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modrásek černoskvrnný

ZMĚNY V KRAJINĚ
Za posledních 150–200 let prošla krajina střední Evropy jednou z největších a nejrychlejších změn ve své recentní historii.
Ve zkratce ji lze popsat jako ústup od tradičního hospodaření
a souběžnou intenziﬁkaci zemědělství a lesnictví. Tradiční
zemědělskou krajinu tvořila jemná mozaika převážně drobných, různě obhospodařovaných plošek. Ty však nahradily
rozsáhlé, jednolité plochy intenzivních polních kultur a lesních plantáží, nebo naopak plochy zcela ponechané sukcesi.
Tvorové bezlesí, kteří původně migrovali krajinou různých
drobných stanovišť, se během několika desetiletí ocitli v nepřekonatelném moři polí a lesů, izolováni na ostrovech, ze
kterých není úniku.

ÚBYTEK DRUHŮ
Většinu našeho hmyzu představují druhy drobné, žijící skrytým způsobem života. Sledovat jejich osudy by trvale zaměstnalo stovky a tisíce specialistů. Z nepřeberného bohatství ale
vyčnívají skupiny, jejichž zástupci jsou podstatně nápadnější,
oblíbenější a tudíž i prozkoumanější než ostatní. V ostře sledovaných skupinách, jako jsou denní motýli, kobylky, cvrčci
a saranče, včely a čmeláci či sběratelsky nápadné čeledi brouků, spatříme hororovou scénu. Například ze 161 druhů denních motýlů, jež se v posledním století vyskytovaly na území republiky, jich nadobro vyhynulo osmnáct, tedy víc než
desetina. V České republice tak za poslední století vyhynulo
7–15 % druhového bohatství hmyzu – což je v absolutních číslech minimálně 2 000, možná přes 3 000 druhů. Je to tolik,
jako by u nás vyhynuly všechny druhy cévnatých rostlin.

Text vybrala a upravila Petra Vlčková
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MOŽNOSTI OCHRANY
Účinná ochrana ohroženého hmyzu je možná a nemusí být
ani ﬁnančně náročná. Vycházíme ze dvou předpokladů.
Ochrana celého druhového spektra hmyzí říše se neobejde
bez ochrany stanovišť, jež v sobě zahrnuje i jejich promyšlenou aktivní údržbu. Ta musí být opřena o všeobecně známé
poznatky o ekologii hmyzích populací a společenstev a současně musí adaptivně reagovat na měnící se podmínky. Cílem
je biologizace péče o krajinu s využitím nástrojů ekozemědělských dotací, zahradního či krajinného inženýrství a cílených
revitalizací, včetně oživení bezprostřední blízkosti lidských
sídel a takzvaně „zdevastovaných“ území. Cestou k zastavení současného úbytku druhového bohatství našich nelesních
stanovišť je citlivější management chráněných území provázený vytrvalou a cílevědomou expanzí ochranářsky efektivních opatření za jejich hranice, tedy do zemědělské krajiny,
na pozemky člověkem opouštěné a konečně na území v těsné
blízkosti člověka, jako jsou průmyslové areály či intravilány
sídel. Všude tam mohou aspoň některé druhy, které dnes pokládáme za ohrožené, žít a prosperovat vedle nás.

Na Valašsku ještě dnes žijí starousedlíci, kteří krajinu udržují
tradičním způsobem. Krajina je tak mozaikou různě sečených
květnatých luk, extenzivně pasených strání, lesíků, mezí a polních cest. Srovnáme-li však fotograﬁe tamních kopců před
nějakými šedesáti lety a dnes, spatříme masivní vzrůst ploch
lesa, vysazovaného na místech luk a pastvin. Osídlené zbytky
extenzivních pastvin jsou biologicky nejhodnotnějšími lokalitami v celé oblasti. Potíž je, že i na Valašsku nezadržitelně
zanikají poslední zbytky tradičního hospodaření, jež přežily
přesun obyvatel do měst i komunistickou kolektivizaci. Celý
trend urychluje nešťastná legislativa, třeba zákazy domácích
porážek dobytka. Dotace, jež mají v horách udržet hospodaření, nelze získat na krávu a pět ovcí. V tak malém měřítku
se ani nevyplatí podstoupit veškerou byrokracii s dotacemi
spojenou. A tak majitelé usedlostí, pokud se svými pozemky
vůbec něco dělají, spíše podlehnou pokušení je zalesnit.

tradičně udržovaná krajina (Kobylská)

OHROŽENÝ HMYZ LUK, PASTVIN A REMÍZŮ

Na saranče vrzavé (Psophus stridulus) můžete nejsnadněji narazit v srpnu či září na pastvinách na jižních svazích Vsetínských vrchů. Dle místních obyvatel se dříve

Dospělci perleťovce vyžadují speciﬁckou mozaiku krajiny,
kterou využívají v různých částech života, ale i v rámci
dne různě. V bezprostřední blízkosti nakladených vajíček
musí být květnatá místa, kde se motýli krmí (nejraději
mají pcháče, bodláky či chrpy). Hned vedle poté musí být
„nachystán“ keř či nízký, hustý stromek k nocování či páření. Samci i samice navíc přeletují při hledání nových
biotopů i několik kilometrů, bohatá mozaika krajiny tak
musí být zachována na obrovských plochách – i několika
desítek kilometrů čtverečních. Bez existence solitérních
stromů a keřů, sadů, remízků, lesíků, ale i políček či různě sečených luk by populace zkolabovala tak, jak se tomu
stalo na většině území ČR.

Dle zjištění přírodovědců perleťovec maceškový vyžaduje alespoň příležitostné extenzivní přepásání ovcemi. Při
pastvě ovcí vznikají odhalené plošky, kam samice kladou
vajíčka. Larvy pravděpodobně vyžadují pro svůj vývoj
řídký, nízký vegetační kryt, naopak nesnáší intenzivní
pastvu. Na takové pastvině dochází k rušení housenek
a chybí zde potřebné zdroje nektaru.

Jeden z nich, perleťovec maceškový (Argynnis niobe)
na Valašsku tvoří nejsilnější populaci v rámci celé České
republiky. Jeho rozšíření je však limitováno na jednotlivá boční údolí Vsetínské Bečvy.

pastvina v Novém Hrozenkově

Mezi nejcennější území CHKO Beskydy patří mimo
lesní rezervace bezesporu extenzivní pastviny řídce rozptýlené po celém jejím území. Největší a nejzachovalejší komplexy pastvin a luk můžeme najít v jižní části CHKO. Tyto extenzivní, převážně
ovčí pastviny zajišťují životní prostor pro plejádu
ohrožených druhů denních i nočních motýlů a sarančat.

saranče vrzavé

Proč se saranče z české krajiny tak rychle vytratilo? Smrtící ránu mu daly poválečné změny v zemědělském hospodaření. Původní mozaika soukromého maloplošného
hospodaření, na které závisel jeho osud, byla rozbita. Pozemky sceleny, pastviny byly buď opuštěny či se po nich
pohybovaly mnohasethlavé stáda dobytka, zvýšené používání hnojiv, řízené změny vegetace luk a pastvin, výsevy hodnotných pícnin, a také zalesňování okrajových
nevýnosných pozemků. Druh tak v současnosti obývá
izolované ostrůvky biotopů v jinak pro něj neobyvatelné krajině. Přežití každé kolonie je, vzhledem k mizivým schopnostem sarančete kolonizovat okolní prostor,
velmi důležité. I v současnosti silné kolonie mohou být
v případě útlumu či změně hospodaření záhy na pokraji
vymření.

Tmavě zbarvení samci za slunečného počasí při vyrušení
vylétají, dobře patrná jsou jejich červená křídla. Zároveň
za letu vydávají charakteristický slyšitelný chrastivý až
cvrčivý zvuk. Samice jsou zavalitější a mohutnější, se
zkrácenými křídly a nelétají. Obývá především osluněné,
jižně orientované extenzivní (převážně ovčí) pastviny
nebo i pastviny opuštěné. Často je na stejných místech
jako např. modrásek černoskvrnný. Podmínkou je, aby
se na lokalitě nacházelo dostatečné množství narušené
půdy, kde samice kladou vajíčka a zároveň i teplá nízká
vegetace, ve které nacházejí úkryt a potravu. Saranče má
omezené možnosti migrace. Samice nelétají a většinou
za celý život neopustí místo svého narození, samci pak
létají i několik stovek metrů do okolí.

jednalo o nejhojnější a nejviditelnější saranče pozdního
léta celého Valašska. Momentálně víme na Valašsku
o existenci zhruba 30 populací, nejvíce je jich v údolích
přítoků Vsetínské Bečvy. V rámci ČR se saranče vyskytuje ještě na hrstce dalších lokalit, často ve vojenských
újezdech.

PASTVINY, MOTÝLI A SARANČATA
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Možnosti záchrany tohoto i mnoha dalších druhů, spočívají
jedině v obnově údržby mokřadních luk na dostatečně velkých plochách a v zajištění migrační prostupnosti krajiny.
Současná údržba nepatrné rozlohy maloplošných chráněných
území a nemnoha dalších vhodných ploch nemůže dlouhodobé přežití těchto druhů zajistit. I když se jistě jedná o velmi
náročný úkol, je to jediná cesta, jak se pokusit ještě zvrátit
současný nedobrý stav. V opačném případě bude ochuzení
druhové rozmanitosti beskydské přírody značné a s velkou
pravděpodobností nevratné.

Z uvedeného důvodu silně ubyla, nebo zcela vymizela řada
druhů organismů, na biotopy mokřadních a rašelinných luk
vázaných. Z nejznámějších můžeme jmenovat rostlinu rosnatku okrouhlolistou nebo jiného motýla hnědáska rozrazilového. Samotná vřetenuška je dnes v Beskydech známa z posledních dvou lokalit, nachází se tedy na pokraji vymření.

tesařík jedlový

mrtvé jedlové dřevo

Jedle bělokorá je původní druh stromu naší přírody, který
je dosud početně zastoupen ve valašských lesích. V minulosti byla však její početnost výrazně vyšší, než je tomu
dnes. Ještě na začátku 19. století tvořil její podíl až 66%
složení lesních porostů. V průběhu 20. století z rozličných
důvodů její početnost poklesla až na současná asi 3%.

Tesařík jedlový (Pogonocherus ovatus) patří díky své vazbě
na živnou rostlinu – jedli bělokorou – mezi lokální druhy
naší zvířeny. Je to světle hnědě zbarvený brouk dosahující
velikosti pouze 4–6 mm. Larvy žijí v tenkých koncových
osluněných jedlových větvičkách.

Poté, co se valašské lesy v průběhu 20. století změnily
na 30 metrů vysoká pole na smrkovou kulatinu, stal
se na Vsetínsku vzácným nejeden lesní druh hmyzu.
Osud některých vymizelých druhů, jako například
tesaříka alpského, je však ještě o něco složitější.

Nádherně modrošedě zbarveného tesaříka alpského
(Rosalia alpina) komentoval G. A. Říčan ještě ve 30. letech
20. století jako řídce se vyskytující druh v Huslenkách. Již
tehdy tesaříků ubývalo, na vině bylo masivní vysazování
smrku namísto buku a jedle. Likvidovalo jej i důsledné odstraňování bukových souší, zlomů, či vývratů – čili míst,
na nichž je svým rozmnožováním bytostně závislý. Larvy totiž žijí v proschlých, osluněných bukových větvích
či kmenech. Tesařík alpský však není pouze „pralesním“
druhem brouka, který dokáže žít jen v rozpadajících se
přestárlých lesích. Z krajiny zmizely i další místa jeho vývoje – solitérní pokroucené buky z pastvin, polních cest
či z pasených selských lesíků. V rámci ČR žije tesařík alpský v početnější populaci jen v Čechách na Bezdězu a stále

Druh ale pravděpodobně dokáže nějakou dobu přežívat
i na velmi malém počtu hostitelských stromů, stačilo by
tak ponechávat skupiny jedlí na dožití. Jedinci tesaříka
zimují nejčastěji na stromech uvnitř porostu, méně často
na ponechaných skupinkách jedlí či na stromech na okraji
porostu a takřka vůbec nezimují na solitérních výstavcích
ponechávaných na pasekách. V případě holosečného hospodaření bez ponechaných jedlí dojde k okamžitému vymření místní populace. Stejně tak i plošné holoseče během
několika málo let dokáží vytlačit tento druh velmi rychle
z velkého území.

Pokles početnosti a celkový ústup tesaříka jedlového kopíruje úbytek jedle. Valašsko je jedním z posledních míst
s početnějšími populacemi, avšak i zde mizí díky nedostatečné obnově jedlí a rychlému plošnému odstraňování
přestárlých jedlobukových porostů. Při cíleném mapování
tohoto druhu byl nalezen ve všech starších lesích s podílem jedlí. Smutné však je, že i v rámci lesnatějších oblastí
Valašska se staré porosty s přimíšenou jedlí vyskytují jen
velmi lokálně a takřka vždy se jedná o torza původního
zapojeného porostu, který bude v blízké době vykácen.

TESAŘÍCI V BESKYDSKÝCH LESÍCH

Extrémní a na obhospodařování náročné podmínky, spolu
s postupným úpadkem pastevectví způsobily opouštění a zarůstání lokalit. To vedlo k redukci mokřadních luk na nepatrný zlomek jejich původní rozlohy.

Vřetenuška mokřadní byla
ještě v poměrně nedávné době
značně rozšířeným druhem
mokřadních luk a pastvin vyšších poloh Beskyd. Ty byly dříve obhospodařovány kosením
i pravidelnou nebo příležitostnou pastvou, a tak byla udržována vhodná stanoviště pro životaschopné populace tohoto
nenápadného motýla.

VŘETENUŠKA MOKŘADNÍ – RELIKT BESKYDSKÝCH MOKŘADNÍCH LUK

Lukáš Spitzer, Jiří Pavelka, upravila Marie Popelářová

Výzkum migrace těchto druhů byl proveden také na území
CHKO Beskydy v katastru obce Střítež nad Bečvou a Lhota
u Vsetína, kde byly po tři vegetační období, v letech 2005
– 2007, sledovány vybrané druhy a jejich pohyb v prostředí
smrkového lesa a louky se zaměřením na ekoton mezi těmito dvěma biotopy. Pro stanovení role jednotlivých biotopů
v životních cyklech jednotlivých druhů hraje roli především
rychlost, jakou se jedinci v rámci toho kterého biotopu pohybují. Zjednodušeně můžeme říci, že u epigeického hmyzu roz-

střevlík fialový

Zástupci čeledi střevlíkovití patří převážně k tzv. epigeickým,
tedy po zemi se pohybujícím, broukům. Přestože zástupce
jmenované čeledi spojuje mnoho společných vlastností, způsob, jakým využívají jednotlivé biotopy (lesní monokultura,
smíšený les, neobdělávaná louka, pole a především jejich ekotony, tj. přechodná hraniční pásma) je značně rozdílný.

les
ekoton
ekoton

ekoton/les
ekoton

střevlík zahradní
střevlík zahradní
střevlík nepravidelný

střevlíček černý
střevlíček kovový
Tomáš Ernest Vondřejc

Prostředí

Jméno druhu

15

21,5

15

30

35

Uražená vzdálenost
(m/den)

Následující tabulka zobrazuje srovnání rychlostí pohybu vybraných druhů sledované čeledi.

Budeme-li znát nároky jednotlivých druhů na prostředí
a faktory, které ovlivňují jejich aktivní pohyb, budeme pak
moci těchto vědomostí využít i pro náš vlastní prospěch,
např. k přirozenému boji proti škůdcům polních plodin.

lišujeme dva způsoby pohybu v prostředí. Tím prvním je tzv.
náhodné procházení, které je charakterizováno pomalým pohybem s mnoha zastávkami a s mnoha změnami směru pohybu. Toto chování je typické při hledání potravy na daném
stanovišti. Oproti tomu lze sledovat tzv. přímý přesun, který
je výrazně rychlejší, na delší vzdálenost a je zapříčiněn buďto
působením atraktantu (kořist, samice připravená k páření)
nebo je vyvolán ve snaze přesunu na jiné stanoviště. V takovém případě plní daný biotop roli biokoridoru, který může
být nezbytný pro zachování populace na daném území.

VÝZKUM EPIGEICKÝCH BROUKŮ V CHKO BESKYDY

Přírodovědci tak nemají za posledních několik desítek let
z Valašska žádný dokladovaný nález (a to ani fotograﬁi či
poznatelnou část jeho těla). Přesto je tato – příznačně –
šedá eminence valašských lesů stále s námi. Paradoxně

vzácněji se pak vyskytuje ve Vlárském průsmyku u Brumova-Bylnice.

tesařík alpský

Přesto je výskyt tesaříka na Valašsku stále pravděpodobný, vždyť jen kousek za hranicemi na Slovensku žijí desetitisícové populace. Proč je jasné hned při překročení
státní hranice. Lesy jsou tam divočejší, věkově rozrůzněné
a „neučesané“. Obrázek tamních porostů nám tak může
být návodem k umožnění jeho návratu a rozšíření i u nás.
Podstatně je tak nutné změnit přístup k lesnímu hospodaření – minimalizovat plochu holosečí, nechávat mrtvé
dřevo v lese v dostatečném množství a hlavně ponechávat
výstavky buků na pasekách na dožití.

totiž skoro není roku, kdy by nebyl viděn. Při debatách
s lesními dělníky či pracovníky pil vyplývají na povrch nálezy z Halenkova (údolí Dinotice a Lušová) nebo Nového
Hrozenkova z Brodské. Tento tesařík se nedá splést s žádným jiným, navíc prostředí pil a skládek dřeva jej velmi
intenzivně přitahuje. Nabízí mu totiž ideální místa ke kladení vajíček – rozštípané, osluněné, čerstvé, mrtvé dřevo.
Fatální však je, že dřevo je zpracováno rychleji, než larvy
tesaříků dokončí svůj několikaletý vývoj.
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