
Ochrana bezobratlých 

– tedy hlavně hmyzu



„chránit faunu“ de facto znamená chránit hmyz…



Vliv kovariát – bez např. poklesu 

„arable land“ ještě horší





Gamma diversity (total number of species across all grassland or forest sites) (a), 

biomass (b), abundance (c) and number of species (d) of arthropods were recorded 

in 30 forest and 150 grassland sites across Germany





Věděli jsme už dlouho – II. transektový monitoring motýlů

- od poloviny 70. let (E. Pollard, Monks Wood, UK)

- transekt 1x týdně, minimálně 10 ročně

- v Británii nyní 2000 transektů/rok

- v ČR jsou čerstvě 1. výsledky (7 let, 36 transektů)

(Van Dyck et al., Conserv. Biol. 2009)
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Motýl zakladatel: Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)

Jeremy Thomas: jeden z 

„otců zakladatelů“ moderní 

ochrany hmyzu



1991

1993

1994

2003

2012

Motýli kontra „klimax“



Metapopulační teorie: 

- krajina je heterogenní

- zvířata žijí v prostoru a 

čase

Re-definice „habitatu“

- vegetace podmínka 

nutná, ne dostačující

- populační (např. 

mobilita) a etologické 

aspekty



Z trošku jiného soudku





Species composition was most influenced by canopy 
openness, with the beetle community responding 
positively to openness but the fungal community 
responding negatively. Species richness of beetles was 
also most influenced by canopy openness, while the 
number of red-listed beetle species was more 
associated with dead wood quantity.





Verova kniha (2001) ledacos postavila do latě

… dá se říct, že vše, co evropská ochrana hmyzu dělá, jsou 

„data, poznámky a doplňky k Verovi“ 

… sám přitom vůbec nemyslel na hmyz – řešil hlavně 

regeneraci dubu vs. stínomilných dřevin



I. síť dobře menežovaných chráněných území

- v malých aktivní péče, ve velkých vhodný disturbanční režim

- specializovaná opatření pro nejohroženější druhy

II. biologičtější hospodaření v „normální“ krajině 

- agro-envi, biozemědělství, ekologické lesnictví…

III. ekologickou obnovou získávejme přírodu zpět

- postindustriální a urbánní habitaty

IV. dělejme to pro lidi

- osvěta, vzdělání, turismus a rekreace, politická podpora

Není Brit ani Němec, ale 

JIHOAFRIČAN



Ekologická obnova, postindustriály 



Když to vše dáme dohromady … 



Velké „evropské“ téma: Ekologizace zemědělství

Nejrpve zkoumána negativa … 

Snahy o zlepšení: Agro-envi atd., studie na single-taxonech, na úrovni jednotlivých 

taxonů

Následovaly multi-taxa studies

Nejnověji functional traits analyses

fourth-corner methods + jejich deriváty

velké databáze znaků napříč taxony, jednotné sampling protokoly

Proč to? 

Obrovské granty, jedná se o „největší investici do ochrany diverzity“ (EU level)











Pásová seč

a jiné diverzifikační metody

- historicky (Morris, 1980s)

- u nás se dotační dravci dlouho 

bránili 

- ve velkém od předloňska (tuším)



Když to vše dáme dohromady



* Zničená struktura krajiny, krajinné zrno…

„uklizená“ krajina

* Zelené pouště namísto lesů – nejen druhy, ale i 3d struktura, věk… 

* CHEMIZACE: po útlumu řekněme z let 82-00. 

- glyfosát, odolné plodiny: pravěp. Nepřímý efekt, přes nektar, živné 

rostliny

- neonikotinoidy: pravděp. Efekt ovlivňují chování

Nevhodné testování: testuje se jen přímý letální efekt 

* Zmizení hosp. zvířat z krajiny, efekt na půdní biotu, koprofágy… 

* Klima – navrch toho všeho



v souladu s tradicí je Británie víc o „charities“, kontinentální země 

o státních institucích a odborných společnostech



Ze stránek britské BC (retrieved 2012) – motýlí rezervace 

(samozř. Nejsou jediným spolkem, který „dělá motýly“ – a hodně času věnují  

vyjednávání s jinými ochranářskými oraganizacemi)



Opět ze stránek britské BC (retrieved 2012) 

projekty



Perleťovec fialkový, Boloria euphrosyne

Druh světlých lesů a lesních světlin

Maloplošná obnova pařezení



Perleťovec dvanáctitečný, Boloria selene

Zvětšení rozloh stanovišť a péče o ně



„secondary calcareous grasslands“

Modrásek nejmenší – Cupido minimus – cílená práce s postindustriálními 

habitaty



Hnědásek chrastavový – Euphydryas aurinia – land management advice



A teď Vás překvapím: zásluhy EU

Spíš souhrou náhod v Habitat Directive 

Solidní výběr druhů řídkých lesů

Stepních trávníků

Horských biotopů

Mokřadů

Saprpoxylů … 



EU požadavky, monitoring atd.

 boom paralelních / společných projektů po 

Evropě

 poprvé jsme se o hmyzu dozvěděli něco 

kontinentálně platného 

V HabDir jsou ovšem i absurdity

Calimoroha quadripunctaria Zerynthia polyxena Lycaena dispar

„údolí motýlů“ Na J ruderální druh brutální expanze



Příklad evropského financování



Evropský gradient v ochraně hmyzu

Británie (+Nizozemí + Skandiávské země)

Německo (+ Švýcarsko + Česko + Maďarsko + Polsko + Pobaltí etc.)

Fracie, Španělsko, Itálie, Rakousko…

Balkán + zbytek východních zemí

Nápadně reciproký druhové bohatosti … 



Ochranářské spolky podle britského vzoru i jinde 



- lobbing na euroúrovni

- evropské mapování a monitoring

- celoevropské záchranné programy





Běžící programy u nás – I. oficiální

Snaha udržet hnědáska osikového (Euphydryas maturna) na poslední lokalitě

Péče o louky s výskytem hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia)



Běžící programy u nás – II. už méně oficiální

Okáč skalní: 

asanační péče o poslední lokality, záchranný chov „česko-rakouských 

kříženců“, reintrodukce do Českého krasu



Běžící programy u nás – III. už méně oficiální



Ochrana hmyzu v jiných bohatých 

zemích

USA

Japonsko



V čem je Amerika jiná 

• Rozloha, napříč mnoha biomy 

• Oblasti prozkoumané, „evropsky“ pozměněné x rozsáhlá prázdná území 

• Jak se zdá, tak méně určovací aj. literatury, revizí, faun (určitě ne pro celý 

kontinent)

• Majetková práva: Nepřístupnost rozs. oblastí 

• Pořád velké oblasti s „kompletními ekosystémy“ (divoká n. ferální zvířata); 

wilderness areas, národní parky… 

• Severo-jižní rozdíly ve fauně i přístupu - Což platí i pro jih Evropy.  



USA – bezobratlí obecně
Americký příklad I – Plebejus melissa samuelis Nabokov, 1944 

Dubová savana nebo říkdké bory na písku

ŽR vlčí bob (Lupinus perennis)

Mozaiková struktura

Závislost na požárech … 



Americký příklad I – Speyeria idalia a dlouhostébelné prérie

Flagship pro ochranu fragmentů prérií + jejich restoration 

Spolupráce s armádou, atd.



Proč srovnávat zrovna mediteránní oblasti?

1, vše to jsou hot-spots diverzity

2, všechny v relativně vyspělých zemích

3, všude proběhla defaunace, všude silná urbanizace atd.



Amerika podruhé – Kalifornie 

Glaucopsyche lygdamus xerxes

- písečné duny

- area bulldozed

- zástavba? Zarůstání?

Glaucopsyche lygdamus palosverdensis

Okolí Los Angeles. Pobřežní macchie. 

Znovuobjeven, rezervace na území města



Amerika podruhé – Kalifornie 

Aridní oblasti okolo San Diega

Euphydryas eidtha bayensis

(Ehrlichův hnědásek – v prostoru San Franciska, v 

ohrožený poddruh)

Desmocerus californicus dimorphus

Degradace „Central valley riparian forests“



Amerika podruhé – Kalifornie  - samozřejmě nesmíme zapomenout



Jak pracovali: 

Data o velikosti přezimující populace 

vs. data o užívání glyfosátu + klimatická 

data + data o rozloze habitatů (???) 





a single best model comprised of three covariates (i.e. glyphosate use, 

number of warm days in early June, minimum August temperature) 

explaining greater than 90% of the annual variation in abundance. A 

structural equation model implicates the loss of milkweed as the 

mechanism by which glyphosate application influences monarch

butterfly population size



Amerika podruhé – Kalifornie 

- hodně řeší dopady urbanizace, zástavby, potenciál zahrad a parků

- intenzívní zemědělství 

- invazní druhy rostlin 

Věd. prací je obecně málo a jsou málo citovány (nevýhoda práce s endemity?)

Ochranářské úsilí hodně ve městech, na předměstích



Kapsko

Subtropická / mediternní výspa s extrémním 

endemismem

„Krajina evropského typu“ – co do péče o ni

Mike Samways („syntetický mamagement“) je 

odtud



Kapsko

Pro JAR existuje motýlí atlas rozšíření

(Se spoustou range-restricted druhů) 

Stejně jako mapování vážek a rovnokřídlých

Většina vědy na těchto dvou skupinách



Kapsko

Spesbona angusta – znovuobjevené 

šídélko

Betiscoides meridionalis

… vztah k ohni a větru



- the general positive correlation between total species richness and human 

population density ....





Colophon (spp.) primosi

Lucanidae

- Endemický rod hor nejjižnější Afriky



Jižní a střední Chile

Tamní „mediterán“ se nápadně podobá třeba 

Španělsku … i péčí o krajinu



closed „primary“

open 

„silvopastoral“





v zásadě: 

„v temperátních lesích Chile je víc hmyzu v 

understorey“ - čert ví, co to znamená



old growth forests (OGF), aggregated 

retention (AR), dispersed retention (DR) and 

clear-cuts (CC) 

Tedy: jsou jakési OGF species, ale i 

HARVESTING favoured species. 



puna

pre-puna

high wetland

Steppe

Low neo-riparian

Infraphulia illimani – high 

wetlands, naposled 

spatřen 1967



Jižní Austrálie

Jen 1 z nesčetných 

unikátních biomů 

nejmenšího kontinentu



Výzkum a ochrana hmyzu dost „popelkou“ – jakéhokoli 

Při disproporci zalidnění x unikátnosti všeho se není moc co divit

Jižní Austrálie



Jižní Austrálie

Vlajkový druh grasslandů v urbanizovnaé krajině



Kobylky rodu Dienacrida

Ensifera: Anostostomatidae

Pravým opakem je Nový Zéland ! … jak na ostrovech chybí drobní savci, v 

popularitě je „zastoupily“ kobylky weta

- Jsou trochu replikou i ekologicky

- Jedni z největších hmyzů vůbec 

- konkurence s potkany – off shore islands, 

translokační projekty.. 



Dryococelus australis

Phasmatodea, Phasmatidae

• kdysi velmi hojný – 1918 na ostrově potkani

• naposled spatřen 1920 

• od 60. let spatřován objeven na Ball’s pyramid (24km)

• 2001 – objeveno 24 jedinců, 2 páry do chovu

• 2013: již vícero ZOO (Bristol, Melbourne, San Diego, Toronto) 

• 2016: DNA shodná s Lord Howe, hexaploidní genom… 

Plánuje se reintrodukce na Lord Howe po eradikaci krys

Lord Howe Island

Ball’s pyramid



Shrnutí k temperátu + „mediteránním“ oblastem

• v Evropě je ochrana hmyzu konstituovaný, pevně usazený „byznys“ … 

stojí na velmi solidní znalosti fauny, tradici, spolupráci napříč 

společnostmi, pevných teoretických základech 

• to vše se ale stalo až za posledních 20 let(!!!) 

• přesto se leccos neví (vztahy k velezvěři, studie v „opravdové“ 

divočině, vliv ohně, severní oblasti…) 

• v Americe spousta uvedeného chybí – až na výjimky „zakladatelská“ fáze, 

hodně regionální, lokální 

• naopak velký potenciál doplnit „evropské“ mezery (velké nár. parky, atd.)

• a to ještě existují Čína, Japonsko, Rusko (!) 



Shrnutí k temperátu + „mediteránním“ oblastem

Evropské Středomoří: slušná znalost fauny (ale jen severní břeh + Izrael) 

- Donedávna příliš ovlivněno přejímáním „pověr ze severu“ (opět oheň, 

velezvěř, atd.)

- Hlavním problémem land abandonment

Kalifornie: špičkové studie, ale malá integrace napříč regionem

- Hlavním problémem zástavba, urbanizace, intenzivní land use

Jižní Afrika: znalosti možná nejlepší ze všech (malá plocha: relativně dost 

lidí, nemají „evropské“ předsudky), ochranářsky však „popelka“ v 

rámci státu

Chile: holt Španělé … nemají „jen“ středomořské biotopy, ale lepší se rychle

Austrálie: ochrana hmyzu se zdá být zanedbávána (obrovská diverzita země 

x málo lidí) 



Dichotomie tropy x temperát?

• Tropy – člověkem neovlivněná „divočina“

• Temperát – vliv člověka od nepaměti 

ale 

– vliv a míra historických disturbancí (všude)

- existují i kulturní tropické oblasti (Indie, J Čína)



„…snad jediná generalizace je, že při fragmentaci lesa se neztrácí počet druhů, 

ale vzácné podrostní specialisty (s malými areály?) nahrazují generalisté 

otevřených biotopů (s většími areály)…“

… a konečně pravé tropy





Vliv ztráty stanovišť na motýly (tropické lesy)

-pokles počtu druhů, změna dominančního spektra, vzrůst proporce gap species

-Kávové nebo čajové plantáže nemusí zhoršit migrace mezi framgenty  



Nature, 2003

- zbývá jen 13% lesů

- přesto zde bylo znovu-potvrzeno 97% 

motýlů 
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Tropická kulturní krajina

Frugivorní motýli v Mexiku







Kostarika: Countryside Biogeography of Tropical Butterflies

- i malé zbytkové lesíky zvyšují diverzitu v 

krajině 

- velké plochy lesa nutné pro range-

restricted forest species

Conservation Biology

Volume 17, Issue 1, pages 168-177, 11 FEB 2003 DOI: 

10.1046/j.1523-1739.2003.01310.x

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-

1739.2003.01310.x/full#f3

V plantážích + smíšené krajině 

více spp

Ale méně spp s malými areály

SEZONALITA

Plocha lesa ~ frugiorní druhy v 

době sucha

… ne však v době dešťů a ne s 

ostatními druhy

Korelace frugivorní - nefrugivorní

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cbi.2003.17.issue-1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-1739.2003.01310.x/full#f3


Near forest

Far from forest

Les má vliv na 

můry do cca 1 km



Leidner AK, Haddad NM, Lovejoy TE (2010) Does Tropical Forest Fragmentation 

Increase Long-Term Variability of Butterfly Communities? PLOS One.



Mycalesis orseis - Borneo

White TA, et al., 2007, Impacts of habitat fragmentation on genetic diversity in a tropical 

forest butterfly on Borneo. Journal of Tropical Ecology 23:623 - 634. 

- různě lesní fragmenty staré 50 let

- mtDNA

- pokles diverzity v nejmenších 

fragmentech, ale nesignifikantní

- simulace ukazují ztrátu diverzity v 

dlouhé (100 let) perspektivě

- jedna z prvých takových studií v 

tropech



Les světle, heterogeneous farmland tmavě

Bílá barva – společné druhy

Schüepp et al. 2012, High Bee and Wasp Diversity in a Heterogeneous Tropical Farming System Compared to 

Protected Forest – PLOS One. 

Jde v tropech jenom o lesy? Včely a vosy v Brazílii, les má sice víc unikátních druhů, 

ale i farmland má nějaké unikátní zástupce…



Vysoce amatérské shrnutí k „vlhkým tropům“

- přestože pořád nevíme, „jak funguje intaktní dešťný les“ (poč. druhů, potravní 

sítě, atd.), tak v ochraně přírody nelze mít jen intaktní lesy

-Tropická kulturní krajina existovala a existuje, jsou tropické „edge species“, „gap 

species“, etc. 

- Historický vliv vyhubených (Jižní Amerika, JV Asie) a přítomných (Afrika) velkých 

zvířat se zde projevovat musel

-Jako v temperátu jistě existují cesty, jak redukovat dopady lidské činnosti… 

A to jsme nemluvili o tropech suchých!

… savany, miomba, cerrada … zde všude je ekologie a ochrana hmyzu 

ještě pořád v plenkách


