
 Práce se zabývá charakterizací a porovnáním hnízdní biologie a ekologických 
požadavků pěti druhů kutilek (Hymenoptera: Apoidea). Modelovými druhy studie jsou čtyři 
zástupci čeledi Sphecidae (Ammophila heydeni Dahlbom 1845, A. pubescens Curtis 1829, A. 
sabulosa (Linnaeus 1758), Sphex funerarius Gussakovskij 1934) a jeden zástupce čeledi 
Crabronidae (Bembix tarsata Latreile 1809). Experimentální část práce byla realizována na 
výsypkách hnědouhelných dolů v okolí města Mostu v severozápadních Čechách. 
 Výsledky práce přinášejí charakterizaci stanovišť využívaných studovanými druhy pro 
hnízdění. Hodnoceny byly granulometrické parametry hnízdních substrátů, jejich 
penetrabilita, sklon osídleného horizontu a hustota vegetace. Zjištěny byly významné rozdíly 
mezi skupinou druhů Ammophila a druhy Bembix tarsata a Sphex funerarius, které vyžadují 
měkčí substráty, ale mají širší valenci v parametru sklonu osidlovaného povrchu. V případě 
osidlovaných svahů jsou preferována stanoviště s jižní orientací, což souvisí s mikroklimatem 
hnízdiště. Mezi biotickými charakteristikami byl zjišťován výskyt hnízdních parazitů, zjištěny 
byly tři druhy masařek (Diptera: Sarcophagidae) Hilarella hilarella (Zettersedt, 1844), H. 
stictica (Meigen, 1824) a Metopia argyrocephala (Meigen, 1824). Na vybraných lokalitách 
byla zjišťována nabídka cílových druhů kořisti a srovnána s potravními nároky studovaných 
druhů. 

V rámci rozsáhlých obnažených ploch byla zjištěna tendence studovaných druhů ke 
gregarióznímu hnízdění, které je v práci diskutováno v souvislosti filopatrií a tlakem 
přítomných hnízdních parazitů. V případě Ammophila pubescens byla zjištěna nápadná 
tendence k tvorbě četných spánkových agregací. Tento vzorec chování byl charakterizován 
z pohledu zastoupení pohlaví, interakcí mezi zúčastněnými jedinci, místem hnízdění 
nocujících jedinců a závislosti gregariózního chování na počasí. Bylo zjištěno, že agregace 
sdružují jedince hnízdící v nejbližším okolí místa shluku, neslouží k reprodukčním účelům a 
četnost agregovaných jedinců je přímo závislá na teplotě ve večerních hodinách. Přesný 
význam tohoto chování však nebyl uspokojivě vysvětlen, možné hypotézy jsou diskutovány. 

Na základně zjištěných poznatků lze konstatovat, že vybrané lokality hnědouhelných 
výsypek jsou významným sekundárním biotopem ohrožených druhů  Ammophila heydeni, A. 
pubescens, Sphex funerarius a kriticky ohrožené Bembix tarsata. Četné populace těchto 
druhů, které byly na těchto lokalitách zjištěny mohou být důležité pro stabilizaci metapopulací 
těchto jinak vzácných druhů v regionu. 
 


