7. 2007 0 0 0 0 61 

16. - 31. 7. 2007 3 2 1 5 66 
1. - 15. 8. 2007 0 7 0 2 73 

16. - 31. 8. 2007 1 1 0 0 75 
1. - 15. 9. 2007 0 0 0 0 75 

16. - 31. 9. 2007 0 0 0 0 75 
 
 
Tabulka č. 22 
 
Sphex funerarius – populační odhad 
 samci samice 
začátek letové sezóny 2. polovina dubna 1. polovina května 
hlavní letová sezóna 2. polovina května - červen 2. pol. května – červenec  
maximální četnost populace 586 210 
konec letové sezóny 2. polovina srpna 2. polovina srpna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     a       b
  

Obrazová tabule č. 21: Demografický trend populací Sphex funerarius. a) samci b) samice 
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5. 4. 5. Demografie Bembix tarsata 
 
Tabulka č. 23. Přehled odchytů a zpětných odchytů imag Bembix tarsata.  
 

období odchytu 
nově odchyc. 

samci 
nově odchyc. 

samice 
zpětný odchyt 

samci 
zpětný odchyt 

samice 
celkem 

označeno 
1. - 15. 4. 2007 0 0 0 0 0 

16. - 31. 4. 2007 0 0 0 0 0 
1. - 15. 5. 2007 2 3 0 0 5 

16. - 31. 5. 2007 5 6 2 2 16 
1. - 15. 6. 2007 6 8 3 6 30 

16. - 31. 6. 2007 7 3 4 14 40 
1. - 15. 7. 2007 0 0 0 0 40 

16. - 31. 7. 2007 0 1 2 12 41 
1. - 15. 8. 2007 1 2 1 5 44 

16. - 31. 8. 2007 0 0 0 1 44 
1. - 15. 9. 2007 0 0 0 0 44 

16. - 31. 9. 2007 0 0 0 0 44 
 
 
Tabulka č. 24. 
 
Bembix tarsata – populační odhad 
 samci samice 
začátek letové sezóny 1. polovina dubna 2. polovina dubna 
hlavní letová sezóna červen – červenec červen – červenec 
maximální četnost populace 96 103 
konec letové sezóny 1. polovina srpna 2. polovina srpna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      a      b
  

Obrazová tabule č. 22: Demografický trend populací Bembix tarsata. a) samci b) samice 
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5. 5. Vývoj regionálního klimatu v letech 1994-2009 a jeho 
vliv na výskyt kutilek. 

 

V Za účelem ověření této hypotézy byla objednána dlouhodobá meteorologická data 

ze stanice Most-Kopisty zahrnující  měsíce duben-srpen, tedy sezónu dokumentované aktivity 

sledovaných druhů v rozmezí let 1994-2009. Datový soubor obsahoval průměrné měsíční 

teploty a měsíční úhrn srážek. Data byla hodnocena oproti předpokladu, že teplé a jasné 

počasí beze srážek podporuje hnízdní aktivitu samic. V letech 1998-2003 byla zjištěna 

kumulace počasí vykazující nadprůměrné teploty a podprůměrné srážky během měsíců dubna, 

května a června, tedy v době, kdy dochází líhnutí imag, páření a největšímu rozvoji hnízdní 

aktivity, viz kap. 5. 4. 

 
Tabulka č. 25: Průměrné měsíční teploty 
v období duben – srpen v letech 1994 –
 2009. Tmavě modře vyznačeny teploty 
více než 1°C pod dlouhodobým 
průměrem, světle modře 0,5-1°C pod 
průměrem, světle červeně 0,5-1°C nad 
průměrem a tmavě červeně teploty vyšší o 
více než 1°C nad dlouhodobým měsíčním 
průměrem. 
 
 
Tabulka č. 26: Průměrné měsíční srážky 
v období duben – srpen v letech 1994 –
 2009. Tmavě modře vyznačeny hodnoty 
vyšší o více než 50%° v porovnání s 
dlouhodobým průměrem, světle modře 10 
- 50% nadprůměrné srážky, světle 
červeně 10 - 50% podprůměrné srážky a 
tmavě červeně srážky nižší o více než 
50% v porovnání s dlouhodobým 
měsíčním průměrem. 
 
Tabulka č. 27: Kumulativní efekt vlivu 
teploty a srážek na počasí hodnocených 
podle klíče v tabulkách XX a XX. 
Červeně jsou vyznečeny měsíce 
nadprůměrně teplé a suché, modře jsou 
označeny teplotně podprůměrné a vlhké. 
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5. 6. Kořist studovaných druhů kutilek a její dostupnost na 
lokalitách. 
 
5. 6. 1. Kořist samic rodu Ammophila 
 

Samice rodu Ammophila hnízdní na mosteckých výsypkách velmi často syntopicky, 

velmi často i ve vysokých denzitách, viz kap xx. Pozorování samic ukázala, že svoji kořist 

přinášejí z vegetace vzdálené maximálně 30m od hnízdiště. Při smýkání v okruhu do 30m od 

hnízdiště bylo zjištěno pouze 14 housenek adekvátní velikosti a kvality na 100m2. Ve vegetaci 

vzdálenější byl tento počet 25 housenek na 100m2. Dále bylo zjištěno, že na místech, že na 

místech společného výskytu Ammophila sabulosa a Ammophila pubescens dochází ke změně 

složení kořisti ve prospěch velkých housenek čeledi Noctuinae, které jsou pro drobnější 

samice Ammophila pubescens již neuchopitelné. Tento výsledek ukazuje na rozdělení 

potravní niky obou druhů na místech společného výskytu, resp. na vzájemnou potravní 

kompetici. 

 Hypotéza, zda jsou housenky v hnízdních agregacích nedostatkové byla testována 

pokusným nabízením smýkaných housenek, které byly vystaveny na hnízdní substrát. 

Zatímco v hnízdních agregacích byly housenky (15 ks) sbírány po druhém až třetím průletu 

samicí Ammophila, na lokalitě Špičák, kde byl menší počet hnízdících kutilek, zato větší 

nabídka housenek zůstávaly nabízené housenky zpravidla bez povšimnutí. Uhvácena byla 

pouze jediná ze sedmi nabízených.  
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Tabulka č. 28: Složení kořisti Ammophila pubescens. 
 
pubesc  
kořist získaná odchytem samic 32 
počet analyzovaných hnízd 30 
Zastoupené skupiny 
a jejich relativní podíl 

Geometridae 72 % 
Noctuidae 27% 
Nymphaliidae 1 % 

kvantita potravy v jedné komůrce 1 – 9 ks, Ø = 3,7 ks 
300 – 1100 mg  

 
 
Tabulka č. 29: Složení kořisti Ammophila sabulosa na výsypkách při společném hnízdění s A. 
pubescens. 
 
Sabulosa špičák  
kořist získaná odchytem samic 7 
počet analyzovaných hnízd 7 
Zastoupené skupiny 
a jejich relativní podíl 

Noctuidae 93 % 
Geometridae 7% 

kvantita potravy v jedné komůrce 1 – 3 ks, Ø 1,9 ks 
420 – 1200 mg  

 
 
Tabulka č. 30: Složení kořisti Ammophila sabulosa na lokalitě Špičák. 
 
kořist získaná odchytem samic 8 
počet analyzovaných hnízd 4 
Zastoupené skupiny 
a jejich relativní podíl 

Noctuidae 60 % 
Geometridae 32% 
Ostatní 8% 

kvantita potravy v jedné komůrce 2 – 5 ks, Ø 3,8 ks 
450 – 1100 mg  
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5. 6. 2. Kořist Sphex funerarius 
 

Značené samice byly pozorovány při lovení kořisti na květech nejdále 250 metrů od místa 

hnízdění. Preferovány byly velké subadultní nymfy kobylek čeledi Tettigoniidae. Tento typ 

kořisti byl v okolí hnízdišť velmi široce dostupný (až 60 ks na 100m2). Vzhledem 

k dokumentovanému doletu samic s kořistí je proto pravděpodobné, že kořit nebude 

limitujícím faktorem výskytu na studovaných lokalitách 

 

Tabulka č. 31: Složení kořisti Sphex funerariuss. 
 
kořist získaná odchytem samic 25 
počet analyzovaných hnízd 13 
Zastoupené skupiny 
a jejich relativní podíl 

Tettigoniidae 100 % 

kvantita potravy v jedné komůrce 1 – 3 ks, Ø 1,9 ks 
400 - 3000 mg 

 
 
5. 6. 3. Kořist Bembix tarsata 
 

Značené samice Bembix tarsata byly pozorovány při lovu kořisti až 500 metrů od hnízdiště. 

Vzhledem k široké dostupnosti Diptera: Brachycera (Barták & Vaňhara 2000, 2001) lze 

rovněž předpokládat že samice nejsou v odchytu kořisti limitovány a mohou využívat 

kterýkoliv aktuálně dostupný druh dvoukřídlých. 

 
Tabulka č. 32: Složení kořisti Bembix tarsata. 
 
kořist získaná odchytem samic 45 
počet analyzovaných hnízd 33 
Zastoupené skupiny 
a jejich relativní podíl 

Syrphidae 69 % 
Bombyliidae 24 % 
Stratyomyidae 6 % 
Tabanidae 1 

kvantita potravy v jedné komůrce 5 – 9 ks, Ø 7,2 ks 
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Obrazová tabule č. 23: Materiál získaný z hnízd Bembix tarsata. Zbytky kořisti ze třech 
komůrek jedné samice dokumentující změnu zacílení jedince a) z čeledi Syrphiidae na čeleď 
Bombyliidae b), c). Kokony získané z rozboru hnízd v hnízdní kolinii „Letiště“ – d) vlavno 
kokon ze sezóny 2004, uprostřed z roku 2003, napravo z roku 2002. 
 
 
 

a) 
 

c) 
 

b) 
 

d) 
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5. 7. Spánkové agregace Ammophila pubescens 
 

 V květnu roku 2005 byla v pozdních odpoledních hodinách agregace jedinců 

Ammophila pubescens, kteří vykazovali typickou polohu, kterou zaujímají jedinci tohoto rodu 

při nocování, viz obrazová tabule 15, e. Podobné chování je známo od některých zástupců 

Hymenoptera: Aculeata, vč. čeledi Sphecidae, viz kap. 2. 9. Vzhledem k tomu, že podobné 

chování u středoevropských zástupců rodu Ammophila nebylo dříve dokumentováno, byla 

provedena série pozorování za účelem charakterizace daného projevu a případně jeho 

vysvětlení. 

 

 Doba ustavení spánkové agregace: 

 Postupné shlukování jedinců do spánkové agregace bylo za jasného počasí pozorováno 

přibližně 40 – 60 minut před západem slunce a trvalo přibližně jednu hodinu po západu slunce 

za horizont. Agregační chování bylo urychleno při zvýšené oblačnosti úbytkem světla. 

Nocující jedinci opouštějí agregaci přibližně hodinu po východu slunce v souvislosti se 

vzrůstající teplotou.  

 

 Vzájemná poloha jedinců:  

 Spící kutilky byly uchyceny poloze typické pro zástupce tohoto rodu, tj. uchopen 

vegetace kusadly a předním párem nohou, případně též druhým párem nohou. Třetí pár nohou  

a zadeček zůstávají vytrčené do stran. Navzájem jedinci zachovávali rozestup 1 – 5 cm, 

vzájemný kontakt byl málo častý. Pokud byl pozorován, dotýkala se tykadla, nebo některý 

z párů nohou. Pozorované agregace jsou tedy volného typu.  

 

 Vliv počasí: 

 Během dvou týdnů, kdy probíhalo hodnocení tří spánkových agregací byla měřena 

teplota vzduchu v čase 10 minut po západu slunce (tab č. 33, „teplota večer“), za účelem 

zjištění případné závislosti parametrů agregace na teplotě za níž byla ustavena. Ve všech třech 

případech byla zjištěna statisticky významná (α=0,05) přímá závislost počtu zúčastněných 

jedinců na večerní teplotě. Tento trend je přesným opakem varianty, kdy by agregace měla 

sloužit k termoregulaci zúčastněných jedinců.   
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Tabulka č. 33: Vliv teploty na početnost spánkových agregací.  
 
Agregace / datum denní max. tep. teplota večer A. pub. Samice A. pub. samci ostatní druhy celkem jeinců 

Letiště 1             
21.5.2007 28,1 17 20 2 0 22 
22.5.2007 30,1 18 21 5 1 27 
23.5.2007 31,4 14 4 0 0 4 
24.5.2007 25,6 14 7 0 1 8 
25.5.2007 28,7 17 17 0 0 17 
26.5.2007 31,2 20 21 5 0 26 
27.5.2007 32,1 19 22 5 1 28 

Letiště 1             
15.7.2007 36,3 26 55 0 0 55 
16.7.2007 38 29 65 7 0 72 
17.7.2007 33,2 24 47 1 0 48 
18.7.2007 26,9 18 18 0 0 18 
19.7.2007 31,9 23 54 3 0 57 
20.7.2007 33,7 24 62 3 0 65 
21.7.2007 28,7 20 24 0 0 24 

Letiště 2             
15.7.2007 36,3 26 14 3 1 18 
16.7.2007 38 29 15 3 1 19 
17.7.2007 33,2 24 10 0 0 10 
18.7.2007 26,9 18 9 0 0 9 
19.7.2007 31,9 23 12 0 0 12 
20.7.2007 33,7 24 13 1 1 15 
21.7.2007 28,7 20 7 0 0 7 

 
 
 
 Umístění: 

 Všechny pozorované spánkové agregace včetně tří detailně studovaných byly 

lokalizovány na nápadném kusu vegetace situovaném přibližně uprostřed obnažené plochy na 

němž se nacházelo hnízdiště Ammophila pubescens.  

 

 Povaha kontrolních letů - patrolling: 

 Ještě před provedením pokusů se spánkovými agregacemi bylo zjištěno, že samice 

Ammophila pubescens během kontrolních letů opakovaně prolétají jedním bodem, který je 

společný všem gregariózně hnízdícím samicím na dané lokalitě. U všech tří hodnocených 

případů bylo zjištěno, že toto kontaktní místo se shoduje s pozicí následné spánkové agregace.  
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 Chemické stopy: 

 Na základě konzultace s Prof. Janem Žďárkem byl proveden experiment jehož cílem 

bylo ověřit, zda kutilky nocující hromadně na koncích stébel Calamagrostis epigejos  

nezanechávají pachové stopy stimulující agregaci. Po přenesení stébel nebyla pozorována 

změna lokalizace. V případě, že je hnízdní agregace ovlivněna přítomností nějaké chemické 

stopy, je tato umístěna v okolí nebo na bázi příslušného kusu vegetace. Za účel Důsledky 

takto rozsáhlého zásahu uprostřed hnízdní agregace by však mohlo být obtížné interpretovat. 

 

 Lokalizace jedinců: 

 Jednoduchým značením jedinců na mesonotum, nevyžadujícím jejich uchopení, byly 

spící kutilky označeny. Druhý den bylo zjištěno, že se jedná o exempláře hnízdící na 

obnažené ploše v okruhu cca 10m od místa agregace spánkové.  

 

 Zastoupení pohlaví a případné interakce. 

 Poměr zastoupení  samců a samic Ammophila pubescens ve spánkových agregacích 

odpovídal poměru jejich zastoupení na lokalitách a sledoval i příslušný demografický vývoj 

populace.   

 

 Zastoupení jiných druhů Hymenoptera 

 Ve všech spánkových agregacích pozorovaných v letech 2005 – 2009 byla  

Ammophila pubescens výhradním nebo majoritním účastníkem. Zastoupení druhu se 

pohybovalo mezi 91 – 100 % při pozorovaných počtech 4 – 72 jedinců v agregaci. 

Příležitostně byly uvnitř těchto skupin pozorováni jedinci druhů Ammophila sabulosa samci i 

samice, Ammophila heydeni samci, Podalonia hirsuta samci i samice a Sphex funerarius 

samci. Tito jedinci se však agregací neúčastnili pravidelně. Pravděpodobně u nich došlo 

k náhodnému výběru místa na nocování, které v pozorovaných případech shodovalo s místem 

ustavené spánkové agregace Ammophila pubescens. Mezi příslušníky jednotlivých druhů 

nebyly pozorovány žádné významné interakce.       
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Obrazová tabule 24: Pohled do spánkové agregace Ammophila pubescens. 
 
 

a) 
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 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazová tabule č. 25: Hnízdiště Ammophila pubescens s vyznačeným místem spánkových 
agregací vyznačené šipkou, c), d, e) detaily spánkových agregací d) směsná agregace s jedním 
samcem Sphex funerarius, f) samice nocující níže ve vegetaci za horšího počasí.   
 

f) 
 

c) 
 

d) 
 

e) 
 

a) 
 

b) 
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6. Diskuse 

 
6. 1. Fyzikální vlastnosti substrátů 

Vzhledem k tomu, že všechny studované druhy kutilek jsou svým rozmnožováním 

vázané na podloží, byla charakterizace preferovaných substrátů jedním z cílů této práce. 

Ačkoliv většina studovaných druhů hnízdila společně, alespoň na některých stanovištích, 

analýza celkového souboru měření ukázala určité rozdíly v preferencích jednotlivých druhů a 

rozdílnou toleranci k měřeným parametrům.  

 Na Chomutovském stanovišti Kamenný vrch byla proměřena dvě mikrostanoviště 

hostící druh Ammophila sabulosa a dvě podobná, která hostila také společenstvo terikolních 

blanokřídlých, zejména zástupce taxonů Pompilipade a Apoidea, z kutilek převážně druh 

Astata boops (Schrank, 1781). V případě tohoto druhu bylo zde i na dalších zhutnělých 

stanovištích pozorováno hojné hnízdění v opuštěných popř. usurpovaných chodbách velkých 

druhů mravenců. Střední hodnota penetrability na nevhodných stanovištích byla 4,5 kg/cm2 

zatímco na stanovištích osídlených druhem Ammophila sabulosa byla 2,5 kg/cm2. Hnízdění 

v extrémně tuhém substrátu s hodnotou 4,5 kg/cm2 bylo sice zaznamenáno, ale jednalo se o 

ojedinělé pozorování, kdy nora mohla být založena jiným druhem hmyzu. Percentil 90 

zahrnoval hodnoty 0,25 kg/cm2 a 3 kg/cm2, což může být považováno za interval odpovídající 

skutečné toleranci druhu.  

 Překvapivě podobné hodnoty byly získány u druhu Ammophila pubescens, který je 

znám především z polabských lokalit, jako je České Švýcarsko, Oleško, Čelákovice, Hradec 

Králové – Plachta (Blažej 2005, Tyrner 2005, 2008, 2009, Bogusch, Straka pers. comm.) 

s vátými písky a je považován za vyloženě psammofilní druh. Ačkoliv se průměrná hodnota 

souborů u Ammophila pubescens (1,54 kg/cm2) mírně lišila od průměru Ammophila sabulosa 

(1,6 kg/cm2), nebyl tento rozdíl vyhodnocen jako významný (Mann-Whitney U test; α = 

0,05). Z histogramů příslušných dat (obrazová tabule 6) je ale zřejmé, že Ammophila 

pubescens vykazuje určitou preferenci měkčích substrátů (penetrabilita kolem hodnoty 1 

kg/cm2), zatímco četnosti měření u Ammophila sabulosa jsou v intervalu 1 a 2,5 kg/cm2 

zhruba srovnatelné. Toto hodnocení lze podepřít alespoň hodnotou šikmosti histogramů, která 

je v případě A. sabulosa 0,55 a v případě A. pubescens 0,70 (histogram více vychýlený). 

Diskutovaný výsledek však může být zatížen výběrem hodnocených lokalit, kde většina 

vzorků pochází z mosteckých výsypek, kde oba druhy hnízdí často syntopicky. Kdyby bylo 

ve výběru zahrnuto širší spektrum lokalit, zejména těch přirozených, pravděpodobně by se 
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více ukázala preference sypkých písčitých substrátů A. pubescens v kontrastu s velmi širokou 

valencí A. sabulosa.  

 Též hodnoty naměřené na stanovištích Ammophila heydeni není možné průkazně 

odlišit od předchozích zástupců rodu. Průměr souboru je však nižší a hodnoty jsou zároveň 

srovnatelné s dále diskutovaným druhem Bembix tarsata. Zde však nemůže být interpretace 

získaných údajů dostatečně vzhledem k tomu, že měření byla pořízena pouze na třech, resp. 

čtyřech stanovištích a rozptyl naměřených údajů je značný. Naměřené hodnoty jsou proto 

předloženy jako ilustrace podmínek za kterých může tento vzácný druh hnízdit. 

 Penetrabilita substrátů osídlených Bembix tarsata byla signifikantně nižší než u 

Ammophila sabulosa a A. pubescens. Srovnatelná byla pouze s hodnotami A. heydeni, které je 

však třeba brát pouze orientačně. Druh Bembix tarsata osidluje na mosteckých výsypkách jak 

substráty nápadně písčité (např. stanoviště „Zatáčka“), které připomínají přirozené lokality 

vátých písků jež hostí příbuzný, u nás ohrožený druh Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) 

(STRAKA 2005a). Tento typ substrátů v okolí Mostu vykazuje hodnotu penetrability kolem 

0,75 kg/cm2, což je i střední hodnota a tudíž pravděpodobné optimum naměřené u druhu 

Bembix tarsata. Druh však na výsypkách dokáže osídlit hutnější substráty s vyšším obsahem 

jílu (Srba & Tyrner 2002). Mezi stanovišti se sypkými a tuhým substrátem byl navíc 

pozorován zajímavý rozdíl ve způsobu hnízdění, který velmi připomíná závislosti 

publikované u australského druhu uzlatky Cerceris antipodes Smith 1856 (MCCORQUODALE 

1989). Podobně jako u této uzlatky bylo zjištěno, že hnízda vybudovaná v tužším substrátu 

jsou využívána větším počtem jedinců a jedna hnízdní chodba se pod zemí větví ve větší 

počet hnízdních komůrek. V případě Bembix tarsata na mosteckých stanovištích byla 

pozorována hnízda obsahující 1 - 4 nebo 1 - 5 komůrek na stanovištích se sypkým substrátem, 

zatímco na stanovišti „Letiště“ byla analyzována agregace, kde 8 hnízd zahrnovalo celkem 76 

hnízdních komůrek. Autor tento adaptivní způsob chování vysvětluje právě jako odpověď na 

energetické náklady spojené se stavbou hnízda, které se různí v závislosti na penetrabilitě 

dostupného substrátu (McCorquodale 1989). 

 Sphex funerarius je mezi pozorovanými druhy nejvíce specializován na jemnozrnné, 

dobře rozpojitelné substráty. Zatímco BROCKMANN (1979) uvádí hodnoty penetrability u 

severoamerického druhu Sphex ichneumoneus mezi 1 a 3 kg/cm2, v případě Sphex funerarius 

bylo naměřeno rozmezí 0,25 a 2,5 kg/cm2, přičemž medián byl pouhých 0,75 kg/cm2. To 

ukazuje na rozdílné preference těchto druhů.  

Konzultace výsledků s geofyziky (BOHÁČ pers. comm.) potvrdila závěry práce 

BROCKMANN (1979), že pro hmyz hloubící nory o průměru 1 cm je určitá soudržnost 



 84

substrátu nutná, aby se chodba hnízda nehroutila. Z tohoto pohledu je zajímavé hnízdění 

v prachových substrátech s penetrabilitou 0,5 kg/cm2 a nižší. Podrobná pozorování a sítování 

několika vzorků tuto zvláštnost pravděpodobně vysvětlují. Samice S. funerarius je schopná 

v těchto extrémně sypkých materiálech vybudovat hnízdo pouze tehdy, když substrát 

obsahuje významné množství velkých kamenů, které nesou klenbu hnízdní chodby. Ze 

stanoviště „Přejezd“ bylo sítováno několik vzorků s podobnými mechanickými vlastnostmi. 

Samicemi však byly obsazeny pouze ty vzorky, které v průměru obsahovaly 37,1 % 

hmotnosti kamenů větších než 15 mm. Substráty s nižším obsahem této vyztužující frakce 

(4%) obsazeny nebyly. Samice v podstatě pouze odhrabe nebo vyčistí skulinu mezi kameny, 

případně vyhloubí noru zastřešenou jedním velkým kamenem (obrazová tabule 17 c). 

Vzhledem k tomu, že většina autorů zabývajících se příslušnou problematikou (BROCKMANN 

& DAWKINS 1979, RUBINK 1982, LARSSON 1985, Melo 2000) se shoduje na tom, že budování 

hnízda je jednou z největších energetických investic terikolních blanokřídlých do odchovu 

potomstva, mohlo by se zde popsané chování zdát jako mimořádně výhodné. Přestože uhelný 

mour zpevněný kamením železničního svršku je kutilkám kolem mostu téměř neomezeně 

dostupný (obrazová tabule 2 h), je zvláštní, že pouze asi čtvrtina hnízd bylo zbudováno tímto 

způsobem. Jako možné vysvětlení lze nabídnout filopatrii (LARSSON 1986) v kombinaci 

s těžko předvídatelnou konečnou úspěšností takového hnízdění, kukly mohou být v zimě 

zatopeny a udušeny rozbředlým mourem a proto jen málo jedinců se vrací do tohoto typu 

substrátů. Medián souboru dat penetrability (0,75 kg/cm2) až do hodnoty 1 kg/cm2 je možné 

v souladu s jedinou porovnatelnou studií (BROCKMANN 1979) považovat za skutečné 

optimum druhu Sphex funerarius v parametru penetraility hnízdního substrátu. 
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6. 2. Vliv kleptoparazitů na hnízdění kutilek 
 Přes původní očekávání se okázalo, že na řadě velkých ploch s vhodnými parametry 

substrátu kutilky nehnízdí. Opakovaně však byla pozorována hromadná hnízdiště, jejichž 

vznik nebylo možné vysvětlit vyšší kvalitou daného místa. Skupinové hnízdění tohoto typu je 

některými autory (BROCKMANN & DAWKINS 1979, RUBINK 1982, LARSSON 1985, 1986, 

ROSENHEIM 1990) vysvětlováno jako reakce na tlak hnízdních parazitů. Na studovaných 

lokalitách bylo proto provedeno i šetření výskytu hnízdních parazitů. 

Zjištěné spektrum kleptoparazitickýcm masařek v hnízdech studovaných kutilek není 

s ohledem na dostupné literární údaje překvapující. Druhy Hilarella hilarella i Metopia 

argyrocephala jsou uváděny jako hnízdní parazité sledovaných rodů kutilek (POVOLNÝ & 

VERVES 1997) a z oblasti experimentálních lokalit byl jejich výskyt zaznamenán (PAPE et al. 

2001). Druh Hilarella stictica, který byl zjištěn jako velmi pravděpodobný parazit Sphex 

funerarius a parazit Bembix tarsata v blízkém okolí studovaných lokalit letech 1992-1999 

zjištěn nebyl. Dalo by se proto uvažovat o tom, že se na mostecké lokality rozšířila společně 

s výše uvedenými druhy kutilek. Vzhledem k tomu že spektrum hostitelů této masařky je širší 

a zahrnuje i zcela běžné druhy kutilek a pravděpodobně i další Apoidea je pravděpodobnější, 

že její výskyt na lokalitách je průběžný a celkovému faunistickému průzkumu, který 

v regionu probíhal v 90. letech dvacátého století unikla.  

 Nové výstupy však mohou být formulovány na základě zjištěných rozdílů ve vzorcích 

hnízdního chování mezi studovanými druhy Ammophila sabulosa, A. pubescens a A. heydeni 

s možným efektem na obranyschopnost jednotlivých druhů vůči kleptoparazitům. 

 V souladu s literárními údaji (FIELD 1992c) bylo pozorováno, že Ammophila sabulosa 

svá hnízda zásobuje jednorázově, tedy že k zakladení hnízda dochází až poté co je zásoba 

housenek dostatečně velká pro celý vývoj larvy. 

 Naproti tomu u Ammophila pubescens bylo pozorováno, že samice udržují jedno až tři 

hnízda současně. Při rozborech rozpracovaných hnízd byla zjištěna různá míra zásobení a 

zároveň přítomnost larev v různém stádiu vývoje. To ukazuje na průběžné zásobení hnízd 

obdobně jako například u amerického druhu Ammophila dysmica. U této kutilky byla zjištěna 

schopnost samic rozeznat v hnízdě larvu parazitické masařky a hnízdo v takové případě 

vyčistit (ROSENHEIM 1987). Analogickým příkladem chování a jeho reálného významu pro 

obranyschopnost je hygienické chování některých kmenů včely medonosné (Apis melifera 

Linnaeus 1758) (MILNE 1983). Z těchto důvodů je možné domnívat se, že kontrola hnízd 

zjištěná u Ammophila pubescens zvýhodňuje druh na lokalitách s hojným výskytem 
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kleptoparazitických masařek. Příslušné chování však bylo po dobu průzkumu pouze 

hypoteticky předpokládáno. Vynášení a čištění již zásobeného hnízda samicí Ammophila 

pubescens bylo nakonec pozorováno při jedné z posledních návštěv pokusných lokalit. Larva 

parazita ve vyneseném materiálu však již zjištěna nebyla. Pozorovaný jev se shodou okolností 

podařilo zachytit i na krátké video, viz elektronická příloha, video č. 2. 

 Ammophila heydeni se na studovaných lokalitách vyskytuje řídce. Během celé doby 

byly při stavbě a zásobení hnízda pozorovány pouze čtyři samice, které byly soustavně 

pronásledovány masařkami. Možným vysvětlením je vyšší nápadnost této kutilky pro zrak 

masařek způsobená větším rozsahem červeného zbarvení a stříbřitými políčky na těle 

Ammophila heydeni. Samice na přítomnost masařek reagovaly mnohem citlivěji (větší 

úniková vzdálenost), chování mělo spíše únikový charakter. V případě že samice A. heydeni 

zjistila vniknutí masařky do hnízda, opustila jej a už nepokračovala v jeho zásobení. Pokud by 

pouhá 4 pozorování odrážela skutečný vzorec chování druhu, pak by bylo možné diskutovat 

značnou nevýhodu takové hypersenzitivity na otevřených hnízdištích při současném 

solitérním hnízdění samic této kutilky.  

V souvislosti se zde popisovaným jevem se zdá být zajímavý častý výskyt Ammophila 

heydeni na svazích mezi trsy vysokostébelných trav, což je výběr v rámci rodu poněkud 

atypický (viz kap. 5.1.). Takový výběr lokalit by naznačoval únik před kompeticí s ostatními 

druhy rodu Ammophila. POVOLNÝ & VERVES (1997) však ve své monografii popisují tzv. 

hilltopping masařek, tedy tendenci jedinců shlukovat se ve zvlněné krajině na vrcholech 

kopců. Pokud by byl výskyt kleptoparazitických druhů masařek nižší na úbočí svahů, mohla 

by být preference svahu a hnízdění mezi trsy vysokostébelných trav vysvětleny jako únik 

Ammophila heydeni před parazitickým tlakem masařek. Hypotéza však vyžaduje další 

experimentální ověření zahrnující popis dynamiky vztahu mezi Ammophila heydeni a jejími 

kleptoparazity a srovnání výskytu obou členů této interakce na různých typech lokalit.  

 Dále byl statisticky testován vliv denzity hnízdění studovaných druhů na míru 

parazitace hnízd. Trend byl průkazný pouze v případě druhu Bembix tarsata, který bude 

diskutován dále. Dále byl nejblíže statistické průkaznosti případ Ammophila pubescens, kde 

byla zjištěna nižší míra parazitace ve velké agregaci na stanovišti letiště v porovnání 

s ostatními lokalitami s nižší hustotou hnízd. Pro adekvátní důkaz tohoto pozorování by však 

byl třeba větší datový soubor.  

 Tyto výsledky podporují předpoklad nižší parazitace u gregariózně hnízdících 

populací. Na základě pozorování z terénu se však přikláním k názoru navrženému WCISLEM 

(1984) a ROSENHEIMEM (1990), tedy že model „sobeckého stáda“ nefunguje v hnízdních 
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agregacích na matematickém resp. geometrickém principu snížení statistické 

pravděpodobnosti predace uvnitř seskupení jak přepokládá původní model (HAMILTON 1971) 

a dále LARSSON (1986). Jako alternativu diskutují WCISLO (1984) a ROSENHEIM (1990) posun 

rovnováhy energetických výdajů při vzájemných soubojích. Tedy že gregariózní samice 

kutilek soustavně odhánějící parazity šetří kolektivním bojem svojí energii, zatímco 

energeticé výdaje parazitů se zvyšují. Podle mých pozorování se zdá, že biologický princip 

„sobeckého stáda“ kutilek lze vysvětlit ještě podrobněji. Skupinové hnízdění má 

pravděpodobně význam pro vizuální zmatení masařek. Ty, jak se zdá, se orientují na nejbližší 

pohybující se adekvátní podnět, kterým je libovolný, nízko letící hmyz přiměřeného tvaru a 

velikosti. V hnízdní kolonii stačí samici nesoucí potravu na chvilku se vzdálit na vrchol stébla 

nebo na výše položenou větvičku, masařka se přeorientuje na jiného jedince a původně 

pronásledovaná samice může v rozmezí několika minut dokončit otevření a zásobení hnízda. 

To v konečném důsledku minimalizuje počet přímých soubojů mezi masařkami a kutilkami. 

Přímý boj byl mezi kutilkou a parazitickou masařkou ve skupinových hnízdištích pozorován 

pouze tehdy, když se masařka pokusila proniknout do hnízda, které bylo právě otevřeno a 

udržováno samicí Ammophila.  

 Za předpokladu, že toto je skutečný vnitřní princip fungování modelu „sobeckého 

stáda“ uvnitř hnízdních agregací kutilek, může se jev uplatňovat dokonce na agregace smíšené 

z řady vzdáleně příbuzných druhů Hymenoptera, které spojuje přítomnost společného 

nespecifického kleptoparazita, viz tab 2. Tato hypotéza je dále diskutována v kap. 6.3. 

v souvislosti s dalšími výsledky. 

 Efekt snížené parazitace byl experimentálně ověřen u početné hnízdní agregace 

Bembix tarsata pozorované v letech 2000-2004 na lokalitě „letiště“. Hnízda byla vybudována 

v relativně tuhém substrátu a byla využívána větším počtem jedinců, viz diskuse v kap. 6.1.. 

Agregace vzniklá na ploše dvou metrů čítala v sezóně 2003 18 samic, přičemž obrany kolonie 

se dále účastnil proměnlivý počet samců (pozorováno 5 – 22). Tento typ komunálního 

hnízdění byl popsán již dříve (ASIS et al. 1992). Při rozboru v březnu 2004 bylo zjištěno, že 8 

hnízd obsahovalo 76 aktivních hnízdních komůrek, z nichž pouze dvě byly parazitované. Na 

ostatních stanovištích byla zjištěna vyšší míra parazitace (11%, 13%). I zde by bylo možné 

vysvětlit zjištěnou závislost modelem „sobeckého stáda“. Za pravděpodobnější však považuji 

efekt průběžné péče o potomstvo a intenzivní kontroly larev samicemi zahrnující otáčení 

plodu v komůrkách (BOHART & MENKE 1976, ASIS et al. 1992). Lze předpokládat, že 

v rozsáhlejších hnízdech osídlených více jedinci je menší pravděpodobnost vniknutí parazita a 

také větší pravděpodobnost včasného zjištění a likvidace parazitické larvy.  
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 Celkově se tedy ukazuje, že gregariózní hnízdění může snižovat mortalitu hnízd 

způsobenou kleptoparazity a kompenzovat tak negativní vliv vnitrodruhové kompetice. Na 

velkých otevřených stanovištích, kde jsou hnízda a hnízdící samice velmi nápadné se může 

jednat o výhodnou strategii antipredačního chování doplňující individuální vzorce obranného 

chování vlastní jednotlivým druhům. 

 

6. 3. Gregariózní nocování 
 Kromě specifických rozdílů v hnízdním obranném chování přinesla terénní šetření 

popis zvláštního etologického projevu druhu Ammophila pubescens kterým byly nápadně 

četné spánkové agregace. Toto chování nebylo dosud u středoevrospkých zástupců rodu 

Ammophila dokumentováno. Značením ztuhlých jedinců spících v agregaci bylo druhý den 

zjištěno, že se jedná o exempláře gregariózně hnízdící kolem místa hromadného nocoviště. 

Během dřívějších pilotních pokusů bylo za dne pozorováno, že gregariózně hnízdící samice 

Ammophila pubescens při kontrolních letech opakovaně navštěvují jedno místo, na němž se i 

náhodně setkávají bez agresivních interakcí. V případě tří podrobně hodnocených agregací 

bylo ověřeno, že toto centrální místo se shoduje s místem hromadného nocoviště. Z těchto 

pozorování je proto možné vyvodit, že hromadné nocování souvisí s gregariózním hnízděním. 

 Význam spánkové agregace však z provedených pozorování není zřejmý a lze 

diskutovat dvě hypotézy. První z nich by přepokládala význam pro chemickou komunikaci 

mezi hnízdícími samicemi. Přítomnost agregačního chemického signálu na konci stébel, kde 

zůstávají samice přichyceny prokázán nebyl. Na základě provedených pokusů však není 

možné vyloučit, že příslušný signál se agregačního chování účastní, jen lokalizace je jiná – 

např. na bázi příslušné vegetace, nebo na písku v těsném sousedství agregačního místa, kde se 

kutilky procházejí několik minut před tím, než zaujmou své finální pozice pro nocování na 

stéblech trav.  

Hromadné nocování může také hrát roli při chemickém poznávání jedinců účastnících 

se agregace. Při těchto kontrolních letech se setkávají s ostatními samicemi, ale agresivní 

interakce pozorovány nebyly. Naproti tomu solitérně hnízdící i spící samice Ammophila 

sabulosa cizí jedince v okolí svých hnízd netoleruje. Má-li být gregariózní hnízdění 

energeticky výhodnou strategií v boji s kleptoparazity (viz kap. 2.8.), je vzájemná tolerance 

účastníků agregace klíčová. Bezkonfliktní sousedství samic Ammophila pubescens může být 

podobně jako v komunitách eusociálních blanokřídlých podmíněno vzájemnou znalostí pachu 

v rámci agregace (přehled viz MELO 2000). Vzhledem k tomu, že příslušné signály jsou 
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šířeny na bázi těkavých uhlovodíků (STROHM et al. 2006, KROISS et al. 2007) může mít 

spánková agregace největší účinnost pro přenos těchto signálů právě při teplém počasí a za 

bezvětří, kdy byla pozorována největší četnost spánkových agregací a zároveň největší 

intenzita hnízdní aktivity. V extrémním případě si lze představit, že se takto dokáží 

identifikovat příslušníci různých druhů společně hnízdící na jednom stanovišti a následně 

nocující hromadně ve směsných agregacích (LINSLEY 1962). Paralelou k takovému modelu 

může být existence směsných mravenčích societ (BERGSTRÖMA & LÖFQVIS 1968, PECH 2008).  

  Pravděpodobnějším vysvětlením spánkových agregací je potřeba samic orientovat se 

v rámci agregace na velkém otevřeném hnízdišti přesně k okrsku s vlastními hnízdy. 

Spánková agregace tak může být výsledkem totožné individuální preference nocovat v místě 

hlavního orientačního bodu. Toto chování může být přeorientováno za špatného počasí na 

alternativní výběr nejlépe chráněného úkrytu ve vegetaci. 

 Pro testování obou hypotéz by bylo vhodné provést sérii dalších experimentů 

manipulujících s místem spánkové agregace uprostřed hnízdiště. Jako další testované postupy 

bych navrhoval parfemaci místa za účelem přehlušení hypotetické agregační stopy. Dále by 

bylo vhodné testovat reakci kutilek na nabídku větší a nápadnější otepi třtiny, případně 

v kombinaci s posekáním původního trsu za účelem testování významu pro orientaci tohoto 

bodu v terénu. 

 

6. 4. Demografie studovaných druhů kutilek 
Dílčím cílem práce byla kvantifikace populací studovaných druhů kutilek na 

zvolených stanovištích. Individuání značení jedinců pomoci kombinace barevných značek na 

hrudi probíhalo během letové sezóny roku 2007 od dubna do září na hnízdištích situovaných 

po levém břehu řeky Bíliny (viz kap. 4.11), tedy v pásu cca 1 km dlouhém a 100m širokém, 

kde byla koncentrována hnízdiště studovaných druhů. Pro odhad četnosti populace byl použit 

matematický model Jolly-Seber popsaný a upravený pro populace Hymenoptera v práci 

BISCHOFF (2003) s využitím protokolů LARSEN (2010). 

Zjištěná data potvrzují, že druhy rodu Ammophila a Sphex funerarius jsou 

proterandrické, samci se na lokalitách objevují přibližně o dva týdny dříve, než samice a jsou 

v porovnání se samicemi krátkověcí. 

Relativně vysoká úspěšnost zpětných odchytů u Bembix tarsata v porovnání 

s ostatními druhy ukazuje na vyšší míru migrace u zástupců rodu Ammophila a Sphex 

funerarius. Získané výsledky tedy potvrzují, že Bembix tarsata je nápadně vázán na své 
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hnízdiště, podobně jako příbuzná B. rostrata (LARSSON 1986). Počty zpětně odchycených 

samic jsou navíc větší, než u samců, což nově potvrzuje hypotézu publikovanou POLIDORI et 

al. (2006), že u filopatrických komunálně hnízdících blanokřídlých jsou hlavním zdrojem 

genetické výměny v rámci populace migrující samci. Podobný trend rozdílu mezi pohlavími 

lze odečíst i z dat získaných u Sphex funerarius, kde je podíl zpětně odchycených samců 

signifikantně nižší (α=0,05) než u samic, což lze nejlépe vysvětlit větší migrací těchto 

jedinců. 

Použitý model nepracuje optimálně s případy nulových odchytů způsobených špatným 

počasím, což na grafech v kapitole 3. 6. působí neadekvátní odhad četnosti populace. Je-li 

tento výkyv zanedbán, pak model populace (obrazová tabule 20-b) demonstruje, že populace 

samic Ammophila pubescens během druhé poloviny července a srpna v porovnání 

s Ammophila sabulosa vzrůstá. To potvrzuje přímá terénní pozorování zahrnující značení 

nových jedinců s neopotřebenými křídly, kteří se v tomto období objevují a tudíž podporuje 

nově dokumentovanou polyvoltinitu toho druhu v rozporu s publikací BONELLI & 

MARTINELLI (1994). Zajímavé je, že srovnatelný nárůst není pozorován u samčího pohlaví. 

Zdá se tedy, že poměr pohlaví u druhé generace je značně vychýlený ve prospěch samic. To 

může být dáno relativním dostatkem v začátku hnízdní sezóny (květen) na kterou první 

hnízdící samice reagují vyšším odchovem samičího potomstva, podobně jako bylo 

dokumentováno u kutilky Philanthus triangulum (Linnaeus 1758) (STROHM & LINSENMAIER 

1999).  

Z počtu odchycených exemplářů lze dále srovnat relativní zastoupení jednotlivých 

druhů na studovaných lokalitách. Nejméně četný je druh Ammophila heydeni. Početně 

dominantní druh je naopak Ammophila pubescens, která byla v druhé polovině 20. století na 

našem uzemí druhem vzácným (BALTHASAR 1972) a stále je hodnocena jako ohrožený druh 

naší fauny (STRAKA 2005a). Lokálně hojný výskyt lze vysvětlit širokou dostupností 

jemnozrnných substrátů s nízkou penetrabilitou (viz kap. 5. 1.) na nichž druh nachází své 

optimum a za těchto okolností dokáže konkurovat jinak obecně rozšířenému druhu 

Ammophila sabulosa. Důsledkem této konkurence může být pozorovaný posun ve složení 

kořisti Ammophila sabulosa mezi lokalitami s přítomností Ammophila pubescens a na 

lokalitách kde konkurent chybí. Na lokalitách s přítomností konkurenčního druhu jsou více 

zastoupeny velké housenky osenic (Noctuinae) pravděpodobně proto, že menší housenky 

jiných skupin jsou efektivněji vychytány menšími jedinci hojného druhu Ammophila 

pubescens. 
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Rovněž hojný výskyt dvou dalších druhů, ohroženého Sphex funerarius a kriticky 

ohrožené Bembix tarsata budí pozornost. Sphex funerarius byl v polovině 20. století hojný 

především na Jižní Moravě (PÁDR 1958, BALTHASAR 1972). Historické prameny však uvádějí 

přítomnost tohoto druhu také z Německého Saska a Polského Slezska (HOEMKE 1899, 

SCHOLZ 1909, DITTRICH 1911). V práci SRBA & TYRNER (2003) byl diskutován vliv klimatu 

na rozšíření těchto druhů, které časově koresponduje s dokumentovaným šířením dalších 

mediteránních druhů Hymenoptera (BOGUSCH 2007, BANASZAK et al. 2009). Meteorologická 

data zajištěná a analyzovaná v rámci této práce tento předpoklad potvrzují. V případě druhu 

Sphex funerarius lze dokonce dedukovat způsob šíření, kterému mohla napomoci 

rekonstrukce hlavních železničních koridorů (Hodonín – Olomouc – Pardubice – Praha – Ústí 

nad Labem a odtud směr Most a severně Drážďany). Výsledky této práce ukazují, že 

obnažený jemnozrnný substrát, který bývá součástí železničního svršku je touto kutilkou 

osidlován. Zmíněná síť nově postavených železničních náspů mohla kutilkám poskytnout 

vyhřáté enklávy obnaženého substrátu vhodného k hnízdění a posloužit tak jako biokoridor 

k šíření z místa historicky dokumentovaného výskytu na Moravě nebo v Sasku. Podobný 

fenomén byl v diskutovaném období pozorován u kudlanky nábožné (Mantis religiosa) 

(JANŠTA et al. 2008)  

 

6. 5. Význam druhotných lokalit pro výskyt kutilek 
Výsledky terénního šetření podpořená kalkulacemi četností populace na omezeném 

území výsypek ukazují, že tato stanoviště hostí silné populace druhů kutilek, které jsou 

hodnoceny jako ohrožené, nebo kriticky ohrožené (STRAKA 2005a). Vzhledem k tomu, že 

celková rozloha území s povrchem narušeným těžbou je na Mostecku obrovská, je nesnadné 

odhadnout celkovou velikost zde hnízdících metapopulací studovaných druhů. Diskutovaná 

však aktuálně procházejí intenzivní rekultivací za účelem jejich další využitelnosti pro 

člověka, zejména pak pro rekreaci a turistický ruch. Např. stanoviště na kterých probíhala 

kvantifikace populací studovaných druhů budou v letech 2012 – 2014 rekultivována ve 

prospěch rekreačního centra u nově vzniklého jezera Most. Víceúčelové rekultivace jsou 

trend, který je bezpochyby celospolečensky žádoucí. Díky dřívější těžbě však v oblasti 

vznikla řada lokalit hostící sukcesní společenstva, která vykazují vysokou biodiverzitu. 

Sekundární biotopy zde nachází řada druhů považovaných za cenné nebo různou měrou 

ohrožené, napříč taxonomickými skupinami (BEJČEK & TYRNER 1977, Barták & VAŇHARA 

2000, 2001, ŘEHOUNEK et al. 2010). Z tohoto důvodu je vhodné přimluvit se v závěru diskuse 
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výsledků této práce za částečné zachování některých lokalit pro účely biologického výzkumu 

a udržení biodiverzity např. v režimu biocentra, tedy prvku Územního systému ekologické 

stability zakotveného v zákoně 114/1992. 

Pro účely zachování populací druhů studovaných v této práci by bylo vhodné na některých 

místech zavést adekvátní management, který udrží sukcesní a xerotermní povahu daných 

stanovišť při respektování preferencí charakterizovaných v kapitole 5.1. této diplomové práce. 

Management by měl zahrnovat průběžnou redukci vegetačního krytu. Na studovaných 

lokalitách by bylo vhodné vyřezání vzrostlých stromů břízy, které již stíní xerotermní lokality 

a především produkují nezanedbatelné množství biomasy ve formě opadu, který následně 

obohacuje substrát živinami a napomáhá rozvoji další husté vegetace. Prospěšné by bylo též 

občasné a lokální stržení bylinného patra, které již zcela zakrývá původně obnažený hnízdní 

substrát. Též plochy, které dlouhobě nezarůstají by bylo vhodné periodicky kypřit mělkou 

orbou, aby byly hodnoty penetrability podloží udrženy mezi hodnotami 0,75 – 3 kg/m2, které 

jsou akceptovatelné pro všechny studované druhy. V tomto duchu lze substrát na lokalitách 

doplňovat o nové skrývky odpadního materiálu s adekvátními granulometrickými parametry. 

Pozornost by měla být modelaci terénu na lokalitách, jelikož se jednotlivé druhy liší 

v preferenci nakloněných, nebo naopak vodorovných ploch, které jsou atraktivní zejména pro 

druhy rodu Ammophila. Při manipulaci s podložím lze doporučit tvorbu drobných terénních 

nerovností poskytující jižně orientované svahy se sklonem 10° – 20°, tvořící vyhřáté enklávy 

vhodné pro vývoj potomstva teplomilných druhů jakými jsou Sphex funerarius a Bembix 

tarsata. 

V případě realizace takových úprav považuji za významné, aby zásahy měly 

mozaikovitý charakter. Je to významné pro hnízdění druhů vyžadujících úzké rozmezí 

mechanického slehnutí substrátu (např. Sphex funerarius) společně s druhy, které svá hnízda 

využívají opakovaně po více let, jak bylo dokumentováno u Bembix tarsata a dalších 

příslušníhů rodu Bembix. Za podstatné rovněž považuji správné časování takových zásahů, 

které by mělo minimalizovat poškození dosud nevylíhlých kukel a zároveň nově zniklé 

hnízdní příležitosti mohly být samicemi plně využity. S ohledem na biologii zde 

diskutovaných druhů by takovým obdobím mohla být první polovina května. 

Z výčtu lokalit, které byly v rámci experimentálních šetření uvedeny v této práci bych 

pro příslušný typ managementu navrhnul dvě lokality. První je „Zatáčka“ silnice spojující 

Most a Braňany poblíž skládky komunálního odpadu. Tato lokalita dlouhodobě hostí 

mimořádně bohaté společenstvo Hymenoptera: Aculetata. Podloží lokality je písčité a pro 

blanokřídlý hmyz proto velmi atraktivní. Druhou lokalitou je fytotoxická skrývka označená 
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v práci jako Letiště, tedy plochy v těsném sousedsví mosteckého sportovního letiště. Jejich 

výhodou je, že leží mimo oblast aktuálního rekultivačního zájmu. 

Vzhledem k tomu, že většina druhů kutilek a dalších druhů Hymenoptera: Aculeata je 

vázáná na sukcesní stádia ekosystémů a ochotně kolonizuje sekundární biotopy antropogeního 

charakteru (Haeseler 1972), je možné domnívat se že zachování obnažených lokalit 

s příslušným managementem může mít význam širší, než jen pro ochranu pěti zde 

diskutovaných druhů. 

 

 

  

 

 



 94

7. Závěry: 
 

Nově byly charakterizovány požadavky druhů Ammphila sabulosa, A. pubescens, A. heydeni, 

Sphex funerarius a Bembix tarsata na výběr hnízdiště. 

• všechny studované druhy preferují jemnozrnné substráty s nízkými hodnotami 

penetrability. 

• ze všech studovaných druhů vyžaduje Sphex funerarius nejlehčí substráty 

s nejnižší hodnotou penetrability 

• druhy rodu Ammophila preferují vodorovná stanoviště 

 

V hízdech pozorovaných druhů byly zjištěny tři druhy kleptoparazitických masařek: Metopia 

argyrocephala (Meigen,1824), Hilarella hilarella (Zettersedt, 1844) a H. stictica 

(Meigen, 1824) . 

 

Nově bylo charakterizováno gregariózní nocování Ammophila pubescens. Interpretace 

významu tohoto typu chování však vyžaduje další experimentální práci. 

 

Na mosteckých výsypkách byly zjištěny početné populace ohroženéhých druhů Ammophila 

pubescens, A. heydeni, Sphex funerarius a též četné populace kriticky ohrožené 

Bembix tarsata. Studované lokality proto mohou být cenné pro stabilizaci 

metapopulací těchto jinak vzácných druhů.  
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