
Evropská fauna a její 
ochrana – 6

Bezobratlí 2 aka Hmyz



ALL SPECIES

Taxonomické úlety

- jepice, vážky, pošvatky a chrostíci 
spíše ve středu kontinent 

- mšice klesají už k mediteránu (-
temperátní diverzita), a totéž 
mšicožravé pestřenky (!) 

- v atlantické Evropě je málo všeho



Terestrické biomy
Nejasné hranice

Grónsko, Kapverdy, Sahel, Sahara, Ahaggar, Tibesti, Núbie, Povodí Nilu, Jižní 
Arábie, Balučistán, poušť Khash, podhůří Hindúkuše, Pamíru, Ťan-Šanu a Altaje, 
Sibiř



Terestrické ekoregiony



Tundra

- extrémně krátké léto

- hmyz v masách, ale krátce

- společenstva herbivorů spíše chudá 

- velká abundance na vodu vázaných skupin

- Plecoptera (studenomilný řád!)

- Diptera: komáři, muchničky, pakomáři, tiplice… vážky

-Trichoptera



žluťásek Colias hecla Colias werdandi

Extrémně diverzifikovaný rod, od 
Arktidy po tropy, ž.r. zhusta Fabaceae 
(zde: Astragalus spp.)

hnědásek Euphydryas 
iduna

okáč Erebia polaris Erebia disa

perleťovec Boloria improba

B. frigga B. chariclea

okáč Oeneis bore – druhý 
„studenomilný“ rod okáčů



Soumračník Pyrgus andromedae – arktoalpínská disjunkce

modrásek Argiades glandon aquilio: artkoalp. disjunkce, 
ž.r. kozince a lomikameny



Ring species problem: jsou cirkumpolární druhy 1 nebo více druhů?

Colias palaeno



Borearctia menetriesi 

– seversko-kontinentální přástevník, extrémně vzácný
V Finsko, Polární Ural, Altaj…

Tundroví přástevníci

Acerbia alpina 

– horská tundra Skandinávie + 
nejvzdálenější sever (a hory) v Rusku + 
sev. Americe.

Pararctia laponica 

– cirkumpolární, 
daleký sever… 



Vážky

Somatochlora alpestris – lesklice horská

Rašeliniště a hranice lesa

Aeschna caerulea – šídlo horské



Píďalka podzimní

Epirrita autumnata

Jepsen et al., 2008, Climate change and outbreaks of the 
geometrids Operophtera brumata and Epirrita autumnata in 
subarctic birch forest: evidence of a recent outbreak range 
expansion. J. Animal Ecology 77, 257-264.

Druhově chudé systémy

 náklonnost k cyklickým 
přemnožením

 posíleno změnou klimatu



1989 - 2009

„…the mean number of butterflies and moths 
per site, but not wild bee species, increased 
significantly. Among the species that were 
recorded in both periods, the average altitude of 17 
species had shifted downhill, 12 shifted uphill, and 
the altitude of the remaining 17 had not changed. 
While alterations in community composition 
were greater at the highest altitudes, changes 
in the insect community were smaller than 
expected, indeed much smaller than those 
reported from agricultural landscapes in North-
West Europe…“



„… the role of potential glacial 
refugia and subsequent 
recolonization, as well as the 
dispersal potential of some EPT 
species…“ 



Tajga

- vegetační sezóna vyhovuje jehličnanům (transpirují i při t ~0 st. C)

- z listnáčů bříza, osika, vrby… (malé, rychle rašící listy)

- velký cyklus dřevin: insect outbreaks + požáry

- srážky > výpar, tendence k rašelinění

- spousta zajímavých druhů vázaná na rašeliniště

- tajga u nás: horská (smrčiny) i pánevní (Třeboňsko, Českolipsko)



Clossiana frigga

Erebia embla Erebia ligea: u nás cca 
800-1300 m

Colias palaeno – žluť. 
borůvkový (vlochyně!)

Boloria thore (BoreoMont) B. titania (BoreoMont)

Proclossiana eunomia
(BoreoMont, Šumava!)

Coenonympha tullia (o. 
stříbrooký): rašeliniště, 
např. Borkovická  blata

Oeneis jutta: už Pobaltí

Boloria aquiloinaris 
(perleť. mokřadní): 
rašeliniště (klikva!), např. 
Ruda u Horusic

Clossiana freija

Vacciniina optilete (modr. 
stříbroskrvrnný) – i u nás, žr 
vlochně



Pygaera timon – vztyčnořitka vzácná

Klasický tajgový druh, v minulosti loven i u nás 
(záhadně: Brno), zálety asi i dnes (databáze)

Odontosia sieversi – hřbetozubec jarní

Vývoj na bříze, znám ze stř. Moravy (Nízký 
Jeseník, Pomoraví, Hostýnské vrchy)



Cosmotriche lobulina – bourovec měsíčitý

Vývoj na jehličnanech, jižněji v horách

Thaumatopoea pinivora – bourovčík

Zástupce jednoho ze 3 evr. druhů, výskyt okol Baltu a 
dále do Ruska, suché bory

+ mnoho druhů známých i od nás: bekyně mniška, lyšaj borový, 
bourovec borový, strakáč březový…



Pytho colwensis 

… flagship pro ochranu starých porostů ve 
Fensokandii – i tam mají naše problémy

Cornmutilla lineata (nedávno quadrivittata)

… staré usychající smrky, v ČR v horách (zvl. Jeseníky)



Ceruchus chrysomelinus, roháček jedlový

- červená hniloba (nejen) jedlí

- pralesovité jedlobučiny a smrčiny



Carabus menetriesi

- N2K

-Tyrfobiont

- šumavský špek



Boreální vážky
…

Aeschna subarctica

- holarktická- ring species?

Somatochlora arctica

- druh spíše tajgový

- areál po Japonsko



Dtiscus latissimus, potápník široký

Délka 45 mm!

- velká a spíše oligotrofní jezera

- býval i na Třeboňsku

- dosud dost v Polsku, Dánsku, Skandinávii…

- N2K

Native: Austria; Belarus; Bosnia and Herzegovina; Denmark; Finland;  Italy; Latvia; Norway; 
Poland; Russian Federation; Sweden; Ukraine

Possibly extinct: Croatia; Hungary; Romania; Slovakia; Switzerland

Regionally extinct: Belgium; Czech Republic (posl. 1957!); France; Germany; Luxembourg; 
Netherlands



„existence severního 
a alpského kládu“

„holocénní expanze a 
promíchání“



Kvartérní historie boreálního
vs nemorálního druhu

Eunomia: jedna kolonizace Sev. Ameriky, v 
Palearktu stopa retreat-return

Selene: vícero kolonizací/refugií v Sev. Americe, v 
Palearktu panmiktická populace



Modely výskytu 

Vlevo současnost, vpravo 
LGM



Lesy (+ savany) mírného pásu

Žehůňská obora (doubrava) Blanský les (bučina)

Čertoryje (doubrava) Valašská krajina („bučina“)

Lužní les (Přerovsko)

Lužní les (Soutok)



KORUNY STROMŮ

Celastrina argiolus, 
modr. krušinový

Satyrium w-album, 
ostruháček jilmový

Quercusia quercus  
ostruháček dubový

KORUNY + SVĚTLINY

STÍN

Pararge aegeria, okáč pýrový

Apatura ilia, batolec červený A. iris, b. duhový Limenitis populi, bělopásek topolový

Lim. camilla, bělop. dvouřadý
Nymphalis antiopa, babočka 
osiková Polygonia c-album, b. bílé c



Jasoň dymnivkový, Parnassius 

mnemosyne Okáč jílkový, Lopinga achine

SVĚTLINY VŠEHO DRUHU

ŘÍDKÉ LESY

Hamearis lucina, 
pestrobarvec petrklíčový

Hnědásek osikový,
Eupydryas maturna

Okáč hnědý,
Coenonympha hero

Argannis paphia, 
perleťovec stříbropásek

Anthocharis cardamines, 
bělásek řeřichový

Gonepteryx rhamni, žluť. řešetlákový

Pieris napi, běl. řepkový

Satyrium ilicis, 
ostruháček česvinový

Bělásek východníá,
Leptidea morsei



KŘOVINY

LOUKY – s křovinami

Coenonympha arcania, 
okáč strdivkový

Satyrium spini, 
ostruháček trnkový

Thecla betulae, ostruháček březový

Argynnis adippe, 
perleťovec prostřední

Aphantopus hyperanthus, 
okáč prosíčkový

Melanargia 
galathea,o. bojínkový

Erebia medusa,o. 
rosičkovýArg. aglaja, perl. velký

Brenthis hecate, perl. 
dvouřadý

Heteropterus morpheus, 
soumračník černohnědý

LOUKY – obejdou se bez křovin

Thymelicus sylvestris, 
soumračník metlicový

Melanargia 
galathea,o. bojínkový



Případ lesních motýlů
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Střední a nízké lesy, pastevní lesy

Dřív: přírodní disturbance + velká zvířata

V ČR: EX – okáč hnědý*, bělásek východní*, bělopásek hrachorový 

Poslední lokalita: hnědásek osikový*, okáč jílkový*

Ustupují: jasoň dymnivkový*, ostruháček česvinový …   



Případ „velkých můr“
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… to samozřejmě ne-znamená, že neexistují můry stinných lesů … Jen nejsou tolik ohrožené

Stauropus fagi, 
hranostajník bukový

Drynomonia 
velitaris, 
hřebtozubec jižní

Agila tau, martináček bukový

Peridea anceps, 
hřbetozubec plachý

Notodonta dromedarius, 
hřbetozubec březový

Eriogaster catax, 
bourovec trnkový N2K

Pericalia matronula, přástevník střemchový - EX

Gastropacha 
quercifolia, 
bourovec ovocný



Případ lučního N2K motýla – hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

Struktura, závětří, úkryty… 



Rhyparoides metelkana

Biotop - Maďarsko

… atraktivní mokřadní druh

…. extrémně ostrůvkovité rozšíření, podél velkých 

řek



Případ lesních brouků

+ Algeria, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, 
Iran, Morocco, Tunisia, 

Cerambyx cerdo, tes. obrovský

Rosalia alpina, tes. alpský

Pozor: výskyt v 
ČR je blbě, viz 
Lukáš Drag

Česká lokalita – Bezděz. 

Jsou jižnější lokality „normálnější“?

Soutok, Lednický park, 
Lánská obora …  Třeboňsko, 
introdukován na Hluboké



Krasec Eurythyrea quercus

Obr. 7 – Čerstvé výletové otvory 
Eurythyrea quercus



Lucanus cervus, roháč obecný

Insect Conservation and Diversity (2011) 4, 23–38



Osmoderma (= páchník) species complex

Audisio et al., Fragmenta entomologica, 39 (2): 273-290 (2007)

- naturový „druh“

- flagship – dutiny obývají další druhy, hodně zkoumaný (Švédsko: Ranius)

- solitéry … ale i městské parky, rybniční hráze, vrbovny… 

- diverzifikace v glaciálních refugiích



Carabus variolosus, střevlík hrbolatý

Loví (v běhu) pod vodou

Drobné lesní vodoteče

„Náš“ lesní endemit!



Hydrophilus piceus, vodomil černý

Největší vodní brouk vůbec … je evropským endemitem

Imágo až 50 mm

Larvy dravé, dospělci býložraví



Vlevo mikrosatelity, vpravo COI, pattern relativně 
rychlé kolonizace z glaciálních refugií. 



Mikrosats.

COI

Buk (2 druhy) vs. tesařík v 
Postglaciálu



Učebnicový lesní druh – okáč pýrový (recyklováno z 3. přednášky)

Historical and current patterns of gene flow in the butterfly Pararge aegeria

Historical and current patterns of gene flow in the butterfly Pararge aegeria, Volume: 45, Issue: 7, Pages: 1628-1639, First published: 13 May 2018, DOI: (10.1111/jbi.13354) 



Ochranářsky k lesům mírného pásu

- o interglaciál dříve to zas tak moc lesy (všude) nebyly

- HETEROGENITA

- „nekompletní ekosystémy“

- extenzívní zemědělství + lesnictví coby nechtěná náhrada

Perspektivy: 1) Management chráněných území.

2) Management mimo ChÚ - biologicky smysluplné „ekodotace “

3) Disturbed grounds (vojenčáky apod.)

4) Rewilding



case study: OTEVŘENÉ LESY





case study: VOJENSKÉ PROSTORY



Červeně: druhy z 
červených 
seznamů

case study: KAMENOLOMY



case study: INTENZÍVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

VELIKOST POLE

NON-CROPS LARGE SCALE

NON-CROPS SMALL SCALE



ATLANTSKÁ (pod)OBLAST

- vliv moře a Golfského proudu

- chladná a vlhká léta, deštivé zimy s minimem 
mrazových dní

- mix stálezelené a opadavé vegetace

- region druhově chudý: nepříznivé podmínky 
nebo malá rozloha?

- přechod do kontinentálního regionu plynulý, 
nejasná hranice



Figure 1. Percentage of butterfly 
species of the two hibernation modes 
showing a long-term decrease in 
distribution along an east–west gradient 
in climate and nitrogen deposition. 
Indications of average winter–spring 
temperatures and nitrogen deposition 
are shown qualitatively by transformed 
values (temperatures °C × 10, nitrogen 
in mg m−2/30). 

Figure 2. Trends in butterfly abundance 
in the Netherlands for species hibernating 
as egg–larva (N=23) or as adult–pupa 
(N=13), based on the Dutch monitoring 
scheme. The abundance is indicated as 
an index (±SE) with a value relative to 
100 in 1992, the year monitoring started. 

Efekt chladných jar --- či příliš teplých zim

Wallis deVries et al., 2006, GLOBAL 
CHANGE BIOLOGY 12: 1620-1626 



Přástevník Atlantarctia tigrina

Tzv. „atlantomediteránní druhy“ – těch není zase málo (ale ani moc)

Okáč lipnicový Pyronia tithonus

… mapa je dost nepřesná, 
ve skutečnosti +/- sleduje 
moře, jde do J Švédska a 
Pobaltí, zato v UK je všude



Carabus auratus – střevlík zlatitý

Atlanto-kontinentální vikariace … výsledek (starší) speciace v J refugiích

Pseudophilotes baton –

modrásek černočárný

- 1 generace / rok

- Boletice! a teplé ostrůvky Pošumaví

Pseudophilotes vicrama –

modrásek východní

- 2 generace / rok

- stř. Čechy aj. Morava

Ne vše je ale vikariance – zde druhy z jiných podrodů…

Carabus auronitens – střevlík zlatolesklý



Pro nás zásadní: Vědecká ochrana hmyzu VZNIKLA PRÁVĚ ZDE



Okáč metlicový – i u nás, např. 
výsypky a odkaliště 
kamenolomy…

V atl. oblasti PÍSEČNÉ DUNY

„Opportunistic site-occupancy data“

… z nich, a z metapop. modelů, numericky 
dopočtena imigrace a site occupancy 
probability



STEPI

Askania nova, Ukajina Okolí Kluže, Rumunsko

Kontinentalita 

- daleko oceánských vlivů

- srážkový deficit omezuje růst dřevin

- teplá léta, studené zimy (někdy s nedostatkem srážek)´, vysýchavé větry

Dominance trav

Výpar > srážky => zasolování půd, slaniska

Význam řek: mokřady, galériové lesy



Colias chrysotheme, žl. 
úzkolemý – vyhynul, přežívá v 
Maďarsku

Okáč kostřavový Aerehtusana 
arethusa Okáč Pseudochazara hippolyte

Okáč Chazara persephone

Argynnis pandora, perleťovec 
červený – zalétá k nám Colias erate, žl. tolicový–

expanze koncem 80. let

Modrásek Cupido osiris – už v 
Maďarsku, po J Sibiř okáč Melanargia russiae

Batolec Apatura metis – od 
Rakous na V, galériové lesy



Modrásek Pseudophilotes bavius: Makedonie, 
vnitřní Turecko, J. Rusko, Maďarsko(!)

Okáč Proterebia afra: Chorvatsko, řeko-
makedonsko, Turecko, J. Rusko, Sfř. Asie

Bělásek Elphistonia pennia

Stepní enklávy v Mediteránu

Askion Mts. – ve srážkovém 
stínu jiných hor



Hipparchia statilinus – okáč písečný

Na severu vázán na písčiny; na východě „stepní“, v Mediteránu taknějak všude.

V CZ EX až v 90. letech

Brintesia circe– okáč voňavkový
-Největší evropský okáč

-Rovněž i ve Středomoří

- současná expanze



Arctia festiva – přástevník špenátový

Písčiny a „vyžrané“ pastviny

Od Stř.Evropy (v ČR EX) po Čínu; včetně 
V Středomoří

Kiskunszág, Maďarsko
vše výskyt do r. 1980… 
(naposled Hodonínsko, 70. léta)



Přástevník Lacydes spectabilis 

– jižní Rusko

Drvopleň Paracossulus (= Catopta) thrips

– v Maďarsku, a snad i dále, vázána na fenomén alkalinních jezer

- N2K druh



Píďalka Phyllometra culminaria

- Malinká píďalka (snad jedna z nejmenších)

- Obrovská vzácnost v Maďarsku … pak až na Východě



Carabus hungaricus, střevlík uherský

- od Uher po Kazachstán, ale v řadě 
poddruhů, ten náš je nominotypický

- N2K



Kozlíčci rodu Dorcadion

- vývoj na koříncích trav

- hódně druhů (4 v ČR)

- krom východ. stepí i 
Středomoří, kde v horách

Kozlíčci rodu Phytoecia

- vývoj v lodyhách bylin, už na J. Moravě velká diverzita, na 
východ ještě větší



Smrtníci (Blaps) a jejich příbuzní
(čeleď Tenebrionidae)

Majky a jejich příbuzní (čeleď Meloidae)

Meloe violaceus : 

žila i u nás, EX M. decorus M. scabriusculus

Specializace (hypermetamorfóza) => nejvyšší extinction rate mezi našimi brouky

Melabris spp. (Meloideae) 

Ve stepích druhově bohatý rod.

M. uralensis



Krasci – rod Sphaenoptera

Slaništní krajník – Calosoma reticulatum

S. antiqua

Od Moravy po 
Kazachstán, už jen na 
Mohelně, vývoj v 
kořenech jetelů, ca 10 
mm

S. substriata

Od Moravy po 
Kazachstán, stále 
poměrně dost lokalit, 
vývoj v kořenech 
hvozdíků.

-slaniska a písčiny JV, ale i S (okolí Baltu) 

- u nás EX



Nosorožík Pentodon idiota

- vázán na slaniska

- zasahoval do ČR (Čejč, 
Lednice) - EX

Chrobák Bolbelasmus unicornis

Bizarní neb: vývoj na lanýžích

Ne úplně stepní (od UK po Rýn)

U nás EX, naposled – Čejč na JM. N2K

Chrobák révový, Lethrus apterus

Vývoj na zkvašených listech, které tahá 
do hnízda. Též EX na JM.



Kobylka sága (Saga pedo)

- od Pálavy na východ a jih

Acrida oxycephala

pravý pontický druh

„Uherská“ sarančata
Acrida ungarica – saranče uherská

Mediterán, Maďarsko, stepní pás



Paracalopteus caloptenoides

Saranče Aiolopus thalassiunus

- Slaništní a stepní, žila i na J Moravě, EX

2 lokality na Slovensku, velká vzácnost v Dolním 
Rakousku. Od Uhrer na východ. 



V Evropě celkem 4 spp., další v potnické a 
iránské oblasti

Bradoporus macrogaster - EN



Opakovaná kolonizace Balkánu v době 
glaciálů
Naopak „stabilbní“ areál ve východních 
stepích



STŘEDOMOŘÍ

- roční úhrn srážek nemusí být 
nijak malý – Boka Kotorská je 
nejdeštivější místo v Evropě!

- unikátnost mediteránního klimatu

- biodiversitní hot-spot

- glaciální refugia severnější fauny

- kolébka civilizace 



PHRYGANA – nízké keříky

MAQUIS – vyšší keře



LISTNATÉ LESY – otevřená savanová 
struktura, uzavřené v blízkosti vody, 
dlouhý vliv člověka



Charaxes jasius

Gonepteryx cleopatra

Pestrokřídlec Zerynthia cerysi Otakárek Papilio alexanor

Bělásek Colotois evagore Bělásek Elphistonia 
pennia

Bělásek Anthocharis 
damone

pestrokřídlec Archon apollinus

G. farinosaŽluť. čilimníkový, Colias 
crocea - tažný



Danaus chrysippus Okáč Kirinia roxelana
Libythea celtis (už J. Slovensko)

Bělopásek jednořadý, 
Limenitis reducta

Okáč Melanargia larissa

Ohniváček Lycaena thetis

Chilades trochylus

Nejmenší evr. 
deňákLampides boeticus

Euphydryas desfontanii

Tarucus balcanicus



Pseudophilotes barbagiae

Papilio hospiton

Coenonympha corinna

Maniola nurag

Aglais ichnusa

Argynnis elisa

Hipparchia neomiris

Ostrovní endemismus –
příklad Korsiky a Sardinie

Polyommatus coridon gennargenti

Dále: Kypr, Kréta, Dodekanésy, Ligurské ostrovy, Baleáry, Malta.



Horský endemismus – příklad Řecka

Turanana endymion taygeticaPolyommatus menelaos

Agrodiaetus nephohiptamenos Pseudochazara orestes

Taygetos Mts., j. 
Peloponés

Falakro Mts., řecká 
Makedonie

+ hory středního Řecka, Apeniny, Sierra Nevada a další pohoří Španělska, Atlas, 
Libanon… 



Graelsia isabellae
Perisomena caecigena

- Imága na podzim

MARTINÁČOVITÍ - Saturnidae

Saturnia spini, martináček trnkový

- Spíše pontomediteránní, žil i u nás, EX
Saturnia pyri, martináč hrušňový



Acanthobrahmea europea

BRAHMAEIDAE  - jediný druh

-Malá čeleď s většinou druhů v 
JV Asii a Africe

- jediná lokalita Monte Vulture, 
izolovaný vulkán

- doba letu zjara, žír na 
Ligustrum, Fraxinus



LYŠAJOVITÍ – Sphingidae: Druhy migrující i k nám 

Daphnis nerii, l. oleandrový

Marumba quercus, l. dubový

Příklad druhu u nás vyhynulého

Hyles livornica, l. vinný Agrius convolvuli, l. svlačcový



Rethera komarovi Sphinx maurorum 
(západomediteránní 
„lyšaj borový“)

LYŠAJOVITÍ - Sphingidae

Theretra alecto – od Řecka po Indii
Hamearis 
croatica

Hyles cretica: endemit 
Kréty a okolních ostrovů, 
od blízkých druhů ho 
izoluje čas páření (!)



Apopestes spectrum – velká (tak 12 cm?) 
obluda, estivuje v jeskyních

NOTODONTIDAE - Hřbetozubcovití

Neoharpyia verbasci – západomediteránní věc Paradrymonia vittata – živ. rostlinou platany

NOCTUIDAE – Aspoň 1 příklad
ARCTIIDAE

Rod Ocnogona spp.



PHASMIDA - strašilky

Bacillus rossi – většina Mediteránu

Clonopsis gallica – většina 
Mediteránu

rod Lyptynia– Španělsko, několik druhů



MANTODEA - kudlanky

Empusa fasciata (kudlanka 
jižní) – východ Mediteránu

Ameles spp.– více druhůPerlamants aliberti.–
západní Mediterán

Iris oratoria



Neuroptera - síťokřídlí

Stuholetka (Nempotera sinuata) 
– v Evropě celkem 3 druhy

Larva dravá, „vyčkávací“ lovec. Palpares libelluloides – motýlovec 
jižní

Rozpětí 15 cm, larva si nehloubí 
jamku

Pakudlanky: 

rody Mantispa (4 spp) + Namptispa (1 sp)

- larvy predují v kokonech slíďáků



COLEOPTERA - tesaříci

Morimus asper

-3 poddruhy odpovídají glac. refugiím

- od nás jen pár záznamů

Cerambyx miles

- zástupce několika dalších spp. rodu

Purpuricenus spp.

- v Evr. na 12 druhů, většina v 
Mediteránu, u nás t. broskvoňový, CR



COLEOPTERA - krasci

Chalcophora detrita 

Kongenerický s našim kr. 
měďákem, snad i větší. Pinie aj. 
borovice

Capnodis cariosa C. miliaris C. porosa

rod Capnodis

Velké lesostepní druhy, „ovocné“ dřeviny.  

C. tenebrionis –

zasahoval do ČR, ale asi už EX



P. sommeriP. duponchelli

P. gigas

P. scabrosus

Největší evropští střevlíci – rod Procerus

.. Spíš submediterán až hory…



Další mediteránní HIGHLITGHTS

- Zlatohlávci, chrousti, chroustci, vrubouni…

- Několik druhů termitů, několik druhů snovatek (řád Embioptera)

- Cikády … včely a vosy … ploskorozi … žahalky… 

Heterocnemis graeca

Cetonischema speciosa

Turecko, Levanta + Thrákie

Megascolia maculata



Ochranářské problémy: 

- opuštění pastvy

- opuštění vesnic (staré sady, zídky atd.)

- zalesňování

- urbanizace pobřeží…

- malé povědomí veřejnosti

V zásadě stejné, jako u nás, ale v mega-
diversitní oblasti … 



ALPÍNSKÝ BIOREGION

Adamovičova linie

odděluje DVA TYPY vysokohorské vegetace + fauny



Velebit – obojí!

Parnassos (GR) – XEROMONTÁNNÍ, 
= oromediteránní 

Vysoké taury (A) –
ARKTOALPÍNSKÝ



- vliv zalednění

- arkto-alpínské disjunkce 

- letní srážky

- „tundra“

- menši vliv zalednění

- tuaranské (stř. Asie) disjunkce

- letní sucha

- „studená step“





E. melampusE. pronoeE. manto

E. tyndarus

E. ligea E. euryale E. montana

E. pluto

E. gorge

E. pharte

E. epiphron

Okáči rodu Erebia

- svět 90+ spp, Evropa 46, Alpy 38, ČR 6

- 10 endemitů v jen Alpách

- specializace: výšková, biotopová, dle 
podloží…





Erebia pandrose – boreolapinský 
euroasijský areál



Erebia manto – příklad alpínské disjunkce



A ještě jeden příklad: Erebia epiphron



A příklad xeromońtánního typu: Erebia ottomana



Rekonstrukce glaciálních areálů – vysokohorský E. epiphron

Rekonstrukce glaciálních areálů – motnánní E. euryale

Schmitt et al. 2006, J. Evol. Biol. 19, 108–113

Sampling sites + Na

Schmitt & Haubrich, 2008, Mol. Ecol. 
17, 2194-2207





The origin

Beginning of Miocene 23mya

cold, dry climate - spreading 
and diversification of grasses

7-4 mya

Pliocene (5.3-2.5) mya – cooler climate

Beringian bridge II (10-3.5 mya)

Middle Miocene 17 mya

Mt Orogeny > dry belt in 
the center of continent

+ drop in of temperatures

tyndarus group 

Older (9mya) 
than have been 
expected 
(1.3mya)



Colias phicomone
Pontia callidice

Euchloe simplonia. 
Pyreneje a Z. Alpy

Albulina orbitulus
Hněd. Euphydryas cynthia

Hnědásek Melitaea asteriaPerleťovec Boloria pales

Coenonympha darwiniana

Oeneis glacialis

Coenonympha gardetta



• Asie

• Amerika

• Evropa

COI, wingless, Gapdh, 
RpS5

MrB, 200.000 gen, PP

18 spe, 31 ind.

Oenesis spp.
V Asii a Améru diverzita 
jako v Erebia Evropě 



Jasoň alpský, Parnassius phoebus

výhradně v horách

živ. rostlinou Rhodiola sp.

Jasoň červenooký, Parnassius apollo, 

i nížinné populace (… spíš historicky…), 

živ. rostlinou Sedum spp.

Vysokohorský a do hor vytlačený druh



Parnassius phoebus (j. alpský) – holarktický „relikt mamutí stepi“
mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (COI), 203 samples (72 locations) 

Mělká divergence: poslední glaciál, další až Holocén



Mitochondrial phylogeography of the Holarctic Parnassius phoebus complex supports a 
recent refugial model for alpine butterflies

Journal of Biogeography
Volume 39, Issue 6, pages 1058-1072, 23 JAN 2012 DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02675.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2699.2011.02675.x/full#f2

Figure 2. Species distribution models (SDM) and palaeoclimate. Modelled geographical 
distribution of climatic niche for the Holarctic Parnassius phoebus complex obtained by Maxent 
analysis under current conditions (a) and climate model for 21 ka (b). Western North America is 
enlarged in panels (c) current conditions and (d) 21 ka.

Doba mamutí 
stepi… 



Parnassius apollo (j. červenooký) – Palearktický „glacial invader“

„…sequence divergence is relatively shallow, consistent with a recent 
(late Pleistocene) colonization …P. apollo is best viewed as an atypical 
glacial invader in southern and western Europe, the isolated, montane 
populations of which, threatened by climate warming, retain a large 
fraction of the species evolutionary heritage…“



Holoarctia cervini Chelis simplonica

Vysokohorští přástevníci – endemiti Alp

Huňatci (r. Glacies) – denní píďalky s brutální radiací

Vysokohorský bourovec

G. quadrifaria – i 
Krkonoše 

G. alpinata – i 
Jeseníky + 
Krkonoše 

Setina aurita

Sciadia tenebraria – jiná 
denní alpská píďala

Malacosoma alpicola



Carabus fabricii



Miramella alpina

-Brachypterní montánní saranče (Alpy, 
Pyreneje, Karpaty); 

- v ČR v Jeseníkách + na Sumavě, 
Třeboňsku + Veselsku (rašeliniště)

Podisma pedestris 

– většina evr. hor, po Altaj, pár 
hist. hlášení i z ČR (EX)



Colias aurorina

Colias caucasica balcanica

Pseudochazara graeca

Pieris mannii

Pseudochazara geyeri

A co POD Adamovičovou linií?

Coliasové: Balkánské hory, Libanon, Turecko, Kavkaz

Diverzita: stř. Asie, Turecko, Irán … po Atlas

Ultraaricia anteros
Agrodiaetus iphigenia Polyommatus eroides



Fauna je tedy vyloženě stepní(!) – dává to smysl, s horkým létem a mrazivou 
zimou

+ můry (zvl. Noctuidae – vikariance se stř. Asií), rovnokřídlí, kozlíčci rodu 
Dorcadion…

A nejen to: ona vyznívá směrem k severu

Polyommatus eroides

Příklad: Polyommatus eroides

Balkánské hory, Pálava, okolí Krakova v 
Polsku

Naše Pálava tak není „poslední výspou 
Středomoří“, ale poslední výspou 
Libanonu či Turecka.



482 spp (v EU 451)





Pyrrhosoma elisabethae
(CR)

Cordulegaster helladica
(VU)



693 selected species, z nich třetina endemická

- Cca ¼ DD a 1/3 ohrožená

The families and subfamilies: were the Alleculinae, Boridae, 
Bostrichidae, Cerambycidae, Cerophytidae, Cetoniidae, 
Cucujidae, Diaperinae, Elateridae, Erotylidae, Eucnemidae, 
Euchiridae, Lucanidae, Mycetophagidae, Oedemeridae, 
Phrenapatinae. Prostomidae, Pythidae, Rhysodidae, 
Stenochiinae and Trogossitidae.





(i) Apidae and Megachilidae form the group of long-tongued bees; 
(ii) Andrenidae, Colletidae, Halictidae and Melittidae represent the 
short-tongued bees.



Denní motýli – 482 (142 end.) – 9 % ohrožených
Vážky  - 137 (18 end.) – 15 % ohrožených 
Saproxyličtí brouci – 18 % ohrožených (a hodně DD)
Rovnokřídli - 1082 (739 end.) - 26 % ohrožených
Včely - 1900 spp. - 9 % ohrožených (ale skoro polovina DD)

SKORO jako by se zdálo, že tradiční ochranářské modely (motýli) jsou 
méně ohrožení, než jiné skupiny …. 


