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ABSTRAKT 

Práce se zaměřuje na popis, biologii a ochranu ohroženého motýla 

perleťovce fialkového (Boloria euphrosyne), který byl v minulosti rozšířený na 

většině území České republiky. Jeho výrazný úbytek je způsoben mizením 

vhodných biotopů, které je spojeno především s upuštěním od tradičních forem 

lesnického hospodaření (výmladkové hospodářství, těžba dřeva výběrným 

způsobem, přiměřená pastva, prořezávání vegetace apod.). Z hlediska 

ochranářských opatření by se mělo usilovat o alespoň částečný návrat k těmto 

formám, pomoci by mohlo také zřízení trvalých průseků, světlin a širokých lemů 

lesních cest. Tento problém se netýká pouze území našeho státu, ale i dalších 

evropských zemí, z nichž je pro tuto práci nejvýznamnější Velká Británie. Zde 

jsou zaznamenány úbytky B. euphrosyne v ještě mnohem větší míře, a díky 

podrobnějšímu výzkumu odtud pocházejí kvalitně zpracovaná data a užitečné 

informace, které lze využít a zapracovat do ochranářských opatření i u nás.  

Ve výzkumné části jsem se zabývala výskytem B. euphrosyne na lokalitě 

Loučany na Klatovsku. Terénní práce probíhaly od dubna do června 2013 

a potvrdily přetrvávající výskyt druhu na lokalitě i po 26 sezónách, kdy zde 

nebyl prováděn monitoring. Na základě výsledků z odchytů dospělců byla 

stanovena vhodnost či nevhodnost celkem 10 dílčích ploch pro přežívání 

populace, a tím se tedy určil i směr, kterým by se zde v budoucnu měl lesnický 

management ubírat. 

 

Klíčová slova: Boloria euphrosyne, lesnický management, vhodné biotopy, 

ochranářská opatření, Loučany, Klatovsko  



 

ABSTRACT 

An endangered butterfly Boloria euphrosyne in Loučany 

(West Bohemia): current status and perspectives 

This thesis is focused on a description, biology and conservation 

of the Pearl-bordered Fritillary (Boloria euphrosyne) which was distributed 

throughout most of the Czech Republic. The significant decline is caused 

by disappearance of suitable habitats. This is associated with abandonment 

of traditional woodland management (coppice management, habitable grazing, 

woodland pruning etc.). In the light of the conservation, the management should 

be concerned to at least partial return to these forms. The constitution 

of the continuing forest aisles, sunny coppice clearings and glades at forest 

track (box-junctions) could help. This problem does not affect just the Czech 

Republic, but also the other European countries. For this thesis, the most 

remarkable is the Great Britain where far more apparent decline 

of B. euphrosyne was recorded. Due to a detailed research, numerous 

and properly processed data are available. These can be useful also for 

the application of conservation management in the Czech Republic.  

The research section deals with the occurrence of B. euphrosyne 

in Loučany (Klatovy region, West Bohemia). The field work proceeded from 

April to June 2013 and it confirmed the presence of B. euphrosyne 

on the locality after 26 seasons without monitoring. Based on the results of adult 

captures, the suitability or unsuitability of individual sites for the population 

survival was confirmed and a possible future direction of woodland 

management was proposed. 

 

Key words: Boloria euphrosyne, woodland management, suitable habitats, 

conservation management, Loučany, Klatovsko 
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1 ÚVOD 

Úbytek biologické rozmanitosti v krajině má nejrůznější příčiny a je mu 

věnována zvýšená pozornost zejména posledních několik desetiletí. Mezi 

důležité indikátory, podle nichž lze hodnotit kvalitu životního prostředí v daném 

místě, patří i výskyt denních motýlů, resp. změny jejich četnosti a druhového 

zastoupení. V současné době tento fenomén v daném místě odráží např. 

aktuální způsob a intenzitu hospodaření (zemědělského, lesnického), míru 

znečištění nebo přetvoření původního přírodního prostředí člověkem apod. 

Jelikož lze s pomocí detailnější znalosti biologie ohrožených druhů 

mnohým ztrátám (ať už na úrovni druhů nebo jejich celých společenstev) 

zabránit, je potřeba pravidelně monitorovat a znát aktuální stav a chování 

populací na konkrétních lokalitách. Podobný cíl v podobě revize dříve známé 

lokality ohroženého perleťovce Boloria euphrosyne má i tato práce.  

V její první části je zpracována rešerše dostupných poznatků 

o zájmovém druhu. Druhá část, prezentující vlastní výzkum, zaujímá menší díl 

práce a je věnována výhradně zájmovému druhu a jeho výskytu na lokalitě 

Loučany na Klatovsku. Jelikož byl z těchto míst naposledy hlášen ve druhé 

polovině 80. let 20. století a dále stav této populace již nebyl monitorován, 

hlavním cílem bylo zjistit, zda se druh na dané lokalitě stále vyskytuje, a pokud 

ano, zda se velikost jeho populace po téměř 30 letech změnila, či nikoliv. 
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2 CHARAKTERISTIKA MOTÝLŮ 

Hmyz jako třída se vyvinul v paleozoiku, konkrétně ve středním devonu, 

tj. zhruba před 400 miliony let. Zástupci řádu Lepidoptera (motýli) jsou 

živočichové s dokonalou adaptací k životu v suchozemském prostředí. 

Přizpůsobilo se tomu i jejich ústní ústrojí, které bylo původně kousací 

a zachovalo se u vývojově nejprimitivnějších čeledí. U většiny je ale přeměněno 

v ústní ústrojí sací se svinutelným sosákem, tvořeným vnějším lalokem čelistí, 

které je přizpůsobeno k příjmu tekuté potravy. Motýli se řadí k holometabolnímu 

hmyzu, tzn. hmyzu s proměnou dokonalou, protože jejich vývoj prochází stádii 

vajíčka, larvy, kukly a imaga (Beneš et al., 2002). 

Křídla motýlů jsou porostlá šupinkami, které (prostřednictvím barviv, popř. 

lomem světla) vytvářejí charakteristické zbarvení. Larva se označuje jako 

housenka, má kousací ústní ústrojí a je většinou fytofágní. Na jejím zadečku je 

nejvýše 5 párů nečlánkovaných panožek. Kukla je krytá neboli mumiová (pupa 

obtecta) (Sedlák, 2005). 

Laštůvka et Liška (2011) uvádějí z území ČR 3429 druhů motýlů 

v 74 čeledích, celosvětově je známo asi 150 tisíc druhů. 

Denní motýli jsou aktuálně řazeni do nadčeledi Papilionoidea, zahrnující 

čeledi soumračníkovití (Hesperiidae), otakárkovití (Papilionidae), běláskovití 

(Pieridae), pestrobarvcovití (Riodinidae), modráskovití (Lycaenidae) 

a babočkovití (Nymphalidae) (Laštůvka et Liška, 2011). Ve starší literatuře se 

lze setkat s alternativním rozdělením, a to do dvou nadčeledí Hesperioidea 

a Papilionoidea, přičemž Hesperioidea zahrnuje pouze jednu čeleď 

soumračníkovitých (Hesperiidae) a Papilionoidea čeledi čtyři – otakárkovití 

(Papilionidae), běláskovití (Pieridae), modráskovití (Lycaenidae) a babočkovití 

(Nymphalidae) (Beneš et al., 2002; www.lepidoptera.wz.cz). 

Od ostatních skupin řádu se denní motýli liší v řadě znaků. Primárně jde 

o živočichy heliofilní a orientující se zrakem. Další zvláštnost definoval britský 

ekolog Feeny (1991) a tou je fakt, že naprostá většina druhů denních motýlů 

preferuje vzrůstově malé rostliny, které nejsou dominantní, a které se proti svým 
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herbivorům brání specifickými těžko poživatelnými až jedovatými chemickými 

látkami. Jedná se o rostliny tzv. neaparentní. Proto jsou druhy na nich žijící 

často monofágní či oligofágní, což znamená, že si vybírají pouze jeden druh 

rostliny nebo úzkou skupinu druhů. Z toho tedy vyplývá, že většina denních 

motýlů má úzce vyhraněné požadavky na živné rostliny. Z vazby mnoha motýlů 

na neaparentní druhy rostlin vychází několik zvláštností, které je třeba zahrnout 

do úvah o ochraně a ochranářském managementu této skupiny živočichů 

(Beneš et al., 2002). 

2.1 Klasifikace a popis druhu B. euphrosyne 

2.1.1 Taxonomické zařazení 

Níže uvedené zařazení B. euphrosyne do taxonomického systému bylo, 

od kategorie „říše“ po kategorii „řád“, provedeno podle biologických skript 

gymnázia v Klatovech (Kislinger et al., 1998). Detailnější zařazení, počínaje 

kategorií „podřád“ a konče kategorií „druh“, je převzato z komentovaného 

seznamu motýlů České republiky (Laštůvka et Liška, 2011). 

 

Říše: Animalia (živočichové) 

Oddělení: Avertebrata (bezobratlí) 

Kmen: Arthropoda (členovci) 

Podkmen: Tracheata (vzdušnicovci) 

Nadtřída: Hexapoda (šestinožci) 

Třída: Insecta (hmyz) 

Podtřída: Pterygota (křídlatí) 

Řád: Lepidoptera (motýli) 

Podřád: Glossata 

Infrařád: Heteroneura 

Skupina: Ditrysia 

Nadčeleď: Papilionoidea 

Čeleď: Nymphalidae (babočkovití) 



11 

Podčeleď: Heliconiinae (perleťovci) 

Rod: Boloria (perleťovec) 

Druh: Boloria euphrosyne (perleťovec fialkový) 

2.1.2 Popis 

V České republice se vyskytuje celkem 13 druhů perleťovců: 

perleťovec dvanáctitečný - Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775), 

p. dvouřadý - Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775), p. fialkový - 

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758), p. kopřivový - Brenthis ino (Rottemburg, 

1775), p. maceškový - Argynnis niobe (Linnaeus, 1758), p. malý - Issoria 

lathonia (Linnaeus, 1758), p. mokřadní - Proclossiana eunomia (Esper, 1799), 

p. nejmenší - Boloria dia (Linnaeus, 1767), p. ostružinový - Brenthis daphne 

(Denis & Schiffermüller, 1775), p. prostřední - Argynnis adippe (Denis 

& Schiffermüller, 1775), p. severní - Boloria aquilonaris (Stichel, 1908), 

p. stříbropásek - Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) a p. velký - Argynnis aglaja 

(Linnaeus, 1758). Na území našeho státu byly zaznamenány výskyty ještě 

dalších dvou druhů perleťovců, a to p. červeného - Argynnis pandora (Denis 

& Schiffermüller, 1775) a p. východního - Argynnis laodice (Pallas, 1771). 

V prvním případě však nejde o výskyt trvalý, neboť závisí na příležitostné 

migraci z jihu, a v případě druhém byla odchycena pouze jediná samice, takže 

lze předpokládat, že šlo o zavlečeného jedince nebo únik z chovu 

(www.lepidoptera.cz). 

Tato práce je zaměřena na druh Boloria euphrosyne1 (Linnaeus, 1758), 

česky perleťovce fialkového, který se velikostně řadí spíše k menším až středně 

velkým denním motýlům. Rozpětí křídel se pohybuje kolem 40 mm. Křídla mají 

ze svrchní strany barvu v různých odstínech oranžové (čerstvě vylíhnutí jedinci 

jsou sytě oranžoví a poměrně výrazní) s černými skvrnami, které se částečně 

liší u samců a samic a slouží tedy jako jeden z rozpoznávacích znaků. Ze 

spodní strany je spodní pár křídel zbarven výrazněji, střídají se zde různě 

                                            
1
 V některých publikacích (Geiger, 1987) se můžeme setkat s latinským názvem Clossiana 

euphrosyne (Reus, 1920). Jedná se o mladší synonymum. 
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barevné plochy na stupnici barev žlutá až hnědá. Podél vnějšího okraje spodní 

části spodních křídel se nachází série perleťových skvrn 

(www.ukbutterflies.co.uk). Samice se také odlišují tvarem křídel, která jsou 

poněkud širší než u samců, a zavalitějším tělem se znatelně kratším 

a objemnějším zadečkem (Obrázek 1). 

B. euphrosyne je celkem snadno zaměnitelný s dalším druhem, 

perleťovcem dvanáctitečným - Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775). 

B. selene mívá dvě na sebe navazující generace (od května do září), 

B. euphrosyne většinou jen jednu (duben až červen). Při detailnějším pohledu 

jsou dobře rozpoznatelní podle spodní strany spodních křídel. U B. euphrosyne 

je černá skvrna na středu mezi bílou (perleťovou) skvrnou a tělem výrazně 

menší. Na vnějším okraji křídla má hnědě až rezavě zbarvené klíny. Naproti 

tomu B. selene, má v polovině křídla řadu bílých, případně perleťových, skvrn. 

Černé skvrny jsou větší a klíny na vnějším okraji křídla mají také černou barvu 

(www.snh.org.uk). 
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Obrázek 1 - Samec a samice B. euphrosyne z lícní a rubové strany 

Zdroj: http://www.lepidoptera.cz/urcovaci-klic/euphrosyne.pdf 

2.1.3 Rozšíření 

Obecně se výskyt druhu B. euphrosyne pojí s eurosibiřským areálem. 

Druh lze zaznamenat od severního Španělska přes celou Evropu, včetně Velké 

Británie a severu Skandinávie. Dále také na území Turecka, evropského Ruska, 

severozápadního Kazachstánu, Sibiře, Kamčatky a Dálného východu až po 

Japonsko (Beneš et al., 2002). Na většině území Walesu, jižní a střední Anglie 

druh prakticky vymizel. Co se rozšíření ve střední a severní Evropě týče, 

vyskytuje se B. euphrosyne ve 38 zemích, ale stav jeho populací je důvodem 

k obavám. Z Nizozemí zcela vymizel a nápadný úbytek zaznamenala i řada 

dalších zemí. V rámci Velké Británie také zcela vyhynul v Severním Irsku. 

Národní průzkum v letech 1997 a 1998 identifikoval přibližně 440 kolonií na 

320 místech ve Velké Británii a 150 kolonií na 120 místech ve Skotsku, 

početnost motýlů klesla v nížinách, místy hojný dosud zůstává v údolích 

středního a severního Skotska (www.snh.org.uk). 
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V rámci České republiky je sice druh vcelku rozšířený, ale rychle 

ustupuje a stává se vzácným. Častěji na něj můžeme narazit v pahorkatinách 

s teplejším klimatem, kde se nachází otevřená struktura lesních porostů 

s ekotony a slunnými lesními loukami. Příkladem mohou být Pošumaví, Bílé 

Karpaty, pahorkatiny středních Čech, východní svahy Českomoravské 

vrchoviny, Ždánické vrchy a Pálava (Obrázek 2). V krajině postupně řídne 

nabídka vhodných biotopů, což dokazuje vymizení motýla z řady regionů, 

především v západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě2 

(Beneš et al., 2002). 

 

Obrázek 2 - Mapa výskytu B. euphrosyne v ČR 
3
 

Zdroj: Beneš et al., 2002 

 

                                            
2
 Zvláštností Čech z hlediska výskytu motýlů je, že nejteplejší území, kde je také největší 

zastoupení teplomilných druhů, leží na severu České republiky v nížinách podél Labe a na 
přilehlých pahorkatinách, které jsou zčásti velmi suché a díky Krušným horám, v jejichž 
srážkovém stínu se nacházejí, zde panuje klima více kontinentálního charakteru. Oproti tomu jih 
je vlhký a chladný. 

3
 Prázdná kolečka značí nálezy motýla naposledy hlášené do roku 1950. Dvojitá prázdná 

kolečka nálezy naposledy hlášené v období let 1951 – 1980. Černá kolečka znamenají výskyt 
motýla naposledy hlášený v letech 1981 – 1994 a černé čtverečky v letech 1995 – 2001. 
Rozměry síťových polí mapy jsou 10 minut zeměpisné délky a 6 minut zeměpisné šířky (cca 
11,1 x 12,0 km). Čtverce jsou označeny čtyřčíselnými kódy, kde první dvě číslice odpovídají 
zeměpisné délce a druhé dvě zeměpisné šířce. ČR obsahuje celkem 675 čtverců, a to včetně 
hraničních, do kterých její území zasahuje jen částečně. 
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2.1.4 Biologie 

Podle biotopové vazby je druh perleťovec fialkový klasifikován jako 

tzv. mezofil - 2, což zahrnuje motýly, kteří upřednostňují paseky a světliny 

v lesích jak listnatých, tak i jehličnatých. Jsou typičtí také pro okraje lesů 

s dostatkem slunečního svitu, křovinaté louky apod. Živnou rostlinou jsou pro 

perleťovce fialkového violky (Viola spp.), především v. vonná (V. odorata) 

(Obrázek 3), violka Rivinova (V. riviniana) (Obrázek 4) a v. srstnatá (V. hirta) 

(Beneš et al. 2002). 

Dle Beneše et al. (2002) mají tito motýli nejčastěji jednu generaci v roce, 

jsou tzv. univoltinní s dobou letu od dubna do června. Údaje z Velké Británie 

(www.ukbutterflies.co.uk) připouštějí, že v místech s teplejším klimatem mohou 

však být i bivoltinní, v tomto případě se doba vhodná k rozmnožení posunuje až 

ke konci července, případně na začátek srpna4. V severní Anglii se motýl 

objevuje o týden až dva dříve oproti Skotsku. Doba letu trvá asi 6 týdnů 

(www.arkive.org). 

Jako zdroje nektaru si druh vybírá např. zběhovec plazivý (Ajuga 

reptans), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), kohoutek luční (Lychnis flos-

cuculi), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), mochnu nátržník (Potentilla 

erecta), dále pryskyřníky (Ranunculus spp.), pampelišky (Taraxacum agg.), 

jestřábníky (Hieracium spp.) či pcháče (Cirsium spp.) nebo bodláky (Carduus 

spp.) (www.ukbutterflies.co.uk). 

                                            
4
 Pokud je klimaticky příznivý rok, v jižních oblastech se objeví motýl už na konci dubna. 

Převážná většina dospělců se líhne začátkem května. V lokalitách více na severu je možnost, 
že se perleťovec do konce května neobjeví vůbec. Výjimečně se může v jižních oblastech 
vyskytnout druhá generace a dospělí jedinci se pak líhnou v červenci a srpnu 
(www.ukbutterflies.co.uk). 

http://www.arkive.org/
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Obrázek 3 - Violka vonná (V. odorata) 

Zdroj: foto V. Rendlová dne 21. 4. 2013 

 

Obrázek 4 - Violka Rivinova (V. riviniana) 

Zdroj: foto V. Rendlová dne 16. 5. 2013 

 

Na lokalitách s porosty živných rostlin hlídkují protandričtí samci a hledají 

právě vylíhnuté samice. Při pátracích přeletech se zastaví a prozkoumají každý 

list nebo jiný objekt oranžové barvy, na který narazí, a který mohou považovat 

za samici (Barnett et Warren, 1995). Pokud samice o páření jeví zájem, vybírá 

vhodné místo ke kopulaci, kterým obvykle bývá mladý stromek či keř. Doba 

páření je 30 – 60 minut. U oplodněných samic se můžeme setkat s „ukrývací“ 
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reakcí při přeletu samců, při které se samice snaží být nenápadná, zavírá křídla 

a krčí se (Beneš et al., 2002). 

Oplozené samice kladou vajíčka jednotlivě, obvykle ze spodní strany listů 

violek, ale i na okolní vegetaci. Vajíčka mají žlutou barvu a postupně šednou. 

Jsou kuželovitého tvaru a mají 22 až 23 podélných rýh (Geiger, 1987). Tato 

fáze trvá asi 2 týdny (Obrázek 5). Ve Velké Británii nastává doba, kdy jsou 

vajíčka kladena, na konci května a trvá do konce června 

(www.ukbutterflies.co.uk). U nás tato doba může nastat i o několik týdnů 

později. Z vajíček se následně líhnou asi 2,5 cm dlouhé housenky, které mají 

černé tělo s černými, žlutými a bílými trny a chlupy na hřbetě (Obrázek 6). 

Zůstávají aktivní do podzimu a pak, po třetím svlékání, přezimují. Na jaře, 

většinou během března, se z hibernace probouzejí a dokončují svůj růst. 

Informace z Velké Británie říkají, že prakticky jediným měsícem, kdy se stadium 

housenky nevyskytuje, je květen (www.ukbutterflies.co.uk). V České republice 

se toto opět může posunout spíše do června. Hlavními projevy housenek jsou 

požírání mladých listů živných rostlin a slunění. Pohyblivost housenek je 

poměrně veliká, aktivně vyhledávají vhodné živné rostliny a přecházejí mezi 

nimi. Jsou plaché, a pokud se objeví rušivý element, padají na zem. Listy violek 

v suché opadance jim slouží také jako vhodné místo ke kuklení (Beneš et al., 

2002). Kukla je umístěna nejčastěji nízko na vegetaci, hlavou dolů (Obrázek 7). 

Ke kuklení dochází zhruba od poloviny dubna, do poloviny května. V této fázi 

vývoj setrvává asi tři týdny (www.ukbutterflies.co.uk). 

O možných predátorech či parazitech tohoto druhu je dostupných jen 

málo informací. Proto by bylo potřeba provést studii i v této oblasti. Existují ale 

informace o značné predaci vajíček mravencem lesním (Formica rufa) v lesích 

poblíž Oxfordu. Populace perleťovce fialkového zde ale stále přežívá i navzdory 

vysokému výskytu těchto mravenčích kolonií. Také housenky mají svého 

predátora v podobě ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) (Barnett et Warren, 

1995). 
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Obrázek 5 - Vajíčko Boloria euphrosyne 

Zdroj: http://www.ukbutterflies.co.uk/species.php?species=euphrosyne 

 

Obrázek 6 - Housenka Boloria euphrosyne 

Zdroj: http://www.ukbutterflies.co.uk/species.php?species=euphrosyne 

 

Obrázek 7 - Kukla Boloria euphrosyne 

Zdroj: http://www.ukbutterflies.co.uk/species.php?species=euphrosyne 

http://www.ukbutterflies.co.uk/species.php?species=euphrosyne
http://www.ukbutterflies.co.uk/species.php?species=euphrosyne
http://www.ukbutterflies.co.uk/species.php?species=euphrosyne
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2.1.5 Ohrožení 

Budoucnost denních motýlů České republiky je nejistá. V roce 2002 byly 

publikovány výsledky doposud nejrozsáhlejších síťových mapování v rámci 

celého státu (Beneš et al., 2002). Výsledky z nich ukazují, že z našich 

161 druhů denních motýlů jich 18 vyhynulo, což činí 11 %, a dalším 16 druhům 

(9,9 %) se areály rozšíření zmenšily natolik, že prakticky vymírají. Dalších 

73 druhů, tedy polovina, je v různém stupni ohrožení. Vezmeme-li celkový počet 

vyhynulých a ohrožených druhů, dosáhneme 56,5 % (www.lepidoptera.cz). 

Konvička et al. (2010) poskytují novější údaje a uvádí, že vyhubených druhů je 

19, ale také byly dva vyhynulé druhy úspěšně reintrodukovány ze zahraničních 

populací. Počet ohrožených druhů vzrostl na 84, z toho 23 je ohroženo kriticky 

(areál se zmenšil o více než 75 % nebo je aktuální výskyt zaznamenán 

v jediném mapovém poli) a 18 silně (areál se zmenšil o 50 – 70 %). U 36 druhů 

zůstal rozsah výskytu nezměněn a 13 druhů expandovalo. Zbylých devět druhů 

je obtížné hodnotit, jelikož se objevují jen při náhodných záletech nebo se jedná 

o pravidelné sezónní imigranty. 

V Červené knize evropských motýlů (van Swaay et al., 2010) je uvedeno 

jedenáct nejzávažnějších důvodů ohrožení motýlů v Evropě, přičemž jsou 

seřazeny podle klesající závažnosti: 

 

1) intenzifikace zemědělství 

2) opouštění tradičních metod hospodaření 

3) klimatické vlivy 

4) změna lesnického hospodaření 

5) změny v krajině díky turismu a rekreaci 

6) změny v hospodaření na ostatních plochách 

7) výstavba a urbanizace 

8) požáry 
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9) znečištění 

10) změny populačních dynamik původních druhů 

11) šíření invazních druhů 

 

Toto jsou faktory, které ovlivňují nejen druhy ohrožené, ale i ty běžné. 

V některých případech jde o hrozby spíše lokálního rázu (požáry, invazní 

druhy), ostatní mají celoevropskou působnost či dokonce celosvětovou. Celkem 

vzato se většina autorů shoduje, že primární příčinou úbytku lesních motýlů, 

nejen konkrétního druhu B. euphrosyne, ale i dalších, je mizení jejich stanovišť 

v důsledku nevhodného lesnického managementu (např. Greatorex-Davies 

et al., 1992; Konvička et al., 2006; van Swaay et al., 2010). 

Stejně jako na dalších místech Evropy byl hlavním důvodem úbytku 

motýlů u nás zánik jejich stanovišť. Ten je spojen především se zintenzivněním 

zemědělství a lesnictví. Na přelomu 18. a 19. století proběhla zemědělská 

a lesnická revoluce. Zásadní technologickou změnou byl rozvoj pěstování 

pícnin, který chovatelům dobytka umožnil vyvázat se ze závislosti na lesní 

pastvě, což následně umožnilo racionální lesnictví neboli převahu využití lesů 

pro produkci dřeva. V Českých zemích tento vývoj podpořily tzv. tereziánské 

lesní patenty (Konvička et al., 2010). Scelováním pozemků v následujících 

obdobích zanikla spousta vhodných lokalit, jako např. květnaté louky, meze, 

úhory, okraje polních cest či občasně pasené stráně. Ve vrcholné fázi 

intenzifikace zemědělství zničily meliorace velké množství mokřadních 

stanovišť a zvýšená míra používání chemických hnojiv a insekticidů zapříčinila 

vytlačení citlivějších druhů motýlů ze zemědělské krajiny. Úbytek motýlů 

poukazuje také na neméně závažné ztráty v dalších živočišných skupinách, pro 

které však nejsou k dispozici tak podrobné údaje o jejich rozšíření v minulosti. 

Tomuto nevídanému úbytku čtvrtiny až poloviny druhové bohatosti České 

republiky lze zabránit jedině vědecky podloženou ochranou zbývajících 

stanovišť a snahou navrátit zaniklá stanoviště zpět do krajiny 

(www.lepidoptera.cz).  
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Obecně vzato, ohrožený hmyz světlých a řídkých lesů zpravidla 

neomezuje vzácnost živných rostlin ani vegetační druhové složení. Zachování 

přirozené skladby vegetace na stanovištích je nutnou podmínkou pro přežití 

ohrožených druhů, není však dostačující. Druhy jsou vázány na mikrostanoviště 

a o tom, zda jsou vhodná či nikoliv, rozhoduje především architektura vegetace, 

tedy její stáří, patrovitost, zápoj a světelné podmínky. Druhové složení nehraje 

tak významnou roli. Vegetační architektura závisí na sukcesním stáří. Je nutné 

si uvědomit, že vhodné podmínky na stanovištích trvají pouze po omezenou 

dobu. To znamená, že každá lokální populace je dříve či později odsouzena 

k zániku. Z toho jasně vyplývá, že přežití jednotlivých druhů závisí na neustálém 

vzniku nových stanovišť a jejich obsazování migrujícími jedinci. Druhy obývající 

lesní světliny, světlé a řídké lesy, se ve specifických požadavcích sice liší, ale 

žádný z nich nežije ve vysokých stejnověkých lesích, kde je plný zápoj 

stromového patra (Konvička et al., 2006). 

Konvička et al. (2010) kladou důraz na potřebu pochopení toho, že 

biotop mobilního živočicha, kterým motýl jednoznačně je, není možné chápat 

jako konkrétní výsek krajiny, nýbrž jako krajinný výsek, který poskytuje druhu 

nebo populaci všechny zdroje potřebné k přežití a rozmnožování. Jako zdroj 

chápejme především larvální živné rostliny, místo k hibernaci a kuklení 

housenek, nektar pro dospělce, párovací stanoviště či úkryty. Jedinec musí 

všechny tyto zdroje obsáhnout během běžné mobility, která bývá značně 

omezená.  

Jednotlivé populace jsou ohroženy různými způsoby. Např. malé 

populace jsou náchylnější k vymírání z náhodných příčin, jakými jsou třeba 

parazitace, predace, nepříznivé počasí. To jsou faktory, které by velkou 

populaci neohrozily, ale malou mohou kompletně zničit. Dochází zde také 

k problémům genetického rázu v podobě příbuzenského párování. To snižuje 

vnitropopulační variabilitu a tím i reprodukční zdatnost dospělců, stejně tak 

schopnost celé populace adaptovat se na výkyvy prostředí. Potíž je také 

izolovanost populace, kdy zvyšující se možnost ztráty při disperzi mimo 

stanoviště, selektuje proti mobilitě, což má za důsledek sníženou schopnost 
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osidlovat nově vznikající či dočasně uvolněné biotopy. Všechny tyto populační 

problémy se ale uplatní až jako následek primární příčiny ohrožení, kterým je 

ztráta nebo degradace stanovišť (Konvička et al., 2010). 

Ohrožení perleťovce fialkového spočívá v tom, že jde o druh raně 

sukcesních stanovišť, vyžadující pro vývoj svých housenek mikroklimaticky 

příznivá stanoviště v dosahu keřových a stromových porostů. V případě, že jsou 

takováto místa zastíněna a disperzní jedinci nejsou schopni nalézt jiné lokality 

v odpovídající blízkosti, znamená to pro lokální populace zánik (Beneš et al., 

2002).  

Dle červeného seznamu ohrožených bezobratlých České republiky je 

druh B. euphrosyne uveden v kategorii „zranitelný“ (Farkač et al., 2005). Beneš 

et al. (2002) jej řadí do kategorie „ohrožený“. 

Dobré zdroje informací máme z Velké Británie. Tam je perleťovec 

fialkový v současné době jedním z nejrychleji mizejících druhů motýlů. 

V posledních 20 letech došlo k vysoké míře místních vymírání, na vině je 

nejpravděpodobněji dorůstání lesních plantáží, které byly vytvořeny v 50. letech 

minulého století, a které se staly pro tento druh příliš hustými. Také došlo ke 

ztrátě vhodné vegetace v podobě kapradin buď jejím odstraněním, nebo 

přerůstáním křovinami (www.arkive.org). 

2.1.6 Ochrana 

Na území dnešní České republiky má výzkum denních motýlů svoji 

tradici zhruba od počátku 19. století. Jedním ze zakladatelů lepidopterologie 

u nás byl profesor a přírodovědec Franz Anton Nickerl. Ten vydal roku 

1837 knihu s názvem „Böhmens Tagfalter“, kde poprvé popsal české denní 

motýly. Přírodovědecký výzkum na území Moravy i Slezska probíhal dlouho 

nezávisle na Čechách, vznikaly různé dílčí práce o motýlech denních i nočních. 

Velkého rozkvětu se česká lepidopterologie dočkala před a především po 

2. světové válce. Naopak v polovině 50. let 20. století zaznamenala razantní 

útlum, jelikož byla prohlášena za nehodnou bádání a měla být ponechána 

amatérům. V tomto (a následujícím) období se výzkumu motýlů (vyjma oblasti 

http://www.arkive.org/
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např. zemědělské či lesnické lepidopterologie) u nás věnovalo minimum 

pracovníků, např. J. Moucha z Národního muzea v Praze. Jinde ve světě se 

lepidopterologii dařilo také ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických, 

kde některé druhy vymizely nebo byly na ústupu a tamější vědci si uvědomili, že 

ochrana motýlů je neproveditelná bez detailních znalostí jejich ekologie. Proto 

se od 80. let prováděly rozsáhlé autekologické studie, kdy byla pozornost 

zaměřena především na strukturu populací, chování imag a preimaginálních 

stadií, biotopové preference kladoucích samic nebo mikroklimatické nároky 

housenek. Řada studií umožnila záchranu britských populací některých druhů 

motýlů. Intenzivní výzkum však vedl i k několika závažným závěrům. Mezi ně 

patří fakt, že velké množství denních motýlů má podstatně užší nároky na 

biotopy, než aby bylo možno je odvodit pouze z rozšíření jejich živných rostlin 

či botanicky definovaných společenstev. Dále se zjistilo, že populace stejného 

druhu se mohou někdy i výrazně lišit v individuálních nárocích, stejně tak druhy, 

obývající zdánlivě stejné biotopy. V neposlední řadě bylo zjištěno, že v případě, 

že známe specifické nároky jednotlivých druhů, může být ochrana motýlů velmi 

snadná a finančně nenáročná. Pokud ovšem stav populace poklesne pod 

kritickou mez, může být velmi náročná a s nejistými výsledky. V polovině 60. let 

se stala zásadní událost. Vešla v platnost vyhláška č. 80/1965 Sb. o ochraně 

volně žijících živočichů, což znamenalo zařazení pěti druhů našich motýlů 

z čeledi otakárkovitých (Papilionidae) mezi chráněné druhy. V té době vrcholily 

změny v české krajině, které souvisely s kolektivizací zemědělství a přesunem 

obyvatelstva do průmyslových měst. Radikální proměna českého a moravského 

venkova měla nedozírné následky především pro motýly bezlesých biotopů. 

Pozitivním trendem, pokračujícím i během 60. a 70. let, bylo postupné budování 

maloplošných chráněných území a chráněných krajinných oblastí. Ochrana zde 

byla ale především záležitostí formálního rázu a někdy byla, kvůli absenci 

informací, velmi kontraproduktivní. Teprve Novák et Spitzer (1982) vydali 

zásadní, a o hmyzu výhradně z hlediska ochrany přírody pojednávající, dílo. 

Z této publikace vzešla jedna velice důležitá myšlenka, a to taková, že vzácné 

hmyzí druhy není možné účinně chránit pouze individuálně, tj. např. střežením 

jedinců před sběrateli, ale ochranou celých populací a jejich charakteristických 
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biotopů v chráněných územích i volné krajině. Během 80. let byl kladen důraz 

především na ochranu lesů se zachovalou druhovou skladbou, skalnatá 

a stepní stanoviště, vysokohorské biotopy či rašeliniště s reliktní postglaciální 

faunou. Existoval zde předpoklad, že pokud se v nich udrží společenstva 

s výskytem živných rostlin, bude toto zajištěním přežití pro všechny druhy 

hmyzu na ně vázané. Problémem bylo, že se tak v mnoha případech nedělo. 

Velký regionální význam měly entomologické kluby a amatérští badatelé. Tzv. 

„antropicky podmíněná“ stanoviště, která vyžadovala stálou lidskou údržbu, se 

těšila zpočátku pouze pozornosti botanicky orientovaných ochranářů. Přesto se 

právě díky jejich aktivitám dařilo propagovat i potřebu aktivní ochrany bezlesých 

biotopů a díky vzácným druhům rostlin, jakými jsou například hořce, orchideje či 

všivec statný, bylo možné zařídit ochranu četným biotopům ohrožených motýlů, 

jako „vedlejší věc“. Po roce 1989 se stala ochrana přírody na čas středem 

zájmu, vzniklo samostatné Ministerstvo životního prostředí, byly vyhlášeny 

národní parky a mnoho maloplošných chráněných území, na kterých získal 

management zákonný rámec v podobě tzv. plánů péče. Vyhláška č. 395 

k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny obsahuje seznam 

chráněných živočichů, motýly nevyjímaje. V 90. letech byly poprvé formulovány 

priority výzkumu a ochrany denních motýlů a v roce 1992 se podařilo založit 

Společnost pro ochranu motýlů. Přibývalo knižních publikací a odborných 

časopisů. K zemím, v nichž se lepidopterologie prosazovala již od počátku 

(Velká Británie, Japonsko, Francie, Nizozemsko, Švédsko), se vedle České 

republiky přidávaly další státy jako Belgie, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, 

Finsko, Německo, Polsko a další. Od přelomu tisíciletí se do popředí vědeckého 

zájmu dostávají oblasti jako ekologie metapopulací, ochranářská biogeografie 

a makroekologie, genetická struktura populací, molekulární fylogeografie, 

fylogeneze motýlů nebo biomechanika motýlích těl. V České republice vrcholí 

faunistická fáze lepidopterologie vydáním tří komentovaných katalogů řádu 

motýli (Laštůvka, 1993; Novák et Liška, 1997; Laštůvka 1998), které poskytují 

přehled všech našich druhů, což je inspirací k dalším důkladnějším průzkumům. 

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie je organizováno mapování 

druhů zařazených do programu Natura 2000 (Beneš et al., 2002).  
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V 90. letech 20. století usoudila Evropská komise, že některé evropské 

státy nedokáží docenit přírodní bohatství, které se na jejich území nachází. 

Některé unikátní biotopy, např. macchie, mokřady, slatiny, mohou být 

v některých zemích považovány za bezcenné. Podobná myšlenka byla 

i základem pro vytvoření seznamů druhů a stanovišť, které měly mít zajištěnou 

ochranu na evropské úrovni. Toto vedlo k vyústění v nařízení 92/43/EEC 

o ochraně přírodních biotopů a divoké fauny a flóry. Součástí je i několik příloh. 

„Spolu se směrnicí o ptácích je Směrnice o stanovištích základem soustavy 

Natura 2000“ (Konvička et al., 2010, str. 20).   

Příčiny ústupu většiny lesních druhů, stejně tak možnost toto napravit, 

jsou vcelku dobře známé díky biologickým poznatkům. Problémem jsou ale 

možnosti a ochota se jimi v ochranářské a lesnické praxi řídit (Konvička et al., 

2006). 

Konvička et al. (2010) vycházejí z předpokladu, že základem ochrany 

motýlů musí být ochrana biotopů (ochrana územní). A jelikož biotopem je celá 

krajina České republiky, musí stát na třech pilířích: zkvalitnění péče o chráněná 

území, ochrana ve volné krajině a ekologická obnova. 

Konvička et al. (2010) rozdělují ochranu v evropských zemích na dvě 

základní roviny, a to na legislativní (tzv. „protection“) a na snahu o zachování 

druhů v přírodě (tzv. „conservation“). V prvém případě jde o ochranu pomocí 

zákona nebo zřizováním chráněných území s lokalitami výskytu ohrožených 

druhů. Zcela odlišný je druhý případ, kdy se ochrana děje skrze změny 

v hospodaření či pomocí specifických záchranných akcí. 

Konvička et al. (2006) uvádějí jako svou hlavní tezi předpoklad, že 

středoevropské nížinné lesy by bez přítomnosti a zásahů člověka vypadaly 

v přirozeném stavu jinak, než dnes skutečně vypadají. Stanoviště by byla 

mnohem rozmanitější, vyskytovalo by se zde více světlin a celkově by les byl 

mnohem řidší. Jak tlak člověka na krajinu v Evropě postupně rostl, charakter 

lesů v nížinných polohách byl udržován také pomocí forem hospodaření, jakými 

jsou například lesní pastva nebo pěstování výmladkových lesů s krátkým 
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obmýtím. „Zejména porostní tvar středního lesa byl přirozené vegetaci 

středoevropských nížin bližší než současné vysokokmenné porosty, ale 

i v takzvaných lesích nízkých se udržela značná část původní biologické 

rozmanitosti“ (Konvička et al., 2006, str. 9). Jako místa s nejdramatičtějším 

vymíráním motýlů označují oblasti od Velké Británie po Slovensko. 

V minulosti poskytovaly ideální podmínky lesy těžené výběrným 

způsobem, výmladkové lesy či pařeziny, na což ukazuje vazba perleťovce 

B. euphrosyne na lesní průseky, pásy pod elektrickým vedením apod. Britové 

mají dobrou zkušenost s tím, že se těmto motýlům může dařit i v oborách, kde 

není přemnožena zvěř. V České republice je na vybraných místech, např. na 

lokalitách v oblasti CHKO Český kras, Pálava, Bílé Karpaty, doporučován 

vhodný management v podobě místního návratu k výmladkovému hospodaření 

či výběrné těžbě. V případě jehličnatých monokultur, které se nacházejí ve 

vyšších polohách, přichází v úvahu zřízení světlin a úvozů, trvalých průseků 

a širokých lemů podél lesních cest. Opatření tohoto typu neprospívají pouze 

tomuto, ale i dalším druhům motýlů s podobnými stanovištními nároky (Beneš 

et al., 2002). 

Konvička et al. (2010) ve své publikaci zmiňují ochranu motýlů na 

příkladech několika zahraničních států. Ve Francii je chráněno 26 druhů motýlů, 

zcela zde ale chybí červené seznamy. Neřeší se národní mapování 

a monitoring je organizován dobrovolnicky. V Německu je ochrana přírody 

řešena legislativní cestou jednotlivých spolkových zemí. Obecně vzato jsou tu 

chráněni prakticky všichni denní motýli. Červené seznamy existují pro každou 

spolkovou zemi zvlášť. Probíhá zde i profesionální monitoring. Obdobně je na 

tom Rakousko, zde ovšem v současnosti neprobíhá žádné systematické 

mapování ani monitoring, probíhá pouze několik lokálních projektů. Slovensko 

chrání téměř celou svou motýlí faunu. Současný červený seznam ale neexistuje 

a neprobíhá ani monitoring, startuje ovšem mapování. 

Od roku 2006 působí na ochranářském poli neformální celoevropská 

iniciativa „Butterfly conservation“. Jejím cílem je zastřešit ochranu denních 

i nočních motýlů především skrze výměnu informací a poznatků mezi 
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iniciativami na národní úrovni. Sdružují se v ní zástupci specializovaných 

vládních, výzkumných a ochranářských organizací se snahou vydávat 

celoevropské publikace a zprávy a prosazovat monitoring motýlů na úrovni 

kontinentu. Každý stát je zde zastoupen jednou institucí, pro Českou republiku 

je to Biologické centrum AV ČR – Entomologický ústav (Konvička et al., 2010). 

Z již několikrát zmiňované Velké Británie pochází řada dokumentů 

a článků o výzkumu týkajícího se B. euphrosyne. Zajímavou studii, která 

pojednává o vlivu jelenů na lesní motýly, sepsali Feber et al. (2001). Pastva 

srnců (Capreolus capreolus) a daňků (Dama dama) je důležitým faktorem 

některých stanovišť v Británii. Není o tom ale k dispozici příliš velké množství 

dat. Jelení zvěř dokáže značně snížit schopnost regenerace stromů a je hlavní 

překážkou pro udržování tradičních forem lesního hospodaření. Na druhou 

stranu ale jejich vypásání může stanovištím prospívat. Ve Skotsku je většina 

populací ohroženého perleťovce B. euphrosyne závislá na míře spásání, které 

zajišťuje zpomalení přirozené regenerace a tím tak udržuje stanoviště otevřená 

(Feber et al., 2001). Právě na průsvity v lesním porostu a plochy na okrajích 

lesa byly zaměřeny různé podpůrné programy, které ale maří ohrazení 

a vypásání jinými zvířaty. Toto může vést k rapidnímu poklesu stěžejních 

stanovišť. Proto je zapotřebí věnovat se dalšímu výzkumu, který by pro 

záchranné programy určil plný rozsah dopadů a důsledků. 

Byly prováděny i výzkumy ohledně vlivu zastínění na motýly žijící 

v jehličnatých nížinných lesích jižní Anglie. Sedm vybraných lesních ploch bylo 

podrobeno výzkumu, zaznamenáno bylo 39 druhů motýlů včetně perleťovce 

B. euphrosyne. Regresivní model zahrnuje rozmanitost motýlích druhů 

v závislosti na intenzitě zastínění a letovou vzdálenost vztahující se k rozdílům 

mezi typy porostů. Ve všech případech bylo nepřímé stínění lepší prognózou, 

než stínění přímé. Existuje spojitost mezi výškou stromů, tedy účinkem většího 

zastínění stanoviště, a letovou vzdáleností (Greatorex-Davies et al., 1993). 

Perleťovec fialkový je prioritním druhem v rámci akčního plánu pro 

biologickou diverzitu Velké Británie (Barnett et Warren, 1995). Ten je zaměřen 

na záchranné programy k udržení a zvýšení početnosti jeho populací. 
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B. euphrosyne zde žije na třech typech stanovišť, kterými jsou lesní paseky 

(obvykle v přořezávaných nebo nedávno pokácených lesích na jihu země), 

dobře odvodněná luční stanoviště s výskytem roztroušených křovin nebo 

kapradinových porostů (spíše na západě) a také otevřené listnaté lesy na 

severu. V regionech, kde se vyskytují některá z těchto stanovišť ve vyšší míře, 

mohou být kolonie více mobilní a existovat jako metapopulace, které se 

rozmnožují v celé síti stanovišť (např. louky, pastviny a otevřená lesní 

stanoviště ve Skotsku). Jako hlavní hrozby pro zájmový druh uvádějí Barnett 

et Warren (1995) zejména omezení prořezávání a ztrátu lesních světlin. Dobře 

odvodněná luční stanoviště mizí v důsledku zastavení pastvy a naopak 

otevřená lesní stanoviště devastuje pastva nadměrná. Hlavním 

a bezprostředním cílem plánu je zastavit rychlé mizení B. euphrosyne ve Velké 

Británii, udržovat životaschopné sítě jeho populací a provádět výzkum jejich 

ekologie a rozšíření za účelem ochrany. Jako dlouhodobý cíl předkládají autoři 

plán obnovit rozsah jeho 1950 míst výskytu. Toho by mělo být dosaženo 

pomocí stanovení aktuální klíčové oblasti výskytu motýla a upřesněním 

(a šířením) informací o nárocích na jeho biotop. Také ale díky podpoře 

přiměřené pastvy a prořezávání lesních porostů. Je nutné zároveň identifikovat 

potenciální nové vhodné biotopy a provést reintrodukci, bude-li to nezbytné. 

Tato práce poukazuje na specifické biotopové nároky B. euphrosyne. Teplotní 

nároky vývojového stadia housenky byly důvodem pro samotné pozorování. 

Housenky mají černou barvu a pro jejich zdárný vývoj je nutné, aby se slunily 

v jarních paprscích. Mapování ukázalo masivní úbytek motýla na jihu Británie, 

regionální studie přinesly podobné výsledky v oblastech Berkshire, 

Buckinghamshire, Oxfordshire, Ceredigion a Carmarthenshire. Tento akční plán 

(Barnett et Warren, 1995) obsahuje celkem devět oblastí, na jejichž základě má 

být ochrana budována: 

1) politika a legislativa (zlepšit financování za účelem podpory údržby stanovišť, 

zabránit zničení zmlazeného lesa, zahrnout požadavky na stanoviště při 

vypracování nebo revizi předpisů řízených evropskými orgány a jiných 

agroenvironmentálních programů) 



29 

2) ochrana a akvizice stanovišť (podporovat ochranu velkých a středních kolonií 

prostřednictvím dohod o řízení nebo získáváním rezerv) 

3) územní management (udržovat prořezáváním, které zvýší počet světlin, 

podporovat vhodnou pastvu, podporovat obnovu vhodných biotopů 

s potenciálem pro založení životaschopných populací) 

4) oprávnění týkající se ochrany druhů (provádět strategické reintrodukce do 

vhodných biotopů) 

5) informace a poradenství (informovat ochranářské agentury a manažery, jak 

prakticky stanoviště řídit, informovat o obnově stanovišť na potenciálních 

bývalých lokalitách, vytvořit stručnou praktickou příručku o způsobu péče 

o stanoviště) 

6) mezinárodní spolupráce (získávat a porovnávat informace o dané 

problematice z jiných zemí, zejména z Irska a západní Evropy) 

7) budoucí výzkum, pozorování a monitoring (zkompletovat nejnovější 

záznamy, aktualizovat mapu rozšíření a určit klíčové oblasti, identifikovat místa 

výskytu kolonií, provádět další výzkum biotopů, ekologie a forem 

managementu, zavést monitoring po celé Velké Británii, zjistit schopnost 

disperze jedinců, vliv ztráty přirozeného prostředí a izolace kolonií na 

životaschopnost populace, provádět parazitologický výzkum) 

8) komunikace a propagace (zveřejnit tento plán a upozornit na daný problém) 

9) revize (zhodnotit a aktualizovat tento plán, ideálně každoročně) 

V klíčových oblastech by měla být pastva zachována a podporována 

prostřednictvím agroenvironmentálních režimů. V řadě přírodních rezervací byl 

již tradiční lesnický management obnoven (www.arkive.org). Největší hrozbou 

je pokračující trend posunu od tradičních forem zemědělství a lesnictví 

k intenzivnějším systémům, které buď stanoviště přemění na (z hlediska 

výskytu motýla) nevhodná, nebo je zničí zcela. Kapradinové stráně jsou 

ohroženy komerční likvidací biotopů ve prospěch zemědělských optimalizací. 

Na druhou stranu nevhodná správa lokalit, včetně upuštění od pastvy, vede 
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k přílišnému zarůstání kapradinami. Dalším problémem je výsadba stromů 

a chemické ochranné postřiky. Ochrana tohoto druhu se bude lišit v závislosti 

na typu stanoviště, v němž se motýl nachází. Kolonie v mladých jehličnatých 

porostech mají tendenci zanikat během několika let, proto je nutná údržba 

a obnova každé 2 roky. Kolonie kapradinových svahů vyžadují údržbu 

vzhledem k zajištění optimálního osvitu. Prostorově dynamická povaha 

B. euphrosyne a jeho početná stanoviště znamenají, že malá stanoviště 

s izolovanými populacemi nemají v dlouhodobém horizontu příznivé vyhlídky. 

Tudíž je potřeba zachovat celé sítě kolonií v krajině (www.snh.org.uk). 

V sousedním Německu je B. euphrosyne poměrně rozšířen, ale 

především na severu mu hrozí vyhynutí, místy už dokonce vyhynul. 

V Bádensku – Württembersku je v současnosti celkem běžný (Ebert 

et Rennwald, 1991), ale vzhledem k podpoře zapojených lesních tvarů a zákazu 

holin je třeba jej brát jako ohroženého. B. euphrosyne také může sloužit jako 

indikační druh, je dobrým ukazatelem ztrát lesních systémů 

(www.bemann.alfahosting.org). 
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3 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ LOUČANY NA KLATOVSKU 

3.1 Prostorová identifikace 

Loučansko, na jehož území se navštěvovaná lokalita výskytu zájmového 

druhu nachází, leží v Plzeňském kraji, v bývalém okresu Klatovy. Rozloha 

klatovského okresu je 1939 km2. Dle internetového portálu www.czso.cz byl 

k 1. lednu 2012 počet obyvatel této oblasti 87340. Přesné vymezení hranic 

okresu Klatovy je následující: nejsevernější bod se nachází v poli u silnice 

u obce Lužanky (49 32´ 43´´s. š.; 13 19´ 44´´ v. d.), nejjižnější bod leží v údolí 

Luzného potoka (48 56´ 30 ´´ s. š.; 13 29´ 50 ´´ v. d.), nejzápadnější bod lze 

najít v lese u osady Svatá Kateřina (49 16´ 45´´ s. š.; 13 01´ 34´´ v. d.) 

a nejvýchodnější bod leží v poli u obce Slivonice (49 22´ 10´´ s. š.; 13 47´ 28´´ 

v. d.) (Zahradnický et al., 2004). 

Obec Loučany je částí obce Javor. Nachází se v nadmořské výšce 585 m. 

Je možné ji vyhledat podle zeměpisných souřadnic 49 19´ 46´´ s. š. a 13 16´ 

22´´ v. d. (www.geoportal.cuzk.cz). Podle Územně identifikačního registru ČR je 

výměra obce 195,009 ha a kód katastrálního území je 772305 (www.uir.cz). 

3.2 Obecná charakteristika území 

3.2.1 Geomorfologie 

Většina území klatovského okresu je budována krystalinikem 

moldanubika a granitoidy jihozápadním výběžkem českého plutonu, menší část 

svrchním proterozoikem Barrandienu. Terciérní platformní pokryv je zcela 

zanedbatelného rozsahu (Zahradnický et al., 2004).  

„Na sever okresu zasahují slabě metamorfované horniny 

barrandienského proterozoika. Sled složitě zvrásněných hornin tvoří usazeniny 

hlubokomořského původu – břidlice a droby – s menšími čočkovitými tělesy 

silicitů (tzv. buližníků). V severozápadní části proterozoického komplexu jsou 

podstatnou složkou tělesa bazických vyvřelých hornin (tzv. spilitů); k jihu 
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pozvolna přecházejí do bazického kdyňského komplexu, který má již 

podpovrchový charakter“ (Zahradnický et al., 2004, str. 218, 220). Na 

barrandienském proterozoiku a krystalickém podloží lze ojediněle nalézt 

denudační relikty terciéru. Podél toku řeky Úhlavy leží říčně – jezerní 

štěrkopísky. 

Území okresu Klatovy se nalézá na hranici tří geomorfologických 

soustav, kterými jsou soustava Českomoravská, Poberounská a Šumavská. 

Směrem od Nýrska do okresu zasahuje výběžek Všerubské vrchoviny. 

Severozápadní část území okresu patří k Poberounské soustavě. Sem 

Klatovskou kotlinou a Chudenickou vrchovinou vybíhá Švihovská vrchovina. 

Klatovskou kotlinou protéká řeka Úhlava, jedná se o úzkou tektonickou 

sníženinu, která je protažena v jihozápadním až severozápadním směru. Řeky 

Otava a Úhlava odvodňují území klatovského okresu (Zahradnický et al., 2004). 

Samotná obec Loučany a přilehlé okolí, včetně zkoumaných stanovišť, 

se nacházejí v soustavě Českého masívu (krystalinikum a prevariské 

paleozoikum), v moldanubické oblasti (moldanubikum Českého lesa, šumavské, 

české, strážecké a moravské). Hlavní metamorfovanou horninou je pararula 

paleozoického až proterozoického stáří. Do mineralogického složení můžeme 

zařadit biotit, sillimanit biotit, cordierit, muskovit a granát (www.geology.cz). 

3.2.2 Biogeografie a pedologie 

Slavík (1988) použil rozdělení území ČR pro účely popisu fauny i flóry na 

oblasti teplé (termofytikum), přechodné (mezofytikum) a horské (oreofytikum). 

Jižní a západní hranice Čech náleží k hercynskému oreofytiku. Šumava, Český 

les a Krušné hory jsou typické náhorními planinami, na kterých se vyskytují 

rozsáhlé lesní porosty a rašeliniště. Ze severu přiléhá na jižní hercynská pohoří 

oblast mezofytika v nízko položených pánvích a pahorkatinách. 

„Z hlediska vegetačního pokryvu náleží celé území ČR k biomu 

středoevropských listnatých lesů“ (Beneš et al., 2002, str. 29). Výšková 

stupňovitost lesní vegetace je odpovídající k poměrům jinde ve střední Evropě. 

V nížinách se daří různorodým typům doubrav a dubohabřin, vyskytují se zde 
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také lužní lesy v aluviích velkých říčních toků. V minulosti převládaly ve vyšších 

polohách lesy, ve kterých se nejčastěji vyskytovaly buk a jedle, dnes však 

drtivou většinu jejich původní rozlohy zaujímají jehličnaté monokultury, popř. 

pastviny a louky (viz Příloha 1). V horských oblastech, nad zhruba 1100 m, se 

vyskytují zejména smrkové a smrkojeřábové lesy. V nejvyšších horách nad nimi 

jsou pak porosty kleče a travnatá arkto – alpinní tundra. Tato rámcová výšková 

stupňovitost rozhoduje o rozmístění biotopů společně s dalšími stanovištními 

a reliéfovými vlivy. To jsou původci tzv. azonálních biotopů, kam řadíme třeba 

sutě a suťové lesy na strmých svazích, písčiny, skalní stepi a skaliska, eutrofní 

(slatiniště a olšiny) a oligotrofní (rašeliniště) mokřady apod. (Beneš et al., 2002).  

Dle Chytrého et al. (2001) lze zájmové území na Loučansku zařadit mezi 

tzv. lesní kultury s nepůvodními dřevinami. Jde o takové lesní kultury, kde 

rostou dřeviny vysazené, které nebyly součástí přirozených lesů, případně 

v nich měly jen menší podíl. Z jehličnanů jde nejčastěji o smrk ztepilý (Picea 

abies) a borovici lesní (Pinus sylvestris), případně modřín opadavý (Larix 

decidua) a z listnáčů se nejčastěji vysazují jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

topol kanadský (Populus x canadensis) a dub červený (Quercus rubra). 

Je zde převaha hnědých půd. V severozápadním cípu se vyskytují také 

okrsky kambizemě eutrofní na svahovinách bazických efuzív (Zahradnický 

et al., 2004). 

3.2.3 Klima 

Jelikož má území okresu Klatovy velmi členitý reliéf, jsou zde klimatické 

podmínky dosti proměnlivé. Oblast Klatovské kotliny můžeme charakterizovat 

jako mírně teplou, oproti tomu oblast Šumavy je chladná. Polohy nad 

1200 m n. m. patří k nejchladnějším územím ČR a průměrné roční teploty se 

zde pohybují v rozmezí 7 až 8 C5 (Zahradnický et al., 2004). 

Okres Klatovy se řadí množstvím srážek k oblastem s vlhkým podnebím. 

Na většině území naprší v dlouhodobém průměru 600 – 1000 mm srážek. Úhrn 

                                            
5
 Historicky nejvyšší naměřená teplota v rámci celé ČR z července roku 1983 byla 40,1 C, 

tento údaj pochází z meteorologické stanice v Klatovech (Zahradnický et al., 2004). 
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ročních srážek se zvyšuje spolu s nadmořskou výškou. Většina území je dobře 

odvětrávána, v Klatovské kotlině nastávají lokální inverze. Převládá jihozápadní 

až západní vzduchové proudění (Zahradnický et al., 2004). 
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4 VLASTNÍ VÝZKUM 

Výzkumná část této práce je zaměřena výhradně na druh Boloria 

euphrosyne a na lokalitu Loučany. Cílem nebylo provést vyčerpávající průzkum 

lokality ani detailně charakterizovat populaci prostřednictvím obvyklých 

parametrů, ale především zjistit, zda se zde druh po 26 sezónách bez 

průběžného monitoringu stále vyskytuje, a porovnat aktuální početnost 

s tehdejším stavem. 

4.1 Formulace hypotéz 

1. Zájmový druh se na dílčích plochách dané lokality stále vyskytuje. 

2. Nedošlo-li k výrazné změně v lesnickém managementu, početnost druhu je 

srovnatelná se stavem před cca 30 lety. 

4.2 Metodika 

Botanické názvosloví v této práci bylo přejato podle Deyla et Híska (2001) 

a podle internetového portálu www.botany.cz. 

4.2.1 Terénní průzkum 

Lokalita byla navštěvována v sezóně 2013 za účelem ověření výskytu 

a zjištění současného stavu populace B. euphrosyne, která odtud byla známa 

z druhé poloviny 80. let 20. století a v mezičase nebyla sledována. Dílčí plochy 

byly stanoveny před začátkem vegetačního období na základě podkladů 

z ortofotomapy (Obrázek 8) a dle známého výskytu motýla z období 1985 -

1987. Jedná se o celkem 10 fragmentů (pro jejich zeměpisné a prostorové 

vymezení viz Tabulka 1). 
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Obrázek 8 - Vyznačení dílčích ploch 

Zdroj: http://www.mapy.cz/#!d=ward_11600_1&x=13.285451&y=49.332795&z=14&t=s&l=15 

 

Exkurze na lokalitu následně proběhly v termínech 6. 4., 21. 4., 16. 5., 8. -

 9. 6. a 13. 6. První exkurze (6. 4. 2013) byla zaměřena na obchůzku 

vytipovaných dílčích studijních ploch a potvrdila vhodnost jejich výběru pro další 

průzkum. Následně byla každá plocha charakterizována GPS souřadnicemi 

a rozlohou (Tabulka 1). Druhá exkurze se soustředila na pátrání po živných 

rostlinách a pořizování jejich fotodokumentace. Během třetí exkurze probíhalo 

hledání vývojových stadií a poslední tři termíny pak sledování dospělců. Při 

každé exkurzi byly během daného časového intervalu postupně procházeny 

všechny určené dílčí plochy (jejich bližší charakteristika viz Tabulka 1). Hledání 

vývojových stadií se soustředilo na pátrání po housenkách na živných 

rostlinách, popř. v okolní vegetaci. Dospělci byli odchytáváni do motýlářské 

síťky, každý odchycený jedinec byl vždy ze síťky opatrně vyjmut a pro přesnou 

identifikaci označen pomocí permanentního popisovače nezaměnitelným 

kódem (kombinace počátečního písmene jména/příjmení badatele 

a pořadového čísla) na rub levého spodního křídla (Obrázek 9) a po určení 

pohlaví a stavu olétanosti vypuštěn. Hodnocení stavu olétanosti bylo prováděno 

ve třech stupních (I – olétaný, tj. křídla nepoškozená a sytě zbarvená; II – mírně 

http://www.mapy.cz/#!d=ward_11600_1&x=13.285451&y=49.332795&z=14&t=s&l=15
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olétaný, tj. křídla se známkami předchozí letové aktivity; III – olétaný, tj. křídla 

s vybledlými barvami a znatelnými trhlinami). Současně s časem nálezu 

a číslem dílčí plochy, které se daný nález týkal, bylo zaznamenáváno také 

chování každého jedince v době pozorování či odchytu (stanoveno několik 

základních etologických projevů souvisejících s příjmem potravy, 

rozmnožováním a odpočinkem) a další základní parametry (bližší 

charakteristika prostředí, povětrnostní podmínky) – podrobněji viz Tabulka 2. 

Z takto získaných terénních záznamů byly pozdějším zpracováním shrnuty 

získané poznatky o populaci B. euphrosyne na lokalitě. 

Tabulka 1 - Vymezení jednotlivých dílčích ploch pomocí zeměpisných souřadnic a jejich 

rozloha 

Číslo 
plochy 

Zeměpisné souřadnice 
Rozloha (m2) 

Severní šířka (s. š.) Východní délka (v. d.) 

1 49 20´ 02´´ 13 16´ 43´´ 21321 

2 49 19´ 58´´ 13 16´ 48´´ 2994 

3 49 19´ 57´´ 13 16´ 41´´ 8004 

4 49 19´ 52´´ 13 16´ 32´´ 4705 

5 49 19´ 53´´ 13 16´ 28´´ 3348 

6 49 19´ 57´´ 13 16´ 33´´ 3788 

6a 49 20´ 02´´ 13 16´ 33´´ 2934 

7 49 20´ 12´´ 13 16´ 48´´ 1910 

8 49 20´ 11´´ 13 16´ 54´´ 3608 

9 49 20´ 07´´ 13 16´ 58´´ 3632 

Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

4.2.2 Zásahy na vybraných plochách v minulých letech 

Na ploše č. 1 byla v zimě 2012 prováděna mýtní těžba na části porostu. 

Dominantními druhy zde byly smrk ztepilý (Picea abies) a modřín opadavý 

(Larix decidua). Část stromů byla pokácena a větve se pálily přímo na místě. 

Na jaře 2013 se opět vysazovaly sazenice modřínu opadavého. Na území se 

objevuje ale i jeho přirozené zmlazení. Kromě smrkového porostu se zde 

nachází také buk lesní (Fagus sylvatica). Na podzim 2013 byl na sazenice 

modřínu aplikován prostřednictvím nátěru chemický repelentní přípravek 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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NIVUS, který slouží k ochraně jehličnatých i listnatých sazenic proti okusu 

a ohryzu zvěří v době vegetačního klidu a proti letnímu loupání (podle ústního 

sdělení K. Haisové, 2014). Jako možné nejzávažnější negativní účinky na 

životní prostředí při používání tohoto prostředku uvádí výrobce ohrožení kvality 

čistých povrchových vod v případě, že by jím byly zasaženy. Z toho důvodu 

platí zákaz jeho používání ve 2. pásmu hygienické ochrany zdrojů podzemních 

a povrchových vod a jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí. Co se složení 

přípravku týče, je to pasta modrošedé barvy obsahující čichové a chuťové 

repelentní látky přírodního i syntetického původu. Obsahuje vodu s přídavkem 

xylenu (6%) a ethylalkoholu (9%). Přípravek je po zaschnutí ve vodě 

nerozpustný, jeho pH v 5% vodní suspenzi je 4,6 (www.agrofert.cz). 

Na ploše č. 2 se před dvěma lety kácely porosty smrku ztepilého (Picea 

abies) a jedle bělokoré (Abies alba). Následně byl kompletně celý svah 

vypalován a na jaře 2013 byla postavena oplocenka, uvnitř které byl vysazen 

buk lesní (Fagus sylvatica) a javor mléč (Acer platanoides). Na té části území, 

které je oploceno, se buk neošetřuje nátěrem. Kolem oplocenky je vysazena 

tzv. dvojsadba smrk – buk, kdy silnější přežívá a smrk je opět natírán výše 

zmíněným přípravkem NIVUS. Toto stanoviště je velmi kamenité a suché, 

vlhkost se zde nedrží díky svahovému sklonu a díky slunečnímu svitu, který se 

sem dostal po vykácení vysokých dřevin (podle ústního sdělení K. Haisové, 

2014). 

Na ploše č. 3 se prováděly vesměs stejné zásahy jako na předchozích 

dvou místech, tj. kácení smrkového porostu a pálení větví. Na toto území 

zasahuje i další buková oplocenka, která byla vysazena před cca 3 lety. 

Smrkový porost je zhruba čtyřletý. Ojediněle se zde vyskytuje také borovice 

lesní (Pinus sylvestris) a bříza bělokorá (Betula pendula). Tato lokalita je 

v mírnějším svahu, proto je v horních místech kolem bukové oplocenky sušší. 

V dolních místech se drží vlhkost nejvíce, často se tvoří i kaliště vody. Toto 

stanoviště je chráněno před větrem okolními porosty vysokých smrků, ty také 

poskytují v některých částech stín. Část je naopak úplně otevřená a umožňuje 

přímý dopad slunečních paprsků (podle ústního sdělení K. Haisové, 2014). 
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4.2.3 Srovnání dřívější a aktuální početnosti 

Pro účely této práce, primárně mající za úkol potvrdit trvající přítomnost 

motýla na lokalitě, nebylo přesnější stanovení početnosti zamýšleno. Jelikož 

během exkurzí ve druhé polovině 80. let nebyla nijak matematicky odhadována 

velikost tehdejší populace druhu na lokalitě, lze v rámci srovnávání vycházet 

pouze z informace, že za přibližně stejně dlouhou časovou jednotku, po jakou 

trvaly jednotlivé exkurze při stávajícím průzkumu, bylo při pochůzce lokalitou 

pozorováno vždy cca 10 exemplářů (podle ústního sdělení P. Heřmana, 2014). 

 

Obrázek 9 - Samec B. euphrosyne se značkou na rubu levého spodního křídla 

Zdroj: foto V. Rendlová dne 9. 6. 2013 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Potvrzení výskytu 

Přítomnost dospělců perleťovce Boloria euphrosyne se v sezóně 2013 

podařilo ověřit na pěti z 10 vytipovaných dílčích ploch lokality Loučany. 

Přítomnost housenek se při exkurzi 16. 5. 2013 na živných rostlinách a okolní 

vegetaci prokázat nepodařilo. Živné rostliny – violky – byly na jednotlivých 

plochách nalezeny a vyfotografovány (Obrázek 3 a 4). 

Průzkum byl komplikován nepřízní počasí (např. dne 6. 4. 2013 na 

některých z vybraných ploch leželo místy ještě i několik centimetrů sněhu) (viz 

Příloha 7). 

5.2 Odchyty dospělců 

Během tří odchytových akcí (8. – 9. 6., 13. 6. 2013) se podařilo odchytit 

a označit celkem 16 motýlů, z nichž pouze jedna byla samice a zbytek samci. 

Byly pozorovány ještě další dva exempláře na ploše č. 4, ty se však odchytit 

nepodařilo. Z hlediska úspěšnosti lze jednotlivé dílčí plochy rozdělit na ty, na 

nichž nebyl nalezen či odchycen žádný jedinec, to jsou plochy č. 1, 6a, 7, 8 a 9. 

Na plochách č. 2, 3, 4, 5 a 6 se podařilo odchytit jednoho jedince v případě 

plochy č. 6, dva na ploše č. 4, šest na ploše č. 5, sedm na ploše č. 2 a nejvíce 

osm odchytů je zaznamenáno z plochy č. 3. 

Z hlediska mobility motýlů byl zaznamenán maximální přelet v délce 

120 m, z aktivit byl nejčastěji zachycen přelet, méně často nektarink 

a odpočinek. Jako zdroje nektaru byly využívány květy pryskyřníku plazivého 

(Ranunculus repens), jestřábníku zedního (Hieracium murorum) a silenky 

dvoudomé (Silene dioica), odpočinek probíhal na zemi nebo stromové vegetaci 

nižšího vzrůstu. 

Celkové výsledky z odchytových dnů jsou pro přehlednost zpracovány 

do následující tabulky: 

Tabulka 2 - Odchyty B. euphrosyne, Loučany dne 8. 6., 9. 6. a 13. 6. 2013 
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Čas Pohlaví 
Číslo 
imaga 

Olétanost Chování Oslunění Větrnost Plocha 

 

M/F
6
 1, 2, 3 … 

I  
neolétaný 

N  
nektarink 

1 
 jasno 

1 
 bezvětří 

 

 Kód Č. 

II  
mírně olétaný 

F 
 létání 

2 
polojasno 

2  
mírný vítr 

III  
olétaný 

B  
slunění 

3 
zataženo 

3  
silný vítr 

 

K  
kopulace 

  
R 

odpočinek 

8
. 
6
. 

2
0
1

3
: 
1

2
3
5
 –

 1
4

2
5

 

M H1 1 I F, R, N 2 2 2 

M H2 2 I F 2 2 2 

M V1 3 I F 3 2 2 

M H4 4 I F 2 2 3 

M H3 5 I F 2 2 3 

M H5 6 I F 2 2 5 

M H6 7 I F 2 2 5 

M H7 8 I F 2 2 5 

M H8 9 I F 2 2 5 

M H1 
7
 1 I F 2 2 2 

M H2 
7 

2 I F 2 2 2 

M H9 10 I F 2-3 2 2 

 

9
. 
6
. 

2
0
1

3
8
: 
1
0

3
0
 -

 1
1

3
0
 M H2 2 I-II F, N 2-3 2 2 

F V2 11 I-II F, R 2-3 1 3 

M V3 12 I F 2-3 1 3 

M H10 13 I-II F 2-3 1 3 

M V4 14 I F 2-3 1 3 

M H8 9 I F 2-3 2 5 

M H11 15 I F 2-3 2 5 

M H5 6 I F 2-3 2 6 

 

1
3
. 
6

.2
0

1
3
: 

1
4

4
5
 -

 1
5

2
0

 M V4 14 II-III F 1 2 3 

M H3 5 II F 1 2 3 

M H12 16 II F 1 2 4 

M H5 6 II F 1 2 4 

Zdroj: vlastní 

                                            
6
 M = male (samec), F = female (samice) 

 
7
 Tyto odchyty nebyly započteny jako opakované kvůli krátkému časovému intervalu, v němž 

byli motýli odchyceni. 
 
8
 9. 6. 2013 byly pozorovány též dva exempláře na ploše č. 4, ale nepodařilo se je odchytit. 
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6 DISKUSE 

Z 10 vytipovaných studijních ploch o celkové rozloze 5,6 ha se podařilo 

během exkurzí prokázat výskyt druhu B. euphrosyne na pěti z nich (plochy 

č. 2, 3, 4, 5, 6), jejichž souhrnná rozloha činí 2,3 ha.  

Nezjištěný výskyt na ploše č. 1 lze přičíst velkému zastoupení již 

vzrostlejšího a zapojenějšího lesního porostu, kde nebyly pro druh prospěšné 

managementové zásahy delší dobu prováděny. Avšak v posledních dvou letech 

zde došlo díky částečné mýtní těžbě k otevření a prosvětlení. Místo je chráněno 

před větrem okolní vegetací, ve které převládá především P. abies. Lze tedy 

předpokládat, že tato plocha (resp. její části) může být v budoucnu motýlem 

potenciálně osídlena.  

Na plochách č. 2, 3 a 5 bylo zjištěno nejvíce dospělců a tyto plochy se tak 

z hlediska výskytu druhu jeví jako nejvhodnější, což koresponduje i s jejich 

vegetační strukturou ve vztahu k biotopovým nárokům motýla (viz Příloha 2, 3, 

4). Méně pozorování dospělců pak pochází z ploch č. 4 a 6. To lze částečně 

vysvětlit strukturou porostů (mladá smrková výsadba na převážné části plochy 

4, hustě zapojený travní porost bez živných rostlin a s omezenými zdroji nektaru 

na ploše č. 6).  

Stejně jako na ploše č. 1 nebyl výskyt zjištěn také na plochách 6a, 7, 8 

a 9. Tyto plochy jsou buď pro motýla nevhodně zalesněné (výsadba Picea abies 

– plochy č. 7 a 8) anebo izolované okolní převažující vzrostlou monokulturou 

s omezenou možností propojení (a tedy migrace motýlů) s ostatními vhodnými 

plochami (viz Příloha 5, 6). 

Jelikož jednotlivé plochy jsou rozmístěny tak, že nespadají pod les ve 

vlastnictví jediného majitele, nepodařilo se získat informace o všech plochách 

a zásazích, které na nich v minulosti probíhaly. Dá se ale předpokládat, že 

např. na plochách č. 4 a 5 probíhaly obdobné procesy údržby jako na plochách 

1, 2 a 3. 
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Z předchozích záznamů (Tabulka 1) lze určit četnost přeletů mezi 

jednotlivými dílčími plochami. Zpětný odchyt se zadařil u 5 jedinců, z nichž 

pouze jeden byl postupně zaznamenán na více dílčích plochách. Jedinec 

s kódem H2 byl 8. 6. odchycen a označen na ploše č. 2 a na téže ploše zpětně 

odchycen 9. 6. Jedinec H3 byl odchycen 8. 6. na ploše č. 3 a zde znovu 

13. 6. Jedinec H8 byl odchycen 8. 6. na ploše č. 5 a stejně tak 9.6. Jedinec 

V4 byl 9. 6. a 13. 6. odchycen na ploše č. 3. Jedinec H5 byl odchycen 8. 6. na 

ploše č. 5, 9. 6. na ploše č. 6 a 13. 6. na ploše č. 4. Z hlediska počtu odchytů 

byla nejúspěšnější plocha č. 3. 

Přelety jedince H5 mezi třemi plochami jsou celkem dobře zdůvodnitelné. 

Jedná se o plochy č. 5, 6 a 4 v tomto odchytovém pořadí. Plocha č. 5 těsně 

hraničí s plochou č. 4, jsou od sebe ale zřetelně odděleny silnicí, což bylo také 

jedním z důvodů (kromě odlišného mikroklimaticko – vegetačního charakteru), 

proč nebyly při vytipování dílčích ploch zakresleny jako jedna větší plocha. Mezi 

plochami 5 a 6 je území, které pokrývají vzrostlé smrky, stejně tak mezi 

plochami 4 a 6. Pro motýla je ale plocha č. 6 snadno přístupná díky volnému 

pásu podél silnice. Zjištěný přelet jednoho exempláře na vzdálenost 

120 m dokládá možnost pohybu a komunikace jedinců mezi těmi dílčími 

plochami, kde to není znemožněno přítomností bariér (zde především vzrostlá 

a zapojená stromová vegetace). 

Biologie vývojových stadií (resp. housenek, které byly primárně 

vyhledávány) na lokalitě není v této práci popisována, jelikož žádná nebyla 

nalezena. Faktorů, které toto mohly způsobit, je několik. Například ten, že 

housenky jsou drobné a černě zbarvené, tudíž unikající pozornosti a obtížněji 

rozeznatelné od okolního prostředí. Navíc, jak již bylo zmíněno v podkapitole 

Biologie, jsou velmi plaché a při sebemenším vyrušení padají na zem, kde se 

stočí a ukryjí třeba ve spadaném listí. Dne 16. 5. 2013, kdy exkurze za účelem 

vyhledávání housenek proběhla, bylo polojasno až zataženo. Na plochy tedy 

příliš nedopadaly sluneční paprsky, které by lákaly housenky vylézt na vegetaci 

a slunit se. Je také možné, že vlivem nezvykle chladných jarních teplot (6. 4. 

2013 ještě na stanovištích ležely rozsáhlé zbytky sněhové pokrývky) ještě 
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nebyly po ukončení hibernace dostatečně aktivní (viz Příloha 7). Jejich živné 

rostliny v podobě violek ale byly nalezeny v hojném množství. 

Klimatickou nepřízeň jarní části sezóny 2013 dokládá i pozdní počátek letu 

dospělců. Zatímco při pozorováních v 80. letech byli motýli zachyceni již 

v poslední dekádě května, aktuální data z prvních dvou odchytových dnů (8. - 9. 

6. 2013) ukazují, že motýli se líhli až touto dobou – z 16 odchycených jedinců 

se jednalo téměř výhradně o čerstvé exempláře (olétanost I, pouze u dvou kusů 

I-II). Na základě těchto poznatků je možné se domnívat, že nízké teploty 

zapříčinily časový posun ve vývojových stadiích. Na druhou stranu, vezmeme-li 

v úvahu, že první jedinci byli odchyceni 8. – 9. 6., a že stadium kukly trvá 

většinou 3 týdny, dostaneme se jednoduchým výpočtem zpět do poloviny 

května, kdy tedy stadia housenek již na dílčích plochách musela být přítomna. 

Proto se přikláním spíše k první možnosti neúspěchu, kterou je jejich obtížná 

rozeznatelnost a plachost, eventuálně nízká aktivita vzhledem k málo příznivým 

povětrnostním podmínkám v den průzkumu. 

Ve výše uvedené podkapitole o zásazích provedených na vybraných 

plochách jsem se zmínila o chemické přípravku NIVUS, který byl aplikován na 

mladé stromky P. abies jako ochrana proti okusu a ohryzu zvěří. 

Pravděpodobnost, že by tento přípravek měl negativní vliv na B. euphrosyne, je 

téměř nulová. Po zaschnutí je ve vodě nerozpustný a nezamořuje okolí. Tato 

forma ochrany pro stromy byla použita na plochách č. 1 a 2. Na ploše č. 1 sice 

nebyl odchycen žádný jedinec, ale č. 2 byla z hlediska odchytů druhá 

nejúspěšnější plocha. 

Z hlediska srovnání početnosti populace mezi dříve známým stavem 

a zjištěními učiněnými v rámci předkládané práce lze vycházet pouze ze 

subjektivních informací (viz kap. 4.2.3) a zjištění, že na lokalitě byli v sezóně 

2013 dospělci pozorováni s přibližně stejnou frekvencí (přestože v časovém 

posunu cca o dva týdny později) za srovnatelnou dobu trvání pochůzek jako 

v sezónách 1985 – 1987. Lze tedy konstatovat, že velikost populace dle těchto 

orientačních parametrů setrvává na přibližně stejném početním stavu. Z toho 

nepřímo vyplývá, že prováděný lesnický management je schopen druhu 
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vytvářet dostatek vhodných ploch s optimálními životními podmínkami, přestože 

jiné plochy se díky témuž managementu postupně stávají pro druh nevhodnými. 

Nabízí se tedy možnost dále ve výzkumu pokračovat a provést na lokalitě 

Loučany rozsáhlejší studii populace, včetně stanovení odhadu její celkové 

velikosti pomocí pravidelného značení a zpětných odchytů prováděných 

intenzivně po celou dobu letu. Zima 2013/2014 byla klimaticky velice mírná 

a jarní teploty jsou v porovnání s loňským rokem příznivější. Živné rostliny 

začínají kvést. Dá se tedy předpokládat, že housenky (a následně i imaga) se 

objeví dříve a pozorování budou méně zatížena nepřízní povětrnostních 

podmínek. 

Praktické využití této práce lze spatřovat zejména v praxi ochranářské. Na 

základě uváděných zjištění by mohl být zhotoven návrh lesnických opatření pro 

konkrétní lokalitu s ohledem na populaci zájmového druhu, resp. zajištěn soulad 

záměrů lesnického managementu s potřebou stálé nabídky dostatku vhodně 

rozmístěných raně sukcesních ploch na lokalitě. Do praxe pedagogické lze toto 

téma zavést také, a to jako představení modelového případu praktické ochrany 

přírody, kdy ohrožený druh živočicha je schopen dlouhodoběji přežívat na 

plochách dotčených produkčním lesnictvím. Nabízí se např. zorganizování 

exkurze na lokalitu, jelikož se doba vhodná pro její uskutečnění (konec května - 

červen) shoduje s dobou letu dospělců B. euphrosyne. Přestože nejde 

o velkého motýla, jedná se díky nápadnému zbarvení (zejména sytě oranžová 

základní barva líce křídel) a denní aktivitě o dobře detekovatelný a didaktický 

názorný objekt, jehož pohyb a projevy na lokalitě lze bezproblémově pozorovat, 

demonstrovat a komentovat. 
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7 ZÁVĚR 

Populace perleťovce fialkového na lokalitě Loučany se celkově jeví jako 

stabilní. Přítomnost dospělců se podařilo prokázat na pěti z deseti zkoumaných 

dílčích ploch. Na dosavadní životaschopnosti kolonie má zásluhu i prováděný 

lesnický management, který na ni má jak vliv pozitivní (vytváření 

a krátkodobější udržování pro motýla vhodných ploch), tak i negativní (postupná 

likvidace optimálních ploch výsadbou nebo izolace okolními porosty). Do 

budoucna lze počítat s udržením populace na lokalitě v případě, že lesnický 

management zde bude dále směřován k zastoupení vhodně strukturované 

mozaiky, která je pro jeho přežití nezbytná. Konkrétně to znamená stálou 

nabídku propojené sítě raně sukcesních osluněných ploch prostých lesnických 

výsadeb (zejména smrkových), s členitou strukturou vegetace a přítomností 

živných a nektaronosných rostlin. Takové mikrolokality by měly v ideálním 

případě v rámci komplexu ploch vznikat přibližně každé dva roky, a to hlavně za 

předpokladu, že stávající plochy s výskytem motýla budou buď postupně 

zalesňovány anebo v důsledku absence managementu kontinuálně podlehnou 

spontánní sukcesi. 
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