
 

Blanokřídlí v českých zemích a 

na Slovensku 

XII. setkání 

 
Sborník abstraktů z konference 

konané ve dnech 10. až 12. června 2016 

v Horce nad Moravou 

 

 

 

 

 

 

Editoři: Monika Mazalová & Tomáš Kuras 

 

 

 



Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku XII.                                       

 

2 
 

 
Pořadatel:  
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc 
 
 
Místo konání: 
Lovecká chata, Vodní 6, 783 35 Horka nad Moravou 
Lokalizace GPS: 49.6560731N, 17.2030931E 
 
 
Datum konání:  
10. až 12. června 2016 
 
 
Organizátoři:  
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D. (tel. +420 605 927 883)  
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. (tel. +420 776 154 402)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možné citace sborníku a jeho částí: 
MAZALOVÁ M. & KURAS T. (eds) (2016): Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku - 

12, sborník z konference konané ve dnech 10.-12. června 2016, Horka nad Moravou, 

31 pp.  

BEZDĚČKOVÁ K.: Seznam mravenců Kraje Vysočina, 9 p. In: MAZALOVÁ M. & KURAS T. 

(eds) (2016): Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku - 12, sborník z konference 

konané ve dnech 10.-12. června 2016, Horka nad Moravou, 31 pp. 



Sborník abstraktů z konference konané 10. až 12.6. 2016, Horka nad Moravou  

3 
 

Obsah sborníku 
 

Program konference ...................................................................................................... 4 

Přehled přednášek ........................................................................................................  5 

Abstrakty přednášek ...................................................................................................... 6 

Adresář účastníků ........................................................................................................ 26 
 

 

 

Vážení a milí zájemci o studium blanokřídlého hmyzu, 
 
je naší milou povinností navázat na dnes již tradiční setkávání českých, slovenských, 
moravských a slezských hymenopterologů. V pořadí XII. setkání hymenopterologů 
pokračuje v trendu předešlých meetingů konaných např. v Bílých Karpatech, Záhoří, 
v Podbeskydí, na Třebíčsku, aj. Pro letošní ročník byla vybrána ne náhodou oblast 
Hané. Region z entomologického hlediska v posledních dekádách neprávem 
opomíjený, byť zejména v první polovině 20. století na Olomoucku působilo několik 
zvučných jmen české entomologie. Připomeňme alespoň některé hymenopterology, 
jako byli sběratelé J. Palásek, J. Slavíček, F. Urbášek, M. Záleský aj.  

Region Hané je ovšem pozoruhodný i z biogeografického pohledu. Právě na 
xerotermech střední Moravy (okolí Olomouce a Prostějova) u nás vyznívá řada 
teplomilných prvků, přičemž zařezanými údolími Nízkého Jeseníku na Olomoucko 
sestupují prozměnu druhy podhorské a horské z blízkých Vysokých Sudet. Region 
Hané je ale známý především jedinečným komplexem zachovalých lužních lesů a 
aluviálních luk v povodí řeky Moravy. Luhy charakteru vnitrozemské delty řeky 
Moravy se dochovaly v CHKO Litovelské Pomoraví. A pravě do Pomoraví je situováno 
naše setkání.    

K účasti na XII. setkání hymenopterologů se v letošním roce přihlásilo 23 
zájemců z řad profesionálních i amatérských (těchto si ceníme zejména) entomologů. 
V rámci setkání tak zazní 14 referátů. I tentokrát jsou témata účastníků pestrá. Na 
programu jsou obecnější příspěvky věnované taxonomickým otázkám, faunistice i 
ekologii jednotlivých druhů blanokřídlých. Pozornosti neujdou ani aplikovaná témata 
z okruhu ekologie obnovy a ochrany přírody. Samostatný blok setkání je věnován již 
tradičně našim druhům mravenců. 

Věříme, že si účastníci setkání region Hané v průběhu konaných terénních 
exkurzí oblíbí a i letos se podaří nalézt množství cenných druhů blanokřídlého 
hmyzu! 

 
 

Monika Mazalová & Tomáš Kuras  
v Olomouci 6. 6. 2016 
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Program konference 
 

 

Pátek 10. 6. 2016 (přednáškový den) 

Příjezd, ubytování a registrace do 12,00 hodin, případně oběd 

 

13:00  zahájení setkání - organizační záležitosti, možnosti terénních exkurzí 

(M. Mazalová, T. Kuras), představení CHKO Litovelské Pomoraví (V. Holec, 

AOPK ČR)  

14:00–15:40  I. blok přednášek  - Taxonomie-faunistika - ekologie včel (P. Bogusch) 

15:40–16:00  přestávka 

16:00–17:40 II. blok přednášek - Mravenci (nejen) v ČR – (P. Bezděčka) 

18:00–19:00 večeře 

19:00–20:50 III. blok přednášek - Aplikovaná ekologie blanokřídlých (M. Mazalová) 

20:50–21:00 přestávka 

21:00 …  diskuzní večer  

 

Sobota 11. 6. 2016 (I. exkurzní den) 

8:00–9:00 snídaně 

9:00–18:00 exkurze I. - bezlesé a xerotermní lokality Olomoucka (dopoledne - pískovna 

Náklo, odpoledne - Grygov, Čelechovice, Vápenice) 

18:00–19:30: večeře 

19:30–21:00 v případě zájmu cestopisná přednáška (na výběr: Nový Zéland – MM, 

Francouzská Guyana – TK)   

21:00 ...  diskuzní večer 

 

Neděle 12. 6. 2016 (II. exkurzní den) 

8:00–9:30  snídaně a odevzdání pokojů 

9:30–16:00: exkurze II. - lesní lokality Olomoucka (dopoledne - Třesín, Mladeč; oběd 

Loštice U Coufalů, odpoledne - Hrubovodské sutě) 

16:00 (17:00)  ukončení akce a rozjezd domů 

 

 

 

 

Přednášky  
 

Přednášky budou probíhat v místě ubytování účastníků, tj. prostorách Lovecké chaty, 
Vodní 6, 783 35 Horka nad Moravou. 
Délka trvání přednášky max. 20 minut, včetně diskuze. K dispozici bude standardně 
dataprojektor & PC. 
 

Exkurze 
 

Plán exkurzí do terénu (sobota-neděle) není ultimativní ani nikterak závazný. 
Konkrétní plán exkurzí stanovíme, s ohledem na aktuální počasí a požadavky 
účastníků, až v průběhu setkání. 
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Přehled přednášek 

 
1. blok – taxonomie, faunistika, ekologie (P. Bogusch) 

 

Kamil Holý et al. Aktuální počet druhů blanokřídlých v ČR a SR a míra 
prozkoumanosti jednotlivých čeledí  

Jakub Straka  Jak se (z)mění taxonomie kutilek v ČR? 

Gabriela Wofková Žahadloví blanokřídlí jemnozrnných substrátů - vlastnosti 
zodpovědné za schopnost kolonizovat sekundární stanoviště 

Lucie Hlaváčková et al. Ekologie samotářských včel hnízdících v prázdných ulitách plžů a 
jejich vliv na úbytek stepních druhů 

Petr Bogusch et al. Hnízdění kutilky Pemphredon fabricii v rákosových hálkách aneb je 
to jinak než píšou 

 
2. blok – nejen o mravencich (P. Bezděčka) 

 

Pavel Bezděčka Stručný nástin mravenčích poměrů širšího Olomoucka… 

Klára Bezděčková Seznam mravenců Kraje Vysočina 

Markéta Dvořáčková & Pavel 
Pech  

Myrmekofauna rudního odkaliště ve Chvaleticích a jeho blízkého 
okolí 

Torstein Kvamme Ant hills and unsolved questions – a review of the giant 
Scandinavian anthills 

Stanislav Korenko  Všetko čo sa vie aj nevie o pavúčom parazitoidovi Reclinervellus 

nielseni (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ephialtini) 

 
3. blok – aplikovaná ekologie blanokřídlých (M. Mazalová) 

 

Monika Mazalová & Tomáš 
Kuras 

Dálniční náspy, aneb lze z pustiny vytvořit útočiště opylovačů? 

Anna Šrámková & Daniel Benda  Druhová diverzita žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) 
v nektarodárném biopásu: srovnání tří entomologických metod 

Martin Říha Nuda na zahradě? 

Jakub Straka Maďarsko: země blanokřídlým zaslíbená 
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Abstrakty přednášek 

 

 

Stručný nástin mravenčích poměrů širšího Olomoucka se zvláštním zřetelem k 

myrmekofauně útesů devonských vápenců u Grygova, Hněvotína a Čelechovic na Hané 

 

PAVEL BEZDĚČKA 

 

Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava 

 

Ze sbírkových muzejních fondů a vlastních sběrů a pozorování registruji pro Olomoucko 

celkem 65 druhů mravenců, což představuje ca 58 % naší myrmekofauny. Vzhledem k tomu, 

že Olomoucko je z velké části intenzivně zemědělsky využíváno (Haná) a není příliš členité 

(230–600 m n. m.), je tento počet druhů mravenců překvapivě vysoký. To lze vysvětlit 

inverzními polohami některých údolí Nízkého Jeseníku (zejména řeky Bystřice), kam 

pronikají druhy vyšších poloh (Manica rubida, Formica lemani) a výchozy devonských 

vápenců s překvapivě teplomilnou myrmekofaunou (viz níže). Nejstarší doklady pocházejí z 

30. let minulého století a jsou uloženy ve sbírkových fondech muzeí v Praze, Opavě a 

Olomouci. Jedná se o sběry entomologů Paláska a Kouřila (specialisté na Coleoptera) 

Slavíčka (Hymenoptera) a zoologa Langa (Myriapoda), kteří se mravenci nikdy speciálně 

nezabývali. Jedinou výjimkou je několik dokladů Záleského (Formicidae) z Čelechovic na 

Hané z roku 1937. Všechny tyto materiály využil Záleský v práci věnované myrmekofauně 

devonských vápenců u Čelechovic na Hané (Záleský 1937) a zejména v Prodromu mravenců 

ČSR (Záleský 1939). Následně se až do druhé poloviny 70. let na Olomoucku nikdo 

mravencům nevěnoval.  

Soustavný průzkum myrmekofauny Olomoucka jsem prováděl od roku 1976 do roku 

2000. V hranicích města Olomouc jsem zjistil výskyt 32 druhů mravenců. Dále jsem se 

věnoval myrmekofauně nedalekých úbočí a údolí Nízkého Jeseníku, např. v PR Hrubovodské 

sutě jsem doložil výskyt 17 druhů mravenců a intenzivně jsem studoval mravence CHKO 

Litovelské Pomoraví. Zde jsem se soustředil na nejzachovalejší lokality, např. NPR Vrapač 

(19 druhů), PR Plané loučky (26 druhů), PR Litovelské luhy (13 druhů), NPR Niva (32 druhů) 

a NPP Třesín (40 druhů). Další oblastí opakovaných průzkumů byl lesní masiv Velkého 

Kosíře (západně od Olomouce) s přiléhajícími lokalitami devonských vápenců u Slatinek, 

Slatinic a Čelechovic na Hané. V celém masivu Velkého Kosíře jsem doložil výskyt 51 druhů 

mravenců, z toho na čelechovických vápencích 45 druhů a na lokalitě Malý Kosíř u Slatinic 

37 druhů (Bezděčka 1998). Krom zdejších vápenců jsem se věnoval dalším výchozům devonu 

u Hněvotína (34 druhů) a zejména u Grygova (49 druhů).  

Takové byly výsledky mých průzkumů v letech 1976 a 1977. V devadesátých letech 

(1996 až 1999) jsem všechny průzkumy na výše jmenovaných lokalitách s vápencovým 

podložím zopakoval a doložil ve všech případech velmi negativní změny myrmekofauny, 

zejména silný pokles druhové pestrosti: Grygov (1976/1996-9) 49 /33, Hněvotín 34/26, 

Čelechovice na Hané 45/32, Malý Kosíř 37/22 a Třesín 40/28, což na jednotlivých lokalitách 

představuje pokles o 30 až 40 %. V novějších průzkumech jsem nepotvrdil předcházející 

přítomnost významných xerotermofilních stepních druhů jihoevropské provenience, např. 

Messor cf. structor, Plagiolepis pygmaea a Camponotus aethiops. Významně poklesla i 

abundance dalších xerotermofilních druhů, které jsem sice ještě zaznamenal, ale nálezy jejich 
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hnízd byly oproti dřívějšku naprosto ojedinělé. To se týká např. druhu Myrmica specioides, 

Aphaenogaster subterranea či Tetramorium moravicum.  

Negativní změny myrmekofauny plně korespondovaly se změnami prostředí, kdy mezi 

70. a 90. lety minulého století byla ukončena těžba vápence v Hněvotíně, Grygově a ve 

Státním lomu v Čelechovicích na Hané. Lom v Hněvotíně a později část lomů v Grygově byly 

řízeně zaváženy komunálním odpadem města Olomouc a současně na všech lokalitách došlo 

k přirozenému sukcesnímu zarůstání dřevinami, které nikdo neeliminoval. V letech 2006 až 

2010 jsem několikrát lokality Grygov, Čelechovice na Hané a Velký Kosíř navštívil a 

konstatoval, že ke zlepšení stavu lokalit a tedy i myrmekofauny nedochází, ba spíše naopak. 

I přes tyto negativní změny mají dosud všechny lokality devonských vápenců Olomoucka 

potenciál k výskytu vzácných a cenných druhů blanokřídlého hmyzu, a proto by zde měly 

proběhnout podrobné průzkumy.   

 

Seznam mravenců (Formicidae) Olomoucka 

 

Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798) 

Camponotus aethiops (Latreille, 1798) 

Camponotus fallax (Nylander, 1856) 

Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758) 

Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) 

Camponotus truncatus (Spinola, 1808) 

Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771) 

Formica cinerea Mayr, 1853 

Formica cunicularia Latreille, 1798 

Formica fusca Linnaeus, 1758 

Formica lemani Bondroit, 1917 

Formica polyctena Förster, 1850  

Formica pratensis Retzius, 1783 

Formica rufa Linnaeus, 1758 

Formica rufibarbis Fabricius, 1793 

Formica sanguinea Latreille, 1798 

Formica truncorum Fabricius, 1804 

Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846) 

Lasius alienus (Förster, 1850)  

Lasius brunneus (Latreille, 1798) 

Lasius emarginatus (Olivier, 1792) 

Lasius flavus (Fabricius, 1781) 

Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) 

Lasius jensi Seifert, 1982 

Lasius mixtus (Nylander, 1846) 

Lasius niger (Linnaeus, 1758) 

Lasius paralienus Seifert, 1992 

Lasius platythorax Seifert, 1991 

Lasius reginae Faber, 1967 

Lasius umbratus (Nylander, 1846) 

Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793) 

Leptothorax gredleri Mayr, 1855 

Leptothorax muscorum (Nylander, 1846) 

Manica rubida (Latreille, 1802) 

Messor cf. structor (Latreille, 1798) 

Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) 

Myrmica gallienii Bondroit, 1920 

Myrmica lobicornis Nylander, 1846 

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) 

Myrmica ruginodis Nylander, 1846 

Myrmica rugulosa Nylander, 1849 

Myrmica sabuleti Meinert, 1861 

Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 

Myrmica schencki Viereck, 1903 

Myrmica specioides Bondroit, 1918 

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) 

Plagiolepis vindobonensis Lomnicki, 1925 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

Ponera coarctata (Latreille, 1802) 

Solenopsis fugax (Latreille, 1798) 

Stenamma debile (Förster, 1850)  

Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852) 

Tapinoma subboreale Seifert, 2012 

Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) 

Temnothorax affinis (Mayr, 1855) 

Temnothorax corticalis (Schenck, 1852) 

Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926) 

Temnothorax interruptus (Schenck, 1852) 

Temnothorax nigriceps (Mayr, 1855) 

Temnothorax parvulus (Schenck, 1852) 

Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775) 

Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) 

Tetramorium cf. caespitum (Linnaeus, 1758) 

Tetramorium impurum (Förster, 1850)  

Tetramorium moravicum Kratochvíl, 1941  

 



Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku XII.                                       

 

8 
 

Literatura 

Bezděčka P. (1998): Mravenci přírodního parku Velký Kosíř. – Přírodovědné studie Muzea 

Prostějovska 1: 125–132. 

Záleský M. (1937): K poznání mravenců (Formicidae) okolí Prostějova a útesu čelechovického. – 

Věstník klubu přírodovědeckého (Prostějov) za roky 1936 a 1937, 25: 63–64.   

Záleský M. (1939): Prodromus našeho blanokřídlého hmyzu, pars. III, Formicoidea. – Sborník 

entomologického oddělení Národního Musea (Praha), 17, 161:192–240. 

  



Sborník abstraktů z konference konané 10. až 12.6. 2016, Horka nad Moravou  

9 
 

Seznam mravenců Kraje Vysočina 

 

KLÁRA BEZDĚČKOVÁ 

 
Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava  

 

Kraj Vysočina se rozkládá v oblasti Českomoravské vrchoviny, po obou stranách historické 

hranice Čech a Moravy. Přes svou nepříliš velkou rozlohu (6 796 km2) poskytuje překvapivě 

pestrou nabídku stanovišť, od fragmentů přirozených lesních porostů, přes mokřady a 

rašeliniště, po různé typy sekundárních trávníků. Rozmanitosti biotopů odpovídá i diverzita 

myrmekofauny. Vyskytují se zde obrovské superkolonie lesních mravenců (podrod Formica 

s. str.), perspektivní populace kriticky ohroženého tyrfofila, mravence rašelinného – Formica 

picea Nylander, 1846, i několik lokálních populací velmi vzácných mravenců podrodu 

Coptoformica. A je tu i jedna z našich myrmekologicky nejvýznamnějších lokalit, NPR 

Mohelenská hadcová step, známá jako unikátní útočiště teplomilných druhů mravenců, na 

jejímž území je myrmekofauna soustavně studována od 30. let minulého století.  

V rámci projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ zaměřeného na národní strategie 

ochrany přírody a biodiverzity, je mj. připravován i komentovaný seznam všech druhů 

mravenců zjištěných v Kraji Vysočina. Dosud byl na území Kraje Vysočina zaznamenán 

výskyt 86 volně žijících druhů mravenců ve 24 rodech, což představuje více než tři čtvrtiny 

myrmekofauny České republiky. Je zde přítomno všech pět podčeledí známých z našeho 

území. Nejpočetněji jsou zastoupeny podčeledi Formicinae (39 druhů) a Myrmicinae (38 

druhů), dále Dolichoderinae (pět druhů), Ponerinae (tři druhy) a Proceratiinae (jeden druh). 

Nejbohatěji zastoupenými rody jsou rody Formica (15 druhů), Lasius (14 druhů) a  Myrmica 

(12 druhů). Naopak 12 rodů je zastoupeno pouze jedním druhem. Z hlediska 

zoogeografického patří většina druhů k prvkům zóny smíšených a opadavých lesů, 18 

k prvkům zóny jehličnatých lesů a 17 k prvkům semiaridní a aridní zóny. 

 

Poděkování: Projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (č. EHP-

CZ02-OV-1-013-2014). 
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Hnízdění kutilky Pemphredon fabricii v rákosových hálkách aneb je to jinak než píšou 

 

PETR BOGUSCH
1), JAN HAVELKA

2), ALENA ASTAPENKOVÁ
1)

 & PETR HENEBERG
3) 

 
1) Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 
2) Entomologický ústav, Akademie věd České republiky, České Budějovice 
3) 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 

Jednou ze součástí studia rákosových hálek vytvářených zelenuškami rodu Lipara a 

blanokřídlých v nich hnízdících je i výzkum hnízdní biologie dominantního druhu v hálkách, 

kutilky Pemphredon fabricii. Hlavním důvodem studia hnízdní biologie tohoto druhu byla 

zvědavost, jak vypadají hnízda v hálkách během sezóny. Proto jsme od začátku června 2015 

rozebírali hálky a studovali hnízda tohoto druhu, která v nich byla. Výsledky přinesly mnoho 

zajímavostí. Pemphredon fabricii hnízdí od začátku června do srpna, přičemž během této 

doby má 2-3 generace. Larvy, které dospějí do konce července, se ve většině případů rychle 

zakuklí a vylíhne se nová generace. Hnízdící dospělce jsme pozorovali i v druhé polovině 

srpna, a to včetně čerstvých, nově založených hnízd. Samice nosí do hálky paralyzované 

mšice, jimiž vyplní větší část hálky. Nevytváří žádné hnízdní komůrky a vajíčka naklade na 

některé z donesených mšic. Vylíhlé larvy do druhého svleku sedí na mšici a žerou ji, pak se 

rozlézají, žerou zbylé mšice, a v posledním instaru se seřadí od báze hálky od největší po 

nejmenší, defekují a svlékají se. Prepupy se buď kuklí, nebo čekají na přezimování. Bylo 

zaznamenáno ve více případech, že samice přikrmovala poslední, nejmenší larvy mšicemi, 

což je zajímavý případ progresivního krmení, a zároveň první případ progresivního krmení u 

kutilek. Zaznamenali jsme 21 druhů mšic, které samice nosily do hnízd. Tyto mšice jsou 

sbírané na různých rostlinách, což dokazuje, že P. fabricii není specializovaný na určité druhy 

mšic na daných rostlinách, ale sbírá ty druhy, které jsou časté v okolí jeho hnízdišť. Jsou však 

rozdíly v zastoupení jednotlivých druhů celkem i během sezóny. Zaznamenali jsme také 

predátory i parazity druhu, i když parazitovanost je velmi nízká. V hnízdech jsme běžně 

nacházeli larvy bradavičníka Anthocomus coccineus, které doslova decimovaly zejména 

maturní larvy a kukly během letního období. Z parazitoidů jsme zaznamenali zlatěnky Chrysis 

angustula a Trichrysis cyanea, dlouhososku Thyridanthrax fenestratus a několik jedinců rodu 

Gasteruption, kteří dosud nebyli určeni. Výzkum bude pokračovat v tomto roce. Larvy tohoto 

druhu jsou totiž různě barevné, nejčastěji žluté, ale můžou být i čistě bílé, oranžové nebo 

růžové. Zbarvení je zřejmě dáno druhem mšice, kterou jsou larvy krmeny. Proto budeme 

v roce 2016 krmit larvy jednotlivými druhy mšic, abychom zjistili, které druhy způsobují 

určitá zbarvení larev. Vše studujeme i metodami analytické chemie a zjišťujeme, o která 

barviva v larvách se jedná.  
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Myrmekofauna rudního odkaliště ve Chvaleticích a jeho blízkém okolí 

 

MARKÉTA DVOŘÁČKOVÁ & PAVEL PECH 

 

Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 

 

Výzkum mravenců probíhal především na nezrekultivovaném rudním odkališti ve 

Chvaleticích, které se nachází v jihovýchodní části Polabí (Kovář 1979) v Pardubickém kraji. 

Nerekultivovaný povrch plata odhaluje sedimenty z původní rudo-odpadové skládky 

(Davidová-Vilímová 2004). Odkaliště bylo v rámci studia rozděleno na jedenáct dílčích 

ploch, které se liší velikostí, složením vegetace a celkovou pokryvností rostlin. V menší míře 

byl sběr dat prováděn pro srovnání také v jeho blízkém okolí, a to od května do října roku 

2013 a znovu v roce 2015. Získání jednotlivých vzorků probíhalo systematicky podle dopředu 

vytyčených částí. Vzhledem k odlišné aktivitě mravenců byly jednotlivé plochy navštěvovány 

v různých měsících (květen – říjen), v různou denní dobu a případně také za různého počasí. 

K získání jednotlivých vzorků byly použity následující metody: sběr z povrchu země (ideálně 

přímo z nalezených hnízd) a rozrývání hlíny (pro nalezení hnízd podzemních mravenců). 

Příležitostně došlo také ke sběru stromových mravenců. Ti byli sebráni z kmene stromů nebo 

jejich větví. V některých případech byly vzorky mravenců nalezeny ve starých, prázdných 

ulitách, většinou po druhu Cepaea hortensis, které doplnily nálezy z ulit druhů Helix pomatia 

a Monachoides incarnatus. Dohromady bylo získáno přímo z prostoru rudního odkaliště 521 

vzorků. V blízkém okolí odkaliště byl průzkum prováděn ve formě sond a byl zde sebrán 

menší počet vzorků, a to celkově 195. Celkem bylo v prostoru odkaliště nalezeno 24 druhů z 

devíti rodů (Camponotus, Dolichoderus, Formica, Lasius, Leptothorax, Myrmica, Solenopsis, 

Temnothorax, Tetramorium). Z větší části se jedná o poměrně nebo zcela běžně se na českém 

území vyskytující mravence [Formica sanguinea Latreille, 1798, Lasius niger (Linnaeus, 

1758), Myrmica sabuleti Meinert, 1861, Tetramorium sp. Mayr, 1855 atd.]. 

V okolí odkaliště bylo zaznamenáno 27 druhů rovněž z devíti rodů (Camponotus, 

Dolichoderus, Formica, Lasius, Leptothorax, Myrmica, Stenamma, Temnothorax, 

Tetramorium), ale s částečně odlišným druhovým složením. Na obou srovnávaných lokalitách 

(nezrekultivované rudní odkaliště, blízké okolí) bylo doloženo 19 stejných druhů. Na 

samotném odkališti se na rozdíl od jeho okolí objevilo pět druhů: Formica cunicularia 

Latreille, 1798, Formica pratensis Retzius, 1783, Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793), 

Myrmica slovaca Sadil, 1952 (= M. curvithorax Bondroit, 1920) a Solenopsis fugax (Latreille, 

1798). Je třeba ovšem dodat, že průzkumu okolí byla věnována menší pozornost a není 

vyloučen výskyt těchto druhů rovněž v tomto prostoru, patrně s výjimkou M. slovaca. 
Naopak na vlastním úložišti nebyly ve srovnání s okolím doloženy druhy Lasius 

brunneus (Latreille, 1798), Lasius emarginatus (Olivier 1792), Lasius fuliginosus (Latreille, 

1798), Lasius sabularum (Bondroit, 1918), Formica rufa Linnaeus, 1758, Stenamma debile 

(Förster, 1850), Camponotus fallax (Nylander, 1856) a Temnothorax affinis (Mayr, 1855). 

Zajímavým nálezem z okolí je L. sabularum (Pech & Dvořáčková 2015), druh známý z jižní 

Moravy (Seifert, 1988). 

 

Poděkování: Tímto bychom chtěli poděkovat prof. RNDr. Pavlu Kovářovi, CSc. za poskytnutí 

informací a seznámení s rudním odkalištěm ve Chvaleticích. Dále patří poděkování také RNDr. 

Romaně Prausové, Ph.D. za konzultaci botanické části a Bc. Tereze Kosové za poskytnutí materiálu 
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získaného z ulit. Výzkum byl v roce 2015 podpořen ze Specifického výzkumu Univerzity Hradec 

Králové (2104/2015). 
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Ekologie samotářských včel hnízdících v prázdných ulitách plžů  

a jejich vliv na úbytek stepních druhů 

 

LUCIE HLAVÁČKOVÁ
1), KATEŘINA KLABANOVÁ

1), ALENA ASTAPENKOVÁ
1), PETR HENEBERG

2)
 

& PETR BOGUSCH
1) 

 
1) Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 
2) 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 

Mezi druhy včel, využívajícími ke svému hnízdění různé dutiny, jsou zajímavou ekologickou 

skupinou včely, hnízdící v prázdných ulitách plžů. Jedná se pouze o zástupce čeledi 

Megachilidae. V České republice se setkáme s těmito druhy: Osmia andrenoides, O. 

aurulenta, O. bicolor, O. rufohirta, Hoplosmia spinulosa, Rhodanthidium septemdentatum. 

Všechno jsou druhy, vyskytující se na stepních stanovištích, a na rozdíl od jiných druhů 

žijících na stepích v posledních desetiletích přibyly lokality jejich výskytu, a lze říci, že se 

tyto včely šíří. Proto jsme začali tyto včely studovat v rámci projektu, jehož cílem je 

zmapovat jejich ekologii a rozšíření a vyhodnotit, jaký management je vhodný pro stepn9 

stanoviště. První částí projektu je studium preferencí ulit těmito včelami. V zimním období 

roku 2016 jsme na 26 dvoj-lokalitách step-postindustriál sebrali namátkově více než 500 ulit 

velikosti suchomilky obecné a větších, tyto ulity rozdělili podle druhů, a vyhodnocujeme z 

nich vylíhlé včely. Cílem je zjistit, které ulity preferují dotyčné druhy včel, a jestli je 

významný rozdíl mezi plži a včelami v jejich ulitách hnízdícími na stepích a 

postindustriálních stanovištích. V roce 2017 proběhne další část studií, kdy budou včelám na 

lokality nabízeny vzorky ulit (vždy 100 ulit od druhů Helix pomatia, Cepaea vindobonensis, 

Xerolenta obvia a Zebrina detrita) a po sezóně budou tyto vzorky sebrány a bude zjištěno, jak 

jsou umístěné ulity hnízdícími včelami využívány. V létech 2016-2019 probíhá studium 

hnízdících včel během hnízdní sezóny, jejich fenologie, specializace na sběr pylu na 

rostlinách, a strukturu jejich hnízd. Cílem je také zjistit, které druhy zlatěnek parazitují u 

kterých druhů včel. Průběžně i sbíráme data o výskytu ulitových včel v České republice v 

jednotlivých obdobích (od roku 1900 do současnosti), z nichž budeme vyhodnocovat, jak a 

jestli se dané druhy šířily a šíří. Data budou srovnána s daty o včelách rodu Tetralonia, které 

také preferují stepní biotopy, ale hnízdí v zemi. Výzkum je zatím na počátku, a tak máme jen 

málo výsledků a ty ještě nejsou vyhodnocené. Z ulit sesbíraných v zimě se zatím vylíhly 

všechny známé druhy kromě R. septemdentatum, O. andrenoides a zlatěnky Chrysura cuprea, 

vylíhly se však některé nepředpokládané druhy, např. Sapyga quinquepunctata a Anoplius 

nigerrimus. Součástí našich studií jsou i pavouci v ulitách, které budeme vyhodnocovat ve 

spolupráci s Antonínem Kůrkou.  

  



Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku XII.                                       

 

14 
 

Aktuální počet druhů blanokřídlých v ČR a SR a míra prozkoumanosti  

jednotlivých čeledí  

 

Kamil HOLÝ1), Petr BOGUSCH2), Petr JANŠTA3), Jan MACEK4), Ladislav ROLLER5), 

Jakub STRAKA3)
 & Petr WERNER1) 

 
1) Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha 
2) Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 
3) Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 
4) Entomologické oddělení, Národní muzeum, Praha 
5) Ústav zoológie, Slovenská akademie věd, Bratislava 

 

Od vydání prvního (a posledního) souborného seznamu blanokřídlých České a Slovenské 

republiky (Šedivý 1989) uplynulo již 27 let. Od té doby došlo k událostem, které výrazně 

měnily počty druhů: došlo k rozdělení Československa na 2 samostatné státy, změnila se 

taxonomie, byly publikovány nové faunistické nálezy. Aktualizované seznamy pro jednotlivé 

skupiny blanokřídlých byly publikovány pouze pro Symphyta – SR (Roller & Haris 2008) a 

Aculeata – ČR + SR (Bogusch et al. 2007). U Chalcidoidea byly použity údaje z Universal 

Chalcidoidea Database (Noyes 2016). U ostatních skupin jsou aktuální údaje o počtu druhů 

v obou zemích roztříštěné v mnoha článcích a pro nespecialisty nedostupné.  

Cílem tohoto příspěvku je sumarizovat počty dosud známých druhů blanokřídlých 

(publikovaných nebo připravených v krátké době k publikaci) v ČR a SR a provést 

kvalifikovaný odhad, kolik druhů lze v jednotlivých státech očekávat, pokud se provede 

v budoucnu podrobný faunistický průzkum. Vytvořený přehled bude sloužit k nasměrování 

faunistického průzkumu k málo probádaným čeledím. 

 

Metodika: Počty známých druhů byly sestaveny jednotlivými autory na základě 

publikovaných údajů, v některých případech byly využity i údaje připravené v brzké době 

k publikaci. Z důvodu omezené délky příspěvku není možné uvést všechny citace (u 

některých čeledí desítky článků), pokud došlo od posledního publikovaného seznamu ke 

změně počtu druhů, je uvedena zkratka nep. = souhrnně nepublikováno. Počty druhů v Evropě 

jsou převzaty z Fauna Europaea (www.faunaeur.org), pro Aculeata z Nieto et al. (2014). 

Odhadovaný počet druhů byl vytvořen porovnáním současného počtu druhů se seznamy 

publikovaných z okolních zemí, celkovým počtem a rozšířením druhů v Evropě. Odhadované 

počty jsou velmi orientační, u málo prozkoumaných a druhově bohatých čeledí může být 

odchylka ± stovky druhů! U některých čeledí je odhadovaný počet nižší než aktuální – 

očekává se snížení počtu validních druhů po revizi. 

 

Zpracování jednotlivých skupin: Symphyta (J. Macek, L. Roller); Chalcidoidea, 

Mymarommatoidea (P. Janšta); Cynipoidea, Evanioidea, Ichneumonoidea, Stephanoidea, 

Trigonaloidea (K. Holý); Ceraphronoidea, Platygastroidea, Proctotrupoidea, Aculeata: 

Bethylidae, Dryinidae, Embolemidae (J. Macek); Aculaeta (mimo Bethylidae, Dryinidae, 

Embolemidae, Formicidae) (P. Bogusch, J. Straka); Formicidae (P. Werner). 
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Výsledky: V Evropě se vyskytuje 71 čeledí blanokřídlých řazených do 20 nadčeledí. V ČR se 

vyskytují všechny nadčeledi a 66 čeledí, lze očekávat i výskyt čeledi Vanhorniidae. Ze SR je 

známo 19 nadčeledí a 65 čeledí, celkový počet bude shodný s ČR.  

Počty druhů v jednotlivých čeledích a nadčeledích jsou uvedeny v tabulce. 

Nedostatečně prozkoumané čeledi, u nichž se očekává velké množství nových druhů pro 

faunu ČR a SR (více než 50 druhů), jsou v tabulce ve sloupci s odhadovaným počtem 

zvýrazněny tučně. Na tyto čeledi je třeba zaměřit pozornost. 
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Tabulka: Počty druhů blanokřídlých zjištěných a předpokládaných v ČR a SR  

 

  

  
Počet známých 

druhů 

% 

evropských 

druhů 

Odhadovaný 

počet druhů Zdroj 

informací Nadčeleď Čeleď ČR SR Evropa ČR SR ČR SR 

Řád: Hymenoptera   7 049 5 203 24 369 29 21 10 766 11 570 

Podřád: Symphyta Suma 689 651 1 354 51 48 892 904 

Č
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+
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Cephoidea Cephidae 17 18 43 40 42 20 19 

Orussoidea Orussidae 2 3 7 29 43 2 3 

Pamphilioidea 

Megalodontesidae 6 7 22 27 32 6 7 

Pamphiliidae 43 40 60 72 67 45 45 

Suma 49 47 82 60 57 51 52 

Siricoidea Siricidae 8 12 20 40 60 10 12 

Tenthredinoidea 

Argidae 28 33 64 44 52 30 33 

Blasticotomidae 1 1 1 100 100 1 1 

Cimbicidae 24 22 54 44 41 25 25 

Diprionidae 16 16 23 70 70 16 16 

Tenthredinidae 532 488 1 042 51 47 725 730 

Suma 609 572 1 204 51 48 807 817 

Xiphydrioidea Xiphydriidae 6 5 7 86 71 6 6 
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Počet známých 

druhů 

% 

evropských 

druhů 

Odhadovaný 

počet druhů 

Zdroj 

informací 

Xyeloidea Xyelidae 6 6 11 55 55 6 7 

Podřád: Apocrita   6 360 4 552 23 015 28 20 9 874 10 666   

Parasitica   5 012 3 094 17 457 29 18 8 356 8 999   

Ichneumonoidea 

Ichneumonidae 2 130 856 5 781 37 15 3 000 3 000 

n
ep

. 

Braconidae 847 1 012 3 499 24 29 1 600 1 600 

Suma 2 977 1 868 9 280 32 20 4 600 4 600 

Stephanoidea Stephanidae 1 2 2 50 100 2 2 

Š
ed

iv
ý

 (
1
9

8
9

) 
+

 n
ep

. 

Trigonaloidea Trigonalidae 1 1 1 100 100 1 1 

Evanioidea 

Aulacidae 6 4 11 55 36 7 8 

Evaniidae 2 1 5 40 20 3 3 

Gasteruptiidae 18 13 30 60 43 21 22 

Suma 26 18 46 57 39 31 33 

Cynipoidea 

Cynipidae 108 82 340 32 24 120 130 

n
ep

. Figitidae 53 14 427 12 3 150 150 

Ibaliidae 3 3 3 100 100 3 3 

Suma 164 99 770 21 13 273 283 

Mymarommatoidea Mymarommatidae 1 - 1 100 0 1 1 

N
o

y
es

 (
2

0
1
6

) 
Chalcidoidea 

Agaonidae  -  - 5 0 0  -  - 

Aphelinidae 49 39 193 25 20 100 100 

Chalcididae 32 38 93 34 41 40 60 

Encyrtidae 291 213 769 38 28 500 700 

Eucharitidae 3 3 15 20 20 4 4 

Eulophidae 410 270 1 193 34 23 600 800 

Eupelmidae 32 30 105 30 29 35 45 

Eurytomidae 58 34 352 16 10 100 150 

Leucospidae 3 4 8 38 50 4 5 

Mymaridae 30 10 457 7 2 100 150 

Ormyridae 7 7 25 28 28 15 15 

Perilampidae 20 19 67 30 28 20 30 

Pteromalidae 447 238 1 389 32 17 550 600 

Signiphoridae 3 1 10 30 10 10 10 

Tetracampidae 8 7 11 73 64 10 10 

Torymidae 116 62 326 36 19 120 150 

Trichogrammatidae 26 6 147 18 4 30 40 

Suma 1 535 981 5 165 30 19 2 238 2 869 

Ceraphronoidea 

Ceraphronidae 9 7 102 9 7 100 100 

Š
ed

iv
ý

 (
1
9

8
9

) Megaspilidae 5 5 140 4 4 70 70 

Suma 14 12 242 6 5 170 170 

Platygastroidea 

Platygastridae 33 12 518 6 2 300 300 

Scelionidae 52 33 587 9 6 300 300 

Suma 85 45 1 105 8 4 600 600 

Proctotrupoidea Diapriidae 176 57 781 23 7 400 400 
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Počet známých 

druhů 

% 

evropských 

druhů 

Odhadovaný 

počet druhů 

Zdroj 

informací 

Heloridae 4 1 4 100 25 4 4 

Proctotrupidae 28 10 59 47 17 35 35 

Vanhorniidae  -  - 1 0 0 1 1 

Suma 208 68 845 25 8 440 440 

Aculaeta   1 348 1 458 5 558 24 26 1 518 1 667 

B
o

g
u

sc
h

 e
t 

al
. 

(2
0

0
7

) Apoidea 

Ampulicidae 2 2 5 40 40 3 3 

Andrenidae 138 150 465 30 32 160 175 

Apidae 161 185 561 29 33 175 200 

Colletidae 45 46 146 31 32 50 55 

Crabronidae 254 274 816 31 34 280 310 

Halictidae 125 128 314 40 41 150 165 

Heterogynaidae  -  - 1 0 0  -  - 

Megachilidae 105 123 442 24 28 120 140 

Melittidae 10 12 37 27 32 10 12 

Sphecidae 14 15 72 19 21 18 18 

Suma 854 935 2 859 30 33 966 1 078 

Chrysidoidea 

Bethylidae 37 29 226 16 13 20 20 

Dryinidae 37 31 109 34 28 35 35 

Embolemidae 1 1 4 25 25 2 2 

Chrysididae 98 124 763 13 16 120 140 

Sclerogibbidae  -  - 5 0 0  -  - 

Suma 173 185 1 107 16 17 177 197 

Vespoidea 

Bradynobaenidae  -  - 5 0 0  -  - 

Formicidae 111 114 636 17 18 120 125 nep. 

Mutillidae 16 19 188 9 10 20 25 

B
o

g
u

sc
h

 e
t 

al
. 

(2
0

0
7

) 

Pompilidae 100 99 314 32 32 115 120 

Sapygidae 4 5 10 40 50 6 6 

Scoliidae 3 5 40 8 13 4 6 

Tiphiidae 7 8 42 17 19 10 10 

Vespidae 80 88 357 22 25 100 100 

Suma 321 338 1 592 20 21 375 392 
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Všetko čo osa vie aj nevie o pavúčom parazitoidovi Reclinervellus nielseni 

(Hymenoptera, Ichneumonidae, Ephialtini) 

 

STANISLAV KORENKO
1), MARTIN ŠTEFÁNIK

2), ĽUDMILA ČERNECKÁ
3), IVAN MIHÁL

3), KAMIL 

HOLÝ
4)

 & KEIZO TAKASUKA
5) 

 
1) Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita, Praha 
2) Trenčianske múzeum, Trenčín, Slovensko 
3) Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, Slovensko 
4) Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha  

5) Kobe University, Japonsko 

 

Parazitická osička Reclinervellus nielseni Roman 1923 zo skupiny Polysphincta group 

(Ephialtini) je koinobiontný ektoraprazitoid úzko špecializovaný na pavúčieho hostiteľa rodu 

Cyclosa z čeľade križiakovitých (Araneidae). Títo križiaci spriadajú kruhové siete vo zvislej 

polohe, ktorej stredom prechádza špeciálna štruktúra (stabilimentum) usnovaná z pavúčieho 

vlákna a obsahujúca zvyšky ulovenej koristi a rôzne kúsky rastlinného a anorganického 

materiálu z okolia. Pavúk trávi väčšinu času v priestore tejto štruktúry, v ktorej je takmer 

neviditeľný a stabilimentum slúži ako účinná kamufláž proti iným predátorom.   

Pavúky rodu Cyclosa z čeľade križiakovitých (Araneidae) sú z celosvetového hľadiska 

zastúpené 177 druhmi (World Spider Catalog, 2016, version 17.0). Tri druhy tohto rodu sú 

známe ako hostitelia osičky R. nielseni.  Križiak Cyclosa conica (Pallas, 1772) je známym 

hostiteľom z rôznych častí Palearktu, predovšetkým z Európy. Križiaky Cyclosa argenteoalba 

Bösenberg & Strand, 1906 a Cyclosa laticauda Bösenberg & Strand, 1906 sú dokladovanými 

hostiteľmi z Japonska.  

Osička R. nielseni je známa z viacerých častí Palearktu od Veľkej Británie až po Japonsko, no 

údaje z väčšiny územia Ázie chýbajú. V tejto štúdií bola osička R. nielseni zaznamenaná po 

prvý krát z Moravy a Slovenska. 

V laboratórnych podmienkach sme sledovali modifikáciu architektúry pavúčej siete 

spôsobenú larvou osičky pred jej zakuklením. Zistili sme, že larva v poslednom instare teste 

pred zabitím a skonzumovaním pavúčieho hostiteľa zmenila správanie pavúka, ktorý 

modifikoval svoju sieť tak aby vytvoril bezpečné miesto pre zakuklenie larvy parazitoida. 

Manipulovaný pavúk úplne zredukoval lepivú špirálu siete a  taktiež počet radiálnych vlákien 

bol významne zredukovaný. Ostávajúce vlákna boli naopak zosilnené. Po usmrtení a 

skonzumovaní pavúka sa larva zakuklila na línii stabilimenta a využila ho ako kamufláž 

rovnako ako pavúčí hostiteľ počas svojho života. Architektúra modifikovanej siete u troch 

pozorovaných pavúčích hostiteľov rodu Cyclosa mala určité spoločné vlastnosti ale celkový 

design bol druhovo špecifický využívajúc jednotlivé štruktúry normálnej kruhovej siete 

daného druhu.  
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Ant hills and unsolved questions – a review of the giant Scandinavian anthills 

 

TORSTEIN KVAMME 

 

Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NORWAY 

 

Based on a national competition in Norway from 2006 to 2008, the tallest anthills were 

mapped.  A specified measurement method was developed, based on the average of the tallest 

and shortest sides. The highest ant hill found in Norway was 238 cm. Later a similar 

competition was held in Sweden and the tallest anthill found was 262 cm. The results from 

Scandinavia and an earlier competition in Finland were very much in agreement when talking 

about ant species and the characteristics of the habitats where the tallest anthills occurred. If 

the competitions asked for the biggest volume of the anthills above ground, F. polyctena 

Förster, 1850, would be the winning species. A central and unsolved question is the maximum 

age of the anthills and the ant colonies. A discussion of the problems is presented.  
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Dálniční náspy, aneb lze ze sterilní pustiny vytvořit útočiště opylovačů? 

 

MONIKA MAZALOVÁ & TOMÁŠ KURAS  

 
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc  

 

S celkovou délkou komunikací přibližně 56 000 km se Česká republika řadí k zemím 

s nejhustší dopravní sítí v Evropě. Silnice a dálnice sice představují pouhý zlomek celkové 

délky silniční sítě (2,2%), přesto je jejich vliv na biotu nejvýznamnější. Nejedná se však jen o 

často diskutovaný efekt migrační bariéry pro obratlovce – široké okraje těchto silnic skýtají 

značný potenciál pro hmyz, mj. pro významnou gildu nektarofágů – opylovačů. Celková 

plocha dálničních okrajů je totiž srovnatelná s rozlohou některých velkoplošných chráněných 

území (ca. 60 km2). V posledních dekádách je dokumentováno rychlé mizení druhů z krajiny. 

Nejedná se přitom jen o vymírání vzácných druhů, také donedávna běžné druhy hmyzu se 

stávají vzácnými. Za posledních 20 – 30 let poklesla početnost bezobratlých v krajině o 

desítky procent (30-40%), mezi nejohroženější se řadí druhy raně sukcesních, otevřených 

stanovišť. Právě zde se skrývá potenciál silničních okrajů. Aktuálně je většina silničních 

svahů oseta druhově chudými směsmi trav a představuje z hlediska opylovačů vcelku 

neatraktivní stanoviště. Druhově chudé travnaté porosty však lze převést na pestřejší vegetaci 

s větším zastoupením kvetoucích rostlin, a to pomocí poloparazitické rostliny kokrhele 

(Rhinanthus sp.). Kokrhele patří mezi domácí druhy kořenových poloparazitů a jsou schopny 

efektivně potlačit dominantní trávy a usnadnit tak uchycení dvouděložných rostlin, klíčových 

coby potravní zdroj larev i imag fytofágního hmyzu. V pilotním roce našeho projektu jsme 

založili 10 experimentálních ploch podél vybraných rychlostních silnic a dálnic v Čechách i 

na Moravě. Každá plocha má rozlohu ca. 1000 m2 a nachází se v bezprostřední blízkosti 

komunikace. Na polovinu každé z ploch jsme vyseli kokrhel, druhá polovina slouží jako 

kontrola. Na všech plochách provádíme monitoring hmyzu, cílovou skupinou jsou denní 

motýli a čmeláci. Data z loňského roku (2015), jež představují baseline výzkumu, dokládají, 

že původní společenstva motýlů i čmeláků komerčních travních směsí jsou druhově chudá. 

Zjistili jsme přítomnost pouhých šesti běžných druhů čmeláků s vazbou na otevřená 

stanoviště, resp. druhů s širokou ekologickou valencí (B. terrestris, B. lapidarius, B. 

pascuorum, B. ruderarius, B. hortorum, B. hypnorum). S výjimkou prvních dvou 

jmenovaných druhů, zaznamenaných v desítkách jedinců, se jednalo o sporadický výskyt. 

Obdobně i ve společenstvech motýlů výrazně převažovaly běžné generalistické druhy (Pieris 

rapae, P. napi, Aglais urticae aj.), resp. běžné druhy s potravní vazbou housenek na 

lipnicovité rostliny (Coenonympha pamphilus, Maniola jurtina, Melanargia galathea apod.). 

Dosavadní výsledky letošního monitoringu dokládají významnou roli kokrhele coby atraktivní 

nektarodárné rostliny. Na plochách s kvetoucím kokrhelem byly pozorovány až řádově vyšší 

počty jedinců nejběžnějších druhů (B. terrestris, B. lapidarius) ve srovnání s kontrolními 

plochami, také ostatní druhy byly početnější na plochách s kvetoucím kokrhelem. Na ploše u 

Lipníka nad Bečvou byla pozorována dělnice B. sylvarum, ustupujícího druhu s vazbou na 

druhově bohatá otevřená stanoviště. 
 

Poděkování: Projekt je podpořen grantem Technologické agentury ČR (TH01030300). 

  



Sborník abstraktů z konference konané 10. až 12.6. 2016, Horka nad Moravou  

21 
 

Nuda na zahradě? 

 

MARTIN ŘÍHA 

 
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v 

Brně, Brno 

 

Venkovské i městské zahrady jsou v naší krajině zcela běžným biotopem. I přes jejich velkou 

heterogenitu a potenciál zůstávají přehlíženy. Dosavadní výzkumy se týkají pouze 

významných opylovačů a ostatním skupinám blanokřídlých se téměř žádné práce nevěnují. 

V roce 2015 proběhl výzkum zahrad v intravilánu a extravilánu města Brna. Jako 

základní metoda byly použity žluté Moerickeho misky. Doplňkově probíhal i individuální 

odchyt, který se ukázal jako velice zajímavý a důležitý. Nejvíce druhů bylo tímto způsobem 

zaznamenáno na konkrétní zahradě v Brně - Králově poli. Zahrada má výměru 144 m² a leží 

v nadmořské výšce 240m. Leží v komplexu zahrad zcela uzavřených v bloku rodinných 

domků. Z jižní strany je zastíněna vzrostlým ořešákem a několika meruňkami. V severní 

osluněné části je malý dvorek s několika záhony rajčat.  

Tento biotop se jeví být spíše nezajímavým a pro blanokřídlé nijak atraktivním. Proto je 

počet nalezených druhů překvapující. Od května do září zde bylo individuálním odchytem 

zaznamenáno 402 jedinců akuleátních hymenopter náležejících k 95 druhům (pro srovnání, na 

stepní lokalitě PP Velká Klajdovka bylo ve stejném termínu stejnou metodou zaznamenáno 

242 druhů - Říha nepubl. údaje). Neméně zajímavé jsou potom nálezy druhů uvedených 

v Červeném seznamu. Jmenovitě jde především o kriticky ohrožené druhy: zlatěnku Elampus 

bidens a hrnčířky Ancistrocerus auctus a Stenodynerus chevrieranus. Dále pak o ohrožené 

druhy kutilek Crossocerus congener a Gorytes fallax a smutěnku Stelis minima. Vzhledem 

k nízkému podílu obnažené půdy i travního porostu je zajímavý i vysoký podíl druhů 

hnízdících v zemi. 

 
Poděkování: Projekt je financován z prostředků IGA MENDELU Brno IP15/2015. 

 

Přehled nalezených druhů: 

 
Chrysididae 

Elampus bidens [CR] 

Hedychrum gerstaeckeri 

Hedychrum niemelai 

Hedychrum nobile [VU] 

Holopyga generosa 

Chrysis cf. ignita 

Pseudomalus auratus 

 

Vespidae 

Ancistrocerus auctus [CR] 

Ancistrocerus claripennis  

Ancistrocerus gazella 

Ancistrocerus nigricornis 

Ancistrocerus trifasciatus 

Eumenes coronatus 

Stenodynerus chevrieranus [CR] 

Vespula germanica 

Vespula vulgaris 

 

Pompilidae 

Anoplius nigerrimus 

Auplopus carbonarius 

 

Tiphiidae 

Tiphia femorata 

 

Sapygidae 

Sapygina decemguttata 

 

Sphecidae 

Isodontia mexicana 

Sceliphron curvatum 

 

Crabronidae 

Astata boops 

Cerceris arenaria [VU] 

Cerceris quinquefasciata 

Cerceris sabulosa 

Cerceris arenaria 
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Crossocerus annulipes 

Crossocerus congener [EN] 

Crossocerus distinguendus 

Crossocerus elongatulus 

Crossocerus exiguus 

Crossocerus podagricus 

Ectemnius cavifrons 

Ectemnius ruficornis 

Gorytes fallax [EN] 

Lindenius pygmaeus armatus[VU] 

Mimumesa dahlbomi 

Miscophus bicolor [VU] 

Nitela borealis 

Oxybelus bipunctatus 

Oxybelus uniglumis 

Passaloecus borealis 

Passaloecus corniger 

Passaloecus singularis 

Pemphredon inornata 

Pemphredon lugubris 

Pemphredon mortifer 

Philanthus triangulifer 

Psenulus schencki 

Stigmus solskyi 

Trypoxylon minus 

 

Colletidae 

Colletes davesianus 

Hylaeus brevicornis 

Hylaeus communis 

Hylaeus gibbus 

Hylaeus hyalinatus 

 

Andrenidae 

Andrena bicolor 

Andrena minutula  

Andrena nigroaenea  

Andrena proxima 

 

Halictidae 

Halictus maculatus 

Halictus simplex  

Halictus subauratus  

Halictus tumulorum 

Lasioglossum calceatum 

Lasioglossum laticeps 

Lasioglossum lucidulum 

Lasioglossum malachurum 

Lasioglossum nitidulum 

Lasioglossum politum 

Lasioglossum sabulosum 

Lasioglossum villosulum 

Sphecodes gibbus 

Sphecodes monilicornis 

 

Melittidae 

Melitta haemorrhoidalis 

 

Megachilidae 

Anthidium manicatum 

Coelioxys elongata 

Heriades truncorum 

Hoplitis leucomelana 

Celostoma campanularum 

Chelostoma rapunculi 

Megachile rotundata 

Megachile willughbiella 

Osmia caerulescens 

Stelis minima [EN] 

Stelis punctulatissima 

 

Apidae 

Anthophora plumipes 

Clisodon furcatus 

Nomada fabriciana 

Nomada flavoguttata 

Nomada succincta 
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Jak se (z)mění taxonomie kutilek v ČR 

 

JAKUB STRAKA 

 
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 

V posledním desetiletí se značně rozšířila a zpřístupnila analýza DNA všech možných 

organizmů. Dobře provedená analýza DNA jedinců z různých populací může jednoznačně 

vyloučit možnost, že se studované populace vzájemně kříží. Pro běžné účely identifikace 

druhů se používá jednodušší přístup, který se nazývá DNA barcoding. Jedná se o sekvenaci 

části jednoho mitochondriálního genu, cytochrom oxidázy c 1 (COI). Tato metoda sice 

není stoprocentní, ale je dobrým nástrojem pro identifikaci možných druhů. DNA 

barcoding se velmi osvědčil pro řadu skupin živočichů, naopak není příliš vhodný pro 

rostliny, u kterých se pro DNA barcoding používají jiné geny. V rámci konsorcia „The 

Barcode of Life Data Systems“ (BOLD; http://www.boldsystems.org/), který má sídlo v 

Biodiversity Institute of Ontario, Center for Biodiversity Genomics, University of Guelph 

a zastřešuje několik spolupracujících institucí, probíhá systematický DNA barcoding řady 

skupin organizmů. V rámci této instituce již bylo nashromážděno téměř 5 milionů DNA 

barcodových sekvencí pro více než 250 tisíc druhů organizmů. Jednou z intenzivně 

studovaných skupin jsou také žahadloví blanokřídlí. Tento projekt je součástí výzvy 

„Biodiversity of Hymenoptera“ organizované Muzeem v Mnichově a výzvy „WG1.9 

Terrestrial Bio-Surveillance“ organizované Institutem biodiverzity a ekosystémového 

výzkumu v Sofii. První realizovanou skupinou byly včely Německa (Schmidt et al. 2015). 

Dalšími skupinami, na kterých se pracuje, jsou kutilky, hrabalky a vosy. Nově v kontextu 

celé Evropy, či dokonce celého Palearktu. Nejvíce zastoupené jsou však druhy střední 

Evropy. Výsledky DNA barcodingu včel neukázaly zásadnější rozpory od současného 

chápání druhů a taxonomie se bude měnit jen minimálně. Opak je ale pravdou u kutilek. U 

této skupiny jsou zcela zásadní rozdíly mezi výstupy z DNA barcodingu a současným 

chápáním druhů. U většiny analyzovaných druhových skupin dojde k navýšení počtu 

druhů, které bude nutno rozlišovat, a znaky mezi druhy budou více detailní. Jednou 

z takových skupin, která již byla analyzována je Tachysphex skupiny T. pompiliformis 

(Straka 2016). Další kutilky budou brzy následovat.  
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Maďarsko: země blanokřídlým zaslíbená 

 

JAKUB STRAKA 

 
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 

Maďarsko je země s mnoha zajímavými biotopy. Je významným centrem rozšíření 

panonských druhů. Je poměrně blízko a nadto je pořád relativně málo prozkoumaná. Čeští 

sběratelé blanokřídlého hmyzu aktivují v této oblasti již několik desetiletí, ale nedošlo 

k žádné sumarizaci nasbíraného materiálu. V rámci přednášky se pokusím shromáždit 

základní druhové spektrum pro některé lokality a biotopy a představím ty nejzajímavější 

lokality a nálezy žahadlových blanokřídlých za poslední roky. Díky spolupráci s rangery 

v Národním parku Kiskunsagi a neziskovými organizacemi, které se starají o přírodu 

v okolí Kiskunsagi NP by bylo možné některé z budoucích hymenopterologických setkání 

uskutečnit právě na pustách ve středním Maďarsku.    
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Druhová diverzita žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) v nektarodárném biopásu: 

srovnání tří entomologických metod 

 

ANNA ŠRÁMKOVÁ
1)

 & DANIEL BENDA
2)  

 
1) Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha,  
2) Katedra zoologie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 

Zakládání tzv. nektarodárných biopásů je v České republice od roku 2015 podporováno 

v rámci tzv. agroenvironmentálně-klimatických opatření, které jsou součástí Společné 

zemědělské politiky EU. Nektarodárné biopásy mají za cíl kompenzovat nedostatek zdrojů 

pylu a nektaru na orné půdě a mají rovněž potenciál sloužit jako biokoridory mezi 

existujícími krajinnými prvky. Podobná opatření jsou v řadě zemí EU (Belgie, Francie, 

Finsko, Holandsko, Německo, Rakousko, Švédsko, Velká Británie) i mimo ni (Švýcarsko) 

již dlouholetou praxí. Český dotační titul podporuje výsev víceleté směsi sestávající 

z jetelovin, jednoletých a dvouletých bylin. Biopás o šířce 6 až 24 m a libovolné délce 

vegetuje na jednom místě dva až tři roky a je každoročně jednou v létě sečen. V roce 2015 

byl v rámci pilotní studie na dvou příměstských zemědělských lokalitách v Praze Uhříněvsi 

a Praze Ruzyni založen biopás o šířce 6 m a délce 100 m, odpovídající podmínkám 

dotačního titulu. Na obou lokalitách k biopásu přiléhal z jedné strany pás řepky ozimé a z 

druhé strany pás pšenice ozimé, o šířce 10 m. Od počátku do konce květu biopásu 

probíhalo v porostu biopásu, přilehlé řepce a pšenici entomologické sledování žlutými 

miskami, smýkáním a transektovým sčítáním. Jedním z cílů bylo otestovat vhodnost těchto 

metod ke zjišťování atraktivity biopásu pro včely, kutilky a další zástupce žahadlových. 

Za sledované období červen až září byla zachycena nejvyšší druhová diverzita 

žlutými miskami, a sice 59 druhů žahadlových v Uhříněvsi a 38 druhů v Ruzyni. Toto 

spektrum poukazuje především na diverzitu daných lokalit. Transektové sčítání a smýkání 

vykazují těsnější vazbu na porost, a proto jsou pro zjišťování výskytu v biopásu běžně 

využívány. Transektové sčítání navíc umožňuje zachytit, na kterém konkrétním rostlinném 

druhu se jedinec vyskytoval, a proto se u opylovačů, mezi které většina žahadlových patří, 

v kombinaci s individuálním odchytem entomologickou síťkou využívá nejvíce. Na obou 

lokalitách byl v biopásu zjištěn smýkáním a transektovým sčítáním srovnatelný počet 

druhů. V Uhříněvsi bylo zjištěno 14 druhů transektem a 10 druhů smýkáním, tedy 24 % a 

17 % druhů zachycených žlutými miskami a v Ruzyni 15 a 12 druhů, čili 39 % a 32 % této 

předpokládané diverzity dané lokality. Porovnáme-li počet druhů a abundanci z misek 

v biopásu a přilehlé pšenici z období červen až červenec, tedy od počátku květu biopásu do 

sklizně pšenice, zjistíme, že přes pouhou 8m vzdálenost misek mezi porosty biopásu a 

pšenice byla atraktivita biopásu mnohonásobně vyšší. Na lokalitě Uhříněves bylo do misek 

odchyceno 500 jedinců 38 druhů oproti 335 jedincům celkem 24 druhů v pšenici. 

Smýkáním a transektovým sčítáním bylo v pšenici zachyceno pouze několik jedinců. 

 

Poděkování: Projekt byl financován z výzkumného záměru RO 0415 Výzkumného ústavu 

rostlinné výroby, v.v.i. a z finančních prostředků Katedry ochrany rostlin České zemědělské 

univerzity. 
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Způsobují mravenci rodu Camponotus hospodářské škody v lesích? 

 

ADAM VÉLE
1,2),  JAROSLAV HOLUŠA 

2)
 & JANA TRAGNEROVÁ 

2)  

 
1) Útvar lesní ochranné služby, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - 

Strnady  
2) Katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita 

v Praze, Praha 

 

Mravenci rodu Camponotus si často budují hnízda ve stojících kmenech stromů. Z tohoto 

důvodu jsou považováni za lesní škůdce a to bez ohledu na skutečnost, že doposud nebylo 

známo množství mravenci poškozené dřevní hmoty. Ve smrkových lesích Českého 

Švýcarska jsme provedli inventarizaci dřevokazi osídlených stromů. Následně byly 

vybrané stromy pokáceny a rozřezány za účelem zjištění velikosti hnízd. Hnízda sahala do 

výšky max. 3,2 m nad zemí. Stavbou hnízd mravenci znehodnotili 4 až 27 % objemu 

dřevní hmoty stromu. Mravenci osídleny byly max. 2,4 stromy/ha. Celkové poškození 

dřevní hmoty dosahovalo max. 2 % zásob v porostu. Z výsledků vyplývá, že mravence 

rodu Camponotus nelze považovat za lesní škůdce a zásahy prováděné za účelem snížení 

hustoty jejich výskytu nemají hospodářské opodstatnění. 
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Žahadloví blanokřídlí jemnozrnných substrátů  vlastnosti zodpovědné  

za schopnost kolonizovat sekundární stanoviště 

 

GABRIELA WOFKOVÁ 
1), JAKUB STRAKA 

1), FILIP TICHÁNEK 
2), OLDŘICH ČÍŽEK 

3) 

& ROBERT TROPEK 
1,3) 

 
1) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 
2) Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice 
3) Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice 

 

Různé typy postindustriálních stanovišť se ukázaly v posledních dvou desetiletích jako 

významná stanoviště pro ohrožené druhy, zejména pro bezobratlé. Například popílek, který 

je odpadním produktem tepláren a tepelných elektráren, svou strukturou pravděpodobně 

dokáže nahrazovat různým druhům členovců jejich přirozená stanoviště – váté písky. Tedy 

biotop, který patří ve střední Evropě k vůbec nejohroženějším.  

Mezi nejvýznamnější druhy členovců, které na postindustriálních stanovištích 

s jemným substrátem nacházejí sekundární útočiště, se řadí psamofilní žahadloví 

blanokřídlí (Aculeata). Některé druhy jsou zde ve velmi hojných počtech a převyšují svými 

výskyty počty na přirozených písčinách. Na druhou stranu, existuje i mnoho druhů, které 

zde netvoří dostatečně silné populace, nebo zde nebyly nikdy nalezeny. Přitom se může na 

první pohled zdát, že jde o druhy, jež mají velmi podobnou bionomii těm druhům, které se 

zde nacházejí. 

Proto jsme se v naší studii zaměřili na zjištění znaků či jejich kombinací, které jsou 

zodpovědné za ne/schopnost kolonizovat postindustriální stanoviště.  

Materiál ke studii byl po dobu dvou let standardizovaně sbírán na písčinách, pískovnách, 

rudných odkalištích a popílkovištích v Polabí a v jižních Čechách. Celkem bylo nasbíráno 

na 21 plochách 351 druhů. Mezi druhy, které se nalézaly na postindustriálních stanovištích, 

se nacházelo mj. mnoho druhů donedávna považovaných za kriticky ohrožené nebo 

vyhynulé, například i známé psamofilní Arachnospila westerlundi, (Morawitz, 1893) či 

Nysson hrubanti, Balthasar, 1972 (přičemž ta byla zjištěna pouze na postindustriálních 

stanovištích). 

Abychom zjistili, co stojí za osidlováním postindustriálních stanovišť, tak jsme 

všechny zjištěné druhy charakterizovali pomocí zhruba čtyřiceti znaků, které byly 

definovány tak, aby potenciálně souvisely s využíváním obývaného stanoviště s důrazem 

na jeho substrát. Znaky, které jsme vyhledávali, proto popisují zejména morfologii druhů, 

jako je např. velikost a zbarvení těla či hnízdní a potravní strategie. Dalšími znaky jsme 

charakterizovali obecnější vlastnosti druhů, jako je socialita, fenologie nebo například 

biogeografické rozšíření. Výskyty znaků či jejich kombinací na postindustriálních 

stanovištích jsme následně srovnávali se znaky a kombinacemi znaků žahadlových 

blanokřídlých, nalezenými na písčinách a pískovnách.   

Z výsledků analýz se můžeme například domnívat, že s větší pravděpodobností se 

na postindustriálních stanovištích vyskytují druhy, jejichž samice mají menší míru 

ochlupení těla. Určitou roli pravděpodobně může hrát také hnízdní strategie. Nalézány zde 

byly spíše druhy, které měly kratší minimální délku zemního hnízda nebo druhy, které 

hnízdily v rákosu. Vliv na výskyt očekáváme i u potravních strategií. Míra specializace 

larev na určitý typ kořisti vzrůstala spolu s výskytem na písčitých substrátech. Z analýzy 
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biotopových preferencí je naopak patrné, že hygrofilní druhy vázané na otevřené biotopy či 

velmi prohřátá stanoviště, se nacházely spíše na postindustriálních substrátech.  

Tyto a další výsledky budou blíže rozebrány v příspěvku. 
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