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Abstract: The article is focused on landscape development in national parks (NP) Podyjí and Thay-
atal and their surroundings, which occurred in the past 180 years. Changes in macrostructure based 
on topographic maps and changes in microstructure based on aerial photographs are assessed. Both 
sources were vectorised. Vector layers were rasterized and their overlay enabled an analysis of 
main changes, length of land cover continuity, rate of land use intensity, landscape fragmentation 
and connectivity and ecological stability. Macrostructure analysis revealed overgrowing of the eas-
tern part of Podyjí NP by woody vegetation after 1930, a relatively unchanged land use in Thayatal 
NP and higher intensification reflected by spreading of arable land in the Podyjí NP surroundings 
in 1950–1996. The most important microstructure changes include transition of sparse into dense 
woody vegetation and transformation from small-scale to large-scale land management with loss of 
small elements. Loss of natural and semi-natural elements resulted in decreasing ecological stabi-
lity, which is apparent in the surroundings of NP. The highest landscape fragmentation occurred in 
the mid-20th century; high fragmentation is also typical for today’s landscape. Combining different 
analyses enabled to identify areas with high land use dynamics, small ecological stability and high 
fragmentation. For them, measures leading to better landscape connectivity are suggested. 

Key words: land use change, landscape connectivity, landscape fragmentation, landscape measures

ÚVOD

Krajina v okolí řeky Dyje mezi Znojmem a Vranovem představuje výjimečně zacho-
valou ukázku hlubokého říčního údolí se zaklesnutými meandry a dalšími geomor-
fologickými tvary (Mackovčin et al. 2007) a zároveň i hotspot biodiverzity (Myšák 
& Horsák 2014; Šebek et al. 2015) v rámci celého středoevropského prostoru. 
K zachování tohoto relativně přírodního bohatství přispěl i fakt, že byla ve druhé 
polovině 20. století součástí tzv. železné opony, který vedl k vytvoření ochranných 
pásem s omezením pohybu podél česko-německé a česko-rakouské hranice (Miklín 
et al. 2016). I díky tomu zde byla v roce 1978 vyhlášena chráněná krajinná oblast, 
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která byla v roce 1991 přeměněna na národní park. Na rakouské straně Dyje pak byl 
národní park vyhlášen s určitým zpožděním až v roce 2000.

Pro svou výjimečnost přitahovala krajina tohoto území pozornost nejen romanti-
ků 19. století a později i turistů (Kozdas 2007), ale také badatelů. Geomorfologické 
průzkumy prováděli např. Brzák (1997) či skupina kolem Kirchnera (Kirchner et 
al. 2003; Kirchner 2016), geologické Špalek (1935), Dudek (1958) nebo Šušolo-
vá (2005) či Roetzel (2010), botanické např. Grulich (1997), Chytrý & Viche-
rek (1995) nebo Chytrý & Tichý (1998) či Drlík et al. (2005) a zoologické např. 
Ložek & Vašátko (1996), Martiško et al. (1995) nebo Barták & Kubík (2005). 
Komplexní fyzickogeografické mapování v širším zázemí Podyjí bylo provedeno 
Hynkem a Trnkou v 70. letech 20. století (Hynek & Trnka 1981) a zopakováno 
Karvánkovou na počátku 21. století (Karvánková 2010). Vymezením ekologic-
ky významných segmentů v krajině se zabývali např. Buček & Lacina (1989) či 
Kirchner et al. (2007). 

Samostatnou kapitolu tvoří výzkum zaměřený na vývoj využívání krajiny/kra-
jinného pokryvu, který dokáže podchytit antropogenní tlak na krajinu, resp. její 
ekosystémy. Před průmyslovou revolucí z 19. století byl zvýšený antropogenní 
tlak typický především pro lesy – i díky tomu se v Podyjí značně rozšířily cenné, 
druhově bohaté rozvolněné lesní porosty s převahou tzv. nízkého lesa (Miklín et 
al. 2016), které byly ale postupně přeměňovány na souvislé porosty tzv. vysokého 
zapojeného lesa (Vrška 1998). Po průmyslové revoluci a populační explozi v 19. 
století se zvýšený antropogenní tlak rozšířil i na nelesní, zemědělskou krajinu (Löw 
& Míchal 2003). Míra antropogenního tlaku se stupňovala od použití účinnějších 
obdělávacích systémů a zavádění umělých hnojiv v 19. století, přes mechanizaci 
zemědělství a využití dalších chemikálií (kromě hnojiv i pesticidů a fungicidů) po 
scelování pozemků ve 20. století (Skokanová et al. 2016a). Tyto praktiky naprosto 
změnily uspořádání krajiny a přispěly k její degradaci, především z biologického 
hlediska. Vývoj krajiny ve východní části národního parku a přiléhajícího okolí na 
podkladě starých map zkoumala Táborská (1999). Podrobnějšími změnami za vyu-
žití leteckých snímků v samotném národním parku Podyjí se zabývali Miklín et al. 
(2016), kteří kladli důraz na lesní porosty a jejich možný vliv na změny biodiverzity. 
Změny využití krajiny v ekologicky významných segmentech vymezených Kirch-
nerem et al. (2007) popsala na podkladě starých topografických map Skokanová 
(2008). Tyto studie se zaměřily na období od průmyslové revoluce po současnost, 
kdy lze změny využití krajiny/krajinného pokryvu jednoznačně identifikovat podle 
starých map či leteckých snímků. Zatímco staré mapy, především středních a malých 
měřítek, jsou vhodné pro zachycení celkového přehledu využívání krajiny/krajinné-
ho pokryvu, neboli makrostruktury krajiny, letecké snímky, případně mapy velkých 
měřítek umožňují studovat detailní strukturu krajiny, tedy její mikrostrukturu.

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat krajinu nejen české části Podyjí, ale i její-
ho rakouského ekvivalentu a vedle samotných národních parků se zaměřit na jejich 
bezprostřední okolí – v případě české strany se jedná o ochranné pásmo národního 
parku, na straně rakouské pak o půlkilometrovou obalovou zónu (obr. 1). Celková 
rozloha takto vymezeného území je 115,3 km2, z čehož 91 km2 se nachází na území 
České republiky a 24,3 km2 v Rakousku. Přesah do Rakouska umožní srovnat roz-
díly či shody mezi dvěma státy. Samotný vývoj krajiny je zkoumán jak na úrovni 
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makrostrukturní tak na úrovni mikrostrukturní. Vedle toho je hodnocen i vývoj frag-
mentace (na úrovni makrostruktury), resp. konektivity (na úrovni mikrostruktury) 
krajiny a její ekologické stability. Na závěr jsou představena doporučení pro zlepše-
ní stavu krajiny, především konektivity jejích přírodních a přírodě blízkých prvků.

MATERIÁL A METODIKA

Pro analýzu makrostruktury krajiny byly použity zdroje zobrazující krajinu zájmo-
vého území v sedmi časových řezech, a to jak topografické mapy, tak ortofoto sním-
ky (tab. I).

Rozdíly mezi datovými zdroji na české a rakouské straně jsou způsobeny je-
jich dostupností a mohou do jisté míry ovlivnit interpretaci vývoje makrostruktury 
krajiny především rakouské části zájmového území. Pro českou stranu byly pro 
počátek 21. století brány jako základ topografické mapy a ortofotosnímky sloužily 
jako doplňkové zdroje zejména v rozporných případech nebo pro zpřesnění hranic 
jednotlivých kategorií využití krajiny/krajinného pokryvu (dále jen využití krajiny). 
Poslední tři časová období, tj. od 90. let 20. století do současnosti na české straně 
byly rovněž doplněny informacemi získanými od pracovníků Správy NP Podyjí.

Obr. 1. Zkoumané území národních parků Podyjí a Thayatal a jejich okolí.
Fig. 1. The study area of Podyjí and Thayatal national parks and their surroundings.
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Tab. I. Zdroje map a ortofotosnímků pro analýzu vývoje makrostruktury krajiny zájmového území 
Tab. I. Map and orthophoto sources for analysis of landscape macrostructure development in the 
study area

vrstva NP Podyjí a okolí NP Thayatal a okolí
layer Podyjí NP and surroundings Thayatal NP and surroundings

40. léta 19. st. mapy 2. rakouského vojenského  mapy 2. rakouského vojenského  
 mapování mapování
1840s maps from 2nd Austrian military survey  maps from 2nd Austrian military survey 
 1 : 28 800 (1841) 1 : 28 800 (1809–1818)

70. léta 19. st. mapy 3. rakouského vojenského mapy 3. rakouského vojenského
 mapování mapování
1870s maps from 3rd Austrian military survey maps from 3rd Austrian military survey
 1 : 25 000 (1875–1876) 1 : 25 000 (1875–1876)

30. léta 20. st. reambulované mapy 3. rakouského reambulované mapy 3. rakouského
 vojenského mapování vojenského mapování
1930s revised maps from 3rd Austrian military revised maps from 3rd Austrian military
 survey survey
 1 : 25 000 (1933) 1 : 25 000 (1933); 1 : 75 000 (1938–1940)

60. léta 20. st. Československé vojenské topografické Československé vojenské topografické
 mapy mapy
1960s Czechoslovak military topographic Czechoslovak military topographic
 maps maps
 1 : 10 000 (1960–1968) 1 : 10 000 (1960–1968)

90. léta 20. st. Československé základní topografické Československé vojenské topografické
 mapy mapy
1990s Czechoslovak topographic base maps Czechoslovak military topographic maps
 1 : 10 000 (1996) 1 : 25 000 (1990–1991)

počátek 21. st. České základní topografické mapy ortofoto
2000s Czech topographic base maps orthophoto
 1 : 10 000 (2002–2006),  (1999, 2001)
 ortofoto
 orthophoto
 (2002, 2006)

současnost ortofoto ortofoto
present orthophoto orthophoto
 (2016) (2019)
 Veřejný registr půdy – LPIS
 Public land register – LPIS 
 (2019)
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Vývoj makrostruktury krajiny byl hodnocen pro devět základních kategorií kraji-
ny: orná půda, travinobylinná vegetace, sady a velké zahrady, vinice, dřevinná vege-
tace, vodní plochy, zastavěné plochy (včetně menších zahrad přiléhajících k zástav-
bě), rekreační plochy a ostatní plochy. Minimální mapovací jednotka byla stanovena 
na 0,3 ha a minimální šířka objektu na 20 m. V případě vodních ploch byly vektori-
zovány veškeré viditelné plochy, a to z důvodu možnosti zachycení vzácnějších typů 
habitatů. Tyto vodní habitaty mají často malou prostorovou rozlohu, avšak jsou na 
ně vázány specifické rostlinné druhy (Skokanová et al. 2020a).

Vývoj mikrostruktury krajiny byl hodnocen na podkladě leteckých snímků, orto-
fotosnímků a dalších podkladů ve třech časových horizontech: 1954–1955 (rozlišení 
pixelu 0,5 m), 1999–2001 (rozlišení pixelu 0,2 m) a 2018–2019 (rozlišení pixelu 
0,2 m). Mezi další podklady patřily vektorové vrstvy LPIS se situací k 1. 1. 2020, 
katastrálních dat se situací k 1. 4. 2020, mapování biotopů z roku 2013 a Základní 
báze geografických dat České republiky (ZABAGED) z roku 2020, konkrétně vrst-
vy týkající se sídelních oblastí, vodních toků a komunikací. Liniové vrstvy vodních 
toků a komunikací byly převedeny do plošné podoby pomocí vytvoření obalové 
zóny s předem nastavenou šířkou. Kombinací vektorových vrstev byla vytvořena 
kostra současné struktury krajiny, která byla upravena a doplněna na základě orto-
fotosnímků a ověřena v terénu. Minimální mapovací jednotka byla stanovena na 
50 m2, v případě zástavby byla snížena na velikost jednotlivých budov (cca 15 m2). 
Vrstva současné krajinné struktury sloužila jako základ pro vrstvu 1999–2001. Po-
mocí zpětné vektorizace (Skokanová et al. 2016b) byly na základě podkladů z da-
ného období jednotlivé plochy upravovány a překlasifikovány. Podobným způsobem 
byla vytvořena i vrstva pro období 1954–1955. Vzhledem k mnohem rozdrobenější 
struktuře krajiny došlo u této vrstvy k částečné generalizaci, která se týkala prvků 
zástavby a zemědělské držby (Skokanová et al. 2020a). Krajinná struktura byla roz-
dělena do 75 krajinných prvků, které byly seskupeny do 12 skupin, přičemž s ohle-
dem na zaměření na ekologicky stabilnější části byly samostatně vylišovány různé 
třídy dřevinné a travinobylinné vegetace: zapojená dřevinná vegetace; rozvolněná 
dřevinná vegetace (charakterizace podle Miklína et al. 2016); lesní paseky, holiny, 
školky, keřové porosty; travinobylinná vegetace s roztroušenými dřevinami; louka 
a pastvina; přirozený obnažený povrch (zde skály); vodou ovlivněná území (vodní 
plochy a toky, mokřady); drobná držba (plochy s různým zemědělským využitím do 
velikosti 1 ha; velikost vychází z historických zkušeností, neboť v minulosti se prů-
měrná velikost pohybovala okolo 1 ha, viz Skaloš et al. 2012 nebo Skokanová et 
al. 2020b); velkoplošné trvalé kultury (vinice a sady); orná půda; zahrady a veřejná 
zeleň; antropogenní povrchy. 

Pro další analýzy byly všechny vektorové vrstvy převedené do rastrové podo-
by. Toto převedení umožnilo odstranění topologických chyb (včetně potenciálního 
vzniku velmi malých úzkých polygonů při překryvu vrstev z jednotlivých období) 
a snazší zpracování analýz mezi vrstvami. Pro vrstvy makrostruktury byla zvolena 
velikost pixelu 5 m, zatímco pro vrstvy mikrostruktury byla velikost pixelu stanove-
na na 2 m. Rozdílné velikosti pixelu odpovídaly minimální mapovací jednotce. Ras-
terizované vrstvy byly následně přes sebe překryty, což umožnilo jasně vizualizovat 
různou délku kontinuity ploch se stejným využitím krajiny a zároveň určit hlavní 
změny mezi jednotlivými obdobími.
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Vedle těchto indikátorů byla v případě makrostruktury také hodnocena míra in-
tenzity využití krajiny. Pro toto hodnocení byly jednotlivé kategorie rozděleny do 
tří skupin: a) představující intenzivní využití krajiny (orná půda, zastavěné plochy, 
ostatní plochy), b) představující extenzivní využití krajiny (travinobylinné a dřevin-
né porosty, vodní plochy), c) představující středně intenzivní využití krajiny (sady 
a zahrady, vinice, rekreační plochy). Tyto skupiny umožnily rozlišit čtyři typy pror-
cesů, a to výraznou intenzifikaci (např. přeměna travinobylinné vegetace na ornou 
půdu nebo zastavěné plochy), výraznou extenzifikaci (např. přeměna orné půdy na 
dřevinnou vegetaci), mírnou intenzifikaci (např. přeměna dřevinné vegetace na tra-
vinobylinnou vegetaci) a mírnou extenzifikaci (např. přeměna rekreačních ploch na 
dřevinnou vegetaci).

Míra fragmentace krajiny na makrostrukturní úrovni byla hodnocena pomocí 
nástroje efektivní velikosti oka (Effective Mesh Size, Jaeger 2000; Girvetz et al. 
2008). Jako vstupní data byly využity zastavěné plochy, silniční a cestní síť a vodní 
toky, které vytvořily tzv. fragmentační geometrii – soubor bariér v krajině. Silniční 
a cestní síť a vodní toky byly opatřeny obalovou zónou tak, aby vyjadřovala jimi za-
branou půdu (Zýka et al. 2020). Průměr obalové zóny byl následující: silnice I. třídy 
11 m, silnice II. třídy 6 m, silnice III. třídy 5 m, zpevněná cesta 3 m, nezpevněná 
cesta a účelová komunikace 2 m, vodní tok (s výjimkou Dyje, která je znázorněna 
ve své skutečné šířce) 2 m. Hodnoty velikosti obalových zón byly stanoveny na zá-
kladě empirického pozorování šířek cestní sítě a velmi dobře vystihují reálné šířky 
komunikací. Analýza efektivní velikosti oka (zkr. EVO) hodnotí velikost a rozložení 
ploch, které zbydou po vyříznutí fragmentační geometrie z vrstvy zájmového úze-
mí. Výsledná hodnota EVO vyjadřuje pomyslnou míru pravděpodobnosti propojení 
dvou náhodně umístěných bodů v krajině. Nástroj pracuje s plochou a nezohledňuje, 
o jakou třídu krajinného pokryvu se jedná. Výsledná míra fragmentace krajiny se 
počítá pro určitou prostorovou jednotku. Za tuto jednotku byla zvolena mapovací 
síť s velikostí pole 1,36 km2. Míra fragmentace byla rozdělena do tří stupňů – vy-
soká (efektivní velikost oka EVO < 0,65 km2), střední (0,65 km2 < EVO < 1,19 
km2) a nízká (EVO > 1,19 km2), a to na základě klasifikační metody Natural breaks 
(Jenks) (Chen et al. 2013), přičemž pro vizuální porovnání bylo u všech časových 
horizontů použito rozdělení hodnot do stupňů odpovídajících hodnotám vypočíta-
ným pro současnost.

Na mikrostrukturní úrovni byla hodnocena konektivita přírodních a přírodě 
blízkých prvků, tj. dřevinné vegetace, travinobylinné vegetace, vodou ovlivněných 
prvků a přirozených obnažených povrchů. Pro hodnocení konektivity byl využit 
program GUIDOS Toolbox a jeho modul analýza morfologického prostorového roz-
místění prvků (MSPA) (Vogt & Riiters 2017). Tato analýza automaticky rozeznává 
geometrii a konektivitu prvků, které klasifikuje do sedmi tříd: jádrové prvky (plochy 
umožňující široký pohyb organismů v rámci dané plochy), izolované prvky (izolor-
vané plochy od ostatních), spojovací prvky (propojující dva různé jádrové prvky), 
smyčkové prvky (vycházející z a vracející se do stejného jádrového prvku), vybíha-
jící prvky (z jádrového prvku – mohou sloužit jako potenciální prvky pro propojení 
několika prvků), okraje (vnější hranice prvků) a perforace (vnitřní hranice prvků).

Ekologická stabilita byla hodnocena pomocí koeficientu ekologické stability 
(KES) vypočtené jako podíl výměry relativně stabilních ploch, reprezentovaných 
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trvalými/přírodními plochami, k výměře ploch relativně nestabilních, reprezentod-
vaných krátkodobými kulturami a technickými objekty (Míchal 1985). Lze tedy 
předpokládat, že čím vyšší je číslo KES, tím větší je podíl trvalých ekosystémů a tím 
příznivější jsou předpoklady pro stabilitu bioekologických vztahů v území (Löw & 
Míchal 2003). KES byl také vypočítán v síti s velikostí oka 1,36 km2. Pro makro-
strukturu byly jako relativně stabilní kategorie uvažovány dřevinná vegetace, traviě-
nobylinná vegetace, vodní plochy, sady a zahrady, vinice a rekreační plochy a jako 
relativně nestabilní kategorie orná půda, zastavěné plochy a ostatní plochy. Pro mi-
krostrukturu byly za relativně nestabilní kategorie považovány prvky antropogenní, 
orná půda a velkoplošné trvalé kultury, ostatní skupiny byly považovány za relativně 
stabilní. Koeficient ekologické stability byl pro zpřehlednění rozdělen do tří stupňů: 
převaha přírodních prvků (KES > 3), vyvážené využívání (1,0 < KES < 3,0) a naru-
šení přírodních prvků (KES < 1).

Na základě analýz byly určeny lokality, u kterých není potřeba stav krajiny příliš 
měnit, a lokality rizikové, u nichž jsou vhodné různé formy intervence, především 
z hlediska snížení fragmentace přírodnějších prvků. Jako referenční jednotka byla 
zvolena stejná síť jako v případě výpočtů fragmentace a ekologické stability. Pro 
lokalizaci rizikových míst byla využita jak data z makrostrukturní úrovně, tak data 
z úrovně mikrostrukturní. V případě makrostrukturních dat se jednalo o kombinaci 
podílu dlouhodobých (180 let) stejným způsobem využívaných ploch přírodních 
a přírodě blízkých prvků, ekologické stability a míry fragmentace. V případě mikk-
rostrukturních dat byla využita analýza konektivity přírodních a přírodě blízkých 
prvků, která byla rozdělena podle dominance různých typů prvků (jádrových, 
spojujících, vybíhajících a izolovaných) (Skokanová et al. 2020a).

Pro vymezené rizikové lokality byla navržena opatření pro zlepšení konektivity, 
a tím snížení fragmentace krajiny, která byla rozdělena do tří skupin – obnova prvků 
(existujících v polovině 20. století – jedná se jak o přírodní a přírodě blízké prvky, 
tak o polní cesty s doprovodnou vegetací), zlepšení vlastností stávajících prvků 
(např. doplnění stávajících polních cest o doprovodnou vegetaci, zvýšení ekologic-
ké stability a plnění ekosystémových služeb přeměnou jednoho prvku na druhý) 
a vytvoření nových prvků. V případě první skupiny se přihlíželo také k jejich poloze 
v rámci současných katastrálních map, a to tak, aby je šlo co nejlépe lokalizovat na 
konkrétní parcelu. Předpokládá se, že u prvků, které jsou jednoznačně lokalizovány 
v jedné parcele, je jejich obnova pravděpodobnější než u prvků, které protínají více 
parcel. Lokalizace jednotlivých opatření byla navrhována na základě vizuálního 
hodnocení s přihlédnutím k výsledkům analýzy konektivity podle MSPA a výskytu 
prvků v polovině 20. století.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Vývoj makrostruktury krajiny
Analýza makrostruktury krajiny odhalila rozdíl mezi samotnými chráněnými částmi 
území a jejich okolím a také mezi NP Podyjí a NP Thayatal. Zatímco v NP Thayatal 
po všechna sledovaná období dominovala dřevinná vegetace, jejíž rozloha přesa-
hovala 80 % parku a od 90. let 20. století i 90 % (příloha I), v NP Podyjí byly do 
30. let 20. století výrazněji rozšířené i plochy nelesní (okolí Čížova a východní část 
parku), jejichž rozloha se pohybovala v rozmezí od 35 % (v 19. století) do 24 % (ve 
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30. letech 20. století). Tyto výsledky korespondují s poznatky Miklína et al. (2016), 
kteří krajinu NP Podyjí zkoumali na podkladě leteckých snímků z 30. let 20. století. 
V případě nelesních ploch obou parků se jednalo nejčastěji o travinobylinnou vege-
taci a ornou půdu; v NP Podyjí byly více rozšířeny i vinice, a to především v prvních 
třech obdobích, tj. do 30. let 20. století. Travinobylinná vegetace převažovala nad 
ornou půdou po všechna sledovaná období v NP Thayatal, v NP Podyjí tomu tak 
bylo v 19. století, v 60. letech 20. století a v posledních třiceti letech. Také sledované 
okolí NP Thayatal bylo významně zalesněné na rozdíl od okolí NP Podyjí, nicméně 
tato skutečnost může být značně zkreslena šířkou obalové zóny, která byla stanove-
na na pět set metrů. Avšak celkový pohled na širší zázemí NP Thayatal (obr. 1) na 
první pohled ukazuje vyšší podíl dřevinné vegetace v zázemí národního parku, než 
je tomu na české straně – jinými slovy lze říci, že zatímco na české straně jsou téměř 
všechny dřevinné porosty chráněné, na rakouské straně to je jen malá část zalesně-
ného území, a to v nejbližším okolí řeky Dyje. Nelesní plochy v okolí NP Thayatal 
byly po celé sledované období využívány především jako orná půda. V okolí NP Poé-
dyjí rovněž po celé sledované období dominovala orná půda, ale krajina byla pestřeji 
využívána v podobě vinic, sadů, travinobylinné vegetace a sídel. Dřevinná vegetace 
zde byla mnohem méně rozšířena a její rozloha se pohybovala od 4 % (v polovině 
19. století) do 8 % (v současnosti).

V následujícím textu je shrnut vývoj základních kategorií využití krajiny zobrazu-
jící vývoj makrostruktury celého zkoumaného území bez ohledu na to, jestli se jedná 
o národní parky nebo jejich okolí. Co se týká dřevinné vegetace, díky dominanci 
v národních parcích a rakouské části vně národního parku plošně dominovala v ceá-
lém sledovaném období. V 19. století pokrývala více než polovinu zkoumaného úzeo-
mí a její rozloha se postupně navyšovala. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán mezi 70. 
lety 19. století a 30. lety 20. století, a to především ve východní části území a dále 
u Vranova nad Dyjí a u Čížova. Na svahy byla vázána především přirozená sukcese 
dřevinné vegetace, zatímco na plošinách docházelo k umělému zalesňování (Vrška 
1998; Táborská 1999). Na rozšiřování dřevinné vegetace v tomto období měly pa-
trně vliv pozemková reforma, pokles populace v některých obcích v důsledku první 
světové války, nastávající hospodářská krize i cílená výsadba nepůvodních dřevin 
(např. akátu, ale též modřínu a borovice černé). Dřevinná vegetace se výrazněji 
rozšiřovala i ve 20. století – mezi 30. a 60. lety to byl důsledek odsunu německého 
obyvatelstva, mezi 60. a 90. lety důsledek ustanovení hraničního pásma s výrazným 
omezením vstupu a tím i možnosti obdělávat pozemky (Skokanová et al. 2020a). 
I v posledních třiceti letech docházelo k menšímu rozšiřování dřevinné vegetace, 
a to jak na rakouské straně (v některých údolích), tak na straně české (zalesnění lo-
kality Široké pole u Dyje). Podobný nárůst dřevinné vegetace byl zaznamenán také 
na Šumavě (Janík et al. 2019) či v Jeseníkách (Dostál et al. 2020). Druhou nejroz-
šířenější kategorií, především kvůli dominanci v ochranném pásmu NP Podyjí, byla 
orná půda. Její rozloha byla maximální v 70. letech 19. století a 30. letech 20. století 
(kolem 25 %) a minimální v současnosti (16 %). Maximální rozloha této kategorie 
v daných obdobích byla způsobena mimo jiné vysokou poptávkou po technických 
plodinách způsobených průmyslovou revolucí (Havlíček et al. 2014, Skokanová 
et al. 2016a) a pozemkovou reformou z první republiky. Orná půda se rozšiřovala 
především na úkor travinobylinné vegetace (nejpatrnější na konci 19. a začátku 20. 
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století, ale také ve druhé polovině 20. století), ale také na úkor vinic. V posledních 
dvaceti letech se rozloha této kategorie snižuje ve prospěch travinobylinné vege-
tace, resp. vinic. Dochází tedy ke zpětnému procesu, než tomu bylo na přelomu 
19. a 20. století. Travinobylinná vegetace zaujímala největší rozlohu v polovině 19. 
století (15 %), zatímco v současnosti to je jen kolem 6 %. Významný pokles roz-
lohy této kategorie byl zaznamenán na přelomu 19. a 20. století díky již zmíněné 
zvýšené potřebě pěstování technických zemědělských plodin, ale také výraznému 
snížení chovu ovcí (Táborská 1999), resp. zarůstání dřevinnou vegetací. Ztráta 
rozlohy travinobylinné vegetace v 60. letech 20. století byla částečně kompenzována 
vytvořením Mašovické střelnice, nicméně v dalším období došlo k dalšímu poklesu 
rozlohy této kategorie a k mírnému nárůstu docházelo až od počátku 21. století. Je 
nutné zdůraznit, že interpretace dynamiky této kategorie i dalších kategorií spa-
dajících do zemědělské půdy může být zkreslená použitými podklady a nemusí 
nutně odpovídat skutečnosti dané doby. Odchylky mohou být způsobeny zhoršenou 
interpretací map (především ze tří nejstarších období), jejich odlišným měřítkem, 
účelem map (jednalo se většinou o mapy vojenské, které se primárně soustředily 
na průjezdnost/průchodnost terénu pro vojenskou techniku) a způsobem jejich po-
řizování (na základě leteckých snímků, kde je rozlišení travinobylinné vegetace 
velice obtížné, a proto jsou využívány informace z katastru, které ovšem nemusí být 
v dané době aktuální) (Skokanová et al. 2020a). Nicméně základní rysy dynami-
ky daných kategorií lze vymezit. Snadná zaměnitelnost na topografických mapách 
ze staršího období se týkala kategorií vinice a sady a zahrady. Zaměnitelnost ovšem 
nevyplývala pouze z topografických podkladů, ale také z faktu, že obě kultury se 
často vyskytují na jedné ploše, což se týká především maloplošného způsobu hospo-
daření (Špulerová et al. 2017)  Proto jsou tyto dvě kategorie hodnoceny společně. 
Jejich rozloha dosahovala 5 % v 19. století, resp. 3 % ve druhé polovině 20. století 
a na počátku 21. století. Pokles rozlohy probíhal ve dvou vlnách – ve 30. letech 20. 
století se jednalo o důsledek nemocí vinné révy, zatímco v 60. letech 20. století byly 
příčiny spojené pravděpodobně s poklesem obyvatelstva, které vedlo ke zpustnutí 
pozemků. Pro 21. století je typický opětovný nárůst rozlohy trvalých kultur, přede-
vším vinic, spojený s rozšiřující se poptávkou po kvalitních vínech. Pokud pomi-
neme Dyji a Znojemskou vodní nádrž, která byla postavena v letech 1962–1965, 
počet i rozloha vodních ploch postupně narůstaly, nicméně tato kategorie patří 
v zájmovém území mezi minoritní. Typický je rovněž kontinuální nárůst zastavě-
ných ploch z necelých 2 % na téměř 4 %. Projevoval se především u větších sídel. 
Rekreační plochy v podobě koncentrovaných zahrádkářských kolonií se poprvé 
objevjily v 60. letech 20. století. V tomto případě lze mluvit spíše o změně funkce 
než o vytváření nových prvků v krajině, neboť se jedná o převod drobné držby na 
zahrádkářské kolonie. Nové zahrádkářské kolonie byly budovány na orné půdě mezi 
60. a 90. lety 20. století a přibyly k nim i další objekty hromadné rekreace v podobě 
chat či tábořišť. Od té doby se celková rozloha rekreačních ploch příliš neměnila.

Hodnocení míry intenzity využití krajiny a stabilně využívané plochy
Z hodnocení míry intenzity využití krajiny na podkladě makrostruktury vyplý-
vá, že pro zájmové území jako celek proběhla výrazná intenzifikace na konci 
19. století (tento fakt se týká i samotných národních parků a okolí Thayatalu, za-
tímco v okolí Podyjí byla výrazná intenzifikace zaznamenána ve druhé polovině 
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20. století, viz obr. 2) a výrazná extenzifikace v polovině 20. století (a to jak pro 
zkoumané území jako celek, tak pro jeho jednotlivé části). Intenzifikace na konci 
19. století šla na vrub průmyslové revoluci a byla reprezentována rozoráváním 
travinobylinné vegetace, kácením dřevin, případně rozšiřováním sídel. Podobný 
vývoj byl zaznamenán i na jiných místech České republiky, ale i Slovenska a dalších 
evropských států (Súlovský et al. 2017). V samotném NP Podyjí byla intenzifikace 
v tomto období částečně kompenzována mírnou extenzifikací v podobě rozšiřování 
dřevin na travnaté plochy. Na přelomu 19. a 20. století se více uplatňovaly extenzi9-
fikační procesy, opět spočívající v zarůstání travnatých ploch, resp. orné půdy dřevie-
nami. Podobný vývoj byl typický pro horské či odlehlé oblasti Evropy (Munteanu 
et al. 2014). Výjimku tvořilo okolí NP Podyjí, kde se spíše projevovaly intenzifikač-
ní procesy v podobě převodu vinic na ornou půdu, rozorávání travinobylinné vege-
tace či rozšiřování sídel. Tyto procesy byly typické pro nížinné oblasti Moravy (Ki-
lianová et al. 2017, Skokanová et al. 2020b). Extenzifikace v polovině 20. století 
na české straně odrážela útlum zemědělského hospodaření, způsobeného odsunem 
původního německého obyvatelstva (Skokanová et al. 2020a). Docházelo k zatrav-
ňování či zalesňování pozemků. Zároveň se v okolí NP Podyjí uplatňovala mírná 
intenzifikace v podobě zániku vinic a jejich přeměně na ornou půdu. Na rakouské 
straně parku se více rozšiřovala dřevinná vegetace, v jeho okolí však převládaly 
intenzifikační procesy v podobě rozšiřování orné půdy a sídel. Pro období mezi 60. 
a 90. lety 20. století byla s výjimkou okolí NP Podyjí typická dominance mírné ex-
tenzifikace, která spočívala především v zarůstání travinobylinných ploch dřevinnou 
vegetací. Stejný vývoj zaznamenaly i další české národní parky (Janík et al. 2019, 
Janík et al. 2020). V okolí NP Podyjí dominovalo rozorávání travnatých pozemků 
a jejich scelování do velkých bloků orné půdy a mírná extenzifikace byla zastoupena 
rozšiřováním vinic a sadů na orné půdě. Nicméně celková rozloha vinic a sadů 
v tomto období poklesla, neboť jejich přeměna na ornou půdu byla plošně větší než 
jejich vysazování. Pro přelom milénia byla hlavně pro českou stranu typická vý-
razná extenzifikace spočívající v zatravňování pozemků, které byly v předchozím 
období rozorány. Tento proces je typický pro většinu České republiky, přičemž nej-
více je rozšířený v horských a podhorských oblastech (Janík et al. 2020, Havlíček 
et al. 2018). Na rakouské straně se extenzifikace projevovala v rozšiřování dřevinné 
vegetace, a to jak na plochách s ornou půdou, tak na plochách s travinobylinnou 

Obr. 2. Vývoj míry intenzity využití krajiny a rozlohy nezměněných ploch v národních parcích 
Podyjí a Thayatal a jejich okolí mezi sedmi časovými horizonty zachycujícími období 1840–2019.
Fig. 2. Development of land use intensity rate and of the area of unchanged plots in Podyjí and 
Thayatal national parks and their surroundings during seven time horizons capturing the period 
1840–2019.
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vegetací. Intenzifikační procesy v tomto období směřovaly do okolí obou národních 
parků a jednalo se především o rozšiřování zastavěných ploch. V posledních dvaceti 
letech se více uplatňují extenzifikační procesy: zatravňování orné půdy, zalesňování 
travnatých pozemků a další rozšiřování vinic.

Jak vyplývá z obr. 2, ve značné části území se nacházely plochy, u nichž se kraji-
na tak, jak byla zachycena na topografických mapách a leteckých snímcích v daných 
časových horizontech, neměnila. Podíl nezměněných ploch po mírném poklesu na 
přelomu 19. a 20. století (v NP Podyjí) a v první polovině 20. století (v ostatních 
částech zkoumaného území) se postupně zvyšoval a dnes dosahuje kolem 96 % cel-
kové rozlohy zkoumaného území. Podobné výsledky byly zjištěny i v jiných chráně-
ných územích (Janík et al. 2020, Skokanová & Havlíček 2018, Zýka et al. 2020). 

Obr. 3. Délka kontinuity přírodních a přírodě blízkých kategorií využití krajiny (travinobylinná 
vegetace – odstíny žluté/hnědé, dřevinná vegetace – odstíny zelené, vodní plochy + Dyje – odstíny 
modré) v období 1840–2019.
Fig. 3. The length of continuity of natural and semi-natural land use categories (grassland – shades 
of yellow/brown, woody vegetation – shades of green, water bodies + Dyje – shades of blue) in the 
period 1840–2019.
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Dominovaly plochy s dřevinnou vegetací, u nichž rozloha nezměněných ploch 
neklesla pod 50 %, a docházelo k jejich kontinuálnímu nárůstu. Plochy s dřevinnou 
vegetací, u nichž lze mluvit o minimálně 180leté kontinuitě, pokrývají téměř 50 % 
rozlohy území (obr. 3). Jedná se o zjednodušené pojetí této kategorie, které nerozt-
lišuje druhovou skladbu a/nebo strukturu dřevinné vegetace. Pokud by došlo k ta-
kovému rozlišení, je pravděpodobné, že se rozloha nezměněných porostů s různou 
délkou kontinuity zmenší. V případě travinobylinné vegetace, která byla třetí nejvíce 
početně zastoupenou kategorií s nezměněnými plochami (po orné půdě), docházelo 
k výraznému kolísání rozlohy nezměněných ploch mezi jednotlivými obdobími. Ma-
xima rozšíření dosahovaly na konci 19. století (9 %), minima pak mezi 30. a 60. lety 
20. století (necelá 3 %). Travinobylinné porosty se 180letou kontinuitou se nacházejí 
pouze na 0,6 % celkové rozlohy území a jsou často vázány na vřesoviště ve východ-
ní části zkoumaného území, případně na údolí řeky Dyje a jejích přítoků.

Vývoj mikrostruktury krajiny
Analýzy mikrostruktury krajiny ve zkoumaném území poukázaly především na změ-
ny způsobu hospodaření v krajině od maloplošného extenzivního využívání, které 
bylo ještě typické pro 50. léta 20. století, po velkoplošné intenzívní hospodaření ve 
druhé polovině 20. století, které ve značné míře pokračuje dodnes. Obdobný trend 
byl zaznamenán nejen v dalších oblastech České republiky (Lipský 1995, Skoka-
nová et al. 2020b), ale i na Slovensku, kde se lokality s maloplošným hospodařením 
dochovaly především v oblastech se zhoršenými přírodními podmínkami (Lies-
kovský et al. 2014). Krajinu 50. let 20. století tak lze považovat za harmonickou 
s vysokým podílem travinobylinné vegetace, drobné držby, typické především pro 
východní část Podyjí i okolí NP Thayatal (příloha II). Pro toto období je rovněž cha-
rakteristický velký podíl rozvolněné dřevinné vegetace, resp. pasek, lesních školek 
a křovin, a to nejen v samotném NP Podyjí, jak bylo zachyceno ve 30. letech 20. sto -
letí Miklínem et al. (2016), ale také na rakouské straně v NP Thayatal i jeho okolí. 

Období druhé poloviny 20. století je charakterizováno unifikací krajiny, zejména 
na české straně zájmového území: Dochází ke scelování maloplošných polí, odstra-
ňování stromů v polích a vinicích, rozorávání velkých ploch travinobylinné vegetace 
a přeměně maloplošných sadů a vinic na velkoplošné kultury. Podobný vývoj byl 
sledován i na Slovensku (Žarnovičan et al. 2021). Rozvolněná dřevinná vegetace 
je postupně přeměňována na zapojenou, a to nejen na české, ale i na rakouské strao-
ně, a to především v obou parcích (pokles oproti 50. létům 20. století je na rakouské 
straně cca o 14 % celkové rozlohy NP Thayatal, na české straně o 8 % celkové roz-
lohy NP Podyjí). V jejich okolí pokles rozlohy rozvolněné dřevinné vegetace není 
tak dramatický (na rakouské straně o 6 % celkové rozlohy OP Thayatal, na české 
straně dochází dokonce k mírnému nárůstu o necelé 0,5 % celkové rozlohy OP 
Podyjí). Tyto výsledky korespondují s analýzami Miklína et al. (2016). Úbytek roz-
volněné dřevinné vegetace vede ke snížení diverzity světlomilné vegetace, jak bylo 
zkoumáno např. v Milovickém lese (Müllerová et al. 2015) či v lužních lesích jižní 
Moravy (Miklín et al. 2018).

Rovněž současná krajina je charakterizována velkoplošnými formami krajinného 
pokryvu v podobě velkých lánů s ornou půdou a velkoplošných vinic. Zvětšování 
polí s ornou půdou se nevyhnulo ani rakouské straně, kde mezi roky 1999 a 2018 
došlo k rozorávání travnatých mezí. Tento proces souvisí s intenzifikací zemědělství 
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a souvisejícím scelováním pozemků, které nastalo po vstupu Rakouska do Evropské 
unie v roce 1995 a které se v posledních dvaceti letech zrychlilo (Kurz 2018). Na 
druhou stranu, především na české straně se významně rozšířily zatravněné plochy, 
hlavně v samotném NP Podyjí. Také se zmenšila rozloha rozvolněné dřevinné ve-
getace, a to především na české straně, kde došlo k úbytku na necelá 2 % celkové 
rozlohy NP Podyjí. 

Ekologická stabilita a fragmentace/konektivita krajiny
Koeficient ekologické stability vypočítaný na základě dat z makrostruktury i mikro-
struktury ukazuje, že po všechna sledovaná období se plochy s převahou přírodních 
prvků vyskytovaly především na území obou národních parků (příloha III). Nejvíce 
narušená krajina se nachází mimo oba parky. Pokud bychom se podívali na ekolo-
gickou stabilitu z hlediska makrostruktury krajiny, zjistili bychom, že zatímco v se-
verní části ochranného pásma mezi Horním Břečkovem a Mašovicemi byla narušená 
krajina charakteristická pro období od poloviny 19. století do 30. let 20. století, ve 
východní části ochranného pásma mezi Konicemi a Hnanicemi se narušená krajina 
ve větší míře vyskytovala mezi 30. lety 20. století a počátkem 21. století. V součas-
nosti tlak, hlavně v podobě zemědělského využívání, na krajinu klesá, což je způ-
sobeno především postupným zatravňováním pozemků. V samotném NP Podyjí se 
narušená krajina soustředila do okolí Čížova, a to do 30. let 20. století. Od té doby 
se antropogenní tlak na krajinu v této oblasti snižuje. Výrazné snížení koeficientu 
ekologické stability na přelomu 19. století a 20. století koresponduje s intenzifikací 
využití krajiny v tomto období. K podobným závěrům došla také studie z nížinné 
zemědělské krajiny v okolí Olomouce (Hanusová et al. 2018). 

Jaký vliv na výpočet ekologické stability krajiny má podrobnost vstupních dat, 
a to nejen z hlediska detailu, ale také z hlediska tříd krajinného pokryvu, je patrné 
z přílohy IV. Zachycení drobných přírodních prvků v podobě mezí, stromořadí a 
remízků společně s drobnou držbou zvyšuje koeficient ekologické stability, jak je 
vidět na příkladu okolí NP Thayatal, resp. okolí Čížova, z 50. i 90. let 20. století. 
Ke zvýšení koeficientu ekologické stability může přispět i vylišení zahrad uvnitř 
zástavby, které často slouží jako tzv. hotspoty biodiverzity (Galluzzi et al. 2010). 
Oproti tomu rozlišení velkoplošných a maloplošných zemědělských kultur se odráží 
na snížení koeficientu ekologické stability, což je ilustrováno např. ve východní části 
ochranného pásma NP Podyjí nebo v bezlesé části okolí NP Thayatal.

Hodnocení fragmentace krajiny s pomocí makrostrukturních dat odhalilo vysokou 
úroveň míry fragmentace, která je způsobena především poměrně hustou sítí cest 
a silnic. Společně s vodními toky a plochami a zástavbou tak byla vytvořena hustá 
mozaika malých nefragmentovaných ploch. Zatímco v polovině 19. století byla 
maximální velikost jedné nefragmentované plochy 3,4 km2 a počet mapovacích polí 
s vysokou mírou fragmentace byl 50, v 60. letech 20. století to bylo 3,2 km2 a počet 
mapovacích polí s vysokou mírou fragmentace 76. Rozdíl ve velikosti nefragmento-
vaných ploch je způsoben odlišným rozložením cestní sítě a ukazuje tak na její změí-
ny. Nárůst počtu mapovacích polí s vysokou mírou fragmentace z 50 na 76 dokládá 
fragmentaci krajiny vlivem rozvoje cestní sítě, ale také zástavby. V současnosti je 
maximální velikost jedné nefragmentované plochy 5,1 km2, nicméně 71 mapovacích 
polí se řadí mezi pole s vysokou mírou fragmentace. Výrazný skok velikosti nefrag -
mentované plochy v současnosti je dán změnou rozložení cestní sítě především 
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v okolí vodní nádrže Znojmo. V této oblasti je sice cestní síť velmi hustá, ale vlivem 
členitého reliéfu nepropojená. Poměrně nízkou míru fragmentace po všechna sledo-
vaná období vykazovaly střední a východní části NP Podyjí a NP Thayatalu vázané 
na kaňon Dyje a jeho svahy. Právě v těchto částech se výrazně uplatňoval vliv členia-
tého reliéfu, který znemožňoval propojení cestní sítě, díky němuž se i v současnosti 
vyskytují nefragmentované plochy s rozlohou vyšší než 5 km2. Naproti tomu v okolí 
národních parků, kde je reliéf plošší, byla fragmentace téměř vždy vysoká. Vysokou 
mírou fragmentace byly postiženy i západní části obou parků, a to hlavně od konce 
20. století. Výsledky vývoje fragmentace naznačují trend rozevírajících nůžek: na 
jedné straně se zvyšuje počet mapovacích polí s vysokou mírou fragmentace, na 
druhé straně se zvyšuje velikost nefragmentovaných ploch, kterých však není příliš 
mnoho, a proto by měly být klíčové pro ochranu přírody. Tyto poznatky kopírují 
obecný trend ve vývoji míry fragmentace za posledních 80 let v ostatních zvláště 
chráněných územích České republiky (např. Zýka et al. 2020, Janík et al. 2019). 
Hodnocení fragmentace s pomocí topografických map ze starších období také uka-
zuje na určité úskalí, že topografické mapy nemusí vždy zachytit pravdivou situaci 
cestní sítě. To je patrné zejména v případě období z konce 19. století, kde kvůli nea-

                     ®
Obr. 4. Stabilizovaná (zelená škála) a riziková (žlutá až červená škála) místa určená vzájemnou 
kombinací podílu přírodních a přírodě blízkých ekosystémů se 180letou kontinuitou, koeficientem 
ekologické stability a mírou fragmentace: A – >50 % nezměněných prvků, převaha přírodních 
prvků, nízká fragmentace, B – >50 % nezměněných prvků, převaha přírodních prvků, střední frag-
mentace, C – <50 % nezměněných prvků, převaha přírodních prvků, nízká fragmentace, D – >50 % 
nezměněných prvků, převaha přírodních prvků, vysoká fragmentace, E – >50 % nezměněných prv-
ků, vyvážené využívání, vysoká fragmentace, F – <50 % nezměněných prvků, vyvážené využívání, 
nízká fragmentace, G – <50 % nezměněných prvků, převaha přírodních prvků, střední fragmentace, 
H – <50 % nezměněných prvků, vyvážené využívání, střední fragmentace, I – <50 % nezměněných 
prvků, převaha přírodních prvků, vysoká fragmentace, J – <50 % nezměněných prvků, vyvážené 
využívání, vysoká fragmentace, K – < 50% nezměněných prvků, narušení přírodních prvků, vyso-
ká fragmentace, L – žádné nezměněné prvky, vyvážené využívání, nízká fragmentace, M – žádné 
nezměněné prvky, vyvážené využívání, střední fragmentace, N – žádné nezměněné prvky, narušení 
přírodních prvků, střední fragmentace, O – žádné nezměněné prvky, převaha přírodních prvků, vy-
soká fragmentace, P – žádné nezměněné prvky, vyvážené využívání, vysoká fragmentace, R – žád-
né nezměněné prvky, narušení přírodních prvků, vysoká fragmentace.
Fig. 4. Stabilized (green scale) and risk (yellow to red scale) localities defined by combination of 
the proportion of natural and semi-natural ecosystems with 180-year long continuity, coefficient of 
ecological stability and rate of fragmentation: A – >50% of unchanged plots, dominance of natural 
elements, low fragmentation, B – >50% of unchanged plots, dominance of natural elements, medi-
um fragmentation, C – <50% of unchanged plots, dominance of natural elements, low fragmenta-
tion, D – >50% of unchanged plots, dominance of natural elements, high fragmentation, E – >50% 
of unchanged plots, balanced use, high fragmentation, F – <50% of unchanged plots, balanced 
use, low fragmentation, G – <50% of unchanged plots, dominance of natural elements, medium 
fragmentation, H – <50% of unchanged plots, balanced use, medium fragmentation, I – <50% of 
unchanged plots, dominance of natural elements, high fragmentation, J – <50% of unchanged plots, 
balanced use, high fragmentation, K – <50% of unchanged plots, disruption of natural elements, 
high fragmentation, L – no unchanged plots, balanced use, low fragmentation, M – no unchanged 
plots, balanced use, medium fragmentation, N – no unchanged plots, disruption of natural elements, 
medium fragmentation, O – no unchanged plots, dominance of natural elements, high fragmentati-
on, P – no unchanged plots, balanced use, high fragmentation, R – no unchanged plots, disruption 
of natural elements, high fragmentation.
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jednoznačně identifikovatelné cestní síti z důvodu černobílých kopií podkladových 
map byly identifikovány velké nefragmentované plochy.

Analýza konektivity přírodních a přírodě blízkých prvků na podkladě mikrostruk-
turních dat za posledních 80 let ukázala jednak významný nárůst rozlohy jádrových 
oblastí (příloha V) a pokles rozlohy i počtu izolovaných prvků, jednak identifiko-
vala oblasti, u nichž je konektivita významně snížena. Jedná se hlavně o východní 
část ochranného pásma NP Podyjí. V menší míře je však nižší konektivita patrná 
i v severní části ochranného pásma, a to přes značné rozšíření zatravněných ploch, 
a v nelesní části okolí NP Thayatal. Vysoký počet izolovaných a vybíhajících prvků 
z 50. let 20. století je spojen hlavně s travnatými mezemi, které se vyskytovaly nejen 
na rakouské, ale i na české straně. Zatímco na české straně byly většinou odstraněny, 
na straně rakouské se ve velké míře dochovaly ještě do 90. let 20. století a odstraně-
ny byly až ve 21. století. Nárůst rozlohy jádrových oblastí společně s poklesem izo-
lovaných prvků naznačuje postupný trend propojování přírodních a přírodě blízkých 
ekosystémů, především travinobylinných ploch. Travinobylinné plochy však stále 
zůstávají velmi často izolovány, a to nejen ve východní části území, ale také v okolí 
Čížova.

Lokalizace rizikových a stabilizovaných míst krajiny z hlediska výskytu a pro-
pojení přírodních a přírodě blízkých prvků a návrhy na opatření pro zlepšení 
krajiny
Jak je vidět z obr. 4 a 5, stabilizovaná místa se nacházejí především na území obou 
národních parků a v okolí NP Thayatal. Přestože oblasti samotných národních parků 
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dominují jádrové prvky přírodních a přírodě blízkých ekosystémů, lze jasně odlišit 
západní, střední a východní části, které jsou různou mírou fragmentované cestní sítí. 
Zatímco střední část se může považovat za oblast stabilizovanou, s minimálními 
zásahy pro zlepšení jejího stavu, ve východní a západní části se uplatňuje ve vyšší 
míře fragmentace ekosystémů: ve východní části je to fragmentace střední, v zá-
padní pak vysoká. V těchto oblastech by tedy bylo vhodné optimalizovat síť lesních 
cest, které je protínají.

Riziková místa jsou situována převážně do ochranného pásma NP Podyjí (obr. 4, 
5). Nejhorší situace je v oblastech s vysokým podílem orné půdy a nízkým stupněm 
propojení existujících přírodních a přírodě blízkých ekosystémů. Jedná se o okolí 
obcí Lesná, Horní Břečkov, Podmolí, Hnanice, Havraníky a Popice. Především pro 
katastry těchto obcí bylo navrženo celkem 182 opatření, z nichž 140 se týkalo ob-
novy zaniklých prvků, 34 zlepšení vlastností stávajících krajinných prvků (většinou 
v podobě dosadby dřevinné vegetace) a 8 vytvoření nových krajinných prvků, ať 
již v podobě protierozních mezí/biopásů nebo propojujících dřevinných či travino-
bylinných prvků. Aby realizace těchto opatření byla co nejvíce úspěšná, byla pro 
každé opatření identifikována jejich pozice v současných katastrálních mapách. Tato 
identifikace je důležitá především pro obnovu prvků. Ze 140 takto navržených prvků 
jich bylo 32 jednoznačně lokalizováno v konkrétní parcele, 33 na hranách stávají-
cích parcel a u zbývajících se prvky jednoznačně lokalizovat do konkrétních parcel 
nepodařilo, resp. prvky protínaly více parcel nebo se nacházely pouze na malé části 
větších parcel. Ukázku rozmístění různých typů opatření včetně jejich polohy vůči 
současným parcelám podává obr. 6. Všechna opatření pro celé studované území 
jsou součástí studie (Skokanová et al. 2020a), která vznikla pro Správu NP Podyjí 
a u níž je i k nahlédnutí.

ZÁVĚR

Krajina Podyjí na české i rakouské straně prodělala během posledních necelých 
dvou set let razantní změny, které se projevily především v okolních částech obou 
národních parků. Tyto změny zahrnovaly dvě vlny intenzifikace krajiny – první na 
konci 19. a počátku 20. století a druhou ve druhé polovině 20. století. První vlna se 
projevila především rozoráváním travinobylinné vegetace, kdy však drobná krajinná 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 												®
Obr. 5. Lokality s dominancí různých prvků konektivity (nahoře: A – dominance (>50 %) jádro-
vých prvků, B – dominance spojujících prvků, rozloha jádrových prvků <50 %, C – dominance 
vybíhajících prvků, rozloha jádrových prvků <50 %, D – dominance izolovaných prvků, rozloha 
jádrových prvků <50 %) a přírodní a přírodě blízké plochy s 70letou kontinuitou (dole: A – zapoje-
ná dřevinná vegetace, B – rozvolněná dřevinná vegetace, C – paseka, holina, lesní školka, keřový 
porost, D – travinobylinná vegetace se stromy, E – louka a pastvina, F – ruderální porost, úhor/lado 
po zemědělské činnosti, G – přirozený obnažený povrch, H – umělá vodní plocha, I – vodní tok).
Fig. 5. Localities with dominance of different connectivity elements (top: A – dominance (>50%) 
of cores, B – dominance of connecting elements, area of cores <50%, C – dominance of branches, 
area of cores <50%, D – dominance of islets, area of cores <50%) and natural and semi-natural 
ecosystems with 70-years long continuity (bottom: A – close canopy woody vegetation, B – open 
canopy woody vegetation, C – forest meadow, clearcut, forest nursery, shrub, D – grassland with 
trees, E – meadow and pasture, F – ruderal vegetation, fallow land, G – natural bare surface, H – 
man-made water body, I – water course).
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Obr. 6. Ukázka navrhovaných opatření pro zlepšení krajiny na katastru Horní Břečkov; 1 – krajinný 
prvek jednoznačně ležící v parcele, 2 – krajinný prvek ležící na hraně parcely, 3 – krajinný prvek 
nejednoznačně lokalizovatelný; skupiny: nový krajinný prvek (černě), obnova krajinného prvku 
(růžově), zlepšení stávajících vlastností krajinného prvku (modře).
Fig. 6. Example of suggested measures for landscape improvement in the cadastre of Horní Břeč-
kov; 1 – landscape element clearly located in a plot, 2 – landscape element located at a plot margin, 
3 – landscape element ambiguously localisable; groups: new landscape element (black), landscape 
element restoration (purple), improvement of existing landscape element (blue).
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mozaika zůstala víceméně zachována. Při druhé vlně byla právě tato drobná mozaiu-
ka zničena a krajina se stala monotónní s velkými souvislými komplexy orné půdy 
a vinic. V případě obou národních parků byl hlavním procesem přechod nízkých, 
rozvolněných lesů do lesů vysokých a zapojených (Vrška 1998). Zároveň zde do-
cházelo k rozšiřování dřevinné vegetace, ať již samovolnou sukcesí či cíleným za-
lesňováním, čemuž v první fázi přispěl odsun původního německého obyvatelstva. 
Ve druhé fázi to pak byl vznik pohraničního, běžné populaci nepřístupného, pásma, 
které však bylo protkáno hustou sítí lesních cest pro lepší pohyb pohraniční stráže. 
Se vznikem národních parků docházelo a stále dochází k pozvolnému snižování an-
tropogenního tlaku, projevujícího se v zatravňování ploch především v české části 
a snahou o snížení husté sítě lesních cest. Je však nutné zdůraznit, že antropogenní 
tlak v podobě rozšiřování zastavěných ploch narůstá. Všechny tyto procesy se proje-
vily v ekologické stabilitě krajiny, která byla vždy vyšší v samotných národních par-
cích a nižší v jejich okolí. Právě do méně stabilních oblastí nacházejících se mimo 
národní parky jsou nasměřována navrhovaná opatření, která spočívají jak v obnově 
některých zaniklých přírodních prvků, tak v posílení vlastností prvků stávajících. Je-
jich realizace by tak mohla vytvořit kostru stabilnějších přírodních a polopřírodních 
prvků, které zlepší nejen konektivitu krajiny, ale také posílí její odolnost vůči antro-
pogenním vlivům.

SUMMARY
Landscape development in Podyjí and Thayatal national parks (NP) and their surroundings was 
analysed with the help of two different sets of sources. Topographic maps enabled to assess land-
scape development on a macro-scale from the mid-19th century until present while aerial photo-
graphs captured landscape development on a micro-scale since the mid-1950s. The macro-scale/
macrostructure analysis revealed differences between the protected areas and their surroundings as 
well as between the Czech and Austrian parts of the protected areas. While woody vegetation sig-
nificantly dominated in Thayatal NP throughout the last 180 years (range between 87% and 94%), 
Podyjí NP was characterized by quite a large proportion of open landscape (24–35%) with perma-
nent grassland and later arable land with some vineyards between the 1840s and 1930s (Attachment 
I). Thayatal NP surroundings were also quite significantly covered by woody vegetation (77–81%). 
The open landscape in this area was usually used as arable land. Surroundings of Podyjí NP were 
characterized by greater variety in the form of vineyards, orchards, permanent grassland and settle-
ments and the woody vegetation was (and still is) quite scarce. Indeed, its coverage ranged between 
4% (in the mid-19th century) and 8% (present).

The intensity of landscape exploitation varied over time. The highest landscape intensification 
in both national parks as well as Thayatal NP surroundings occurred toward the end of the 19th 

century (Fig. 2); in Podyjí NP surroundings, it was in the second half of the 20th century and can be 
attributed to the socialist agriculture. Extensification processes inside the national parks were typi-
cal for the first half of the 20th century and for the whole area in the last 20 years. Intensification 
processes were connected mainly with spreading of arable land, while the extensification processes 
were associated mainly with spreading of woody vegetation and later  with grassing of former ar-
able fields. However, both processes occurred in a relatively small part of the studied area. Indeed, 
parts with unchanged land use/land cover plots covered between 70 % (in the mid-20th century) and 
96 % (present) of the territory, and more than 50 % of the territory can be attributed to 180-year 
long continuity of the same land use/land cover category (Fig. 3). 

Land cover changes on micro-scale/microstructure were associated with changes in land use 
management from small-scale extensive management, typical until the 1950s, to large-scale in-
tensive management, which started in the second half of the 20th century and has continued until 
present. Thus the patchy landscape with various small features and quite large quantities of woody 
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vegetation, still occurring in the 1950s, was replaced by uniform landscape with large fields of ara-
ble land or vineyards and insignificant presence of scattered woody vegetation in the 1990s as well 
as at present (Attachment II). This development was typical for the majority of the Czech Republic. 
Another significant change concerned woody vegetation, especially in both parks: open canopy 
woody vegetation was in large extent transformed to close canopy woody vegetation. In Thayatal 
NP, the loss of open canopy woody vegetation reached 14% of NP total area, while in Podyjí NP it 
was 10% of the NP total area.

The loss of natural and semi-natural elements, i.e. woody vegetation, permanent grassland but 
also orchards and to some degree vineyards and gardens, was reflected in changes of ecological sta-
bility. These changes were and still are most prominent in the surroundings of both protected areas 
(Attachments III, IV).

Besides changes in the land use/land cover, also fragmentation by artificial roads and settle-
ments has affected the study area throughout the years. The largest fragmentation occurred in the 
mid-20th century, but the high rate has prevailed until present. It is typical not only for the sur-
roundings of the protected areas but also for the western parts of both parks with dense occurrence 
of forest roads (Attachment III).

The combination of land cover/land use data, data on fragmentation and ecological stabil-
ity pointed out localities that should be targeted for measures in order to increase their resilience 
against anthropogenic pressures (Fig. 4, 5). These measures include restoration of suitable natural 
and semi-natural landscape elements, strengthening characteristics of present landscape elements 
and creating new landscape elements.
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Příloha I / Appendix I

Vývoj makrostruktury krajiny zájmového území v období 1841–2019: A – 40. léta 
19. století, B – 70. léta 19. století, C – 30. léta 20. století, D – 60. léta 20. století, E – 
90. léta 20. století, F – počátek 21. století, G – současnost 
Development of landscape macrostructure in the study area in the period 1841–2019 
– A – 1840s, B – 1870s, C – 1930s, D – 1960s, E – 1990s, F – 2000s, G – present
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Příloha II  / Appendix II

Vývoj mikrostruktury krajiny zájmového území v období 1954–2019 
Development of landscape microstructure in the study area in the period 1954–2019
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Příloha III / Appendix III

Koeficient ekologické stability a míra fragmentace krajiny v NP Podyjí a NP Thaya-
tal a jejich okolí za období 1840–2019, vypočítané na základě dat o makrostruktuře 
krajiny; KES: narušení přírodních prvků (červeně), vyvážené využívání (žlutě), pře-
vaha přírodních prvků (zeleně); míra fragmentace: vysoká (růžově), střední (světle 
žlutě), nízká (světle zeleně); hranice: NP Podyjí – černě, NP Thayatal – nachově, 
společná hranice NP Podyjí a NP Thayatal – modře 
Coefficient of ecological stability and rate of landscape fragmentation in Podyjí 
and Thayatal NPs and their surroundings in 1840-2019, based on landscape ma-
crostructure data; KES: disruption of natural elements (red), balanced use (yellow), 
dominance of natural elements (green); rate of landscape fragmentation: high (pink), 
medium (light yellow), low (light green); borders: Podyjí NP – black, Thayatal NP – 
purple, border between the Podyjí and Thayatal NPs – blue
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Příloha IV / Appendix IV

Koeficient ekologické stability (KES) v NP Podyjí a NP Thayatal a jejich okolí za 
období 1954–2019, vypočtený na základě dat o mikrostruktuře krajiny; KES: naru-
šení přírodních prvků (červeně), vyvážené využívání (žlutě), převaha přírodních prv-
ků (zeleně); hranice: NP Podyjí – černě, NP Thayatal – nachově, společná hranice 
NP Podyjí a NP Thayatal – modře
Coefficient of ecological stability (KES) in Podyjí and Thayatal NPs and their su-
rroundings in 1954–2019, based on landscape microstructure data; KES: disruption 
of natural elements (red), balanced use (yellow), dominance of natural elements 
(green); borders: Podyjí NP – black, Thayatal NP – purple, border between the Po-
dyjí and Thayatal NPs – blue
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Příloha V / Appendix V

Změny konektivity přírodních a přírodě blízkých ekosystémů vyjádřená pomocí ana-
lýzy morfologického prostorového rozmístění prvků (MSPA) v letech 1954–1955, 
1999–2001 a 2018–2019 v NP Podyjí, NP Thayatal a jejich okolí; třídy: jádrový 
prvek (zeleně), izolovaný prvek (hnědě), perforace prvku (modře), okraj prvku (čer-
ně), smyčkový prvek (žlutě), spojovací prvek (červeně), vybíhající prvek (oranžo-
vě), pozadí (šedě)
Changes in the connectivity of natural and semi-natural ecosystems expressed by 
morphological spatial pattern analysis (MSPA) in 1954–1955, 1999–2001 and 
2018–2019 in Podyjí and Thayatal NPs and their surroundings; classes: core (green), 
isle (brown), perforation (blue), edge (black), loop (yellow), bridge (red), branch 
(orange), background (grey)
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Příloha V pokračování / Appendix V continued

Vývoj plochy a počtu jednotlivých tříd morfologického prostorového rozmístění 
prvků (MSPA). Třídy: jádrový prvek (zeleně), izolovaný prvek (hnědě), smyčkový 
prvek (žlutě), spojovací prvek (červeně), vybíhající prvek (oranžově)
Development of area and number of individual morphological spatial pattern analy-
sis (MSPA) classes: core (green), isle (brown), loop (yellow), bridge (red), branch 
(orange)
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NÁSLEDKY LEDOVKY V LESÍCH NP PODYJÍ
A JEJICH ODRAZ VE VÝVOJI

DRUHOVÉ ROZMANITOSTI POROSTŮ
5 LET PO DISTURBANCI

CONSEQUENCES OF THE GLAZE IN THE FORESTS OF
PODYJÍ NATIONAL PARK AND THEIR REFLECTION

IN THE DEVELOPMENT OF SPECIES DIVERSITY
OF STANDS 5 YEARS AFTER DISTURBANCE

Pavel  U n a r 1*,  David  J a n í k 1,  Jan  B ě ť á k 1  &  Jiří  P r o c h á z k a 1, 2
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Abstract: Lowland forests in Central Europe have been subject to direct human impact since the 
beginnings of landscape settlement. As a cosequence, the natural dynamics of their development 
is practically unknown today. In 2014 a glaze disturbed part of the forest stands in Podyji and Tha-
yatal National Parks. In the unmanaged zones of the parks, the disturbed areas were left to natural 
development. Six study plots with area of 0.75 – 1 ha were established for detail monitoring. On 
plots, positions and characteristics of standing and lying stems with a diameter at breast height 
(DBH) ≥ 10cm were recorded. Phytosociological, mycological, entomological and soil investigati-
ons were performed. Moreover all woody plants with a DBH ≥ 10 mm were surveyed on core areas 
with area 50 × 50 m. At present, the collected data provide initial information on the condition of 
disturbed stands in comparison with intact parts of localities. In the future, however, they represent 
a solid basis for monitoring the impact of disturbances on the development of the structure and bio-
diversity of lowland forests.

Key words: disturbance, glaze, species diversity, forest dynamics

ÚVOD

Lidskou činností dlouhodobě ovlivňované lesní porosty ponechané samovolnému 
vývoji mohou, byť pouze po určitou dobu, budit zdání víceméně stejnověkých lesů 
s plným korunovým zápojem vytvářejících na velkých rozlohách uniformní prostře-
dí „tmavého lesa“. Biologická rozmanitost redukovaná na nečetnou množinu stín 
snášejících druhů pak do značné míry vyostřuje diskuzi o způsobech, jakými má být 
nakládáno s nejhodnotnějšími fragmenty naší přírody. Do daného scénáře však stále 
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častěji zasahují disturbanční události, jejichž bezprostřední příčinu, sílu ani rozsah 
nelze dopředu odhadnout. 

V prosinci 2014 byla část lesů na území národního parku Podyjí narušena ledov-
kou. Disturbance velikosti od několika desítek m2 až po desítky hektarů znamenaly 
pro lesy ponechané samovolnému vývoji významný milník. Rozbíhající se distur-
banční dynamika porostů představuje výraznou změnu jejich světelného, teplotního 
i vlhkostního režimu. Narušení půdního krytu vývraty se odráží v diferenciaci půd-
ního povrchu a následných změnách vlastností půdy. Současně se vzniklá vývratiště 
stávají hostiteli druhů, pro které zapojený les nepředstavuje vhodný biotop. 

Přirozený vývoj nížinného lesa v návaznosti na disturbanční událost zmíněného 
rozsahu představuje doposud neřešenou problematiku. Provedená studie si kladla 
za cíl shromáždit informace o aktuálním stavu bioty v ledovkou narušených lesních 
porostech a porovnat složení vybraných skupin organismů mezi disturbovanými plo-
chami a nenarušenými porosty. Získaná data o druhové skladbě a prostorovém uspo-
řádání dřevin stejně jako výstupy navazujících fytocenologickch, entomologických 
a mykologických šetření by měly do budoucna sloužit jako základ dlouhodobého 
monitoringu samovolného vývoje lesních porostů v NP Podyjí a Thayatal.

MATERIÁL A METODIKA

Studované lokality
Pro monitoring vývoje lesa po přirozené disturbanci bylo zvoleno šest lokalit (obr. 
1). Pět z nich leží na české straně, šestá se nachází nedaleko zámečku Lusthaus na 
Brajtavě těsně za hranicí s Rakouskem.

Lokalita č. 1: Zlámaná skála představuje místy až 35 stupňů prudký SV oriento-
vaný svah údolí Dyje vzdálený asi 4 km JV od obce Podmolí. Přibližné souřadnice 
středu plochy jsou 48° 49’ 35,919” N; 15° 58’ 32,516” E. Dominantu stromového 
patra tvoří dub zimní (Quercus petraea). Ostatní dřeviny např. habr obecný (Carpi-
nus betulus) nebo třešeň ptačí (Prunus avium) tvoří pouze jednotlivou příměs.  V by-
linné etáži převládají trávy: kostřava ovčí (Festuca ovina), lipnice hajní (Poa nemo-
ralis), metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Na disturbovaných místech se přidává 
třtina křovištní (Calamagrostis epigeios). Z dalších druhů bylinného podrostu lze 
uvést biku hajní (Luzula luzuloides), jestřábník zední (Hieracium murorum, rozrazil 
lékařský (Veronica officinalis) nebo tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria).

Lokalita č. 2: Hajský potok zaujímá část SV orientovaného svahu údolí Hajského 
potoka přibližně 3 km JV od obce Podmolí. Sklon svahů se pohybuje mezi 20–30 
stupni. Souřadnice středu plochy jsou 48° 49’ 57,967” N; 15° 58’ 22,478” E. Jedná 
se o dubo-habrový (Quercus petrea, Carpinus betulus) porost s přimíšenou lípou 
srdčitou (Tilia cordata). V bylinném patře převládají: bika hajní (Luzula luzuloides), 
lipnice hajní (Poa nemoralis), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a netýkavka ma-
lokvětá (Impatiens parviflora).

Lokalita č. 3: Nad Hlubockou loukou – východně orientovaný svah se sklonem 
10–20 stupňů, přibližně 3 km J od obce Podmolí. Souřadnice středu plochy jsou 
48° 49’ 17,263” N; 15° 56’ 19,683” E. Stromové patro tvoří dub zimní (Quercus 
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petraea), habr obecný (Carpinus betulus) a lípa srdčitá (Tilia cordata). V druhově 
poměrně bohaté bylinné etáži převládají pod zapojeným porostem druhy typické 
pro dubohabrové nížinné lesy. Druhy s největší frekvencí jsou: bika hajní (Luzula 
luzuloides), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), jestřábník zední (Hieracium mu-
rorum), lipnice hajní (Poa nemoralis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) a srha 
hajní (Dactylis polygama).
Lokalita č. 4: Mufloní kopec – plošně nejrozsáhlejší disturbance ca 1 km JV od 
Čížova (obr. 2). Souřadnice středu výzkumné plochy, která se nachází na SV orien-
tovaném svahu se sklonem 20–30 stupňů jsou 48° 52’ 57,857” N; 15° 52’ 41,159” E. 
Dominantou stromového patra je habr obecný (Carpinus betulus). Spíše jednotlivou 
příměs tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris), buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní 
(Quercus petraea) a lípa srdčitá (Tilia cordata). V keřové etáži převládá zmlazení 
hlavních stromových dřevin, ke kterým se přidává bříza bělokorá (Betula pendula), 
javor mléč (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), a třešeň ptačí (Prunus 
avium). V bylinném podrostu jsou častými druhy brambořík nachový (Cyclamen 

Obr. 1. Monitorované lokality narušené v roce 2014 ledovkou v bezzásahových zónách NP Podyjí 
a NP Thayatal.
Fig. 1. Monitored localities disturbed in 2014 by glaze in the unmanaged zones of Podyjí and Tha-
yatal National Parks.
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purpurascens), kopytník evropský (Asarum europaeum), kyčelnice cibulkonosná 
(Dentaria bulbifera), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), srha hajní (Dactylis 
polygama) a strdivka nicí (Melica nutans). 

Lokalita č. 5: U Kozí stezky leží asi 2 km jižně od obce Čížov (obr. 3). Souřadnice 
jejího středu jsou 48° 51’ 37,735” N; 15° 52’ 7,449” E. Orientace plochy je V a sklon 
svahu se pohybuje mezi 20–30 stupni. Stromové patro tvoří dub zimní (Quercus pet-
raea), habr obecný (Carpinus betulus), javor mléč (Acer platanoides), a lípa srdčitá 
(Tilia cordata). V bylinné etáži jsou nejčastější kopytník evropský (Asarum euro-
paeum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), plicník tmavý (Pulmonaria 
obscura), srha hajní (Dactylis polygama), sveřep benekenův (Bromus benekenii), 
svízel vonný (Galium odoratum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum) a v. pra-
pořitá (B. pinnatum).
Lokalita č. 6: Braitava/Lusthaus – V–JV svah se sklonem do 30 stupňů, asi 4 km 
V od obce Podmyče. 48° 52’ 38,207” N; 15° 50’ 22,266” E jsou souřadnice středu 
výzkumné plochy. Dominantou stromového patra je zde dub zimní (Quercus pet-

Obr. 2. Ledovkou disturbovaná plocha v lokalitě Mufloní kopec (foto P. Unar).
Fig. 2. The area diturbed by glaze in locality Mufloní kopec (photo by P. Unar).
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raea) doprovázený bukem lesním (Fagus sylvatica), habrem obecným (Carpinus be-
tulus), javorem mléčem (Acer platanoides) a lípou srdčitou (Tilia cordata). Z keřo-
vých dřevin se zde vyskytují: bez černý (Sambucus nigra) a b. červený (S. racemo-
sa), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) nebo hloh jednosemenný (Crataegus 
monogyna). V bylinném patře převažuje strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Dal-
šími častými druhy jsou například kapraď samec (Dryopteris filix-mas), ostružiník 
(Rubus fruticosus), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) nebo třtina rákosovitá 
(Calamagrostis arundinacea). Za zmínku určitě stojí hojný výskyt bělozářky větev-
naté (Anthericum ramosum) a bramboříku nachového (Cyclamen purpurascens).

Sběr a analýza dat
Dendrometrie
Na každé z šesti vytypovaných disturbovaných lokalit byla vytyčena studijní plocha 
o velikosti přibližně 1 ha. V rámci této plochy byly zaznamenány pozice stojících 
a ležících kmenů o výčetní tloušťce (DBH) větší než 10 cm (obr. 4). Současně byl 
vždy zaznamenán druh dřeviny a DBH. V jádrovém území o velikosti 50 × 50 m 

Obr. 3. Ledovkou disturbovaná plocha v lokalitě u Kozí stezky (foto P. Unar).
Fig. 3. The area diturbed by glaze in locality u Kozí stezky (photo by P. Unar).
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umístěném na pěti studijních plochách pak byly stejným způsobem zaznamenány 
jedinci od 1 cm DBH. 

V roce 2019 bylo postupně navštíveno pět lokalit a v jejich jádrových územích 
(50 × 50 m) proběhlo opakované dendrometrické šetření všech stromů označených 
identifikačními štítky. Ze stromů odumřelých v období 2017–2019 byly štítky vyn-
řazeny z dalšího užívání. Živým stromům nově dosáhnuvším prahové DBH (1 cm) 
byly instalovány nové štítky a stromy byly zaměřeny. 

Fytocenologie
Druhové složení a procentické zastoupení taxonů cévnatých rostlin bylo zkoumáno 
na plochách fytocenologických snímků o velikosti 500 m2 v letech 2019 a 2020. Na 
každé studijní ploše, vyjma U kozí stezky, bylo umístěno šest snímků vždy tři uvnitř 
disturbance a tři pod neporušeným porostem. V lokalitě U kozí stezky byly vzhle-
dem k malé rozloze lokality podle stejné metodiky umístěny pouze čtyři snímky. 
Všechny snímky jsou zaneseny do mapy poloh kmenů, což umožňuje jejich opako-
vanou lokalizaci. Pro každý snímek je zaznamenáván sklon svahu a jeho expozice 
ke světovým stranám. Okulárním odhadem byla stanovena celková pokryvnost 
cévnatých rostlin na ploše snímku, dále celková pokryvnost dřevin a pokryvnost 
bylinného patra. Vertikální struktura dřevin byla členěna podle Zlatníkovy stupnice 
(Randuška et al. 1986), která rozlišuje následující etáže: I – stromy nadúrovňové 
tj. stromy, které jsou vyšší než stromy hlavní úrovně, II – stromy hlavní úrovně, III 
– stromy podúrovňové, vyšší než polovina výšky stromů hlavní úrovně, ale svými 
korunami nezasahující zřetelně do souvislé vrstvy stromů úrovňových, IV – dře-
viny podúrovňové od výšky 1,3 m do poloviční výšky stromů hlavní úrovně. V1a 
– jedinci vyšší než 20 cm do 1,3 m výšky, V1b – jedinci do 20 cm, V2 – semenáče. 
Pokryvnost každého druhu v etážích I, II, III a IV byla stanovena odhadem procent 
půdního povrchu jím zastíněného. Pokryvnost druhů v etážích  V1a, V1b a V2 stej-
ně jako v etáži bylinné byla hodnocena podle Braun-Blanquetovy smíšené stupnice 
abundance a dominance upravené Zlatníkem ve smyslu: r: druh vyskytující se v 1 
– 3 exemplářích, +: druh vyskytující se pouze v několika exemplářích s pokryvností 
nejvýše 1%, 1: druh s pokryvností 1–5 %, -2: druh s pokryvností 5–15 %, +2: druh 
s pokryvností 15–25 %, -3: druh s pokryvností 25–37 %, +3: druh s pokryvností 
37–50 %, -4: druh s pokryvností 50–62 %, +4: druh s pokryvností 62–75 %, -5: druh 
s pokryvností 75–87 %, +5: druh s pokryvností 87–100 %. Stupeň ohrožení zazna-
menaných druhů byl stanoven na základě Červeného seznamu cévnatých rostlin 
(Grulich 2012). Přítomny byly druhy kategorií  C3 – zranitelný druh,  C4a – druh 
blízký ohrožení C4b – druh vyžadující pozornost z důvodu nedostatečných dat.

Kanonická korespondenční analýza byla použita k zobrazení vazby bylinných 
druhů k vysvětlujícím proměnným definovaným jako čas (time), výskyt na distur-
bované ploše (disturbance) a výskyt pod zapojeným porostem. Unimodální metoda 
mnohorozměrné analýzy byla zvolena na základě nejdelšího gradientu druhových 
dat v detrendované korespondenční analýze (DCA), který byl 3,7. Pro potlačení pro-

ß
Obr. 4. Mapa pozic stojících a ležících kmenů v lokalitě Zlámaná skála.
Fig. 4. Map of positions of standing and lying stems in the locality Zlámaná skála.
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storové variability dat byly jednotlivé plochy snímků v analýze označeny jako kova-
riáty a permutační test byl omezen na bloky definované kovariátami. 

Pravděpodobnost přítomnosti druhů na disturbované (nedisturbované) části loka-
lity byla šetřena jako funkce pokryvnosti hlavní stromové etáže (II) za použití zo-
becněného lineárního modelu (glm) s binomickým rozdělením. Přítomnost/ absence 
bylinného druhu byla použita jako závislá proměnná a pokryvnosti hlavní stromové 
etáže jako kontinuální vysvětlující proměnná. Významnost daného logistického mo-
delu byla ověřována chi-squared testem. 

TURBOVEG for Windows (Hennekens & Schaminée 2001) a Juice 7.0 (Tichý 
2002) byly použity pro základní zpracování a uložení fytocenologických dat. Kano-
nická korespondenční analýza byla provedena v programu CANOCO for Windows 
4.5 a CanoDraw for Windows (ter Braak & Šmilauer 2002; Lepš & Šmilauer 
2003). Pravděpodobnost přítomnosti druhů podle míry zapojení hlavní stromové etá-
že byla šetřena pomocí programu R (R Core Team 2015).  

Mykologie
Na každé dendrometricky studované ploše byly pro studium mykobioty založeny 
dvě kruhové studijní plochy o velikosti 0,05 ha. Každá dvojice ploch přitom repre-
zentovala (1) jádro disturbance (většinou zcela rozpadlý porost s minimem stojících 
stromů) a (2) okrajovou část disturbance, kde disturbovaný porost postupně přechá-
zel v zapojený les (obr. 4). Výjimku tvoří studijní plocha Braitava-Lusthaus, kde 
byly vytyčeny 2 plochy bez ohledu na zapojení dřevinného patra ‒ disturbance zde 
postihla pouze jednotlivé stromy a porost je jinak strukturován než na ostatních lo-
kalitách. Pro studijní plochy na moravské straně bylo zároveň vybráno 5 kontrolních 
ploch v rozvolněných teplomilných doubravách v blízkém okolí disturbovaných 
ploch ‒ tedy na stanovištích, kde předpokládáme dlouhodobě vhodné podmínky pro 
výskyt organismů, vázaných na prosvětlené nížinné lesy (obr. 5, 6).  

Na studovaných plochách byl v říjnu 2017 (Zlámaná skála, Hajský potok, Nad 
Hlubockou loukou, U Kozí stezky, Mufloní kopec), resp. v listopadu 2019 (Braita-
va-Lusthaus), proveden jednorázový monitoring všech skupin lignikolních hub (vy-
jma drobných askomycetů), vázaných na hlavní druhy dřevin, jejichž odumřelé dře-
vo na jednotlivých plochách dominuje nebo je významněji zastoupeno (Quercus sp., 
Tilia sp., Carpinus betulus, Fagus sylvatica). Monitoring byl časově standardizován 
– na každé ploše byly plodnice hub hledány 1 hodinu na substrátech, jejichž původ 
(pata kmene) ležel uvnitř vytyčené plochy. Pokud byl na studované ploše v objemu 
tlejícího dřeva významněji zastoupen více než 1 druh dřeviny, byl čas průzkumu 
jednotlivých typů substrátu rozdělen podle jejich přibližného zastoupení na ploše 
(tab. I). Na kontrolních plochách byly zaznamenávány pouze houby na tlejícím dře-
vě dubů (místy se vyskytující borovice byly jako substrát ignorovány). Pokud byly 
v rámci monitoringu kontrolní plochy během 1 hodiny vyčerpány všechny substráty 
(tlejícího dřeva zde bylo výrazně méně než na disturbovaných plochách), hledání 
plodnic pokračovalo v soustředných kruzích směrem vně vytyčené plochy do vy-
čerpání času (vždy ale tak, aby zachycovalo jen studovaný biotop, tedy rozvolněnou 
teplomilnou doubravu).

Studovány byly plodnice a stromata všech hlavních skupin dřevožijných makrod-
skopických hub (choroše, lupenaté houby, kornatcovité houby, břichatkovité houby, 
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heterobazidiomycety, stromatické pyrenomycety /rody Camarops, Nemania, Hypo-
xylon, Biscogniauxia, Diatrype/, diskomycety (vyjma zástupců velmi drobných rodů 
– přibližně od 2 mm). Plodnice, které nebylo možné jednoznačně určit v terénu, byly 
usušeny a následně mikroskopicky determinovány s využitím moderní určovací 
literatury. Použitá stupnice rozkladu dřeva vychází z publikací Heilmann-Clausen 
(2001) a Holec et al. (2015). Komentáře k rozšíření vybraných druhů v NP Pody-
jí vycházejí z dostupných údajů k roku 2015 (Antonín & Vágner 2000, Běťák 
2015a, b). Herbářové položky jsou uloženy v soukromém herbáři autora (herb. JB)

Entomologie 
Společenstva saproxylických brouků byla studována prostřednictvím odchytu 
do letových nárazových pastí (window trap, též flight interception trap) podle me-
todiky pro AOPK (Schlaghamerský 2004). Ty se skládaly ze tří plátů průhledného 
plexiskla, sestavených do kříže, vysokých 50 cm, jeden o šířce 25 cm a dva s šíř-
kou 12,5 cm. Past byla shora kryta plastovou stříškou, spodní část tvořila nálevka 
a sběrná nádoba. Pasti byly zavěšeny na bambusových tyčích přibližně 1,5 m nad 
zemí a rozmístěny po 10 na každé ploše do lineárních transektů tak, že polovina 
byla na světlině a polovina v zapojeném porostu. Jako konzervant byl použit sycený 
roztok soli, který hmyz neodpuzuje, ale ani nepřitahuje ze širokého okolí (Siitonen 

Obr. 5. Kontrolní mykologická plocha u Hlubocké louky (foto J. Běťák).
Fig. 5. Control mycological plot near Hlubocká louka (photo by J. Běťák).
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1994). Pro odstranění povrchového napětí byla do konzervačního roztoku přidána 
kapka detergentu. Pasti byly v provozu od začátku května do konce srpna a výběr 
probíhal přibližně po měsíci. V laboratoři byl nasbíraný materiál vytříděn a převeden 
do 70% lihu. Všichni ulovení saproxyličtí brouci (vyjma čeledí Staphylinidae a Le -
iodidae, u nichž je náročná determinace) byli determinováni na druhovou úroveň 
a uloženi v Moravském zemském muzeu v Brně. Vybraní zástupci a skupiny, které 
byly odeslány na determinaci příslušným specialistům, byly preparovány „na su-
cho“, zbylý materiál zůstal uložen v lihu. Kvůli determinaci vybraných skupin byli 
osloveni následující specialisté: ing. Jiří Vávra (Ostravské muzeum) – Eucnemidae, 
Melandryidae a červotočovití (Anobiidae); Tomáš Sitek – kovaříkovití (Elateridae); 
Pavel Průdek – Lathridiidae, Ciidae, Cerylonidae, Cryptophagidae, Mycetophagi-
dae; Vít Kubáň – Buprestidae; Luboš Dembický – Cerambycidae. Nomenklatura 
byla sjednocena podle katalogu palearktických brouků (Löbl & Smetana 2003–
2011). U zaznamenaných druhů bylo dohledáno, zda se jedná o zvláště chráněné 
druhy (vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.), zda jsou uvedeny 
v červeném seznamu ohrožených druhů saproxylických brouků Evropy (Cálix et al. 
2018), v červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (Hejda et al. 2017), 
a zda jsou považovány za indikátorové druhy pralesovitých porostů podle práce Ec-
kelt et al. (2018).

Obr. 6. Kontrolní mykologická plocha u Zlámané skály (foto J. Běťák).
Fig. 6. Control mycological plot near Zlámaná skála (photo by J. Běťák).
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VÝSLEDKY 

Dendrometrie
V tab. II je uveden přehled lokalit, do kterých byl soustředěn výzkum porostů naru-
šených ledovkou (2014) s udáním rozměrů plochy, na které proběhla inventarizace 
dřevin o výčetní tloušťce (DBH) >10cm.  

V jádrových územích vymezených v pěti výzkumných plochách byly zaznamenám-
vány všechny dřeviny od výčení tloušťky 1 cm. Počty a kruhová základna stojících 
a ležících jedinců v jádrových územích udává tab. III. Jednou z možných otázek 
týkající se vývoje disturbovaných porostů může být poměr zastoupení dorůstajících 
jedinců generativního a vegetativního původu v závislosti na lokalitě nebo druhu 
dřeviny. Současný stav jsme se snažili shrnout v následujících odstavcích, potažmo 
v dodatku (příloha I). Jakou úlohu hraje výmladná schopnost zastoupených dřevin 
(obr. 7) ve vývoji daného typu porostu však ukáže až dlouhodobý monitoring zalo-
žených ploch.

Dominantou nových nárostů dřevin v jádrovém území v lokalitě Zlámaná skála 
byl dub zimní (Quercus petraea) následovaný habrem obecným (Carpinus betulus). 
Javor mléč (Acer platanoides), topol osika (Populus tremula) a střemcha obecná 
(Prunus padus) se objevují pouze jednotlivě. Až na pár jedinců dubu dosáhlo zmla-
zení dřevin v jádrovém území výčetní tloušťky 1cm až v průběhu prováděných 
měření (2019). Přibližně polovina zmlazených dubů je semenného původu. Druhou 
polovinu představují nárosty z ležících, ale neodumřelých kmenů. Nárosty habru 
jsou víceméně generativního původu. Převažující výčetní tloušťka mladých kmenů 

Tab. I. Procentuálně vyjádřený čas strávený hledáním plodnic hub na jednotlivých typech substrátu 
na studovaných plochách
Tab. I. Percentage of time spent searching for fungal fruiting bodies on individual types of substrate 
in the studied areas

locality abbreviation Quercus sp. Tilia sp. Carpinus Fagus  
    betulus sylvatica

Zlámaná skála center ZS in 100%   
Zlámaná skála edge ZS ex 100%   
Zlámaná skála canopy ZS k 100%   
Hajský potok center HP in 60% 20% 20% 
Hajský potok edge HP ex 90% 10%  
Hajský potok canopy HP k 100%   
Nad Hlubockou loukou center HL in  90% 10% 
Nad Hlubockou loukou edge HL ex 100%   
Nad Hlubockou loukou canopy HL k 100%   
Kozí stezka center KS in   100% 
Kozí stezka edge KS ex 20%  80% 
Kozí stezka canopy KS k 100%   
Mufloní kopec center MK in  5% 95% 
Mufloní kopec edge MK ex 20% 30% 50% 
Mufloní kopec canopy MK k 100%   
Braitava 1 BRA 1 100%   
Braitava 2 BRA 2 65%  15% 20%
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se pohybuje v intervalu 15–20 mm a následně 20–25 mm. Tyto dimenze jsou cha-
rakteristické pro všechny lokality.

V lokalitě Hajský potok přebírá dominantní zastoupení mezi zmlazenými dřevinat-
mi habr obecný (Carpinus betulus) následovaný lípou srdčitou (Tilia cordata). Pře-
vážná většina zaměřených nárostů v této lokalitě je vegetativního původu. Pravděpo-
dobně i díky tomu byla nemalá část nárostů zaznamenaná již v počátcích našich po-
zorování (2017). Kromě dominantních dimenzí nárostů odpovídajících předchozí lo-
kalitě, byly zde, byť minoritně, zaznamenáni jedinci zmlazení až o DBH 25–40 mm. 

Druhová skladba nárostů v lokaitě Nad Hlubockou loukou je oproti předcházejí-
cím bohatější o babyku (Acer campestre), jilm drsný (Ulmus glabra), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior) a javor mléč (Acer platanoides) i když tyto dřeviny dosahují 
v nárostech pouze jednotlivého zastoupení. Dominantu tvoří habr obecný (Carpinus 
betulus), který je z převážné většiny semenného původu. Naopak lípa srdčitá (Tilia 
cordata) představující druhou nejčetnější dřevinu pochází téměř výhradně z výmlad-
ků.

Mufloní kopec představuje ledovkovou disturbancí nejvíc postiženou lokali-
tu. V poměrně bohaté druhové skladbě nárostů tvořené javory babykou, klenem 
a mléčem (Acer campestre, A. pseudoplatanus, A. platanoides), vrbou jívou (Salix 
caprea), lípou srdčitou (Tilia cordata) a topolem osikou (Populus tremula) však vý-
razně převládá habr obecný (Carpinus betulus), který je převážně výmladkového půa-
vodu. Naproti tomu druhá nejčetnější dřevina javor klen pochází výhradně ze semen.

Druhově nejbohatší lokalita U Kozí stezky se vyznačuje nejen hojným počtem 
druhů v nově vznikajících nárostech, ale i jejich relativní početní vyrovnaností. 
Dominantní habr (Carpinus betulus) a lípu srdčitou (Tilia cordata) doprovází bezy 
(Sambucus nigra, S. racemosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), dřín 
jarní (Cornus mas), jilm drsný (Ulmus glabra) a javory (Acer platanoides a A. pseu-
doplatanus). Původ nárostů habru, lípy a mléče je převážně výmladkový. U ostat-
ních dřevin převažují jedinci pocházející ze semene nebo je poměr původu vyrovna-
ný (klen).  

Fytocenologie
Vyjma lokality U Kozí stezky se disturbance projevily nárůstem počtu zaznamena-
ných bylinných druhů oproti zapojeným porostům (obr. 8). S postupujícím časem 
se na uvolněných plochách stále hojněji uplatňují druhy světlin a pasek: hluchavka 
skvrnitá (Lamium maculatum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopřiva 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 												®
Tab. II:  Základní dendrometrické charakteristiky lokalit, do kterých byl soustředěn výzkum poros-
tů narušených ledovkou 2014. Registrovány byly stromy s výčetní tloušťkou ≥10cm. Num – počet 
jedinců, b.a. – výčetní základna
Tab. II Basic dendrometric characteristics of localities in which the research of stands disturbed by 
the  glaze in 2014 was concentrated. Trees with DBH of ≥10 cm were registered.
Num – number of individuals, b.a. – basal area

BB – Acer campestre, BK – Fagus sylvatica, BO – Pinus sylvestris, BR – Betula pendula, BRK – 
Sorbus torminalis, BRS – Euonymus verrucosa, DBZ – Quercus petraea, DRN – Cornus mas, HB 
– Carpinus betulus, HLH – Crataegus monogyna, JR – Sorbus aucuparia, JV – Acer platanoides, 
LP –Tilia cordata, TR – Prunus avium.
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locality species standing   lying
  live  deccaying 
  num. b.a. num. b.a. num. b.a.
       
1 DBZ 637 24.131 159 3.002 440 11.039
 JV 4 0.118 – – – –
 å 641 24.249 159 3.002 440 11.039
       
2 BO 2 0.126 1 0.035 – –
 BR 1 0.010 – – – –
 DBZ 110 8.409 9 0.331 42 2.058
 DRN 1 0.060 – – – –
 HB 224 6.399 8 0.147 77 2.720
 LP 107 4.470 5 0.164 49 2.012
 LPV 4 0.062 – – – –
 å 449 19.535 23 0.677 175 7.045
       
3 BO     1 0.200
 DBZ 122 13.083 28 1.474 43 2.315
 HB 170 6.362 13 0.224 39 1.573
 HLH 1 0.015 – – – –
 LP 161 9.412 – – 84 5.266
 å 454 28.872 41 1.698 167 9.355
       
4 BK 4 0.107 – – – –
 BO 4 0.800 – – 10 1.026
 BR 2 0.107 – – – –
 DBZ 1 0.303 – – – –
 HB 386 15.059 15 0.283 316 13.069
 LP 1 0.119 – – – –
 å 398 16.496 15 0.283 337 14.910
       
5 BB 3 0.071 – – 3 0.046
 BR   1 0.073 2 0.096
 BRK 5 0.097 – – 0 0.000
 DBZ 52 4.852 4 0.067 11 0.745
 DRN 1 0.009 – – 0 0.000
 HB 427 14.022 42 0.774 119 4.131
 JR 1 0.022 – – 0 0.000
 JV 26 1.952 – – 3 0.281
 LP 102 5.794 4 0.060 17 0.844
 TR – – 1 0.073 0 0.000
 å 617 26.818 52 1.047 155 6.143
       
6 BB 2 0.064 – – – –
 BK 21 4.614 1 0.011 2 0.425
 BRS 1 0.002 – – – –
 DBZ 68 11.318 10 0.718 15 0.947
 HB 116 6.442 6 0.257 27 1.208
 JV 12 1.317 1 0.071 – –
 KL 5 0.193 – – – –
 LP 36 1.534 1 0.021 3 0.238
 å 262 25.632 19 1.078 47 2.876 
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Tab. III. Počet jedinců a kruhová výčetní základna dřevin DBH >1cm v jádrových částech výzkum-
ných ploch. Standing-num: počet stojících stromů; standing-b.a.: kruhová výčetní základna stojí-
cích stromů [m2]; lying-num: počet ležících kmenů; lying b.a.: kruhová výčetní základna ležících 
kmenů [m2].  
Tab. III. Number of individuals and basal area of woody species DBH> 1cm in the core parts of the 
research areas. Standing-num: number of standing trees; standing-b.a: basal area of standing trees 
[m2]; lying-num: number of lying trunks; lying b.a.: basal area of lying trunks [m2]. 

number locality dimensions standing standing lying lying  
   num. b.a. num. b.a.

1 Zlámaná skála 50 m ´ 50 m 149 4.23 184 4.87
2 Hajský potok 50 m ´ 50 m 440 5.67 82 3.35
3 Nad Hlubockou loukou 50 m ´ 50 m 1232 5.06 70 4.51
4 Mufloní kopec 50 m ´ 50 m 251 1.99 141 6.36
5 U Kozí stezky 50 m ´ 50 m 189 4.82 72 2.91

Obr. 7. Přirozená redukce počtu jedinců vegetativně zmlazených z ležícího kmene (foto P. Unar).
Fig. 7. Natural reduction of the number of vegetative offsprings originating from a lying trunk, 
(photo by P. Unar).
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dvoudomá (Urtica dioica), ostružiníky (Rubus fruticosus a R. idaeus) případně vlaš-
tovičník větší (Chelidonium majus), které jsou zpravidla náročnější na obsah vody 
a živin v půdě (obr. 9). Naproti tomu typické hájové druhy jako jsou brambořík naa-
chový (Cyclamen purpurascens), jestřábník savojský (Hieracium sabaudum), j. zed-
ní (H. murorum), kamejka modronachgová (Lithospermum purpurocaeruleum), 
klinopád obecný (Clinopodium vulgare), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), 
ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) nebo řimbaba chocholičnatá (Tanacetum 
corymbosum) zůstávají součástí zejména zapojených porostů. Přesto některé hájové 
druhy vykazující preferenci výskytu na plochách se zapojeným stromovým patrem 
(tab. IV) z disturbovaných ploch zcela nevymizely. Menší zápoj stromového patra 
naopak preferují například kapradiny (Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina) 
dále krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), netýkavka malokvětá (Impatiens par-
viflora) nebo violka lesní (Myosotis sylvatica). Převaha výskytu druhů řazených do 
kategorií ohroženosti dle Červeného seznamu cévnatých rostlin však zůstává v dist-
sturbancí neporušených porostech (tab. V). 

Mykologie
Společenstva lignikolních hub na ledovkou disturbovaných plochách budou v příš-
tích letech procházet dynamickým vývojem, který je nyní teprve na počátku. Zís-
kaný dataset je tedy zapotřebí chápat pouze jako orientační popis výchozího stavu 
– soubor, na který by bylo vhodné navázat dlouhodobým monitoringem. Teprve 
následné srovnání druhového složení disturbovaných porostů a kontrolních ploch by 

Obr. 8. Počty zaznamenaných bylinných druhů ve snímcích na disturbovaných a nedisturbovaných 
částech sledovaných lokalit v letech prováděných šetření.
Fig. 8. Numbers of recorded herbal species in relevés on disturbed and non-disturbed parts of the 
monitored localities in the years of surveys.
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Obr. 9. Kanonická korespondenční analýza (CCA): Jako druhová data byly použity zaznamenané 
druhy bylinné etáže. Umístění snímku (disturbance, zápoj) společně s rokem provedení terénních 
šetření byly použity jako vysvětlující proměnné.
Fig. 9. Canonical Correspondence Analysis (CCA): Recorded herbaceous species were used as spe-
cies data. The location of the relevés (disturbance, canopy) as well as the year of the field surveys 
were used as explanatory variables.

Tab. IV. Výsledky logitové regrese, ve které pokryvnost hlavní stromové etáže představovala nezá-
vislou proměnnou a přítomnost druhů proměnnou závislou
Tab. IV. Results of logit regression, in which the cover of the main tree layer represented an inde-
pendent variable and the presence of species a dependent variable

presence increases with decreasing canopy  presence increases with increasing canopy

species P-value species P-value

Athyrium filix-femina 0.001 Cyclamen purpurascens 0.0006
Dryopteris filix-mas 0.03 Dactylis polygama 0.02
Epilobium lamyi 0.04 Polygonatum multiflorum 0.01
Geranium robertianum 0.04  
Impatienas parviflora 0.03  
Myosiotis sylvatica 0.008  
Rubus idaeus 0.0001  
Scrophularia nodosa 0.007  
Urtica dioica 0.0001  
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mohlo napovědět, jaká je reálná role přírodních disturbancí pro vývoj světlomilných 
lesních společenstev a na ně vázané bioty, a zda jsou zastupitelné s dnes jen zřídka 
uplatňovanými postupy v lesním hospodaření, jako jsou lesní pastva, hrabání steliva, 
pařezení, apod.

Během řešení projektu bylo na studovaných plochách zjištěno celkem 194 taxonů 
dřevožijných makroskopických hub (příloha II). Z monitorovaných substrátů (druhů 
dřevin) byla největší pozornost věnována dubům (Quercus spp.) – na jeho dřevě 
bylo zaznamenáno 112 druhů, dále habru (Carpinus betulus) – 77 druhů a lípě (Tilia 
spp.) – 56 druhů. Počet zaznamenaných druhů na jednotlivých studovaných lokali-
tách, resp. plochách shrnují obr. 10 a 11. Téměř polovina zaznamenaných druhů (98 
taxonů) byla zaznamenána pouze na jediné ze studovaných ploch. Naopak jediným 
druhem, který byl zaznamenán na všech studovaných plochách je pevník chlupatý 
(Stereum hirsutum).

Je zřejmé, že rozdíly v diverzitě a druhovém složení společenstev lignikolních 
hub mezi jednotlivými porosty (či plochami) postiženými ledovkou jsou determi-
novány především nabídkou dostupných substrátů. Hlavní roli jednoznačně hraje 
diverzita tlejícího dřeva, neboť řada druhů dřevožijných hub je vázána více či méně 
striktně na určitý druh dřeviny nebo na jejich omezené spektrum. Na ledovkou dis-
turbovaných lokalitách byl doložen výskyt 176 druhů hub. Asi polovina z nich (92 
druhů) byla zaznamenána na odumřelém dřevě v prvních fázích rozkladu (stupeň 
rozkladu 1 a 2 z pětistupňové škály). Na plochách se však oproti předpokladům po-
měrně hojně vyskytovaly i druhy vázané na dřevo v pokročilejších fázích tlení. Ze 
srovnání společenstev osídlujících odumřelé dřevo dubu vyplývají poměrně malé 

Tab. V. Druhy Červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich 2012) zaznamenané při šetření 
v roce 2019, C3 – zranitelný druh,  C4a – druh blízký ohrožení C4b – druh vyžadující pozornost 
z důvodu nedostatečných dat
Tab. V. Species of the Red List of Vascular Plants (Grulich 2012) recorded during the survey in 
2019, C3 – vulnerable species, C4a – species near threatened C4b – species requiring attention due 
to data deficient

  absolute frekvency
species red list disturb. (n=17) canopy (n=17)

Anthericum ramosum C4a 1 3
Arabis brassica C3 0 2
Arabis turrita C3 0 1
Cornus mas C4a 2 2
Cyclamen purpurascens C4a 7 11
Hesperis sylvestris C3 0 1
Hierochloë australis C3 0 1
Lithospermum purpurocaeruleum C4a 0 1
Melittis melissophyllum C4a 1 1
Neotia nidus-avis C4a 0 1
Primula veris C4a 0 1
Sorbus torminalis C4a 1 4
Vicia pissiformis C3 1 0
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rozdíly v podílech druhů vázaných na jednotlivá stádia rozkladu dřeva na distur-
bovaných a kontrolních plochách. Vyjma zcela čerstvě odumřelých kmenů (stupeň 
rozkladu 1), které jsou pochopitelně četnější na disturbovaných plochách (zároveň 
však druhově velmi chudé) se struktura osídlených substrátů mezi disturbovanými 
a kontrolními plochami příliš neliší (viz obr. 12). V absolutních hodnotách je však 
diverzita na dubech na disturbovaných plochách jednoznačně vyšší, což je zřejmě 
dáno mnohonásobně vyšším objemem tlejícího dřeva, které se na disturbovaných 
plochách vyskytuje, roli však může hrát i exponovaný charakter kontrolních ploch 

Obr. 10. Zaznamenaná diverzita lignikolních hub na jednotlivých lokalitách (bez kontrolních 
ploch). 
Fig. 10. Recorded diversity of lignicolus fungi in individual localities (without control plots).

Obr. 11:  Zaznamenaná diverzita lignikolních hub na jednotlivých studovaných plochách. K vysvět-
lení zkratek názvů lokalit viz tab. I.
Fig. 11. Recorded diversity of lignicolous fungi on individual studied plots. For an explanation of 
abbreviations of locality names, see tab. I.
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– jedná se o velmi vysýchavá a otevřená stanoviště na hranách svahů, což pro řadu 
druhů může být limitující. 

Kontrolní plochy v teplomilných rozvolněných doubravách tedy patří k druhově 
nejchudším z celého datového souboru. Celkově na nich bylo zaznamenáno 49 ta-
xonů, na jednotlivých plochách od 16 (Zlámaná skála) do 24 druhů (Kozí stezky). 
Malá diverzita patrně odráží jednodušší strukturu a menší množství substrátů, vhod-
ných k osídlení - převažují zde tenčí dubové kmeny a větve, které snadno vysychají 
a jejichž mykoflóra není příliš bohatá. Přesto se zdá, že právě takový typ substrátů 
na dlouhodobě rozvolněných stanovištích upřednostňují některé druhy hub. Zejména 
se jedná o vzácný choroš pórnatku jižní (Perenniporia meridionalis) (obr. 13), která 
byla zaznamenána na čtyřech z pěti kontrolních ploch a v disturbovaných porostech 
zcela chyběla. Na některých kontrolních plochách (zejména u Zlámané skály) byla 
velmi hojná a zdá se, že se jedná o velmi typického průvodce těchto stanovišť, který 
zde nachází optimální podmínky. 

Kontrolní plochy rovněž preferuje škrobnatec terčovitý (Aleurocystidiellum disci-
forme), který vyhledává především živé, staré jedince dubů zimních, na jejichž kůře 
vytváří nenápadné plodnice. Na všech kontrolních plochách byla rovněž nalezena 
poměrně vzácná kožovka teplomilná (Hymenochaete subfuliginosa), vytvářející 
nenápadné hnědé povlaky zejména na spodní straně tlejících kmínků a větví dubů. 
Vysýchavé teplomilné doubravy představují její typický habitat, nalezena byla však 
rovněž v některých disturbovaných plochách (ZS, HL, HP). Z dalších zajímavých 
druhů na kontrolních plochách lze zmínit nálezy závojenky modré (Entoloma eu-

Obr. 12. Podíl zaznamenané diverzity na dřevě dubů v různých stádiích rozkladu na disturbovaných 
(Quercus dist) a kontrolních (Quercus kon) plochách.
Fig. 12. Proportion of recorded diversity on oak wood in different stages of decomposition on dis-
turbed (Quercus dist) and control (Quercus con) plots.
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chroum) a dubovnice střevovité (Pachykytospora tuberculosa) z kontrolní plochy 
u Mufloního kopce nebo dřevomora černého (Nemania atropurpurea) na kontrolní 
ploše u Kozí stezky. 16 ze zaznamenaných druhů je zařazeno do Červeného sezna-
mu hub České republiky (Holec & Beran 2006) (viz příloha III), 17 nalezených 
taxonů nebylo z NP Podyjí dosud uváděno. 

Entomologie
Během čtyř návštěv bylo z šesti vybraných lokalit shromážděno celkem 240 vzorků 
z nárazových pastí. Bylo zaznamenáno 12599 jedinců náležejících do 352 druhů 
brouků (příloha IV a V). Na lokalitě 1 (Zlámaná skála) byly v nárazových pastech 
zaznamenány čtyři zvláště chráněné druhy. Jednalo se o tesaříka broskvoňového 
(Purpuricenus kaehleri), který je dle zákona č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 175/2006 Sb. klasifikován jako kriticky ohrožený. Dále byli 
na lokalitě odchyceni tři jedinci tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), evropsky 
významný druh zařazený v přílohách II a IV směrnice č. 92/43/EHS o ochraně pří-
rodních stanovišť. Tesařík obrovský je v české legislativě klasifikován jako silně 
ohrožený. Další silně ohrožený druh – zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) byl 
zaznamenán hned na třech lokalitách – Zlámaná skála (L1), Mufloní kopec (L4) 

Obr. 13. Perenniporia meridionalis, Zlámaná skála – kontrola, 6. 10. 2017 (foto J. Běťák).
Fig. 13. Perenniporia meridionalis, Zlámaná skála – control plot, 6. 10. 2017 (photo J. Běťák).
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a Braitava/Lusthaus (L6). Krajník hnědý (Calosoma inquisitor), klasifikovaný jako 
ohrožený druh, byl zaznamenán na Zlámané skále (L1) a Nad Hlubockou loukou 
(L3). Další zvláště chráněný druh – ohrožený krajník pižmový (Calosoma syco-
phanta) byl odchycen na lokalitě Hajský potok (L2). Na lokalitě L4 (Mufloní kopec) 
byl rovněž zaznamenán ohrožený zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Posledním 
zjištěným zvláště chráněným druhem byl ohrožený zlatohlávek skvostný (Protaetia 
speciossisima), který byl nalezen na lokalitě L3 (Nad Hlubockou loukou).

Na studovaných lokalitách bylo zjištěno 78 druhů, zařazených v Červeném sezna-
mu ohrožených druhů bezobratlých živočichů České republiky (Hejda et al. 2017). 
8 z nalezených druhů je v něm klasifikováno jako kriticky ohrožené: Purpuricenus 
kaehleri z čeledi Cerambycidae, Cerophytum elateroides z čeledi Cerophytidae, 
Brachygonus ruficeps z čeledi Elateridae, Leiestes seminiger a Symbiotes latus 
z čeledi Endomychidae, Hylis cariniceps a H. simonae z čeledi Eucnemidae a My-
cetochara quadrimaculata z čeledi Tenebrionidae. Z nalezených druhů je dále 20 
uvedeno v červeném seznamu jako ohrožené, 29 jako zranitelné a 29 jako blízké 
ohrožení (appendix 4). V evropském Červeném seznamu saproxylických brouků 
(Cálix et al. 2018) je 12 z nalezených druhů uvedeno v kategoriích blízký ohrožení 
až ohrožený. Z tzv. deštníkových druhů, které jsou uváděny v práci Eckelt et al. 
(2018) jako indikátory zachovalých pralesovitých porostů, bylo odchyceno 8 druhů. 
Tito brouci indikují pralesovité porosty sensu lato, jedná se tedy o druhy, které se za 
příhodných podmínek mohou objevit i v hospodářských porostech. 

Během monitoringu byly zaznamenány druhy na území České republiky nepů-
vodní. Slunéčko východní (Harmonia axyridis) je významným invazním druhem, 
který do České republiky pronikl ze západní Evropy teprve v roce 2006. Pro své 
nadprůměrné schopnosti likvidovat mšice se stalo slunéčko východní oblíbeným 
prostředkem při biologické ochraně proti škůdcům, ze zemědělských kultur se však 
následně rozšířilo do volné přírody. Jeho původní domovina se nachází ve východní 
Asii, ale nyní je slunéčko východní běžné ve Spojených státech, v západní a střední 
Evropě a na několika místech Jižní Ameriky a Afriky (Nedvěd 2015). Během en-
tomologického průzkumu byl tento druh zjištěn na lokalitách 2 (Hajský potok) a 4 
(Mufloní kopec). Dalším nepůvodním druhem, odchyceným na všech studovaných 
lokalitách, byl drtník Xylosandrus germanus. Tento kůrovcovitý brouk ke svému 
vývoji využívá listnaté i jehličnaté dřeviny. Původní oblast výskytu je východní 
Asie, v současné době dochází k jeho výraznému šíření v Evropě. V západní Evropě 
v posledních letech na mnoha místech zcela převládl (Henin & Versteirt 2004, 
Wermelinger et al. 2007). Od roku 2007 je znám i z ČR (Knížek 2009) a rychle 
se rozšířil takřka po celém území (Fiala et al. 2020). S 608 zaznamenanými jedinci 
se řadil k nejhojnějším kůrovcům ve studovaném území, především na lokalitách 4 
(Mufloní kopec) a 6 (Braitava/Lusthaus). Takřka na všech lokalitách (L1, L2, L4, L5 
a L6) byl zjištěn v ČR nepůvodní kůrovec Dryocoetes himalayensis, který pochází 
z Himálaje. Odtud se dostal v 70. letech minulého století do Evropy a v současnosti 
se vyskytuje v České republice, Francii, Německu, Rakousku, Slovensku a Švýcark-
sku (Knížek 2011, Procházka et al. 2018). Od roku 2015 je tento druh znám i z NP 
Podyjí (Procházka et al. 2018). Vývoj kůrovce D. himalayensis probíhá v ořešáku 
(Juglans regia), v oblasti svého původu pak zejména v hrušni Pyrus lanata (Wood 
& Bright 1992, Foit et al. 2017).
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SOUHRN

Na výzkumných plochách bylo v důsledku ledovky zaznamenáno více jak 1300 
padlých kmenů. Ne všechny ležící kmeny však představují odumřelé jedince. Řada 
ležících kmenů stále obráží a vytváří husté nárosty vegetativně zmlazených jedin-
ců. Společně s těmito nárosty se na plochách objevují jedinci dřevin generativního 
původu vzešlých ze semen v půdě pod disturbovaným porostem. Vývoj poměrného 
zastoupení vegetativních nárostů a semenných jedinců v nově vznikajících porostech 
nížinného lesa představuje doposud nezodpovězenou otázku.

Výsledky fytocenologických šetření naznačují, že uvolněné plochy mohou hos-
tit řadu druhů, které v zapojených porostech chybí nebo nacházejí pouze omezené 
uplatnění. Pro cévnaté rostliny představuje významný faktor otevření korunového 
zápoje a diferenciace půdního povrchu vývratovými kupami a jamami. Lepší přístup 
světla a srážek společně s větší dostupností půdních živin podmínili rozvoj vegetace 
lesních světlin, přičemž druhy typické pro zapojené porosty z disturbovaných ploch 
zcela nevymizely. Počet druhů zaznamenaný na disturbovaných plochách je proto na 
většině lokalit vyšší v porovnání s nepoškozenými porosty. 

K interpretaci a zobecnění výsledků mykologického průzkumu by bylo zapotřebí 
dlouhodobého sledování studovaných porostů. Většina ochranářsky významných 
druhů hub je totiž vázána na tlející dřevo v pokročilejších stádiích rozkladu, které na 
disturbovaných plochách bude dominovat teprve v horizontu následujících desetiletí. 
Nálezy některých vzácných druhů však již nyní napovídají, že přírodní disturbance 
mohou hrát v nížinných lesích pro zachování či zlepšení diverzity lignikolních hub 
důležitou roli.

Společenstva saproxylických brouků byla studována pomocí odchytu do nára-
zových pastí, umístěných na disturbovaných plochách a v přiléhajících porostech. 
Bylo zaznamenáno 12599 jedinců náležejících do 352 druhů, z nichž 78 je zahrnuto 
v červeném seznamu ohrožených druhů. Čtyři druhy patří mezi zvláště chráněné a 8 
je považováno za indikátory pralesovitých porostů. Studované porosty představují 
biotop, který je v dnešní krajině velmi ojedinělý, i když je z ochranářského hlediska 
velmi zajímavý. Svým výskytem je na osluněné tlející kmeny na disturbovaných 
plochách vázána celá řada vzácných a ohrožených saproxylických druhů, zejména 
krasců, tesaříků a vrubounovitých brouků.   

SUMMARY
More than 1,300 fallen stems have been recorded in the study plots as a result of the glaze dis-
turbance. However, not all lying trunks represent dead individuals. Many lying trunks still create 
dense offsprings of vegetatively regenerated individuals. Along with these offsprings, generative 
individuals of trees originating from seeds under disturbed vegetation appear on the areas. The 
development of the relative representation of vegetative offsprings and generative individuals in 
spontaneously developed lowland forest is an unanswered question.

The results of phytosociolodgical surveys suggest that the disturbed areas may host a number of 
species that are missing in the undisturbed stands or which find only limited use there. For vascu-
lar plants, the opening of the canopy and the microsite variation by treefall pits and mounds is an 
important factor. Better access to light and precipitation, together with greater availability of soil 
nutrients, conditioned the development of vegetation of forest clearings, while the species typical 
of the involved stands did not completely disappear from the disturbed areas. The number of speci-
es recorded on disturbed areas is therefore higher in most localities compared to undamaged stands.
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Long-term monitoring of the studied stands would be needed to interpret and generalize the re-
sults of the mycological survey. Most of the enangered species of lignicolous fungi grow on rotting 
wood in more advanced stages of decomposition, which will dominate the disturbed areas only in 
the horizon of the following decades. However, the findings of some rare species already suggest 
that natural disturbances may play an important role in lowland forests to preserve or improve the 
diversity of lignicolous fungi.

Saproxylic beetle communities were studied using window traps, that were placed on plots 
disturbed by glaze and on surrounding forests. In total 12599 individuals belonging to 352 species 
were captured. Of those 78 is listed in the Red list of threatened species, 4 species are protected by 
law and 8 species are considered indicators of primeval forests. Studied sites represent a rare bioto-
pe, which is very important from the nature conservation point of view. Sun-exposed decaying logs 
on disturbed plots host many rare and threatened saproxylic species, in particular from families 
Buprestidae, Cerambycidae and Scarabaeidae. 
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Příloha I / Appendix I

Vývoj a charakteristika počtu stromových jedinců v jádrových územích 50 m ´ 50 m

Plocha Zlámaná skála

Počet stromů s výčetní tloušťkou ≥ 10 mm v letech 2017 a 2019. DBZ – dub zimní (Quercus pet-
raea), HB – habr obecný (Carpinus betulus), JV – javor mléč (Acer platanoides), OS – tiopol osika 
(Populus tremula), STR – střemcha obecná (Prunus padus)

Charakteristika jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčetní 
tloušťky 

Tloušťková distribuce jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčet-
ní tloušťky 
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Plocha Hajský potok

Počet stromů s výčetní tloušťkou ≥ 10 mm v letech 2017 a 2019. BR – bříza bělokorá (Betula pend-
ula), HB – habr obecný (Carpinus betulus), LP – lípa srdčitá (Tilia cordata)

Charakteristika jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčetní 
tloušťky 

Tloušťková distribuce jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčet-
ní tloušťky 
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Plocha Nad Hlubockou loukou

Počet stromů s výčetní tloušťkou ≥ 10 mm v letech 2017 a 2019. BEZ - bez černý (Sambucus ni-
gra), HB – habr obecný (Carpinus betulus), JLD – jilm horský (Ulmus glabra), JS – jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior), JV – javor mléč (Acer platanoides), LP – lípa srdčitá (Tilia cordata), PML – 
pámelník bílý (Symphoricarpos albus), RUZ – růže šípková (Rosa canina) 

Charakteristika jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčetní 
tloušťky 

Tloušťková distribuce jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčet-
ní tloušťky 
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Plocha Mufloní kopec

Počet stromů s výčetní tloušťkou ≥ 10 mm v letech 2017 a 2019. BB – javor babyka (Acer cam-
pestre), BEZ - bez černý (Sambucus nigra), HB – habr obecný (Carpinus betulus), JIV – vrba jíva 
(Salix caprea), JV – javor mléč (Acer platanoides), KL - javor horský (Acer pseudoplatanus), LP – 
lípa srdčitá (Tilia cordata), OS – tiopol osika (Populus tremula)

Charakteristika jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčetní 
tloušťky 

Tloušťková distribuce jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčet-
ní tloušťky 
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Plocha U Kozí stezky

Počet stromů s výčetní tloušťkou ≥ 10 mm v letech 2017 a 2019. BEZ - bez černý (Sambucus ni-
gra), DRN – dřín obecný (Cornus mas), HB – habr obecný (Carpinus betulus), HLH – hloh jedno-
semenný (Crataegus monogyna), JL – jilm horský (Ulmus glabra), JV – javor mléč (Acer platano-
ides), KL - javor horský (Acer pseudoplatanus), LP – lípa srdčitá (Tilia cordata)

Charakteristika jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčetní 
tloušťky 

Tloušťková distribuce jedinců obnovy, kteří v roce 2019 překročili registrační hranici 10 mm výčet-
ní tloušťky 
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Příloha III / Appendix III

Seznam ochranářsky významných druhů hub nalezených na studovaných plochách 
se stručným komentářem. Obyčejným písmem jsou uvedeny druhy s jiným nežli 
saproxylickým způsobem výživy (tyto druhy nebyly na plochách systematicky vy-
hledávány)
List of conservationly important species of fungi found in the studied plots with a 
brief commentary. The common font lists non-saproxylic species (these species were 
not systematically searched for in the studied plots)

zkratky lokalit / abbreviations of localities: ZS - Zlámaná skála, HP - Hájský potok, HL - Pod Hlu-
bockou loukou, KS – Kozí stezky, MK – Mufloní kopec, BRA – Braitava-Lusthaus; in – jádro (cen-
tre), ex – okraj (edge), k – kontrola (control plot); 
zkratky kategorií ochrany / abbreviations of threat category: CR – critically endagered, EN – en-
dagered, VU – vulnerable, NT – near threatened (for more see Holec & Beran 2006)

Aleurocystidiellum disciforme   CR
locality:   HL ex, HL k, MK k, KS k 
substrate:  Quercus petraea agg. (živý strom, čerstvě vyvrácený kmen) 
Saprotrof vázaný na kůru živých a čerstvě padlých dubů. Roste v teplejších obe-
lastech, často na okrajích lesů a na izolovaných starých stromech. V minulosti byl 
druh ze strany mykologů zřejmě opomíjen a jeho zařazení mezi kriticky ohrožené 
druhy neodpovídá jeho reálnému rozšíření. V posledních letech je na vhodných 
stanovištích častěji nalézán a zdá se, že není kriticky ohrožen. V NP Podyjí roste 
roztroušeně a především v prosvětlených doubravách na hranách svahů není vzácný.

Cystolepiota bucknallii    EN
locality:  HL in
substrate:  na holé zemi
Vzácnější druh bedly, nápadné nafialovělými plodnicemi a pachem po svítiplynu. Z 
NP Podyjí dosud nebyla uváděna. Nejbližší lokality se nacházejí v PR Bílý Kříž a v 
NPR Krumlovsko-rokytenské slepence.

Entoloma euchroum    EN
lokality:  MK k
substrate:  Quercus petraea agg. (tlející kmen)
Vzácný druh, rostoucí především na tlejícím dřevě olší, ojediněle však i na jiných 
listnáčích. Z NP Podyjí existuje jediný nález z údolí Klaperova potoka (Antonín et 
al. 2000). Je připravováno jeho zařazení mezi zákonem chráněné druhy hub.

Gloeohypochnicium analogum   EN
lokality:  BRA 1
substrate:  Fagus sylvatica (tlející kmen)
Vzácný saproxylický druh navržený k zákonné ochraně. Roste na tlejícím dřevě 
listnáčů zejména v suťových lesích a bučinách přirozeného charakteru. V Podyjí je 
známý pouze z opakovaných nálezů na Braitavě.
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Holwaya mucida    EN
lokality:  HL in
substrate: Tilia sp. (tlející kmen a větev) 
Saprotrof rostoucí na vlhkých tlejících kmenech listnáčů, především lip, na místech 
s vhodným mikroklimatem (suťové lesy, luhy, hluboká údolí). V Podyjí byl v 90. 
letech 20. století sbírán poprvé v České republice, od té doby byl nalezen na řadě 
dalších lokalit. V NP Podyjí roste zejména v údolích zaříznutých potoků.

Hymenochaete subfuliginosa   VU
lokality:  ZS in, ZS ex, ZS k, HP ex, HP k, HL ex, HL k, MK k, KS k, BRA 1
substrate:  Quercus petraea agg.(tlející kmen a věte)
Saprotrof rostoucí na odumřelých větvích. a kmenech některých listnáčů, především 
dubů, v oblasti teplomilné květeny (České středohoří, Křivoklátsko, Český kras, 
jižní Morava). Suchomilný druh. V NP Podyjí je na vhodných stanovištích poměrně 
hojný.

Irpex lacteus     EN
lokality:  KS in
substrate:  Carpinus betulus (tlející větev)
Saprotrof rostoucí na odumřelých větvích a kmenech listnáčů. V ČR je znám jen z 
nemnoha nálezů. V NP Podyjí by dosud známý z údolí Daníže a Klaperova potoka.

Lentinellus ursinus    EN
lokality:  HP ex, MK ex
substrate:  Carpinus betulus (tlející kmen a větev)
Saprotrof rostoucí na padlých kmenech a větvích listnáčů, zejména buku a habru. 
Většina jeho lokalit se nachází spíše v teplých oblastech na prudkých svazích v 
kaňonovitých údolích nebo v teplých nivách velkých řek. V NP Podyjí roste řídce 
roztroušeně v dubohabřinách a v bučinách na tlejících kmenech a větvích různých 
listnáčů.

Muscinupta laevis    EN
lokality:  MK in
substrate:  na zemi v porostu Mnium sp.
Parazit rostoucí na meších, častěji na narušovaných stanovištích a ve vyšších po-
lohách.  Z NP Podyjí nebyl dosud uváděn, jedná se však o snadno přehlédnutelný 
druh.

Mycena pseudocorticola    EN
lokality:  KS in, KS ex
substrate:  Acer platanoides (tlející kmen), Tilia sp. (tlející kmen), Quercus sp. 
(tlející větev)
Saprotrof rostoucí na mechatých kmenech živých listnáčů. V ČR se vyskytuje roz-
troušeně, nejčastěji v teplejších oblastech. V NP Podyjí byla dosud sbírána na Brai-
tavě a v údolí Klaperova potoka.
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Nemania atropurpurea    VU
lokality:  KS k
substrate: Quercus sp. (tlející kmen)

Dosti vzácný pyrenomycet rostoucí zejména v přirozených bučinách a suťových 
lesích středních poloh, nejčastěji na ležících kmenech buku a lípy velkolisté. Z NP 
Podyjí nebyl uváděn.

Nemania chestersii    EN
lokality:  HP in
substrate: Carpinus betulus (tlející kmen)
Nehojný pyrenomycet, rostoucí na padlých kmenech listnáčů. V ČR se vyskytuje 
v suťových lesích, bučinách a ve smíšených listnatých lesích s dostatkem tlejících 
kmenů, hlavně ve středních polohách. V NP Podyjí byl dosud sbírán pouze na Lipi-
ně.

Perenniporia meridionalis    -
lokality:  ZS k, HL k, HP k, MK k, KS k
substrate: Quercus sp. (tlející kmen)
Nehojný choroš, u nás sbíraný jen na několika lokalitách. Preferuje teplé a suché ha-
bitaty, kde roste na tlejícím dřevě dubů či borovic. V ČR je nejhojnější na Bzenecku, 
v NP Podyjí je známý pouze z Lipiny (v článku Dvořák & Běťák 2017 je mylně 
uvedený jako P. medulla-panis) a provází zde zachovalé porosty teplomilných roz-
volněných doubrav na hranách svahů hlubokých údolí.

Phleogena faginea    EN
lokality:  MK in, MK ex, KS in
substrate: Carpinus betulus (tlející kmen)
Saprotrof vyrůstající z borky nebo holého dřeva stojících odumřelých i padlých 
kmenů listnáčů, nejčastěji buku, habru a javorů, méně i jiných. Vyskytuje se nahodi-
le v zachovalejších listnatých lesích od nížin do podhůří. V NP Podyjí je známý asi z 
desítky lokalit.

Phyllotopsis nidulans    NT
lokality:  BRA 2
substrate: Fagus sylvatica (tlející větev)
Nehojný druh rostoucí v chladnějších částech roku na tlejícím dřevě listnáčů. Z Po-
dyjí je známý z Braitavy, Ledových slují a údolí Klaperova a Mašovického potoka.

Scytinostroma galactinum   CR
lokality:  HP ex, HL in, KS in, BRA
substrate:  Tilia sp. (tlející kmen a větev)
Lignikolní saprotrof rostoucí na tlejícím dřevě listnáčů (zejména lip) v zachovalej-
ších listnatých lesích, spíše v nižších polohách. V NP Podyjí je poměrně hojný.
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Trichaptum biforme    EN
lokality:  MK ex, KS in
substrate:  Carpinus betulus (tlející kmen)
Saprotrof rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, hlavně buku. V ČR je znám z ojedině-
lých nálezů na Českomoravské vrchovině, na východní Moravě je lokálně až hojný. 
Vyhovují mu zejména porosty s dostatkem čerstvě padlých kmenů. V NP Podyjí byl 
dosud známý ze tří lokalit.
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Příloha IV / Appendix IV

Soupis brouků odchycených do nárazových pastí v NP Podyjí v sezóně 2017 a jejich 
zařazení ve: § –  vyhlášce 175/2006 Sb., CZ –  Červeném seznamu ohrožených dru-
hů bezobratlých živočichů (Hejda et al. 2017), Eur –  evropském Červeném sezna-
mu saproxylických brouků (Cálix et al. 2018), prim – obsaženy v seznamu druhů 
indikujících pralesovité porosty (Eckelt et al. 2018), ind. – celkový počet jedinců
List of beetles captured in window traps in NP Podyjí in the 2017 season and their 
inclusion in: § – Decree 175/2006 Coll., CZ – the Red List of Endangered Species of 
Invertebrates (Hejda et al. 2017), Eur – the European Red List of Saproxylic Beetles 
(Cálix et al. 2018), prim – included in the list of species indicating primeval forests 
(Eckelt et al. 2018), ind. – total number of individuals

druh (pod)čeleď § CZ  Eur prim ind.
species (sub)family 

Euglenes oculatus Aderidae - - - - 1
Caenocara subglobosum Anobiidae - EN - - 4
Dorcatoma androgyna Anobiidae - VU - - 1
Dorcatoma cf. setosella Anobiidae - VU - - 1
Dorcatoma dresdensis Anobiidae - - - - 2
Dorcatoma flavicornis Anobiidae - - - - 4
Dorcatoma chrysomelina Anobiidae - VU - - 1
Dorcatoma minor Anobiidae - NT - - 1
Dorcatoma robusta Anobiidae - - - - 1
Gastrallus immarginatus Anobiidae - - - - 2
Gastrallus laevigatus Anobiidae - - - - 4
Hemicoelus fulvicornis Anobiidae - - - - 65
Hemicoelus rufipennis Anobiidae - - - - 209
Hyperisus plumbeus Anobiidae - - - - 2
Oligomerus brunneus Anobiidae - - - - 47
Priobium carpini Anobiidae - - - - 3
Ptilinus pectinicornis Anobiidae - - - - 610
Ptinomorphus imperialis Anobiidae - - - - 20
Ptinus calcaratus Anobiidae - - - - 3
Ptinus pilosus Anobiidae - - - - 7
Ptinus rufipes Anobiidae - - - - 25
Ptinus sexpunctatus Anobiidae - - - - 1
Ptinus subpillosus Anobiidae - - - - 9
Xestobium plumbeum Anobiidae - - - - 1
Xestobium rufovillosum Anobiidae - - - - 4
Xyletinus ater Anobiidae - - - - 11
Xyletinus longitarsis Anobiidae - - - - 2
Brachytarsus nebulosus Anthribidae - - - - 4
Dissoleucas niveirostris Anthribidae - - - - 7
Platyrhinus resinosus Anthribidae - NT - - 4
Platystomos albinus Anthribidae - - - - 3
Pseudeuparius sepicola Anthribidae - NT - - 6
Diplocoelus fagi Biphyllidae - - - - 9
Bostrichus capucinus Bostrichidae - - LC - 1
Lyctus linearis Bostrichidae - - - - 5
Acmaeoderella flavofasciata Buprestidae - - - - 4
Agrilus angustulus Buprestidae - - - - 2
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druh (pod)čeleď § CZ  Eur prim ind.
species (sub)family 

Agrilus biguttatus Buprestidae - - - - 75
Agrilus graminis Buprestidae - - - - 15
Agrilus hastulifer Buprestidae - EN - - 2
Agrilus laticornis Buprestidae - - - - 5
Agrilus obscuricollis Buprestidae - - - - 3
Agrilus olivicolor Buprestidae - - - - 13
Agrilus sulcicollis Buprestidae - - - - 64
Agrilus suvorovi Buprestidae - - - - 2
Agrilus viridis Buprestidae - - - - 3
Anthaxia quadripunctata Buprestidae - - - - 60
Anthaxia salicis Buprestidae - EN - - 3
Dicerca berolinensis Buprestidae - VU - s. l. 1
Chrysobothris affinis Buprestidae - - - - 2
Trachys minutus Buprestidae - - - - 3
Byturus ochraceus Byturidae - - - - 3
Byturus tomentosus Byturidae - - - - 1
Calosoma inquisitor Carabidae O - - - 2
Calosoma sycophanta Carabidae O VU - - 1
Carabus intricatus Carabidae - - - - 1
Dromius quadrimaculatus Carabidae - - - - 1
Aegomorphus clavipes Cerambycidae - - - - 1
Alosterna tabacicolor Cerambycidae - - LC - 119
Anaglyptus mysticus Cerambycidae - - LC - 1
Anastrangalia sanguinolenta Cerambycidae - - LC - 1
Anoplodera sexguttata Cerambycidae - - LC - 17
Cerambyx cerdo Cerambycidae SO EN NT s. l. 3
Cerambyx scopoli Cerambycidae - - LC - 4
Clytus arietis Cerambycidae - - LC - 19
Cortodera humeralis Cerambycidae - - LC - 4
Dinoptera collaris Cerambycidae - - LC - 12
Exocentrus lusitanus Cerambycidae - - - - 5
Grammoptera abdominalis Cerambycidae - - LC - 4
Grammoptera ustulata Cerambycidae - - LC - 2
Judolia cerambyciformis Cerambycidae - - LC - 87
Judolia erratica Cerambycidae - - LC - 72
Leiopus nebulosus Cerambycidae - - - - 9
Leptura aurulenta Cerambycidae - VU LC - 10
Molorchus minor Cerambycidae - - LC - 1
Oplosia cinerea Cerambycidae - - - - 4
Paracorymbia maculicornis Cerambycidae - - LC - 33
Phymatodes rufipes Cerambycidae - - - - 2
Phymatodes testaceus Cerambycidae - - LC - 9
Plagionotus arcuatus Cerambycidae - - LC - 2
Plagionotus detritus Cerambycidae - - LC - 2
Plagionotus floralis Cerambycidae - - - - 1
Pogonocherus hispidulus Cerambycidae - - - - 3
Pogonocherus hispidus Cerambycidae - - - - 1
Prionus coriarius Cerambycidae - - LC - 19
Purpuricenus kaehleri Cerambycidae KO CR LC - 1
Pyrrhidium sanguineum Cerambycidae - - LC - 2
Rhagium mordax Cerambycidae - - LC - 8
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druh (pod)čeleď § CZ  Eur prim ind.
species (sub)family 

Rutpela maculata Cerambycidae - - LC - 85
Saperda octopunctata Cerambycidae - VU LC - 1
Stenocorus meridianus Cerambycidae - - LC - 2
Stenostola dubia Cerambycidae - - - - 5
Stenurella melanura Cerambycidae - - LC - 158
Stenurella nigra Cerambycidae - - LC - 1
Stenurella septempunctata Cerambycidae - NT NT - 19
Stictoleptura scutellata Cerambycidae - NT LC - 38
Strangalia attenuata Cerambycidae - - LC - 2
Trichoferus pallidus Cerambycidae - EN LC - 1
Xylotrechus antilope Cerambycidae - - LC - 8
Cerophytum elateroides Cerophytidae - CR VU s. l. 1
Cerylon fagi Cerylonidae - - - - 1
Cerylon ferrugineum Cerylonidae - - - - 173
Cerylon histeroides Cerylonidae - - - - 17
Cis boleti Ciidae - - - - 7
Cis castaneus Ciidae - - - - 4
Cis comptus Ciidae - - - - 16
Cis festivus Ciidae - - - - 1
Cis fissicollis Ciidae - - - - 1
Cis micans Ciidae - - - - 2
Cis punctulatus Ciidae - - - - 1
Cis pygmaeus Ciidae - - - - 27
Cis rugulosus Ciidae - - - - 11
Cis submicans Ciidae - - - - 3
Cis vestitus Ciidae - - - - 4
Cis villosulus Ciidae - - - - 2
Orthocis alni Ciidae - - - - 11
Orthocis lucasi Ciidae - - - - 7
Sulcacis fronticornis Ciidae - - - - 1
Sulcacis nitidus Ciidae - - - - 23
Clerus mutillarius Cleridae - - - - 20
Opilo mollis Cleridae - - - - 5
Opilo pallidus Cleridae - - - - 1
Tilloidea unifasciata Cleridae - - - - 1
Tillus elongatus Cleridae - - - - 24
Trichodes apiarius Cleridae - - - - 10
Harmonia axyridis Coccinellidae - - - - 2
Antherophagus pallens Cryptophagidae - - - - 22
Antherophagus similis Cryptophagidae - - - - 2
Atomaria atricapilla Cryptophagidae - - - - 2
Atomaria bella Cryptophagidae - - - - 1
Atomaria elongatula Cryptophagidae - - - - 1
Atomaria fuscata Cryptophagidae - - - - 2
Atomaria linearis Cryptophagidae - - - - 3
Cryptophagus dentatus Cryptophagidae - - - - 19
Cryptophagus fuscicornis Cryptophagidae - - - - 4
Cryptophagus lycoperdi Cryptophagidae - - - - 1
Cryptophagus micaceus Cryptophagidae - - - - 5
Cryptophagus pubescens Cryptophagidae - - - - 6
Cryptophagus punctipennis Cryptophagidae - - - - 4
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druh (pod)čeleď § CZ  Eur prim ind.
species (sub)family 

Cryptophagus reflexus Cryptophagidae - - - - 2
Cryptophagus sporadum Cryptophagidae - - - - 2
Cryptophagus uncinatus Cryptophagidae - - - - 6
Pteryngium crenulatum Cryptophagidae - - - - 1
Pediacus depressus Cucujidae - VU LC - 1
Rhyncolus sculpturatus Curculionidae - NT - - 13
Stereocorynes truncorum Curculionidae - - - - 4
Aplocnemus impressus Dasytidae - - - - 1
Dasytes plumbeus Dasytidae - - - - 2
Ctesias serra Dermestidae - - - - 1
Dermestes undulatus Dermestidae - - - - 2
Megatoma undata Dermestidae - - - - 4
Ampedus aethiops Elateridae - - LC - 1
Ampedus balteatus Elateridae - - LC - 3
Ampedus cinnabarinus Elateridae - EN LC - 1
Ampedus elongatulus Elateridae - - NT - 10
Ampedus erythrogonus Elateridae - - LC - 1
Ampedus nemoralis Elateridae - - - - 53
Ampedus pomorum Elateridae - - LC - 5
Ampedus rufipennis Elateridae - - LC - 11
Ampedus sinuatus Elateridae - NT LC - 30
Anostirus castaneus Elateridae - - - - 2
Anostirus purpureus Elateridae - - - - 13
Brachygonus megerlei Elateridae - VU NT - 5
Brachygonus ruficeps Elateridae - CR NT - 1
Cardiophorus discicollis Elateridae - NT - - 4
Cardiophorus erichsoni Elateridae - - - - 87
Cardiophorus gramineus Elateridae - NT NT - 5
Cardiophorus nigerrimus Elateridae - - - - 102
Cardiophorus ruficollis Elateridae - - LC - 19
Dalopius marginatus Elateridae - - - - 89
Denticollis linearis Elateridae - - LC - 5
Dicronychus cinereus Elateridae - - - - 318
Dicronychus rubripes Elateridae - VU - - 92
Drapetes mordelloides Elateridae - - - - 6
Hemicrepidius hirtus Elateridae - - - - 8
Hypoganus inunctus Elateridae - - LC - 28
Idolus picipennis Elateridae - - - - 2
Limonius minutus Elateridae - - - - 8
Limonius poneli Elateridae - - - - 4
Melanotus crasicollis Elateridae - - - - 21
Melanotus villosus Elateridae - - LC - 32
Pheletes aeneoniger Elateridae - - - - 7
Porthmidius austriacus Elateridae - EN - - 9
Procraerus tibialis Elateridae - - LC - 2
Stenagostus rhombeus Elateridae - VU LC - 19
Endomychus coccineus Endomychidae - VU - - 10
Leiestes seminiger Endomychidae - CR - s. l. 2
Mycetina cruciata Endomychidae - - - - 12
Symbiotes latus Endomychidae - CR - - 1
Dacne bipustulata Erotylidae - - LC - 385
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druh (pod)čeleď § CZ  Eur prim ind.
species (sub)family 

Triplax aenea Erotylidae - - LC - 5
Triplax lepida Erotylidae - VU LC - 76
Triplax rufipes Erotylidae - - LC - 81
Triplax russica Erotylidae - - LC - 19
Tritoma bipustulata Erotylidae - - LC - 91
Dromaeolus barnabita Eucnemidae - VU LC - 6
Eucnemis capucina Eucnemidae - EN LC - 4
Hylis cariniceps Eucnemidae - CR LC - 7
Hylis olexai Eucnemidae - EN LC - 17
Hylis simonae Eucnemidae - CR NT - 17
Isorhipis marmottani Eucnemidae - EN LC - 9
Isorhipis melasoides Eucnemidae - EN LC - 1
Melasis buprestoides Eucnemidae - - LC - 49
Microrhagus lepidus Eucnemidae - EN LC - 5
Microrhagus pygmaeus Eucnemidae - VU LC - 4
Abraeus roubali Histeridae - EN - - 1
Dendrophilus punctatus Histeridae - - - - 1
Margarinotus punctiventer Histeridae - - - - 2
Paromalus flavicornis Histeridae - - - - 16
Platysoma compressum Histeridae - - - - 1
Plegaderus dissectus Histeridae - VU - - 1
Cryptolestes duplicatus Laemophloeidae - - - - 1
Cryptolestes ferrugineus Laemophloeidae - - - - 16
Laemophloeus monilis Laemophloeidae - - - - 17
Lathropus sepicola Laemophloeidae - - - - 1
Notolaemus unifasciatus Laemophloeidae - EN - - 1
Placonotus testaceus Laemophloeidae - - - - 7
Cartodere (Aridius) nodifer Latridiidae - - - - 1
Corticaria bella Latridiidae - - - - 9
Corticaria serrata Latridiidae - - - - 3
Corticarina minuta Latridiidae - - - - 1
Corticarina parvula Latridiidae - - - - 1
Corticarina similata Latridiidae - - - - 8
Cortinicara gibbosa Latridiidae - - - - 8
Enicmus atriceps Latridiidae - - - - 50
Enicmus brevicornis Latridiidae - - - - 61
Enicmus fungicola Latridiidae - - - - 9
Enicmus rugosus Latridiidae - - - - 400
Latridius consimilis Latridiidae - - - - 8
Latridius hirtus Latridiidae - - - - 36
Melanophthalma fuscipennis Latridiidae - - - - 1
Melanophthalma rispini Latridiidae - - - - 4
Stephostethus alternans Latridiidae - - - - 39
Stephostethus angusticollis Latridiidae - - - - 6
Anisotoma humeralis Leiodidae - - - - 16
Catops fuliginosus Leiodidae - - - - 1
Catops picipes Leiodidae - - - - 1
Choleva reitteri Leiodidae - VU - - 2
Choleva spadicea Leiodidae - - - - 1
Aesalus scarabaeoides Lucanidae - NT NT s. l. 8
Dorcus parallelipipedus Lucanidae - - LC - 1
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druh (pod)čeleď § CZ  Eur prim ind.
species (sub)family 

Platycerus caraboides Lucanidae - - LC - 29
Sinodendron cylindricum Lucanidae - - LC - 2
Lygistopterus sanguineus Lycidae - - - - 17
Elateroides dermestoides Lymexylonidae - - - - 1
Melandrya barbata Melandryidae - EN - - 1
Orchesia fasciata Melandryidae - - - - 4
Orchesia luteipalpis Melandryidae - VU - - 1
Orchesia micans Melandryidae - - - - 2
Orchesia undulata Melandryidae - - - - 45
Phloiotrya rufipes Melandryidae - - - - 8
Phloiotrya tenuis Melandryidae - VU - - 19
Monotoma bicolor Monotomidae - - - - 1
Rhizophagus bipustulatus Monotomidae - - - - 23
Rhizophagus perforatus Monotomidae - NT - - 2
Litargus connexus Mycetophagidae - - LC - 62
Mycetophagus atomarius Mycetophagidae - - LC - 3
Mycetophagus fulvicollis Mycetophagidae - VU LC - 15
Mycetophagus piceus Mycetophagidae - NT LC - 15
Mycetophagus populi Mycetophagidae - VU LC - 1
Mycetophagus quadriguttatus Mycetophagidae - - LC - 7
Mycetophagus quadripustulatus Mycetophagidae - - LC - 15
Triphyllus bicolor Mycetophagidae - VU LC - 4
Amphotis marginata Nitidulidae - - - - 13
Cryptarcha strigata Nitidulidae - - - - 5
Cyllodes ater Nitidulidae - NT - - 7
Omosita discoidea Nitidulidae - - - - 1
Soronia grisea Nitidulidae - - - - 3
Thalycra fervida Nitidulidae - - - - 4
Platypus cylindrus Platypodinae - - - - 23
Pyrochroa coccinea Pyrochroidae - - - - 4
Pyrochroa serraticornis Pyrochroidae - - - - 2
Schizotus pectinicornis Pyrochroidae - - - - 3
Lissodema denticolle Salpingidae - - - - 4
Salpingus planirostris Salpingidae - - - - 10
Salpingus ruficollis Salpingidae - - - - 28
Vincenzellus ruficolis Salpingidae - - - - 86
Cetonia aurata Scarabaeidae - - - - 4
Gnorimus nobilis Scarabaeidae SO VU LC - 4
Oxythyrea funesta Scarabaeidae O - - - 1
Potosia cuprea Scarabaeidae - - - - 2
Protaetia marmorata Scarabaeidae - - LC - 1
Protaetia speciosissima Scarabaeidae O VU NT - 1
Serica brunnea Scarabaeidae - - - - 6
Valgus hemipterus Scarabaeidae - - LC - 111
Anisandrus dispar Scolytinae - - - - 12
Crypturgus cinereus Scolytinae - - - - 5
Crypturgus subcribrosus Scolytinae - - - - 6
Dryocoetes autographus Scolytinae - - - - 1
Dryocoetes himalayensis Scolytinae - - - - 7
Dryocoetes villosus Scolytinae - - - - 139
Ernoporicus caucasicus Scolytinae - - - - 7
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druh (pod)čeleď § CZ  Eur prim ind.
species (sub)family 

Ernoporicus fagi Scolytinae - - - - 3
Ernoporus tiliae Scolytinae - - - - 7
Hylastes attenuatus Scolytinae - - - - 4
Hylastes cunicularius Scolytinae - - - - 3
Hylesinus crenatus Scolytinae - - - - 1
Hylesinus toranio Scolytinae - - - - 2
Ips acuminatus Scolytinae - - - - 1
Ips duplicatus Scolytinae - - - - 2
Ips typographus Scolytinae - - - - 5
Pityogenes chalcographus Scolytinae - - - - 18
Pityophthorus lichtensteini Scolytinae - - - - 2
Pityophthorus pityographus Scolytinae - - - - 1
Polygraphus poligraphus Scolytinae - - - - 4
Scolytus carpini Scolytinae - - - - 1888
Scolytus intricatus Scolytinae - - - - 168
Scolytus rugulosus Scolytinae - - - - 5
Taphrorychus villifrons Scolytinae - - - - 69
Trypodendron domesticum Scolytinae - - - - 2
Trypodendron signatum Scolytinae - - - - 4
Xyleborinus saxesenii Scolytinae - - - - 88
Xyleborus dryographus Scolytinae - - - - 1401
Xyleborus monographus Scolytinae - - - - 182
Xylocleptes bispinus Scolytinae - - - - 4
Xylosandrus germanus Scolytinae - - - - 608
Dendroxena quadrimaculata Silphidae - - - - 37
Silvanus unidentatus Silvanidae - - - - 12
Uleiota planata Silvanidae - - - - 10
Aspidiphorus lareyniei Sphindidae - VU - - 3
Aspidiphorus orbiculatus Sphindidae - - - - 1
Sphindus dubius Sphindidae - - - - 8
Scaphidium quadrimaculatum Staphylinidae - - - - 6
Corticeus bicoloroides Tenebrionidae - VU EN s. l. 3
Corticeus longulus Tenebrionidae - VU LC - 1
Corticeus unicolor Tenebrionidae - NT LC - 4
Cteniopus sulphureus Tenebrionidae - - - - 9
Diaperis boleti Tenebrionidae - - LC - 2
Gonodera luperus Tenebrionidae - - - - 31
Latheticus oryzae Tenebrionidae - - - - 1
Mycetochara axillaris Tenebrionidae - NT LC - 26
Mycetochara humeralis Tenebrionidae - NT LC - 37
Mycetochara maura Tenebrionidae - NT LC - 1657
Mycetochara quadrimaculata Tenebrionidae - CR NT s. l. 203
Palorus depressus Tenebrionidae - NT - - 6
Pentaphyllus testaceus Tenebrionidae - VU - - 1
Prionychus melanarius Tenebrionidae - VU LC s. l. 28
Pseudocistela ceramboides Tenebrionidae - VU LC - 4
Stenomax aeneus Tenebrionidae - - - - 1
Uloma culinaris Tenebrionidae - NT - - 1
Oxylaemus cylindricus Teredidae - EN - - 1
Aulonothroscus brevicollis Throscidae - - - - 6
Nemozoma elongatum Trogositidae - - LC - 5
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druh (pod)čeleď § CZ  Eur prim ind.
species (sub)family 

Thymalus limbatus Trogositidae - - LC - 1
Bitoma crenata Zopheridae - - - - 63
Colobicus hirtus Zopheridae - EN - - 1
Colydium elongatum Zopheridae - NT - - 9
Coxelus pictus Zopheridae - - - - 3
Synchita humeralis Zopheridae - - - - 1
Synchita separanda Zopheridae - EN - - 1
Synchita undata Zopheridae - EN - - 8
Synchita variegata Zopheridae - EN - - 4

počet druhů   7 78 12 8 352
number of species    (NT-EN)

počet jedinců   13 2519 276 249 12599
number of specimen    (NT-EN) 
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Příloha V / Appendix V

Početnosti zaznamenaných druhů brouků v nárazových pastech na šesti studovaných 
lokalitách. L1 – Zlámaná skála, L2 – Hajský potok, L3 – Nad Hlubockou loukou, L4 
– Mufloní kopec, L5 – U Kozí stezky, L6 – Braitava/Lusthaus
Abundance of beetle species recorded in window traps at six studied localities. L1 
– Zlámaná skála, L2 – Hajský potok, L3 – Nad Hlubockou loukou, L4 – Mufloní 
kopec, L5 – U Kozí stezky, L6 – Braitava/Lusthaus

druh (pod)čeleď L1 L2 L3 L4 L5 L6
species (sub)family

Euglenes oculatus Aderidae 1 - - - - -
Caenocara subglobosum Anobiidae - - - - 4 -
Dorcatoma androgyna Anobiidae - - - 1 - -
Dorcatoma cf. setosella Anobiidae 1 - - - - -
Dorcatoma dresdensis Anobiidae 1 1 - - - -
Dorcatoma flavicornis Anobiidae - 1 1 - - 2
Dorcatoma chrysomelina Anobiidae - 1 - - - -
Dorcatoma minor Anobiidae - - - - - 1
Dorcatoma robusta Anobiidae - - - - 1 -
Gastrallus immarginatus Anobiidae - 1 - - - 1
Gastrallus laevigatus Anobiidae 1 3 - - - -
Hemicoelus fulvicornis Anobiidae - 10 3 20 30 2
Hemicoelus rufipennis Anobiidae 1 30 7 71 8 92
Hyperisus plumbeus Anobiidae - - - 1 - 1
Oligomerus brunneus Anobiidae 36 - 5 1 - 5
Priobium carpini Anobiidae - 1 1 - 1 -
Ptilinus pectinicornis Anobiidae 3 34 10 245 57 261
Ptinomorphus imperialis Anobiidae 1 1 1 8 1 8
Ptinus calcaratus Anobiidae - - 3 - - -
Ptinus pilosus Anobiidae 1 2 4 - - -
Ptinus rufipes Anobiidae 5 3 8 1 8 -
Ptinus sexpunctatus Anobiidae - - 1 - - -
Ptinus subpillosus Anobiidae 2 2 4 - - 1
Xestobium plumbeum Anobiidae - - - 1 - -
Xestobium rufovillosum Anobiidae - 1 1 1 - 1
Xyletinus ater Anobiidae 1 2 3 4 - 1
Xyletinus longitarsis Anobiidae 2 - - - - -
Anthribus nebulosus Anthribidae 1 - - - - -
Brachytarsus nebulosus Anthribidae 2 - - - - 1
Dissoleucas niveirostris Anthribidae 3 1 - 3 - -
Platyrhinus resinosus Anthribidae - 3 - 1 - -
Platystomos albinus Anthribidae - - - 2 1 -
Pseudeuparius sepicola Anthribidae - - 4 2 - -
Diplocoelus fagi Biphyllidae 1 2 1 1 - 4
Bostrichus capucinus Bostrichidae - 1 - - - -
Lyctus linearis Bostrichidae 3 1 1 - - -
Acmaeoderella flavofasciata Buprestidae 3 - 1 - - -
Agrilus angustulus Buprestidae 2 - - - - -
Agrilus biguttatus Buprestidae 64 1 1 6 1 2
Agrilus graminis Buprestidae 14 1 - - - -
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Agrilus hastulifer Buprestidae 2 - - - - -
Agrilus laticornis Buprestidae 5 - - - - -
Agrilus obscuricollis Buprestidae 1 2 - - - -
Agrilus olivicolor Buprestidae - 1 1 3 4 4
Agrilus sulcicollis Buprestidae 20 6 25 2 3 8
Agrilus suvorovi Buprestidae - 1 - - 1 -
Agrilus viridis Buprestidae - - - - 2 1
Anthaxia quadripunctata Buprestidae 3 17 1 36 3 -
Anthaxia salicis Buprestidae 2 1 - - - -
Dicerca berolinensis Buprestidae - 1 - - - -
Chrysobothris affinis Buprestidae 2 - - - - -
Trachys minutus Buprestidae - - 3 - - -
Byturus ochraceus Byturidae - 1 - - 2 -
Byturus tomentosus Byturidae - - - 1 - -
Calosoma inquisitor Carabidae 1 - 1 - - -
Calosoma sycophanta Carabidae - 1 - - - -
Carabus intricatus Carabidae - - 1 - - -
Dromius quadrimaculatus Carabidae 1 - - - - -
Aegomorphus clavipes Cerambycidae - - - - 1 -
Alosterna tabacicolor Cerambycidae 30 22 20 22 19 6
Anaglyptus mysticus Cerambycidae - 1 - - - -
Anastrangalia sanguinolenta Cerambycidae - - - 1 - -
Anoplodera sexguttata Cerambycidae 7 4 1 1 - 4
Cerambyx cerdo Cerambycidae 3 - - - - -
Cerambyx scopoli Cerambycidae - 2 1 1 - -
Clytus arietis Cerambycidae 3 1 2 3 4 6
Cortodera humeralis Cerambycidae 3 1 - - - -
Dinoptera collaris Cerambycidae - - - 10 2 -
Exocentrus lusitanus Cerambycidae - 2 1 1 1 -
Grammoptera abdominalis Cerambycidae 1 1 1 - 1 -
Grammoptera ustulata Cerambycidae - - - 1 1 -
Judolia cerambyciformis Cerambycidae 1 1 1 67 15 2
Judolia erratica Cerambycidae 34 - 37 - 1 -
Leiopus nebulosus Cerambycidae - 1 - 7 - 1
Leptura aurulenta Cerambycidae - - - 2  1
Molorchus minor Cerambycidae - 1 - - - -
Oplosia cinerea Cerambycidae - 1 - 1 2 -
Paracorymbia maculicornis Cerambycidae - 2 1 16 14 -
Phymatodes rufipes Cerambycidae 1 - - - - 1
Phymatodes testaceus Cerambycidae 4 1 - - 1 3
Plagionotus arcuatus Cerambycidae 2 - - - - -
Plagionotus detritus Cerambycidae 1 - - - - 1
Plagionotus floralis Cerambycidae 1 - - - - -
Pogonocherus hispidulus Cerambycidae - - - 1 1 1
Pogonocherus hispidus Cerambycidae - - 1 - - -
Prionus coriarius Cerambycidae 3 4 1 5 5 1
Purpuricenus kaehleri Cerambycidae 1 - - - - -
Pyrrhidium sanguineum Cerambycidae - - - 2 - -
Rhagium mordax Cerambycidae - 1 1 5 1 -
Rutpela maculata Cerambycidae 4 12 - 39 29 1
Saperda octopunctata Cerambycidae - - - - - 1
Stenocorus meridianus Cerambycidae 2 - - - - -
Stenostola dubia Cerambycidae - 1 1 3 - -
Stenurella melanura Cerambycidae 9 18 10 51 57 13
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Stenurella nigra Cerambycidae - - - 1 - -
Stenurella septempunctata Cerambycidae - - 1 15 3 -
Stictoleptura scutellata Cerambycidae - 10 - 21 6 1
Strangalia attenuata Cerambycidae - - 2 - - -
Trichoferus pallidus Cerambycidae 1 - - - - -
Xylotrechus antilope Cerambycidae 7 - 1 - - -
Cerophytum elateroides Cerophytidae - - - - - 1
Cerylon fagi Cerylonidae - - - 1 - -
Cerylon ferrugineum Cerylonidae 17 43 9 34 32 38
Cerylon histeroides Cerylonidae 4 4 1 1 4 3
Cis boleti Ciidae - 4 - 1 1 1
Cis castaneus Ciidae - - - - - 4
Cis comptus Ciidae - 15 - 1 - -
Cis festivus Ciidae - - - 1 - -
Cis fissicollis Ciidae - 1 - - - -
Cis micans Ciidae - 1 - - - 1
Cis punctulatus Ciidae - 1 - - - -
Cis pygmaeus Ciidae 3 13 5 2 1 3
Cis rugulosus Ciidae 1 7 1 - 2 -
Cis submicans Ciidae 1 1 - 1 - -
Cis vestitus Ciidae 1 1 1 - - 1
Cis villosulus Ciidae - 1 - - 1 -
Orthocis alni Ciidae - 5 - 1 1 4
Orthocis lucasi Ciidae - 3 - 1 3 -
Sulcacis fronticornis Ciidae - - - - 1 -
Sulcacis nitidus Ciidae - 2 1 3 17 -
Clerus mutillarius Cleridae 9 3 6 1 - 1
Opilo mollis Cleridae 1 - 2 2 - -
Opilo pallidus Cleridae 1 - - - - -
Tilloidea unifasciata Cleridae - - 1 - - -
Tillus elongatus Cleridae - 3 3 5 2 11
Trichodes apiarius Cleridae 2 3 - 4 1 -
Harmonia axyridis Coccinellidae - 1 - 1 - -
Antherophagus pallens Cryptophagidae 1 6 1 2 7 5
Antherophagus similis Cryptophagidae - 1 - - 1 -
Atomaria atricapilla Cryptophagidae - 2 - - - -
Atomaria bella Cryptophagidae - - - - - 1
Atomaria elongatula Cryptophagidae - - - - 1 -
Atomaria fuscata Cryptophagidae 1 - 1 - - -
Atomaria linearis Cryptophagidae - - 1 - 1 1
Cryptophagus dentatus Cryptophagidae - 5 2 1 6 5
Cryptophagus fuscicornis Cryptophagidae - 1 1 - 1 1
Cryptophagus lycoperdi Cryptophagidae 1 - - - - -
Cryptophagus micaceus Cryptophagidae 1 - 1 - - 3
Cryptophagus pubescens Cryptophagidae - - 4 1 1 -
Cryptophagus punctipennis Cryptophagidae 1 1 1 - - 1
Cryptophagus reflexus Cryptophagidae 1 - 1 - - -
Cryptophagus sporadum Cryptophagidae - 1 1 - - -
Cryptophagus uncinatus Cryptophagidae - - 1 2 - 3
Pteryngium crenulatum Cryptophagidae - - - 1 - -
Pediacus depressus Cucujidae - - 1 - - -
Rhyncolus sculpturatus Curculionidae - 2 2 7 - 2
Stereocorynes truncorum Curculionidae - 1 2 - - 1
Aplocnemus impressus Dasytidae - 1 - - - -
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Dasytes plumbeus Dasytidae - 1 - 1 - -
Ctesias serra Dermestidae - - - - - 1
Dermestes undulatus Dermestidae 2 - - - - -
Megatoma undata Dermestidae - 1 2 - - 1
Ampedus aethiops Elateridae - - 1 - - -
Ampedus balteatus Elateridae - - - 3 - -
Ampedus cinnabarinus Elateridae - 1 - - - -
Ampedus elongatulus Elateridae 7 - 1 - 1 1
Ampedus erythrogonus Elateridae - - - - - 1
Ampedus nemoralis Elateridae 2 3 8 18 14 8
Ampedus pomorum Elateridae 1 1 2 1 - -
Ampedus rufipennis Elateridae 5 - 1 2 3 -
Ampedus sinuatus Elateridae 17 5 4 1 - 3
Anostirus castaneus Elateridae - 1 - 1 - -
Anostirus purpureus Elateridae - 2 - 8 2 1
Brachygonus megerlei Elateridae 2 - 2 - 1 -
Brachygonus ruficeps Elateridae 1 - - - - -
Cardiophorus discicollis Elateridae 4 - - - - -
Cardiophorus erichsoni Elateridae 84 2 - 1 - -
Cardiophorus gramineus Elateridae 4 - 1 - - -
Cardiophorus nigerrimus Elateridae 55 12 13 8 1 13
Cardiophorus ruficollis Elateridae 16 2 - 1 - -
Dalopius marginatus Elateridae - 12 9 45 3 20
Denticollis linearis Elateridae - 2 - 1 - 2
Dicronychus cinereus Elateridae 303 3 4 - - 8
Dicronychus rubripes Elateridae 89 - 2 - - 1
Drapetes mordelloides Elateridae - 4 - - 2 -
Hemicrepidius hirtus Elateridae 1 - - 1 6 -
Hypoganus inunctus Elateridae 8 4 2 1 3 10
Idolus picipennis Elateridae - - - - 1 1
Limonius minutus Elateridae 2 - - - - 6
Limonius poneli Elateridae 3 1 - - - -
Melanotus crasicollis Elateridae 18 - - - - 3
Melanotus villosus Elateridae 7 5 6 3 3 8
Pheletes aeneoniger Elateridae 7 - - - - -
Porthmidius austriacus Elateridae 5 - 1 - - 3
Procraerus tibialis Elateridae - - - - - 2
Stenagostus rhombeus Elateridae 6 5 1 2 2 3
Endomychus coccineus Endomychidae 1 - - 2 3 4
Leiestes seminiger Endomychidae - - - - 2 -
Mycetina cruciata Endomychidae - 4 - 2 3 3
Symbiotes latus Endomychidae 1 - - - - -
Dacne bipustulata Erotylidae 89 55 22 80 100 39
Triplax aenea Erotylidae - 1 - - 3 1
Triplax lepida Erotylidae 24 18 6 - 25 3
Triplax rufipes Erotylidae - 24 8 1 45 3
Triplax russica Erotylidae 11 - 3 - 1 4
Tritoma bipustulata Erotylidae 7 12 4 26 31 11
Dromaeolus barnabita Eucnemidae 2 2 2 - - -
Eucnemis capucina Eucnemidae 1 1 - - - 2
Hylis cariniceps Eucnemidae - - 1 3 1 2
Hylis olexai Eucnemidae - 4 - 1 10 2
Hylis simonae Eucnemidae - 4 3 6 1 3
Isorhipis marmottani Eucnemidae - 4 1 1 3 -
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Isorhipis melasoides Eucnemidae - - - 1 - -
Melasis buprestoides Eucnemidae 2 15 2 18 5 7
Microrhagus lepidus Eucnemidae - - - 3 2 -
Microrhagus pygmaeus Eucnemidae - - - 1 2 1
Abraeus roubali Histeridae - 1 - - - -
Dendrophilus punctatus Histeridae 1 - - - - -
Margarinotus punctiventer Histeridae - - - 2 - -
Paromalus flavicornis Histeridae 1 4 - 3 - 8
Platysoma compressum Histeridae - 1 - - - -
Plegaderus dissectus Histeridae - - - - - 1
Cryptolestes duplicatus Laemophloeidae 1 - - - - -
Cryptolestes ferrugineus Laemophloeidae 14 - 1 1 - -
Laemophloeus monilis Laemophloeidae 3 - 1 - 3 10
Lathropus sepicola Laemophloeidae - 1 - - - -
Notolaemus unifasciatus Laemophloeidae - 1 - - - -
Placonotus testaceus Laemophloeidae 1 1 2 1 - 2
Cartodere (Aridius) nodifer Latridiidae - - - - - 1
Corticaria bella Latridiidae 4 4 - - 1 -
Corticaria serrata Latridiidae 1 1 1 - - -
Corticarina minuta Latridiidae - - - - - 1
Corticarina parvula Latridiidae - - - - - 1
Corticarina similata Latridiidae 2 2 1 1 - 2
Cortinicara gibbosa Latridiidae - 4 - - 4 -
Enicmus atriceps Latridiidae 2 10 1 2 12 23
Enicmus brevicornis Latridiidae - 2 - 5 7 47
Enicmus fungicola Latridiidae - 3 3 - - 3
Enicmus rugosus Latridiidae 23 105 40 58 123 51
Latridius consimilis Latridiidae 1 2 1 2 1 1
Latridius hirtus Latridiidae - 8 1 1 9 17
Melanophthalma fuscipennis Latridiidae 1 - - - - -
Melanophthalma rispini Latridiidae - 4 - - - -
Stephostethus alternans Latridiidae - 12 - 5 17 5
Stephostethus angusticollis Latridiidae - 1 - - 2 3
Anisotoma humeralis Leiodidae 1 - 3 3 9 -
Catops fuliginosus Leiodidae - - - - 1 -
Catops picipes Leiodidae - 1 - - - -
Choleva reitteri Leiodidae - - - - 2 -
Choleva spadicea Leiodidae - - - - 1 -
Aesalus scarabaeoides Lucanidae 1 - 3 - 1 3
Dorcus parallelipipedus Lucanidae 1 - - - - -
Platycerus caraboides Lucanidae 1 3 3 14 - 8
Sinodendron cylindricum Lucanidae - - 1 - - 1
Lygistopterus sanguineus Lycidae 14 3 - - - -
Elateroides dermestoides Lymexylonidae - - - - 1 -
Melandrya barbata Melandryidae - - - 1 - -
Orchesia fasciata Melandryidae - - - 2 2 -
Orchesia luteipalpis Melandryidae - 1 - - - -
Orchesia micans Melandryidae 2 - - - - -
Orchesia undulata Melandryidae 2 13 4 11 10 5
Phloiotrya rufipes Melandryidae - - 2 2 2 2
Phloiotrya tenuis Melandryidae 9 3 7 - - -
Monotoma bicolor Monotomidae - - - - - 1
Rhizophagus bipustulatus Monotomidae - 11 - 2 10 -
Rhizophagus perforatus Monotomidae - - - 1 - 1
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Litargus connexus Mycetophagidae 27 13 3 4 2 13
Mycetophagus atomarius Mycetophagidae - 1 - 1 1 -
Mycetophagus fulvicollis Mycetophagidae 1 8 1 - 4 1
Mycetophagus piceus Mycetophagidae 3 - 8 - - 4
Mycetophagus populi Mycetophagidae - - - - - 1
Mycetophagus quadripustulatus Mycetophagidae 4 4 3 1 3 -
Triphyllus bicolor Mycetophagidae - - - 1 - 3
Mycetophagus quadriguttatus Mycetophaidae 5 - 1 - - 1
Amphotis marginata Nitidulidae 3 2 4 3 1 -
Cryptarcha strigata Nitidulidae 4 - - - - 1
Cyllodes ater Nitidulidae - 7 - - - -
Omosita discoidea Nitidulidae - 1 - - - -
Soronia grisea Nitidulidae 3 - - - - -
Thalycra fervida Nitidulidae 1 - 1 1 - 1
Platypus cylindrus Platypodinae 14 - 2 3 - 4
Pyrochroa coccinea Pyrochroidae - 1 - 2 1 -
Pyrochroa serraticornis Pyrochroidae 1 - - - - 1
Schizotus pectinicornis Pyrochroidae - 1 - - - 2
Lissodema denticolle Salpingidae 2 1 - - - 1
Salpingus planirostris Salpingidae - 2 1 5 - 2
Salpingus ruficollis Salpingidae - 2 1 5 7 13
Vincenzellus ruficolis Salpingidae 2 34 6 7 2 35
Scaphidium quadrimaculatum Scaphidiidae 1 - 1 1 3 -
Cetonia aurata Scarabaeidae 1 1 - 1 1 -
Gnorimus nobilis Scarabaeidae 1 - - 1 - 2
Oxythyrea funesta Scarabaeidae - - - 1 - -
Potosia cuprea Scarabaeidae 1 - - - - 1
Protaetia marmorata Scarabaeidae - - 1 - - -
Protaetia speciosissima Scarabaeidae - - 1 - - -
Serica brunnea Scarabaeidae - - - 2 4 -
Valgus hemipterus Scarabaeidae 11 19 5 22 54 -
Anisandrus dispar Scolytinae - 1 - 10 1 -
Crypturgus cinereus Scolytinae - - - 1 2 2
Crypturgus subcribrosus Scolytinae 1 1 - 3 1 -
Dryocoetes autographus Scolytinae - - - - - 1
Dryocoetes himalayensis Scolytinae 3 1 - 1 1 1
Dryocoetes villosus Scolytinae 75 14 19 7 3 21
Ernoporicus caucasicus Scolytinae 1 - - 3 1 2
Ernoporicus fagi Scolytinae - 1 - 1 - 1
Ernoporus tiliae Scolytinae - - - 1 2 4
Hylastes attenuatus Scolytinae - - 1 1 1 1
Hylastes cunicularius Scolytinae - 1 - 2 - -
Hylesinus crenatus Scolytinae - - 1 - - -
Hylesinus toranio Scolytinae 2 - - - - -
Ips acuminatus Scolytinae 1 - - - - -
Ips duplicatus Scolytinae - 1 - 1 - -
Ips typographus Scolytinae 2 1 - - 1 1
Pityogenes chalcographus Scolytinae 2 1 4 4 6 1
Pityophthorus lichtensteini Scolytinae - - 1 - - 1
Pityophthorus pityographus Scolytinae - - - 1 - -
Polygraphus poligraphus Scolytinae 2 - - 2 - -
Scolytus carpini Scolytinae 7 457 327 429 349 319
Scolytus intricatus Scolytinae 57 5 36 17 3 50
Scolytus rugulosus Scolytinae 1 3 1 - - -
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Taphrorychus villifrons Scolytinae - - 2 3 7 57
Trypodendron domesticum Scolytinae - - - 1 - 1
Trypodendron signatum Scolytinae - 3 - - 1 -
Xyleborinus saxesenii Scolytinae 1 9 4 34 8 32
Xyleborus dryographus Scolytinae 989 111 111 73 28 89
Xyleborus monographus Scolytinae 91 23 24 8 12 24
Xylocleptes bispinus Scolytinae - - 1 1 1 1
Xylosandrus germanus Scolytinae 20 19 18 286 38 227
Dendroxena quadrimaculata Silphidae 22 12 - 1 - 2
Silvanus unidentatus Silvanidae 3 - - 4 4 1
Uleiota planata Silvanidae 1 5 - 1 2 1
Aspidiphorus lareyniei Sphindidae - 2 - 1 - -
Aspidiphorus orbiculatus Sphindidae - - 1 - - -
Sphindus dubius Sphindidae - 1 1 2 4 -
Corticeus bicoloroides Tenebrionidae - - 2 - - 1
Corticeus longulus Tenebrionidae - - - - - 1
Corticeus unicolor Tenebrionidae 2 2 - - - -
Cteniopus sulphureus Tenebrionidae 8 1 - - - -
Diaperis boleti Tenebrionidae - 1 - - 1 -
Gonodera luperus Tenebrionidae 1 2 10 4 7 7
Latheticus oryzae Tenebrionidae - - 1 - - -
Mycetochara axillaris Tenebrionidae 13 4 1 4 1 3
Mycetochara humeralis Tenebrionidae 23 6 1 5 - 2
Mycetochara maura Tenebrionidae 420 668 7 56 - 506
Mycetochara quadrimaculata Tenebrionidae 201 2 - - - -
Palorus depressus Tenebrionidae 3 - 2 - - 1
Pentaphyllus testaceus Tenebrionidae - - 1 - - -
Prionychus melanarius Tenebrionidae 16 1 3 1 5 2
Pseudocistela ceramboides Tenebrionidae - 3 - 1 - -
Stenomax aeneus Tenebrionidae - - 1 - - -
Uloma culinaris Tenebrionidae - 1 - - - -
Oxylaemus cylindricus Teredidae - - 1 - - -
Aulonothroscus brevicollis Throscidae 2 3 1 - - -
Nemozoma elongatum Trogositidae - 2 1 - 1 1
Thymalus limbatus Trogositidae - - 1 - - -
Bitoma crenata Zopheridae 10 15 7 11 19 1
Colobicus hirtus Zopheridae 1 - - - - -
Colydium elongatum Zopheridae 5 2 1 - 1 -
Coxelus pictus Zopheridae 1 - - - 1 1
Synchita humeralis Zopheridae - 1 - - - -
Synchita separanda Zopheridae - - - - - 1
Synchita undata Zopheridae - 1 - 3 1 3
Synchita variegata Zopheridae - - 1 - - 3
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Abstract: A total of 99 spider species from 23 families and two harvestmen species were found 
during the zoological survey at several sites in Podyjí National Park during 2020. Of them, thirty 
species are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. Four new species for Podyjí 
NP were recorded – Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898), Micaria dives (Lucas, 1846), Eri-
gonoplus jarmilae (Miller, 1943) and Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867). Other rare species include 
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Arctosa figurata (Simon, 
1876), Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868), Berlandina cinerea (Menge, 1872), Ca-
llilepis schuszteri (Herman, 1879), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Echemus angustifrons 
(Westring, 1861), Eresus kollari Rossi, 1846, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846), Gnaphosa 
bicolor (Hahn, 1833), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Ha-
plodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837), Minicia margine-
lla (Wider, 1834), Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, 
Psammitis ninnii (Thorell, 1872), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Simitidion simile (C. 
L. Koch, 1836), Thanatus arenarius L. Koch, 1872, Thomisus onustus Walckenaer, 1805, Tricho-
pterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Zelotes erebeus (Thorell, 1871), Zora manicata Simon, 
1878 and the harvestman Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).

Key words: Araneae, Opiliones, faunistics, Podyjí National Park, Czech Republic

ÚVOD

Historii arachnologického výzkumu na území Národního parku Podyjí se podrob-
ně věnoval Krejčí (2018). V roce 2013 byla Jelínkem (2014) zahájena další etapa 
podrobného systematického arachnologického průzkumu (Fládnitzská chata, Papí-
renské skály, Popická pařezina, Králův stolec, Železné schody, Dlouhý les), na nějž 
postupně navázal Machač (2017) v okolí Hnanic (PP Fládnitzské vřesoviště, PP 
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Horecký kopec, Sprašová stěna, tůň u Daníže, louka „U nosatce“) a Krejčí (2018) 
na lokalitách EVL Podmolí - strouha, PP Horáčkův kopeček, višňový a třešňový 
sad v okolí Havraníků, terasy u Konic a Starý rybník u Čížova. V roce 2018 prove-
dl Machač (2018) průzkum na vybraných loukách v povodí řeky Dyje (Hlubocká 
louka, Gálišská louka, louka u Ledových slují a svahy u hráze Vranovské přehrady). 
Krejčí (2019) doplnil průzkum arachnofauny nálezy z předržených pařezin nachá-
zejících se v okolí Hnanic a na Kraví hoře a taktéž nálezy ze dvou mokřadních loka-
lit (Niva Daníže, U Rumcajse) a Krejčí (2020) nálezy z Cerové lesostepi, Sloního 
hřbetu, Zlámané skály a Vraní skály.

METODIKA A MATERIÁL

Systematický arachnologický průzkum probíhal od dubna do srpna roku 2020. Hlav-
ní metodou sběru byly zemní padací pasti (na každé lokalitě bylo umístěno 6 pastí). 
Použity byly 400 ml plastové kelímky o průměru hrdla 8 cm opatřené neprůhlednou 
stříškou. Konzervační tekutinou byl 50% propylenglykol. Výběry byly prováděny 
v přibližně měsíčních intervalech. Při každé návštěvě lokality byl výzkum doplněn 
smykem a sklepáváním vegetace, individuálním sběrem a prosevem hrabanky.

Taxonomická nomenklatura byla sjednocena dle aktuální verze World Spider 
Catalog (2021). Determinace byla založena na Miller (1971), Heimer & Nentwig 
(1991), Roberts (1995) a Nentwig et al. (2021). Kategorie ohroženosti pavouků 
byly převzaty z Červeného seznamu ohrožených druhů pavouků ČR (Řezáč et al. 
2015). Dokladový materiál je uložen ve sbírce autora.

Charakteristika zkoumaného území
Hradiště (48° 51’ 05” N, 16° 01’ 29” E, obr. 1)
Jihozápadně orientovaná skalní lesostep s porostem vřesu a úzkolistých stepních 
trávníků ležící 1 km jihozápadně od obce Hradiště v nadmořské výšce 270 m n. m.
Kraví hora (48° 50’ 46” N, 16° 02’ 15” E, obr. 2)
Rozsáhlé vřesoviště ležící 2 km severovýchodně od obce Konice v nadmořské výšce 
300 m n. m.
Sealsfieldův kámen (48° 50’ 19” N, 15° 59’ 56” E)
Severně orientovaná lesostep s porostem vřesu nacházející se v údolí Dyje nedaleko 
hlavní vyhlídky a ležící 2 km západně od obce Konice v nadmořské výšce 300 m 
n. m.
Nad Trauznickým údolím (48° 50’ 08” N, 16° 00’ 33” E)
Jihozápadně orientovaná skalní lesostep s porostem vřesu ležící 1 km západně od 
obce Konice v nadmořské výšce 325 m n. m.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Hradiště
Skalní lesostepní svah s typickým společenstvem teplomilných druhů. V průběhu 
inventarizačního průzkumu bylo na této lokalitě zjištěno 32 druhů pavouků ze 14 
čeledí. Jeden druh pavouka je považován za druh kriticky ohrožený – plachetnatka 
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Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898), jeden druh za ohrožený – běžník Psam-
mitis ninnii (Thorell, 1872) a 9 druhů za zranitelné – stepník Eresus kollari Rossi, 
1846, pavučenka Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943), slíďák Alopecosa sulzeri (Pa-
vesi, 1873), skákavka Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), skálovky Callilepis 
schuszteri (Herman, 1879), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa lugubris 
(C. L. Koch, 1839) a Gnaphosa opaca Herman, 1879 a zora Zora manicata Simon, 
1878 (Řezáč et al. 2015). K nejhojnějším druhům zde patří slíďáci Pardosa alacris 
(C. L. Koch, 1833) a Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861).

Kraví hora
Významné vřesoviště, kde bylo zjištěno 56 druhů pavouků ze 17 čeledí a dva druhy 
sekáčů – Lacinius horridus (Panzer, 1794) a Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835). 
Čtyři druhy pavouků jsou považovány za ohrožené – snovačka Lasaeola coracina 
(C. L. Koch, 1837), běžník Psammitis ninnii, mikárie Micaria dives (Lucas, 1846) 
a skálovka Berlandina cinerea (Menge, 1872) a 11 druhů za zranitelné – stepník 

Obr. 1. Hradiště. Lokalita s výskytem kriticky ohrožené plachetnatky Canariphantes nanus a ohro-
žené mikárie Micaria dives (foto autor).
Fig. 1. Hradiště. The habitat of the critically endangered spider Canariphantes nanus and endange-
red spider Micaria dives (photo by author).
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E. kollari, pavučenka Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), snovačka 
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836), slíďáci A. sulzeri, Arctosa figurata (Simon, 
1876) a Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834), běžník Thomisus onustus Walcke-
naer, 1805, listovník Thanatus arenarius L. Koch, 1872, skákavka Attulus saltator 
(O. Pickard-Cambridge, 1868), skálovka Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 
a brabenčík Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 (Řezáč et al. 2015). Z běžných 
druhů se zde hojně vyskytují skálovky Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 
a Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802), běžník Xysticus kochi Thorell, 1872 či 
křížák Mangora acalypha (Walckenaer, 1802).

Sealsfieldův kámen
Lesostepní svah, kde bylo zjištěno 31 druhů pavouků z 11 čeledí a dva druhy seká-
čů – L. horridus a E. convexus. Devět zjištěných druhů pavouků je považováno za 
zranitelné – plachetnatka Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867), cedivka Amaurobius ju-
gorum L. Koch, 1868, slíďák A. sulzeri, skákavka Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 

Obr. 2. Kraví hora. Lokalita s výskytem ohrožené snovačky Lasaeola coracina a skálovky Berlan-
dina cinerea (foto autor).
Fig. 2. Kraví hora. The habitat of the endangered spiders Lasaeola coracina and Berlandina cine-
rea (photo by author).
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1846), skálovky Callilepis schuszteri, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gna-
phosa bicolor (Hahn, 1833), Zelotes erebeus (Thorell, 1871) a Drassyllus villicus 
(Řezáč et al. 2015). Z hojných druhů, které se zde vyskytují, lze jmenovat např. 
slíďáky X. nemoralis a P. alacris, skálovku Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 
či mravčíka Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837).

Nad Trauznickým údolím
Skalní lesostep, kde bylo zjištěno 35 druhů pavouků z 12 čeledí a jeden druh sekáče 
– L. horridus. Jeden druh pavouka je považován za ohrožený – skálovka Berlandina 
cinerea (Menge, 1872) a sedm druhů za zranitelné – pavučenka Minicia marginella 
(Wider, 1834), slíďáci A. sulzeri a A. figurata, skálovky C. schuszteri, D. villicus, 
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) a Gnaphosa lugubris (Řezáč et al. 2015). K nej-
hojnějším druhům patří slíďáci X. nemoralis a P. alacris, mravčík Z. germanicum či 
skálovka D. lapidosus.

Významné druhy

Pavouci (Araneae)

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) – slíďák Sulzerův
Hradiště, 1♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 2♂, 1. 6. – 1. 7. 2020; Kraví hora, 2♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 2♂, 1. 6. 
– 1. 7. 2020; Sealsfieldův kámen, 2♂2♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 2♂, 1. 6. – 1. 7. 2020; Nad Trauznic-
kým údolím, 15♂1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♂1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, 1 juv., 1. 7. – 1. 8. 2020, zemní 
past

Teplomilný druh vyskytující se od nížin do středních poloh na lesostepích a skal-
ních stepích (Kůrka et al. 2015). V České republice zejména v teplých oblastech 
středních Čech a jižní Moravy (Buchar & Růžička 2002). V NP Podyjí je druh 
na vhodných lokalitách hojně rozšířen, známý je např. z Hlubocké louky (Machač 
2018), PP Horecký kopec (Machač 2017), Hardeggské vyhlídky (Trnka leg., Ma-
chač det. 2011 in ČAS 2021), Hnanické pařeziny (Krejčí 2019), Sloního hřbetu, 
Vraní skály, Cerové lesostepi (Krejčí 2020), Fládnitzské chaty, Papírenských skal, 
Popické pařeziny, Králova stolce, Železných schodů, Dlouhého lesa (Jelínek 2014), 
Havranického vřesoviště (Reischlová 2005) či Šobesu (Řezáč & Bryja 2002). Na 
Znojemsku dále zjištěn v okolí Rouchovan (Křivan et al. 2010), NPP Miroslavské 
kopce (Bryja 2005) a NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 2003). V Čer-
veném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh 
(VU).

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 – cedivka hajní
Sealsfieldův kámen, 1♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, zemní past

Druh vázaný na lesostepi, lesní okraje a teplomilné doubravy vyskytující se zejména 
v teplých nížinách Čech a Moravy (Buchar & Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). 
V NP Podyjí je v doubravách a dubohabřinách poměrně hojným druhem. Nalezen 
byl např. na Hlubocké louce (Machač 2018), v Hnanické pařezině (Krejčí 2019), 
na Sloním hřbetu, Vraní skále, Zlámané skále, Cerové lesostepi (Krejčí 2020) 
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a v Ledových slujích (Růžička et. al. 1996, Růžička 1996a, b). Na Znojemsku dále 
zjištěn v okolí Rouchovan (Křivan et al. 2010) a v NPR Krumlovsko-rokytenské 
slepence (Bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je 
veden jako zranitelný druh (VU).

Arctosa figurata (Simon, 1876) – slíďák suchomilný
Kraví hora, 1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 5♂1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, 1♂, 1. 7. – 1. 8. 2020; Nad Trauznic-
kým údolím, 2♂3♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 2♂, 1. 6. – 1. 7. 2020, zemní past

Teplomilný druh vyskytující se od nížin do středních poloh (Buchar & Růžička 
2002) na skalních stepích, lesostepích, osluněných lesních okrajích a v suchých 
lesích (Kůrka et al. 2015). V NP Podyjí je druh známý z Havranického vřesoviště 
(Bryja leg. 1996 in ČAS 2021, Reischlová 2005), Cerové lesostepi (Krejčí 2020), 
Šobesu (Řezáč & Bryja 2002) a PP Horecký kopec (Machač 2017). Taktéž byl na-
lezen v NP Thayatal (Markut et al. 2012), na Znojemsku též v NPR Krumlovsko-
-rokytenské slepence (Bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et 
al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Atypus affinis Eichwald, 1830 – sklípkánek hnědý
Hradiště, 1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, individuální sběr

Nejhojnější ze tří druhů sklípkánků vyskytujících se na území České republiky (Bu-
char & Růžička 2002). Nejčastěji se vyskytuje v prořídlých zakrslých suchých 
acidofilních doubravách nebo reliktních borech s dominujícím porostem vřesu nebo 
kostřavy ovčí. Pavučinovou punčošku na rozdíl od dalších dvou druhů většinou 
ukrývá pod vegetací (Kůrka et al. 2015). V NP Podyjí je známý z Šobesu (Řezáč 
& Bryja 2002, Řezáč & Kubcová 2002, Řezáč 2009), Sloního hřbetu, Vraní skály, 
Zlámané skály, Cerové lesostepi (Krejčí 2020), Dlouhého lesa a Železných schodů 
(Jelínek 2014), Liščí skály a Ledových slují (Růžička et al. 1996, Řezáč & Kub-
cová 2002, Řezáč 2009).

Berlandina cinerea (Menge, 1872) – skálovka popelavá

Kraví hora, 20♂5♀3 juv., 1. 5. – 1. 6. 2020, 3♂1juv., 1. 6. – 1. 7. 2020, 1♀2 juv., 1. 7. – 1. 8. 2020; 
Nad Trauznickým údolím, 3♂1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♂1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, 1♀, 1. 7. – 1. 8. 
2020, zemní past

Vzácný teplomilný druh nížin s výskytem zejména na písčinách a písčitých vřeso-
vištích, taktéž na skalních stepích pod kameny a v bylinném podrostu (Kůrka et 
al. 2015). V České republice v teplých oblastech středních Čech, zejména Lounsko 
a jižní Moravy – NPP Váté písky (Buchar & Růžička 2002). Z NP Podyjí pochází 
záznamy z Šobesu (Řezáč & Bryja 2002), Havranického vřesoviště (Bryja leg. 
1996 in ČAS 2021, Reischlová 2007), vyhlídky u Fládnitzské chaty (Reischlová 
2007), PP Fládnitzské vřesoviště a PP Horecký kopec (Machač 2017), z Popické 
pařeziny a Papírenských skal (Jelínek 2014). Na Znojemsku byl druh nalezen v PP 
Tasovické svahy (Křivan et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et 
al. 2015) je veden jako ohrožený druh (EN).
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Callilepis schuszteri (Herman, 1879) – skálovka Schuszterova
Hradiště, 2♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♂1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020; Sealsfieldův kámen, 1♀, 1. 5. – 1. 6. 
2020, 1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020; Nad Trauznickým údolím, 2♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♀, 1. 6. – 1. 7. 
2020, zemní past

Vzácný teplomilný druh nížin až středních poloh vyskytující se na lesostepích, oslu-
něných okrajích lesů, písčitých borech a vřesovištích, také na travnatých a skalních 
stepích či ve světlých hájích. Tento druh je potravním specialistou vyhledávající 
mravence (Kůrka et al. 2015). V České republice zejména v teplých oblastech 
středních Čech a jižní Moravy (Buchar & Růžička 2002). Z NP Podyjí pochází 
záznamy z Šobesu (Řezáč & Bryja 2002), Liščí skály (Růžička et al. 1996), Pa-
pírenských skal, Sealsfieldova kamene (Klimeš leg. 1996 in ČAS 2021), Sloního 
hřbetu, Vraní skály, Zlámané skály, Cerové lesostepi (Krejčí 2020) či z Hnanické 
pařeziny (Krejčí 2019). Vyskytuje se taktéž v NP Thayatal (Markut et al. 2012). 
Ze Znojemska je druh známý z PP Ječmeniště (Machač leg. 2010 in ČAS 2021), 
NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 2003), PR Bílý Kříž a PR Růžový 
vrch (Bryja et al. 2002). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je 
veden jako zranitelný druh (VU).

Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) – plachetnatka trpasličí
Hradiště, 1♂1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, zemní past

Velmi vzácný teplomilný druh skalních stepí, který byl poprvé nalezen v roce 1940 
v NPR Mohelenská hadcová step (Miller 1947). Další nález pochází až z roku 
2001, kdy byl druh nalezen v PR Svatý kopeček (Bryja et al. 2005). V roce 2016 
byl druh opětovně zjištěn v NPR Mohelenská hadcová step (Jelínek leg. 2016, ne-
publ.) a taktéž nedaleko Mohelna v PR Velká skála – vyhlídka Na Babách (Dolan-
ský, Dolejš, Jelínek leg. 2016, nepubl.). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč 
et al. 2015) je veden jako kriticky ohrožený druh (CR). Nový druh pro NP Podyjí.

Drassyllus villicus (Thorell, 1875) – skálovka vidlicová
Hradiště, 3♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♂3♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, 2♀, 1. 7. – 1. 8. 2020; Sealsfieldův ká-
men, 2♂1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 2♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, 2♀, 1. 7. – 1. 8. 2020; Nad Trauznickým údo-
lím, 2♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, zemní past

Vzácný teplomilný druh vyskytující se v nejteplejších oblastech Čech a Moravy 
(Buchar & Růžička 2002) na skalních stepích, lesostepích a osluněných suchých 
svazích (Kůrka et al. 2015). V NP Podyjí byl druh nalezen na Sloním hřbetu, Vraní 
skále, Zlámané skále, Cerové lesostepi (Krejčí 2020), v Dlouhém lese a na lokali-
tě Železné schody (Jelínek 2014). Známý je taktéž z NP Thayatal (Markut et al. 
2012), z NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 2003) a z bývalého polního 
letiště u Borotic (Křivan et al. 2009). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et 
al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Eresus kollari Rossi, 1846 – stepník rudý 
Hradiště, 2♀, 1. 6. – 1. 7. 2020; Kraví hora, 3♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, individuální sběr

Nejhojnější ze čtyř druhů stepníků vyskytujících se na území České republiky. Tep-
lomilný druh obývající stepní lokality středních Čech a Moravy (Buchar & Růžič-
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ka 2002, Kůrka et al. 2015). V NP Podyjí je druh známý z Havranického vřesoviště 
(Bryja leg. 1996 in ČAS 2021, Reischlová 2007), Šobesu (Řezáč & Bryja 2002), 
PP Skalky u Havraníků, Popických kopečků (Řezáč & Kubcová 2002), PP Pustý 
kopec u Konic, PP Šafářka (Řezáč leg. 2000, nepubl.). Na Znojemsku se dále vysky-
tuje např. na lesostepních svazích v údolí potoka Únanovka, PP U Kapličky (Krejčí 
leg. 2000, nepubl.), PR Losolosy či v PP Ječmeniště (Řezáč leg. 2010, nepubl.). 
V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný 
druh (VU).

Echemus angustifrons (Westring, 1861) – skálovka suťová
Sealsfieldův kámen, 1♀, 1. 7. – 1. 8. 2020, zemní past

Vzácný druh vyskytující se od nížin až do hor na skalních a travnatých stepích či 
v sutích, roztroušeně po celém území České republiky (Buchar & Růžička 2002, 
Kůrka et al. 2015). Na území jižní Moravy byl druh nalezen pouze v NP Podyjí 
na lokalitě Ledové sluje (Růžička 1996a, b) a v Hnanické pařezině (Krejčí 2019). 
V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný 
druh (VU).

Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) – pavučenka Jarmilina
Hradiště, 2♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, zemní past

Vzácný teplomilný druh vyskytující se na skalních stepích v nejteplejších oblastech 
Čech a Moravy (Buchar & Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). Známý je z NP 
Thayatal (Markut et al. 2012) a z NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 
2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zrani-
telný druh (VU). Nový druh pro NP Podyjí.

Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) – skákavka člunková
Sealsfieldův kámen, 1♂, 1. 6. 2020, smyk

Nepříliš hojný druh skákavky obývající nejčastěji skalní stepi, sporadicky ji mů-
žeme nalézt i na mokřadech, vzácně i na horském vrchovišti (Kůrka et al. 2015). 
V NP Podyjí se druh vyskytuje na Hradišťských terasách, Sealsfieldově kameni 
(Růžička et al. 1996), Cerové lesostepi (Krejčí 2020), Havranickém vřesovišti a 
Šobesu (Dobruka 2001, Řezáč & Bryja 2002, Reischlová 2005). Ze Znojemska 
je známý také z PR Růžový vrch (Bryja et al. 2002) a NPR Krumlovsko-rokytenské 
slepence (Bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je 
veden jako zranitelný druh (VU).

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) – skálovka žlutonohá
Sealsfieldův kámen, 2♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♂, 1. 6. – 1. 7. 2020; Nad Trauznickým údolím, 1♂, 
1. 7. – 1. 8. 2020, zemní past

Nepříliš hojný druh vyskytující se roztroušeně po celém území České republiky 
(Buchar & Růžička 2002). Obývá světlé lesy, zejména doubravy, lesní okraje, 
skalní stepi a lesostepi (Kůrka et al. 2015). V NP Podyjí byl druh nalezen v dubo-
habřinách v okolí Lipiny (Machač leg. 2011 in ČAS 2021) a Sealsfieldova kamene 
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(Růžička et al. 1996). Na Znojemsku se vyskytuje v Tasovické pískovně (Machač 
2015). Druh je známý taktéž z NP Thayatal (Markut et al. 2012). V Červeném se-
znamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) – skálovka smuteční
Hradiště, 1♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 5♂, 1. 6. – 1. 7. 2020, 2♂, 1. 7. – 1. 8. 2020; Nad Trauznickým 
údolím, 4♂1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♂1♀, 1. 7. – 1. 8. 2020, zemní past

Nepříliš hojný teplomilný druh vyskytující se v teplých částech středních Čech 
a jižní Moravy (Buchar & Růžička 2002). Žije na skalních stepích a lesostepích 
či v reliktních borech. V jiných částech střední Evropy je možné se s tímto druhem 
setkat také na vřesovištích, vlhčích loukách a v rákosinách s výskytem až do výšky 
2500 m n. m. (Kůrka et al. 2015). V NP Podyjí je druh na vhodných lokalitách hoj-
ně rozšířen, známý je např. z Papírenských skal, Popické pařeziny, Králova stolce, 
Železných schodů, Dlouhého lesa (Jelínek 2014), Šobesu (Řezáč & Bryja 2002), 
Liščí skály (Růžička et al. 1996), Vraní skály, Zlámané skály, Cerové lesostepi 
(Krejčí 2020) či z lokality U Rumcajse (Krejčí 2019). V Červeném seznamu pa-
vouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Gnaphosa opaca Herman, 1879 – skálovka suchomilná
Hradiště, 4♂1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 2♂2♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, 2♂1♀, 1. 7. – 1. 8. 2020, zemní past

Nepříliš hojný druh skálovky vyskytující se nejčastěji pod kameny na xerotermních 
skalních stepích (Kůrka et al. 2015). V České republice zejména v teplých oblas-
tech středních Čech a jižní Moravy (Buchar & Růžička 2002). V NP Podyjí se vy-
skytuje v Hnanické pařezině (Krejčí 2019), na Sloním hřbetu, Vraní skále, Zlámané 
skále (Krejčí 2020) a na terasách u Konic (Krejčí 2018), na Znojemsku známá 
např. z NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 2003) či PP Tasovické svahy 
(Křivan et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je ve-
den jako zranitelný druh (VU).

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) – skálovka dalmatská
Kraví hora, 5♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♂, 1. 6. – 1. 7. 2020, zemní past

Vzácný teplomilný druh vyskytující se od nížin po střední polohy zejména na skal-
ních stepích, také na písečných dunách, suchých trávnících a vřesovištích. Proniká 
taktéž na postindustriální stanoviště (Buchar & Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). 
V NP Podyjí byl druh nalezen v PP Fládnitzské vřesoviště (Machač 2017) a na Slo-
ním hřbetu (Krejčí 2020), na Znojemsku pak v PP Ječmeniště (Bryja et al. 2002), 
Tasovické pískovně (Machač 2015), na bývalém polním letišti u Borotic (Křivan 
et al. 2009) a v NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 2003). V Červeném 
seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) – plachetnatka Keyserlingova
Sealsfieldův kámen, 1♂, 1. 6. – 1. 7. 2020, zemní past

Vzácný teplomilný druh vyskytující se od nížin do středních poloh na skalních ste-
pích a v lesostepích v nejteplejších oblastech Čech a Moravy (Buchar & Růžička 
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2002, Kůrka et al. 2015). Druh je známý z NP Thayatal (Markut et al. 2012) 
a z NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 2003). V Červeném seznamu 
pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU). Nový druh pro 
NP Podyjí.

Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) – snovačka srdčitá
Kraví hora, 1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, zemní past

Vzácný druh vyskytující se na skalních stepích a vřesovištích (Kůrka et al. 2015) 
nejteplejších oblastí středních Čech a jižní Moravy (Buchar & Růžička 2002). 
V NP Podyjí byl druh nalezen u Vranova (Miller 1967), recentní výskyt na Znoj-
emsku není známý. V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden 
jako ohrožený druh (EN).

Micaria dives (Lucas, 1846) – mikárie duhová
Kraví hora, 1♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, zemní past

Vzácný teplomilný druh vyskytující se v nízkých nadmořských výškách na oslu-
něných suchých biotopech, zejména na vápencových skalních stepích (Kůrka et 
al. 2015). V České republice se vyskytuje v nejteplejších oblastech jižní Moravy 
a středních Čech (Buchar & Růžička 2002). Na Znojemsku byl nalezen v PP Ta-
sovické svahy (Křivan et al. 2012) a NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 
2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako ohrože-
ný druh (EN). Nový druh pro NP Podyjí.

Minicia marginella (Wider, 1834) – pavučenka vroubená
Nad Trauznickým údolím, 1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, zemní past

Nepříliš hojný druh vyskytující se od středních poloh do hor (Buchar & Růžička 
2002) na skalních stepích, lesostepích a xerotermních svazích (Kůrka et al. 2015). 
V NP Podyjí byl tento druh nalezen na Liščí skále, Hradišťských terasách (Růžička 
et al. 1996), Sloním hřbetu, Zlámané skále a Cerové lesostepi (Krejčí 2020). Ze 
Znojemska je druh známý z PR Růžový vrch (Bryja et al. 2002) a NPR Krumlov-
sko-rokytenské slepence (Bryja 2003), taktéž se vyskytuje v NP Thayatal (Markut 
et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
zranitelný druh (VU).

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 – brabenčík stepní
Kraví hora, 1♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020

Vzácný druh vyskytující se na skalních stepích, lesostepích, suchých trávnících, pís-
činách či v pískovnách (Kůrka et al. 2015). V rámci České republiky je tento druh 
známý pouze z jižní Moravy (Buchar & Růžička 2002). V NP Podyjí se vyskytuje 
v PP Fládnitzské vřesoviště (Machač 2017) a na Cerové lesostepi (Krejčí 2020), na 
Znojemsku pak v PP Tasovické svahy, ve viniční trati Peklo u Šatova (Křivan et al. 
2012), Tasovické pískovně (Machač 2015), PP Ječmeniště (Bryja et al. 2002), NPR 
Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 2003) a na bývalém polním letišti u Bo-
rotic (Křivan et al. 2009). Taktéž byl nalezen v NP Thayatal (Markut et al. 2012). 
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V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný 
druh (VU).

Psammitis ninnii (Thorell, 1872) – běžník lesostepní
Hradiště, 2♂, 1. 7. – 1. 8. 2020; Kraví hora, 10♂2♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, 5♂, 1. 7. – 1. 8. 2020, zemní 
past

Vzácný druh běžníka vyskytující se od nížin do středních poloh jižní Moravy 
a středních Čech na povrchu půdy mezi řídkou vegetací skalních stepí a lesostepí 
(Buchar & Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). V NP Podyjí známý z Havranické-
ho vřesoviště (Bryja leg. 1996 in ČAS 2021, Růžička et al. 1996, Reischlová 2007, 
Krejčí 2018), PP Fládnitzské vřesoviště (Machač 2017) a z Šobesu (Řezáč & Bry-
ja 2002). Na Znojemsku byl nalezen taktéž v NPR Krumlovsko-rokytenské slepence 
(Bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
ohrožený druh (EN).

Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) – skákavka stepní
Hradiště, 3♂, 1. 5. 2020, smyk

Teplomilný druh skákavky vyskytující se na suchých lesních okrajích a skalních ste-
pích jižní Moravy (Buchar & Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). Z NP Podyjí je 
druh známý ze Zlámané skály, Vraní skály (Krejčí 2020), Hnanické pařeziny (Krej-
čí 2019), teras u Konic (Krejčí 2018) a Šobesu (Dobroruka 2001, Řezáč & Bryja 
2002). Na Znojemsku byl druh nalezen např. v PP Tasovické svahy, ve viniční trati 
Peklo u Šatova (Křivan et al. 2012), NPR Krumlovsko-rokytenské slepence (Bryja 
2003) a PR Růžový vrch (Bryja et al. 2002). V Červeném seznamu pavouků ČR 
(Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) – snovačka vřesová
Kraví hora, 1♂3♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, zemní past

Vzácný teplomilný druh snovačky vyskytující se na osluněných, často písčitých 
biotopech, především vřesovištích, skalních stepích, suchých trávnících či písčinách 
roztroušeně v nižších polohách po celém území (Buchar & Růžička 2002, Kůrka 
et al. 2015). V NP Podyjí známý z Havranického vřesoviště (Bryja leg. 1996 in ČAS 
2021, Růžička et al. 1996). Další lokality v rámci Znojemska nejsou známé. V Čer-
veném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh 
(VU).

Thanatus arenarius L. Koch, 1872 – listovník písečný
Kraví hora, 1♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, zemní past

Vzácný listovník vyskytující se v teplých oblastech středních Čech a jižní Moravy 
(Buchar & Růžička 2002). Je vázaný na skalní stepi, písčiny či vřesoviště (Kůrka 
et al. 2015). V NP Podyjí byl nalezen např. na Šobesu (Řezáč & Bryja 2002), v PP 
Horáčkův kopeček (Krejčí 2018) a Havranickém vřesovišti (Bryja leg. 1995 in ČAS 
2021). Na Znojemsku je dále známý z Načeratického kopce (Machač nepubl.), bý-
valého polního letiště u Borotic (Křivan et al. 2009), PP Tasovické svahy (Křivan et 
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al. 2012), NPP Miroslavské kopce (Bryja 2005) či z Tasovické pískovny (Machač 
2015). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zrani-
telný druh (VU).

Thomisus onustus Walckenaer, 1805 – běžník květomilný
Kraví hora, 2♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, zemní past

Teplomilný druh vyskytující se od nížin do středních poloh na xerotermech, zejména 
na skalních stepích a vřesovištích, taktéž ve vápencových lomech s pokročilou suk-
cesí (Kůrka et al. 2015). V České republice se vyskytuje především na jižní Moravě 
a ve středních Čechách (Buchar & Růžička 2002). Z NP Podyjí je známý z Havra-
nického vřesoviště (Bryja leg. 1995 in ČAS 2021, Růžička et al. 1996, Reischlová 
2005), Zlámané skály (Krejčí 2020), Liščí skály (Růžička et al. 1996), Šobesu 
(Řezáč & Bryja 2002), PP Fládnitzské vřesoviště a PP Horecký kopec (Machač 
2017). Na Znojemsku byl dále nalezen v NPR Krumlovsko-rokytenské slepence 
(Bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
zranitelný druh (VU).

Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) – pavučenka sfingová
Kraví hora, 1♂2♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 2♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, zemní past

Nehojný druh žijící v České republice v teplých oblastech Moravy a Čech (Buchar 
& Růžička 2002) a obývající kamenitá místa, písčiny či vřesoviště (Kůrka et al. 
2015). V NP Podyjí byl tento druh nalezen na Šobesu (Řezáč & Bryja 2002), Ha-
vranickém vřesovišti (Bryja leg. 1995 in ČAS 2021), Zlámané skále, Vraní skále, 
Cerové lesostepi (Krejčí 2020), v PP Horecký kopec a PP Fládnitzské vřesoviště 
(Machač 2017). Na Znojemsku pak v PR Růžový vrch (Bryja et al. 2002), v sa-
dech v Hrušovanech nad Jevišovkou (Křivan et al. 2012) a v NPR Krumlovsko-ro-
kytenské slepence (Bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 
2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Zelotes erebeus (Thorell, 1871) – skálovka řemínková
Sealsfieldův kámen, 1♂, 1. 7. – 1. 8. 2020, zemní past

Nepříliš hojný druh vyskytující se roztroušeně na území celé České republiky od 
nížin až do středních poloh na xerotermech (skalní a travnaté stepi), v lesích (leso-
stepi, světlé doubravy) a na sutích (Buchar & Růžička 2002, Kůrka et al. 2015). 
V rámci jižní Moravy byl nalezen např. v Moravském krasu a na Pálavě (Buchar & 
Růžička 2002), na území NP Podyjí se nejčastěji vyskytuje v doubravách a dubo-
habřinách ve východní části území (Reischlová 2005, Jelínek 2014, Krejčí 2019, 
Krejčí 2020). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
zranitelný druh (VU).

Zora manicata Simon, 1878 – zora pustinná
Hradiště, 1♂2♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, zemní past

Druh obývající skalní stepi a lesostepi (Kůrka et al. 2015). V České republice se 
vyskytuje především na jižní Moravě a ve středních Čechách (Buchar & Růžička 
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2002). Z NP Podyjí je druh známý z Havranického vřesoviště (Reischlová 2005), 
Sloního hřbetu, Zlámané skály, Cerové lesostepi (Krejčí 2020) a z okolí Hnanic 
(Machač 2017). Na Znojemsku byl nalezen v PP Tasovické svahy (Křivan et al. 
2012), PR Růžový vrch (Bryja et al. 2002) a NPR Krumlovsko-rokytenské slepence 
(Bryja 2003). Taktéž je jeho výskyt doložen z NP Thayatal (Markut et al. 2012). 
V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný 
druh (VU).

Sekáči (Opiliones)
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) – sekáč vyklenutý
Kraví hora, 1♀, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, 1♀, 1. 7. – 1. 8. 2020; Sealsfieldův kámen, 
1♂, 1. 5. – 1. 6. 2020, 1♀, 1. 6. – 1. 7. 2020, zemní past

Vzácný velký teplomilný druh sekáče, který je vázán svým výskytem na xerotermní 
biotopy a světlé lesy. Poprvé byl na našem území nalezen v Bílých Karpatech, což 
byla také donedávna jediná lokalita výskytu v České republice (Klimeš & Bezděč-
ka 1995). Ve východní části NP Podyjí hojný druh vyskytující se na mnoha místech 
v okolí Dyje, ve světlých lesích, v okolí obcí a dokonce i ve městě Znojmo (Machač 
nepubl.). Známý je z okolí Havraníků a Popic (Stejskal et al. 2010, Krejčí 2018, 
Krejčí 2020), z PP Fládnitzské vřesoviště a PP Horecký kopec (Machač 2017), 
Gránického údolí, Sedlešovického splavu, údolí potoka Leska (Stejskal 2017 in 
NDOP 2021) či Tasovické pískovny (Machač 2015). Přibývající počet nálezů 
v posledních letech svědčí o jeho postupném šíření, což dokládají i přibývající po-
zorování ze středních Čech (Řezáč nepubl.). V Červeném seznamu bezobratlých ČR 
(Bezděčka & Bezděčková 2017) je veden jako téměř ohrožený druh (NT).

ZÁVĚR

Předkládaný průzkum arachnofauny doplňuje faunistické údaje z dosud neprozkou-
maných lokalit na území NP Podyjí. Všechny čtyři lokality patří v rámci Podyjí 
k velmi cenným biotopům se společenstvy vzácných teplomilných druhů pavouků. 
Velké množství nalezených druhů je řazeno do kategorií červeného seznamu, čtyři 
druhy jsou nové pro NP Podyjí – plachetnatky C. nanus a I. keyserlingi, mikárie 
M. dives a pavučenka E. jarmilae. Nejvýznamnější nález celého průzkumu, velmi 
vzácná pavučenka C. nanus, pochází z lesostepní lokality poblíž obce Hradiště. Ten-
to druh byl poprvé nalezen v NPR Mohelenská hadcová step a recentně je v rámci 
celé České republiky známý pouze ze čtyř lokalit. Snovačka L. coracina, zjištěna na 
vřesovišti na Kraví hoře, byla na území NP Podyjí nalezena pouze jednou před více 
jak padesáti lety. Mikárie M. dives, nalezena na vřesovišti na Kraví hoře, pavučenka 
E. jarmilae, zjištěna na lesostepi u Hradiště a plachetnatka I. keyserlingi, objevena 
poblíž Sealsfieldova kamene, se v rámci Znojemska vyskytují pouze v NPR Krum-
lovsko-rokytenské slepence. Skálovka B. cinerea se v rámci Znojemska vyskytuje 
pouze v NP Podyjí a v údolí Dyje poblíž obce Tasovice. Silná populace tohoto druhu 
byla zjištěna na vřesovišti na Kraví hoře a taktéž byl druh zaznamenán na skalní 
stepi nad Trauznickým údolím. K dalším zjištěným vzácným druhům patří snovačka 
S. simile, běžník P. ninnii, skákavka A. saltator a skálovka E. angustifrons. Během 
průzkumu byly zjištěny dva druhy sekáčů – teplomilný L. horridus, který je v celém 
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NP Podyjí na lesostepních biotopech poměrně běžný a E. convexus, který je v rámci 
České republiky stále poměrně vzácným druhem, ale postupně svůj areál rozšiřuje. 
Průzkum arachnofauny NP Podyjí prokazuje výskyt řady vzácných a ohrožených 
druhů pavouků vázaných na nejvýznamnější přírodní fenomény celého území a po-
stupně se daří shromažďovat data pro komplexní zhodnocení jeho významu pro 
arachnofaunu České republiky.

SUMMARY
The presented arachnological survey completes faunistic data from previously unexplored sites. 
All four localities within Podyjí National Park belong to very valuable habitats with communities 
of rare thermophilous spider species. A high number of recorded species are classified in the cate-
gories of the Red List and several findings are also new for Podyjí NP – Canariphantes nanus, Ipa 
keyserlingi, Micaria dives and Erigonoplus jarmilae. The most significant finding of the whole 
research, Canariphantes nanus, comes from the open forest near the Hradiště village. This species 
was found in the Mohelenská hadcová step NNR for the first time and currently is known only 
from four localities in the Czech Republic. Micaria dives, found at the heathland on the Kraví hora 
hill, Erigonoplus jarmilae, recorded in the open forest near the Hradiště village, and Ipa keyserlin-
gi, discovered near the Sealsfieldův kámen view point, occur only in the Krumlovsko-rokytenské 
slepence NNR within the Znojmo region. Lasaeola coracina, found at the heathland on the Kraví 
hora, was registered in Podyjí NP only once, more than fifty years ago. Within the Znojmo region, 
Berlandina cinerea occurs only in Podyjí NP and in the Dyje valley near the Tasovice village. 
A numerous population of this species was found at the heathland on the Kraví hora and the species 
was also recorded at a rocky steppe above the Trauznické údolí valley. Other identified rare species 
include Simitidion simile, Psammitis ninnii, Attulus saltator and Echemus angustifrons. During the 
survey, two species of harvestmen were found, the thermophilic Lacinius horridus, which is rela-
tively common in open forest habitats in the entire Podyjí NP and Egaenus convexus, which still 
is a relatively rare species in the Czech Republic, but its range has been gradually expanding. The 
survey of the arachnofauna of Podyjí National Park shows the occurrence of a number of rare and 
endangered spider species associated with the most important natural phenomena of the whole area.
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PŘÍLOHA I / APPENDIX I

Přehled druhů / List of species
Status dle Červeného seznamu (Řezáč et al. 2015, Bezděčka & Bezděčková 2017): CR = kriticky 
ohrožený, EN = ohrožený, VU = zranitelný, LC = téměř ohrožený. Zkoumané lokality: 1 – Hradiš-
tě, 2 – Kraví hora, 3 – Sealsfieldův kámen, 4 – Nad Trauznickým údolím.
Red List status (Řezáč et al. 2015, Bezděčka & Bezděčková 2017): CR = Critically Endangered, 
EN = Endangered, VU = Vulnerable, LC = Least Concern. Examined sites: 1 – Hradiště, 2 – Kraví 
hora, 3 – Sealsfieldův kámen, 4 – Nad Trauznickým údolím

druh / species status 1 2 3 4

Pavouci (Araneae)     

Atypidae     
Atypus affinis Eichwald, 1830 LC 1♀   

Dysderidae     
Dysdera cechica Řezáč, 2018    1♀ 1♀
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)    2♂1♀ 1♂
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838)   1♂ 3♂ 2♂ 2♀

Eresidae     
Eresus kollari Rossi, 1846 VU 2♀ 3♀  

Araneidae     
Araneus diadematus Clerck, 1757    1j 
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)   1♀   1♂
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844)   1♀  
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)  4j 4♂1♀ 1♂ 1j

Tetragnathidae     
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870      1♀ 

Linyphiidae     
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)    1♂ 
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)   7♂  
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) VU 2♂   
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) CR 1♂1♀   
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) VU   1♂ 
Minicia marginella (Wider, 1834) VU    1♀
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871)   1♂  
Porrhomma microphth. (O. Pickard-Cambridge, 1871)   1♂ 
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) VU  1♂5♀ 
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LC  1♀  
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)    2♂ 

Theridiidae     
Asagena phalerata (Panzer, 1801)   3♂1♀  
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)    1♀ 
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)  1♀ 1♀  
Episinus truncatus Latreille, 1809 LC 3j   
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)   1♀ 1♀ 
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) EN  1♀  
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druh / species status 1 2 3 4

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)  2j   
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871)  1♀   
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) VU  1♂3♀  
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)   1♂  
Theridion mystaceum L. Koch, 1870      1♀

Dictynidae     
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861)   1♂

Titanoecidae     
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)      2♂2♀
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 LC  1♂1♀  

Hahniidae     
Hahnia nava (Blackwall, 1841)   1♂1♀

Amaurobiidae     
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VU   1♂

Agelenidae     
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834)   1♀

Zodariidae     
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837)  1♂ 1♂ 8♂4♀8j 14♂2♀
Zodarion rubidum Simon, 1914  1♀ 5♂2♀1j  

Lycosidae     
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)   1♂1♀  
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) VU 3♂ 4♂ 4♂2♀ 16♂2♀
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)    1♂   1♀
Arctosa figurata (Simon, 1876) VU  6♂2♀   4♂3♀
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)    2♂1♀5j  
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)  2♂3♀ 3♂ 42♂26♀ 28♂144♀
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VU  32♂4♀  
Trochosa terricola Thorell, 1856    3♀ 1♂
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)   2♂1♀  
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)  9♂1♀  8♂3♀ 18♂2♀

Pisauridae     
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)      1♀1j

Thomisidae     
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)  LC     2♀
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) EN 2♂ 17♂2♀  
Synema globosum (Fabricius, 1775) LC 1j   
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 VU  2♂  
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)   1♂  
Xysticus kochi Thorell, 1872   4♂4♀   1♂2♀

Anyphaenidae     
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)  1♀   
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Philodromidae     
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 VU  1♂  
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) LC  1♀  

Salticidae     
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)  3♂3♀    4♂1♀
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)      1j
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) VU  1♂ 
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)    1♂1♀ 
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) VU   1♂ 
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)   1♀ 1♀ 3♂1♀
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)   1♀  
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)      1♀
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)   1♂ 1j   2♂
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) VU 3♂   
Salticus scenicus (Clerck, 1757)  1♂ 1♀  
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871)   1♂  

Miturgidae     
Zora manicata Simon, 1878 VU 1♂2♀   
Zora silvestris Kulczyński, 1897   1♂1♀  

Liocranidae     
Apostenus fuscus Westring, 1851    1♂1♀ 
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)  3♂   

Phrurolithidae     
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)   1♂2♀ 2♂ 
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VU  1♂1♀  

Gnaphosidae     
Berlandina cinerea (Menge, 1872) EN  23♂6♀6j   4♂3♀
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) VU 3♂1♀  2♀ 2♂1♀
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)   2♂ 9♂2♀ 5♂ 10♂1♀
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)   1♂ 
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)    2♂ 1♀ 2♂
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)   3♂ 
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) VU 4♂5♀  2♂5♀ 2♀
Echemus angustifrons (Westring, 1861) VU   1♀ 
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) VU   3♂ 1♂
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) VU 8♂    12♂3♀
Gnaphosa opaca Herman, 1879 VU 8♂4♀   
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) VU  6♂  
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)   1♂ 11♂2♀   3♂
Micaria dives (Lucas, 1846) EN  1♂  
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)  1♀   
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 LC   6♀ 5♂2♀
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)  LC 1♀ 9♂11♀  
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) VU   1♂ 
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)   4♀ 5♀ 1♀
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)    6♂4♀ 1♂2♀
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LC  1♂  
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druh / species status 1 2 3 4

Sekáči (Opiliones)     

Phalangiidae     
Lacinius horridus (Panzer, 1794)   1♂2♀1j 1♂4♀ 1j
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) LC  3♀ 1♂1♀ 
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Abstract: In this paper, we provide the first record of the Pondweed Leafhopper (Erotettix cyane) 
from South Moravia, Czech Republic. We found a population of this species during a herpetologi-
cal survey of the Líšný fishpond near the villages of Hostim and Rozkoš in the district of Znojmo. 
The population inhabits a small, recently built pool (49° 01’ 04” N, 15° 56’ 54” E) on the opposite 
side of the fishpond dam. Erotettix cyane, confined to floating leaves of macrophyte vegetation of 
still waters, was found on Potamogeton natans.

Key words: Pondweed Leafhopper, faunistics, macrophyte vegetation, Czech Republic, Hemiptera, 
Cicadellidae

ÚVOD

Křísek leknínový, Erotettix cyane (Boheman, 1845), je zbarvením nápadný středně 
velký druh kříska. Samci dorůstají do velikosti 3,8–4,2 mm, zatímco samice jsou 
přibližně o 1 mm větší (4,8–5,4 mm). Živí jedinci mají výraznou tmavě modrou 
barvu přecházející do šedomodrého nádechu. Toto zbarvení vzniká lomem světla 
na mikroskopických lipoproteinových částečkách – brochosomech, což je produkt 
Malpighiho žláz. Brochosomy jsou vylučovány řitním otvorem a pomocí noh, které 
nesou systém ostnitých set, roztírány po celém těle. Tato vrstva vytváří na povr-
chu těla hydrofobní film, díky kterému je křísek prakticky nesmočitelný (Rakitov 
2002, Rakitov & Gorb 2013, Sychra & Malenovský 2015). Mimo zbarvení je 
nápadným znakem kříska leknínového také jeho biologie. Je to polyfágní druh, 
který je však striktně vázán na natantní (vzplývavá) makrofyta stojatých vod. Jeho 
výskyt byl potvrzen jen na několika druzích rostlin, a to na rdestu vzplývavém (Po-
tamogeton natans), stulíku žlutém (Nuphar lutea), leknínu bílém (Nymphaea alba), 
kotvici plovoucí (Trapa natans), plavínu štítnatém (Nymphoides peltata), nepukalce 
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vzplývavé (Salvinia natans) a marsilce čtyřlisté (Marsilea quadrifolia) (Holzinger 
2006, Sychra & Malenovský 2015, Tóth et al. 2016). Křísek leknínový má jednu 
generaci do roka, s výskytem dospělců od první poloviny července do září. Dospělci 
i nymfy usedají na plovoucí listy hostitelských makrofyt. V případě vyrušení se do-
káží pohybovat i po volné hladině díky silné vrstvě brochosomů (Holzinger 2006, 
Sychra & Malenovský 2015) a dospělci také rychle odletují.

Výskyt kříska leknínového v České republice byl do nedávné doby znám pouze 
ze dvou historických údajů z Čech, a to pouze v podobě jednoduchého záznamu, 
kdy jej Duda (1892) uvádí bez přesné lokality (Dlabola 1954). Později sám Dla-
bola (1977) v seznamu československých křísů publikoval výskyt druhu z Čech, 
ale opět není uveden přesný faunistický údaj. Nicméně, Sychra & Malenovský 
(2015) uvádí, že druhý autor v roce 2011 revidoval sbírku Dr. J. Dlaboly uloženou 
v Národním přírodovědném muzeu v Paříži, a mimo jiné dohledal sérii devíti samců, 
čtyř samic a čtyř nymf s lokalitním štítkem: „Čelákovice, VII.1953, Dlabola leg.“, 
na které byly údaje ve výše zmíněném seznamu zřejmě založeny. Jiné historické ná-
lezy z našeho území se však autorům při rozsáhlé revizi sbírkových kolekcí vyhledat 
nepodařilo (Sychra & Malenovský 2015). Je tedy zřejmé, že dalším doloženým 
záznamem bylo až recentní objevení populace v severních Čechách, konkrétně na 
rybníku Dubák na Frýdlantsku (Sychra & Malenovský 2015). Autoři tam na konci 
srpna pozorovali několik desítek jedinců, pohybujících se na plovoucích listech rde-
stu vzplývavého (P. natans). Po tomto nálezu se autoři zaměřili na průzkum vhod-
ných lokalit a během období 2018–2019 následovalo potvrzení dalších míst výskytu 
v České Kanadě a Vltavském luhu na Šumavě (Sychra & Malenovský 2020). Bě-
hem posledních dvou let se počet nálezů opět rozrostl a v současnosti je tak křísek 
leknínový znám z více než deseti polí síťového mapování na území České republiky 
(Sychra & Malenovský in litt.). Z jižní Moravy však až do roku 2021 výskyt druhu 
doložen nebyl. 

VÝSLEDKY A DISKUSE

Erotettix cyane (Boheman, 1845)
Materiál: Moravia mer. occ., Jihomoravský kraj, Rozkoš, tůň u Líšného rybníka (6961d), 
49° 01’ 04” N, 15° 56’ 54” E, 406 m n. m., 28. 7. 2021, desítky ex. observ., Z. Mačát & A. Reiter 
leg. & det., J. Sychra rev., 4 ex. coll. Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Nález populace kříska leknínového byl uskutečněn v průběhu batrachologického 
průzkumu nově revitalizovaného rybníku Líšný a tůně vybudované pod jeho hrází 
(obr. 1). Vzhledem k pokročilé sezóně byla pozornost věnována pouze tůni, a to ze-
jména při hledání larev čolků a dalších obojživelníků. Během prolovování tůně jsme 
pozorovali několik desítek nápadně modrých jedinců kříska leknínového (obr. 2), 
kteří se aktivně pohybovali na plovoucích listech rdestu vzplývavého (P. natans). 
Nymfy a dospělci byli přibližně stejně početní. Sebraný materiál (tři dospělci + jed-
na nymfa) byl uložen ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě. 

Líšný rybník leží na levostranném bezejmenném přítoku říčky Nedveky, zhru-
ba 2,2 km od jeho ústí. Lokalita je součást Přírodního parku Jevišovka, nachází 
se v jeho severozápadní části. Rybník je obklopen komplexem Hostimského lesa 
a leží v katastru obce Hostim, nicméně hrází rybníka prochází hranice mezi katastry 
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Hostim a Rozkoš. Tůň, ze které pochází nálezy kříska leknínového už leží na území 
obce Rozkoš. Líšný rybník prošel v nedávné době (10/2016 – 9/2017) rekonstruk-
cí, jejíž součástí byla obnova vodní nádrže, spočívající v odbahnění zátopy nádrže 
a rekonstrukci funkčních objektů. Tůň o rozloze přibližně 200 m2 a hloubce 1–1,5 m 
byla nově vybudována na vzdušné straně hráze v místech, kde se dříve nacházel 
porost náletových dřevin. Rybník i tůň jsou významným stanovištěm chráněných 
a vzácných druhů rostlin a živočichů. Z rostlin byly zaznamenány například šáchor 
hnědý (Cyperus fuscus), bublinatka jižní (Utricularia australis) a ostřice česká 
(Carex bohemica) (Hustáková in NDOP 2021, vlastní nepublikované údaje). Mezi 
bezobratlými zaujme výskyt rákosníčka Donacia impressa a vážky jasnoskrvrnné 
(Leucorrhinia pectoralis) (Křivan in NDOP 2021), oba nálezy však pocházejí již 
z roku 2011 a v posledních letech nebyly ověřeny. Z batrachologického hlediska 
patří rybník i tůň mezi regionálně významné lokality. Zjištěny zde byly bohaté po-
pulace běžných druhů žab – ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana štíhlého (Rana 
dalmatina), skokana hnědého (Rana temporaria) a čolka obecného (Lissotriton vul-
garis), ze vzácnějších druhů pak čolci ze skupiny čolka velkého (Triturus cristatus 

Obr. 1. Tůň u rybníka Líšný s porostem rdestu vzplývavého (Potamogeton natans) a bublinatky 
jižní (Utricularia australis), lokalita prvního nálezu kříska leknínového (Erotettix cyane) na jižní 
Moravě (foto Z. Mačát).
Fig. 1. The small pool near the Líšný fishpond with the Potamogeton natans and Utricularia aus-
tralis vegetation, the first known locality of Erotettix cyane in South Moravia (photo by Z. Mačát).
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superspecies) a skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) (Jeřábková, Mačát, Reiter 
in NDOP 2021). 

Nález kříska leknínového na Znojemsku je prvním potvrzeným nálezem tohoto 
druhu na území jižní Moravy (Sychra & Malenovský in litt.). Další nálezy je možné 
v následujících letech očekávat i z jiných míst Znojemska a východní části Česko-
moravské vrchoviny. Mimo jiné o tom svědčí i nálezy kříska E. cyane z roku 2019 
na rybnících Bochník a Pišta u Rožnova (část obce Český Rudolec v okrese Jindři-
chův Hradec, Jihočeský kraj; Sychra & Malenovský in litt.), které leží na západním 
okraji Moravy, v těsné blízkosti její historické hranice s Čechami. Samotný nález 
na lokalitě u Líšného rybníku je biotopově poněkud neobvyklý, jelikož v dostupné 
literatuře se většinou uvádí, že výskyt kříska je soustředěn na extenzivní rybníky, je-
zera a mrtvá říční ramena (Nickel 2003, Denton 2004, Holzinger 2006, Sychra 
& Malenovský 2015) nebo rozsáhlé aluviální mokřady a jezera (Tóth et al. 2016). 
Nicméně také výskyt na malých, čerstvě vybudovaných nebo revitalizovaných loka-
litách (rybníky a tůně) není výjimkou, jak dokládají nálezy z Čech a Velké Británie 
(Stewart 2012, Sychra & Malenovský 2020). Schopnost kříska šířit se na nově 
vznikající biotopy hodnotí jednotliví autoři různě. Zatímco Sychra & Malenov-
ský (2020) předpokládají, že tato schopnost kříska je dobrá a usuzují tak právě na 
základě nálezů druhu z nově vytvořených ploch s vhodnými podmínkami, Stewart 

Obr. 2. Jedinec kříska leknínového (Erotettix cyane) z tůně u Líšného rybníka (foto Z. Mačát).
Fig. 2. A specimen of Erotettix cyane observed in the pool near the Líšný fishpond (photo by Z. 
Mačát).
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(2012) a Denton (2013) si všímají vymírání lokálních populací například při ra-
pidním poklesu hladiny v nádržích, bez toho, aby se křísek rozšířil do okolí nebo 
původní plochu po stabilizaci opět osídlil. Na základě námi pozorované situace na 
lokalitě u Líšného rybníka se kloníme spíše k názoru Sychry & Malenovského 
(2020), že druh je schopen poměrně rychle osidlovat nové lokality. Společným jme-
novatelem pro většinu lokalit jsou rozsáhlé porosty vzplývavé vegetace. Současný 
stav litorální vegetace Líšného rybníka v části u hráze neodpovídal tomuto předpo-
kladu. Celá plocha rybníka ovšem při naší návštěvě prověřena nebyla a není možné 
vyloučit, že v poměrně rozsáhlém litorálu v přítokové části se nacházejí vhodné bio-
topy pro výskyt druhu. 

I přes pomalu narůstající počet známých lokalit je nutné považovat kříska E. cya-
ne za sporadický a relativně vzácný druh. Vzácnost kříska dokládá i fakt, že zdánli-
vě vhodných lokalit je mnoho, a to i v okolním regionu, který pravidelně sledujeme 
při batrachologickém monitoringu. Přesto jsme jinde tento poměrně nápadný druh 
dosud nezaznamenali. Předpokládáme tedy, že druh se stále šíří a neobsadil proza-
tím všechny možné biotopy, anebo existuje pro jeho výskyt důležitá charakteristika, 
která není při běžném pohledu na biotop odlišitelná. Druh z velké části vyhledává 
biotop V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, 
což je stanoviště roztroušené po celém území České republiky, hojněji však v alu-
viích dolních toků řek (Šumberová 2010). Stanoviště je hodnoceno v rámci evrop-
ské legislativy, v příloze I Směrnice o stanovištích (92/43/EHS), a je tedy žádoucí 
o tento biotop pečovat. V rybnících je tento typ vegetace omezována hlavně silnou 
obsádkou kapra, která rytím ve dně při hledání potravy víří sedimenty a podrývá 
kořeny vodních rostlin, nebo spásání býložravými rybami, jako je například amur 
bílý. Obecně nepříznivě na společenstvo působí také eutrofizace způsobená maso-
vou rekreací, chovem vodního ptactva nebo splachy z okolních zemědělských ploch 
(Šumberová 2010). Lokality s výskytem kříska leknínového představují důležité 
stanoviště nejen pro tento druh, ale mohou být cenným refugiem i pro další eko-
logicky vyhraněné mokřadní organizmy. Proto by území tohoto charakteru měla 
být chráněna, vhodné by bylo např. omezení rybí obsádky nebo její vyloučení, jak 
navrhují Sychra & Malenovský (2015). Pro zachování vhodných podmínek a pro 
rozvoj cenné vegetace vzplývavých druhů rostlin je také vhodné cíleně redukovat 
porosty rákosin, které jsou schopné zarůst většinu vhodných ploch ponechaných bez 
přiměřené údržby.
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Abstract: This study presents the results of the Trichoptera research in Podyjí National Park and 
the Znojmo District (Czech Republic), and Thayatal National Park (Austria). Altogether 140 spe-
cies were recorded at the 149 sites investigated: 130 species from Podyjí NP, 89 species from the 
remainder of the Znojmo District, and 35 species from Thayatal NP. The total number of species 
recorded is rather high, reaching 54% of all Trichoptera known from the Czech Republic, and thus 
the studied area is comparable with some Czech mountain areas with the highest known Trichopte-
ra diversity. Two species, Orthotrichia angustella (McLachlan) and Oxyethira tristella Klapálek, 
were rediscovered in the Czech Republic. Several Red List species were recorded: Agapetus la-
niger (Pictet), Allotrichia pallicornis (Eaton), Hydroptila angustata Mosely, Orthotrichia tragetti 
Mosely, Cyrnus crenaticornis (Kolenati) (all classified as endangered) were found in Podyjí NP, 
and the critically endangered Tinodes kimminsi Sýkora in the Thayatal NP. Four vulnerable species, 
Rhyacophila hirticornis McLachlan, Limnephilus incisus Curtis, Ceraclea fulva (Rambur), and 
C. senilis (Burmeister) were recorded. 

Key words: Trichoptera, faunistics, Podyjí National Park, Znojmo District, Czech Republic, Thay-
atal National Park, Austria

ÚVOD

Studium řádu Trichoptera (chrostíci) má na území České republiky velmi dlouhou 
tradici, která sahá až do poloviny 19. století (Chvojka & Komzák 2008). Z ČR je 
známo 259 druhů chrostíků, 244 z Čech a 229 z Moravy (Chvojka et al. 2016, Kom- 
zák & Kroča 2018). Podle aktuálního červeného seznamu druhů České republiky 
(Chvojka & Komzák 2017) je 8 druhů považováno za vyhynulé (RE) a 57 druhů je 
v některé z kategorií obecného ohrožení (16 kriticky ohrožených – CR, 19 ohrože-
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ných – EN, 22 zranitelných – VU). U 8 druhů nám chybí dostatek informací k hod-
nocení (DD) a dalších 40 druhů je řazeno k téměř ohroženým (NT).

Výzkumu chrostíků na Znojemsku (včetně Národního parku Podyjí) byla však 
v minulosti, na rozdíl od jiných oblastí naší republiky, věnována jen velmi malá 
pozornost. Na území podél státní hranice s Rakouskem k tomu v druhé polovině 20. 
století přispěly i geopolitické důvody. Na začátku devadesátých let byl na přírodo-
vědně nejcennější části území vyhlášen Národní park Podyjí, na který na rakouské 
straně navazuje Národní park Thayatal (vyhlášený v roce 2000). Přesto zde nebyl 
v minulosti proveden systematický faunistický průzkum chrostíků a až do devade-
sátých let 20. století byl z celého Znojemska publikován pouze nález 4 druhů z Dyje 
ve Znojmě a v Podhradí nad Dyjí (dříve Frejštejně) (Obr 1969). Tato data pocházejí 
z průzkumu chrostíků tehdejšího Brněnské kraje, prováděného profesorem Obrem 
v roce 1959. Průzkum zahrnoval celkem 47 lokalit, z nichž 4 jsou na Znojemsku. 
V roce 1993 proběhl monitoring kvality vody v malých tocích NP Podyjí a v letech 
1994–1995 monitoring kvality vody v pramenech NP Podyjí (Pařil & Sukač 1997). 
Cílem obou průzkumů bylo zejména zhodnocení kvality vodních biotopů bez důrazu 
na získání relevantních faunistických údajů. V letech 1991–1994 byl prováděn prů-
zkum vlivu Vranovské přehrady na hydrobiologii řeky Dyje v NP Podyjí (Kubíček 
et al. 1999; Helešic et al. 2001). V rozsáhlém materiálu bylo určeno 32 druhů chros-
tíků obývajících úsek řeky Dyje mezi Podhradím nad Dyjí a Znojemskou nádrží. 
Vzhledem k hydrobiologickému zaměření práce nebyl však ověřen výskyt všech 
druhů nálezy zralých kukel nebo odchytem dospělců. Orientační trichopterologický 
průzkum zaměřený na získání relevantních faunistických údajů v NP Podyjí proběhl 
v 90. letech (Chvojka, nepubl.). Publikovány byly pouze údaje k rozšíření vybra-
ných druhů rodu Hydropsyche a Potamophylax cingulatus alpinus (Chvojka & No-
vák 2001). Výsledky ročního sledování chrostíků chytaných na světlo u Dyje v Har-
deggu publikoval Waringer (2003). V získaném materiálu určil 62 druhů chrostíků, 
což je doposud nejrozsáhlejší soupis chrostíků ze studované oblasti. V poslední době 
probíhal, v rámci diplomových a dizertačních prací na Ústavu botaniky a zoologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, výzkum makrozoobentosu Gránic-
kého a Klaperova potoka a zejména vlivu vysychání toku na vodní bezobratlé včetně 
chrostíků (22 zjištěných taxonů – Řezníčková et al. 2007, 2013). Pichler-Scheder 
& Gumpinger (2016) studovali vliv intenzivního využívání krajiny na fyzikálně 
chemické parametry, mikrobiologii a společenstva makrozoobentosu toků Fugnitz 
a Kajabach. V obou případech zjistili výrazný negativní vliv lidské činnosti (inten-
zivního zemědělství u toku Fugnitz, respektive rybničního hospodaření u potoka Ka-
jabach), který je však výrazně zmírněn v dolních přirozených a hluboce zaříznutých 
úsecích toků v NP Thayatal. Je uvedeno několik druhů chrostíků determinovaných 
pouze na základě larválního materiálu, z publikace však není zřejmé, které z druhů 
byly zaznamenány na lokalitách v NP Thayatal. Průběžně byly publikované i někte-
ré zajímavé nálezy ze současného průzkumu: Agrypnia varia (Chvojka & Komzák 
2008), Setodes punctatus (Chvojka et al. 2009), Rhyacophila hirticornis (Chvojka 
et al. 2016), Orthotrichia angustella a Oxyethira tristella (Komzák & Kroča 2018). 
Druhy Brachycentrus maculatus a Hydropsyche fulvipes jsou bez udání konkrétních 
nálezových dat zmíněny v publikaci věnované přírodovědným zajímavostem Znoj-
emska (Komzák 2008).
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Hlavním cílem této práce je prezentace výsledků průzkumu chrostíků NP Podyjí 
v letech 2009–2014 a NP Thayatal v roce 2014. To je doplněno o shrnutí všech do-
stupných a dosud nepublikovaných nálezů z území NP Podyjí, Znojemska a NP Tha-
yatal, spolu s přehledem literárních údajů vztahujících se k tomuto území.

MATERIÁL A METODIKA

Systematický průzkum NP Podyjí, při kterém byla získána podstatná část materiá-
lu, probíhal v letech 2009–2014. V roce 2014 byl průzkum rozšířen i na území NP 
Thayatal (obr. 1). Záměrem bylo pokrytí co nejširšího spektra mokřadních biotopů 
od vlastního toku řeky Dyje, jeho přítoků a pramenišť až po nádrže, rybníky a tůně. 
Při sběru byly využity standardní entomologické metody. Hlavní důraz byl kladen 
na dospělce (popřípadě zralé kukly), jejichž sběr a determinace, narozdíl od sběru 
a determinace larev, poskytují spolehlivé faunistické údaje. Imaga byla lovena smy-
kem entomologickou síťkou na pobřežní vegetaci, individuálním sběrem z vegetace 
a v omezeném rozsahu i odchytem na světlo a do Malaiseho pastí. Larvy a kukly 
byly z vodních biotopů sbírány ruční síťkou na bentos (případně cedníkem) nebo 
individuálně ze substrátu. Materiál byl fixován v 70–80 % alkoholu, pro determinaci 

Obr. 1. Mapa Znojemska s vyznačením hranic NP Podyjí (včetně ochranného pásma) a NP Thaya-
tal.
Fig. 1. Map of the Znojmo District with the Podyjí NP (including its buffer zone) and the Thayatal 
NP boundaries.
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některých druhů bylo nutné genitálie projasnit v 10 % roztoku KOH (viz např. Ma-
licky 2004). Dokladový materiál je uložen v 70 % alkoholu.

Obdobné metody byly použity i při sběrech na ostatním území Znojemska. V roce 
2001 byly navíc na několika místech v NP Podyjí zkoušeny padací pasti, zavěšené 
na stromech nad vodou v místech, kde dochází často k pohybu dospělců. Kromě ma-
teriálu odloveného oběma autory v rozmezí let 1992–2018, bylo zpracováno i větší 
množství materiálu od řady jiných sběratelů. Ze tří lokalit (Staré vinice, Feliciino 
údolí a Znojmo – Na Vyhlídce) pochází rozsáhlý materiál od J. Šumpicha z celoroč-
ního odchytu do světelného lapače. Správa NP Podyjí poskytla suchý materiál z pře-
nosných světelných lapačů (instalovaných 5 ´  ročně v období květen–září, vždy na 
jednu noc v letech 2011 a 2012) použitých při sledování vlivu prosvětlení lesních 
porostů na faunu a flóru v rámci projektu L. Čížka (Entomologický ústav Biologic-
kého centra Akademie věd ČR). Lapače byly umístěny v různých typech porostů 
podél řeky Dyje.

Pro účely této práce byl revidován i dostupný materiál dospělců, získaných S. Ob-
rem při průzkumu tehdejšího Brněnského kraje v roce 1959, který je uložen v Ústa-
vu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Bohužel se nezachovaly jarní vzorky (květen, červen) a k dispozici byly jen vzorky 
z období červenec–říjen.

Seznam lokalit
V této práci jsou shrnuty údaje z celkem 149 lokalit situovaných na různých typech 
mokřadních biotopů a v malé míře i na terestrických stanovištích, kde byl materiál 
z širšího okolí získán odchytem na světlo. Seznam lokalit je rozdělen na území NP 
Podyjí (včetně ochranného pásma – 85 lokalit), NP Thayatal (12 lokalit) a ostatní 
území Znojemska (52 lokalit). Lokalita Znojmo – Na Vyhlídce je, ačkoliv leží těsně 
za hranicí ochranného pásma, přiřazena k NP Podyjí. V práci jsou uvedeny i údaje 
z lokalit Dyje J od Jevišovky, Jevišovka J od Jevišovky a PP Slanisko Novosedly, 
které leží těsně za hranicemi okresu Znojmo a navazují na lokality výše proti proudu 
toků. U jednotlivých lokalit je uvedeno pořadové číslo lokality, název lokality 
(pokud možno vztažený k určitému mokřadnímu biotopu), nadmořská výška, katas-
trální území (u lokalit ležících na hranici uvedeny oba katastry), faunistický čtverec 
(Pruner & Míka 1996; s podrobnějším členěním na čtvrtiny – a, b, c, d) a souřad-
nice. V řadě případů byly různé sběry (zejména na světlo), které je možno vztáhnout 
ke stejnému úseku vodního toku, sloučeny do jedné lokality. Lokality jsou řazeny 
podle katastrálních území (abecedně) a následně v dílčích povodích po proudu od 
pramene k ústí.

NP Podyjí
 1.  Dyje – Hardegg, 285 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 51’ 11” N, 15° 51’ 46” E)
 2. Levostranný přítok Dyje 1 km V od Zadních Hamrů, 400 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 32” N, 

15° 50’ 41” E)
 3.  Pramenná stružka pod Mahrovou studánkou, 380 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 28” N, 

15° 50’ 41” E)
 4.  Levostranný přítok Dyje 1 km JV od Zadních Hamrů, 320 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 15” N, 

15° 50’ 30” E)
 5. Pramenná stružka pod studánkou Pod slujemi, 350 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 16” N, 

15° 50’ 39” E)
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 6.  Ledové sluje (jeskyně), 430 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 06” N, 15° 50’ 42” E)
 7.  Pramen pod Ledovými slujemi, 350 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 11” N, 15° 50’ 39” E)
 8. Pramenná stružka pod Plačkovou studánkou, 340 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 51’ 42” N, 

15° 51’ 23” E)
 9. Klaperův potok pod rybníkem Pod Lesnou, 440 m n. m., Čížov, (7061c; 48° 54’ 09” N, 

15° 51’ 58” E)
 10. Protržený rybník, 435 m n. m., Čížov, (7061c; 48° 54’ 01” N, 15° 51’ 59” E)
 11. Mokřad pod Protrženým rybníkem, 430 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 56” N, 15° 52’ 00” E)
 12. Klaperův potok pod Protrženým rybníkem, 430 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 59” N, 

15° 51’ 58” E)
 13. Čížovský lesní rybník, 400 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 24” N, 15° 52’ 39” E)
 14. Klaperův potok pod Čížovským lesním rybníkem, 395 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 22” N, 

15° 52’ 50” E)
 15. Mokřad a tůně 1 km SV od Čížova, 390 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 53’ 09” N, 15° 53’ 02” E)
 16. Rybník Dehťák, 385 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 52’ 59” N, 15° 53’ 10” E)
 17. Klaperův potok 1 km V od Čížova, 375 m n. m., Čížov/Lukov nad Dyjí, (7161a; 48° 52’ 50” N, 

15° 53’ 17” E)
 18. Klaperův potok 1 km JV od Čížova, 355 m n. m., Čížov/Lukov nad Dyjí, (7161a; 48° 52’ 24” N, 

15° 52’ 58” E)
 19. Mokřad u Reškovy louky, 410 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 52’ 31” N, 15° 52’ 00” E)
 20. Pravostranný přítok Klaperova potoka nad rybníkem Starý, 405 m n. m., Čížov, (7161a; 

48° 52’ 30” N, 15° 52’ 03” E)
 21. Rybník Starý J od Čížova, 400 m n. m., Čížov, (7161a; 48° 52’ 27” N, 15° 52’ 11” E)
 22. Pravostranný přítok Klaperova potoka pod rybníkem Starý, 395 m n. m., Čížov, (7161a; 

48° 52’ 20” N, 15° 52’ 14” E)
 23. Pravostranný přítok Klaperova potoka – ústí, J od Čížova, 320 m n. m., Čížov, (7161a; 

48° 51’ 45” N, 15° 52’ 33” E)
 24. Klaperův potok – ústí, 290 m n. m., Čížov/Lukov nad Dyjí, (7161a; 48° 51’ 34” N, 15° 52’ 46” E)
 25. Staré vinice, 1 km S Hnanice, 310 m n. m., Havraníky, (7161d; 48° 48’ 25” N, 15° 59’ 24” E)
 26. Pramen U Tří lip, 315 m n. m., Havraníky, (7161d; 48° 48’ 48” N, 15° 59’ 35” E)
 27. Havranické vřesoviště, 320 m n. m., Havraníky, (7162c; 48° 49’ 04” N, 16° 00’ 20” E)
 28. Dyje – Devět mlýnů, 235 m n. m., Hnanice/Podmolí, (7161d; 48° 48’ 45” N, 15° 58’ 53” E)
 29. Rybníček – Devět Mlýnů, 240 m n. m., Hnanice, (7161d; 48° 49’ 02” N, 15° 58’ 19” E)
 30. Gruberova studánka – svahové prameniště, 270 m n. m., Hnanice, (7161d; 48° 48’ 41” N, 

15° 58’ 33” E)
 31. Fládnitzská chata, 350 m n. m., Hnanice, (7161d; 48° 48’ 34” N, 15° 58’ 12” E)
 32. PP Fládnitzské vřesoviště, 305 m n. m., Hnanice, (7161d; 48° 48’ 22” N, 15° 58’ 59” E)
 33. Daníž pod pramenem, 385 m n. m., Hnanice, (7161d; 48° 48’ 18” N, 15° 57’ 03” E)
 34. Daníž nad Hnanicemi, 320 m n. m., Hnanice, (7161d; 48° 48’ 05” N, 15° 58’ 04” E)
 35. Daníž nad Hnanicemi – mokřad, 295 m n. m., Hnanice, (7161d; 48° 48’ 02” N, 15° 58’ 23” E)
 36. Březinka (LP Klaperova potoka) – ústí, 380 m n. m., Horní Břečkov/Lukov nad Dyjí, (7161a; 

48° 52’ 52” N, 15° 53’ 21” E)
 37. Rybník Pod Lesnou, 445 m n. m., Lesná u Znojma, (7061c; 48° 54’ 11” N, 15° 51’ 57” E)
 38. Dyje – Uhlířova louka, 280 m n. m., Lukov nad Dyjí, (7161a; 48° 51’ 25” N, 15° 52’ 48” E)
 39. Dyje – Gálišské louky, 275 m n. m., Lukov nad Dyjí, (7161c; 48° 50’ 45” N, 15° 53’ 29” E)
 40. Lukovský potok 1 km JZ od Lukova, 370 m n. m., Lukov nad Dyjí, (7161a; 48° 51’ 28” N, 

15° 53’ 59” E)
 41. Lukovský potok – ústí, 290 m n. m., Lukov nad Dyjí, (7161a; 48° 51’ 16” N, 15° 53’ 04” E)
 42. Rybník Kazderák (pod Mašovicemi), 325 m n. m., Mašovice u Znojma, (7161b; 48° 51’ 18” N, 

15° 59’ 25” E)
 43. Mašovický potok pod rybníkem Kazderák, 320 m n. m., Mašovice u Znojma, (7161b; 

48° 51’ 18” N, 15° 59’ 27” E)
 44. Horní Onšovská tůň, 450 m n. m., Onšov na Moravě, (7061c; 48° 54’ 25” N, 15° 50’ 50” E)
 45. Dyje – Hlubocké louky, 265 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 49’ 20” N, 15° 56’ 26” E)
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 46. Dyje – Lipinská louka, 255 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 49’ 07” N, 15° 58’ 02” E)
 47. Žlebský potok, Podmolí – strouha, 405 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 51” N, 15° 56’ 35” E)
 48. Rybník J od Podmolí, 405 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 51” N, 15° 56’ 32” E)
 49. Tůně u Pustého rybníka, 405 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 36” N, 15° 56’ 16” E)
 50. Pustý rybník, 405 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 37” N, 15° 56’ 07” E)
 51. Žlebský rybník, 350 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 42” N, 15° 55’ 44” E)
 52. Žlebský potok pod Žlebským rybníkem, 340 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 37” N, 

15° 55’ 42” E)
 53. Žlebský potok – ústí, 270 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 10” N, 15° 55’ 27” E)
 54. Hajský potok 1,5 km JV od Podmolí, 380 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 19” N, 15° 57’ 07” E)
 55. Hajský potok – ústí, 280 m n. m., Podmolí, (7161d; 48° 50’ 00” N, 15° 58’ 23” E)
 56. Rybník Horní Jejkal, 435 m n. m., Podmyče, (7160b; 48° 52’ 45” N, 15° 48’ 08” E)
 57. Pramen nad rybníkem Dolní Jejkal, 435 m n. m., Podmyče, (7160b; 48° 52’ 50” N, 15° 48’ 01” E)
 58. Rybník Dolní Jejkal, 435 m n. m., Podmyče, (7160b; 48° 52’ 47” N, 15° 48’ 05” E)
 59. Trauznický potok – ústí, 230 m n. m., Popice u Znojma/Konice u Znojma, (7162c; 48° 50’ 20” N, 

16° 00’ 31” E)
 60. Vodní nádrž Znojmo – Trauznické údolí, 230 m n. m., Popice u Znojma/Konice u Znojma, 

(7162c; 48° 50’ 23” N, 16° 00’ 31” E)
 61. Vodní nádrž Vranov – hráz, 355 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7060d; 48° 54’ 26” N, 15° 49’ 11” E)
 62. Dyje – Vranov nad Dyjí, 305 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 53’ 39” N, 15° 49’ 01” E)
 63. Dyje pod Zadními Hamry, 300 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7161a; 48° 53’ 17” N, 15° 50’ 01” E)
 64. Pramenné stružky nad rybníkem Horní Jejkal, 440 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 

48° 52’ 39” N, 15° 48’ 04” E)
 65. Mokřad pod rybníkem Dolní Jejkal, 430 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 52’ 49” N, 

15° 48’ 10” E)
 66. Feliciin potok pod rybníkem Jejkal, 425 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 52’ 52” N, 

15° 48’ 22” E)
 67. Pramenná stružka pravostranného přítoku Feliciina potoka 250 m J od zámku Vranov nad Dyjí, 

370 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 53’ 24” N, 15° 48’ 38” E)
 68. Feliciin potok – ústí, 320 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 53’ 30” N, 15° 48’ 49” E)
 69. Feliciino údolí, 375 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 53’ 34” N, 15° 48’ 26” E)
 70. Hamerský potok – Braitava, 445 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 52’ 43” N, 15° 49’ 17” E)
 71. Hamerský potok – ústí, J od Zadních Hamrů, 310 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 53’ 29” N, 

15° 49’ 39” E)
 72. Braitava, 500 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7161a; 48° 52’ 43” N, 15° 50’ 04” E)
 73. Hřbitovní potok nad Zadními Hamry, 320 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 53’ 36” N, 

15° 49’ 55” E)
 74. Pramen Pod suťoviskem 700 m JV od Zadních Hamrů, 300 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7161a; 

48° 53’ 13” N, 15° 50’ 05” E)
 75. Mokřad pod Ledovými slujemi, 305 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7161a; 48° 53’ 09” N, 

15° 50’ 30” E)
 76. Dyje pod vodní nádrží Znojmo, 220 m n. m., Znojmo, (7162a; 48° 51’ 15” N, 16° 02’ 34” E)
 77. Znojmo – Na Vyhlídce, 300 m n. m., Znojmo, (7162a; 48° 51’ 31” N, 16° 02’ 36” E)
 78. Mašovický potok pod Andělským mlýnem, 310 m n. m., Znojmo-Hradiště, (7161b; 48° 51’ 09” N, 

15° 59’ 50” E)
 79. Mašovický potok – ústí, 230 m n. m., Znojmo-Hradiště, (7161d; 48° 50’ 30” N, 15° 59’ 51” E)
 80. Levostranný přítok Dyje 1 km JZ od Hradiště, 240 m n. m., Znojmo-Hradiště, (7162a; 

48° 51’ 07” N, 16° 01’ 25” E)
 81. Pivovarský potok – pramenná stružka, 290 m n. m., Znojmo-Hradiště, (7162a; 48° 51’ 29” N, 

16° 01’ 49” E)
 82. Pivovarský potok J od Hradiště, 240 m n. m., Znojmo-Hradiště, (7162a; 48° 51’ 19” N, 

16° 01’ 54” E)
 83. Vodní nádrž Znojmo J od Hradiště, 230 m n. m., Znojmo-Hradiště, (7162a; 48° 51’ 15” N, 

16° 01’ 57” E)
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 84. Vodní nádrž Znojmo – hráz, 230 m n. m., Znojmo-Hradiště, (7162a; 48° 51’ 17” N, 16° 02’ 21” E)
 85. Gránický potok – ústí, 220 m n. m., Znojmo/Znojmo-Hradiště, (7162a; 48° 51’ 21” N, 

16° 02’ 26” E)

NP Thayatal

 86. Heimatkreuz, 465 m n. m., Hardegg, (7161a; 48° 52’ 25” N, 15° 50’ 24” E)
 87. Pravostranný přítok Fugnitz 1,8 km J od Hardeggu, 340 m n. m., Hardegg, (7161c; 48° 50’ 16” N, 

15° 50’ 58” E)
 88. Fugnitz 1,7 km J od Hardeggu, 330 m n. m., Hardegg, (7161c; 48° 50’ 16” N, 15° 50’ 54” E)
 89. Fugnitz nad Hardeggem, 310 m n. m., Hardegg, (7161a; 48° 51’ 06” N, 15° 50’ 53” E)
 90. Pramenná stružka V od Hardeggu, 350 m n. m., Hardegg, (7161a; 48° 51’ 09” N, 15° 52’ 04” E)
 91. Einsiedler, 380 m n. m., Hardegg, (7161a; 48° 51’ 04” N, 15° 52’ 27” E)
 92. Pravostranný přítok Dyje 1,5 km V od Hardeggu, 330 m n. m., Hardegg, (7161c; 48° 51’ 01” N, 

15° 52’ 36” E)
 93. Pramenná stružka 1,3 km SV od Merkersdorfu, 330 m n. m., Merkersdorf, (7161c; 48° 50’ 09” N, 

15° 53’ 26” E)
 94. Kajabach pod hradem Kaja, 360 m n. m., Merkersdorf, (7161c; 48° 49’ 34” N, 15° 53’ 18” E)
 95. Levostranný přítok Kajabach pod hradem Kaja, 360 m n. m., Merkersdorf, (7161c; 48° 49’ 39” N, 

15° 53’ 18” E)
 96. Kajabach – ústí, 280 m n. m., Merkersdorf, (7161c; 48° 49’ 59” N, 15° 53’ 44” E)
 97. Steinerne Wand, 340 m n. m., Merkersdorf, (7161d; 48° 49’ 57” N, 15° 55’ 36” E)

Znojemsko

 98. Rybník Jankovec JZ od Bojanovic, 360 m n. m., Bojanovice u Znojma, (7061b; 48° 57’ 11” N, 
15° 57’ 40” E)

 99. Božice, pískovna, 225 m n. m., Božice, (7163d; 48° 49’ 20” N, 16° 15’ 45” E)
 100. PP Božický mokřad, 190 m n. m., Božice, (7163d; 48° 50’ 14” N, 16° 17’ 01” E)
101. Doubravka V od Grešlového Mýta, 375 m n. m., Grešlové Mýto, (7061a; 48° 58’ 48” N, 

15° 52’ 31” E)
 102. Ctidružický potok SZ od Grešlového Mýta, 370 m n. m., Grešlové Mýto, (7061a; 48° 59’ 00” N, 

15° 52’ 30” E)
103. Mokřad SZ od Grešlového Mýta, 370 m n. m., Grešlové Mýto, (7061a; 48° 59’ 01” N, 

15° 52’ 34” E)
104. Jevišovka nad Grešlovým Mýtem, 370 m n. m., Grešlové Mýto, (7061a; 48° 59’ 08” N, 

15° 52’ 48” E)
105. PP Skalky u Havraníků, 310 m n. m., Havraníky, (7162c; 48° 48’ 16” N, 16° 00’ 37” E)
106. Dyje J od Hevlína, 180 m n. m., Hevlín, (7264c; 48° 44’ 41” N, 16° 23’ 07” E)
107. Tůně J od Hevlína, 185 m n. m., Hevlín, (7264c; 48° 44’ 57” N, 16° 23’ 10” E)
108. Plenkovický potok pod Hlubokými Mašůvkami, 275 m n. m., Hluboké Mašůvky, (7062c; 

48° 55’ 56” N, 16° 01’ 54” E)
109. Anšovský potok JV od Hrabětic, 180 m n. m., Hrabětice, (7264a; 48° 46’ 36” N, 16° 24’ 43” E)
110. PP Trávní dvůr, Palachové louky, 175 m n. m., Hrabětice, (7264b; 48° 46’ 57” N, 16° 25’ 25” E)
111. Jaroslavice, 1,5 km JZ, 220 m n. m., Jaroslavice, (7263c; 48° 44’ 53” N, 16° 13’ 03” E)
112. Mlýnská strouha SV od Jaroslavic, 190 m n. m., Jaroslavice/Hrádek u Znojma, (7263b; 

48° 45’ 45” N, 16° 15’ 11” E)
113. PP Ječmeniště, 290 m n. m., Ječmeniště, (7262b; 48° 45’ 13” N, 16° 08’ 13” E)
114. Jevišovka J od Jevišovky, 175 m n. m., Jevišovka, (7164d; 48° 49’ 28” N, 16° 28’ 02” E) 
115. PR Tisová stráň, 400 m n. m., Lančov, (7060d; 48° 55’ 44” N, 15° 46’ 56” E)
116. Lom Mašovice, 350 m n. m., Mašovice u Znojma, (7161b; 48° 51’ 32” N, 15° 59’ 08” E)
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117. PP Mikulovické jezero, 355 m n. m., Mikulovice u Znojma, (7062b; 48° 57’ 09” N, 16° 06’ 16” E)
118. Miroslavský rybník, 210 m n. m., Miroslav, (7064c; 48° 56’ 06” N, 16° 21’ 06” E)
119. Rakšické louky J od Moravského Krumlova, 240 m n. m., Moravský Krumlov, (6963d; 

49° 01’ 10” N, 16° 18’ 46” E)
120. PP Slanisko Novosedly, 175 m n. m., Novosedly na Moravě, (7164d; 48° 50’ 21” N, 16° 29’ 49” E)
121. Dyje J od Jevišovky, 175 m n. m., Nový Přerov, (7164d; 48° 48’ 32” N, 16° 28’ 08” E)
122. PP Pustý kopec u Konic, 260 m n. m., Nový Šaldorf, (7162c; 48° 48’ 46” N, 16° 02’ 16” E)
123. Rameno Dyje – Oblekovice, 205 m n. m., Oblekovice, (7162d; 48° 50’ 20” N, 16° 04’ 55” E) 
124. PP Čekal, 370 m n. m., Olbramkostel, (7061d; 48° 56’ 07” N, 15° 57’ 04” E)
125. PP Oleksovická mokřina, 205 m n. m., Oleksovice, (7063d; 48° 55’ 31” N, 16° 15’ 47” E)
126. Plenkovický rybník, 315 m n. m., Plenkovice, (7061d; 48° 55’ 03” N, 15° 59’ 53” E)
127. Dyje pod Podhradím nad Dyjí, 350 m n. m., Podhradí nad Dyjí, (7060c; 48° 54’ 18” N, 

15° 41’ 45” E)
128. Skalička – ústí, 195 m n. m., Práče, (7163a; 48° 53’ 04” N, 16° 12’ 52” E)
129. Jevišovka SV od Prosiměřic, 200 m n. m., Prosiměřice, (7063c; 48° 54’ 25” N, 16° 11’ 48” E)
130. PP Kaolinka, 310 m n. m., Přímětice, (7162a; 48° 53’ 14” N, 16° 03’ 05” E)
131. Rouchovanka – ústí, 300 m n. m., Rešice, (6962d; 49° 02’ 51” N, 16° 08’ 49” E)
132. Jevišovka JZ od Rudlic, 250 m n. m., Rudlice, (7062c; 48° 56’ 42” N, 16° 03’ 01” E)
133. Dyje JZ od Valtrovic, 190 m n. m., Slup/Valtrovice, (7263a; 48° 47’ 22” N, 16° 12’ 47” E)
134. Nedveka nad Střelicemi, 325 m n. m., Střelice u Jevišovic, (7061b; 48° 59’ 52” N, 15° 58’ 16” E)
135. PR Karlov, 195 m n. m., Šanov nad Jevišovkou, (7163d; 48° 49’ 30” N, 16° 18’ 27” E)
136. Horní štítarský rybník, 390 m n. m., Štítary na Moravě, (7061c; 48° 55’ 47” N, 15° 51’ 10” E)
137. Rybník Vlkov V od Šumné, 385 m n. m., Šumná, (7061c; 48° 55’ 33” N, 15° 54’ 41” E)
138. Dyje – Tasovice, 200 m n. m., Tasovice nad Dyjí, (7162d; 48° 49’ 54” N, 16° 09’ 27” E)
139. Rokytná SV od Tavíkovic, 315 m n. m., Tavíkovice, (6962d; 49° 02’ 13” N, 16° 06’ 57” E)
140. Vevčické kopce V od Vevčic, 275 m n. m., Vevčice, (7062a; 48° 57’ 42” N, 16° 03’ 05” E)
141. Pravostranný přítok Skaličky – Višňové, 320 m n. m., Višňové, (7062b; 48° 58’ 48” N,  

16° 09’ 03” E)
142. Křepička V od Vítonic, 205 m n. m., Vítonice u Znojma, (7063c; 48° 55’ 11” N, 16° 12’ 07” E)
143. Vracovický rybník, 400 m n. m., Vracovice u Horního Břečkova, (7161b; 48° 53’ 51” N, 

15° 55’ 06” E)
144. Junácký potok – Kamenný most, 375 m n. m., Vranov nad Dyjí, (7160b; 48° 53’ 54” N, 

15° 47’ 37” E)
145. PP Vrbovecký rybník, 205 m n. m., Vrbovec, (7262b; 48° 47’ 31” N, 16° 08’ 17” E)
146. Vrbovecký potok pod Vrbovcem, 215 m n. m., Vrbovec, (7262b; 48° 47’ 43” N, 16° 06’ 39” E)
147. Želetavka – Koberův mlýn, 365 m n. m., Vysočany u Znojma/Zblovice, (7060a; 48° 57’ 36” N, 

15° 41’ 11” E)
148. Křepička – zámecký park Želetice, 220 m n. m., Želetice u Znojma, (7063c; 48° 56’ 16” N, 

16° 10’ 36” E)
149. PP Lom u Žerůtek, 350 m n. m., Žerůtky u Znojma, (7061d; 48° 54’ 29” N, 15° 58’ 05” E)

Seznam druhů a nálezů

Pro účely této práce bylo získáno a determinováno téměř 40 000 jedinců v různých 
vývojových stadiích (převážně dospělců). V materiálu bylo zjištěno 140 druhů z 18 
čeledí, další čtyři druhy jsou uváděny na základě literárních údajů od jiných autorů.

Ke každému druhu jsou shrnuty i dostupné literární údaje. Ty obsahují název lo-
kality a zachycené vývojové stadium (larva, dospělec), což je důležité pro interpreta-
ci spolehlivosti těchto údajů. 

Nové nálezy jsou, podobně jako seznam lokalit, rozděleny na oblast NP Podyjí 
(včetně jeho ochranného pásma), NP Thayatal a zbylé území Znojemska. Nálezová 
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data obsahují: zkrácený název lokality (číslo lokality), datum sběru, počet jedinců 
v jednotlivých vývojových stadiích, způsob odchytu (není-li uveden, byli dospělci 
odchyceni smýkáním, larvy a kukly individuálním sběrem, případně ruční sítí na 
bentos), zkratka pro identifikaci sběratele, determinátora a místa uložení dokla-
dového materiálu. Larvy nejsou jako dokladový materiál uloženy ve sbírce. Data 
z jednotlivých světelných pastí jsou vždy za daný rok sloučena s uvedením intervalu 
výskytu. Uvedeny jsou jen údaje o jedincích určených alespoň na druhovou úroveň 
(larvy a samice některých druhů nelze spolehlivě určit). U jednotlivých druhů jsou 
uvedeny kategorie ohrožení podle aktuálního červeného seznamu pro ČR (Chvojka 
& Komzák 2017). U významných nálezů je uvedena poznámka o jejich rozšíření, 
ekologických nárocích, stupni ohrožení apod. Názvosloví chrostíků a členění vyš-
ších taxonomických úrovní vychází z práce Malického (2005), druhy jsou následně 
řazeny abecedně.

Použité zkratky (Abbreviations)

Seznam sběratelů, determinátorů a místa uložení dokladového materiálu:
AR A. Reiter lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha
ČMS P. Číla, J. Macek & H. Studničková lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muze-

um, Praha
FK F. Krampl lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha
JB J. Bojková lgt., P. Komzák det. et coll.
JH J. Hájek lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha
JJ J. Ježek lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha
JM J. Macek lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha
JŠ J. Šumpich lgt., P. Komzák det., coll. Národní muzeum, Praha (lokalita Staré 

vinice P. Komzák coll.)
LČ L. Čížek lgt. P. Komzák det. et coll.
MS M. Straka lgt., P. Komzák det. et coll.
OM O. Meixnerová lgt., P. Komzák det. et coll.
PC P. Chvojka lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha
PePa P. Pařil lgt., P. Komzák det. et coll.
PK P. Komzák lgt., det. et coll.
PV P. Vítek lgt., P. Komzák det. et coll.
RK A. Reiter & V. Křivan lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha
RS R. Stejskal lgt., P. Komzák det. et coll.
SO S. Obr lgt., P. Komzák det., coll. Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká 

fakulta Masarykovy univerzity v Brně
VK V. Kubáň lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha
VŠ V. Švihla lgt., P. Chvojka det., coll. Národní muzeum, Praha

Způsoby odchytu: LT – světelná past, na světlo (light trap); MT – Malaiseho past 
(Malaise trap); PT – zavěšená padací past (pitfall trap). 
Vývojová stadia: IM – dospělec (imago); L – larva; P – kukla (pupa)
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Kategorie ohrožení: RE – regionálně vyhynulý nebo vyhubený; CR – kriticky ohro-
žený; EN – ohrožený; VU – zranitelný; NT – téměř ohrožený; DD – nedostatečné 
údaje.
Seznam dalších zkratek použitých v textu: lpř – levostranný přítok (left tributa-
ry); ppř – pravostranný přítok (right tributary); NP – národní park (national park); 
PP – přírodní památka (natural monument); PR – přírodní rezervace (natural re-
serve); VN – vodní nádrž (water reservoir); ČR – Česká republika (Czech Repub-
lic); J – jižní/jižně (south); S – severní/severně (north); V – východní/východně 
(east); Z – západní/západně (west).

VÝSLEDKY A DISKUSE

Čeleď: Rhyacophilidae

Rhyacophila fasciata Hagen, 1859
Literární údaje: Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok V od Čížova (17), 19.V.2013, 1 ♂ P; 16.VI.2013, 3 ♂♂ 1 ♂ P; 
7.X.2013, 3 ♂♂, vše PK. Klaperův potok JV od Čížova (18), 18.VII.–16.VIII.2001, 1 ♂, PT; 
16.VII.2009, 2 ♂♂; 15.VI.2013, 1 ♂ 1 ♂ P, vše PK. Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý 
(22), 18.V.2013, 1 ♀ P; 7.X.2013, 1 ♂, vše PK. Klaperův potok – ústí (24), 19.V.1992, 1 ♀ P; 
20.IX.1993, 1 ♂, vše PC; 14.VI.2006, 2 ♂♂, JB; 14.VI.2009, 2 ♂ P ♂ P 1 ♀ P; 16.VII.2009, 1 ♂, 
vše PK. Žlebský potok pod Žlebským rybníkem (52), 28.VIII.2001, 1 ♂, PK. Žlebský potok – ústí 
(53), 14.VI.2009, 1 ♂, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 8.X.2013, 1 ♂, PK. Feliciin potok – ústí 
(68), 10.VI.2011, 1 L 1 ♂ P; 8.X.2013, 1 ♂, vše PK. Feliciino údolí (69), 17.IX.–26.IX.2010, 1 ♂ 
2 ♀♀, LT, JŠ. Hamerský potok – ústí (71), 20.VII.2013, 1 ♂; 8.X.2013, 1 ♂, vše PK. Znojmo – 
Na Vyhlídce (77), 21.V.–6.X.2010, 8 ♂♂ 9 ♀♀, LT, JŠ. Gránický potok – ústí (85), 13.VII.2014, 
2 ♂ P ♂ P 4 ♀ P ♀ P, PK.
NP Thayatal: Ppř Fugnitz J od Hardeggu (87), 9.V.2014, 1 ♀ P; 8.VI.2014, 2 ♂♂ 1 ♂ P, vše PK. 
Ppř Dyje V od Hardeggu (92), 9.V.2014, 1 ♂ P, PK. Kajabach pod hradem Kaja (94), 8.VI.2014, 
1 ♂ P, PK.
Znojemsko: Junácký potok – Kamenný most (144), 10.VI.2011, 1 ♂ P, PK.

Rhyacophila hirticornis McLachlan, 1879   VU
Literární údaje: Chvojka et al. (2016): pramenná stružka pod pramenem Pod slujemi (IM).

Druh horských pramenů a pramenných stružek. V České republice je známo jen 
několik málo nálezů z území Šumavy (Novák 1996, Obr 1984). V NP Podyjí žije 
v pramenné stružce pod Ledovými slujemi (obr. 2) a jde zřejmě o reliktní výskyt 
na této chladné lokalitě.

Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 2.IX.1997, 1 ♂ 1 ♀, LT, JM; 21.VI.–2.IX.2011, 26 ♂♂ 13 ♀♀; 
25.VII.–12.VIII.2012, 17 ♂♂ 23 ♀♀, vše LT, LČ; 5.X.2014, 5 ♂♂ 10 ♀♀, PK. Havranické vřeso-
viště (27), 12.VI.1997, 1 ♀, LT, JM; 12.IX.1998, 1 ♂, LT, JH. Dyje – Devět mlýnů (28), 3.IX.1997, 
1 ♂, MT, JM; 14.VI.1998, 1 ♂, JJ; 13.IX.1998, 36 ♂♂ 18 ♀♀, LT, JH; 25.VIII.1999, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, 
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FK; 13.VI.2009, 3 ♂♂ 1 ♀; 17.VII.2009, 6 ♂♂; 10.X.2009, 11 ♂♂ 5 ♀♀; 30.VI.2010, 4 ♂♂ 2 ♀♀; 
8.V.2014, 2 ♀♀, LT; 7.VI.2014, 4 ♀♀, LT; 12.VII.2014, 1 ♀, LT; 30.IV.2018, 4 ♂♂; 13.VII.2018, 
2 ♂♂ 1 ♀, vše PK. Fládnitzská chata (31), 1.IX.1997, 1 ♂ 1 ♀, LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka 
(38), 16.VII.2009, 7 ♂♂ 25 ♀♀, LT, PK. Dyje – Gálišské louky (39), 20.V.1992, 1 ♀ P, PC; 21.VI.–
3.IX.2011, 42 ♂♂ 3 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 60 ♂♂ 51 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky 
(45), 22.VI.–2.IX.2011, 128 ♂♂ 41 ♀♀; 10.V.–28.VIII.2012, 36 ♂♂ 18 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje 
– Lipinská louka (46), 22.VI.–3.IX.2011, 192 ♂♂ 76 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 4 ♂♂ 3 ♀♀, vše 
LT, LČ. Dyje – Vranov nad Dyjí (62), 22.X.1959, 1 ♀, SO; 8.X.2013, 1 ♀, PK. Dyje pod Zadními 
Hamry (63), 30.VI.2010, 3 ♂♂ 6 ♀♀; 20.VII.2013, 1 ♀; 8.X.2013, 1 ♂ 2 ♀♀; 22.IX.2015, 1 ♂ P 
2 ♀ P ♀ P, vše PK. Feliciino údolí (69), 25.V.–8.X.2010, 198 ♂♂ 30 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Znojmo 
(76), 21.X.1959, 1 ♀, SO. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 28.VI.2000, 1 ♂, JH.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 9.V.2014, 1 ♂ P 1 ♀ P; 8.VI.2014, 2 ♂♂ 1 ♀; 
5.X.2014, 2 ♀♀, vše PK. Kajabach pod hradem Kaja (94), 8.VI.2014, 1 ♂ P, PK. Kajabach – ústí 
(96), 8.VI.2014, 1 ♂, PK.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 13.X.2010, 1 ♀, PK. Dyje – Jevišovka (121), 26.V.2005, 
1 ♂ P, PK; 12.VI.2008, 1 ♂, LT, PC. Rameno Dyje – Oblekovice (123), 16.VI.1998, 1 ♂ 1 ♀, 
JJ. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 15.VII.1959, 1 ♀; 25.VIII.1959, 1 ♀; 21.X.1959, 5 ♂♂, vše 
SO; 2.IX.2005, 1 ♂ P; 5.V.2010, 4 ♂♂ 2 ♀♀ 1 ♂ P; 29.VI.2010, 2 ♂♂ 3 ♀♀; 14.IX.2010, 2 ♂♂; 

Obr. 2. Pramenná stružka pod pramenem Pod slujemi, jediná známá lokalita s výskytem Rhyaco-
phila hirticornis na Moravě (foto P. Komzák).
Fig. 2. Spring-brook below „Pod slujemi“ spring, the only site with known occurrence of Rhyaco-
phila hirticornis in Moravia (photo P. Komzák).
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6.V.2015, 2 ♂♂ 1 ♀, vše PK. Rouchovanka – ústí (131), 2.X.2007, 1 ♂ P 2 ♀ P ♀ P; 28.VII.2010, 
1 ♂ 4 ♀♀, vše PK. Jevišovka JZ od Rudlic (132), 5.IV.2007, 1 ♂ P, PK. Nedveka nad Střelice-
mi (134), 18.V.2015, 1 ♂ 2 ♂ P ♂ P 1 ♀ P; 22.IX.2015, 2 ♀♀, vše PK. Dyje – Tasovice (138), 
30.VI.2010, 1 ♀, PK. Rokytná SV od Tavíkovic (139), 2.X.2007, 2 ♂ P ♂ P; 28.VII.2010, 2 ♂♂, 
vše PK. Junácký potok – Kamenný most (144), 10.VI.2011, 1 ♂ P, PK. Želetavka – Koberův mlýn 
(147), 6.V.2013, 1 ♂ P 1 ♀ P; 30.IX.2013, 1 ♂ 1 ♀ 1 ♂ P 1 ♀ P; 4.V.2016, 1 ♂ P; 4.X.2016, 1 ♀, vše 
PK.

Z rodu Rhyacophila je z pramenů v NP Podyjí (bez bližší lokalizace) uváděn ještě 
druh Rhyacophila pubescens Pictet (Pařil & Sukač 1997). Tento údaj, založený 
pouze na determinaci larev, nelze ověřit a považovat za faunisticky spolehlivý, 
pravděpodobně se jedná o záměnu s jiným druhem. Rhyacophila pubescens je kalci-
biontní druh potvrzený na území Moravy jen z Bílých Karpat (Komzák & Chvojka 
2012).

Čeleď: Glossosomatidae
Agapetus fuscipes Curtis, 1834
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – Hardegg (L); Dyje – 
Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 19.V.1992, 1 ♂ P, PC; 5.X.2014, 2 ♀♀, PK. Lpř Dyje V od 
Zadních Hamrů (2), 15.VI.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý (22), 
16.VII.2009, 1 ♂ P; 15.VI.2013, 1 ♂, vše PK. Ppř Klaperova potoka – ústí (23), 19.V.1992, 11 L, 
PC; 14.VI.2009, 2 ♂ P ♂ P 3 ♀ P ♀ P, PK. Klaperův potok – ústí (24), 19.V.1992, 3 L 1 ♀ P, PC; 
14.VI.2006, 2 ♀♀, JB; 14.VI.2009, 2 ♂♂ 7 ♀♀; 16.VII.2009, 1 ♂ P, vše PK. Lukovský potok – 
ústí (41), 14.VI.2009, 1 ♀, PK. Žlebský potok pod Žlebským rybníkem (52), 14.VI.2009, 5 ♂♂ 
1 ♂ P 1 ♀ P, PK. Žlebský potok – ústí (53), 14.VI.2009, 3 ♂ P ♂ P 4 ♀ P ♀ P, PK. Hajský potok JV 
Podmolí (54), 13.VII.2014, 1 ♂ P, PK. Hajský potok – ústí (55), 7.VI.2014, 1 ♂, PK. Dyje pod Zad-
ními Hamry (63), 19.V.1992, 4 L 1 ♂ P, PC; 8.X.2013, 1 ♀; 12.VII.2018, 16 ♂♂ 14 ♀♀, vše PK. 
Feliciin potok – ústí (68), 10.VI.2011, 2 ♂♂ 1 ♀ 2 ♂ P ♂ P 3 ♀ P ♀ P; 18.V.2013, 1 ♂ P 4 ♀ P ♀ P, 
vše PK. Feliciino údolí (69), 12.VI.–21.VI.2010, 10 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Hamerský potok – ústí 
(71), 6.VI.2011, 1 ♀ 2 ♂ P ♂ P 1 ♀ P, PK. Hřbitovní potok nad Zadními Hamry (73), 15.VI.2013, 
5 ♂♂ 1 ♀, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 28.V.–17.VI.2010, 14 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Mašovický 
potok – Andělský mlýn (78), 16.VI.2013, 1 ♀, PK. Mašovický potok – ústí (79), 19.V.2013, 1 ♂ 
1 ♂ P; 16.VI.2013, 7 ♂♂ 8 ♀♀ 2 ♂ P ♂ P; 21.VII.2013, 1 ♀, vše PK. Gránický potok – ústí (85), 
19.V.2013, 8 ♂♂ 8 ♀♀; 8.VI.2014, 1 ♂ 3 ♀♀; 13.VII.2014, 1 ♀, vše PK.
NP Thayatal: Fugnitz J od Hardeggu (88), 9.V.2014, 1 L, PK. Ppř Dyje V od Hardeggu (92), 
9.V.2014, 1 L, PK. Kajabach – ústí (96), 8.VI.2014, 2 ♀♀, PK.

Agapetus laniger (Pictet, 1834)     EN
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 9.VII.–30.VIII.2004, 3 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Uhlířova louka (38), 
16.VIII.2001, 1 ♀, LT, FK. Dyje – Znojmo (76), 23.IX.1959, 1 ♀, SO.

Druh zachovalých úseků řek a říček středních a nižších poloh, vyskytující se v sou-
časnosti v ČR jen ojediněle. Proto je hodnocen jako druh ohrožený (EN). Jedinec 
sbíraný Obrem u Dyje ve Znojmě pochází z období před výstavbou vodního díla 
Znojmo a podmínky na lokalitě se od té doby výrazně změnily. I současný materiál 
získaný na území NP Podyjí obsahuje jen několik málo samičích jedinců odchyce-
ných na světlo a jejich výskyt v řece Dyji, či jejích přítocích, nelze považovat za 
jednoznačně potvrzený. 
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Agapetus ochripes Curtis, 1834
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 24.VIII.1998, 2 ♂♂, LT, FK; 25.VII.–2.IX.2011, 32 ♂♂ 112 ♀♀; 
25.VII.–12.VIII.2012, 581 ♂♂ 1186 ♀♀, vše LT, LČ; 8.VI.2014, 1 ♂, PK. Čížovský lesní rybník 
(13), 10.VIII.2017, 1 ♂ 14 ♀♀, LT, AR. Staré vinice (25), 2.VII.–1.VIII.2004, 26 ♂♂ 16 ♀♀, LT, 
JŠ. Havranické vřesoviště (27), 12.IX.1998, 2 ♀♀; 22.VI.2001, 1 ♂ 2 ♀♀, vše LT, JH. Dyje – De-
vět mlýnů (28), 13.IX.1998, 6 ♂♂ 15 ♀♀, LT, JH; 14.VIII.2001, 24 ♂♂ 5 ♀♀, LT, FK; 7.VI.2014, 
55 ♀♀; 12.VII.2014, 12 ♀♀, vše LT, PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 20 ♂♂ 
6 ♀♀, LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 5 ♂♂ 1 ♀, LT, FK; 16.VII.2009, 70 ♂♂ 
68 ♀♀, LT, PK. Dyje – Gálišské louky (39), 23.VIII.2002, 9 ♂♂, LT, PV; 11.VIII.–3.IX.2011, 
5 ♂♂ 26 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 43 ♂♂ 45 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 
22.VI.–2.IX.2011, 95 ♂♂ 148 ♀♀; 18.VI.–23.VII.2012, 22 ♂♂ 27 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Li-
pinská louka (46), 22.VI.–3.IX.2011, 146 ♂♂ 62 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 8 ♂♂ 20 ♀♀, vše 
LT, LČ. Žlebský potok – ústí (53), 17.VII.2009, 2 ♂♂ 1 ♀, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 
20.VII.2013, 12 ♂♂ 138 ♀♀, LT, PK. Feliciino údolí (69), 8.VI.–29.VII.2010, 334 ♂♂ 133 ♀♀, 
LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 2.VI.–15.IX.2010, 48 ♂♂ 208 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Oleksovická mokřina (125), 22.VI.2017, 1 ♂, LT, AR. PP Kaolinka (130), 
12.VI.2007, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, AR.

Glossosoma boltoni Curtis, 1834     NT
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugni-
tz (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 21.VI.–12.VIII.2011, 3 ♂♂ 12 ♀♀; 9.V.2012, 12 ♀♀, vše LT, LČ. 
Staré vinice (25), 3.V.–18.IX.2004, 2 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 12.VI.1997, 
1 ♀, LT; 12.IX.1998, 1 ♀, LT, JH. Dyje – Devět mlýnů (28), 13.IX.1998, 7 ♂♂ 49 ♀♀, LT, JH; 
8.V.2003, 1 ♂; 7.VI.2014, 4 ♀♀; 12.VII.2014, 1 ♀, vše LT, PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.
VIII.1997, 1 ♂; 1.IX.1997, 5 ♂♂ 2 ♀♀, vše LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VII.2009, 
1 ♂ 1 ♀, LT, PK. Dyje – Gálišské louky (39), 1.VII.1997, 1 ♂, LT, FK; 21.VI.–3.IX.2011, 30 ♀♀; 
10.V.–28.VIII.2012, 7 ♂♂ 58 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 18.V.2009, 2 ♂♂ 
2 ♀♀, LT, JŠ; 22.VI.–2.IX.2011, 1 ♂ 32 ♀♀; 10.V.–28.VIII.2012, 50 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Li-
pinská louka (46), 22.VI.–3.IX.2011, 7 ♂♂ 140 ♀♀; 10.V.–28.VIII.2012, 14 ♀♀, vše LT, LČ. 
Feliciino údolí (69), 9.IX.–5.X.2010, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 26.VIII.–14.
IX.2010, 12 ♀♀, LT, JŠ.
NP Thayatal: Einsiedler (91), 11.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ.

Evropský druh vyskytující se v ČR lokálně v tocích s kamenitým dnem. Na Znojem-
sku obývá úsek řeky Dyje mezi Vranovskou a Znojemskou nádrží. 

Synagapetus moselyi (Ulmer, 1938)    NT
Literární údaje: Řezníčková et al. (2013): Gránický potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Lpř Dyje V od Zadních Hamrů (2), 6.VI.2011, 3 ♂♂ 5 ♀♀; 15.VI.2013, 4 ♂♂ 2 ♀♀; 
20.VII.2013, 2 ♂♂ 2 ♀♀, vše PK. Lpř Dyje JV od Zadních Hamrů (4), 6.VI.2011, 7 ♂♂ 6 ♀♀ 
9 ♂ P ♂ P 6 ♀ P ♀ P, PK. Studánka Pod slujemi – stružka (5), 5.VI.2011, 1 ♂, PK. Plačkova stu-
dánka – stružka (8), 7.VI.2011, 1 ♀, PK. Klaperův potok JV od Čížova (18), 15.VI.2013, 1 ♂, PK. 
Ppř Klaperova potoka – ústí (23), 18.V.2013, 2 ♂ P ♂ P 2 ♀ P ♀ P, PK. Klaperův potok – ústí (24), 
14.VI.2009, 2 ♂♂ 4 ♀♀; 18.V.2013, 1 ♂ 3 ♀♀ 4 ♂ P ♂ P 8 ♀ P ♀ P, vše PK. Lukovský potok – ústí 
(41), 14.VI.2009, 1 ♂ 1 ♂ P 1 ♀ P, PK. Hajský potok JV Podmolí (54), 7.VI.2014, 1 ♀ P, PK. Haj-
ský potok – ústí (55), 8.V.2014, 1 ♂ P; 7.VI.2014, 1 ♂ P 3 ♀ P ♀ P, vše PK. Trauznický potok – ústí 
(59), 8.V.2014, 2 ♂ P ♂ P, PK. Feliciin potok – ústí (68), 18.V.2013, 4 ♂ P ♂ P, PK. Feliciino údolí 
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(69), 9.VI.–23.VI.2010, 5 ♂♂, LT, JŠ. Hamerský potok – ústí (71), 6.VI.2011, 2 ♂♂ 1 ♀ 1 ♂ P 
1 ♀ P, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 21.V.–13.VII.2010, 89 ♂♂ 21 ♀♀, LT, JŠ. Mašovický po-
tok – Andělský mlýn (78), 19.V.2013, 1 ♀, PK. Mašovický potok – ústí (79), 19.V.2013, 1 ♀, PK. 
Gránický potok – ústí (85), 19.V.2013, 1 ♂ 2 ♀♀; 8.VI.2014, 1 ♂ 4 ♀♀ 3 ♂ P ♂ P 1 ♀ P, vše PK.
NP Thayatal: Ppř Dyje V od Hardeggu (92), 8.VI.2014, 1 ♀, PK.

Druh pramenišť, pramenných stružek a malých potoků se štěrkovým a kamenitým 
dnem, vyskytující se v ČR poměrně vzácně, jen lokálně může být hojnější. Na Mo-
ravě byl v minulosti publikován jen z Moravského krasu (Sedlák 1967) a recentní 
údaje pocházejí z Bílých Karpat (Komzák & Chvojka 2012). V NP Podyjí je v 
řadě potoků poměrně hojný.

Čeleď: Hydroptilidae

Agraylea multipunctata Curtis, 1834
Literární údaje: Obr (1969): Dyje ve Znojmě (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 13.VIII.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 30.VI.–9.
VIII.2010, 5 ♂♂ 14 ♀♀, LT, JŠ.

Agraylea sexmaculata Curtis, 1834    NT
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 18.VI.–29.VIII.2004, 7 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
9.VI.–19.VII.2010, 12 ♂♂ 5 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Tůně J od Hevlína (107), 12.VI.2008, 1 ♀, PC.

V ČR se vyskytuje lokálně v nádržích s bohatými porosty ponořené makrovegetace.

Allotrichia pallicornis (Eaton, 1873)    EN
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 25.VII.2012, 5 ♂♂, LT, LČ. Staré vinice (25), 8.VII.–16.VII.2004, 
1 ♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VII.2009, 4 ♂♂, LT, PK. Dyje – Gálišské louky 
(39), 23.VII.2012, 35 ♂♂ 14 ♀♀, LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.2011, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, 
LČ; 23.VII.2012, 3 ♂♂, vše LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.2011, 2 ♂♂ 2 ♀♀, LT, LČ. 
Feliciino údolí (69), 6.VII.–12.VII.2010, 2 ♀♀, LT, JŠ.

Vzácný druh potoků a říček, v ČR je v současnosti spolehlivě ověřený pouze výskyt 
na jednom toku v Bílých Karpatech (Komzák & Chvojka 2012). Větší množství ná-
lezů potvrzuje jeho výskyt v řece Dyji na území NP Podyjí. Druh je v ČR hodnocen 
jako ohrožený (EN).

Hydroptila angulata Mosely, 1922    NT
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 13.VIII.2004, 1 ♂, LT, JŠ.

Druh se v ČR vyskytuje nehojně a lokálně v říčkách až řekách. Publikované nálezy 
z poslední doby pochází z Bílých Karpat a podhůří Beskyd (Komzák & Chvojka 
2005, 2012).
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Hydroptila angustata Mosely, 1939    EN
Materiál:
NP Podyjí: Znojmo – Na Vyhlídce (77), 19.VII.2010, 1 ♂, LT, JŠ.

Druh publikovaný z Čech (Chvojka & Novák 2001) i Moravy (Komzák & Kroča 
2011) poměrně nedávno. Je znám ze střední Evropy, Středomoří, Balkánu, Blízkého 
východu, střední Asie a Číny (Neu et al. 2018). U nás byly zachyceny pouze jednot-
livé kusy a není zcela jasné, jaké biotopy v ČR druh vyhledává. Podle ojedinělého 
odchytu jednoho jedince na světlo ve Znojmě lze těžko posuzovat jeho výskyt na 
Znojemsku.

Hydroptila forcipata (Eaton, 1873)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – Papírna (L). Warin-
ger (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 24.VIII.1998, 1 ♀, LT, FK; 25.VII.–12.VIII.2011, 9 ♀♀, LT, 
LČ. Staré vinice (25), 9.VI.–21.IX.2004, 143 ♂♂ 465 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 
11.IX.1998, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, JH; 14.VIII.2001, 1 ♀, LT, FK; 7.VI.2014, 12 ♀♀; 12.VII.2014, 25 ♀♀, 
vše LT, PK. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 1 ♀, LT, FK; 16.VII.2009, 23 ♂♂ 127 ♀♀, 
LT, PK. Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.2011, 1 ♀, LT, LČ. Dyje pod Zadními Hamry (63), 
20.VII.2013, 4 ♂♂ 41 ♀♀, LT, PK. Feliciino údolí (69), 9.VII.–8.X.2010, 101 ♂♂ 977 ♀♀, LT, JŠ. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 19.VI.–13.VII.2010, 1 ♂ 6 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Kaolinka (130), 12.VI.2007, 2 ♀♀, LT, AR. Želetavka – Koberův mlýn (147), 
6.V.2013, 1 ♀ P, PK.

Hydroptila lotensis Mosely, 1930    NT
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 21.VII.–20.VIII.2004, 6 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
9.VI.2010, 1 ♂, LT, JŠ.

Druh známý v ČR dosud pouze z Moravy (Komzák & Chvojka 2005, 2012), kde se 
lokálně vyskytuje v řekách a říčkách.

Hydroptila sparsa Curtis, 1834
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 18.V.2013, 1 ♂, LT, PK. Staré vinice (25), 9.VI.–16.IX.2004, 
137 ♂♂, LT, JŠ. Dyje pod Zadními Hamry (63), 20.VII.2013, 8 ♂♂, LT, PK. Feliciino údolí (69), 
10.VI.–26.IX.2010, 45 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 9.VI.–22.VIII.2010, 12 ♂♂, LT, 
JŠ.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 8.IX.2017, 2 ♂♂; 13.VII.2018, 2 ♂♂, vše PK. PP Mikulovické 
jezero (117), 13.VI.2008, 1 ♂, PC. Dyje – Jevišovka (121), 12.VI.2008, 30 ♂♂ 5 ♀♀, LT, PC; 
18.V.2009, 3 ♂♂; 8.IX.2017, 7 ♂♂, vše PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 2 ♂♂, LT, 
JŠ. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 3.VIII.2013, 1 ♂, LT, AR; 16.V.2018, 1 ♂, PK. Dyje – Val-
trovice (133), 12.VI.2008, 45 ♂♂ 11 ♀♀, PC. Dyje – Tasovice (138), 19.VIII.2012, 1 ♂, LT, AR. 
Křepička – Želetice (148), 14.VIII.2015, 1 ♂, LT, AR.

Hydroptila vectis Curtis, 1834
Materiál:
NP Podyjí: Rybník Dehťák (16), 21.VII.2013, 1 ♂, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 25.VI.–19.
VII.2010, 1 ♂ 7 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 30.IX.2009, 6 ♂♂ 2 ♀♀, PK.
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Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 9.VI.–8.IX.2004, 2 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 
7.VI.2014, 1 ♂; 12.VII.2014, 2 ♂♂ 1 ♀, vše LT, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 20.VII.2013, 
2 ♂♂, LT, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 28.V.–4.VII.2010, 8 ♂♂ 5 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 8.IX.2017, 1 ♀ 2 L, PK. Dyje – Jevišovka (121), 12.VI.2008, 
10 ♂♂ 2 ♀♀, LT, PC; 11.IV.2017, 6 L; 8.IX.2017, 4 L, vše PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 
24.V.2007, 1 ♀, LT, JŠ. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 9.V.2011, 2 L; 19.IV.2017, 4 L, vše PK. 
Dyje – Valtrovice (133), 12.VI.2008, 1 ♂, PC. Dyje – Tasovice (138), 22.IX.2016, 8 L, PK. Žele-
tavka – Koberův mlýn (147), 4.V.2016, 2 L; 4.X.2016, 12 L, vše PK.

Orthotrichia angustella (McLachlan, 1865)   RE
Literární údaje: Komzák & Kroča (2018): Dyje – Hevlín (IM); Dyje – Dyjákovice (IM).

Druh Orthotrichia angustella běžně sbíral Klapálek na konci 19. století v okolí Vl-
tavy v Praze a Labe u Neratovic (např. Klapálek 1891, 1894). Ještě v 30. letech 20. 
století nalezl Mayer několik samců na rybníce Loviště u Vodňan (Mayer 1936), ale 
od té doby byl tento druh na našem území nezvěstný (RE – Chvojka & Komzák 
2017). Populace nalezené na Dyji u Hevlína a Dyjákovic (Komzák & Kroča 2018) 
tak představují jediný známý recentní výskyt druhu v České republice. Druh je 
znám z většiny území Evropy a ze severní Afriky. Preferuje zejména střední a dolní 
úseky nížinných řek, případně litorál stojatých vod. I v okolních zemích je velmi 
málo nálezů a z Rakouska byl poprvé publikován zcela nedávno od Dunaje ve Vídni 
a u Dürnrohru poblíž města Tulln (Graf et al. 2017).

Orthotrichia costalis (Curtis, 1834)    NT
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 1 ♀, LT; 21.VII.2013, 1 ♀, vše PK. Staré vi-
nice (25), 8.VII.–30.VIII.2004, 3 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Gálišské louky (39), 23.VII.2012, 1 ♂, LT, 
LČ. Rybník J od Podmolí (48), 7.VI.2014, 9 ♂♂ 1 ♀, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 15.VI.–12.
VIII.2010, 17 ♀♀, LT, JŠ.

V ČR se vyskytuje lokálně ve stojatých vodách s bohatými porosty ponořené makro-
vegetace.

Orthotrichia tragetti Mosely, 1930    EN
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 13.VIII.–20.VIII.2004, 4 ♀♀, LT, JŠ.

Druh stojatých vod, známý z řady evropských zemí, u nás zjištěn teprve nedávno 
(Chvojka 1996 – Čechy, Komzák & Chvojka 2005 – Morava). Je možné, že se 
v poslední době v Evropě šíří, přesto je v ČR hodnocen jako ohrožený (EN).

Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834)    NT
Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 3 ♂♂ 58 ♀♀, LT; 21.VII.2013, 3 ♂♂ 1 ♀, 
vše PK. Staré vinice (25), 5.VII.–15.IX.2004, 4 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Dyje – Uhlířova louka (38), 
16.VIII.2001, 1 ♂, LT, FK. Feliciino údolí (69), 13.VI.–15.VI.2010, 1 ♂, LT, JŠ.
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Druh rozšířený převážně ve stojatých vodách zarostlých ponořenými makrofyty, 
v ČR lokálně.

Oxyethira tristella Klapálek, 1895    RE
Literární údaje: Komzák & Kroča (2018): Dyje – Jevišovka (IM).

Druh popsaný Klapálkem (1895) od Zlaté stoky u Třeboně, kde se vyskytoval 
velmi hojně. Z následujících let pochází sběry i na dalších místech v okolí Třeboně 
(Klapálek 1897). Od té doby nebyl na našem území zaznamenán, a proto je i v ak-
tuálním červeném seznamu hodnocen jako regionálně vyhynulý (RE – Chvojka & 
Komzák 2017). Teprve v roce 2017 byl znovu nalezen v úseku řeky Dyje nad sou-
tokem s Jevišovkou (Komzák & Kroča 2018). Tento evropský druh se vyskytuje 
od Maďarska a Rakouska po Skandinávii a od Velké Británie a Irska přes Německo 
až po Bělorusko na východě. Ani v okolních zemích však nejsou nálezy příli časté. 
Nejnovější a zároveň geograficky nejbližší je nález z Dolního Rakouska od obce 
Dürnrohr na Dunaji, který je teprve druhým nálezem tohoto druhu v Rakousku 
(Graf et al. 2017). Nejčastěji je druh uváděn ze zarostlých pomalu tekoucích, pří-
padně stojatých vod, což odpovídá známé vazbě zástupců rodu Oxyethira na vodní 
rostliny (Graf et al. 2008). Tomuto charakteru odpovídá i úsek Dyje u Jevišovky, 
který bývá v posledních letech hojně zarostlý vodními rostlinami, zejména několika 
druhy rodu Potamogeton a druhy Myriophyllum spicatum, Butomus umbellatus, 
Ceratophyllum demersum atd.

Čeleď: Philopotamidae
Philopotamus montanus (Donovan, 1813)
Literární údaje: Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz (L); Kajabach (L).
Materiál:
NP Podyjí: Lpř Dyje JV od Zadních Hamrů (4), 6.VI.2011, 1 ♂ 1 ♀, PK. Plačkova studánka – 
stružka (8), 18.V.2013, 3 ♂♂, PK. Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý (22), 16.VII.2009, 
8 ♂♂ 3 ♀♀; 18.V.2013, 5 ♂♂ 1 ♂ P; 15.VI.2013, 3 ♂♂; 20.VII.2013, 6 ♂♂ 1 ♂ P; 7.X.2013, 
5 ♂♂ 1 ♀, vše PK. Ppř Klaperova potoka – ústí (23), 19.V.1992, 4 ♂♂ 2 ♀♀ 7 L, PC; 14.VI.2006, 
1 ♂ 1 ♀, JB; 16.VII.2009, 1 ♂ 1 ♀ P; 18.V.2013, 7 ♂♂ 1 ♀ P; 7.X.2013, 2 ♂♂, vše PK. Klaperův 
potok – ústí (24), 20.IX.1993, 2 ♂♂, PC; 14.VI.2006, 1 ♂ 1 ♀, JB; 9.V.2003, 2 ♂♂; 14.VI.2009, 
3 ♂♂ 1 ♂ P; 18.V.2013, 1 ♂, vše PK. Dyje – Devět mlýnů (28), 12.IV.–26.VII.2001, 1 ♂, PT, 
PK; 28.3.2014, 5 ♂♂ 3 ♀♀, RS; 8.V.2014, 2 ♀♀, LT, PK; 29.V.2014, 2 ♂♂, RS. Lukovský po-
tok – ústí (41), 14.VI.2009, 1 ♂ 1 ♀, PK. Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.–12.VIII.2011, 1 ♂ 
3 ♀♀, LT, LČ. Žlebský potok pod Žlebským rybníkem (52), 17.VII.2009, 4 ♂♂ 1 ♀, PK. Žlebský 
potok – ústí (53), 14.VI.2009, 9 ♂♂ 2 ♀♀; 17.VII.2009, 17 ♂♂, vše PK. Hajský potok JV Pod-
molí (54), 7.VI.2014, 1 ♂, PK. Hajský potok – ústí (55), 8.V.2014, 5 ♂♂; 7.VI.2014, 5 ♂♂ 1 ♀; 
13.VII.2014, 8 ♂♂, vše PK. Dyje – Vranov nad Dyjí (62), 6.IV.2014, 1 ♀, RS. Feliciin potok – ústí 
(68), 10.VI.2011, 3 ♂♂ 1 ♀ 4 ♂ P ♂ P 3 ♀ P ♀ P; 20.VII.2013, 3 ♂♂ 1 ♀; 8.X.2013, 2 ♂♂, vše 
PK. Feliciino údolí (69), 26.IV.–14.IX.2010, 4 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Hamerský potok – Braitava (70), 
7.VI.2011, 1 ♂, PK. Hamerský potok – ústí (71), 6.VI.2011, 14 ♂♂ 3 ♀♀; 20.VII.2013, 7 ♂♂ 1 ♀ 
1 ♂ P 2 ♀ P ♀ P; 8.X.2013, 1 ♀, vše PK. Hřbitovní potok nad Zadními Hamry (73), 20.VII.2013, 
12 ♂♂ 1 ♀; 8.X.2013, 1 ♂, vše PK. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 28.VI.2000, 1 ♂, 
JH; 19.V.2013, 2 ♂♂ 1 ♀ P; 21.VII.2013, 3 ♂♂; 8.X.2013, 1 ♂, vše PK. Mašovický potok – ústí 
(79), 29.VII.2008, 11 ♂♂ 3 ♀♀; 19.V.2013, 21 ♂♂; 16.VI.2013, 8 ♂♂ 2 ♀♀ 1 ♂ P; 21.VII.2013, 
15 ♂♂ 2 ♀♀; 8.X.2013, 4 ♂♂ 1 ♀, vše PK. Pivovarský potok J od Hradiště (82), 9.V.2014, 4 ♂♂ 
1 ♀; 7.VI.2014, 1 ♂ 2 ♀♀; 12.VII.2014, 3 ♂♂ 1 ♀, vše PK. Gránický potok – ústí (85), 8.VI.2014, 
4 ♂♂ 1 ♂ P 2 ♀ P ♀ P, PK.
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NP Thayatal: Ppř Fugnitz J od Hardeggu (87), 9.V.2014, 8 ♂♂ 1 ♂ P; 8.VI.2014, 5 ♂♂ 1 ♂ P 
2 ♀ P ♀ P, vše PK. Fugnitz nad Hardeggem (89), 8.VI.2014, 1 ♂ 1 ♀, PK. Ppř Dyje V od Hardeggu 
(92), 8.VI.2014, 1 ♂, PK. Kajabach pod hradem Kaja (94), 9.V.2014, 3 ♂♂ 2 ♀♀; 8.VI.2014, 2 ♂♂ 
2 ♀♀; 5.X.2014, 1 ♂, vše PK. Lpř Kajabach pod hradem Kaja (95), 8.VI.2014, 6 ♂♂ 2 ♀♀ 1 ♂ P, 
PK. Kajabach – ústí (96), 9.V.2014, 7 ♂♂ 8 ♀♀ 2 ♂ P ♂ P 1 ♀ P; 8.VI.2014, 5 ♂♂ 5 ♀♀ 1 ♀ P, vše 
PK.
Znojemsko: Junácký potok – Kamenný most (144), 10.VI.2011, 2 ♂♂ 2 ♀♀, PK.

Philopotamus variegatus (Scopoli, 1763)
Materiál:
NP Podyjí: Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý (22), 18.V.2013, 1 ♀, PK. Ppř Klaperova 
potoka – ústí (23), 14.VI.2006, 1 ♂, JB. Feliciin potok – ústí (68), 10.VI.2011, 2 ♀♀, PK. Feliciino 
údolí (69), 8.VI.–13.VIII.2010, 9 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ.

Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834)
Materiál:
NP Podyjí: Lpř Dyje V od Zadních Hamrů (2), 15.VI.2013, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 20.VII.2013, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 
6.VI.2011, 4 ♂♂ 1 ♀; 8.X.2013, 1 ♂, vše PK. Mahrova studánka – stružka (3), 15.VI.2013, 1 ♀; 
6.VI.2011, 5 ♂♂, vše PK. Lpř Dyje JV od Zadních Hamrů (4), 6.VI.2011, 1 ♂ 1 ♀, PK. Studánka 
Pod slujemi – stružka (5), 15.VI.2013, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 20.VII.2013, 1 ♂, vše PK. Plačkova studán-
ka – stružka (8), 7.VI.2011, 2 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý (22), 
15.VI.2013, 1 ♀, PK. Gruberova studánka (30), 17.VII.2009, 1 ♂ 1 ♀, PK. Hajský potok – ústí 
(55), 13.VII.2014, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 4.X.2014, 1 ♂; 7.VI.2014, 10 ♂♂ 3 ♀♀, vše PK. Hamerský potok – 
ústí (71), 20.VII.2013, 1 ♂; 6.VI.2011, 1 ♂ 1 ♀, vše PK. Hřbitovní potok nad Zadními Hamry (73), 
20.VII.2013, 6 ♂♂ 1 ♀, PK. Pramen Pod suťoviskem (74), 15.VI.2013, 1 ♀, PK. Lpř Dyje JZ od 
Hradiště (80), 16.VI.2013, 1 ♀; 21.VII.2013, 3 ♂♂, vše PK. Pivovarský potok J od Hradiště (82), 
12.VII.2014, 3 ♂♂ 4 ♀♀; 7.VI.2014, 13 ♂♂ 7 ♀♀, vše PK.
NP Thayatal: Ppř Fugnitz J od Hardeggu (87), 5.X.2014, 1 ♂, PK. Pramenná stružka V od Harde-
ggu (90), 8.VI.2014, 1 ♂, PK. Pramenná stružka SV od Merkersdorfu (93), 8.VI.2014, 5 ♂♂ 2 ♀♀, 
PK.

Čeleď: Polycentropodidae

Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859)    EN
Materiál:
NP Podyjí: Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Znojmo – Na Vyhlídce 
(77), 16.VI.–19.VII.2010, 3 ♂♂, LT, JŠ.

Druh zarostlých stojatých vod, který je v poslední době na našem území dosti vzác-
ný, a proto je hodnocen jako ohrožený (EN). Větší recentní populace je známa pou-
ze z CHKO Kokořínsko (Chvojka & Komzák 2006).

Cyrnus flavidus McLachlan, 1864    NT
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).

V ČR je tento druh široce rozšířený, ale vyskytuje se pouze lokálně v zarostlých sto-
jatých vodách, případně v pomalu tekoucích úsecích řek.

Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): 
Hardegg (IM).
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Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 20.IX.1993, 1 ♂, PC. Rybník Dehťák (16), 16.VII.2009, 33 ♂♂ 
1 ♀; 19.V.2013, 19 ♂♂ 10 ♀♀; 16.VI.2013, 21 ♂♂; 21.VII.2013, 36 ♂♂ 8 ♀♀, vše PK. Dyje – 
Devět mlýnů (28), 9.VI.1998, 5 ♂♂, JJ; 25.VIII.1999, 1 ♀, LT, FK; 12.IV.–26.VII.2001, 2 ♂♂, 
PT; 13.VI.2009, 14 ♂♂; 30.VI.2010, 1 ♂; 12.VII.2014, 6 ♂♂ 1 ♀, LT; 13.VII.2018, 9 ♂♂ 2 ♀♀, 
vše PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 6 ♀♀, LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 
16.VII.2009, 1 ♀, LT, PK. Žlebský rybník (51), 20.V.1992, 2 ♂♂, PC; 12.IV.–23.V.2001, 1 ♂, PT; 
24.V.–17.VII.2001, 2 ♂♂, PT; 17.VII.–28.VIII.2001, 2 ♂♂, PT; 28.VIII.2001, 12 ♂♂ 3 ♀♀, vše 
PK. Rybník Dolní Jejkal (58), 15.VI.2013, 1 ♂, PK. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 8.V.2014, 
1 ♂; 7.VI.2014, 1 ♂, vše PK. Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ. VN 
Znojmo J od Hradiště (83), 7.VI.2014, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 12.VII.2014, 1 ♂, vše PK.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 11.IV.2017, 9 L; 19.IV.2018, 2 L, vše PK. Mlýnská strouha 
SV od Jaroslavic (112), 14.IX.2010, 2 ♂♂, PK. Dyje – Jevišovka (121), 18.V.2009, 2 ♂♂, PK. 
PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 
15.VII.1959, 13 ♂♂; 25.VIII.1959, 1 ♂ 1 ♀, vše SO; 29.VI.2010, 3 ♂♂, PK. PP Kaolinka (130), 
12.VI.2007, 4 ♀♀, LT, AR. Rouchovanka – ústí (131), 28.VII.2010, 1 ♂, PK. Dyje – Valtrovice 
(133), 12.VI.2008, 1 ♂, PC. Nedveka nad Střelicemi (134), 22.IX.2015, 8 L, PK. Rokytná SV od 
Tavíkovic (139), 28.VII.2010, 5 ♂♂, PK. Želetavka – Koberův mlýn (147), 30.IX.2013, 8 L, PK.

Holocentropus dubius (Rambur, 1842)
Materiál:
NP Podyjí: Rybníček – Devět Mlýnů (29), 13.VI.2009, 1 ♂, PK.

Holocentropus picicornis (Stephens, 1836)   NT
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 14.VIII.2004, 1 ♀, LT, JŠ. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.
VIII.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Rybník Dolní Jejkal (58), 7.VI.2011, 1 ♂, PK.
Znojemsko: PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 1 ♀, LT, AR.

Druh s roztroušeným výskytem v ČR, je vázán na zarostlé stojaté vody.

Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 9.VII.–8.VIII.2004, 4 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 
12.VI.1997, 1 ♂, LT, JM. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 25.VI.–26.VIII.2010, 17 ♂♂ 102 ♀♀, LT, 
JŠ.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 8.IX.2017, 2 ♂♂, PK. Mlýnská strouha SV od Jaroslavic (112), 
14.IX.2010, 1 ♂ 2 ♀♀, PK. Jevišovka J od Jevišovky (114), 20.IX.2012, 1 ♀, PK. Dyje – Jevišovka 
(121), 13.IX.2010, 1 ♀ 2 L, PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Pod-
hradí nad Dyjí (127), 16.V.2018, 4 ♂♂ 7 ♀♀, PK.

Plectrocnemia brevis McLachlan, 1871    NT
Materiál:
NP Podyjí: Mahrova studánka – stružka (3), 6.VI.2011, 1 ♂; 15.VI.2013, 1 ♀; 20.VII.2013, 1 ♀, 
vše PK. Studánka Pod slujemi – stružka (5), 18.V.2013, 1 L 1 ♀ P; 15.VI.2013, 2 ♀♀, vše PK. Pra-
men pod Ledovými slujemi (7), 2.V.2001, 3 L 1 ♂ P, OM. Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 
25.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ. Feliciino údolí (69), 12.VI.2010, 1 ♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
15.VI.–21.VI.2010, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ.

Lokálně se vyskytující druh, který obývá prameniště a pramenné stružky. V poslední 
době publikován z Moravskoslezských Beskyd (Komzák et al. 2006), Jizerských 
hor (Chvojka 2008) a Bílých Karpat (Komzák & Chvojka 2012).



146

Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Gránický potok (L); 
Klaperův potok (L). Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz (L).
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok pod rybníkem Pod Lesnou (9), 8.V.2014, 2 ♂ P ♂ P; 7.VI.2014, 1 ♀ P, 
vše PK. Mokřad pod Protrženým rybníkem (11), 16.VII.2009, 1 ♀ P, PK. Klaperův potok pod 
Čížovským lesním rybníkem (14), 16.VII.2009, 1 ♀ P, PK. Klaperův potok V od Čížova (17), 
16.VI.2013, 3 ♂♂, PK. Klaperův potok JV od Čížova (18), 16.VII.2009, 1 ♂ P; 20.VII.2013, 1 ♂, 
vše PK. Ppř Klaperova potoka nad rybníkem Starý (20), 18.V.2013, 1 ♂, PK. Ppř Klaperova potoka 
pod rybníkem Starý (22), 16.VII.2009, 1 ♂ 1 ♀ P; 15.VI.2013, 2 ♂♂, vše PK. Ppř Klaperova poto-
ka – ústí (23), 14.VI.2009, 1 ♀ P, PK. Klaperův potok – ústí (24), 19.V.1992, 1 ♂ P, PC. Fládnitzská 
chata (31), 1.IX.1997, 1 ♂, LT, ČMS. Daníž pod pramenem (33), 17.VII.2009, 1 ♂ P, PK. Daníž 
nad Hnanicemi (34), 13.VI.2009, 1 ♀ 2 ♀ P ♀ P, PK. Březinka – ústí (36), 16.VII.2009, 1 ♂ 1 ♂ P 
2 ♀ P ♀ P; 19.V.2013, 1 ♀ P; 16.VI.2013, 1 ♀ P, vše PK. Dyje – Hlubocké louky (45), 2.IX.2011, 
1 ♂, LT, LČ. Žlebský rybník (51), 13.VI.2009, 1 ♀, LT, PK. Žlebský potok pod Žlebským rybní-
kem (52), 28.VIII.2001, 1 ♂; 14.VI.2009, 1 ♂, vše PK. Hajský potok JV Podmolí (54), 7.VI.2014, 
1 ♂ 1 ♀ P, PK. Pramen nad Dolním Jejkalem (57), 7.VI.2011, 3 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Pram. stružka ppř 
Feliciina potoka (67), 10.VI.2011, 1 ♂, PK. Feliciin potok – ústí (68), 10.VI.2011, 1 L, PK. Fe-
liciino údolí (69), 31.V.–15.IX.2010, 15 ♂♂, LT, JŠ. Hřbitovní potok nad Zadními Hamry (73), 
20.VII.2013, 1 L, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 1.VII.–15.IX.2010, 6 ♂♂, LT, JŠ. Mašovický 
potok – Andělský mlýn (78), 8.VI.2001, 1 ♀; 16.VI.2013, 1 ♀ P; 21.VII.2013, 6 ♂♂ 1 ♀ P, vše PK. 
Mašovický potok – ústí (79), 29.VII.2008, 3 ♀♀; 19.V.2013, 1 ♀; 16.VI.2013, 1 ♂, vše PK. Pivo-
varský potok J od Hradiště (82), 9.V.2014, 1 L, PK. Gránický potok – ústí (85), 19.V.2013, 1 ♀; 
8.VI.2014, 1 ♂ 1 ♀ 3 ♂ P ♂ P 2 ♀ P ♀ P; 13.VII.2014, 1 ♂ 1 ♀, vše PK.
NP Thayatal: Heimatkreuz (86), 25.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ. Ppř Fugnitz J od Hardeggu (87), 
9.V.2014, 1 L, PK. Fugnitz J od Hardeggu (88), 9.V.2014, 1 L, PK. Ppř Dyje V od Hardeggu (92), 
9.V.2014, 2 ♂ P ♂ P, PK. Lpř Kajabach pod hradem Kaja (95), 8.VI.2014, 1 L, PK.
Znojemsko: Junácký potok – Kamenný most (144), 10.VI.2011, 2 ♂ P ♂ P 1 ♀ P, PK.

Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM). Pichler-Scheder & Gumpin-
ger (2016): Fugnitz (L); Kajabach (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 20.IX.1993, 6 ♂♂ 1 ♀, PC; 2.IX.1997, 2 ♂♂, LT, JM; 
25.VII.2012, 4 ♀♀, LT, LČ. Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 1 ♀, LT, PK. Staré vinice 
(25), 8.VII.–7.IX.2004, 2 ♂♂ 5 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 9.VI.1998, 1 ♂ 1 ♀, JJ; 
11.IX.1998, 2 ♂♂ 10 ♀♀, LT, JH; 25.VIII.1999, 2 ♂♂ 2 ♀♀, LT, FK; 12.IV.–26.VII.2001, 2 ♂♂, 
PT; 13.VI.2009, 31 ♂♂; 17.VII.2009, 1 ♀; 30.VI.2010, 1 ♂; 8.V.2014, 2 ♂♂, LT; 7.VI.2014, 
3 ♂♂ 12 ♀♀, LT; 12.VII.2014, 2 ♂♂ 5 ♀♀ 1 ♀ P; 30.IV.2018, 1 ♂ 4 ♂ P ♂ P 1 ♀ P; 13.VII.2018, 
15 ♂♂, vše PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 2 ♀♀, LT, ČMS. Dyje – Uhlířova 
louka (38), 16.VIII.2001, 6 ♀♀, LT, FK; 16.VII.2009, 3 ♂♂ 24 ♀♀, LT, PK. Dyje – Gálišské louky 
(39), 20.V.1992, 1 L, PC; 3.IX.2011, 2 ♀♀; 28.VIII.2012, 1 ♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky 
(45), 22.VI.–2.IX.2011, 1 ♂ 4 ♀♀; 28.VIII.2012, 2 ♂♂ 1 ♀, vše LT, LČ. Dyje – Lipinská louka 
(46), 22.VI.–3.IX.2011, 5 ♂♂ 11 ♀♀, LT, LČ. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 8.V.2014, 1 ♂; 
7.VI.2014, 1 ♀, vše PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 30 ♂♂ 14 ♀♀; 20.VII.2013, 
5 ♂♂ 32 ♀♀, LT; 20.VII.2013, 3 ♂♂, vše PK. Feliciino údolí (69), 9.VI.–14.IX.2010, 64 ♂♂ 
55 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Znojmo (76), 11.V.2006, 20 L, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 7.VI.–11.
IX.2010, 25 ♂♂ 65 ♀♀, LT, JŠ. Mašovický potok – ústí (79), 19.V.2013, 1 ♂, PK.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 9.V.2014, 2 ♂♂; 8.VI.2014, 6 ♂♂ 1 ♀, vše PK. Ka-
jabach pod hradem Kaja (94), 9.V.2014, 3 ♂♂; 8.VI.2014, 7 ♂♂, vše PK. Kajabach – ústí (96), 
8.VI.2014, 1 ♂ 1 ♀, PK.
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Znojemsko: Jevišovka J od Jevišovky (114), 1.VIII.2006, 15 L, PK. Dyje – Jevišovka (121), 
14.IX.2009, 1 ♂, PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 2 ♂♂ 7 ♀♀, LT, JŠ. 
Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 15.VII.1959, 1 ♂; 25.VIII.1959, 1 ♂, vše SO; 29.VI.2010, 3 ♂♂ 
2 ♀♀; 14.IX.2010, 7 ♂♂ 1 ♀ 20 L; 27.VII.2012, 3 ♂♂; 24.VII.2014, 6 ♂♂; 6.V.2015, 2 ♂♂ 3 L; 
16.V.2018, 1 ♂, vše PK. PP Kaolinka (130), 12.VI.2007, 2 ♀♀, LT, AR. Rouchovanka – ústí (131), 
28.VII.2010, 3 ♂♂, PK. Dyje – Valtrovice (133), 12.VI.2008, 3 ♂♂, PC. Nedveka nad Střelicemi 
(134), 1.X.2009, 1 ♂; 18.V.2015, 9 ♂♂, vše PK. Dyje – Tasovice (138), 30.VI.2010, 13 ♂♂, PK; 
19.VIII.2012, 1 ♀, LT, AR. Rokytná SV od Tavíkovic (139), 28.VII.2010, 5 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Žele-
tavka – Koberův mlýn (147), 6.V.2013, 1 ♂ P; 4.V.2016, 1 ♀ P, vše PK.

Polycentropus irroratus (Curtis, 1835)
Materiál:
NP Podyjí: Dyje pod Zadními Hamry (63), 20.VII.2013, 1 ♀, LT, PK.
NP Thayatal: Fugnitz J od Hardeggu (88), 9.V.2014, 1 L, PK. Kajabach pod hradem Kaja (94), 
8.VI.2014, 1 ♂ 1 L, PK.
Znojemsko: Dyje – Jevišovka (121), 11.IV.2017, 2 L, PK. Nedveka nad Střelicemi (134), 
18.V.2012, 13 L; 22.IX.2015, 4 L, vše PK. Rokytná SV od Tavíkovic (139), 28.VII.2010, 1 ♂, PK. 
Želetavka – Koberův mlýn (147), 30.IX.2013, 12 L, PK.

Druh tekoucích i stojatých vod, donedávna u nás považovaný za poměrně vzácný 
(VU – Chvojka et al. 2005). Poslední nálezy naznačují, že ačkoliv se obvykle nevy-
skytuje ve vysokých početnostech, je na našem území dosti rozšířený. 

Čeleď: Psychomyiidae

Lype phaeopa (Stephens, 1836)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Devět mlýnů (28), 13.VI.2009, 5 ♂♂ 2 ♀♀; 13.VII.2018, 2 ♂♂, vše PK. Dyje 
– Lipinská louka (46), 28.VIII.2012, 1 ♀, LT, LČ. Žlebský rybník (51), 20.V.1992, 2 ♂♂, PC; 
12.IV.–23.V.2001, 14 ♂♂ 1 ♀, PT; 24.V.–17.VII.2001, 10 ♂♂ 1 ♀, PT; 17.VII.–28.VIII.2001, 1 ♂, 
PT; 28.VIII.2001, 6 ♂♂; 13.VI.2009, 1 ♂, vše PK. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 8.V.2014, 
4 ♂♂; 7.VI.2014, 1 ♀, vše PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 20.VII.2013, 1 ♀, LT, PK. Feliciino 
údolí (69), 21.VIII.–25.VIII.2010, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 23.V.–
8.VI.2001, 2 ♂♂; 9.VI.–18.VII.2001, 1 ♂, vše PT, PK. Mašovický potok – ústí (79), 29.VII.2008, 
1 ♀; 19.V.2013, 1 ♂; 16.VI.2013, 1 ♂, vše PK. VN Znojmo J od Hradiště (83), 7.VI.2014, 2 ♂♂; 
12.VII.2014, 1 ♂, vše PK.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 9.V.2014, 1 ♂, PK. Kajabach pod hradem Kaja (94), 
9.V.2014, 2 ♂♂ 1 ♀; 8.VI.2014, 3 ♂♂ 2 ♀♀, vše PK.
Znojemsko: Anšovský potok JV od Hrabětic (109), 18.IX.2006, 1 ♂, MS. Mlýnská strouha 
SV od Jaroslavic (112), 14.IX.2010, 4 ♂♂ 4 ♀♀, PK. Dyje – Jevišovka (121), 18.V.2009, 1 ♂ 
1 ♀; 14.IX.2009, 1 ♂; 13.V.2010, 3 ♂♂; 13.IX.2010, 1 ♂, vše PK. Rouchovanka – ústí (131), 
28.VII.2010, 2 ♂♂, PK. Dyje – Valtrovice (133), 12.VI.2008, 1 ♂, PC. Nedveka nad Střelicemi 
(134), 1.X.2009, 2 ♂♂, PK. Dyje – Tasovice (138), 30.VI.2010, 1 ♂, PK. Rokytná SV od Tavíkovic 
(139), 28.VII.2010, 3 ♂♂ 1 ♀, PK. Křepička V od Vítonic (142), 9.IX.2014, 2 ♂♂, PK.

Lype reducta (Hagen, 1868)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L). 
Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz (L).
Materiál:
NP Podyjí: Plačkova studánka – stružka (8), 20.VII.2013, 2 ♀♀, PK. Klaperův potok pod ryb-
níkem Pod Lesnou (9), 7.VI.2014, 6 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Mokřad pod Protrženým rybníkem (11), 
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16.VII.2009, 1 ♂, PK. Klaperův potok pod Protrženým rybníkem (12), 7.VI.2014, 4 ♂♂ 3 ♀♀, 
PK. Klaperův potok pod Čížovským lesním rybníkem (14), 16.VII.2009, 2 ♂♂ 1 ♀; 21.VII.2013, 
1 ♀, vše PK. Klaperův potok V od Čížova (17), 19.V.2013, 1 ♂; 21.VII.2013, 1 ♂ 2 ♀♀, vše PK. 
Klaperův potok JV od Čížova (18), 16.VII.2009, 1 ♂ 1 ♀; 15.VI.2013, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 20.VII.2013, 
1 ♂, vše PK. Ppř Klaperova potoka nad rybníkem Starý (20), 18.V.2013, 1 ♀; 15.VI.2013, 2 ♀♀; 
20.VII.2013, 2 ♀♀, vše PK. Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý (22), 16.VII.2009, 8 ♂♂ 
5 ♀♀; 18.V.2013, 1 ♂; 15.VI.2013, 3 ♀♀; 20.VII.2013, 3 ♂♂ 3 ♀♀, vše PK. Klaperův potok – 
ústí (24), 16.VII.2009, 1 ♀; 18.V.2013, 1 ♂, vše PK. Dyje – Devět mlýnů (28), 13.VI.2009, 1 ♂; 
30.VI.2010, 1 ♀; 12.VII.2014, 2 ♂♂, LT, vše PK. Daníž pod pramenem (33), 17.VII.2009, 3 ♂♂ 
1 ♀, PK. Lukovský potok JZ od Lukova (40), 17.VII.2009, 1 ♀, PK. Žlebský potok pod Žlebským 
rybníkem (52), 14.VI.2009, 1 ♂, PK. Hajský potok JV Podmolí (54), 13.VII.2014, 1 ♂ 1 ♀, PK. 
Hajský potok – ústí (55), 7.VI.2014, 1 ♂ 1 ♀, PK. Trauznický potok – ústí (59), 7.VI.2014, 3 ♂♂ 
1 ♀, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 1 ♀, PK. Hřbitovní potok nad Zadními 
Hamry (73), 20.VII.2013, 1 ♀, PK. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 12.IV.–23.V.2001, 
2 ♂♂, PT; 23.V.–8.VI.2001, 5 ♂♂ 8 ♀♀, PT; 9.VI.–18.VII.2001, 3 ♂♂, PT; 17.VII.–28.VIII.2001, 
1 ♂, PT; 28.VIII.2001, 2 ♂♂; 19.V.2013, 4 ♂♂ 4 ♀♀; 16.VI.2013, 10 ♂♂ 3 ♀♀; 21.VII.2013, 
39 ♂♂ 7 ♀♀; 8.X.2013, 2 ♂♂, vše PK. Mašovický potok – ústí (79), 29.VII.2008, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 
19.V.2013, 1 ♂; 16.VI.2013, 7 ♂♂; 21.VII.2013, 10 ♂♂ 1 ♀, vše PK. Lpř Dyje JZ od Hradiště 
(80), 21.VII.2013, 2 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Gránický potok – ústí (85), 19.V.2013, 1 ♂; 8.VI.2014, 1 ♀; 
13.VII.2014, 6 ♂♂ 1 ♀, vše PK.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 8.VI.2014, 2 ♂♂, PK.
Znojemsko: Rokytná SV od Tavíkovic (139), 28.VII.2010, 1 ♂, PK.

Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 24.VIII.1998, 2 ♂♂ 4 ♀♀, LT, FK; 21.VI.–2.IX.2011, 14 ♂♂ 
37 ♀♀; 25.VII.–12.VIII.2012, 33 ♂♂ 39 ♀♀, vše LT, LČ. Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 
1 ♂ 1 ♀, LT, PK; 10.VIII.2017, 1 ♀, LT, AR. Staré vinice (25), 24.VI.–18.IX.2004, 72 ♂♂ 191 ♀♀, 
LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 12.IX.1998, 1 ♀; 22.VI.2001, 1 ♂ 1 ♀, vše LT, JH. Dyje – De-
vět mlýnů (28), 3.IX.1997, 1 ♀, MT, JM; 14.VI.1998, 2 ♂♂, JJ; 11.IX.1998, 25 ♂♂ 70 ♀♀, LT, 
JH; 25.VIII.1999, 3 ♂♂ 12 ♀♀; 14.VIII.2001, 22 ♂♂ 25 ♀♀, vše LT, FK; 17.VII.2009, 3 ♂♂ 1 ♀; 
30.VI.2010, 7 ♂♂; 7.VI.2014, 1 ♂ 15 ♀♀, LT; 12.VII.2014, 3 ♂♂ 60 ♀♀, LT; 13.VII.2018, 11 ♂♂ 
1 ♀, vše PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 8 ♂♂ 36 ♀♀; 1.IX.1997, 5 ♀♀, vše LT, 
ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 3 ♂♂ 2 ♀♀, LT, FK; 16.VII.2009, 8 ♂♂ 41 ♀♀, 
LT, PK. Dyje – Gálišské louky (39), 1.VII.1997, 10 ♂♂ 1 ♀, LT, FK; 11.VIII.–3.IX.2011, 8 ♂♂ 
96 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 7 ♂♂ 16 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.–2.
IX.2011, 106 ♂♂ 374 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 33 ♂♂ 160 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Lipinská 
louka (46), 22.VI.–3.IX.2011, 316 ♂♂ 1167 ♀♀; 10.V.–28.VIII.2012, 54 ♂♂ 158 ♀♀, vše LT, LČ. 
Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 1 ♀; 20.VII.2013, 1 ♂ 16 ♀♀, LT, vše PK. Feliciino 
údolí (69), 9.VI.–21.VIII.2010, 108 ♂♂ 458 ♀♀, LT, JŠ. Braitava (72), 15.VIII.2001, 8 ♂♂ 22 ♀♀, 
LT, FK. Dyje – Znojmo (76), 11.V.2006, 20 L; 20.VII.2006, 6 L, vše PK. Znojmo – Na Vyhlídce 
(77), 9.VI.–11.IX.2010, 58 ♂♂ 88 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Božice, pískovna (99), 10.VI.2014, 1 ♂, LT, AR. PP Božický mokřad (100), 
12.VIII.2010, 2 ♂♂ 3 ♀♀, LT, AR. Dyje – Hevlín (106), 12.VI.2008, 1 ♂, PC; 8.IX.2017, 3 ♂♂, 
PK. Tůně J od Hevlína (107), 12.VI.2008, 1 ♂, PC. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 1 ♀, LT, 
JH. Dyje – Jevišovka (121), 18.V.2009, 1 ♂; 12.VII.2010, 2 ♂♂; 8.IX.2017, 1 ♂, vše PK. PP Pustý 
kopec u Konic (122), 24.V.2007, 4 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Rameno Dyje – Oblekovice (123), 16.VI.1998, 
1 ♂, JJ. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 3.VIII.2013, 12 ♂♂ 3 ♀♀, LT, AR; 27.VII.2012, 1 ♂; 
24.VII.2014, 9 ♂♂; 16.V.2018, 13 ♂♂ 4 ♀♀, vše PK. Skalička – ústí (128), 12.VII.2010, 1 ♂, PK. 
Dyje – Valtrovice (133), 12.VI.2008, 6 ♂♂ 3 ♀♀, PC. Dyje – Tasovice (138), 30.VI.2010, 20 ♂♂ 
3 ♀♀, PK; 19.VIII.2012, 12 ♂♂ 5 ♀♀, LT, AR. Želetavka – Koberův mlýn (147), 4.V.2016, 2 L, 
PK.
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Tinodes kimminsi Sýkora, 1962     DD (Malicky 2009)
Materiál:
NP Thayatal: Pramenná stružka SV od Merkersdorfu (93), 8.VI.2014, 15 ♂♂ 3 ♀♀, PK.

Zjištěna jediná populace v pramenné stružce ústící do Dyje nedaleko hradu Kaja 
v NP Thayatal. Druh je znám ze střední a jihovýchodní Evropy a západní Anatolie 
(Neu et al. 2018). V ČR i v okolních státech se vyskytuje vzácně ve stružkách, 
kde preferuje hygropetrické habitaty. Z Rakouska jsou jednotlivé nálezy ze 4 spol-
kových zemí včetně Dolního Rakouska (Malicky 1999) a v červeném seznamu 
chrostíků Rakouska je uveden jako druh, o němž jsou nedostatečné údaje (DD – 
Malicky 2009). V České republice jde o vzácný druh, známý pouze z typové loka-
lity ve Středních Čechách (Sýkora 1962) a z jedné lokality v NP České Švýcarsko 
(Komzák & Chvojka 2005), a je řazen mezi druhy kriticky ohrožené (CR – 
Chvojka & Komzák 2017).

Tinodes pallidulus McLachlan, 1878
Materiál:
NP Podyjí: Rybník Dehťák (16), 21.VII.2013, 1 ♂, PK. Klaperův potok V od Čížova (17), 
19.V.2013, 1 ♂ P; 21.VII.2013, 1 ♀, vše PK. Ppř Klaperova potoka nad rybníkem Starý (20), 
20.VII.2013, 1 ♀, PK. Hřbitovní potok nad Zadními Hamry (73), 20.VII.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 18.VI.2010, 1 ♂, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 
19.V.2013, 1 ♂ 1 ♀; 16.VI.2013, 1 ♂; 21.VII.2013, 3 ♀♀, vše PK. Mašovický potok – ústí (79), 
29.VII.2008, 1 ♂; 16.VI.2013, 1 ♂; 21.VII.2013, 1 ♂, vše PK. Lpř Dyje JZ od Hradiště (80), 
21.VII.2013, 1 ♀, PK. Pivovarský potok – pramenná stružka (81), 21.VII.2013, 1 ♂, PK. Gránický 
potok – ústí (85), 13.VII.2014, 1 ♀, PK.
Znojemsko: Křepička – Želetice (148), 14.VIII.2015, 1 ♂, LT, AR.

Tinodes rostocki (Hagen, 1868)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hardegg (L). Řezníčková et al. (2013): Klaperův 
potok (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 19.V.1992, 1 ♀, PC. Lpř Dyje V od Zadních Hamrů (2), 
20.VII.2013, 2 ♀♀, PK. Studánka Pod slujemi – stružka (5), 5.VI.2011, 1 ♂, PK. Klaperův potok 
pod rybníkem Pod Lesnou (9), 7.VI.2014, 1 ♀, PK. Klaperův potok JV od Čížova (18), 15.VI.2013, 
1 ♀; 20.VII.2013, 1 ♂, vše PK. Ppř Klaperova potoka nad rybníkem Starý (20), 18.V.2013, 4 ♂♂ 
2 ♀♀; 15.VI.2013, 1 ♀, vše PK. Ppř Klaperova potoka – ústí (23), 14.VI.2006, 1 ♀, JB. Staré 
vinice (25), 21.VII.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 2 ♂♂ 1 ♀; 
15.VI.2013, 3 ♂♂ 3 ♀♀; 12.VII.2018, 3 ♂♂ 4 ♀♀, vše PK. Feliciin potok – ústí (68), 10.VI.2011, 
1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 9.VI.–30.VI.2010, 6 ♂♂ 9 ♀♀, LT, JŠ. Hamerský potok – ústí (71), 
6.VI.2011, 1 ♂, PK. Hřbitovní potok nad Zadními Hamry (73), 20.VII.2013, 1 ♀, PK. Mokřad 
pod Ledovými slujemi (75), 5.VI.2011, 1 ♀, PK. Mašovický potok – ústí (79), 19.V.2013, 3 ♀♀; 
16.VI.2013, 1 ♂ 1 ♀, vše PK. Gránický potok – ústí (85), 19.V.2013, 2 ♀♀, PK.
NP Thayatal: Kajabach pod hradem Kaja (94), 8.VI.2014, 1 ♀, PK. Kajabach – ústí (96), 
8.VI.2014, 2 ♀♀, PK.

Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L). Waringer (2003): Hardegg 
(IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 17.IX.1991, 1 ♂ 1 ♀, LT, FK; 20.IX.1993, 28 ♂♂ 16 ♀♀, 
PC; 24.VIII.1998, 1 ♂ 4 ♀♀, LT, FK; 25.VII.2011, 1 ♂, LT, LČ. Dyje – Uhlířova louka (38), 
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16.VIII.2001, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, FK. Dyje – Hlubocké louky (45), 25.VII.2011, 2 ♂♂, LT, LČ. Žlebský 
rybník (51), 20.V.1992, 1 ♂, PC. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 3 ♂♂ 1 ♀, PK. Feli-
ciino údolí (69), 8.VI.–24.IX.2010, 11 ♂♂ 20 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Rouchovanka – ústí (131), 20.IV.2010, 8 L, PK. Křepička – Želetice (148), 
14.VIII.2015, 1 ♀, LT, AR.

Čeleď: Ecnomidae

Ecnomus tenellus (Rambur, 1842)
Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 1 ♀, LT, PK. 
Rybník Dehťák (16), 16.VII.2009, 1 ♂ 4 ♀♀; 16.VI.2013, 4 ♂♂ 3 ♀♀; 21.VII.2013, 8 ♂♂ 11 ♀♀, 
vše PK. Staré vinice (25), 9.VI.–3.IX.2004, 12 ♂♂ 49 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 
22.VI.2001, 4 ♀♀, LT, JH. Rybník J od Podmolí (48), 13.VII.2014, 1 ♂ 1 ♀, PK. VN Vranov – hráz 
(61), 9.VI.2011, 3 ♂♂ 1 ♀, LT, PK. Feliciino údolí (69), 5.VI.–30.VIII.2010, 3 ♂♂ 23 ♀♀, LT, JŠ. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 7.VI.–26.VIII.2010, 25 ♂♂ 45 ♀♀, LT, JŠ. VN Znojmo J od Hradiště 
(83), 12.VII.2014, 1 ♂, PK.
Znojemsko: Božice, pískovna (99), 10.VI.2014, 1 ♂ 5 ♀♀, LT, AR. Tůně J od Hevlína (107), 
12.VI.2008, 4 ♂♂ 2 ♀♀, PC. Jaroslavice, 1,5 km JZ (111), 20.VIII.2012, 2 ♀♀, LT, AR. PP Mi-
kulovické jezero (117), 8.VIII.2016, 1 ♀, LT, AR. Miroslavský rybník (118), 15.VIII.2007, 3 ♀♀, 
LT, AR. PP Slanisko Novosedly (120), 1.VIII.2008, 3 ♂♂ 4 ♀♀, LT, RK. Dyje – Jevišovka (121), 
14.IX.2009, 1 ♀; 11.IV.2017, 2 L, vše PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♀, LT, 
JŠ. PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 2 ♀♀, LT, AR. PP Oleksovická mokřina (125), 28.VII.2013,, 
LT, AR. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 16.V.2018, 1 ♂, PK. PP Kaolinka (130), 12.VI.2007, 
7 ♀♀, LT, AR. PR Karlov (135), 2.VII.2015, 7 ♂♂ 2 ♀♀, LT, AR. Křepička – Želetice (148), 
14.VIII.2015, 2 ♀♀, LT, AR.

Čeleď: Hydropsychidae

Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834)
Literární údaje: Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz, (L); Kajabach (L).
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok pod rybníkem Pod Lesnou (9), 8.V.2014, 1 L 2 ♂ P ♂ P; 7.VI.2014, 
1 ♂ 2 ♂ P ♂ P, vše PK. Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 12 ♀♀, LT, PK. Klaperův potok 
pod Čížovským lesním rybníkem (14), 16.VII.2009, 1 ♂, PK. Klaperův potok JV od Čížova (18), 
16.VII.2009, 1 ♂ P, PK. Staré vinice (25), 23.VI.–23.VII.2004, 2 ♂♂, LT, JŠ. Dyje – Uhlířova lou-
ka (38), 16.VII.2009, 1 ♀, LT, PK. Mašovický potok pod Kazderákem (43), 16.VI.2013, 1 ♂, PK. 
Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 1 ♂; 20.VII.2013, 3 ♀♀, LT, vše PK. Pram. stružky 
nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 6 ♀♀, LT, JŠ. Feliciin potok pod Jejkalem (66), 7.VI.2011, 
1 ♂, PK. Feliciino údolí (69), 5.VI.–20.VIII.2010, 13 ♀♀, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
12.VI.–17.VII.2010, 22 ♂♂ 8 ♀♀, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 11.VI.1998, 
1 ♂, JJ.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 30.IX.2009, 216 L, PK. Ctidružický potok 
SZ od Grešlového Mýta (102), 5.V.2010, 9 ♂♂ 102 L 1 ♂ P; 1.VI.2010, 1 ♂, vše PK. Jevišovka 
nad Grešlovým Mýtem (104), 22.IV.2009, 18 L; 15.IV.2015, 10 L, vše PK. Dyje – Hevlín (106), 
13.X.2010, 1 ♂; 8.IX.2017, 7 ♂♂ 3 ♀♀, vše PK. Plenkovický potok pod Hlubokými Mašůvkami 
(108), 11.IX.2006, 154 L, PK. Mlýnská strouha SV od Jaroslavic (112), 14.IX.2010, 1 ♂, PK. 
Jevišovka J od Jevišovky (114), 27.VII.2012, 7 ♂♂; 20.IX.2012, 1 ♂, vše PK. Rameno Dyje – Ob-
lekovice (123), 16.VI.1998, 1 ♂, JJ. PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 1 ♂, LT, AR. PP Oleksovická 
mokřina (125), 22.VI.2017, 7 ♂♂, LT, AR. Plenkovický rybník (126), 12.VI.1998, 3 ♂♂, JJ. Dyje – 
Podhradí nad Dyjí (127), 16.V.2018, 41 ♂♂ 4 ♀♀, PK. Skalička – ústí (128), 12.VII.2010, 1 ♂, PK. 
Rouchovanka – ústí (131), 28.VII.2010, 2 ♂♂, PK. Nedveka nad Střelicemi (134), 8.X.2012, 4 L, 
PK. Křepička V od Vítonic (142), 14.IV.2014, 139 L, PK. Vrbovecký potok pod Vrbovcem (146), 
15.VI.1998, 1 ♂, JJ. Křepička – Želetice (148), 14.VIII.2015, 1 ♂, LT, AR.
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Hydropsyche bulbifera McLachlan, 1878

Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 21.VII.–5.IX.2004, 14 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
17.VII.–4.VIII.2010, 5 ♂♂, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Božický mokřad (100), 12.VIII.2010, 1 ♂, LT, AR. Dyje – Hevlín (106), 
8.IX.2017, 3 ♂♂ 14 L, PK. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 1 ♂, LT, JH. PP Ječmeniště (113), 
11.VII.2008, 1 ♂, LT, VK. Dyje – Jevišovka (121), 8.IX.2017, 2 L, PK. Dyje – Podhradí nad Dyjí 
(127), 5.V.2010, 1 ♂, PK. Skalička – ústí (128), 12.VII.2010, 1 ♂, PK. Jevišovka SV od Prosiměřic 
(129), 25.IV.2007, 1 ♂ P, PK. Rouchovanka – ústí (131), 2.X.2007, 4 L, PK. PP Vrbovecký rybník 
(145), 26.VIII.2011, 1 ♂, LT, AR. Želetavka – Koberův mlýn (147), 30.IX.2013, 4 L, PK.

Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, 1977

Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 16.VII.–17.VIII.2004, 9 ♂♂, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 
22.VI.2001, 1 ♂, LT, JH. Dyje – Devět mlýnů (28), 14.VIII.2001, 1 ♂, LT, FK. Dyje – Uhlířova 
louka (38), 16.VIII.2001, 2 ♂♂, LT, FK. Dyje – Gálišské louky (39), 23.VIII.2002, 1 ♂, LT, PV. 
Feliciino údolí (69), 9.VI.–22.VIII.2010, 1 ♂ 13 ♀♀, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 29.VI.–4.
VIII.2010, 11 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ.
NP Thayatal: Heimatkreuz (86), 25.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Božický mokřad (100), 12.VIII.2010, 1 ♂, LT, AR. PP Skalky u Havraníků (105), 
11.VIII.2008, 1 ♂, LT, AR. Jaroslavice, 1,5 km JZ (111), 20.VIII.2012, 1 ♂, LT, AR. Miroslavský 
rybník (118), 15.VIII.2007, 1 ♂, LT, AR. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 2 ♂♂, LT, JŠ.

Druh vyskytující se v potamálních, nížinných úsecích řek. Na Moravě byl spolehli-
vě prokázán výskyt jen v dolních úsecích Moravy a Dyje na Břeclavsku (Komzák, 
nepubl.). Typický je také jeho výskyt v Dunaji, kde byl nejblíže chytán ve vysokých 
počtech u obce Altenwörth asi 50 km jižně od Znojma (Waringer 1989). Všechni 
ulovení jedinci na Znojemsku byli získáni odchytem na světlo a vzhledem k jejich 
dobrým disperzním schopnostem mohou pocházet z uvedených oblastí mimo sledo-
vaný region.

Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865

Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L). Chvoj-
ka & Novák (2001): Hnanice (IM). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 10.VI.–16.IX.2004, 47 ♂♂, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 
12.VI.1997, 5 ♂♂, LT, JM. Dyje – Devět mlýnů (28), 19.V.2013, 1 ♂, PK. Dyje – Uhlířova louka 
(38), 16.VIII.2001, 4 ♂♂, LT, FK. Dyje – Gálišské louky (39), 10.V.2012, 1 ♂, LT, LČ. Dyje – Hlu-
bocké louky (45), 18.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 9.VI.–13.IX.2010, 38 ♂♂, 
LT, JŠ.
Znojemsko: PP Božický mokřad (100), 12.VIII.2010, 1 ♂, LT, AR. Dyje – Hevlín (106), 
11.IV.2017, 1 ♂ 3 L, PK. Jaroslavice, 1,5 km JZ (111), 20.VIII.2012, 1 ♂, LT, AR. Miroslavský 
rybník (118), 15.VIII.2007, 2 ♂♂, LT, AR. PP Slanisko Novosedly (120), 1.VIII.2008, 3 ♂♂, LT, 
RK. Dyje – Jevišovka (121), 18.V.2009, 2 ♂♂; 13.V.2010, 1 ♂, vše PK. Rameno Dyje – Oblekovi-
ce (123), 16.VI.1998, 1 ♂, JJ. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 5.V.2010, 5 ♂♂ 1 ♂ P; 24.VII.2014, 
1 ♂; 16.V.2018, 1 ♂ P, vše PK; 3.VIII.2013, 8 ♂♂, LT, AR. Dyje – Tasovice (138), 30.VI.2010, 
4 ♂♂, PK; 19.VIII.2012, 11 ♂♂, LT, AR.
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Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834)    NT
Materiál:
NP Podyjí: Lpř Dyje JV od Zadních Hamrů (4), 6.VI.2011, 1 ♂ 2 L, PK. Studánka Pod slujemi – 
stružka (5), 15.VI.2013, 2 L, PK. Plačkova studánka – stružka (8), 18.V.2013, 2 L, PK. Klaperův 
potok pod rybníkem Pod Lesnou (9), 7.VI.2014, 1 ♀ P; 12.VII.2014, 1 ♂ 1 ♀ 3 ♂ P ♂ P 3 ♀ P ♀ P, 
vše PK. Mokřad pod Protrženým rybníkem (11), 16.VII.2009, 1 ♂, PK. Klaperův potok JV od 
Čížova (18), 16.VII.2009, 2 ♂ P ♂ P; 15.VI.2013, 1 ♂ P, vše PK. Ppř Klaperova potoka pod ryb-
níkem Starý (22), 16.VII.2009, 1 ♂ P; 18.V.2013, 2 L, vše PK. Ppř Klaperova potoka – ústí (23), 
16.VII.2009, 2 ♂ P ♂ P, PK. Klaperův potok – ústí (24), 14.VI.2009, 1 ♂ P; 7.X.2013, 2 L, vše 
PK. Daníž pod pramenem (33), 17.VII.2009, 5 ♂ P ♂ P, PK. Lukovský potok JZ od Lukova (40), 
17.VII.2009, 1 ♂ 3 ♂ P ♂ P, PK. Lukovský potok – ústí (41), 14.VI.2009, 1 ♂; 17.VII.2009, 3 ♂♂ 
3 ♂ P ♂ P, vše PK. Žlebský potok pod Žlebským rybníkem (52), 17.VII.2009, 1 ♂ P, PK. Žlebský 
potok – ústí (53), 14.VI.2009, 1 ♂ P; 17.VII.2009, 1 ♂ P, vše PK. Hajský potok JV Podmolí (54), 
8.V.2014, 3 L; 7.VI.2014, 2 L 1 ♂ P, vše PK. Hajský potok – ústí (55), 8.V.2014, 4 L, PK. Pram. 
stružka ppř Feliciina potoka (67), 10.VI.2011, 1 L, PK. Feliciin potok – ústí (68), 10.VI.2011, 
1 ♂ P; 20.VII.2013, 2 ♂ P ♂ P, PK. Feliciino údolí (69), 19.VII.–27.VIII.2010, 2 ♂♂ 2 ♀♀, LT, 
JŠ. Hamerský potok – ústí (71), 6.VI.2011, 3 L 4 ♂ P ♂ P; 20.VII.2013, 4 ♂ P ♂ P, vše PK. Hřbi-
tovní potok nad Zadními Hamry (73), 20.VII.2013, 2 ♂♂ 1 L, PK. Mašovický potok – ústí (79), 
29.VII.2008, 5 ♂♂; 16.VI.2013, 4 L, vše PK. Pivovarský potok J od Hradiště (82), 9.V.2014, 1 L, 
PK.
NP Thayatal: Ppř Fugnitz J od Hardeggu (87), 9.V.2014, 2 L, PK. Ppř Fugnitz J od Hardeggu (87), 
8.VI.2014, 1 ♂ P, PK. Ppř Dyje V od Hardeggu (92), 9.V.2014, 3 L, PK.
Druh pramenných stružek a malých potoků, který se v ČR vyskytuje poměrně 
vzácně a jen lokálně, zejména na Moravě, je hojnější (např. v Bílých Karpatech – 
Komzák & Chvojka 2012). Druh byl v minulosti pravděpodobně přehlížený a byl 
dokonce řazen mezi druhy ohrožené (EN – Chvojka et al. 2005). V NP Podyjí i NP 
Thayatal je v přítocích Dyje poměrně běžný.

Hydropsyche incognita Pitsch, 1993
Literární údaje: Chvojka & Novák (2001): Hnanice (IM); Nový Hrádek (IM); Šobes (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 21.VI.–2.IX.2011, 25 ♂♂; 25.VII.–12.VIII.2012, 2 ♂♂, vše LT, 
LČ. Staré vinice (25), 5.VII.–21.IX.2004, 43 ♂♂, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 14.VIII.2001, 
4 ♂♂, LT, FK; 7.VI.2014, 1 ♂, LT, PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 3 ♂♂, LT, 
ČMS. Dyje – Gálišské louky (39), 1.VII.1997, 1 ♂, LT, FK; 2.IX.–3.IX.2011, 11 ♂♂; 23.VII.–11.
VIII.2012, 27 ♂♂, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 25.VII.–2.IX.2011, 17 ♂♂; 
23.VII.2012, 24 ♂♂, vše LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.–3.IX.2011, 173 ♂♂; 23.VII.–
28.VIII.2012, 15 ♂♂, vše LT, LČ. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 1 ♂, PK. Feliciino 
údolí (69), 9.VII.–27.VIII.2010, 18 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 7.VI.–23.IX.2010, 
1284 ♂♂, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Podhradí nad Dyjí 
(127), 5.V.2010, 23 ♂♂ 2 ♂ P ♂ P; 6.V.2015, 1 ♂ P; 16.V.2018, 1 ♂, vše PK; 3.VIII.2013, 6 ♂♂, 
LT, AR. Dyje – Tasovice (138), 19.VIII.2012, 2 ♂♂, LT, AR.

Hydropsyche instabilis (Curtis, 1834)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hardegg (L). Chvojka & 
Novák (2001): Hardeggská vyhlídka (IM). Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. 
(2013): Klaperův potok (L). Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz, (L); Kajabach (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 12.VIII.–2.IX.2011, 26 ♂♂; 25.VII.–12.VIII.2012, 32 ♂♂, vše 
LT, LČ. Klaperův potok – ústí (24), 16.VII.2009, 1 ♂ P, PK. Staré vinice (25), 23.VII.–12.IX.2004, 
7 ♂♂, LT, JŠ. Fládnitzská chata (31), 1.IX.1997, 1 ♂, LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 
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16.VIII.2001, 18 ♂♂, LT, FK; 16.VII.2009, 1 ♂, LT, PK. Dyje – Gálišské louky (39), 4.IX.2002, 
1 ♂, LT, PV; 11.VIII.–3.IX.2011, 8 ♂♂; 23.VII.–28.VIII.2012, 3 ♂♂, vše LT, LČ. Feliciin potok – 
ústí (68), 20.VII.2013, 1 ♂ P, PK. Feliciino údolí (69), 9.VII.–14.IX.2010, 75 ♂♂, LT, JŠ. Braitava 
(72), 15.VIII.2001, 23 ♂♂, LT, FK. Znojmo – Na vyhlídce (77), 15.VI.2010, 1 ♂, LT, JŠ. Mašo-
vický potok – Andělský mlýn (78), 16.VI.2013, 2 ♂ P ♂ P; 21.VII.2013, 1 ♂ P, vše PK. Mašovický 
potok – ústí (79), 21.VII.2013, 2 ♂ P ♂ P, PK.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 8.VI.2014, 4 ♂ P ♂ P, PK. Lpř Kajabach pod hradem 
Kaja (95), 8.VI.2014, 6 ♂ P ♂ P, PK. Kajabach – ústí (96), 9.V.2014, 3 L, PK.
Znojemsko: Rouchovanka – ústí (131), 11.IV.2007, 57 L, PK. Junácký potok – Kamenný most 
(144), 10.VI.2011, 1 ♂ P, PK. Želetavka – Koberův mlýn (147), 4.V.2016, 32 L, PK.

Hydropsyche modesta Navás, 1925
Literární údaje: Chvojka & Novák (2001): Havraníky (IM). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 18.VI.2012, 1 ♂, LT, LČ. Staré vinice (25), 9.VI.–15.IX.2004, 
29 ♂♂, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 12.VI.1997, 2 ♂♂, LT, JM. Dyje – Uhlířova louka 
(38), 16.VIII.2001, 1 ♂, LT, FK. Dyje – Hlubocké louky (45), 18.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ; 2.IX.2011, 
1 ♂, LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 3.IX.2011, 2 ♂♂, LT, LČ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
22.VIII.–24.IX.2010, 4 ♂♂, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Skalky u Havraníků (105), 11.VIII.2008, 4 ♂♂, LT, AR. Dyje – Hevlín (106), 
11.IV.2017, 3 L, PK. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 4 ♂♂, LT, JH. Jevišovka J od Jevišovky 
(114), 1.VIII.2006, 15 L, PK. PP Slanisko Novosedly (120), 1.VIII.2008, 3 ♂♂, LT, RK. Dyje – Je-
višovka (121), 12.VI.2008, 1 ♂, LT, PC; 18.V.2009, 2 ♂♂; 12.VII.2010, 2 ♂♂, vše PK. PP Pustý 
kopec u Konic (122), 24.V.2007, 10 ♂♂, LT, JŠ. PP Vrbovecký rybník (145), 26.VIII.2011, 2 ♂♂, 
LT, AR.

Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Chvojka & Novák (2001): Hardeggská vyhlídka (IM); Havraní-
ky (IM); Hnanice (IM); Nový Hrádek (IM). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 10.VI.–26.VIII.2004, 22 ♂♂, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 
12.VI.1997, 1 ♂, LT, JM. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 1 ♂; 1.IX.1997, 4 ♂♂, vše 
LT, ČMS. Dyje – Gálišské louky (39), 1.VII.1997, 1 ♂, LT, FK. Feliciino údolí (69), 9.IX.2010, 
1 ♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 30.VI.2010, 1 ♂, LT, JŠ.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 9.V.2014, 2 ♂ P ♂ P; 8.VI.2014, 1 ♂, vše PK.
Znojemsko: Božice, pískovna (99), 10.VI.2014, 1 ♂, LT, AR. PP Ječmeniště (113), 11.VII.2008, 
1 ♂, LT, VK. PP Mikulovické jezero (117), 28.VIII.2008, 2 ♂♂, LT, AR. Dyje – Jevišovka (121), 
26.V.2005, 1 ♂ P; 13.V.2010, 1 ♂; 17.VII.2013, 1 ♂, vše PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 
24.V.2007, 2 ♂♂, LT, JŠ. Rameno Dyje – Oblekovice (123), 16.VI.1998, 1 ♂, JJ. Dyje – Pod-
hradí nad Dyjí (127), 3.VIII.2013, 1 ♂, LT, AR. Skalička – ústí (128), 12.VII.2010, 3 ♂♂, PK. 
Dyje – Valtrovice (133), 30.IV.2007, 1 ♂ P, PePa; 12.VI.2008, 3 ♂♂, PC. Dyje – Tasovice (138), 
30.VI.2010, 2 ♂♂, PK; 19.VIII.2012, 3 ♂♂, LT, AR. Želetavka – Koberův mlýn (147), 6.V.2013, 
2 ♂ P ♂ P, PK. Křepička – Želetice (148), 14.VIII.2015, 1 ♂, LT, AR.

Hydropsyche saxonica McLachlan, 1884
Literární údaje: Chvojka & Novák (2001): Hardeggská vyhlídka (IM). Waringer (2003): Hardegg 
(IM). Řezníčková et al. (2013): Gránický potok (L); Klaperův potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok pod Protrženým rybníkem (12), 8.V.2014, 1 L, PK. Klaperův potok 
pod Čížovským lesním rybníkem (14), 16.VII.2009, 1 ♂ P; 21.VII.2013, 1 L, vše PK. Klape-
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rův potok V od Čížova (17), 16.VI.2013, 1 ♂ 4 L 1 ♂ P, PK. Klaperův potok JV od Čížova (18), 
16.VII.2009, 6 ♂ P ♂ P; 20.VII.2013, 5 L, vše PK. Daníž pod pramenem (33), 13.VI.2009, 1 ♂; 
17.VII.2009, 3 ♂ P ♂ P, vše PK. Dyje – Gálišské louky (39), 2.IX.2011, 1 ♂, LT, LČ. Žlebský potok 
pod Žlebským rybníkem (52), 14.VI.2009, 1 ♂ P; 17.VII.2009, 1 ♂, vše PK. Žlebský potok – ústí 
(53), 14.VI.2009, 1 ♂ P, PK. Hajský potok – ústí (55), 8.V.2014, 1 ♂, PK. Feliciin potok – ústí 
(68), 20.VII.2013, 1 ♂ P, PK. Feliciino údolí (69), 19.VII.–11.VIII.2010, 2 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo 
– Na Vyhlídce (77), 4.VII.–9.VIII.2010, 12 ♂♂, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 
16.VI.2013, 1 L 1 ♂ P; 21.VII.2013, 2 ♂ P ♂ P, vše PK. Gránický potok – ústí (85), 13.VII.2014, 
1 ♀ 5 L 1 ♂ P, PK.
NP Thayatal: Ppř Dyje V od Hardeggu (92), 9.V.2014, 1 L, PK. Kajabach pod hradem Kaja (94), 
9.V.2014, 1 ♂ 2 ♂ P ♂ P; 8.VI.2014, 2 ♂ P ♂ P, vše PK. Kajabach – ústí (96), 9.V.2014, 2 L, PK.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 30.IX.2009, 12 L, PK. Ctidružický potok 
SZ od Grešlového Mýta (102), 12.X.2010, 20 L, PK. Plenkovický potok pod Hlubokými Mašův-
kami (108), 11.IX.2006, 34 L, PK. Plenkovický rybník (126), 12.VI.1998, 1 ♂, JJ. Rouchovanka 
– ústí (131), 28.VII.2010, 1 ♂, PK. Nedveka nad Střelicemi (134), 18.V.2015, 3 ♂♂ 1 ♀ 4 L, PK. 
Vevčické kopce (140), 4.V.2014, 1 ♀, RS. Ppř Skaličky – Višňové (141), 31.VII.2008, 5 ♂♂, LT, 
AR. Křepička V od Vítonic (142), 14.IV.2014, 26 L, PK. Junácký potok – Kamenný most (144), 
10.VI.2011, 1 L, PK. Želetavka – Koberův mlýn (147), 30.IX.2013, 4 L, PK. Křepička – Želetice 
(148), 14.VIII.2015, 2 ♂♂, LT, AR.

Hydropsyche siltalai Döhler, 1963
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Chvojka & Novák (2001): Hardeggská vyhlídka (IM); Hnanice 
(IM); Šobes (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 12.VIII.2011, 3 ♂♂, LT, LČ. Staré vinice (25), 16.VII.–21.
IX.2004, 533 ♂♂, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 14.VIII.2001, 80 ♂♂, LT, FK; 12.VII.2014, 
6 ♂♂ 4 ♂ P ♂ P, PK. Dyje – Gálišské louky (39), 2.IX.–3.IX.2011, 11 ♂♂; 11.VIII.2012, 1 ♂, vše 
LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 25.VII.–2.IX.2011, 9 ♂♂; 28.VIII.2012, 2 ♂♂, vše LT, LČ. 
Dyje – Lipinská louka (46), 12.VIII.–3.IX.2011, 127 ♂♂; 23.VII.2012, 4 ♂♂, vše LT, LČ. Feliciino 
údolí (69), 19.VII.2010, 1 ♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 4.VII.2010, 1 ♂, LT, JŠ.
Znojemsko: Plenkovický potok pod Hlubokými Mašůvkami (108), 11.IX.2006, 10 L, PK. PP 
Oleksovická mokřina (125), 28.VII.2013, 1 ♂, LT, AR. Rouchovanka – ústí (131), 2.X.2007, 63 L, 
PK. Nedveka nad Střelicemi (134), 1.X.2009, 18 L, PK. Dyje – Tasovice (138), 14.IV.2016, 16 L; 
22.IX.2016, 6 L, vše PK. Želetavka – Koberův mlýn (147), 4.V.2016, 62 L, PK.

Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 1 ♂, LT, PK. Staré vinice (25), 19.VII.–20.
VIII.2004, 15 ♂♂ 4 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 12.VII.2014, 2 ♀♀, LT, PK. Fládnitzská 
chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 1 ♂, LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VII.2009, 3 ♂♂, LT, 
PK. Dyje – Gálišské louky (39), 3.IX.2011, 8 ♂♂, LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.–25.
VII.2011, 4 ♂♂ 5 ♀♀, LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.–12.VIII.2011, 33 ♂♂ 17 ♀♀, 
LT, LČ. Dyje pod Zadními Hamry (63), 20.VII.2013, 1 ♀, LT, PK. Feliciino údolí (69), 12.VII.–22.
VII.2010, 4 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 25.VI.–22.VIII.2010, 795 ♂♂ 230 ♀♀, LT, 
JŠ.
Znojemsko: Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 3.VIII.2013, 40 ♂♂ 4 ♀♀, LT, AR; 24.VII.2014, 
3 ♂♂ 5 ♀♀; 16.V.2018, 10 ♂♂ 7 ♀♀, vše PK. PP Kaolinka (130), 12.VI.2007, 1 ♂, LT, AR. Rou-
chovanka – ústí (131), 28.VII.2010, 1 ♂ 3 ♀♀, PK. Dyje – Valtrovice (133), 12.VI.2008, 1 ♀, PC. 
Dyje – Tasovice (138), 30.VI.2010, 1 ♂, PK; 19.VIII.2012, 1 ♀, LT, AR. Želetavka – Koberův 
mlýn (147), 4.V.2016, 65 L; 4.X.2016, 3440 L, vše PK.
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Čeleď: Phryganeidae

Agrypnia varia (Fabricius, 1793)
Literární údaje: Chvojka & Komzák (2008): Hnanice (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 18.VI.–11.VIII.2012, 1 ♂ 1 ♀, LT, LČ. Čížovský lesní rybník (13), 
15.VI.2013, 1 ♂, LT, PK. Staré vinice (25), 31.VII.–13.VIII.2004, 2 ♂♂, LT, JŠ. Pustý rybník (50), 
8.V.2014, 2 L, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 19.VI.–21.VI.2010, 1 ♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 2 ♂♂, LT, JH. PP Mikulovické jezero (117), 
8.VIII.2016, 3 ♂♂, LT, AR. PP Slanisko Novosedly (120), 1.VIII.2008, 1 ♀, LT, RK. PP Čekal 
(124), 12.VIII.2008, 1 ♀, LT, AR. PP Vrbovecký rybník (145), 26.VIII.2011, 1 ♂ 1 ♀, LT, AR.

Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1761)    NT
Materiál:
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 22.IV.2009, 2 ♂♂, PK. Nedveka nad Střeli-
cemi (134), 22.IV.2009, 4 ♂♂, PK.

Druh žijící v různých typech mokřadů středních a nižších poloh. Poměrně malý po-
čet nálezů v ČR i na Znojemsku může být způsoben časným jarním výletem dospěl-
ců a ve skutečnosti bude druh zřejmě hojnější.

Phryganea bipunctata Retzius, 1783
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hlubocké louky (45), 18.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ.

Phryganea grandis Linnaeus, 1758    NT
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 18.VI.2012, 1 ♂, LT, LČ. Staré vinice (25), 9.VI.2004, 1 ♂, LT, JŠ. 
Feliciino údolí (69), 28.VI.–21.VIII.2010, 4 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 9.VIII.–12.
VIII.2010, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Božický mokřad (100), 12.VIII.2010, 1 ♀, LT, AR. PP Ječmeniště (113), 
11.VII.2008, 1 ♂, LT, VK. PR Tisová stráň (115), 22.VII.2013, 1 ♂, LT, AR. Miroslavský rybník 
(118), 15.VIII.2007, 1 ♀, LT, AR. PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 1 ♀, LT, AR. Dyje – Tasovice 
(138), 19.VIII.2012, 1 ♀, LT, AR.

Široce rozšířený druh stojatých vod vyskytující se však lokálně a nepočetně.

Trichostegia minor (Curtis, 1834)    NT
Materiál:
Znojemsko: PP Slanisko Novosedly (120), 1.VIII.2008, 1 ♀, LT, RK.

Druh se v ČR vyskytuje lokálně ve stojatých vodách, často též periodických.

Čeleď: Brachycentridae

Brachycentrus maculatus (Fourcroy, 1785)   NT
Literární údaje: Obr (1969): Dyje ve Znojmě (IM). Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); 
Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg 
(IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 12.VIII.2011, 96 ♂♂ 156 ♀♀; 12.VIII.2012, 2 ♂♂, vše LT, LČ. 
Staré vinice (25), 16.VII.2004, 4 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 12.IV.–26.VII.2001, 
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22 ♂♂ 3 ♀♀, PT; 17.VII.2009, 1 ♂; 30.VI.2010, 49 ♂♂ 13 ♀♀; 7.VI.2014, 3 ♂♂ 14 ♀♀, LT; 
12.VII.2014, 54 ♂♂ 50 ♀♀, LT; 13.VII.2018, 1 ♂ 2 ♀♀, vše PK. Dyje – Gálišské louky (39), 
20.V.1992, 13 L, PC; 27.VII.–3.IX.2011, 104 ♂♂ 100 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 166 ♂♂ 59 ♀♀, 
vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.–25.VII.2011, 160 ♂♂ 11 ♀♀; 12.VIII.2012, 3 ♂♂, 
vše LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.–12.VIII.2011, 50 ♂♂ 329 ♀♀, LT, LČ. Dyje pod 
Zadními Hamry (63), 20.VII.2013, 13 ♀♀, LT, PK. Dyje – Znojmo (76), 11.V.2006, 133 L, PK.

Druh vyskytující se v ČR lokálně, nejvíce v čistých podhorských říčkách a řekách. 
V NP Podyjí se vyskytuje v řece Dyji, v úseku nad Znojemskou přehradou dokonce 
ve vysokých početnostech.

Brachycentrus montanus Klapálek, 1892
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).

Publikovaný údaj vychází z odchytu jedné samice na světlo u Dyje v Hardeggu 
(Waringer 2003). Výskyt tohoto horského až podhorského druhu v Dyji se nepoda-
řilo potvrdit. 

Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 28.IV.–29.IV.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 7.IX.2015, 
2 L; 30.IV.2018, 1 ♂ 6 ♀♀, vše PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.IV.2018, 2 ♀♀, PK.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 3.V.2010, 14 ♂♂ 3 ♀♀; 8.IV.2014, 2 ♀♀; 11.IV.2017, 
8 ♂♂ 5 ♀♀; 19.IV.2018, 17 ♂♂ 9 ♀♀ 1 ♂ P, vše PK. Mlýnská strouha SV od Jaroslavic (112), 
20.IV.2007, 3 ♂ P ♂ P 3 ♀ P ♀ P, PK. Jevišovka J od Jevišovky (114), 23.IV.2012, 11 ♂♂ 3 ♀♀, 
PK. Dyje – Jevišovka (121), 13.V.2010, 21 ♂♂ 10 ♀♀; 11.IV.2017, 1 ♀ P, vše PK. Dyje – Podhradí 
nad Dyjí (127), 19.IX.2018, 1 L, PK. Dyje – Tasovice (138), 14.IV.2016, 6 L; 22.IX.2016, 2 L, vše 
PK.

Druh se běžně vyskytuje v Dyji od Vranova nad Dyjí až po ústí do Moravy (Komzák 
nepubl.).

Čeleď: Goeridae

Goera pilosa (Fabricius, 1775)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Papírna (L).
Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 1 ♀, LT, PK. Rybník Dehťák (16), 19.V.2013, 
5 ♂♂, PK. Staré vinice (25), 6.VII.–9.VII.2004, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ. 
Dyje – Devět mlýnů (28), 12.IV.–26.VII.2001, 1 ♂, PT; 13.VI.2009, 7 ♂♂ 1 ♀; 30.VI.2010, 3 ♂♂; 
12.VII.2014, 2 ♀♀, LT; 13.VII.2018, 5 ♂♂ 5 ♀♀, vše PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.
VIII.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Dyje – Hlubocké louky (45), 23.VII.2012, 3 ♂♂, LT, LČ. Feliciino údolí 
(69), 8.VI.–6.VII.2010, 3 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Dyje – Znojmo (76), 15.VII.1959, 1 ♂, SO. Znojmo – 
Na Vyhlídce (77), 26.VI.–17.VII.2010, 5 ♂♂ 7 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Božice, pískovna (99), 10.VI.2014, 3 ♀♀, LT, AR. Ctidružický potok SZ od Grešlo-
vého Mýta (102), 11.IV.2013, 10 L, PK. Dyje – Hevlín (106), 25.IV.2013, 2 L; 19.IV.2018, 3 L; 
13.VII.2018, 2 ♂♂, vše PK. Plenkovický potok pod Hlubokými Mašůvkami (108), 7.X.2009, 2 L, 
PK. Dyje – Jevišovka (121), 11.IV.2017, 1 L; 8.IX.2017, 1 L, vše PK. PP Pustý kopec u Konic 
(122), 24.V.2007, 2 ♀♀, LT, JŠ. Skalička – ústí (128), 12.VII.2010, 1 ♀, PK. Rouchovanka – ústí 
(131), 11.IV.2007, 12 L, PK. Dyje – Valtrovice (133), 12.VI.2008, 6 ♂♂ 1 ♀, PC. Dyje – Taso-
vice (138), 30.VI.2010, 1 ♀, PK; 19.VIII.2012, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, AR. Křepička V od Vítonic (142), 
14.IV.2014, 1 L; 9.IX.2014, 2 L, vše PK. Želetavka – Koberův mlýn (147), 4.X.2016, 1 L, PK.
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Lithax obscurus (Hagen, 1859)     NT
Literární údaje: Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz (L).
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok pod rybníkem Pod Lesnou (9), 8.V.2014, 3 ♂♂ 9 ♂ P ♂ P 2 ♀ P ♀ P; 
7.VI.2014, 1 ♂, vše PK. Klaperův potok pod Protrženým rybníkem (12), 8.V.2014, 3 ♂♂ 1 ♀, 
PK. Klaperův potok V od Čížova (17), 19.V.2013, 1 ♂ P 1 ♀ P, PK. Daníž pod pramenem (33), 
17.VII.2009, 1 L, PK. Březinka – ústí (36), 16.VII.2009, 1 L, PK. Hajský potok JV Podmolí (54), 
8.V.2014, 2 ♂♂; 7.VI.2014, 3 ♂♂ 2 L 1 ♂ P, vše PK. Trauznický potok – ústí (59), 8.V.2014, 2 ♂♂, 
PK. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 19.V.2013, 2 ♂♂ 1 ♀, PK.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 22.IV.2009, 1 ♀ 337 L 5 ♂ P ♂ P 1 ♀ P, 
PK. Ctidružický potok SZ od Grešlového Mýta (102), 5.V.2010, 1 ♀ P, PK. Jevišovka nad Grešlo-
vým Mýtem (104), 30.IX.2015, 6 L, PK. Plenkovický potok pod Hlubokými Mašůvkami (108), 
7.X.2009, 1 L, PK.

Druh vyskytující se v potocích a pramenných stružkách nižších poloh. V ČR znám 
donedávna pouze z jednotlivých nálezů a proto byl dříve zařazen mezi zranitelné 
druhy (VU – Chvojka et al. 2005). Podle nových nálezů může být lokálně hojnější 
(např. v Bílých Karpatech – Komzák & Chvojka 2012). Na Znojemsku se vyskytu-
je v řadě potoků, zejména v přítocích Dyje v NP Podyjí.

Silo nigricornis (Pictet, 1834)     NT
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 9.VII.2004, 1 ♂, LT, JŠ.

Druh potoků a říček středních a nižších poloh je v ČR sbírán jen lokálně. Jediný 
samec zachycený ve světelném lapači na svahu nad Hnanicemi může pocházet ze 
širšího okolí a nedokazuje výskyt tohoto druhu na Znojemsku.

Silo pallipes (Fabricius, 1781)
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok pod rybníkem Pod Lesnou (9), 12.VII.2014, 1 ♂ P, PK. Klaperův po-
tok pod Protrženým rybníkem (12), 7.VI.2014, 1 ♂, PK. Klaperův potok – ústí (24), 14.VI.2009, 
1 ♂ P, PK.Lukovský potok JZ od Lukova (40), 17.VII.2009, 1 ♂ P, PK. Feliciin potok – ústí (68), 
18.V.2013, 1 L, PK. Feliciino údolí (69), 12.VII.–13.VIII.2010, 20 ♂♂, LT, JŠ. Hřbitovní potok nad 
Zadními Hamry (73), 20.VII.2013, 1 L, PK. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 19.V.2013, 
1 ♂ 1 L, PK.
NP Thayatal: Fugnitz J od Hardeggu (88), 9.V.2014, 1 ♂ P 1 ♀ P, PK. Fugnitz nad Hardeggem 
(89), 9.V.2014, 1 ♀ 2 ♂ P ♂ P; 8.VI.2014, 1 ♀, PK. Kajabach pod hradem Kaja (94), 8.VI.2014, 
1 ♂, PK.
Znojemsko: Plenkovický potok pod Hlubokými Mašůvkami (108), 23.IV.2012, 2 L, PK. Roucho-
vanka – ústí (131), 11.IV.2007, 1 L, PK.

Silo piceus (Brauer, 1857)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – Hardegg (L); Dyje – 
Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 7.VI.2011, 5 ♂♂ 2 ♀♀, PK; 21.VI.–12.VIII.2011, 27 ♂♂ 14 ♀♀, 
LT, LČ; 25.VII.–12.VIII.2012, 10 ♂♂ 17 ♀♀, LT, LČ; 8.VI.2014, 5 ♂♂ 3 ♀♀, PK. Staré vinice 
(25), 9.VI.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 28.V.1998, 1 ♂ 3 ♀♀, MT, JM; 31.V.2004, 
1 ♂; 13.VI.2009, 3 ♂♂ 1 ♀; 30.VI.2010, 4 ♂♂ 1 ♀; 8.V.2014, 10 ♂♂ 1 ♀ P, LT; 7.VI.2014, 
9 ♂♂ 9 ♀♀, LT; 12.VII.2014, 1 ♂ 4 ♀♀, LT; 30.IV.2018, 1 ♂ P, vše PK. Fládnitzská chata (31), 
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12.VI.–12.VI.1997, 1 ♂, LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 2 ♂♂, LT, FK; 
16.VII.2009, 33 ♂♂ 27 ♀♀, LT, PK. Dyje – Gálišské louky (39), 20.V.1992, 1 ♂ P, PC; 21.VI.2011, 
6 ♂♂; 16.VI.–11.VIII.2012, 32 ♂♂ 46 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.–25.
VII.2011, 47 ♂♂ 19 ♀♀; 23.VII.–12.VIII.2012, 22 ♂♂ 10 ♀♀, vše LT, LČ; 14.V.2014, 1 ♂, RS. 
Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.–12.VIII.2011, 90 ♂♂ 32 ♀♀; 23.VII.2012, 2 ♂♂ 3 ♀♀, vše LT, 
LČ. Žlebský potok – ústí (53), 14.VI.2009, 1 ♂ 1 ♀; 17.VII.2009, 1 ♂, vše PK. Dyje pod Zadními 
Hamry (63), 20.VII.2013, 1 ♂ 3 ♀♀, LT; 20.VII.2013, 1 ♂ 1 ♀, vše PK. Znojmo – Na Vyhlídce 
(77), 1.VII.–4.VII.2010, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Rouchovanka – ústí (131), 11.IV.2007, 55 L, PK.

Čeleď: Lepidostomatidae
Crunoecia irrorata (Curtis, 1834)
Literární údaje: Pařil & Sukač (1997): prameny v NP Podyjí (L).
Materiál:
NP Podyjí: Mahrova studánka – stružka (3), 6.VI.2011, 2 ♂♂ 4 ♀♀; 15.VI.2013, 1 ♀; 20.VII.2013, 
1 ♂ 2 ♀♀, vše PK. Studánka Pod slujemi – stružka (5), 20.VII.2013, 1 ♂ 2 ♀♀, PK. Plačkova stu-
dánka – stružka (8), 20.VII.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. Staré vinice (25), 8.VII.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Grube-
rova studánka (30), 13.VI.2009, 2 ♂♂ 5 ♀♀; 17.VII.2009, 2 ♂♂ 4 ♀♀, vše PK. Žlebský potok pod 
Žlebským rybníkem (52), 17.VII.2009, 1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 8.VI.–3.VII.2010, 2 ♂♂, LT, 
JŠ. Pivovarský potok – pramenná stružka (81), 21.VII.2013, 1 ♀, PK.

Lepidostoma basale (Kolenati, 1848)
Literární údaje (jako Lasiocephala basalis): Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L); 
Dyje – Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM). Pichler-Scheder & 
Gumpinger (2016): Fugnitz (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 17.IX.1991, 1 ♂ 2 ♀♀, LT, FK; 2.IX.1997, 2 ♀♀, LT, JM; 
24.VIII.1998, 1 ♂ 2 ♀♀, LT, FK; 25.VII.–12.VIII.2011, 9 ♂♂ 8 ♀♀; 25.VII.–12.VIII.2012, 5 ♂♂ 
23 ♀♀, vše LT, LČ. Čížovský lesní rybník (13), 10.VIII.2017, 1 ♂ 8 ♀♀, LT, AR. Staré vinice (25), 
24.VI.–7.IX.2004, 234 ♂♂ 956 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 22.VI.2001, 2 ♀♀, LT, JH. 
Dyje – Devět mlýnů (28), 14.VI.1998, 17 ♂♂ 2 ♀♀, JJ; 11.IX.1998, 9 ♀♀, LT, JH; 25.VIII.1999, 
2 ♂♂ 2 ♀♀; 14.VIII.2001, 3 ♀♀, vše LT, FK; 12.IV.–26.VII.2001, 2 ♂♂, PT; 17.VII.2009, 1 ♀; 
30.VI.2010, 1 ♀; 7.VI.2014, 4 ♂♂, LT; 12.VII.2014, 3 ♀♀, LT; 13.VII.2018, 9 ♂♂ 16 ♀♀, vše PK. 
Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 55 ♂♂ 145 ♀♀; 1.IX.1997, 12 ♂♂ 10 ♀♀, vše LT, 
ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 5 ♂♂ 30 ♀♀, LT, FK; 16.VII.2009, 6 ♀♀, LT, PK. 
Dyje – Gálišské louky (39), 20.V.1992, 3 L, PC; 1.VII.1997, 3 ♂♂, LT, FK; 11.VIII.–3.IX.2011, 
3 ♂♂; 23.VII.2012, 2 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.–2.IX.2011, 20 ♂♂ 
17 ♀♀, LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.–12.VIII.2011, 9 ♂♂ 24 ♀♀, LT, LČ. Žlebský 
rybník (51), 13.VI.2009, 1 ♀, LT, PK. Žlebský potok pod Žlebským rybníkem (52), 17.VII.2009, 
1 ♂, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 3 ♂♂ 3 ♀♀; 20.VII.2013, 4 ♂♂ 2 ♀♀, LT; 
20.VII.2013, 1 ♂ 1 ♀, vše PK. Feliciino údolí (69), 8.VI.–8.IX.2010, 453 ♂♂ 271 ♀♀, LT, JŠ. 
Braitava (72), 15.VIII.2001, 12 ♀♀, LT, FK. Dyje – Znojmo (76), 11.V.2006, 50 L; 20.VII.2006, 
2 L, vše PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 22.VI.–31.VII.2010, 17 ♂♂ 50 ♀♀, LT, JŠ.
NP Thayatal: Fugnitz J od Hardeggu (88), 9.V.2014, 1 L, PK. Fugnitz nad Hardeggem (89), 
9.V.2014, 1 L; 8.VI.2014, 1 ♂ 2 ♀♀, vše PK.
Znojemsko: Želetavka – Koberův mlýn (147), 4.X.2016, 20 L, PK.

Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775)
Literární údaje: Obr (1969): Dyje ve Znojmě (L). Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje 
– Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 17.IX.1991, 1 ♂; 24.VIII.1998, 1 ♂, vše LT, FK; 2.IX.1997, 4 ♂♂ 
47 ♀♀, LT, JM. Staré vinice (25), 16.VII.–19.IX.2004, 16 ♂♂ 21 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřeso-
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viště (27), 12.IX.1998, 1 ♀, LT, JH. Dyje – Devět mlýnů (28), 11.IX.1998, 2 ♂♂ 6 ♀♀, LT, JH; 
14.VIII.2001, 5 ♂♂ 6 ♀♀, LT, FK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 13 ♂♂ 15 ♀♀; 
1.IX.1997, 2 ♂♂ 2 ♀♀, vše LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 10 ♂♂ 10 ♀♀, 
LT, FK. Dyje – Gálišské louky (39), 23.VIII.2002, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, PV; 3.IX.2011, 2 ♀♀, LT, LČ. 
Dyje – Hlubocké louky (45), 25.VII.–2.IX.2011, 6 ♀♀, LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 
3.IX.2011, 2 ♀♀, LT, LČ. Feliciino údolí (69), 15.VIII.–1.IX.2010, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Znojmo – Na 
Vyhlídce (77), 29.VI.–22.VIII.2010, 20 ♂♂ 33 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 11.IV.2016, 2 L; 19.IV.2018, 2 L, vše PK. PP Oleksovická mok-
řina (125), 28.VII.2013, 1 ♀, LT, AR. Rouchovanka – ústí (131), 2.X.2007, 16 L, PK. Dyje – Val-
trovice (133), 12.VI.2008, 1 ♂, PC. Dyje – Tasovice (138), 14.IV.2016, 26 L; 22.IX.2016, 24 L, vše 
PK. Želetavka – Koberův mlýn (147), 4.V.2016, 32 L; 4.X.2016, 51 L, vše PK.

Čeleď: Limnephilidae

Podčeleď: Dicosmoecinae

Ironoquia dubia (Stephens, 1837)
Literární údaje: Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Daníž pod pramenem (33), 13.VI.2009, 2 L, PK. Daníž nad Hnanicemi (34), 
13.VI.2009, 1 L, PK. Březinka – ústí (36), 19.V.2013, 1 L, PK.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 22.IV.2009, 8 L, PK. Ctidružický potok SZ 
od Grešlového Mýta (102), 11.IV.2006, 16 L; 5.V.2010, 7 L, vše PK. Jevišovka nad Grešlovým Mý-
tem (104), 22.IV.2009, 1 L; 23.IV.2012, 2 L, vše PK. Plenkovický potok pod Hlubokými Mašůvka-
mi (108), 23.IV.2012, 1 L, PK. Anšovský potok JV od Hrabětic (109), 18.IX.2006, 1 ♂, MS. Rou-
chovanka – ústí (131), 12.IV.2013, 4 L, PK. Nedveka nad Střelicemi (134), 22.IV.2009, 1 L, PK.

Podčeleď: Drusinae

Drusus annulatus (Stephens, 1837)
Literární údaje: Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz (L).
Materiál:
NP Podyjí: Feliciino údolí (69), 9.IX.2010, 1 ♂, LT, JŠ.

Podčeleď: Limnephilinae, Tribus: Limnephilini

Anabolia furcata Brauer, 1857
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 20.IX.1993, 2 ♂♂, PC; 5.X.2014, 2 ♂♂ 3 ♀♀, PK. Čížovský lesní 
rybník (13), 7.X.2013, 6 ♂♂, PK. Rybník Dehťák (16), 7.X.2013, 4 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Klaperův potok 
V od Čížova (17), 7.X.2013, 1 ♀, PK. Rybník Starý (21), 7.X.2013, 2 ♀♀, PK. Staré vinice (25), 
14.IX.–15.IX.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 10.X.2009, 1 ♂ 2 ♀♀; 29.X.2009, 1 ♂, 
vše PK. Rybník Kazderák (42), 8.X.2013, 3 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Horní Onšovská tůň (44), 20.VII.2013, 
2 L, PK. Žlebský rybník (51), 20.V.1992, 5 L, PC. Rybník Dolní Jejkal (58), 7.X.2013, 1 ♂ 
2 ♀♀, PK. Dyje – Vranov nad Dyjí (62), 8.X.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 
8.X.2013, 3 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Feliciino údolí (69), 26.IX.–28.IX.2010, 9 ♂♂, LT, JŠ. Dyje – Znojmo 
(76), 29.X.2009, 2 ♂♂, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 26.IX.2010, 2 ♂♂, LT, JŠ. VN Znojmo 
J od Hradiště (83), 4.X.2014, 1 ♂, PK.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 30.IX.2009, 1 ♂ 3 ♀♀, PK. Ctidružický 
potok SZ od Grešlového Mýta (102), 5.V.2010, 28 L, PK. Jevišovka nad Grešlovým Mýtem (104), 
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22.IV.2009, 7 L, PK. Dyje – Hevlín (106), 3.V.2010, 4 L; 19.IV.2018, 4 L, vše PK. Plenkovický 
potok pod Hlubokými Mašůvkami (108), 11.IX.2006, 1 ♂ P 1 ♀ P, PK. Jevišovka J od Jevišovky 
(114), 23.IV.2012, 2 L, PK. Lom Mašovice (116), 4.X.2014, 2 ♀♀, PK. Dyje – Jevišovka (121), 
13.V.2010, 4 L, PK. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 5.V.2010, 1 L; 14.IX.2010, 1 ♂, vše PK. Ska-
lička – ústí (128), 25.IV.2007, 2 L, PK. Rouchovanka – ústí (131), 5.V.2016, 2 L, PK. Nedveka nad 
Střelicemi (134), 1.X.2009, 1 ♂; 22.IX.2015, 1 ♂ 1 ♀ 2 ♀ P ♀ P, vše PK. Dyje – Tasovice (138), 
19.VIII.2012, 1 ♂, LT, AR; 14.IV.2016, 6 L, PK. Křepička V od Vítonic (142), 14.IV.2014, 6 L, PK. 
Vracovický rybník (143), 24.IX.1995, 1 ♂, JJ. Želetavka – Koberův mlýn (147), 4.V.2016, 9 L, PK.

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok pod rybníkem Pod Lesnou (9), 4.X.2014, 1 ♀, PK. Protržený rybník 
(10), 8.V.2014, 1 ♀, PK. Mokřad pod Protrženým rybníkem (11), 8.V.2014, 1 ♂ 2 ♀♀ 1 L, PK. 
Mokřad a tůně SV od Čížova (15), 19.V.2013, 4 ♂♂ 1 ♀; 7.X.2013, 1 ♀, vše PK. Klaperův potok V 
od Čížova (17), 21.VII.2013, 1 ♀; 7.X.2013, 1 ♀, vše PK. Ppř Klaperova potoka nad rybníkem Sta-
rý (20), 7.X.2013, 1 ♀, PK. Rybník Starý (21), 18.V.2013, 3 ♀♀; 15.VI.2013, 1 ♂; 7.X.2013, 2 ♀♀, 
vše PK. Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý (22), 15.VI.2013, 1 ♀; 20.VII.2013, 1 ♂, vše 
PK. Staré vinice (25), 26.V.–31.VIII.2004, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 13.IX.1998, 
1 ♂ 1 ♀, LT, JH; 8.V.2003, 1 ♂ 1 ♀, LT, PK. Daníž mokřad (35), 13.VI.2009, 1 ♂, PK. Březinka 
– ústí (36), 19.V.2013, 1 ♂ 1 ♀; 7.X.2013, 3 ♀♀, vše PK. Rybník Pod Lesnou (37), 8.V.2014, 1 ♂ 
1 ♀ P, PK. Rybník Kazderák (42), 19.V.2013, 3 ♂♂ 2 ♀♀; 8.X.2013, 2 ♂♂, vše PK. Dyje – Lipin-
ská louka (46), 10.V.2012, 1 ♂, LT, LČ. Podmolí – strouha (47), 9.V.2014, 1 ♀, PK. Rybník Dolní 
Jejkal (58), 7.X.2013, 1 ♀, PK. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 8.V.2014, 1 ♀, PK. Feliciin 
potok pod Jejkalem (66), 7.X.2013, 1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 14.VIII.–14.IX.2010, 2 ♂♂, LT, 
JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 8.IX.–3.X.2010, 7 ♂♂, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn 
(78), 28.VIII.2001, 1 ♂ 1 ♀; 19.V.2013, 1 ♂; 8.X.2013, 2 ♀♀, vše PK. Mašovický potok – ústí 
(79), 29.VII.2008, 2 ♂♂; 8.X.2013, 1 ♀, vše PK. Lpř Dyje JZ od Hradiště (80), 21.VII.2013, 2 ♂♂, 
PK.
Znojemsko: PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 1 ♂, LT, JH. Dyje – Tasovice (138), 19.VIII.2012, 
1 ♀, LT, AR. Vracovický rybník (143), 24.IX.1995, 1 ♀, JJ.

Grammotaulius nigropunctatus (Retzius, 1783)
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 24.X.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Lukovský potok – ústí (41), 17.VII.2009, 
1 ♂, PK. Feliciino údolí (69), 28.IX.2010, 1 ♀, LT, JŠ.
NP Thayatal: Heimatkreuz (86), 25.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ. Steinerne Wand (97), 11.V.2009, 1 ♀, LT, 
JŠ.
Znojemsko: Dyje – Jevišovka (121), 13.V.2010, 1 ♀, PK.

Limnephilus affinis Curtis, 1834
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 10.VI.–21.X.2004, 2 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Hlubocké louky (45), 
18.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ. Feliciino údolí (69), 26.IX.–9.X.2010, 1 ♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Braitava (72), 
1.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 26.IV.–25.X.2010, 6 ♂♂ 13 ♀♀, LT, JŠ.
NP Thayatal: Heimatkreuz (86), 25.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ.

Limnephilus auricula Curtis, 1834
Materiál:
NP Podyjí: Protržený rybník (10), 8.V.2014, 1 ♀ P, PK. Rybník Starý (21), 15.VI.2013, 1 ♀, PK. 
Staré vinice (25), 7.X.–24.X.2004, 5 ♂♂, LT, JŠ. PP Fládnitzské vřesoviště (32), 11.V.2009, 1 ♂, 



161

LT, JŠ. Daníž mokřad (35), 13.VI.2009, 1 ♂ 1 ♀, PK. Dyje – Hlubocké louky (45), 18.V.2009, 
8 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. Feliciino údolí (69), 5.IX.–9.X.2010, 11 ♂♂, LT, JŠ. Mokřad pod Ledovými 
slujemi (75), 5.VI.2011, 1 ♀, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 24.V.–6.X.2010, 10 ♂♂ 3 ♀♀, LT, 
JŠ.
NP Thayatal: Steinerne Wand (97), 11.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ.
Znojemsko: Mokřad SZ od Grešlového Mýta (103), 1.VI.2010, 3 ♂♂ 5 ♀♀, PK. Dyje – Jevišovka 
(121), 13.V.2010, 1 ♀, PK.

Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 18.X.–25.X.2004, 6 ♂♂, LT, JŠ. Fládnitzská chata (31), 12.VI.–12.
VI.1997, 1 ♂, LT, ČMS. Feliciino údolí (69), 25.V.–26.IX.2010, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Znojmo – Na 
Vyhlídce (77), 4.X.–31.X.2010, 2 ♂♂, LT, JŠ.

Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Devět mlýnů (28), 28.XI.2002, 1 ♂, MT, OM. Pustý rybník (50), 7.VI.2014, 
1 ♂, PK. Rybník Horní Jejkal (56), 10.VI.2011, 2 ♂♂, PK. Rybník Dolní Jejkal (58), 7.VI.2011, 
1 ♂; 7.X.2013, 1 ♀, vše PK. Feliciino údolí (69), 7.X.2010, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Znojmo (76), 
21.X.1959, 1 ♂, SO. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 19.VI.–25.IX.2010, 2 ♂♂, LT, JŠ.
Znojemsko: Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 21.X.1959, 1 ♀, SO. Rybník Vlkov (137), 
11.VI.2008, 2 ♂♂, PC.

Limnephilus extricatus McLachlan, 1865
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 12.VIII.2011, 1 ♂, LT, LČ. Protržený rybník (10), 8.V.2014, 1 ♂ 
3 ♀ P ♀ P, PK. Klaperův potok pod Protrženým rybníkem (12), 8.V.2014, 1 ♀ P, PK. Rybník Pod 
Lesnou (37), 8.V.2014, 1 ♂ P, PK.
Znojemsko: PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 1 ♂ 1 ♀, LT, AR.

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Protržený rybník (10), 8.V.2014, 1 ♂ P, PK. Čížovský lesní rybník (13), 19.V.2013, 
1 ♂ P; 15.VI.2013, 2 ♀♀, LT; 7.X.2013, 2 ♀♀, vše PK. Rybník Starý (21), 18.V.2013, 1 ♀ P; 
15.VI.2013, 1 ♂ 2 ♀♀ 1 ♀ P; 7.X.2013, 2 ♀♀, vše PK. Dyje – Hlubocké louky (45), 18.V.2009, 
1 ♀, LT, JŠ. Tůně u Pustého rybníka (49), 7.VI.2014, 1 ♀ 2 ♀ P ♀ P, PK. Pustý rybník (50), 
7.VI.2014, 1 ♂ 3 ♀♀ 1 ♂ P 1 ♀ P; 4.X.2014, 3 ♀♀, vše PK. Rybník Dolní Jejkal (58), 7.VI.2011, 
1 ♀; 7.X.2013, 1 ♀, vše PK. Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ. Fe-
liciino údolí (69), 5.IX.–7.X.2010, 16 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 11.IX.–6.X.2010, 
18 ♂♂ 5 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Božický mokřad (100), 12.VIII.2010, 1 ♂, LT, AR. Mokřad SZ od Grešlového 
Mýta (103), 1.VI.2010, 1 ♂; 12.X.2010, 1 ♀, vše PK. PR Tisová stráň (115), 22.VII.2013, 1 ♂, LT, 
AR. Rybník Vlkov (137), 11.VI.2008, 1 ♂, PC.

Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
Znojemsko: Želetavka – Koberův mlýn (147), 6.V.2013, 1 ♂, PK.
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Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758)
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 13.X.–23.X.2004, 6 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 7.IX.
–31.X.2010, 8 ♂♂, LT, JŠ.

Limnephilus hirsutus (Pictet, 1834)
Materiál:
Znojemsko: PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 3 ♂♂, LT, AR.

Limnephilus ignavus McLachlan, 1865
Materiál:
NP Podyjí: Protržený rybník (10), 7.VI.2014, 2 ♂♂ 3 ♀♀, PK. Mokřad u Reškovy louky (19), 
15.VI.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. Staré vinice (25), 17.X.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Feliciin potok pod Jejkalem 
(66), 7.X.2013, 1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 25.VIII.–8.X.2010, 23 ♂♂ 4 ♀♀, LT, JŠ. Znojmo – 
Na Vyhlídce (77), 26.IX.–9.X.2010, 4 ♂♂, LT, JŠ.
Znojemsko: Rybník Jankovec (98), 10.VI.1998, 1 ♂, JJ. Horní štítarský rybník (136), 23.IX.1995, 
3 ♀♀, JJ.

Limnephilus incisus Curtis, 1834    VU
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 22.VII.2004, 1 ♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Rakšické louky (119), 13.VI.2008, 1 ♀, JH. PP Oleksovická mokřina (125), 
28.VII.2013, 1 ♂, LT, AR.

Druh zarostlého litorálu stojatých vod nacházený na území ČR jen ojediněle.

Limnephilus lunatus Curtis, 1834
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – Hardegg (L). 
Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Gránický potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 17.IX.1991, 1 ♂ 2 ♀♀, LT, FK; 20.IX.1993, 1 ♂, PC. 
Dyje – Hardegg (1), 2.IX.1997, 6 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JM; 24.VIII.1998, 4 ♂♂ 1 ♀, LT, FK. Rybník 
Dehťák (16), 7.X.2013, 1 ♀, PK. Rybník Starý (21), 15.VI.2013, 2 ♂♂, PK. Klaperův potok – ústí 
(24), 20.IX.1993, 1 ♀, PC. Staré vinice (25), 25.VI.–26.X.2004, 33 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Havranické 
vřesoviště (27), 27.IX.2014, 1 ♂, LT, VK. Dyje – Devět mlýnů (28), 13.IX.1998, 6 ♂♂ 6 ♀♀, LT, 
JH; 28.XI.2002, 1 ♀, MT, OM. Březinka – ústí (36), 7.X.2013, 1 ♀, PK. Rybník Kazderák (42), 
16.VI.2013, 1 ♂, PK. Rybník J od Podmolí (48), 7.VI.2014, 5 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Tůně u Pustého 
rybníka (49), 8.V.2014, 6 L, PK. Dyje – Vranov nad Dyjí (62), 29.X.2009, 1 ♂; 8.X.2013, 5 ♀♀, 
vše PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 1 ♂ 1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 17.VI.
–18.X.2010, 1171 ♂♂ 281 ♀♀, LT, JŠ. Hamerský potok – ústí (71), 8.X.2013, 3 ♀♀, PK. Braitava 
(72), 15.VIII.2001, 2 ♂♂ 3 ♀♀, LT, FK. Mokřad pod Ledovými slujemi (75), 18.V.2013, 8 L; 
15.VI.2013, 3 L, vše PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 26.VI.–2.XI.2010, 150 ♂♂ 16 ♀♀, LT, JŠ. 
Gránický potok – ústí (85), 19.V.2013, 1 L, PK.
Znojemsko: Ctidružický potok SZ od Grešlového Mýta (102), 1.VI.2010, 1 ♂, PK. Dyje – Jevišov-
ka (121), 13.V.2010, 1 L, PK. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 16.V.2018, 1 ♀, PK. Horní štítarský 
rybník (136), 23.IX.1995, 1 ♀, JJ. Dyje – Tasovice (138), 19.VIII.2012, 2 ♀♀, LT, AR. PP Vrbo-
vecký rybník (145), 26.VIII.2011, 1 ♂, LT, AR. Křepička – Želetice (148), 14.VIII.2015, 1 ♀, LT, 
AR.

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – Papírna (L). Warin-
ger (2003): Hardegg (IM).
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Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 19.V.2013, 1 ♂ P; 7.X.2013, 1 ♀, vše PK. Rybník Starý 
(21), 18.V.2013, 1 ♂ P, PK. Staré vinice (25), 26.VIII.–6.IX.2004, 2 ♂♂, LT, JŠ. Dyje – Devět 
mlýnů (28), 13.IX.1998, 1 ♂, LT, JH; 25.VIII.1999, 1 ♀, LT, FK. Dyje – Gálišské louky (39), 
28.VIII.2012, 1 ♀, LT, LČ. Rybník Kazderák (42), 16.VI.2013, 1 ♂, PK. Dyje – Hlubocké louky 
(45), 28.VIII.2012, 1 ♂, LT, LČ. Rybník J od Podmolí (48), 9.V.2014, 1 ♂, PK. Žlebský rybník 
(51), 13.VI.2009, 1 ♂ 3 ♀♀; 17.VII.2009, 2 ♂♂ 2 ♀♀, vše PK. Dyje – Vranov nad Dyjí (62), 
8.X.2013, 1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 19.VII.–24.X.2010, 70 ♂♂ 51 ♀♀, LT, JŠ. Braitava (72), 
15.VIII.2001, 1 ♀, LT, FK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 12.VIII.–16.IX.2010, 8 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Ctidružický potok SZ od Grešlového Mýta (102), 1.VI.2010, 1 ♂, PK.

Limnephilus sparsus Curtis, 1834
Materiál:
NP Podyjí: Rybník Dehťák (16), 25.IX.1995, 1 ♀, JJ. Staré vinice (25), 14.IX.–28.IX.2004, 3 ♂♂, 
LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 12.IX.1998, 1 ♀, LT, JH. Dyje – Devět mlýnů (28), 11.IX.1998, 
1 ♀, LT, JH. Fládnitzská chata (31), 1.IX.1997, 2 ♂♂, LT, ČMS. Dyje – Gálišské louky (39), 
11.VIII.2012, 1 ♀, LT, LČ. Feliciino údolí (69), 9.IX.–8.X.2010, 16 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. Braitava 
(72), 22.IX.1995, 1 ♀, JJ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 15.IX.–1.X.2010, 2 ♂♂, LT, JŠ.

Limnephilus stigma Curtis, 1834
Materiál:
NP Podyjí: Feliciino údolí (69), 26.IX.2010, 1 ♀, LT, JŠ.

Limnephilus subcentralis Brauer, 1857
Materiál:
NP Podyjí: Rybník Dolní Jejkal (58), 29.X.2009, 1 ♀, RS. Feliciino údolí (69), 8.X.2010, 1 ♂, LT, 
JŠ.

Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798)
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 22.X.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Rybník J od Podmolí (48), 4.X.2014, 1 ♀, 
PK. Feliciino údolí (69), 26.IX.–27.IX.2010, 2 ♂♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 17.X.
–18.X.2010, 1 ♂, LT, JŠ.
Znojemsko: Mokřad SZ od Grešlového Mýta (103), 1.VI.2010, 3 ♂♂; 12.X.2010, 1 ♀, vše PK. PP 
Lom u Žerůtek (149), 11.VI.2008, 2 ♂♂ 1 ♀, PC.

Podčeleď: Limnephilinae, Tribus: Chaetopterygini

Annitella obscurata (McLachlan, 1876)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).

Chaetopteryx major McLachlan, 1876
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L). 
Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz, (L); Kajabach (L).
Materiál:
NP Podyjí: Lpř Dyje V od Zadních Hamrů (2), 8.X.2013, 2 ♀♀, PK. Plačkova studánka – stružka 
(8), 7.X.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. Mokřad a tůně SV od Čížova (15), 7.X.2013, 1 ♂, PK. Ppř Klaperova 
potoka pod rybníkem Starý (22), 7.X.2013, 1 ♂ 3 ♀♀, PK. Klaperův potok – ústí (24), 20.IX.1993, 
1 ♂ 3 ♀♀, PC. Žlebský potok pod Žlebským rybníkem (52), 10.X.2009, 1 ♀, PK. Dyje – Vranov 
nad Dyjí (62), 29.X.2009, 2 ♂♂, PK. Feliciino údolí (69), 10.IX.–24.X.2010, 22 ♂♂, LT, JŠ. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 13.IX.–6.X.2010, 4 ♂♂, LT, JŠ. Pivovarský potok J od Hradiště (82), 
4.X.2014, 1 ♀, PK.
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Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1798)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – Hardegg (L); Dyje 
– Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L). 
Pichler-Scheder & Gumpinger (2016) (jako Chaetopteryx fusca/villosa): Fugnitz, (L); Kajabach 
(L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 20.IX.1993, 2 ♂♂, PC; 5.X.2014, 19 ♂♂ 3 ♀♀, PK. Klaperův 
potok pod rybníkem Pod Lesnou (9), 4.X.2014, 1 ♀ 1 ♀ P, PK. Klaperův potok pod Protrženým 
rybníkem (12), 4.X.2014, 1 ♂, PK. Klaperův potok V od Čížova (17), 7.X.2013, 1 ♂, PK. Ppř Kla-
perova potoka – ústí (23), 7.X.2013, 4 ♂♂ 1 ♀, PK. Klaperův potok – ústí (24), 31.X.2001, 2 ♂♂ 
2 ♀♀, OM; 7.X.2013, 5 ♂♂ 3 ♀♀ 2 ♂ P ♂ P 1 ♀ P, PK. Dyje – Devět mlýnů (28), 28.XI.2002, 
10 ♂♂ 5 ♀♀, MT, OM; 10.X.2009, 12 ♂♂ 6 ♀♀, PK. Daníž pod pramenem (33), 10.X.2009, 1 ♂ 
1 ♀, PK. Žlebský potok pod Žlebským rybníkem (52), 10.X.2009, 1 ♂ 1 ♀, PK. Žlebský potok – 
ústí (53), 10.X.2009, 2 ♂♂ 1 ♀, PK. Dyje – Vranov nad Dyjí (62), 22.X.1959, 1 ♀, SO; 29.X.2009, 
3 ♂♂ 4 ♀♀; 8.X.2013, 5 ♂♂ 4 ♀♀, vše PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 5.XI.2002, 6 ♂♂ 1 ♀; 
8.X.2013, 2 ♂♂, vše PK. Feliciin potok – ústí (68), 8.X.2013, 1 ♂, PK. Hřbitovní potok nad Zad-
ními Hamry (73), 8.X.2013, 1 ♂ 3 ♀♀, PK. Dyje – Znojmo (76), 29.X.2009, 1 ♂ 1 ♀, PK. Mašo-
vický potok – Andělský mlýn (78), 29.X.2009, 1 ♂ 1 ♀; 8.X.2013, 4 ♂♂ 1 ♀, vše PK. Mašovický 
potok – ústí (79), 8.X.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. Gránický potok – ústí (85), 4.X.2014, 2 ♂♂ 2 ♀♀, PK.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 5.X.2014, 5 ♂♂ 7 ♀♀, PK.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 30.IX.2009, 1 ♀, PK. Želetavka – Koberův 
mlýn (147), 30.IX.2013, 1 ♂, PK.

Podčeleď: Limnephilinae, Tribus: Stenophylacini

Allogamus auricollis (Pictet, 1834)
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 5.X.2014, 7 ♂♂ 5 ♀♀, PK. Klaperův potok – ústí (24), 7.X.2013, 
1 ♀ 1 ♀ P, PK. Dyje – Devět mlýnů (28), 30.IV.2018, 4 L, PK. Žlebský rybník (51), 10.X.2009, 
1 ♀, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 22.IX.2015, 2 ♂ P ♂ P, PK.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 5.X.2014, 1 ♂ 1 ♀, PK.

Druh vyskytující se u nás běžně v horských a podhorských tocích. Výskyt v NP 
Podyjí je zřejmě způsoben inverzním efektem v hlubokých údolích a vypouštěním 
chladné vody z vodní nádrže Vranov.

Halesus digitatus (Schrank, 1781)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L). 
Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz, (L); Kajabach (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 17.IX.1991, 1 ♂, LT, FK. Staré vinice (25), 22.IX.–23.X.2004, 
6 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 27.IX.2014, 1 ♂, LT, VK. Feliciino údolí (69), 
29.IX.–18.X.2010, 6 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 20.VII.–1.XI.2010, 4 ♂♂ 1 ♀, 
LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 8.X.2013, 1 ♀, PK.
NP Thayatal: Fugnitz nad Hardeggem (89), 5.X.2014, 1 ♀, PK.

Halesus radiatus (Curtis, 1834)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): 
Hardegg (IM).
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Halesus tessellatus (Rambur, 1842)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L). 
Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 5.X.2014, 1 ♀, PK. Staré vinice (25), 28.VIII.–26.X.2004, 10 ♂♂ 
3 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 10.X.2009, 3 ♀♀, PK. Hajský potok – ústí (55), 4.X.2014, 
1 ♂ 1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 9.X.2010, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Znojmo (76), 8.X.2009, 1 ♂, RS. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 27.IX.–2.XI.2010, 18 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Rokytná SV od Tavíkovic (139), 2.X.2007, 2 ♂ P ♂ P, PK.

Micropterna lateralis (Stephens, 1837)
Materiál:
NP Podyjí: Březinka – ústí (36), 21.VII.2013, 1 ♀, PK.
NP Thayatal: Heimatkreuz (86), 25.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ.

Micropterna nycterobia McLachlan, 1875
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Gránický potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 21.VI.2011, 1 ♂, LT, LČ. Ledové sluje (jeskyně) (6), 9.VIII.2006, 
1 ♂, AR. Staré vinice (25), 9.VI.–22.X.2004, 8 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 
12.VI.1997, 3 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JM. Fládnitzská chata (31), 12.VI.–12.VI.1997, 2 ♂♂ 1 ♀; 4.VIII.–7.
VIII.1997, 2 ♂♂ 1 ♀, vše LT, ČMS. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.2011, 1 ♂; 18.VI.2012, 
1 ♂, vše LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 22.VI.2011, 2 ♂♂ 2 ♀♀, LT, LČ. Žlebský rybník (51), 
13.VI.2009, 1 ♂, LT, PK. Hajský potok – ústí (55), 7.VI.2014, 1 ♂ P, PK. Pram. stružky nad Hor-
ním Jejkalem (64), 25.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ. Feliciino údolí (69), 5.VI.–9.X.2010, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ. 
Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 8.X.2013, 1 ♀, PK. Gránický potok – ústí (85), 8.VI.2014, 
1 ♀ P, PK.
NP Thayatal: Heimatkreuz (86), 25.V.2009, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ.

Micropterna sequax McLachlan, 1875
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Gránický potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Mokřad pod Protrženým rybníkem (11), 16.VII.2009, 1 ♀, PK. Klaperův potok pod 
Čížovským lesním rybníkem (14), 21.VII.2013, 1 ♀, PK. Klaperův potok – ústí (24), 16.VII.2009, 
1 ♀, LT, PK. Daníž pod pramenem (33), 17.VII.2009, 1 ♀; 10.X.2009, 1 ♀, vše PK. Lukovský po-
tok – ústí (41), 17.VII.2009, 1 ♂, PK.

Parachiona picicornis (Pictet, 1834)
Materiál:
NP Podyjí: Mokřad pod Protrženým rybníkem (11), 8.V.2014, 4 ♂♂ 1 ♀, PK.

Potamophylax cingulatus alpinus Tobias, 1994
Literární údaje (též jako P. cingulatus s.l.): Chvojka & Novák (2001): NP Podyjí – bez bližší lo-
kalizace (IM). Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Gránický potok (L); 
Klaperův potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 2.IX.1997, 7 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JM. Ppř Klaperova potoka nad ryb-
níkem Starý (20), 7.X.2013, 1 ♀, PK. Ppř Klaperova potoka – ústí (23), 7.X.2013, 1 ♂ P, PK. 
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Staré vinice (25), 10.X.–22.X.2004, 2 ♂♂, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 13.IX.1998, 3 ♂♂ 
2 ♀♀, LT, JH. Dyje – Gálišské louky (39), 4.IX.2002, 2 ♂♂, LT, PV. Dyje – Hlubocké louky (45), 
2.IX.2011, 1 ♂ 1 ♀, LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 3.IX.2011, 1 ♀, LT, LČ. Feliciin potok – 
ústí (68), 8.X.2013, 1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 2.IX.–18.X.2010, 16 ♂♂ 19 ♀♀, LT, JŠ. Hamer-
ský potok – ústí (71), 8.X.2013, 1 ♀, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 31.VII.–22.IX.2010, 3 ♂♂ 
2 ♀♀, LT, JŠ.

Potamophylax latipennis (Curtis, 1834)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L); Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 2.IX.2011, 1 ♂, LT, LČ. Staré vinice (25), 25.VIII.–23.X.2004, 
7 ♂♂, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 27.IX.2014, 1 ♂, LT, VK. Dyje – Devět mlýnů (28), 
10.X.2009, 3 ♀♀, PK. Fládnitzská chata (31), 1.IX.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Dyje – Gálišské louky 
(39), 23.IX.2008, 2 ♀♀, LT, AR. Dyje – Lipinská louka (46), 3.IX.2011, 1 ♂, LT, LČ. Hajský potok 
– ústí (55), 4.X.2014, 1 ♀, PK. Feliciino údolí (69), 10.IX.–11.IX.2010, 1 ♂, LT, JŠ.

Potamophylax luctuosus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Literární údaje: Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Kajabach (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 21.VI.2011, 1 ♂ 1 ♀, LT, LČ. Klaperův potok pod rybníkem 
Pod Lesnou (9), 7.VI.2014, 1 ♀ P, PK. Klaperův potok pod Protrženým rybníkem (12), 8.V.2014, 
2 ♂ P ♂ P 2 ♀ P ♀ P, PK. Ppř Klaperova potoka nad rybníkem Starý (20), 15.VI.2013, 1 ♀, PK. Ppř 
Klaperova potoka – ústí (23), 14.VI.2009, 6 ♀ P ♀ P, PK. Žlebský rybník (51), 13.VI.2009, 2 ♀♀, 
LT, PK. Hajský potok JV Podmolí (54), 8.V.2014, 2 ♂ P ♂ P; 7.VI.2014, 3 ♀ P ♀ P, vše PK. Pram. 
stružky nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ. Feliciino údolí (69), 2.VI.–27.VI.2010, 
4 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ.
NP Thayatal: Ppř Fugnitz J od Hardeggu (87), 9.V.2014, 2 ♂ P ♂ P 1 ♀ P, PK. Einsiedler (91), 
11.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ. Ppř Dyje V od Hardeggu (92), 9.V.2014, 1 ♀ P, PK.

Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834)
Literární údaje: Pařil & Sukač (1997): prameny v NP Podyjí (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 21.VI.2011, 1 ♂, LT, LČ. Klaperův potok pod rybníkem Pod 
Lesnou (9), 7.VI.2014, 1 ♂ P 1 ♀ P, PK. Lukovský potok – ústí (41), 14.VI.2009, 1 ♂, PK. Hajský 
potok JV Podmolí (54), 7.VI.2014, 1 ♂ P 3 ♀ P ♀ P, PK. Hajský potok – ústí (55), 7.VI.2014, 1 ♂, 
PK. Feliciino údolí (69), 22.V.–6.VII.2010, 13 ♂♂, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn 
(78), 19.V.2013, 1 ♂, PK.

Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok V od Čížova (17), 16.VI.2013, 1 L, PK. Dyje – Devět mlýnů (28), 
13.IX.1998, 1 ♂ 1 ♀, LT, JH. Březinka – ústí (36), 16.VII.2009, 2 L, PK. Dyje – Lipinská louka 
(46), 3.IX.2011, 1 ♀, LT, LČ. Feliciino údolí (69), 17.VIII.–21.VIII.2010, 1 ♂ 1 ♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 22.IV.2009, 10 L; 30.IX.2009, 1 ♂, vše PK. 
Ctidružický potok SZ od Grešlového Mýta (102), 5.V.2010, 17 L; 11.IV.2013, 1 L, vše PK. Jevi-
šovka nad Grešlovým Mýtem (104), 15.IV.2015, 1 L, PK. Plenkovický potok pod Hlubokými Ma-
šůvkami (108), 23.IV.2012, 2 L, PK. Mlýnská strouha SV od Jaroslavic (112), 14.IX.2010, 2 ♂♂, 
PK. PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 1 ♀, LT, AR. Rouchovanka – ústí (131), 11.IV.2007, 46 L, PK. 
Nedveka nad Střelicemi (134), 18.V.2015, 3 L, PK.
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Stenophylax permistus McLachlan, 1895
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 23.V.2007, 2 ♀♀, LT, JŠ. Ledové sluje (jeskyně) (6), 26.VI.2002, 
1 ♂ 1 ♀, AR. Staré vinice (25), 16.VI.–30.IX.2004, 2 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřesoviště 
(27), 12.VI.1997, 1 ♀, LT, JM. Fládnitzská chata (31), 12.VI.–12.VI.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Dyje – 
Hlubocké louky (45), 18.V.2009, 12 ♂♂ 6 ♀♀, LT, JŠ; 22.VI.2011, 1 ♂, LT, LČ. Žlebský rybník 
(51), 13.VI.2009, 1 ♀, LT, PK. Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ. 
Feliciino údolí (69), 12.V.–26.IX.2010, 5 ♂♂ 4 ♀♀, LT, JŠ. Braitava (72), 22.IX.1995, 2 ♀♀, JJ. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 14.IX.–31.X.2010, 3 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JŠ.
NP Thayatal: Heimatkreuz (86), 25.V.2009, 1 ♂ 2 ♀♀, LT, JŠ.

Stenophylax vibex (Curtis, 1834) DD
Literární údaje: Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 19.VI.–25.X.2004, 4 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 
12.VI.1997, 1 ♀, LT, JM. Fládnitzská chata (31), 12.VI.–12.VI.1997, 8 ♂♂ 12 ♀♀; 4.VIII.–7.
VIII.1997, 1 ♂ 3 ♀♀, vše LT, ČMS. Feliciino údolí (69), 10.IX.–11.IX.2010, 1 ♀, LT, JŠ. Znojmo – 
Na Vyhlídce (77), 5.X.–6.X.2010, 1 ♂, LT, JŠ.

Poměrně vzácný druh sbíraný jen ojediněle v jižní části ČR. Druh by měl obývat 
pramenné stružky a potoky středních a nižších poloh (Graf et al. 2008), pravděpo-
dobně i periodické. U nás chytán převážně na světlo a proto je jeho výskyt a prefero-
vaný biotop nejasný.

V literatuře je navíc uveden výskyt druhů Chaetopterygopsis maclachlani Stein 
(Řezníčková et al. 2013 – Gránický potok), Halesus rubricollis (Pictet) a Pseudo-
psilopteryx zimmeri (McLachlan) (Pichler-Scheder & Gumpinger 2016 – Fugni-
tz). Ve všech případech byly sbírány pouze larvy, jejichž determinace je u této skupi-
ny obtížná a neposkytuje spolehlivé faunistické údaje. Jejich přítomnost se nepoda-
řilo ověřit nálezem dospělce a výskyt těchto převážně horských druhů v zájmovém 
území nelze považovat za prokázaný.

Čeleď: Sericostomatidae

Notidobia ciliaris (Linnaeus, 1761)
Materiál:
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 22.IV.2009, 7 L; 30.IX.2009, 1 L, vše PK. 
Ctidružický potok SZ od Grešlového Mýta (102), 5.V.2010, 4 ♂♂ 3 ♀♀, PK. Jevišovka nad Gre-
šlovým Mýtem (104), 30.IX.2015, 23 L, PK. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 6.V.2015, 11 ♂♂ 
1 ♀, PK.

Sericostoma personatum (Spence, 1826)
Materiál:
NP Podyjí: Lpř Dyje V od Zadních Hamrů (2), 6.VI.2011, 1 ♀; 15.VI.2013, 1 ♂, vše PK. Ma-
hrova studánka – stružka (3), 6.VI.2011, 4 ♂♂ 2 ♀♀, PK. Studánka Pod slujemi – stružka (5), 
15.VI.2013, 1 ♂, PK. Klaperův potok pod Protrženým rybníkem (12), 8.V.2014, 1 ♂ P, PK. 
Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý (22), 15.VI.2013, 1 ♂ P, PK. Březinka – ústí (36), 
19.V.2013, 1 ♂ P, PK. Hajský potok JV Podmolí (54), 7.VI.2014, 1 ♂, PK. Hajský potok – ústí 
(55), 7.VI.2014, 2 ♀♀, PK. Trauznický potok – ústí (59), 7.VI.2014, 1 ♂, PK. Feliciino údolí (69), 
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10.VI.–27.VI.2010, 5 ♂♂, LT, JŠ. Hamerský potok – Braitava (70), 7.VI.2011, 1 ♂ 1 ♀, PK. Znoj-
mo – Na Vyhlídce (77), 7.VI.–26.VI.2010, 3 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn 
(78), 8.VI.2001, 1 ♂; 21.VII.2013, 1 ♀, vše PK. Mašovický potok – ústí (79), 16.VI.2013, 1 ♀, PK. 
Pivovarský potok J od Hradiště (82), 9.V.2014, 1 ♂ P, PK.
NP Thayatal: Pramenná stružka SV od Merkersdorfu (93), 8.VI.2014, 2 ♀♀, PK.
Znojemsko: PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♂, LT, JŠ.

Sericostoma schneiderii (Kolenati, 1848)
Literární údaje (jako S. flavicorne): Kubíček et al. (1999): Dyje – Hamry – Střelnice (L); Dyje – 
Hardegg (L); Dyje – Papírna (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 24.VIII.1998, 1 ♂ 6 ♀♀, LT, FK; 12.VIII.2011, 12 ♂♂ 9 ♀♀; 
18.VI.–12.VIII.2012, 352 ♂♂ 185 ♀♀, vše LT, LČ. Klaperův potok – ústí (24), 14.VI.2009, 1 ♂ P; 
16.VII.2009, 41 ♂♂ 12 ♀♀, LT, vše PK. Staré vinice (25), 18.VII.–23.X.2004, 22 ♂♂, LT, JŠ. 
Dyje – Devět mlýnů (28), 14.VIII.2001, 16 ♂♂ 22 ♀♀, LT, FK; 7.VI.2014, 2 ♂♂ 1 ♀; 12.VII.2014, 
6 ♀♀, vše LT, PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 37 ♂♂ 78 ♀♀, LT, ČMS. Dyje – 
Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 12 ♂♂ 8 ♀♀, LT, FK; 16.VII.2009, 64 ♂♂ 48 ♀♀, LT, PK. 
Dyje – Gálišské louky (39), 23.VIII.2002, 2 ♂♂ 2 ♀♀, LT, PV; 11.VIII.–3.IX.2011, 2 ♂♂ 3 ♀♀; 
23.VII.–11.VIII.2012, 301 ♂♂ 199 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.–25.
VII.2011, 29 ♂♂ 8 ♀♀; 18.VI.–23.VII.2012, 29 ♂♂ 14 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Lipinská louka 
(46), 22.VI.–3.IX.2011, 97 ♂♂ 44 ♀♀; 23.VII.2012, 11 ♂♂ 9 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje pod Zadní-
mi Hamry (63), 29.VII.2008, 1 ♂; 20.VII.2013, 10 ♂♂ 13 ♀♀, LT, vše PK. Feliciino údolí (69), 
8.VI.–13.VIII.2010, 122 ♂♂ 189 ♀♀, LT, JŠ. Braitava (72), 15.VIII.2001, 22 ♂♂ 23 ♀♀, LT, FK. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 12.VI.–20.VII.2010, 27 ♂♂ 35 ♀♀, LT, JŠ.
NP Thayatal: Heimatkreuz (86), 25.V.2009, 2 ♂♂, LT, JŠ. Fugnitz nad Hardeggem (89), 
8.VI.2014, 2 ♀ P ♀ P, PK.
Znojemsko: PR Tisová stráň (115), 22.VII.2013, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, AR. PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 
1 ♂, LT, AR. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 3.VIII.2013, 1 ♂, LT, AR.

Čeleď: Odontoceridae

Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Řezníčková et al. (2013): Klaperův potok (L). 
Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugnitz, (L); Kajabach (L).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 25.VII.2012, 1 ♀, LT, LČ. Klaperův potok JV od Čížova (18), 
16.VII.2009, 2 ♂ P ♂ P, PK. Ppř Klaperova potoka pod rybníkem Starý (22), 15.VI.2013, 1 L, 
PK. Ppř Klaperova potoka – ústí (23), 16.VII.2009, 1 ♂ P 1 ♀ P, PK. Klaperův potok – ústí (24), 
14.VI.2009, 1 ♀ P; 16.VII.2009, 4 ♀♀, LT, vše PK. Dyje – Devět mlýnů (28), 9.VI.1998, 1 ♂ 
1 ♀, JJ; 25.VIII.1999, 5 ♂♂, LT, FK; 7.VI.2014, 1 ♂ 2 ♀♀, LT, PK. Dyje – Uhlířova louka (38), 
16.VIII.2001, 2 ♂♂ 7 ♀♀, LT, FK; 16.VII.2009, 2 ♀♀, LT, PK. Dyje – Gálišské louky (39), 
20.V.1992, 1 L, PC; 1.VII.1997, 1 ♀, LT, FK; 23.VIII.2002, 1 ♂ 6 ♀♀, LT, PV; 21.VI.–3.IX.2011, 
8 ♂♂ 6 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 1 ♂ 11 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 22.VI.–2.
IX.2011, 98 ♂♂ 10 ♀♀; 18.VI.–28.VIII.2012, 41 ♂♂ 17 ♀♀, vše LT, LČ. Dyje – Lipinská louka 
(46), 22.VI.–3.IX.2011, 14 ♂♂ 43 ♀♀; 23.VII.–28.VIII.2012, 5 ♂♂ 1 ♀, vše LT, LČ. Žlebský 
potok – ústí (53), 17.VII.2009, 1 ♀, PK. Hajský potok JV Podmolí (54), 13.VII.2014, 1 ♂ P, PK. 
Feliciin potok – ústí (68), 20.VII.2013, 1 ♀ P, PK. Feliciino údolí (69), 30.VI.–1.IX.2010, 29 ♂♂ 
65 ♀♀, LT, JŠ. Hamerský potok – ústí (71), 6.VI.2011, 1 L, PK. Braitava (72), 15.VIII.2001, 1 ♀, 
LT, FK.
NP Thayatal: Ppř Fugnitz J od Hardeggu (87), 8.VI.2014, 1 L, PK. Fugnitz nad Hardeggem (89), 
9.V.2014, 2 ♂ P ♂ P 1 ♀ P; 8.VI.2014, 1 ♀ P, vše PK.
Znojemsko: Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 3.VIII.2013, 2 ♂♂, LT, AR.
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Čeleď: Molannidae

Molanna angustata Curtis, 1834
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 29.VIII.2004, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 25.VIII.1999, 
1 ♂, LT, FK. Rybník Kazderák (42), 21.VII.2013, 2 ♀♀, PK. Feliciino údolí (69), 19.VII.–27.
VIII.2010, 2 ♂♂, LT, JŠ.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 13.VII.2018, 1 ♂, PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 
1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 19.IX.2018, 1 L, PK. Dyje – Tasovice (138), 
19.VIII.2012, 3 ♂♂ 2 ♀♀, LT, AR; 21.IX.2015, 1 L, PK.

Čeleď: Beraeidae

Beraea maurus (Curtis, 1834)
Materiál:
NP Podyjí: Lpř Dyje V od Zadních Hamrů (2), 15.VI.2013, 3 ♂♂, PK; 20.VII.2013, 1 ♂, vše PK. 
Mahrova studánka – stružka (3), 6.VI.2011, 5 ♂♂ 1 ♀; 15.VI.2013, 9 ♂♂; 20.VII.2013, 2 ♂♂ 
5 ♀♀, vše PK. Studánka Pod slujemi – stružka (5), 15.VI.2013, 11 ♂♂, PK. Plačkova studánka – 
stružka (8), 7.VI.2011, 2 ♂♂; 20.VII.2013, 1 ♂ 2 ♀♀, vše PK. Ppř Klaperova potoka pod rybníkem 
Starý (22), 20.VII.2013, 1 ♀, PK. Pramen U Tří lip (26), 13.VI.2009, 4 ♂♂, PK. Gruberova stu-
dánka (30), 13.VI.2009, 22 ♂♂ 4 ♀♀; 17.VII.2009, 11 ♂♂ 6 ♀♀, vše PK. Lpř Dyje JZ od Hradiště 
(80), 16.VI.2013, 7 ♂♂; 21.VII.2013, 3 ♂♂, vše PK. Pivovarský potok – pramenná stružka (81), 
21.VII.2013, 1 ♂, PK.

Beraea pullata (Curtis, 1834)
Literární údaje: Pařil & Sukač (1997): prameny v NP Podyjí (L).
Materiál:
NP Podyjí: Klaperův potok pod rybníkem Pod Lesnou (9), 7.VI.2014, 4 ♂♂ 3 ♀♀, PK. 
Mokřad pod Protrženým rybníkem (11), 8.V.2014, 7 ♂♂ 4 ♀♀; 7.VI.2014, 2 ♂♂, vše PK. Kla-
perův potok pod Protrženým rybníkem (12), 7.VI.2014, 2 ♀♀, PK. Mokřad a tůně SV od Čížova 
(15), 19.V.2013, 5 ♂♂ 4 ♀♀; 16.VI.2013, 1 ♂, vše PK. Ppř Klaperova potoka nad rybníkem Sta-
rý (20), 15.VI.2013, 1 ♂, PK. Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 10.VI.2011, 1 ♂ 2 ♀♀, 
PK. Mokřad pod Jejkalem (65), 7.VI.2011, 2 ♂♂ 5 ♀♀, PK. Hamerský potok – Braitava (70), 
7.VI.2011, 12 ♂♂ 4 ♀♀, PK. Hamerský potok – ústí (71), 6.VI.2011, 2 ♂♂, PK. Mokřad pod Le-
dovými slujemi (75), 5.VI.2011, 13 ♂♂ 15 ♀♀; 15.VI.2013, 1 ♂, vše PK.
Znojemsko: Mokřad SZ od Grešlového Mýta (103), 1.VI.2010, 1 ♂, PK.

Beraeodes minutus (Linnaeus, 1761)
Materiál:
NP Podyjí: Žlebský rybník (51), 20.V.1992, 3 ♂♂, PC; 12.IV.–23.V.2001, 21 ♂♂ 8 ♀♀, PT, PK.
Znojemsko: Doubravka V od Grešlového Mýta (101), 30.IX.2009, 672 L, PK. Ctidružický potok 
SZ od Grešlového Mýta (102), 12.X.2010, 40 L; 3.X.2013, 10 L, vše PK. Dyje – Podhradí nad Dyjí 
(127), 22.IX.2015, 4 L, PK.

Ernodes articularis (Pictet, 1834)
Materiál:
NP Podyjí: Gruberova studánka (30), 13.VI.2009, 2 ♂♂, PK.
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Čeleď: Leptoceridae

Adicella reducta (McLachlan, 1865)
Materiál:
NP Podyjí: Daníž pod pramenem (33), 13.VI.2009, 1 ♂, PK.

Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Devět mlýnů (28), 25.VIII.1999, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, FK; 13.VII.2018, 1 ♂, PK. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 17.VII.2010, 1 ♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Božice, pískovna (99), 10.VI.2014, 1 ♂, LT, AR. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 
3.VIII.2013, 1 ♂ 1 ♀, LT, AR. Rouchovanka – ústí (131), 28.VII.2010, 1 ♂, PK. Dyje – Tasovice 
(138), 19.VIII.2012, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, AR.

Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836)
Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 56 ♂♂ 4 ♀♀, LT; 21.VII.2013, 17 ♂♂ 2 ♀♀, 
PK. 
Mokřad a tůně SV od Čížova (15), 16.VI.2013, 5 ♂♂ 4 ♀♀; 21.VII.2013, 1 ♂, vše PK. Rybník 
Dehťák (16), 16.VI.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. Rybník Starý (21), 15.VI.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK. Staré vinice 
(25), 9.VI.2004, 1 ♀, LT, JŠ. Rybníček – Devět Mlýnů (29), 13.VI.2009, 14 ♂♂ 3 ♀♀, PK. Ryb-
ník Kazderák (42), 16.VI.2013, 1 ♂, PK. Rybník J od Podmolí (48), 7.VI.2014, 2 ♂♂ 1 ♀, PK. 
Tůně u Pustého rybníka (49), 7.VI.2014, 1 ♂, PK. Pustý rybník (50), 8.V.2014, 12 L; 7.VI.2014, 
12 ♂♂ 3 ♀♀; 13.VII.2014, 2 ♂♂, vše PK. Žlebský rybník (51), 13.VI.2009, 12 ♂♂ 1 ♀, PK. Ryb-
ník Horní Jejkal (56), 10.VI.2011, 2 ♂♂ 3 ♀♀, PK. Rybník Dolní Jejkal (58), 7.VI.2011, 6 ♂♂ 
2 ♀♀; 15.VI.2013, 3 ♂♂ 4 ♀♀, vše PK. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 8.V.2014, 1 L, PK; 
7.VI.2014, 4 ♂♂ 2 ♀♀, vše PK. Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 26 ♂♂, LT, 
JŠ.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 19.IV.2018, 1 L, PK. Tůně J od Hevlína (107), 12.VI.2008, 1 ♀, 
PC. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♀, LT, JŠ.

Athripsodes bilineatus (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Pichler-Scheder & Gumpinger (2016): Fugni-
tz (L).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 19.VII.2004, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn 
(78), 21.VII.2013, 4 ♂♂, PK.
NP Thayatal: Kajabach pod hradem Kaja (94), 8.VI.2014, 1 ♂ 1 ♀, PK.
Znojemsko: Nedveka nad Střelicemi (134), 22.IX.2015, 8 L, PK. Rokytná SV od Tavíkovic (139), 
28.VII.2010, 1 ♂ 1 ♀, PK. Želetavka – Koberův mlýn (147), 4.V.2016, 27 L, PK. Křepička – Žele-
tice (148), 14.VIII.2015, 1 ♀, LT, AR.

Athripsodes cinereus (Curtis, 1834)
Literární údaje: Obr (1969): Dyje ve Frejštejně (IM). Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L). 
Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Rybník Dehťák (16), 16.VII.2009, 1 ♀, PK. Staré vinice (25), 21.VII.–20.VIII.2004, 
1 ♂ 10 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 13.VII.2018, 1 ♀, PK. Dyje – Uhlířova louka (38), 
16.VII.2009, 1 ♀, LT, PK. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 12.VII.2014, 1 ♂ 1 ♀, PK. VN 
Vranov – hráz (61), 9.VI.2011, 1 ♂, LT, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 30.VI.2010, 1 ♀, PK. 
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Znojmo – Na Vyhlídce (77), 10.VII.–22.VIII.2010, 30 ♀♀, LT, JŠ. VN Znojmo J od Hradiště (83), 
7.VI.2014, 9 ♂♂; 12.VII.2014, 1 ♂, vše PK. VN Znojmo – hráz (84), 9.VII.2012, 1 ♀, PK.
Znojemsko: Ctidružický potok SZ od Grešlového Mýta (102), 5.V.2010, 2 L, PK. Dyje – He-
vlín (106), 12.VI.2008, 4 ♂♂ 2 ♀♀, PC; 11.IV.2017, 43 L; 8.IX.2017, 14 L; 19.IV.2018, 20 L; 
13.VII.2018, 5 ♂♂ 1 ♀, vše PK. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 2 ♀♀, LT, JH. Jevišovka 
J od Jevišovky (114), 27.VII.2012, 1 ♂ 1 ♀, PK. PP Slanisko Novosedly (120), 1.VIII.2008, 
1 ♂ 3 ♀♀, LT, RK. Dyje – Jevišovka (121), 12.VII.2010, 2 ♂♂ 1 ♀; 17.VII.2013, 1 ♂ 1 ♀; 
8.IX.2017, 1 ♂ 5 ♀♀, vše PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♀, LT, JŠ. PP Olek-
sovická mokřina (125), 28.VII.2013, 1 ♀, LT, AR. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 29.VI.2010, 
1 ♂ 2 ♀♀; 27.VII.2012, 1 ♀; 24.VII.2014, 2 ♀♀; 16.V.2018, 2 ♀♀, vše PK. Skalička – ústí (128), 
12.VII.2010, 1 ♂, PK. PP Kaolinka (130), 12.VI.2007, 2 ♀♀, LT, AR. Dyje – Valtrovice (133), 
12.VI.2008, 7 ♂♂ 8 ♀♀, PC. Dyje – Tasovice (138), 30.VI.2010, 1 ♀, PK; 19.VIII.2012, 1 ♀, LT, 
AR. Křepička – Želetice (148), 14.VIII.2015, 1 ♀, LT, AR.

Ceraclea albimacula (Rambur, 1842)
Literární údaje (jako C. alboguttata): Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 8.VII.–7.VIII.2004, 1 ♂ 8 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 
11.IX.1998, 1 ♂ 1 ♀, LT, JH; 25.VIII.1999, 1 ♂ 1 ♀, LT, FK; 12.VII.2014, 1 ♂ 1 ♀, LT, PK. Flád-
nitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Dyje – Gálišské louky (39), 3.IX.2011, 
2 ♂♂, LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 23.VII.2012, 1 ♂, LT, LČ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
19.VII.–17.VIII.2010, 13 ♀♀, LT, JŠ. VN Znojmo – hráz (84), 9.VII.2012, 1 ♀, PK.
Znojemsko: PP Skalky u Havraníků (105), 11.VIII.2008, 1 ♂, LT, AR. PP Čekal (124), 
12.VIII.2008, 1 ♀, LT, AR. PP Kaolinka (130), 12.VI.2007, 1 ♀, LT, AR. Dyje – Tasovice (138), 
19.VIII.2012, 1 ♀, LT, AR.

Ceraclea annulicornis (Stephens, 1836)
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Devět mlýnů (28), 30.VI.2010, 1 ♂; 7.VI.2014, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, vše PK. Dyje 
– Lipinská louka (46), 22.VI.2011, 13 ♂♂ 3 ♀♀, LT, LČ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 26.VI.–30.
VI.2010, 2 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Podhradí nad Dyjí 
(127), 16.V.2018, 1 ♀, PK.

Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L). Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 21.VII.–15.IX.2004, 56 ♂♂ 32 ♀♀, LT, JŠ. Havranické vřeso-
viště (27), 12.VI.1997, 20 ♂♂ 34 ♀♀, LT, JM. Dyje – Devět mlýnů (28), 14.VI.1998, 1 ♀, JJ; 
11.IX.1998, 2 ♂♂ 3 ♀♀, LT, JH; 25.VIII.1999, 3 ♂♂; 14.VIII.2001, 18 ♂♂ 17 ♀♀, vše LT, 
FK; 12.VII.2014, 25 ♂♂ 32 ♀♀, LT, PK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 6 ♂♂ 4 ; 
1.IX.1997, 10 ♂♂ 2 ♀♀, vše LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 3 ♂♂ 1 ♀, LT, 
FK. Dyje – Gálišské louky (39), 11.VIII.–3.IX.2011, 9 ♂♂, LT, LČ. Dyje – Hlubocké louky (45), 
25.VII.–2.IX.2011, 16 ♂♂ 5 ♀♀; 28.VIII.2012, 1 ♂, vše LT, LČ. Dyje – Lipinská louka (46), 
22.VI.–3.IX.2011, 34 ♂♂ 13 ♀♀, LT, LČ. Feliciino údolí (69), 15.VIII.2010, 1 ♀, LT, JŠ. Znojmo – 
Na Vyhlídce (77), 15.VI.–26.VIII.2010, 44 ♂♂ 64 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Božice, pískovna (99), 10.VI.2014, 4 ♂♂ 4 ♀♀, LT, AR. Dyje – Hevlín (106), 
3.V.2010, 2 L; 11.IV.2017, 3 L; 19.IV.2018, 2 L, vše PK. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 
4 ♀♀, LT, JH. Miroslavský rybník (118), 15.VIII.2007, 1 ♂, LT, AR. PP Slanisko Novosedly (120), 
1.VIII.2008, 2 ♂♂, LT, RK. Dyje – Jevišovka (121), 17.VII.2013, 1 ♀, PK. PP Pustý kopec u Konic 
(122), 24.V.2007, 9 ♂♂ 26 ♀♀, LT, JŠ. PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, AR. PP Olek-
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sovická mokřina (125), 28.VII.2013, 2 ♂♂, LT, AR. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 3.VIII.2013, 
1 ♂ 1 ♀, LT, AR; 22.IX.2015, 24 L, PK. PP Kaolinka (130), 12.VI.2007, 2 ♂♂ 6 ♀♀, LT, AR. Dyje 
– Valtrovice (133), 12.VI.2008, 1 ♂, PC. Dyje – Tasovice (138), 19.VIII.2012, 5 ♂♂ 5 ♀♀, LT, AR; 
22.IX.2016, 20 L, PK.

Ceraclea fulva (Rambur, 1842)     VU
Materiál:
NP Podyjí: Fládnitzská chata (31), 12.VI.–12.VI.1997, 1 ♀; 4.VIII.–7.VIII.1997, 1 ♂, vše LT, 
ČMS. Rybník Dolní Jejkal (58), 7.VI.2011, 1 ♂, PK.

Palearktický druh rozšířený v Evropě od Britských ostrovů po Rusko a dále na vý-
chod až po Mongolsko a ruský Dálný východ (Neu et al. 2018). V ČR se vyskytuje 
nehojně v řekách a stojatých vodách. Larvy žijí na a ve vodních houbách, jejichž 
části (hlavně jehlice) si zabudovávají i do svých průsvitných a ohebných schránek, 
tvořených z velké části sekretem. Uvádí se, že vodními houbami se larvy také živí. 

Ceraclea senilis (Burmeister, 1839)    VU
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 25.VII.2004, 1 ♀, LT, JŠ. Dyje pod Zadními Hamry (63), 
20.VII.2013, 1 ♀, LT, PK.

Druh známý z Evropy, Malé Asie, Íránu a Sibiře. Podle literatury by měl obývat 
stojaté vody nížin, případně epipotamální úseky toků (Graf et al. 2008). V České 
republice byl tento druh v poslední době nacházen jen ojediněle (Chvojka nepubl.).

Leptocerus tineiformis Curtis, 1834    NT
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 9.VII.–18.VIII.2004, 20 ♂♂ 40 ♀♀, LT, JŠ. Rybník J od Podmolí 
(48), 7.VI.2014, 1 ♀, PK. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 12.VII.2014, 1 ♀, PK. Znojmo – Na 
Vyhlídce (77), 16.VI.–20.VII.2010, 12 ♂♂ 15 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Tůně J od Hevlína (107), 12.VI.2008, 2 ♂♂ 6 ♀♀, PC. PP Mikulovické jezero 
(117), 13.VI.2008, 55 ♂♂ 18 ♀♀, PC; 28.VIII.2008, 1 ♀, LT, AR. PP Pustý kopec u Konic (122), 
24.V.2007, 2 ♀♀, LT, JŠ. PP Oleksovická mokřina (125), 28.VII.2013, 1 ♀, LT, AR.

Lokálně se vyskytující druh, který obývá zarostlé stojaté vody.

Mystacides azurea (Linnaeus, 1761)
Materiál:
NP Podyjí: Rybník Dehťák (16), 19.V.2013, 1 ♀; 7.X.2013, 1 ♂, vše PK. Dyje – Devět mlýnů 
(28), 13.IX.1998, 1 ♀, LT, JH; 30.VI.2010, 1 ♂; 13.VII.2018, 1 ♂, vše PK. Žlebský rybník (51), 
28.VIII.2001, 1 ♂, PK. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 12.VII.2014, 1 ♂, PK. VN Znojmo J 
od Hradiště (83), 7.VI.2014, 1 ♂; 12.VII.2014, 6 ♂♂; 4.X.2014, 1 ♂ 1 ♀, vše PK.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 12.VI.2008, 4 ♂♂, PC; 13.X.2010, 1 ♀; 8.IX.2017, 1 ♂ 1 ♀; 
13.VII.2018, 5 ♂♂ 2 ♀♀, vše PK. Tůně J od Hevlína (107), 12.VI.2008, 1 ♂, PC. PP Trávní dvůr 
(110), 23.VIII.2007, 2 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JH. Dyje – Jevišovka (121), 12.VII.2010, 1 ♂; 8.IX.2017, 
1 ♂ 2 ♀♀, vše PK. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Podhra-
dí nad Dyjí (127), 27.VII.2012, 1 ♂ 1 ♀, PK; 3.VIII.2013, 1 ♀, LT, AR. Dyje – Valtrovice (133), 
12.VI.2008, 6 ♂♂ 3 ♀♀, PC. Dyje – Tasovice (138), 30.VI.2010, 3 ♂♂ 2 ♀♀, PK; 19.VIII.2012, 
1 ♂ 1 ♀, LT, AR.
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Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 3 ♂♂ 1 ♀, LT; 21.VII.2013, 8 ♂♂, vše PK. 
Rybník Dehťák (16), 21.VII.2013, 1 ♀, PK. Staré vinice (25), 31.VII.–26.VIII.2004, 16 ♂♂ 8 ♀♀, 
LT, JŠ. Havranické vřesoviště (27), 12.VI.1997, 2 ♂♂ 8 ♀♀, LT, JM. Dyje – Devět mlýnů (28), 
14.VIII.2001, 1 ♀, LT, FK. Fládnitzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Dyje – 
Gálišské louky (39), 23.VIII.2002, 1 ♂, LT, PV. Rybník J od Podmolí (48), 13.VII.2014, 1 ♀, PK. 
Rybník Dolní Jejkal (58), 15.VI.2013, 5 ♂♂ 1 ♀, PK. VN Vranov – hráz (61), 9.VI.2011, 4 ♂♂, LT, 
PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 20.VII.2013, 1 ♀, LT, PK. Pram. stružky nad Horním Jejkalem 
(64), 25.V.2009, 13 ♂♂ 2 ♀♀, LT, JŠ. Feliciino údolí (69), 26.VII.2010, 1 ♀, LT, JŠ. Znojmo – Na 
Vyhlídce (77), 9.VI.–19.VII.2010, 1 ♂ 14 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Božický mokřad (100), 12.VIII.2010, 1 ♀, LT, AR. Tůně J od Hevlína (107), 
12.VI.2008, 15 ♂♂ 1 ♀, PC. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 1 ♀, LT, JH. PP Mikulovic-
ké jezero (117), 28.VIII.2008, 2 ♀♀; 8.VIII.2016, 1 ♂, vše LT, AR. Miroslavský rybník (118), 
15.VIII.2007, 1 ♂, LT, AR. PP Slanisko Novosedly (120), 1.VIII.2008, 1 ♂, LT, RK. PP Pustý ko-
pec u Konic (122), 24.V.2007, 6 ♂♂ 23 ♀♀, LT, JŠ. PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 1 ♂, LT, AR. PP 
Kaolinka (130), 12.VI.2007, 1 ♂ 5 ♀♀, LT, AR.

Mystacides nigra (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Kubíček et al. (1999): Dyje – Podhradí (L).
Materiál:
NP Podyjí: Rybník Dehťák (16), 16.VII.2009, 6 ♂♂ 1 ♀; 19.V.2013, 5 ♂♂ 1 ♀; 16.VI.2013, 9 ♂♂ 
1 ♀; 21.VII.2013, 8 ♂♂, vše PK. Staré vinice (25), 13.VIII.2004, 1 ♀, LT, JŠ. Fládnitzská chata 
(31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Rybník Kazderák (42), 16.VI.2013, 3 ♀♀; 21.VII.2013, 
8 ♂♂ 3 ♀♀, vše PK. Rybník J od Podmolí (48), 9.V.2014, 5 ♂♂; 13.VII.2014, 5 ♂♂, vše PK. 
Žlebský rybník (51), 28.VIII.2001, 8 ♂♂; 13.VI.2009, 2 ♂♂ 1 ♀; 17.VII.2009, 7 ♂♂ 1 ♀, vše PK. 
Znojmo – Na Vyhlídce (77), 28.VI.2010, 1 ♀, LT, JŠ. Mašovický potok – Andělský mlýn (78), 
21.VII.2013, 1 ♂ 1 ♀, PK.
Znojemsko: Ctidružický potok SZ od Grešlového Mýta (102), 1.VI.2010, 4 ♂♂, PK. Dyje – Pod-
hradí nad Dyjí (127), 15.VII.1959, 3 ♂♂; 25.VIII.1959, 1 ♂, vše SO; 27.VII.2012, 6 ♂♂ 1 ♀; 
24.VII.2014, 6 ♂♂ 2 ♀♀; 16.V.2018, 2 ♂♂ 4 ♀♀, vše PK. Skalička – ústí (128), 12.VII.2010, 
1 ♂ 1 ♀, PK. Rouchovanka – ústí (131), 28.VII.2010, 2 ♂♂, PK. Rokytná SV od Tavíkovic (139), 
28.VII.2010, 1 ♂ 1 ♀, PK. Křepička V od Vítonic (142), 9.IX.2014, 1 ♀, PK. Křepička – Želetice 
(148), 14.VIII.2015, 1 ♀, LT, AR.

Oecetis furva (Rambur, 1842)
Materiál:
NP Podyjí: Čížovský lesní rybník (13), 15.VI.2013, 2 ♂♂, LT; 21.VII.2013, 3 ♂♂ 1 ♀, vše PK. 
Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 4 ♂♂, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Ječmeniště (113), 11.VII.2008, 1 ♀, LT, VK. Jevišovka J od Jevišovky (114), 
27.VII.2012, 1 ♂, PK. PP Mikulovické jezero (117), 28.VIII.2008, 4 ♀♀, LT, AR. PP Slanisko No-
vosedly (120), 1.VIII.2008, 1 ♀, LT, RK. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 24.VII.2014, 1 ♂, PK.

Oecetis lacustris (Pictet, 1834)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Hardegg (1), 12.VIII.2011, 2 ♀♀, LT, LČ. Čížovský lesní rybník (13), 
21.VII.2013, 12 ♂♂ 5 ♀♀, PK. Rybník Dehťák (16), 21.VII.2013, 1 ♀, PK. Staré vinice (25), 
12.VI.–20.VIII.2004, 9 ♀♀, LT, JŠ. Dyje – Devět mlýnů (28), 12.VII.2014, 1 ♀, LT, PK. Fládni-
tzská chata (31), 4.VIII.–7.VIII.1997, 1 ♀, LT, ČMS. Dyje – Gálišské louky (39), 11.VIII.2011, 
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1 ♀, LT, LČ. Rybník Horní Jejkal (56), 10.VI.2011, 1 ♀, PK. Rybník Dolní Jejkal (58), 15.VI.2013, 
1 ♂ 4 ♀♀, PK. VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 12.VII.2014, 3 ♂♂, PK. VN Vranov – hráz 
(61), 9.VI.2011, 1 ♂, LT, PK. Dyje pod Zadními Hamry (63), 20.VII.2013, 1 ♂ 4 ♀♀, LT, PK. 
Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 1 ♀, LT, JŠ. Feliciino údolí (69), 24.VI.–27.
VIII.2010, 14 ♀♀, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 9.VI.–22.VIII.2010, 15 ♂♂ 28 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Tůně J od Hevlína (107), 12.VI.2008, 1 ♀, PC. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 
1 ♀, LT, JH. PP Mikulovické jezero (117), 28.VIII.2008, 1 ♀, LT, AR. PP Slanisko Novosedly 
(120), 1.VIII.2008, 1 ♀, LT, RK. PP Pustý kopec u Konic (122), 24.V.2007, 1 ♀, LT, JŠ. PP Olek-
sovická mokřina (125), 28.VII.2013, 2 ♀♀, LT, AR. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 15.VII.1959, 
1 ♀, SO; 27.VII.2012, 1 ♂, PK. PP Kaolinka (130), 12.VI.2007, 1 ♀, LT, AR. Rybník Vlkov (137), 
11.VI.2008, 1 ♂ 1 ♀, PC. PP Vrbovecký rybník (145), 26.VIII.2011, 1 ♀, LT, AR.

Oecetis notata (Rambur, 1842)
Materiál:
NP Podyjí: VN Znojmo – Trauznické údolí (60), 12.VII.2014, 1 ♀, PK. Znojmo – Na Vyhlídce 
(77), 9.VI.–20.VII.2010, 2 ♂♂ 17 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 11.IV.2016, 16 L; 19.IV.2018, 2 L; 13.VII.2018, 1 ♀, vše 
PK. Dyje – Jevišovka (121), 11.IV.2017, 2 L; 8.IX.2017, 4 L, vše PK. PP Oleksovická mokřina 
(125), 22.VI.2017, 1 ♂, LT, AR. Dyje – Podhradí nad Dyjí (127), 3.VIII.2013, 2 ♂♂ 1 ♀, LT, AR; 
24.VII.2014, 1 ♀; 16.V.2018, 1 ♂, PK. Dyje – Tasovice (138), 14.IV.2016, 2 L; 22.IX.2016, 4 L, 
vše PK.

Oecetis ochracea (Curtis, 1825)
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 11.VI.–15.IX.2004, 12 ♂♂ 50 ♀♀, LT, JŠ. Fládnitzská chata (31), 
4.VIII.–7.VIII.1997, 2 ♂♂; 1.IX.1997, 1 ♀, vše LT, ČMS. Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VII.2009, 
1 ♀, LT, PK. Dyje – Hlubocké louky (45), 18.V.2009, 1 ♂, LT, JŠ. Dyje – Lipinská louka (46), 
12.VIII.2011, 1 ♀, LT, LČ. VN Vranov – hráz (61), 9.VI.2011, 2 ♀♀, LT, PK. Dyje pod Zadními 
Hamry (63), 20.VII.2013, 2 ♀♀, LT, PK. Pram. stružky nad Horním Jejkalem (64), 25.V.2009, 
1 ♀, LT, JŠ. Feliciino údolí (69), 12.VII.2010, 1 ♂, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 1.VII.–26.
VIII.2010, 1 ♂ 5 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Božický mokřad (100), 12.VIII.2010, 2 ♂♂ 2 ♀♀, LT, AR. Dyje – Hevlín (106), 
19.IV.2018, 1 L, PK. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 6 ♂♂, LT, JH. Jaroslavice, 1,5 km JZ 
(111), 20.VIII.2012, 1 ♀, LT, AR. PP Mikulovické jezero (117), 28.VIII.2008, 2 ♂♂ 3 ♀♀, LT, AR. 
Miroslavský rybník (118), 15.VIII.2007, 1 ♂, LT, AR. PP Slanisko Novosedly (120), 1.VIII.2008, 
2 ♂♂ 4 ♀♀, LT, RK. Dyje – Jevišovka (121), 12.VI.2008, 1 ♂, LT, PC. PP Pustý kopec u Konic 
(122), 24.V.2007, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. PP Čekal (124), 12.VIII.2008, 1 ♀, LT, AR. PP Oleksovická 
mokřina (125), 28.VII.2013, 1 ♂, LT, AR. Plenkovický rybník (126), 12.VI.1998, 1 ♂, JJ. PP Kao-
linka (130), 12.VI.2007, 1 ♂, LT, AR. Dyje – Tasovice (138), 19.VIII.2012, 1 ♀, LT, AR.

Oecetis testacea (Curtis, 1834)     NT
Materiál:
NP Podyjí: VN Vranov – hráz (61), 9.VI.2011, 1 ♀, LT, PK. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
30.VI.2010, 1 ♂, LT, JŠ.
Znojemsko: Dyje – Hevlín (106), 13.IX.2016, 6 L; 19.IV.2018, 3 L, vše PK. Dyje – Jevišovka 
(121), 11.IV.2017, 2 L, PK.

Palearktický druh, podle literárních údajů vázáný na stojaté i tekoucí vody nížin, kde 
vyhledává zejména štěrkovitý či kamenitý substrát (Graf et al. 2008). Vzhledem 
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k ojedinělým nálezům v ČR od poloviny 20. století byl dříve druh zařazen mezi 
ohrožené (EN – Chvojka et al. 2005). Nálezy z poslední doby naznačují jeho roz-
troušený výskyt po celé republice.

Oecetis tripunctata (Fabricius, 1793)    NT
Materiál:
NP Podyjí: Staré vinice (25), 9.VII.–23.VII.2004, 1 ♂ 3 ♀♀, LT, JŠ. Znojmo – Na Vyhlídce (77), 
4.VII.–20.VII.2010, 20 ♂♂ 32 ♀♀, LT, JŠ.
Znojemsko: PP Božický mokřad (100), 12.VIII.2010, 1 ♂, LT, AR. Dyje – Hevlín (106), 
11.IV.2017, 12 L; 8.IX.2017, 2 L; 13.VII.2018, 2 ♂♂, vše PK. PP Trávní dvůr (110), 23.VIII.2007, 
13 ♀♀, LT, JH. PP Ječmeniště (113), 11.VII.2008, 1 ♀, LT, VK. PP Slanisko Novosedly (120), 
1.VIII.2008, 2 ♂♂ 4 ♀♀, LT, RK. Dyje – Jevišovka (121), 12.VII.2010, 2 ♂♂; 17.VII.2013, 1 ♂; 
11.IV.2017, 204 L, vše PK. PP Oleksovická mokřina (125), 28.VII.2013, 1 ♂ 4 ♀♀, LT, AR.

Druh široce rozšířený v Evropě i Asii. Na Moravě byl zjištěn až zcela nedávno 
(Chvojka & Komzák 2008) a jeho populace obývají na jižní Moravě dolní toky 
větších řek (zejména Moravy a Dyje) (Komzák nepubl.). Jedinci zachycení na světlo 
v NP Podyjí pocházejí pravděpodobně až z Dyje pod Znojmem a nepřísluší k fauně 
národního parku.

Setodes punctatus (Fabricius, 1793)    NT
Literární údaje: Waringer (2003): Hardegg (IM). Chvojka et al. (2009): Hnanice (IM).
Materiál:
NP Podyjí: Dyje – Uhlířova louka (38), 16.VIII.2001, 2 ♀♀, LT, FK.
Znojemsko: Dyje – Jevišovka (121), 13.IX.2016, 2 L; 11.IV.2017, 2 L, vše PK.

Druh široce rozšířený v Evropě a dále přes Rusko až po Čínu. V České republice byl 
donedávna považován za vyhynulý (Chvojka et al. 2005), ale v poslední době byl 
znovu objeven na jedné lokalitě v Labi a na dolním toku Dyje u Břeclavi (Chvojka 
et al. 2009). Současná data potvrzují i jeho výskyt v Dyji nad vodním dílem Nové 
Mlýny.

Triaenodes bicolor (Curtis, 1834)
Materiál:
Znojemsko: PP Čekal (124), 11.VI.2008, 1 ♀, PC. 

DISKUSE A SHRNUTÍ

Celkem bylo na studovaném území zaznamenáno 140 druhů chrostíků z 18 čeledí 
(130 druhů v NP Podyjí, 35 v NP Thayatal (bez druhů zjištěných v hraničním úseku 
řeky Dyje) a 89 druhů na ostatním území Znojemska), což je 54 % naší fauny a přes 
60 % druhů doložených z Moravy. Další čtyři druhy (Cyrnus flavidus, Brachycen-
trus montanus, Annitella obscurata a Halesus radiatus), nepotvrzené současným 
průzkumem, publikoval Waringer (2003) z odchytu na světlo u Hardeggu. Dohro-
mady jde pouze o pět jedinců, což naznačuje velmi řídký výskyt v oblasti nebo ná-
hodný zálet z okolí. Výskyt některých druhů, chycených během současného průzku-
mu jednotlivě a pouze na světlo, nelze na území Znojemska jednoznačně potvrdit. 
Jedná se zejména o některé zástupce čeledi Hydroptilidae (Hydroptila angulata, H. 
angustata), Silo nigricornis nebo Drusus annulatus. Některé druhy mohou, i v zá-
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vislosti na povětrnostních podmínkách, reliéfu a využití krajiny, zalétávat na velké 
vzdálenosti (dobře létající větší druhy aktivně, drobní zástupci čeledi Hydroptilidae 
spíše pasivně, unášeni větrem). Obecně je známo, že dospělci chrostíků létají zejmé-
na podél vodních toků, ale například zástupci čeledi Hydropsychidae byli zjištěni 
i ve vzdálenosti 5 km od vodních biotopů (Kovats et al. 1996) a Svensson (1974) 
chytal několik druhů chrostíků, zejména z čeledi Limnephilidae, v kilometrové 
vzdálenosti od toku. Ve Vranově nad Dyjí zachycení jedinci druhu Hydropsyche bul-
garomanorum, vyskytujícího se ve větších nížinných řekách, tak pravděpodobně po-
chází z populací známých na Dyji pod Novými Mlýny (Komzák nepubl.), případně 
na Dunaji (Waringer 1989). Do fauny NP Podyjí nepatří zřejmě ani další, na světlo 
ulovené, druhy větších řek jako je Oecetis tripunctata a Setodes punctatus, které na 
Znojemsku prokazatelně žijí až v úseku řeky Dyje pod Hevlínem.

Ačkoliv výšková členitost území není příliš velká (nadmořská výška navštíve-
ných lokalit je v rozmezí 175–500 m n. m.), je zjištěná diverzita společenstva chros-
tíků srovnatelná s našimi horskými oblastmi s největším známým počtem druhů jako 
jsou Šumava (156 druhů, Novák 1996), Jizerské hory (132 druhů, Chvojka 2008) 
nebo Bílé Karpaty (123 druhů, Komzák & Chvojka 2012). Je to dáno tím, že na 
dolním toku řeky Dyje nalezneme již řadu druhů větších nížinných řek a na druhou 
stranu v hlubokých kaňonech řeky Dyje a jejích přítoků v NP Podyjí se díky teplotní 
inverzi a hypolimnickému vypouštění z Vranovské přehrady vyskytují i některé hor-
ské a podhorské druhy.

Na Znojemsku byly během současného průzkumu nalezeny dva druhy považova-
né dosud pro území ČR za vyhynulé (Orthotrichia angustella a Oxyethira tristella). 
V různém stupni ohrožení je klasifikováno devět nalezených druhů (pět ohrožených 
(EN) – Agapetus laniger, Allotrichia pallicornis, Cyrnus crenaticornis, Orthotrichia 
tragetti, Hydroptila angustata a čtyři zranitelné (VU) – Rhyacophila hirticornis, 
Limnephilus incisus, Ceraclea senilis, Ceraclea fulva), dalších 20 druhů je téměř 
ohrožených (NT) a u jednoho druhu je nedostatek údajů (DD) (Chvojka & Komzák 
2017). Jako nedostatečně prozkoumaný je pro území Rakouska hodnocen i druh 
Tinodes kimminsi (Malicky 2009), nalezený pouze v jedné pramenné stružce v NP 
Thayatal, a na území ČR považovaný za kriticky ohrožený (CR).

Z pohledu fauny Trichopter patří mezi cenné biotopy prameniště a pramenné 
stružky na strmých svazích údolí Dyje a jejích přítoků v NP Podyjí a NP Thayatal. 
Nejzajímavější jsou nálezy druhů Rhyacophila hirticornis (jediný nález v ČR mimo 
Šumavu) a Tinodes kimminsi, vyskytují se zde ale i další prameništní druhy jako 
Wormaldia occipitalis, Plectrocnemia brevis, Crunoecia irrorata, Beraea maurus 
a ojediněle i Ernodes articularis. Zajímavá je i fauna potoků ústících do Dyje mezi 
Vranovem nad Dyjí a Znojmem (obr. 3), kde se hojně vyskytují druhy Synagapetus 
moselyi, Hydropsyche fulvipes a Lithax obscurus, známé z našeho území pouze lo-
kálně, například z Bílých Karpat (Komzák & Chvojka 2012). Vlastní tok řeky Dyje 
je pod Vranovskou přehradou výrazně ovlivněn vypouštěním hypolimnické vody. 
Zásadně je ovlivněn zejména hydrologický a teplotní režim a vzniká zde jakési dru-
hotné pstruhové pásmo (epi-metaritrál) s některými prvky pásma parmového (epipo-
tamal) (Kubíček et al. 1999). Významný posun společenstva chrostíků k ritrálním 
druhům dokumentuje i Waringer (2003). Hojně se tu tak vyskytují druhy jejichž 
těžiště výskytu je v meta až hyporitrálu, jako jsou Agapetus ochripes, Glossosoma 
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boltoni, Silo piceus, Lepidostoma basale, L. hirtum, Sericostoma schneiderii nebo 
dokonce Allogamus auricollis, druh typický pro studené horské a podhorské říčky, 
a v úseku pod Vranovem nad Dyjí i Agapetus fuscipes, obývající obvykle krenál až 
epiritrál. Změněný charakter toku pod přehradou vyhovuje zřejmě i, jinak vzácné-
mu, druhu Allotrichia pallicornis. Vliv hypolimnického vypouštění se vzdáleností 
od Vranovské přehrady postupně snižuje, pod Znojmem opouští řeka Dyje vrchovi-
nu a stává se typickým potamálním tokem s vysokými letními teplotami a štěrkopís-
čitým dnem (obr. 4). Zde se vyskytují některé typické potamální druhy jako Oecetis 
tripunctata, Setodes punctatus a znovuobjevené vzácné druhy Orthotrichia angus-
tella a Oxyethira tristella. Novák (1976) podává srovnání fauny chrostíků velkých 
řek z přelomu 19. a 20. století a z poloviny století 20. a konstatuje výrazný úbytek 
druhů v důsledku negativních změn na těchto řekách, zejména znečištění. Všechny 
výše zmíněné potamální druhy tak byly donedávna u nás považované za vyhynulé. 
Vzhledem k absenci historických dat z Dyje není jasné, zda se zde tyto druhy vy-
skytovaly i v minulosti, anebo se sem vrací až se zlepšováním stavu řeky, zejména 
snížením organického znečištění.

Obr. 3. Mašovický potok, levostranný přítok Dyje v NP Podyjí s výskytem Hydropsyche fulvipes, 
Synagapetus moselyi a Lithax obscurus (foto P. Komzák).
Fig. 3. Mašovický potok brook, a left-side tributary of the Dyje River in Podyjí NP with occurrence 
of Hydropsyche fulvipes, Synagapetus moselyi, and Lithax obscurus (photo P. Komzák).
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Ve stojatých vodách (obr. 5) byly nejhojnější druhy Cyrnus trimaculatus, Ana-
bolia furcata, řada zástupců rodu Limnephilus, Athripsodes aterrimus, Mystacides 
azurea, M. longicornis, M. nigra a Oecetis lacustris. Vzácněji se vyskytuje zranitel-
ný druh Ceraclea fulva a nepočetně byly nalézány jinak široce rozšířené druhy např. 
Orthotrichia costalis, Oxyethira flavicornis, Holocentropus dubius, H. picicornis, 
Agrypnia varia, Phryganea grandis a Trichostegia minor.

SUMMARY
Podyjí National Park was established in the southwestern part of the Znojmo District along the 
Czech-Austrian border (formed by the Dyje/Thaya River) in 1991. Thayatal National Park was then 
declared on the Austrian side of the river valley in 2000.

This paper presents the results of the extensive research of the Trichoptera fauna focused on 
Podyjí NP (Czech Republic). Data from selected freshwater habitats in the remaining territory of 
the Znojmo region and from the Austrian side of the border (Thayatal NP) are also added (Fig. 1).

Altogether 140 caddisfly species were recorded from the investigated area – 130 species from  
Podyjí NP, 89 species from the remainder of the Znojmo District, and 35 species from Thayatal NP 
(excluding the Dyje River). Orthotrichia angustella and Oxyethira tristella were rediscovered in 

Obr. 4. Úsek řeky Dyje u vesnice Jevišovka, kde byly zaznamenány druhy Oecetis tripunctata, Se-
todes punctatus a Oxyethira tristella (foto P. Komzák).
Fig. 4. The Dyje River near the village of Jevišovka, where Oecetis tripunctata, Setodes punctatus, 
and Oxyethira tristella were recorded (photo P. Komzák).
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the Czech Republic after 80 and 120 years respectively. The rare species Agapetus laniger, Allotri-
chia pallicornis, Hydroptila angustata, Orthotrichia tragetti, Cyrnus crenaticornis were recorded 
from Podyjí NP and Tinodes kimminsi from Thayatal NP. An isolated population of Rhyacophila 
hirticornis was found in a cold, spring-fed brooklet below the Ledové sluje (Ice caves). The caddis -
fly fauna of Podyjí NP is species-rich; approximately 50% of the species known from the whole 
territory of the Czech Republic were recorded from this small area. This species diversity is compa-
rable with some mountain areas in the Czech Republic, e.g. the Bohemian Forest (Šumava NP), the 
Jizerské hory Mts. or the White Carpathians (Novák 1996, Chvojka 2008, Komzák & Chvojka 
2012). It is due to great diversity of freshwater habitats in Podyjí NP, varying from springs to a 
lowland river and including also a wide range of still waters. In addition, some springs and brooks 
in deep valleys show mountain conditions and the upper section of the Dyje River in Podyjí NP is 
influenced by the discharge of cold hypolimnetic water from Vranov Reservoir. On the other hand, 
several light-trapped species (e.g. Hydropsyche bulgaromanorum, Oecetis tripunctata, Setodes 
punctatus) probably do not belong to the fauna of Podyjí NP; their larvae develop in lower (pota-
mal) section of the Dyje River below Znojmo.

The most valuable habitats in the investigated area are probably springs and spring-fed brooks 
situated on the steep slopes of the deep Dyje valley and the Dyje tributaries in Podyjí NP and Thay-
atal NP. The most interesting findings are Rhyacophila hirticornis and Tinodes kimminsi, other 
hypocrenal – epirhithral species include Wormaldia occipitalis, Plectrocnemia brevis, Crunoecia ir-
rorata, Beraea maurus, and Ernodes articularis. The tributaries of the Dyje River between Vranov 
nad Dyjí and Znojmo are frequently populated by Synagapetus moselyi, Hydropsyche fulvipes, and 
Lithax obscurus, these species occur only locally in the Czech Republic.

Obr. 5. Čížovský lesní rybník s bohatými porosty vodní vegetace (foto A. Reiter).
Fig. 5. Čížovský lesní rybník Pond overgrown by aquatic vegetation (photo A. Reiter).
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Na stránkách tohoto čísla vědeckého sborníku Thayensia najdou čtenáři, mimo stan-
dardních článků, také oddíl věnovaný abstraktům příspěvků z odborné konference 
věnující se minulosti a budoucnosti přeshraničních národních parků. Na konferenci 
nazvané „Společným směrem – In der gemeinsamen Richtung“ byla oslavena kulatá 
výročí obou chráněných území. Národní park Podyjí si letos připomíná třicáté výro-
čí od svého vyhlášení. Národní park Thayatal vloni oslavil své dvacetiny. Přeshra-
niční spolupráce na ochraně území se ale datuje už před pád železné opony.

Konference proběhla v prostorách hnanických hotelů Happy Star a Vinice Hnani-
ce, kam se 19. října 2021 sjelo přes sto dvacet účastníků z institucí ochrany přírody, 
vědeckých kruhů, univerzit a nechyběli mezi nimi ani zástupci podyjských obcí 
nebo spřízněných organizací z Rakouska. Vzhledem k přeshraničnímu charakteru 
akce byly abstrakty přijímány v češtině a němčině, proto byla i v Thayensii použita 
poněkud nestandardní česko-německá úprava. Účastníci vyslechli celkem 20 před-
nášek a měli možnost prostudovat deset posterů. Pokud některý z autorů odevzdal 
svůj příspěvek jako rukopis plnohodnotného článku, je publikován jako standardní 
článek a v přehledu abstraktů dané téma pochopitelně chybí.

Konference byla financována z projektu Přeshraniční konference k výročí vyhlá-
šení národních parků (KPF-02-202) v rámci programu INTERREG V-A Rakousko 
– Česká republika.

Úvodní plenární část konference seznámila účastníky se základní charakteristi-
kou, historií ochrany a aktuálními strategiemi péče o oba jednotlivé národní parky 
a poskytla východiska pro diskuse ve třech sekcích: Voda, Země a Lidé. 
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Michael Hošek ve své přednášce krátce zhodnotil postavení obou národních par-
ků z hlediska mezinárodního i národního. Na národní úrovni zdůraznil význam ná-
rodních parků jako zdroje národní hrdosti – je třeba si vážit toho, že v jednotlivých 
státech existují místa, kde je zachována člověkem málo dotčená cenná příroda. Do-
ložil též, že Podyjí/Thayatal je územím, které z hlediska přírodních hodnot i jejich 
ochrany obstojí i v mezinárodní konkurenci. Důkazem toho je členství obou parků 
v mezinárodních strukturách (Natura 2000, Federace EUROPARC), fungující pře-
shraniční spolupráce podložená dvoustrannými dohodami, certifikátem Transboun-
dary cooperation i řadou splněných společných projektů evropského financování, 
a také několik mezinárodních ocenění dokládajících kvalitu společné péče o přírodní 
hodnoty území (certifikát Dyje Wild River a Podyjí/Thayatal Wilderness, a zejména 
opakovaně potvrzený Evropský diplom Rady Evropy pro chráněná území, který 
oceňuje výjimečně dobrou péči o přírodní hodnoty a byl udělen oběma parkům). 
Neznamená to však, že národní parky mají „hotovo“, protože národní i mezinárodní 
diskuse o vhodných způsobech péče stále pokračují, a také se objevují nové problé-
my k řešení (klimatická změna, invazní druhy či extrémní návštěvnost).

Lenka Reiterová a Christoph Milek společně představili východiska a aktuálně 
platné strategie péče o oba národní parky. Ačkoli zákonný rámec se při vyhlášení 
jednotlivých parků výrazně lišil, dnes je generální přístup k jejich ochraně na obou 
stranách hranice podobný a respektuje oba dílčí cíle ochrany přírody v národních 
parcích: na většině plochy podporu samovolných procesů, menší část území je pak 
určena k podpoře těch složek biodiverzity, které se neobejdou bez trvalé lidské péče. 
Po dvaceti-, resp. třicetiletém vývoji je zřejmé, že oba cíle jsou v jednotlivých par-
cích úspěšně naplňovány. NP Thayatal má (zřejmě i vzhledem ke své výrazně menší 
rozloze) o něco přísnější podmínky jak z hlediska podpory samovolných procesů, 
tak co se týče pravidel návštěvnosti (např. je zde zcela zakázána cykloturistika a pěší 
turisté nesmí na celém území opustit značené trasy). Podyjí má naopak širší možnost 
věnovat se fenoménům závislým na péči, proto může poskytnout pevnější zázemí 
i populacím některých druhů vyskytujících se na obou stranách hranice. Některé 
postupy péče o biotopy jsou lépe propracovány a otestovány na české straně, naopak 
systém práce s veřejností je lépe zvládnutý v Rakousku, takže obě strany si mohou 
být vzájemně významnou inspirací do budoucna. Novým problémem, s nímž se oba 
parky potýkají, je extrémní růst návštěvnosti. Vztah místních lidí k území se výrazně 
k lepšímu změnil na české straně, v Rakousku nebyla tradice vztahu místních lidí ke 
krajině násilně přervána politickými změnami ve 20. století. Rizikovým parametrem 
v péči o přírodu může do budoucna být financování. V obou parcích byl zpočátku 
důležitým zdrojem zisk z prodeje výtěžků z péče o biotopy, který ovšem průběžně 
klesá k nule. Na obou stranách hranice tak postupně významně roste podíl projek-
tového financování, které je ovšem zdrojem nenárokovým, čímž vzniká dlouhodobá 
nejistota v zajištění zdrojů na péči. Obdobné a vzájemně se doplňující přírodní hod-
noty obou území i analogické společenské problémy, které je třeba řešit, jednoznač-
ně podporují názor, že oba parky tvoří jediný přírodně nedělitelný celek, o nějž lze 
plnohodnotně pečovat jedině v úzké vzájemné koordinaci a spolupráci.

Thomas Wrbka se ve své přednášce zamyslel na příkladu dvou výzkumných 
projektů nad tím, do jaké míry odráží vývoj v NP Thayatal celorakouské strategie 
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ochrany přírody. Představil projekt mapování aktuální lesní vegetace (blíže viz sa-
mostatný abstrakt) a projekt sledování vegetace na ledovkových polomech, jejichž 
výsledky umožnily porovnat stav lesů v NP Thayatal při jeho vyhlášení a dnes a vý-
zkumné možnosti, které tyto plochy skýtají. Rakouská strategie pro národní parky 
významně preferuje samovolný vývoj lesů. Z aktuálního mapování lesní vegetace je 
zřejmé, že v NP Thayatal se stav lesů rychle přibližuje přírodě, což je v souladu se 
státní strategií. Společné mapování na obou stranách hranice do budoucna pomůže 
nastavit společnou strategii ochrany lesních porostů v Thayatalu/Podyjí. Autor pova-
žuje též za vhodné s pomocí aktuálního mapování vybrat trvalé plochy pro společný 
monitoring vývoje lesů. Jako velmi významnou hodnotí možnost vědeckého studia 
samovolně se vyvíjejících ploch po disturbancích, protože tato možnost v dnešní 
krajině nastává zřejmě výhradně v národních parcích.

Martin Škorpík a Christian Übl pak ve svých přednáškách připomněli přírodní 
i společenská historická východiska vzniku obou národních parků, která porovnali 
s dnešní situací. Je důležité mít stále na paměti, z jakých kořenů vychází dnešní pes-
trost přírody obou parků. Martin Škorpík zmínil některé hodnoty, o něž byla zdejší 
příroda ochuzena ať už přirozeným nebo technickým vývojem, jako bylo např. zá-
sadní působení ledových ker na pobřežní biotopy (definitivně ukončené výstavbou 
vranovské přehrady), o několik řádů pestřejší mozaika zemědělské krajiny (ochuze-
ná na obou stranách změnou technologie hospodaření, na české straně ovšem mno-
honásobně razantněji vinou kolektivizace zemědělství) nebo výrazně větší procento 
nelesních biotopů na svazích dyjského údolí (dané možná vyšší intenzitou lidského 
využívání, které zasáhlo i méně výnosné plochy, možná změnou klimatu a celkové-
ho obsahu volných živin v krajině). Christian Übl poukázal na pokrok v práci správy 
NP Thayatal od malé kanceláře se čtyřmi zaměstnanci k moderní budově s komplet-
ním týmem a výborným zázemím pro ekovýchovné aktivity a provedl posluchače 
vývojem přeshraničních kontaktů od ostýchavých počátků po současnou rozsáhlou 
spolupráci zaměstnanců obou správ i místních obyvatel. Oba pak poukázali na vývoj 
názorů na přírodu parků a její ochranu a připomněli některá významná nebezpečí, 
která se podařilo zažehnat (od zatopení území přehradou po zničení krajinného obra-
zu výstavbou větrných elektráren), a potíže, které byly překonány (likvidace starých 
technických zátěží v území, škody na vybavení způsobené povodněmi, nežádoucí 
zásahy do přírodního vývoje např. razantním přikrmováním zvěře nebo nevhodnými 
způsoby lovu apod.). Tato historická východiska je důležité mít na paměti. Jednak je 
z nich patrné, jak velmi daleko ochrana přírody od vzniku parků došla, jednak do-
kládají, jak velmi křehké a zranitelné jsou hodnoty, o něž pečuje.

 V závěru plenární části konference představil Radomír Němec významný výstup 
z nejnovějšího společného výzkumného projektu: Atlas rozšíření cévnatých rostlin 
národních parků Podyjí a Thayatal.

Vedle ústních přednášek bylo na konferenci prezentováno též 10 posterů zaměře-
ných jak na specializovaná témata (výskyt skalních řícení, bobra evropského, úho-
rových druhů, půdní fauny či reofilního hmyzu v Podyjí), tak na komplexní otázky, 
které se mohou být východiskem pro strategické plánování péče o NP (vyhodnocení 
změn krajiny Podyjí/Thayatal v posledních 250 letech, síťové mapování cévnatých 
rostlin, ochrana významných typů světlých teplomilných lesů – pařezin či teplomil-
ných doubrav). 



186

In dieser Ausgabe der Thayensia finden die Leserinnen und Leser neben den Stan-
dardartikeln auch einen Abschnitt mit Zusammenfassungen von Beiträgen einer 
Expertenkonferenz über die Vergangenheit und Zukunft der grenzüberschreitender 
Nationalparks. Auf der Konferenz mit dem Titel "In der gemeinsamen Richtung" 
wurden die runden Jahrestage der beiden Schutzgebiete gefeiert. In diesem Jahr jährt 
sich die Ausweisung des Nationalparks Podyjí zum dreißigsten Mal. Der National-
park Thayatal feierte im vergangenen Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen. Die gren-
züberschreitende Zusammenarbeit zum Schutz des Gebiets reicht jedoch bis in die 
Zeit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs zurück.

Die Konferenz fand in den Hotels Happy Star und Vinice Hnanice in Hnanice 
statt, wo sich am 19. Oktober 2021 über einhundertzwanzig Teilnehmer aus Natur-
schutzinstitutionen, wissenschaftlichen Kreisen, Universitäten und Vertreter von Po-
dyjí-Gemeinden oder verbündeten Organisationen aus Österreich trafen. Aufgrund 
des grenzüberschreitenden Charakters der Veranstaltung wurden Zusammenfassun-
gen in tschechischer und deutscher Sprache angenommen, weshalb in Thayensia 
ein etwas untypisches tschechisch-deutsches Arrangement verwendet wurde. Die 
Teilnehmer hörten insgesamt 20 Vorträge und hatten die Möglichkeit, zehn Poster zu 
studieren. Wenn einer der Autoren seinen Beitrag als vollständiges Manuskript ein-
gereicht hat, wird er als Standardartikel veröffentlicht, und das Thema scheint somit 
in der Kurzübersicht nicht auf.

Die Konferenz wurde durch das Projekt Grenzüberschreitende Konferenz zum 
Jahrestag der Ausrufung von Nationalparks (KPF-02-202) im Rahmen des INTER-
REG V-A Programms Österreich-Tschechische Republik finanziert.

Die Eröffnungsplenarsitzung der Konferenz führte die Teilnehmer in die grundle-
genden Merkmale, die Geschichte des Schutzes und die aktuellen Managementstra-
tegien für die beiden Nationalparks ein und bildete die Grundlage für die Diskussio-
nen in drei Sektionen. 

Michael Hošek gab in seinem Vortrag einen kurzen Überblick über den Status der 
beiden Nationalparks aus internationaler und nationaler Sicht. Auf nationaler Ebe-
ne betonte er die Bedeutung von Nationalparks als Quelle des Nationalstolzes - es 
sollte gewürdigt werden, dass es in jedem Land Orte gibt, an denen wertvolle, vom 
Menschen wenig berührte Natur erhalten bleibt. Er argumentierte auch, dass das Po-
dyjí/Thayatal ein Gebiet ist, das sich im internationalen Wettbewerb um Naturwerte 
und deren Schutz behaupten kann. Dies wird durch die Mitgliedschaft beider Parks 
in internationalen Strukturen (Natura 2000, EUROPARC Federation), eine funkti-
onierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die durch bilaterale Abkommen 
unterstützt wird, das Zertifikat für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und eine 
Reihe von abgeschlossenen gemeinsamen Projekten mit europäischer Finanzierung 
belegt, sowie mehrere internationale Auszeichnungen, die die Qualität der gemeinsa-
men Pflege der Naturwerte des Gebietes belegen (die Zertifikate "Dyje Wild River" 
und "Podyjí/Thayatal Wilderness" und vor allem das mehrfach bestätigte Europadi-
plom des Europarates für Schutzgebiete, das eine außergewöhnlich gute Pflege der 
Naturwerte auszeichnet und beiden Parks verliehen wurde). Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass die Nationalparks "fertig" sind, denn die nationalen und internationalen 
Diskussionen über geeignete Managementansätze gehen weiter, und es tauchen neue 
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Probleme auf, die angegangen werden müssen (Klimawandel, invasive Arten oder 
extremer Besucherdruck).

Lenka Reiterová und Christoph Milek stellten gemeinsam den Hintergrund und 
die aktuellen Managementstrategien für beide Nationalparks vor. Obwohl die re-
chtlichen Rahmenbedingungen bei der Ausweisung der einzelnen Parks sehr unter-
schiedlich waren, ist der allgemeine Ansatz für den Schutz auf beiden Seiten der 
Grenze heute ähnlich und berücksichtigt beide Teilziele des Naturschutzes in Nati-
onalparks: im größten Teil des Gebietes die Förderung spontaner Prozesse, während 
ein kleinerer Teil des Gebietes dazu bestimmt ist, diejenigen Bestandteile der biolo-
gischen Vielfalt zu unterstützen, die nicht ohne ständige menschliche Pflege ausko-
mmen. Nach zwanzig oder dreißig Jahren der Entwicklung ist klar, dass beide Ziele 
in den einzelnen Parks erfolgreich umgesetzt werden. Der NP Thayatal hat (wohl 
auch aufgrund seiner wesentlich geringeren Größe) etwas strengere Auflagen, sowo-
hl was die Förderung spontaner Prozesse als auch was die Besucherregeln angeht 
(z.B. ist das Radfahren komplett verboten und Wanderer dürfen im gesamten Geb-
iet markierte Pfade nicht verlassen). Podyjí hingegen hat eine breitere Möglichkeit, 
sich auf pflegeabhängige Phänomene zu konzentrieren und kann daher einen soli-
deren Hintergrund für die Populationen einiger Arten liefern, die auf beiden Seiten 
der Grenze vorkommen. Einige Praktiken des Lebensraummanagements sind auf 
tschechischer Seite besser entwickelt und erprobt, während das System der Öffent-
lichkeitsarbeit in Österreich besser gehandhabt wird, so dass beide Seiten einander 
in Zukunft wichtige Anregungen geben können. Ein neues Problem, mit dem beide 
Parks konfrontiert sind, ist der extreme Anstieg der Besucherzahlen. Auf tschechis-
cher Seite hat sich das Verhältnis der Bevölkerung zur Landschaft deutlich zum Be-
sseren gewandelt, während in Österreich die Tradition der Beziehung der Bevölke-
rung zur Landschaft durch die politischen Veränderungen des 20. Jahrhunderts nicht 
gewaltsam unterbrochen wurde. Die Finanzierung kann in Zukunft ein riskanter 
Parameter in der Naturpflege sein. In beiden Parks war der Gewinn aus dem Verkauf 
der Erlöse aus dem Habitatmanagement anfangs eine wichtige Einnahmequelle, die 
jedoch kontinuierlich gegen Null zurückgegangen ist. So steigt auf beiden Seiten 
der Grenze der Anteil der Projektfinanzierung allmählich deutlich an, doch handelt 
es sich dabei um eine einkommensunabhängige Quelle, die eine langfristige Unsi-
cherheit bei der Sicherung der Mittel für die Pflege schafft. Die ähnlichen und kom-
plementären Naturwerte der beiden Gebiete und die analogen sozialen Probleme, die 
es zu bewältigen gilt, sprechen eindeutig dafür, dass die beiden Parks eine einzige, 
unteilbare natürliche Einheit bilden, die nur in enger gegenseitiger Abstimmung und 
Zusammenarbeit umfassend gepflegt werden kann.

In seinem Vortrag ging Thomas Wrbka am Beispiel zweier Forschungsprojekte 
der Frage nach, inwieweit die Entwicklungen im Thayatal NP die landesweite Na-
turschutzstrategie widerspiegeln. Er stellte ein Projekt zur Kartierung der aktuellen 
Waldvegetation (Details siehe separates Abstract) und ein Projekt zur Überwachung 
der Vegetation auf Eisbruchflächen vor, dessen Ergebnisse einen Vergleich des 
Waldzustandes im NP Thayatal zum Zeitpunkt seiner Ausweisung und heute sowie 
der Forschungsmöglichkeiten in diesen Gebieten ermöglichten. Die österreichische 
Nationalparkstrategie begünstigt die spontane Waldentwicklung erheblich. Aus der 
aktuellen Waldvegetationskartierung geht hervor, dass sich der Waldzustand im 
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Nationalpark Thayatal rasch der Natur annähert, was der nationalen Strategie entsp-
richt. Gemeinsame Kartierungen auf beiden Seiten der Grenze werden in Zukunft 
dazu beitragen, eine gemeinsame Strategie für den Waldschutz im Thayatal festzu-
legen. Der Autor hält es auch für sinnvoll, mit Hilfe aktueller Kartierungen Dauer-
flächen für ein gemeinsames Monitoring der Waldentwicklung auszuwählen. Er hält 
die Möglichkeit, spontan entstehende Gebiete nach einer Störung wissenschaftlich 
zu untersuchen, für sehr wichtig, da diese Möglichkeit in der heutigen Landschaft 
ausschließlich in Nationalparks zu bestehen scheint.

Martin Škorpík und Christian Übl erinnerten in ihren Vorträgen an die natur- und 
sozialgeschichtlichen Hintergründe der Entstehung der beiden Nationalparks und 
verglichen diese mit der heutigen Situation. Es ist wichtig, sich die Wurzeln vor 
Augen zu halten, aus denen die heutige Vielfalt der Natur in beiden Parks hervorge-
gangen ist. Martin Škorpík nannte einige der Werte, die der lokalen Natur entzogen 
wurden, sei es durch die natürliche oder technische Entwicklung, das um mehrere 
Größenordnungen vielfältigere Mosaik der Agrarlandschaft (das auf beiden Seiten 
durch die Umstellung der landwirtschaftlichen Technologie verarmt ist, auf tsche-
chischer Seite jedoch um ein Vielfaches drastischer aufgrund der Kollektivierung 
der Landwirtschaft) oder ein deutlich höherer Anteil an nicht bewaldeten Biotopen 
an den Hängen des Thayatals (vielleicht aufgrund der höheren Intensität der men-
schlichen Nutzung, die sich auch auf weniger produktive Gebiete ausgewirkt hat, 
vielleicht aufgrund von Veränderungen des Klimas und des Gesamtgehalts an freien 
Nährstoffen in der Landschaft).

Christian Übl zeigte die Entwicklung der Nationalparkverwaltung Thayatal von 
einem kleinen Büro mit vier Mitarbeitern zu einem modernen Gebäude mit einem 
kompletten Team und hervorragenden Einrichtungen für Umweltaktivitäten auf und 
führte die Zuhörer durch die Entwicklung der grenzüberschreitenden Kontakte von 
den zaghaften Anfängen bis zur heutigen umfassenden Zusammenarbeit zwischen 
den Mitarbeitern beider Verwaltungen und den Anwohnern. Beide wiesen dann auf 
die Entwicklung der Ansichten über die Natur der Parks und ihren Schutz hin und 
erinnerten an einige der großen Gefahren, die abgewendet wurden (von der Überflu-
tung des Gebietes durch einen Staudamm bis zur Zerstörung des Landschaftsbildes 
durch den Bau von Windparks), und an die Schwierigkeiten, die überwunden wur-
den (die Zerstörung alter technischer Belastungen im Gebiet, Schäden an Anlagen 
durch Überflutung, unerwünschte Eingriffe in die natürliche Entwicklung, z.B. 
durch forcierte Überfütterung des Wildes oder unangemessene Jagdmethoden, usw.). 
Es ist wichtig, sich diesen historischen Hintergrund vor Augen zu halten. Zum einen 
zeigen sie, wie weit der Naturschutz seit der Gründung der Parks gekommen ist, 
zum anderen verdeutlichen sie, wie zerbrechlich und verletzlich die Werte sind, für 
die er sorgt.

Zum Abschluss des Plenarteils der Konferenz stellte Radomír Němec ein wichti-
ges Ergebnis des jüngsten gemeinsamen Forschungsprojekts vor: den Atlas zur Ver-
breitung der Gefäßpflanzen der Nationalparks Podyjí und Thayatal.

Neben den mündlichen Vorträgen wurden auf der Konferenz auch 10 Poster prä-
sentiert, die sich sowohl mit speziellen Themen (Vorkommen von Felsenmündun-
gen, Europäischer Biber, Aalarten, Bodenfauna und rheophile Insekten in den Pody-
jí) als auch mit komplexen Fragen befassten, die als Grundlage für die strategische 
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Planung des NP-Managements dienen können (Bewertung der Veränderungen in 
der Landschaft von Podyjí/Thayatal in den letzten 250 Jahren, Netzwerkkartierung 
von Gefäßpflanzen, Schutz wichtiger Typen von lichten, wärmeliebenden Wäldern - 
Stümpfe oder wärmeliebende Eichenwälder). 

Plenární zasedání konference 20. října 2021, Hnanice (foto Filip Süsenbek).
Eröffnung der Fachkonferenz am 20. Oktober 2021, Hnanice (Foto Filip Süsenbek).
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SOUHRN K SEKCI VODA

ZUSAMMENFASSUNG DES WORKSHOPS „WASSER“

David  V e s e l ý 1  &  Jan  D u š e k 2

1 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, CZ–602 00 Brno
2 DHP Conservation s.r.o., Sudoměřská 25, CZ–130 00 Praha 3

První byl příspěvek Filipa Oulehly „Strom jako zloděj, nebo zachránce vody“. Nej-
dřív jsme se dozvěděli pravdu o stromech. Rozsáhlá měření zkoumala, co se děje s 
dešťovou srážkou, která dopadne na lesní povodí. Bylo sledováno velké množství 
těchto povodí na území ČR. Ukazuje se, že významný vliv má intercepce (tedy 
zachycení srážky ještě v koruně), která ročně činí až 200 mm. Tento vliv stoupá se 
snižujícím se srážkovým úhrnem. Například v oblasti povodí Dyje odtéká z dešťo-
vé srážky (průměrný roční srážkový úhrn na jihu Moravy je kolem 550 mm), která 
dopadne na les, jen 16 % celkového úhrnu. Na tom se samozřejmě podílí i evapo-
transpirace a další vlivy. Zajímavé je, že v extrémních situacích jsou stromy schopné 
výpar redukovat, takže se stoupající teplotou může výpar paradoxně i klesat.
Bohužel v období sucha nám příliš nepomohou ani mělké podzemní vody. Ty jsou 
velmi rozkolísané. Jejich zásoby jsou schopné dotovat období suchy spíše kratší než 
jeden rok. U víceletého sucha jsou již jejich zásoby nedostatečné. Lépe s touto půd-
ní vodou pracuje druhově bohatý les. Je možné také říci, že  listnatý les má menší 
ztráty vody. Důležitá je také rozdílné strategie reakce na sucho, které zaujímají jeh-
ličnaté a listnaté stromy. Vlivem strategie uzavíraní póru (vlastně jakési hibernace) 
jehličnany během sucha vyhladoví a stávajíce pak snadným cílem třeba pro kůrovce.

Zatím jsme se soustředili na to, co se s vodou děje na místě, kam spadne v podobě 
srážky. Každá voda ale nakonec steče dolů a po cestě ledacos vezme s sebou. V ze-
mědělské krajině je to pochopitelně zejména půda, se kterou se do vody dostávají 
také živiny, které na zemědělskou půdu přináší hnojení.

Pro řeku Dyji v lokalitě národních parku je zásadním zdrojem tohoto negativního 
vnosu přítok řeky Fugnitz, které se věnoval příspěvek Ronalda Pöppla. V povodí 
Fugnitz byla zpracována komplexní studie řešící, jak tento vnos minimalizovat. 
Ukázala, že kromě „klasického“ stanovení erozního ohrožení pozemků je důležitá 
i míra jejich napojení na vodní tok. Zjednodušeně je možné říci, že jde o to, jak 
snadno se erodovaný materiál z těchto ploch dostane až do vodního toku. Díky 
spojení těchto metod je možné identifikovat „hot spoty“, tedy místa, kde do toku 
vstupuje převážná část sedimentu, na které se následně můžeme soustředit. Ukázalo 
se, že z hlediska vstupu erodovaných sedimentu do toku je významný i dobrý nebo 
nevyhovující stav vlastního toku. Jako nejvýznamnější je identifikován stav břeho-
vého pásu. Dostatečně široký a druhově bohatý břehový pás má zásadní význam pro 
zachycení sedimentu ještě dřív, než způsobí problém ve vodním toku.

Takže když víme, jak zlepšit kvalitu Dyje, můžeme se podívat, co na to říkají 
ryby. Více než tři roky probíhající monitoring v tomto směru ukázal, a zřejmě ještě 
ukáže, mnoho zajímavých skutečností.

Prvotní výstupy prezentované Jiřím Musilem ukazují na signifikantní změny 
v početnosti a druhové skladbě. Rybí společenstvo je výrazně ovlivněno změněnými 
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podmínkami v toku (hydrologický režim, chemicko-fyzikální podmínky, migrační 
bariéry), výskyt jednotlivých druhů je dán podmínkami stanovišť (vč. reprodukč-
ních) a možností migrací. Výsledky výzkumu ukazují také na vysoký potenciál mig-
race ryb ze Znojemské nádrže, kterou obývá 13 druhů ryb, proti proudu Dyje, kde na 
jednotlivých lokalitách bylo zaznamenáno jen 4–6 druhů. Zásadní jsou také vazby 
mezi rybí obsádkou a výskytem agregací říčního dřeva v toku.

Tak kde jsou ryby, tam jsou i rybáři. Významně větší intenzita rybaření je na čes-
ké straně a to dokonce řádově. Na obou stranách řeky se provozuje umělé zarybňo-
vání. Na rakouské straně se jedná o pstruha, česká strana vysazuje také lipana.
Byl vyhodnocován vliv rybářských revíru na výskyt ptáků, respektive vliv plašení 
ptáků pohybem rybářů, s čímž nás seznámil Andreas Kranz.  Bohužel se ukázalo, že 
rybáři nedodržují povolené zóny. Výsledky také ovlivňuje pohyb turistů, kteří často 
nerespektují povolené trasy. Každopádně rybáři představují pro citlivé druhy ptáků 
významný rušivý vliv, běžné druhy ovlivněny nejsou.

V případě vydry se tento vliv neprokázal, jedná se o méně plachý druh. Problema-
tický je, vzhledem ke snižující se rybí obsádce, také odběr ryb. Masivní vysazováni 
ryb je problematické z pohledu genetické struktury populací cílových druhů (pstruha 
a lipana). Navrženým řešením je snížení rozsahu úseků s povoleným lovem v rámci 
rybářských revírů. Každopádně je nutné více pracovat s veřejností, široce informo-
vat, ale potom také přísně kontrolovat. Otázkou je, zda neupravit systém vysazovaní 
ryb, a rozhodně omezit odběr ryb.

Sekce poskytla impulsy nejen pro plánování správy samotných vodních toků v 
zájmu ochrany přírody, ale i pro práci se strukturou okolní krajiny, která může mít 
na stav vodních společenstev poměrně zásadní vliv.

Den Anfang machte Filip Oulehle mit seinem Beitrag "Baum als Dieb oder Retter 
des Wassers". Zuerst haben wir die Wahrheit über Bäume erfahren. In umfangrei-
chen Messungen wurde untersucht, was mit den Niederschlägen geschieht, die in 
einem Waldeinzugsgebiet fallen. Eine große Anzahl dieser Wassereinzugsgebiete 
im ganzen Land wurde überwacht. Es stellt sich heraus, dass die Interzeption (d. h. 
das Auffangen von Niederschlägen, die sich noch im Kronendach befinden) einen 
erheblichen Einfluss hat, der sich auf 200 mm pro Jahr beläuft. Dieser Effekt nimmt 
mit abnehmenden Niederschlägen zu. Im Einzugsgebiet der Thaya beispielsweise 
sind nur 16 % der gesamten Niederschlagsmenge (die durchschnittliche jährliche 
Niederschlagsmenge in Südmähren beträgt etwa 550 mm), die auf den Wald fällt, 
Abflüsse. Die Evapotranspiration und andere Einflüsse tragen natürlich auch dazu 
bei. Interessanterweise sind Bäume in extremen Situationen in der Lage, die Ver-
dunstung zu verringern, so dass paradoxerweise die Verdunstung mit steigender 
Temperatur abnehmen kann.

Leider ist das flache Grundwasser in Zeiten der Dürre keine große Hilfe. Sie sind 
sehr schwankend. Ihre Reserven sind in der Lage, Dürreperioden von weniger als 
einem Jahr zu überbrücken. Bei einer mehrjährigen Dürre sind ihre Reserven bereits 
unzureichend. Ein artenreicher Wald funktioniert besser mit diesem Bodenwasser. 
Man kann auch sagen, dass Laubwälder weniger Wasserverluste haben. Wichtig sind 
auch die unterschiedlichen Strategien, mit denen Nadel- und Laubbäume auf Troc-
kenheit reagieren. Durch das Schließen der Poren (eine Art Winterschlaf) verhun-
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gern die Nadelbäume bei Trockenheit und werden dann zum Beispiel zum leichten 
Ziel für Borkenkäfer.

Bislang haben wir uns darauf konzentriert, was mit dem Wasser an der Stelle 
geschieht, an der es als Niederschlag fällt. Aber alles Wasser fließt schließlich ber-
gab und nimmt auf seinem Weg Dinge mit. In Agrarlandschaften ist es natürlich vor 
allem der Boden, der auch die Nährstoffe mitnimmt, die die Düngung dem Acker-
land zuführt.

Für die Thaya im Nationalparkgebiet ist der Nebenfluss der Fugnitz, der Gegen-
stand des Beitrags von Ronald Pöppl war, eine wichtige Quelle für diesen negativen 
Eintrag. Im Einzugsgebiet der Fugnitz wurde eine umfassende Studie durchgeführt, 
um herauszufinden, wie dieser Eintrag minimiert werden kann. Es zeigte sich, dass 
neben der "klassischen" Bestimmung des Erosionsrisikos von Grundstücken auch 
der Grad ihrer Anbindung an ein Gewässer von Bedeutung ist. Einfach ausgedrückt 
geht es darum, wie leicht erodiertes Material aus diesen Gebieten in den Wasserlauf 
gelangen kann. Durch die Kombination dieser Methoden ist es möglich, "Hot Spots" 
zu identifizieren, d. h. Stellen, an denen der größte Teil des Sediments in den Fluss 
gelangt und die dann gezielt angegangen werden können. Es hat sich gezeigt, dass 
der gute oder schlechte Zustand des Baches selbst für den Eintrag erodierter Sedi-
mente in den Bach von Bedeutung ist. Der Zustand der Uferzone wird als der wich-
tigste identifiziert. Ein ausreichend breiter und artenreicher Uferstreifen ist unerläss-
lich, um Sedimente aufzufangen, bevor sie zu einem Problem im Bach werden.

Wenn wir also wissen, wie wir die Qualität der Dyje verbessern können, können 
wir sehen, was die Fische zu sagen haben. Mehr als drei Jahre Beobachtung in die-
ser Hinsicht haben viele interessante Fakten ergeben und werden dies wohl auch 
weiterhin tun.

Die ersten Ergebnisse, die Jiří Musil vorstellte, zeigen deutliche Veränderungen 
in der Abundanz und der Artenzusammensetzung. Die Fischgemeinschaft wird stark 
von den veränderten Bedingungen im Bach beeinflusst (hydrologisches Regime, 
chemisch-physikalische Bedingungen, Wanderhindernisse), das Vorkommen einzel-
ner Arten wird von den Lebensraumbedingungen (einschließlich der Fortpflanzung) 
und den Wandermöglichkeiten bestimmt. Die Forschungsergebnisse deuten auch auf 
ein hohes Potenzial für die Fischwanderung vom Znojmo-Stausee, der von 13 Fis-
charten bewohnt wird, flussaufwärts der Thaya hin, wo nur 4–6 Arten an einzelnen 
Standorten festgestellt wurden. Entscheidend ist auch der Zusammenhang zwischen 
Fischbesatz und dem Auftreten von Flussholzansammlungen im Bach.

Wo es also Fische gibt, gibt es auch Fischer. Die Fischereiintensität ist auf der 
tschechischen Seite deutlich höher, sogar um eine Größenordnung. Auf beiden Sei-
ten des Flusses findet ein künstlicher Besatz statt. Auf der österreichischen Seite ist 
es die Forelle, auf der tschechischen Seite auch die Äsche.

Der Einfluss der Fischereigründe auf das Vorkommen von Vögeln bzw. der Effekt 
der Verscheuchung von Vögeln durch die Bewegungen der Fischer wurde untersucht 
und von Andreas Kranz vorgestellt.  Leider hat sich herausgestellt, dass die Fischer 
die zulässigen Zonen nicht einhalten. Die Ergebnisse werden auch durch die Touris-
tenströme beeinflusst, die sich oft nicht an die erlaubten Wege halten. In jedem Fall 
stellen Fischer eine erhebliche Störung für empfindliche Vogelarten dar, gewöhnli-
che Arten sind nicht betroffen.
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Im Falle des Fischotters konnte diese Auswirkung nicht nachgewiesen wer-
den, da er eine weniger scheue Art ist. Massiver Fischbesatz ist problematisch für 
die genetische Struktur der Populationen der Zielarten (Forelle und Äsche). Die 
vorgeschlagene Lösung besteht darin, den Umfang der Abschnitte mit erlaubtem 
Fischfang innerhalb der Fanggründe zu verringern. Auf jeden Fall ist es notwendig, 
mehr mit der Öffentlichkeit zu arbeiten, breit zu informieren, aber auch streng zu 
kontrollieren. Es stellt sich die Frage, ob das Fischbesatzsystem geändert und die 
Entnahme von Fischen definitiv eingeschränkt werden soll.

Der Abschnitt hat nicht nur Impulse für die Planung der Bewirtschaftung der 
Fließgewässer selbst im Sinne des Naturschutzes gegeben, sondern auch für die 
Arbeit mit der Struktur der umgebenden Landschaft, die einen ganz erheblichen Ein-
fluss auf den Zustand der aquatischen Gemeinschaften haben kann.

Zasedání sekce Voda 20. října 2021 (foto Filip Süsenbek).
Workshop zum Thema Wasser 20. Oktober 2021 (Foto Filip Süsenbek).
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SOUHRN K SEKCI ZEMĚ

ZUSAMMENFASSUNG DES WORKSHOPS „ERDE“

Antonín  R e i t e r 1  &  Jiří  K m e t 2

1 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 129/8, CZ–669 02 Znojmo
2 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava,

Správa CHKO Pálava, Náměstí 32, CZ–692 01 Mikulov

Příspěvky proslovené v sekci Země navázaly především na tu část plenárních před-
nášek, která se dotýkala primárního cíle ochrany přírody národních parků. Tedy na 
myšlenky, že základním cílem je zachování divoké či původní přírody. Na území 
národních parků v ČR je na základě poslední novely zákona 114/1992 z roku 2017 
definováno, že více než z poloviny by se ochrana v této kategorii chráněných území 
měla zabývat podporou přirozených procesů, zatímco podpoře biodiverzity by měl 
být věnován menší než 50 % podíl. Přednášky v sekci se tedy logicky věnovaly pře-
devším problematice lesa jako naprosto převažujícího přirozeného biotopu v území.

Nadhledová přednáška Radima Hédla akcentovala význam tématu světlého lesa. 
Uvedla nás do širokého geografického a časového kontextu. Objasnila, že tento typ 
biotopu má v přírodě nezastupitelnou roli a aktivní péče o něj má své opodstatnění. 
Zároveň tato přednáška upozornila na základní možné metodické přístupy. Z dlou-
hodobého hlediska dochází k posunu v lesních typech od otevřených, oligotrofních 
porostů s významným zastoupením dubu k lesům stinným, vlhkým a eutrofním. Je 
nutné si uvědomit, že ne všechny faktory ovlivňující světlý les vychází z lokálního 
přístupu (managementu), nejednoduše definovatelnou roli hrají i nadregionální (glo-
bální) vlivy – např. depozice atmosférického dusíku. Pokusy o jejich odlišení zatím 
nevedou k jednoznačné kvantifikaci podílu a změně v biotopech.

Z přednášky kolektivu vedeného Pavlem Unarem vyplynulo, že dalším exo-
genním činitelem jsou rozsáhlejší přirozené disturbance způsobené např. vlivem 
extrémního počasí. Měli bychom počítat s tím, že se disturbanční vlivy budou 
v ekosystémech vyskytovat častěji než doposud. Zřejmě nedokážou nahradit cílený 
management směřovaný k udržení či zvýšení biodiverzity světlých lesů. V tomto 
smyslu je důležitý takový management, který dokáže udržet metapopulační struktu-
ru světlomilných druhů (zejména těch vzácných nebo cenných ve smyslu cílového 
stavu), protože dává příležitost pro obsazení disturbovaných ploch a jejich zapojení 
do metapopulací. 

Jedním z dílčích faktorů, které mají vliv na vývoj lesních biotopů, jsou škody 
zvěří, kterými se zabývala přednáška Arnolda Triebelniga – alespoň na ploše NP 
Thayatal se nezdá, že by škody na obnově lesa způsobované kopytníky byly vý-
znamné, a to i přes to, že je zde lov velice omezený. Na některých plochách dokonce 
vliv zvěře podporuje pestrost rostlin. Je ovšem potřeba vzít v úvahu, že území je 
malé a zvířata velikosti jelena nebo prasete mají velkou mobilitu, mohou tedy být 
odlovena v okolí. Také otázka vlivu předpokládaného návratu velkých predátorů 
(vlk) je prozatím jen spekulativní a je tedy potřeba další sledování tohoto fenoménu.

Přednáška lesníků ze Správy NP Podyjí ukázala lokální a praktický pohled na 
problematiku. Uvědomění si hodnoty světlých lesů je v NP intenzivněji vnímáno 
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od roku 2012, kdy se poprvé objevuje i v zonaci území, přeneseně pak i do nové 
zonace schválené v roce 2020. Výsledkem bylo vymezení ploch řazených k zóně 
soustředěné péče „vnořených“ do bezzásahových celků – okraje luk, pařeziny v 
k.ú. Podmolí a Mašovice, cenné botanické lokality. Plánovací přístupy zahrnovaly 
mapování důležitých fenoménů (vzácné druhy, velké stromy, ale i invazní rostliny). 
Používané metody – prosvětlování porostů (20 ha), prosvětlování okrajů (ekotony) 
(20 ha, 13000 m), obnova lesních světlin, pastva v lese. Výmladkové lesy – cíl asi 
50 ha stanoven v roce 2014, zatím bylo realizováno 12 sečí (s průměrnou plochou 
0,38 ha), na realizaci navazují monitoringy různých biologických skupin. Cílem je 
dynamický systém, který by obsahoval plánovité cyklické opakování sečí. Strategie 
zvolená vůči invazním druhům se opírá především o snahu nepřibližovat se k jejich 
ohniskům a pečlivě kontrolovat nové invaze na prosvětlených plochách. Sami lesní-
ci NP si uvědomují, že u velké většiny světlých lesů je stav závislý na péči, existuje 
jen několik extrémních ploch, kde se zásahovost neočekává. U jednotlivých zásaho-
vých ploch je definován cílový stav – v části je zřejmé, kam vývoj směřuje či bude 
směřovat, alternativou je ponechání dynamiky bez předem stanoveného předpokladu 
směru vývoje. Cílem je tedy zvyšování úrovně poznání, kvality provedení zásahů, 
jejich plochy a diverzity. Představen byl propracovaný přístup k metodice boje s in-
vazními druhy – aplikací injektáže herbicidů, nicméně na Rakouském území není 
použití herbicidů ani k tomuto účelu vnímáno jako přijatelné. Využití pastvy je zcela 
zásadním metodickým přístupem při péči o bezlesí a částečně i světlé lesy. Pastva 
exmoorských koní se jeví jako jeden z velmi důležitých nástrojů v tomto smyslu, 
potvrdil se tedy její předpokládaný přínos, i tak je ovšem potřeba tuto metodu kom-
binovat s jinými postupy.

Die Beiträge in der Sektion Erde bezogen sich hauptsächlich auf den Teil der Ple-
narvorträge, der sich mit dem vorrangigen Ziel des Naturschutzes in Nationalparks 
befasste. Das heißt, die Idee, dass das Hauptziel darin besteht, die wilde oder ur-
sprüngliche Natur zu erhalten. Für das Gebiet der Nationalparks in der Tschechis-
chen Republik ist in der letzten Änderung des Gesetzes 114/1992 aus dem Jahr 2017 
festgelegt, dass mehr als die Hälfte der Schutzmaßnahmen in dieser Kategorie von 
Schutzgebieten auf die Förderung natürlicher Prozesse und weniger als 50 % auf die 
Förderung der biologischen Vielfalt ausgerichtet sein sollten. Daher konzentrierten 
sich die Präsentationen in der Sektion logischerweise auf das Thema Wald als den 
absolut vorherrschenden natürlichen Lebensraum in dem Gebiet.

Der Überblicksvortrag von Radim Hedl unterstrich die Bedeutung des Themas 
Lichtwald. Sie stellte uns in einen breiten geografischen und zeitlichen Kontext. Sie 
erklärte, dass diese Art von Biotopen eine unersetzliche Rolle in der Natur spielt 
und ihre aktive Pflege gerechtfertigt ist. Gleichzeitig wurden in diesem Vortrag die 
grundlegenden möglichen methodischen Ansätze aufgezeigt. Langfristig findet eine 
Verschiebung der Waldtypen von offenen, oligotrophen Beständen mit einem hohen 
Anteil an Eichen zu schattigen, feuchten und eutrophen Wäldern statt. Es ist wichtig 
zu erkennen, dass nicht alle Faktoren, die sich auf den lichten Wald auswirken, auf 
einem lokalen (Bewirtschaftungs-)Ansatz beruhen; auch überregionale (globale) 
Einflüsse – z. B. die Stickstoffdeposition in der Atmosphäre - spielen eine Rolle. Die 
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Versuche, zwischen ihnen zu unterscheiden, haben noch nicht zu einer klaren Quan-
tifizierung des Beitrags und der Veränderung der Lebensräume geführt.

Der Vortrag des von Pavel Unar geleiteten Teams zeigte, dass ein weiterer exoge-
ner Faktor die größeren natürlichen Störungen sind, die z. B. durch extreme Wetter-
verhältnisse verursacht werden. Es ist zu erwarten, dass Störungen in den Ökosys-
temen häufiger auftreten werden als früher. Sie sind wahrscheinlich kein Ersatz für 
eine gezielte Bewirtschaftung, die darauf abzielt, die biologische Vielfalt der lichten 
Wälder zu erhalten oder zu erhöhen. In diesem Sinne ist eine Bewirtschaftung, die 
in der Lage ist, die Metapopulationsstruktur von lichtliebenden Arten (insbesonde-
re von solchen, die selten oder wertvoll im Sinne des Zielstatus sind) zu erhalten, 
wichtig, da sie die Möglichkeit bietet, gestörte Gebiete zu besetzen und Teil von 
Metapopulationen zu werden. 

Einer der Subfaktoren, die die Entwicklung von Waldlebensräumen beeinflu-
ssen, ist der Wildschaden, der Gegenstand des Vortrags von Arnold Triebelnig war 
- zumindest im Thayatal scheint der Schaden an der Waldverjüngung durch Huftiere 
nicht signifikant zu sein, obwohl die Jagd hier sehr eingeschränkt ist. In einigen 
Gebieten fördert der Einfluss des Wildes sogar die Pflanzenvielfalt. Es ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass das Gebiet klein ist und Tiere von der Größe eines Rehs oder 
Schweins eine hohe Mobilität haben und daher in der Nähe gejagt werden können. 
Auch die Frage nach den Auswirkungen der zu erwartenden Rückkehr großer Raub-
tiere (Wölfe) ist vorerst spekulativ, und dieses Phänomen muss weiter beobachtet 
werden.

Die Präsentation der Förster aus der Verwaltung des Nationalparks Podyjí zeigte 
eine lokale und praktische Sichtweise des Themas. Das Bewusstsein für den Wert 
der lichten Wälder wird im NP seit 2012, als es zum ersten Mal in der Zonierung 
des Gebiets auftauchte, und bildlich auch in der neuen Zonierung, die 2020 gene-
hmigt wurde, intensiver wahrgenommen. Infolgedessen wurden Gebiete, die als 
Zone der konzentrierten Pflege eingestuft wurden, in die störungsfreien Einhei-
ten - Wiesenränder, Stoppelflächen im Bereich des Parks - "eingebettet". Podmolí 
und Mašovice, wertvolle botanische Stätten. Zu den Planungsansätzen gehörte 
die Kartierung wichtiger Phänomene (seltene Arten, große Bäume, aber auch in-
vasive Pflanzen). Eingesetzte Methoden - Durchforstung von Beständen (20 ha), 
Durchforstung von Rändern (Ökotonen) (20 ha, 13000 m), Wiederherstellung von 
Waldlichtungen, Beweidung des Waldes. Durchforstung von Wäldern - Zielvorgabe 
von ca. 50 ha im Jahr 2014, bisher wurden 12 Durchforstungen durchgeführt (mit 
einer durchschnittlichen Fläche von 0,38 ha), Monitoring verschiedener biologischer 
Gruppen folgt der Durchführung. Angestrebt wird ein dynamisches System, das eine 
geplante zyklische Wiederholung der Mahd beinhaltet. Die Strategie, die in Bezug 
auf invasive Arten gewählt wurde, basiert in erster Linie auf dem Wunsch, sich ihren 
Hotspots nicht zu nähern und neue Invasionen in den abgeschirmten Gebieten sor-
gfältig zu kontrollieren. Die Förster des Nationalparks sind sich bewusst, dass der 
Zustand der meisten lichten Wälder von der Bewirtschaftung abhängt; es gibt nur 
einige wenige extreme Gebiete, in denen keine Eingriffe zu erwarten sind. Für jedes 
Interventionsgebiet wird ein Zielzustand definiert - zum Teil ist klar, wohin die En-
twicklung geht oder gehen wird, die Alternative ist, die Dynamik ohne eine vorgege-
bene Richtungsannahme zu lassen. Ziel ist es daher, den Wissensstand, die Qualität 
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der Durchführung der Maßnahmen, ihren Bereich und ihre Vielfalt zu verbessern. Es 
wurde ein ausgeklügeltes Verfahren zur Bekämpfung invasiver Arten vorgestellt - 
die Herbizidinjektion. Auf österreichischem Gebiet wird der Einsatz von Herbiziden 
selbst zu diesem Zweck jedoch nicht als akzeptabel angesehen. Die Beweidung ist 
ein absolut grundlegender methodischer Ansatz bei der Bewirtschaftung von baum-
losen und teilweise lichten Wäldern. Die Beweidung mit Exmoor-Pferden scheint 
eines der wichtigsten Instrumente in diesem Sinne zu sein, und die erwarteten Vor-
teile haben sich bestätigt, doch muss diese Methode noch mit anderen Verfahren 
kombiniert werden.

Zasedání sekce Země 20. října 2021 (foto Filip Süsenbek).
Workshop zum Thema Erde 20. Oktober 2021 (Foto Filip Süsenbek).
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SOUHRN K SEKCI LIDÉ

ZUSAMMENFASSUNG DES WORKSHOPS „MENSCHEN“

Michael  H o š e k 1  &  Tomáš  R ů ž i č k a 2

1 Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, CZ–543 01 Vrchlabí
2 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, CZ–148 00 Praha 11 – Chodov

Příspěvky v sekci Lidé se věnovaly především tématu návštěvnosti národního par-
ku a výzvám, které z toho plynou, organizaci vzdělávacích programů pro veřejnost 
a příkladům aktivního zapojení místních obyvatel do ochrany přírody a zlepšování 
prostředí v obcích a okolí.

Ve svém historickém přehledu vývoje návštěvnosti území dnešního národního 
parku připomněl Petr Lazárek počátky turistiky v 19. století a objevování území 
milovníky přírodních scenérií a vznik různých spolků na přelomu století včetně Ra-
kouského turistického klubu, který zde provedl první značení, na které v roce 1919 
navázal Klub českých turistů. P. Lazárek vyzdvihl hlavní úkol správců chráněných 
území – hledání rovnováhy mezi množstvím návštěvníků a ochranou přírody. Dnes 
je překvapivě území NP Podyjí českým národním parkem s nejhustší sítí turistic-
kých cest v přepočtu na km2.

V navazující přednášce Jan Kos prezentoval výsledky monitoringu návštěvnosti 
na území národního parku od roku 2000. Nepřekvapí, že návštěvnost rok od roku 
stabilně roste. Nejpopulárnějším místem je vinice Šobes, s návštěvou 650 000 lidí 
ročně. Nicméně zásadní v tématu návštěvnosti území a jeho zatížení jsou trendy ve 
vývoji návštěvnosti. Výrazný nárůst počtu turistů byl zaznamenán po uvolnění opat-
ření během pandemie covid-19 v roce 2020. Na Kraví hoře se ten rok zvýšil počet 
turistů od roku 2011 více než dvojnásobně, stejně tak se zdvojnásobil počet návštěv-
níků na vyhlídce Sealsfieldův kámen. Navíc vzrostl počet lidí navštěvujících území 
národního parku i v zimním období, které v minulosti bývalo obdobím klidu.

Tomáš Rothröckl k otázce návštěvnosti formuloval několik témat, kterým se 
správci zvláště chráněných území musí začít intenzivně věnovat, protože zvyšování 
návštěvnosti začíná být významným faktorem při jejich ochraně. Z následných dis-
kuzí vyplynulo, že zpoplatnění vstupu do národních parků nemůže být regulačním 
nástrojem, ale spíš možností, jak posílit rozpočty národních parků a tím navýšit 
prostředky pro obnovu a údržbu návštěvnické infrastruktury. Účastníci též vyslovo-
vali potřebu navýšení počtu strážců, kteří mohou v terénu působit i jako průvodci. 
V tomto směru ocenili přístup rakouských parků, které mají pro strážce přírody 
vytvořen vzdělávací modul v objemu 42 hodin, který absolvují v průběhu dvou let 
a pravidelně musí absolvovat další školení každý rok.

Tento vzdělávací modul představila Claudia Weitzbauer a popsala, jak funguje 
spolupráce s takto vyškolenými strážci v NP Thayatal, a nabídla účast v něm i čes-
kým kolegům. S proškolenými strážci uzavírá správa národního parku smlouvy na 
strážní, průvodcovské a další služby a hojně je využívá i jako lektory ve vzdělá-
vacím programu pro děti „kemp kočky divoké“. Mezi populární programy pro děti 
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patří i další kurz „přežití v divočině“. V roce 2019 se programů pro děti v návštěv-
nickém středisku v Hardeggu účastnilo 6 000 dětí a střediskem prošlo 25 000 ná-
vštěvníků.

Zájem a zápal místních obyvatel při zlepšování podmínek obcí a jejich okolí pre-
zentoval Ivo Prchal z Lesné nebo Eva Bogdanová z Popic. Výsadby alejí nebo při-
pomínka slavného rodáka Charlese Sealsfielda či dendrologická naučná stezka jsou 
důkazem, že už neplatí, že by obyvatelé příhraničí neměli vztah k půdě a ke svému 
území.

Pohled rakouských obcí na jejich podíl odpovědnosti za své prostředí prezentova-
la Theresa Brandstetter, když představila model „klima regionu“, kterých je v celém 
Rakousku asi 80. V NP Thayatal a okolí vytvořilo klima region 6 obcí, jejichž cílem 
je prevence dopadů klimatických změn, ale též adaptace na tyto změny. Jednou 
z věcí, kterou obce podporují je instalování fotovoltaiky na střechy obyvatel v obci, 
kdy obec vystupuje v roli investora.

Závěr: Nejen turismus (založený především na turistech žijících mimo region ná-
rodního parku), ale i občanské aktivity ve svém objemu stabilně vzrůstají. Zatímco 
turismus se vzhledem ke strmě stoupajícímu počtu návštěvníků stává problémem, 
komunitní a občanské iniciativy jsou veskrze pozitivní, a to včetně inspirací z ra-
kouské strany pro případnou implementaci na straně české. Místní obyvatelé, orga-
nizace a spolky se tak postupně stávají partnerem a vykonavatelem mnoha aktivit, 
které by jinak byly zajišťovány pouze národním parkem, popřípadě nebyly zajišťo-
vány vůbec vzhledem k nedostatku kapacit. Z pohledu usměrňování turismu chybí 
na české straně dostatek profesionálních strážců, kteří by mohli vykonávat jak stráž-
ní službu, tak zajišťovat vzdělávací a osvětové aktivity.

Die Beiträge im Bereich "Menschen" widmeten sich vor allem dem Thema Besu-
cherzahlen im Nationalpark und den damit verbundenen Herausforderungen, der Or-
ganisation von Bildungsprogrammen für die Öffentlichkeit sowie Beispielen für die 
aktive Beteiligung der lokalen Bevölkerung am Naturschutz und der Verbesserung 
der Umwelt in den Dörfern und ihrer Umgebung.

In seinem geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der Besucherzahlen 
im Gebiet des heutigen Nationalparks erinnerte Petr Lazárek an die Anfänge des 
Tourismus im 19. Jahrhundert und die Entdeckung des Gebietes durch Naturliebha-
ber sowie die Gründung verschiedener Vereine um die Jahrhundertwende, darunter 
der Österreichische Touristenklub, der hier die ersten Schilder aufstellte, gefolgt 
vom Tschechischen Touristenklub im Jahr 1919. Herr Lazárek hob die Hauptauf-
gabe der Schutzgebietsverwalter hervor, nämlich ein Gleichgewicht zwischen den 
Besucherzahlen und dem Naturschutz zu finden. Heute ist der Nationalpark Podyjí 
überraschenderweise der tschechische Nationalpark mit dem dichtesten Netz von 
Wanderwegen pro km2.

Im anschließenden Vortrag präsentierte Jan Kos die Ergebnisse des Monitorings 
der Besucherzahlen im Nationalpark seit 2000. Es ist nicht verwunderlich, dass die 
Zahl der Besucher von Jahr zu Jahr stetig steigt. Der beliebteste Ort ist der Weinberg 
von Šobes mit 650.000 Besuchern pro Jahr. Die Entwicklung der Besucherzahlen ist 
jedoch von entscheidender Bedeutung für das Thema des Gebiets und seine Besu-
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cherzahlen. Nach der Lockerung der Maßnahmen während der Pandemie Covid-19 
im Jahr 2020 war ein deutlicher Anstieg der Touristenzahlen zu verzeichnen. Die 
Zahl der Touristen auf dem Kuhberg hat sich in diesem Jahr seit 2011 mehr als ver-
doppelt, ebenso die Zahl der Besucher des Aussichtspunkts Sealsfieldsstein. Außer-
dem hat die Zahl der Besucher des Nationalparks in der Wintersaison zugenommen, 
die in der Vergangenheit eine ruhige Zeit war.

Tomas Rothröckl ging auf das Thema Besucherzahlen ein und formulierte eine 
Reihe von Themen, mit denen sich die Verwalter von besonderen Schutzgebieten in-
tensiv auseinandersetzen müssen, da steigende Besucherzahlen zu einem wichtigen 
Faktor für deren Schutz werden. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, 
dass die Erhebung von Gebühren für den Eintritt in Nationalparks kein Regulierung-
sinstrument sein kann, sondern vielmehr ein Weg, um die Budgets der Nationalparks 
zu stärken und damit die Mittel für die Wiederherstellung und Instandhaltung der 
Besucherinfrastruktur zu erhöhen. Die Teilnehmer äußerten auch die Notwendigkeit, 
die Zahl der Ranger zu erhöhen, die auch als Führer vor Ort tätig sein können. In 
dieser Hinsicht schätzten sie den Ansatz der österreichischen Parks, die ein 42-stün-
diges Ausbildungsmodul für Ranger entwickelt haben, das sie in zwei Jahren absol-
vieren und jedes Jahr weiterbilden müssen.

Claudia Waitzbauer stellte dieses Trainingsmodul vor und beschrieb, wie die Zu-
sammenarbeit mit solchen ausgebildeten Rangern im NP Thayatal funktioniert und 
bot tschechischen Kollegen die Teilnahme an. Die Nationalparkverwaltung beauf-
tragt ausgebildete Ranger mit Bewachungs-, Führungs- und anderen Diensten und 
setzt sie auch in großem Umfang als Dozenten im Rahmen des Bildungsprogramms 
"Wildcat Camp" für Kinder ein. Ein weiteres beliebtes Programm für Kinder ist der 
Kurs "Überleben in der Wildnis". Im Jahr 2019 haben 6.000 Kinder an den Kinder-
programmen im Hardegger Besucherzentrum teilgenommen und 25.000 Besucher 
haben das Zentrum besucht.

Ivo Prchal aus Lesná und Eva Bogdanová aus Popice präsentierten das Interesse 
und den Enthusiasmus der lokalen Bevölkerung für die Verbesserung der Bedingun-
gen in den Dörfern und ihrer Umgebung. Die Anpflanzung von Alleen, das Geden-
ken an den berühmten Einheimischen Charles Sealsfield oder der dendrologische 
Lehrpfad sind der Beweis dafür, dass die Bewohner des Grenzgebiets eine Bezie-
hung zum Land und zu ihrer Heimat haben.

Theresa Brandstetter präsentierte die Sicht der österreichischen Gemeinden auf 
ihre Mitverantwortung für ihre Umwelt anhand des Modells einer "Klimaregion", 
von denen es in Österreich rund 80 gibt. Die Gemeinden unterstützen u. a. die In-
stallation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Einwohner der Gemeinde, 
wobei die Gemeinde als Investor auftritt.

Fazit: Nicht nur der Tourismus (vor allem durch Touristen, die außerhalb der Na-
tionalparkregion leben), sondern auch die bürgerschaftlichen Aktivitäten nehmen 
stetig zu. Während der Tourismus aufgrund des starken Anstiegs der Besucherzahlen 
zu einem Problem wird, sind die Initiativen der Gemeinden und Bürger positiv, ein-
schließlich der Anregungen von österreichischer Seite für eine mögliche Umsetzung 
auf tschechischer Seite. So werden die Menschen, Organisationen und Verbände vor 
Ort allmählich zu Partnern und Durchführern vieler Aktivitäten, die sonst nur vom 
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Nationalpark oder aufgrund mangelnder Kapazitäten gar nicht durchgeführt würden. 
Aus Sicht des Tourismusmanagements mangelt es auf tschechischer Seite an pro-
fessionellen Rangern, die sowohl Wachdienste als auch Bildungs- und Sensibilisie-
rungsmaßnahmen durchführen könnten.

Zasedání sekce Lidé 20. října 2021 (foto Filip Süsenbek).
Workshop Thema Mensch 20. Oktober 2021 (Foto Filip Süsenbek).
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DARSTELLUNG DER BIODIVERSITÄT 
DER WALDVEGETATION IN DEN NATIONALPARKS 

THAYATAL UND PODYJÍ

POPIS BIODIVERZITY LESNÍ VEGETACE
V NÁRODNÍCH PARCÍCH THAYATAL A PODYJÍ

Siegrun  E r t l,  Stefan  F u c h s  &  Thomas  W r b k a
Universität Wien, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Rennweg 14, AT–1030 

Wien; siegrun.ertl@univie.ac.at

Die Nationalparks Thayatal und Podyjí sind geprägt durch ihre vielfältigen Waldge-
sellschaften, die mit insgesamt ca. 6500 ha einen großen Teil der Nationalparkfläche 
einnehmen (etwas mehr als 85 %). Die ersten grenzüberschreitenden Untersuchun-
gen zu den Waldtypen des Thayatals wurden bereits Ende des 20. Jahrhunderts 
durchgeführt, eine Karte der aktuellen Waldvegetation beider Nationalparks fehlte 
jedoch bisher. 

Nicht nur sind die Nationalparks Thayatal und Podyjí erstaunlich reich an ver-
schiedenen Arten, es gibt auch eine große Vielfalt an Pflanzengemeinschaften, 
also auch an Waldgesellschaften. Um eine möglichst akkurate Karte der aktuellen 
Waldvegetation beider Nationalparks zu erhalten, wurde der Ansatz der Satelliten-
daten-Interpretation gewählt. Die Waldtypen wurden soweit möglich auf Ebene 
der Assoziationen und Subassoziationen angegeben. Die im Gebiet vorkommenden 
25 Assoziationen und Subassoziationen nach Willner & Grabherr (2007) in 17 
Assoziationen, nach Chytrý (2013) in 20 Assoziationen, und dazu drei potenziell 
vorkommende wurden für eine übersichtliche Darstellung zu 12 Karteneinheiten 
zusammengefasst. Aufgrund der kleinflächigen Ausdehnung einiger Waldtypen 
mussten die Rotföhrenwälder und die Sumpfwälder in der Karte überzeichnet, d.h. 
etwas größer als maßstabsgetreu bzw. mit Symbolen dargestellt werden. Die größten 
Anteile an der Gesamtfläche nehmen mit fast 40 % die Hainbuchenwälder und etwa 
30 % Bodensaure Eichenwälder ein, am unteren Ende der Flächenausdehnung sind 
Sumpfwälder, Relikt-Föhrenwälder, Vorwälder und Gebüsche, sowie Wärmelieben-
de Eichenwälder zu finden.

Im Zuge der Kartierungsarbeiten und der Literaturrecherche konnten folgende 
sieben seltene Waldtypen bestätigt bzw. neu aufgenommen werden: Salicetum fragi-
lis, Carici elongatae-Alnetum glutinosae, Aceri-Tilietum platiphylli Subass. Aconite-
tosum vulpariae, Galio sylvatici-Carpinetum Subass. Circeaetosum, Stellario-Carpi-
netum, Cyclamini-Fagetum, Cardaminopsio petraeae-Pinetum sylvestris.

Národní parky Thayatal a Podyjí se vyznačují rozmanitými lesními společenstvy, 
která s celkovou rozlohou přibližně 6500 hektarů zaujímají velkou část území ná-
rodního parku (o něco více než 85 %). První přeshraniční průzkumy lesních typů 
údolí Dyje byly provedeny již na konci 20. století, ale mapa současné lesní vegetace 
v obou národních parcích dosud chyběla.

Národní parky Thayatal a Podyjí jsou nejen překvapivě bohaté na různé druhy, ale 
také zde existuje velké množství rostlinných společenstev, včetně lesních společen-
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stev. Abychom získali co nejpřesnější mapu současné lesní vegetace v obou národ-
ních parcích, byl zvolen přístup interpretace satelitních dat. Lesní typy byly v rámci 
možností specifikovány na úrovni asociací a subasociací. 25 asociací a subasociací 
vyskytujících se v oblasti podle Willner & Grabherr (2007) v 17 asociacích, po-
dle Chytrý (2013) ve 20 asociacích a tři potenciálně se vyskytující asociace byly 
sloučeny do 12 mapových jednotek pro přehlednou prezentaci. Vzhledem k malému 
plošnému rozšíření některých typů lesů musely být borové a bažinaté lesy na mapě 
překresleny, tj. zobrazeny  větší než v odpovídajícím měřítku resp.  znázorněny sym-
boly. Největší podíl na celkové ploše tvoří habrové lesy s téměř 40 % a  kyselomilné 
dubové porosty se zhruba 30 %, na dolním konci oblasti se nachází bažinaté lesy, 
reliktní bory, okrajové pláště, křoviny a teplomilné dubové lesy.

V průběhu mapovacích prací a studiu literatury bylo možné potvrdit nebo nově 
zahrnout následujících sedm vzácných lesních typů: Salicetum fragilis, Carici elon-
gatae-Alnetum glutinosae, Aceri-Tilietum platiphylli Subass. Aconitetosum vulpari-
ae, Galio sylvatici-Carpinetum Subass. Circeaetosum, Stellario-Carpinetum, Cycla-
mini-Fagetum, Cardaminopsio petraeae-Pinetum sylvestris.

LITERATURA
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Ranní atmosféra v NP Thayatal (foto Marc Graf).
Morgenstimmung im NP Thayatal (Foto Marc Graf).
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CO NÁS NAUČILI PŘEDKOVÉ? HISTORICKÉ 
VYUŽÍVÁNÍ LESŮ A JEHO VÝZNAM PRO DNEŠEK

WAS HABEN UNS UNSERE VORFAHREN
BEIGEBRACHT? HISTORISCHE WALDNUTZUNG

UND IHRE BEDEUTUNG FÜR HEUTE

Radim  H é d l

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení vegetační ekologie, Lidická 25/27, CZ–602 00 Brno;
Radim.Hedl@ibot.cas.cz

Les je v mnoha oblastech světa včetně Evropy jedním ze základních typů přírodního 
prostředí. Zároveň je významným hospodářským zdrojem, protože poskytuje zejmé-
na biomasu ve formě dřeva i potravy. Kdybychom se zaměřili pouze na hospodářský 
význam lesa, spatříme dlouhou a pestrou historii. Pravděpodobně není zhola možné 
udělat jednoduchý souhrn, co a jak se v lese dělalo v minulosti. Palivová dřevní bio-
masa byla prakticky po celou historii lidstva zásadním energetickým zdrojem. Vlast-
ně až do 20. století. Po celou dobu existovaly (a mnohde stále existují) různé formy 
hospodářského využívání lesa, které nesouvisejí s dřevní biomasou. V zásadě však 
šlo vždy o rostlinnou biomasu a její zužitkování.

Velká revoluce v evropském lesním hospodaření nicméně nastala zhruba před 
třemi sty lety. Doba osvícenského racionalismu přišla s potřebou kontrolovatelného 
a dopředu předvídatelného využívání přírodních zdrojů. Hlavní inovací v lesním 
hospodaření bylo zajištění pravidelného výnosu prostřednictvím plánované výsad-
by a výchovy vybraných druhů dřevin. Tedy těch, které rostou rychle a pravidelně 
a umožňují kontrolovaný výnos. To změnilo vše. Ze vztahu našich předků k lesu 
tedy pochází i smrkové či borové kultury, vlastně už tradiční součást naší krajiny. 
Jejich náchylnost k různým kalamitám (větrem, kůrovcem atd.) je rubem jinak doko-
nale vymyšleného systému.

Související inovací je obnova lesa, spoléhající na umělou výsadbu. Ta se až do 
18. století využívala jen málo. Vegetativní obnovu prostřednictvím výmladků sou-
časné lesnictví ignoruje, v praxi s ním úplně přestalo počítat. Výmladkové lesy tak 
jako aktivní hospodářské systémy ve střední Evropě bezmála zanikly. Plocha lesů 
a dřevní biomasa napříč evropskými zeměmi setrvale narůstá. Paradoxem však je, že 
zároveň klesá biodiverzita řady druhů organismů. Příčinou je pravděpodobně náhra-
da tradičních způsobů hospodaření (včetně výmladkového).

Co si z toho vzít pro současnou péči o les, alespoň tedy v chráněných územích? 
Starší rovina „dědictví předků“, tedy tradiční hospodaření výmladkovým a mnoha 
jinými způsoby, u nás prakticky bez pokračování zanikla. Hodně se na tom podílel 
přechod k metodám vynalezeným před třemi sty lety. Ty jsou nicméně již také pře-
konané, smrkové a borové monokultury se obvykle chápou jako zlo, které je třeba 
nahradit lesy, kde přírodní sukcese by hrála hlavní roli (samozřejmě pod dohledem 
člověka). 

Jak budeme dále hospodařit v lesích, to záleží na tom, jak významný ekonomický 
a přírodní zdroj pro nás budou představovat. Představa, že se vrátíme k metodám 
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starým stovky let, je málo reálná, i když ne zcela vyloučená. Můžeme je simulovat 
v péči o les coby ekosystém, který spojuje přírodní potenciál a dlouhodobý vliv člo-
věka. Klíčovými tématy jsou biodiverzita a zachycování uhlíku, a jistě i tradiční vý-
znam lesů jako zdroje dřevní biomasy. Nikoli však už jako hlavní energetický zdroj, 
jak tomu bylo v dobách našich předků.

Der Wald ist in vielen Teilen der Welt, einschließlich Europa, eine der grundlegen-
den Typen der Natur. Gleichzeitig ist er eine bedeutende wirtschaftliche Ressource, 
da er vor allem Biomasse in Form von Holz und auch Nahrung liefert. Wenn wir 
uns nur auf die wirtschaftliche Bedeutung des Waldes konzentrieren, sehen wir eine 
lange und abwechslungsreiche Geschichte. Es lässt sich wahrscheinlich gar nicht 
einfach zusammenzufassen, was genau in der Vergangenheit im Wald geschah. 
Brennholz war als Biomasse praktisch über die gesamte Geschichte der Menschheit 
eine grundlegende Energiequelle. Eigentlich bis ins 20. Jahrhundert. Die ganze Zeit 
gab es (und gibt es oft noch) verschiedene Formen der wirtschaftlichen Nutzung des 
Waldes, die nicht mit Holz als Biomasse zu tun haben. Im Prinzip ging es aber im-
mer um pflanzliche Biomasse und deren Verwertung.

Vor etwa 300 Jahren fand mehr oder weniger eine große Revolution in der eu-
ropäischen Forstwirtschaft statt. Mit der Epoche des aufgeklärten Rationalismus 
kam der Bedarf einer kontrollierbaren und vorhersehbaren Nutzung natürlicher 
Ressourcen auf. Die wichtigste Innovation in der Forstwirtschaft war die Sichers-
tellung eines regelmäßigen Ertrags durch die geplante Anpflanzung und Züchtung 
ausgewählter Baumarten. Das heißt, diejenigen, die schnell und regelmäßig wachsen 
und einen kontrollierten Ertrag ermöglichen. Das hat alles verändert. Aus der Bezie-
hung unserer Vorfahren zum Wald stammen also die Fichten- oder Kiefernkulturen, 
die eigentlich schon ein traditioneller Bestandteil unserer Landschaft sind. Ihre An-
fälligkeit für verschiedene Katastrophen (Wind, Borkenkäfer usw.) ist die Kehrseite 
eines ansonsten perfekt durchdachten Systems.

Eine damit zusammenhängende Innovation ist die Wiederaufforstung, die auf 
künstliche Bepflanzung beruht. Diese wurde bis ins 18. Jahrhundert wenig genutzt. 
Die Vegetationserneuerung mittels Verjüngung wird in der gegenwärtigen Forstwirt-
schaft ignoriert, in der Praxis achtet niemand mehr so sehr darauf. Jungwälder sowie 
aktive Wirtschaftssysteme sind in Mitteleuropa fast verschwunden. Waldflächen und 
Holz als Biomasse nehmen quer durch die europäischen Ländern ständig zu. Das 
Paradoxe ist jedoch, dass gleichzeitig die Biodiversität vieler Organismenarten ab-
nimmt. Der Grund ist wahrscheinlich die Änderung der traditionellen (inklusive der 
Verjüngungs-) Anbaumethoden.

Was ist daraus für die gegenwärtige Waldpflege, zumindest in Schutzgebieten, 
zu lernen? Die ältere Ebene, das "Erbe der Vorfahren", also die traditionelle Bewirt-
schaftung mit Verjüngung und viele andere Methoden, sind in unserem Land prak-
tisch ohne Fortsetzung verschwunden. Dazu hat der Übergang zu den Methoden, 
die vor 300 Jahren erfundenen wurden, beigetragen. Die sind mehr oder weniger 
auch schon überholt, Fichten- und Kiefernmonokulturen werden meist als Übel an-
gesehen, das durch Wälder ersetzt werden muss, wo die natürliche Sukzession die 
Hauptrolle spielen würde (natürlich unter menschlicher Aufsicht).
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Wie wir die Wälder weiterhin bewirtschaften, hängt davon ab, welche bedeuten-
de wirtschaftliche und natürliche  Ressource sie für uns sein werden. Die Idee, auf 
Jahrhunderte alte Methoden zurückzugreifen, ist wenig realistisch, wenn auch nicht 
völlig ausgeschlossen. Wir können sie in der Pflege des Waldes als Pseudo-Öko-
system simulieren, welche natürliches Potenzial und langfristigen menschlichen 
Einfluss vereint. Die Schlüsselthemen sind Biodiversität und Kohlenstoffbindung 
und sicherlich auch die traditionelle Bedeutung der Wälder als Ressource für Holz 
als Biomasse. Allerdings nicht mehr als Hauptenergiequelle, wie dies zu den Zeiten 
unserer Vorfahren der Fall war.

Podzimní dubobukový les v NP Podyjí (foto Petr Lazárek).
Herbstlicher Laubmischwald im NP Podyjí (Foto Petr Lazárek).
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TO JSOU K NÁM HOSTÉ!

NA, DAS SIND UNS UN-/ERWÜNSCHTE GÄSTE!

Jan  K o s  &  Petr  L a z á r e k

Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, CZ–669 02 Znojmo;
kos@nppodyji.cz, lazarek@nppodyji.cz

Snahy o turistické zpřístupnění území dnešního Národního parku Podyjí se datují 
od poloviny 19. století. Do konce století vznikají první turistické cesty, zpřístupňují 
se atraktivní vyhlídková místa, podél řeky vznikají na vhodných místech říční lázně 
a koupaliště, někde i zařízení pro víkendové či prázdninové ubytování. Rozvoj turis-
tiky je násilně ukončen událostmi 2. světové války a stavbou železné opony po roce 
1951.

V období před rokem 1989 je většina území dnešního národního parku součástí 
tzv. hraničního pásma, kam je vstup veřejnosti zcela zakázán. Předválečná síť pěších 
turistických cest násilně zaniká, zůstávají z ní zachovány pouze dvě krátké turistické 
okruhy na Seasfieldův kámen a Králův stolec.

Po roce 1989 s návratem veřejnosti do Podyjí je tato síť postupně obnovována. Ve 
spolupráci s českými i rakouskými turistickými kluby vznikají v terénu vyznačené 
trasy pro cyklisty a přeshraniční cykloturistické okruhy, na české straně Podyjí jsou 
v roce 2006 vyznačeny i trasy pro turistiku na koních. 

Podyjí je nejmenším a nejvíce zranitelným národním parkem Česka. Naštěstí je 
zároveň i nejméně známým a nejméně navštěvovaným územím tohoto druhu. V mi-
nulosti byly podnikány určité (naštěstí neúspěšné) snahy o legalizaci vodní turistiky 
na řece Dyji, která by znamenala nevratnou devastaci nejatraktivnějších částí dyj-
ského údolí. 

Za 30 let existence NP Podyjí neexistuje žádná podrobná studie zkoumající mo-
tivaci návštěvníků pro cestu do Podyjí. Nejpodrobnější dotazníková akce mezi ná-
vštěvníky NP Podyjí, kterou správa parku ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou 
UK prováděla v průběhu celého roku 2006, jako hlavní důvody návštěvy uváděla 
samotnou existenci národního parku, zájem o přírodní hodnoty území v kombinaci 
s historickými památkami, případně vinařskou turistiku. Právě vliv vinařské turisti-
ky na stoupající návštěvnost v Podyjí v posledních 10 letech je velmi významný.

Systematický monitoring návštěvnosti je v Podyjí prováděn na 15 stanovištích 
od května 2010. Návštěvnost národního parku postupně rok od roku stoupá, vždy v 
hodnotách o 2–5 % oproti roku předchozímu. Rok 2020 pak představoval v souvis-
losti s celosvětovou pandemií naprostý extrém návštěvnosti Národního parku Po-
dyjí. Počet návštěvníků vzrostl na všech z 15 měřených profilech oproti roku 2019 
o 20–120 %. 

Nadměrná návštěvnost představuje reálnou hrozbu pro zvláště chráněná území. 
Součástí této hrozby je i nadměrná, většinou i zbytečná a do nekonečna se opakující 
propagace přírodních hodnot národních parků. Tato propagace by měla být na území 
jižní Moravy cílena především do méně navštěvovaných lokalit, jejichž potenciál 
z hlediska cestovního ruchu není vyčerpán. Naopak úsilí o zapsání národního parku 
nebo jeho části (např. vinice Šobes) na Seznam kulturního a přírodního dědictví 
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UNESCO je krokem, který bezpochyby může neúměrně návštěvnost zvýšit a je tu-
díž v přímém rozporu s ochranou přírodních hodnot Národního parku Podyjí.

Die Bemühungen, das Gebiet des heutigen Nationalparks Podyjí touristisch zugän-
glich zu machen, stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis zum Ende des 
Jahrhunderts wurden die ersten Wanderwege angelegt, attraktive Aussichtspunkte 
zugänglich gemacht, entlang des Flusses an geeigneten Stellen Flussbäder und 
Schwimmbereiche angelegt, und an einigen Stellen auch Einrichtungen für Woche-
nend- oder Ferienunterkünfte. Die Entwicklung des Tourismus wurde durch die Ere-
ignisse des Zweiten Weltkriegs und den Bau des Eisernen Vorhangs nach dem Jahr 
1951 gezwungenermaßen beendet.

Im Zeitraum vor dem Jahr 1989 war der Großteil des Gebiets des heutigen Na-
tionalparks Teil der sogenannten Grenzzone, wo der Zugang für die Öffentlichkeit 
gänzlich verboten war. Das Netzwerk an Fuß-Wanderwegen aus der Vorkriegszeit 
verschwand gezwungenermaßen, es bleiben nur zwei kurze Wanderrouten zum Se-
asfieldův kámen und Králův stolec erhalten. 

Nach dem Jahr 1989 wird dieses Netzwerk im Zuge der Rückkehr der Öffentlich-
keit nach Podyjí schrittweise wieder erneuert. In Zusammenarbeit mit tschechischen 
und österreichischen Tourismusvereinen entstehen im Gebiet markierte Routen für 
Radfahrer und grenzüberschreitende Radrundwege, auf der tschechischen Seite von 
Podyjí gibt es seit dem Jahr 2006 auch markierte Reitwege. 

Podyjí ist der kleinste und zugleich der sensibelste Nationalpark in Tschechien. 
Zum Glück aber auch das am wenigsten bekannte und am wenigsten besuchte Ge-
biet dieser Art. In der Vergangenheit wurden bestimmte (zum Glück nicht erfolgrei-
che) Bemühungen für die Legalisierung von Wassertourismus am Fluss Thaya unter-
nommen, die eine irreversible Zerstörung der attraktivsten Gegenden des Thayatals 
bedeutet hätten. 

In den 30 Jahren des Bestehens des Nationalparks Podyjí gibt es keine detaillierte 
Studie, die die Motivation der Besucher für den Besuch von Podyjí untersucht. Die 
detaillierteste Umfrage unter den Besuchern von NP Podyjí , die die Parkverwaltung 
in Zusammenarbeit mit der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität 
durchführte, fand im Verlauf des gesamten Jahres 2006 statt. Als Hauptgründe für 
den Besuch des Nationalparks wurde seine Existenz an sich angeführt, das Inte-
resse an den natürlichen Werten des Gebiets in Kombination mit den historischen 
Denkmälern, gegebenenfalls Weintourismus. Gerade der Einfluss des Weintouris-
mus auf die steigenden Besucherzahlen von  Podyjí in den letzten 10 Jahren ist sehr 
bedeutend.

Das systematische Monitoring der Besucherzahl wird in Podyjí an 15 Standorten 
seit Mai 2010 durchgeführt. Die Besucherzahl des Nationalparks stieg schrittweise 
Jahr für Jahr an, immer mit einem Plus von 2–5 % gegenüber dem Vorjahr. Das Jahr 
2020 ergab dann in Zusammenhang mit der weltweiten Pandemie eine sehr hohe 
Besucherzahl des Nationalparks Podyjí. Die Besucherzahl wuchs an allen 15 Messs-
tellen gegenüber dem Jahr 2019 um 20–120 % an.

Die überdurchschnittliche Besucherzahl stellt eine reale Bedrohung für das be-
sondere Schutzgebiet  dar. Gegenstand dieser Bedrohung ist auch die übermäßige, 
großteils auch unnötige und sich unendlich wiederholende Werbung für die natür-
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lichen Werte des Nationalparks. Diese Werbung sollte im Gebiet Südmähren vor 
allem auf weniger besuchte Standorte zielen, deren Potential hinsichtlich des Touri-
smus nicht ausgeschöpft ist. Im Gegenteil ist die Bemühung um die Aufnahme des 
Nationalparks, oder eines Teils davon (z.B. Weinriede Šobes) in die Liste des Kul-
tur- und Naturerbes der UNESCO ein Schritt, der sicherlich die Besucherzahlen in 
unermessliche Höhen treiben könnte und steht damit in direktem Widerspruch mit 
dem Schutz der natürlichen Werte des Nationalparks Podyjí.

Turisté na vyhlídce Überstieg v NP Thayatal (foto Petr Lazárek).
Touristen am Überstieg im NP Thayatal (Foto Petr Lazárek).
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BOBR EVROPSKÝ (CASTOR FIBER)
V NP PODYJÍ A THAYATAL

EUROPÄISCHER BIBER (CASTOR FIBER)
IM NP PODYJÍ UND THAYATAL

Vlastimil  K o s t k a n,  Jaroslav  M a l o ň  &  Filip  T r n k a
CONBIOS s. r. o., Ostřihom 31, CZ–66491, Ivančice; vlastimil.kostkan@conbios.eu

Průzkum rozšíření bobra evropského (Castor fiber) na území NP Podyjí a Thayatal 
byl proveden v únoru roku 2017 na základě požadavku správy NP Podyjí. Průzkum 
byl proveden podle metodiky AOPK pro monitoring bobra evropského a byl prove-
den po obou březích řeky Dyje (pokud byly schůdné) v celém úseku od hráze vodní-
ho nádrže Vranov ve Vranově nad Dyjí až po hráz vodního nádrže Znojmo. Součas-
ně byly prozkoumány největší přítoky Dyje (Klaperův potok a Fugnitz), na kterých 
jsou potenciální biotopy, teoreticky osídlitelné bobrem. Průzkum na těchto přítocích 
byl proveden až za hranice obou národních parků, na náhorní plošiny, kde jsou časté 
rybníky, které bobři často využívají. 

Celkem bylo sebráno 1721 pobytových stop, které po statistickém vyhodnocení 
vymezily hranice deseti teritorií bobra na řece Dyji. Mimo řeku (na přítocích) žádní 
bobři zjištěni nebyli.

Kromě toho byly vyhodnoceny vazby bobra na potravní zdroje, které jsou v ka-
ňonu Dyje poměrně odlišné od nížinných niv velkých řek a primární zimní potravou 
bobrů zde nejsou vrby nebo topoly, ale lísky. Zajímavé byly i výsledky hodnocení 
vztahu lokalizace teritorií bobra ke sklonu toku, které ukazují, že bobři mají svá teri-
toria většinou v prostoru historických jezů. 

Im Februar 2017 wurde im Auftrag der Verwaltung des Nationalparks Podyjí eine 
Erhebung über die Verbreitung des Europäischen Bibers (Castor fiber) in den NP 
Podyjí und Thayatal durchgeführt. Die Untersuchung erfolgte nach der AOPK-
-Methodik zum Monitoring des Europäischen Bibers und wurde an beiden Ufern 
der Thaya (sofern zugänglich) im gesamten Abschnitt vom Damm des Stausees 
Vranov in Vranov nad Dyjí bis zum Damm des Stausees Znojmo durchgeführt. Gle-
ichzeitig wurden die größten Nebenflüsse der Thaya (Klaperův potok und Fugnitz) 
untersucht, an denen potenzielle Habitate theoretisch von Bibern bewohnt werden 
können. Die Untersuchung dieser Zuflüsse erfolgte bis außerhalb der Grenzen beider 
Nationalparks, auf den Hochebenen, wo sich häufig Teiche befinden, die oft von 
Bibern genutzt werden.

Insgesamt wurden 1.721 Spuren erfasst, die nach statistischer Auswertung die 
Grenzen der zehn Biberreviere an der Thaya abgrenzten. Außerhalb des Flusses (an 
Nebenflüssen) wurden keine Biber festgestellt.

Darüber hinaus wurde der Bezug des Bibers zu Nahrungsquellen bewertet, die 
sich in der Thaya-Schlucht relativ von denen in Tieflandauen großer Flüsse unter-
scheiden. Primäre Winternahrung für Biber sind nicht Weiden oder Pappeln, sondern 
Haseln. Interessant waren auch die Ergebnisse der Auswertung des Zusammenhangs 
zwischen der Lage von Biberrevieren und dem Gefälle des Wasserlaufs, die zeigen, 
dass Biber ihre Reviere meist im Bereich von Wehren haben.
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ZUM STÖRUNGSPOTENTIAL DER FISCHEREI
IM NATIONALPARK THAYATAL / PODYJÍ

O POTENCIÁLU RUŠIVÉHO DOPADU RYBOLOVU
V NÁRODNÍM PARKU THAYATAL / PODYJÍ

Andreas  K r a n z 1,  Lukáš  P o l e d n í k 2,  Fernando M a t e o s - G o n z á l e z 2,  
Aleš  T o m a n 2  &  Martin  V a l á š e k 2

1 Alka-Kranz Ingenieurbüro für Wildökologie und Naturschutz e.U., Am Waldgrund 25,
AT–8044 Graz; andreas.kranz@alka-kranz.eu
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Im Bereich der beiden Nationalparke an der Thaya herrscht derzeit ein nicht harmo-
nisierter Angelbetrieb und auf beiden Seiten der Grenze kommt es zum Besatz von 
Fischen. Generell sind die bestehenden Einschränkungen der Fischerei auf österre-
ichischer Seite deutlich ausgeprägter als auf tschechischer. Auch die Intensität des 
Angelbetriebes ist in Tschechien um ein Vielfaches höher. Im Rahmen des INTER-
REG-Projektes „Dyje2020-Thaya2020“ wurde das Störungspotential in den beiden 
Nationalparks Thayatal und Podyjí untersucht. Da die Fischerei im Nationalpark ne-
ben dem Fluss Thaya untersagt ist, liegt das Untersuchungsgebiet an der Thaya und 
ihre direkte Umgebung in beiden Ländern. 

Für die Frage der Störung von Vögeln durch die Fischerei wurde ein systematis-
ches Monitoring der Vögel durchgeführt. Insgesamt wurden bei den im Abstand von 
300 m gelegenen Beobachtungspunkten 60 Vogelarten nachgewiesen. Zur Anwen-
dung kam der Rarefield Richness Index, der mit dem R Statistik Programm berech-
net wurde. Augenscheinlich liegt eine etwas höhere Artenvielfalt bei den Punkten 
innerhalb der Angelreviere vor. 

Von den 60 Arten haben folgende 13 Arten eine besondere Affinität zum 
Gewässer, woraus eine stärkere Beeinflussung seitens der Fischerei vorliegen könn-
ten. Es handelt sich dabei um folgende Arten: Bachstelze, Eisvogel, Flussuferläufer, 
Gänsesäger, Gebirgsstelze, Graureiher, Höckerschwan, Kormoran, Mandarinente, 
Schwarzstorch, Stockente, Wasseramsel und Zwergtaucher.

Die Anzahl der Beobachtungen je Beobachtungspunkt zeigt, dass acht Arten 
deutlich häufiger innerhalb der Angelreviere zu beobachten waren als außerhalb. 
Dazu zählten alle Fischfresser, aber auch der Flussuferläufer und die Bach- und Ge-
birgsstelze. Nur Höckerschwan, Wasseramsel und Zwergtaucher waren außerhalb 
der Angelreviere häufiger anzutreffen. Stockenten waren innerhalb und außerhalb 
annähernd gleich häufig zu beobachten.

Das Verhalten und die Fluchtdistanz der 13 gewässergebundenen Arten werden 
ohne Differenzierung in Angelreviere und außerhalb beinhalten alle Beobachtungen, 
also auch die Zufallsbeobachtungen und jene von den einstündigen Ansitzen. Gänse-
säger, Graureiher, Schwarzstorch und auch die Mandarinente waren stets sehr scheu 
und hatten hohe Fluchtdistanzen. 

Zur Beurteilung der potentiellen Störung des Fischotters durch Angler wurde auf 
eine Studie aus dem Jahre 2015 (ALKA WILDLIFE 2015) zurückgegriffen. Bezüg-
lich der Otteranwesenheit wurden vierzehn 600 m lange Strecken außerhalb der An-
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gelreviere mit 18 ebenso langen Strecken innerhalb verglichen. Im östlichen Bereich 
waren besonders hohe Otterpräsenzen zu verzeichnen; sie lagen zum Teil innerhalb 
des tschechischen Angelreviers Dyje 13/1, in dem aber sehr wenig geangelt wird, 
teilweise auch unterhalb. Mit dem Statistik Programm R und der Verwendung des 
Welch t-test ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Werten in 
und außerhalb der Angelreviere.

Weiters wurden in Tschechien an elf Standorten auf Steigen abseits der markier-
ten Wege Fotofallen installiert, um die Einhaltung des Wegegebotes durch Touristen 
und die Einhaltung der Fischereigrenzen von den Anglern zu prüfen. Die Auswer-
tung der 13 Fotofallen zeigt, dass sich innerhalb der 60 Fotofallenmonate (April 
bis Oktober) 33-mal Angler und 204-mal Touristen über die bestehenden Gebote 
(Angelreviergrenze und abseits erlaubter Wege) hinweggesetzt hatten. Die Werte 
zwischen den einzelnen Fotofallen schwankten erheblich. Angler ignorierten am 
Häufigsten die Reviergrenze am oberen Ende des Revieres Dyje 13/3. Besonders 
hoch waren die Werte der Touristen, aber auch der Angler an den Grenzen des unter-
sten Abschnittes des Revieres Dyje 13/1. 

Die gegenständlichen Untersuchungen legen nahe, dass der allgemeine Tourismus 
ein deutlich höheres Störungspotential hat als die Angelfischerei. Eine Beschrän-
kung der Fischerei auf jene Bereiche, die bereits durch Touristen vorbelastet sind, 
erscheint daher sinnvoll und käme einer Harmonisierung der Angelgebiete in beiden 
Ländern gleich. Die Auswirkungen und Risiken des Fischbesatzes auf die Naturfis-
chbestände und Fischfresser werden diskutiert. Darauf aufbauend wird empfohlen, 
den Fischbesatz für die Dauer von fünf Jahren auf Eier und allenfalls Brütlinge (0+ 
Fische) zu beschränken und die Fischbestandsentwicklung sowie Laichplätze jähr-
lich zu überwachen.

V oblasti obou národních parků na Dyji probíhá v současné době neharmonizovaný 
rybolov a na obou stranách hranice je realizována rybí obsádka. Obecně platí, že 
stávající omezení rybolovu je na rakouské straně mnohem výraznější než na české. 
Také Intenzita rybaření je v České republice mnohonásobně vyšší. V rámci projektu 
INTERREG „Dyje2020-Thaya2020“ byl zkoumán potenciál narušení v obou ná-
rodních parcích Thayatal a Podyjí. Jelikož je rybolov v národním parku mimo řeku 
Dyje zakázán, nachází se oblast šetření na řece Dyji a jejím bezprostředním okolí.

Bylo proveden systematický monitoring ptactva s cílem stanovení případného 
rušení ptactva rybolovem. Na pozorovacích bodech umístěných ve vzdálenosti 300 
m bylo prokázáno celkem 60 druhů ptáků. Byl použit Rarefieldův index diverzity, 
který byl vypočítán pomocí statistického programu R. Místa v rybářských revírech 
zjevně vykazují o něco vyšší biodiverzitu.

Z 60 druhů má následujících 13 druhů zvláštní vazbu na vodu, z čehož by mohl 
vyplývat větší dopad rybolovu. Jedná se o tyto druhy: konipas bílý, ledňáček říční, 
pisík obecný, morčák velký, konipas horský, volavka popelavá, labuť velká, kor-
morán, kachnička mandarinská, čáp černý, kachna divoká, skorec vodní a potápka 
malá.

Počet pozorování v jednotlivých pozorovacích bodech ukazuje, že bylo osm dru-
hů pozorováno podstatně častěji uvnitř rybářských revírů než mimo ně. Patřili mezi 
ně všichni ptáci živící se rybami, ale také pisík obecný, konipas bílý a horský. Mimo 
rybářské revíry byla častěji pozorována pouze labuť velká, skorec vodní a potápka 
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malá. Kachna divoká se vyskytovala stejně často uvnitř i mimo rybářských revírů 
přibližně.

Chování a útěková vzdálenost 13 druhů vázaných na vodu jsou v rybářských reví-
rech. Morčák velký, volavka popelavá, čáp černý a také kachnička mandarinská byli 
vždy velmi plaší a vyznačovali se velkou útěkovou vzdáleností.

K posouzení potenciálního narušení vydry rybáři byla použita studie z roku 2015 
(ALKA WILDLIFE 2015). Ke zjištění výskytu vydry bylo porovnáno čtrnáct 600 
m dlouhých úseků mimo rybářské revíry  s 18 stejně dlouhými úseky uvnitř revírů.  
Mimořádně početný výskyt vydry byl zaznamenán ve východní oblasti; částečně se 
nacházel v českém rybářském revíru Dyje 13/1, kde se ale rybaří velmi málo, částeč-
ně také pod tímto úsekem. Po aplikaci statistického programu R a Welchova t-testu  
nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi hodnotami uvnitř a mimo rybářských 
revírů.

Kromě toho byly na jedenácti místech v České republice instalovány na stezkách 
mimo značené trasy fotopasti. Cílem bylo prověřit, zda turisté neopouští vyznačené 
trasy a zda rybáři dodržují limity rybolovu. Z vyhodnocení 13 fotopastí vyplývá, že 
během 60 měsíců, kdy byly fotopasti nainstalovány (duben až říjen), porušilo 33 
rybářů a 204 turistů stávající pravidla (omezení rybolovu a pohyb mimo vyznačené 
trasy). Hodnoty jednotlivých fotopastí se značně lišily. Rybáři nejčastěji ignorovali 
hranici revíru na horním konci revíru Dyje 13/3. Velmi vysoké hodnoty jak u turistů, 
tak i rybářů byly zaznamenány na hranicích nejspodnějšího úseku revíru Dyje 13/1.

Předmětné studie naznačují, že všeobecný cestovní ruch má výrazně vyšší poten-
ciál pro narušení než rybaření. Omezení rybolovu v oblastech, které jsou již nyní tu-
risty zatíženy, se proto jeví jako smysluplné a přispělo by k harmonizaci rybářských 
oblastí v obou zemích. Jsou diskutovány dopady a rizika rybí obsádky z pohledu 
přirozené populace ryb a rybožravých živočichů. V návaznosti na to se doporučuje 
omezit obsádku ryb na vajíčka a případně plůdky (0+ ryby) po dobu pěti let a každo-
ročně sledovat vývoj populace ryb a trdlišť.

Vranka obecná (Cottus gobio) typický obyvatel řeky Dyje (foto Lubomír Hlásek).
Die Koppe (Cottus gobio) ein typischer Bewohner der Thaya (Foto Lubomír Hlásek).
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VÝRAZNÁ SKALNÍ ŘÍCENÍ V ÚDOLÍ DYJE
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BEDEUTENDE FELSSTÜRZE IM THAYATAL
IN DER ERSTEN HÄLFTE DES JAHRES 2021
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Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Drobného 28, CZ–602 00 Brno; frantisek.kuda@ugn.cas.cz

V první polovině roku 2021 došlo v západní části NP Podyjí ke dvěma výrazným 
událostem skalního řícení. První blok se uvolnil na Ledových slujích pod stěnou II. 
pilíře (v blízkosti jv. vstupu do J28 Brněnská) dne 5. 2. 2021. K další události pak 
došlo ve Vranově nad Dyjí na skalní stěně pod silnicí č. 398 za hájenkou č.p. 99 ve 
Feliciině údolí a to dne 18. 5. 2021. V obou případech šlo o objem matriálu v řádu 
jednotek kubických metrů (4,9 m3, resp. 2,5 m3) uvolněný během dne, ale o odlišný 
typ řítivého svahového pohybu a jeho následky, které byly zaměřeny pomocí po-
zemního laserového skeneru.

Skalní řícení na svahu Ledových slujích probíhalo ve vzdálené i nedávné minu-
losti, přesto v posledních desetiletích převládalo spíše osypávání a opad jednotli-
vých kamenů, případně lokální posun ortorulových desek. Popisovaná událost je 
výjimečná rozsahem a způsobem prostorové dokumentace. V roce 2012 proběhlo 
laserové skenování reliéfu Ledových slujích (Kuda 2012), které zachytilo i aktuálně 
utržený blok. Díky zaměření tak bylo možné stanovit původní rozměry balvanu (D ´ 
Š ´ V: 1,65 ´ 1,51 ´ 1,95 m) před jeho roztříštěním se na kusy během pohybu po 
svahu nebo vyhodnotit změny pokryvu v dráze pádu srovnáním původního a aktu-
álního naskenování situace. Vysledovaný blok se nacházel ve výšce 372,6 m, uklo-
něný 19,8° severozápadním směrem a ze čtvrtiny vystupoval do volného prostoru. 
Jeho první decimetrový posun byl zaznamenán v létě 2020 na základě odtrženého 
drnu trávy (ústní sdělení L. Reiterová, Správa NP Podyjí), kompletní skluz doprová-
zený rachotivým zvukem pak zaregistrovala v zimě 2021 skupina sčítající netopýry 
(ústní sdělení A. Reiter, Jihomoravské muzeum ve Znojmě). Při pádu balvan strhnul 
část stezky pro přístup k jeskyním, u pařezu podseknul vzrostlou 16 m vysokou 
břízu a po 53 m valivého pohybu s odskoky (v nadm. výšce 338 m) se rozlomil ve 
stávající balvanové akumulaci přibližně na poloviny. Jedna z částí pokračovala ještě 
o dalších 15 metrů dolů svahem (do úrovně 330 m). Popsaný proces proběhl v ryze 
přírodních podmínkách, zatímco druhé zmíněné řícení ve Vranově nad Dyjí se ode-
hrálo v antropogenně ovlivněném prostředí.

Vedle terénní predispozice velmi strmých svahů Feliciina údolí mohl k nestabilitě 
bloků přispět shora provoz na silnici, zespod historické (patrně barokní) zásahy při 
úpatí skály spojené se stavbou domu. Výsledným součtem bylo uvolnění dvou vět-
ších kompaktních bloků (rozměry 2,20 ´ 0,70 ´ 0,60 m; resp. 1,60 ´ 0,55 ´ 0,60 m) 
spolu s množstvím suťového materiálu a jejich pád z výšky 10 m (úrovně 388 m n. 
m.) na plochu dvorku. Téměř kolmý sklon skalní stěny a srovnaný povrch dvorku 
měly za následek minimální dynamický účinek úlomků na okolí dráhy pádu.
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V kaňonu Dyje i v navazujících bočních údolích je skalní řícení důležitým geo-
morfologickým procesem. Událost na Ledových slujích prokázala přínos pozemního 
laserového skenování při identifikaci bloku před zřícením stejně jako následků jeho 
pádu. V obou současných případech pak bylo možné exaktně stanovit rozměry a ob-
jem uvolněného materiálu.

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 ereigneten sich im westlichen Teil des Natio-
nalparks Podyjí zwei bedeutende Ereignisse von Felsstürzen. Der erste Block löste 
sich bei Ledové sluje (Eishöhlen) unter der Wand der II. Säule (in der Nähe des 
südöstlichen Eingangs zu J28 Brněnská) am 5.2.2021. Ein weiteres Ereignis wurde 
in Vranov nad Dyjí (Frain an der Thaya) an der Felswand unterhalb der Straße Nr. 
398 beim Forsthaus Nr. 99 im Tal Felicino údolí am 18.5.2021 verzeichnet. In be-
iden Fällen handelte es sich um ein Materialvolumen in einer Größenordnung von 
einigen Kubikmetern (4,9 m3 bzw. 2,5 m3), das sich während des Tages gelöst hatte. 
Die Art des Felssturzes und dessen Folgen, die mithilfe eines Bodenlaserscanners 
gemessen wurden, waren jedoch unterschiedlich.

Felsstürze am Hang bei Ledové sluje fanden in der fernen und auch jüngeren Ver-
gangenheit statt, wobei jedoch in den letzten Jahrzehnten das Abrieseln und Abbre-
chen einzelner Steine, fallweise die lokale Verschiebung von orthorhombischen 
Platten überwog. Das beschriebene Ereignis ist jedoch hinsichtlich des Umfangs und 
der Art der räumlichen Dokumentation außergewöhnlich. Im Jahr 2012 wurde ein 
Laserscan des Reliefs von Ledové sluje (Kuda, 2012) durchgeführt, der auch den 
aktuell abgespaltenen Block dokumentierte. Dank dieser Vermessung war es mög-
lich, die ursprünglichen Maße des Felsblocks (L ´ B ´ H: 1,65 ´ 1,51 ´ 1,95 m) vor 
seinem Zerbrechen in Teile während der Bewegung hangabwärts festzustellen sowie 
auch die Veränderungen der Bodenbedeckung in der Linie des Felssturzes auszu-
werten, indem der Scan der ursprünglichen Situation mit der aktuellen verglichen 
wurde. Der untersuchte Block befand sich in einer Höhe von 372,6 m, war 19,8° 
nach Nordwesten geneigt und ragte zu einem Viertel in die Luft. Seine erste Dezi-
meterverschiebung wurde im Sommer 2020 anhand einer abgerissenen Grasnarbe 
festgestellt (mündliche Mitteilung L. Reiterová, Verwaltung des Nationalparks 
Podyjí), der komplette Rutsch, begleitet von einem tosendem Geräusch wurde  im 
Winter 2021 von einer Gruppe  wahrgenommen, die Fledermäuse zählte (mündli-
che Mitteilung von A. Reiter, Jihomoravské muzeum /Südmährisches Museum in 
Znaim). Beim Sturz riss der Felsbrocken einen Teil des Weges für den Zugang zu 
den Höhlen mit sich, schnitt eine 16 Meter hohe Birke am Stumpf ab und traf nach 
53 m Rollbewegung mit Sprungbewegungen (in einer Meereshöhe von 338 m.ü.M.) 
auf einen bestehenden Felsblock-Haufen und brach  ungefähr in zwei Hälften ausei-
nander. Einer der Teile bewegte sich noch um weitere 15 Meter den Hang hinunter 
(bis zur Meereshöhe von 330 m.ü.M.). Dieser beschriebene Vorgang fand unter rein 
natürlichen Bedingungen statt, während der zweite erwähnte Felssturz in Frain an 
der Thaya in einer anthropogen beeinflussten Umgebung stattfand.

Neben der Geländeprädisposition der sehr steilen Hänge von Felicino údolí könn-
te zur Instabilität der Felsblöcke auch der Verkehr auf der Straße oberhalb, sowie 
historische (vermutlich barocke) Eingriffe am Fuße des Felsens im Zusammenhang 
mit dem Bau eines Hauses unterhalb beigetragen haben. Darauffolgend kam es zur 
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Lockerung von zwei größeren kompakten Felsblöcken (Maße 2,20 ´ 0,70 ´ 0,60 m; 
bzw. 1,60 ´ 0,55 ´ 0,60 m) zusammen mit einer größeren Menge an Schuttmaterial 
und zum Sturz aus 10 Meter Höhe (388 m.ü.M.) auf die Fläche eines Hofs. Die na-
hezu senkrechte Neigung der Felswand und der ebene Boden des Hofs führten zu 
einer minimalen dynamischen Auswirkung der Bruchstücke auf die Umgebung der 
Sturzbahn.

In der Thaya-Schlucht und auch in den angrenzenden Seitentälern sind Felsstürze 
ein wichtiger geomorphologischer Vorgang. Das Ereignis in Ledové sluje bewies 
die Vorteile der Bodenlaser-Scantechnologie bei der Identifizierung des Blocks vor 
seinem Absturz sowie der Folgen seines Sturzes. In beiden aktuellen Fällen konnten 
dann die Maße und das Volumen des freigesetzten Materials exakt bestimmt werden.
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Fragmentace a izolace stanovišť ohrožuje populace vzácných druhů. Organismy se 
stávají ohroženými kvůli primární ztrátě přirozeného prostředí, ale také kvůli ome-
zené kapacitě šíření. Zda jsou ohrožené druhy omezeny více svou schopností disper-
ze nebo nedostatkem vhodných stanovišť je nevyřešená otázka zásadní pro efektivní 
ochranu. Abychom tuto otázku vyřešili, zkoumali jsme vzorce kolonizace světlo-
milnými lesními rostlinami na plochách v listnatých lesích, kde byly podmínky ote-
vřeného zápoje obnoveny částečným vykácením. V zapojené uzavřené teplomilné 
doubravě bylo vytvořeno šest párů stejně velkých pasek (40 x 40 m). Každý pár za-
hrnoval mýtinu izolovanou v zapojeném lese a mýtinu napojenou na aluviální louku 
a migrační koridor podél řeky. V rámci každé holiny jsme osm let sledovali úspěch 
kolonizace ohroženými i běžnými druhy. Abychom zhodnotili relativní roli druhové 
banky, omezení v šíření a kompetitivní procesy mezi druhy (nahlíženo prostřednic-
tvím funkčních znaků rostlin). Porovnali jsme vegetační složení pasek se složením 
okolních stanovišť (zapojený les, rozvolněný les, louka, okraj lesa). Paseky hostily 
více ohrožených druhů než zapojené lesy, okraje lesů a louky. Stávající plochy roz-
volněného lesa hostily největší rozmanitost ohrožených druhů. Jejich blízkost pak 
zvýšila úspěšnost kolonizace pasek ohroženými rostlinami. Vyšší míra kolonizace 
ohroženými rostlinami byla spojena s kratší vzdáleností ke zdrojovým stanovištím 
a vyšším osluněním, vyšším pH a nižšími hodnotami vlhkosti na pasekách. Typ pa-
seky ovlivňoval také složení a ekologické strategie ohrožených druhů. Napojené pa-
seky byly kolonizovány vyššími na světlo náročnějšími druhy s vyšší hmotností se-
men, vhodnějšími pro usazení ve vysoce konkurenčním prostředí, zatímco izolované 
paseky byly kolonizovány menšími druhy, s vyšší specifickou listovou plochou, 
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lépe vybavenými pro více zastíněné prostředí. Druhová bohatost ohrožených druhů 
se v prvních třech letech zvyšovala a v posledních letech klesala, což naznačuje, že 
řídnutí lesa vytváří pouze krátkodobé regenerační okno s relativně rychlým uzaví-
ráním koruny stromů a keřů. Aktivní zásahy je proto vhodné v krátkých intervalech 
opakovat, nejlépe jako posouvající se mozaiky různě starých porostů. Naše výsledky 
přinášejí nové informace o relativní důležitosti kvality stanovišť, izolaci a biotické 
filtraci společenstva ohrožených druhů a jejich kolonizační úspěšnosti.

Lebensraumfragmentierung und Isolation bedrohen Populationen seltener Arten. 
Die Organismen sind in erster Linie durch den Verlust von Lebensräumen, aber auch 
durch die begrenzte Ausbreitungsfähigkeit gefährdet. Die Frage, ob gefährdete Arten 
eher durch ihre Ausbreitungsfähigkeit oder durch den Mangel an geeignetem Le-
bensraum eingeschränkt werden, ist eine ungelöste Frage, die für einen wirksamen 
Schutz grundlegend ist. Um dieser Frage nachzugehen, untersuchten wir die Besie-
dlungsmuster von lichtliebenden Waldpflanzen in Laubwäldern, in denen die Be-
dingungen durch teilweisen Kahlschlag wiederhergestellt worden waren. In einem 
geschlossenen, wärmeliebenden Eichenwald wurden sechs Paare von gleich großen 
Flächen (40 x 40 m) angelegt. Jedes Paar umfasste eine isolierte Lichtung innerhalb 
des zusammenhängenden Waldes und eine Lichtung, die mit einer Aue und einem 
Wanderkorridor entlang des Flusses verbunden war. Auf jeder Lichtung haben wir 
den Erfolg der Besiedlung durch bedrohte und häufige Arten acht Jahre lang beo-
bachtet. Bewertung der relativen Rolle der Artenbank, der Ausbreitungsbeschrän-
kungen und der Wettbewerbsprozesse zwischen den Arten (aus Sicht der funktio-
nellen Merkmale der Pflanzen). Wir verglichen die Vegetationszusammensetzung 
der Streifen mit derjenigen der umliegenden Lebensräume (zusammenhängender 
Wald, offener Wald, Wiese, Waldrand). Grünland beherbergt mehr gefährdete Arten 
als Wald, Waldrand und Wiese. In den bestehenden lockeren Waldgebieten war die 
größte Vielfalt an gefährdeten Arten zu finden. Deren Nähe wiederum erhöhte den 
Erfolg der Besiedlung durch gefährdete Pflanzen. Höhere Besiedlungsraten durch 
gefährdete Pflanzen wurden mit kürzeren Entfernungen zu den Ursprungshabitaten 
und höherer Sonneneinstrahlung, höherem pH-Wert und niedrigeren Feuchtigkeit-
swerten in den Streifen in Verbindung gebracht. Der Weidetyp beeinflusste auch 
die Zusammensetzung und die ökologischen Strategien der gefährdeten Arten. Zu-
sammenhängende Weideflächen wurden von höheren, lichtbedürftigeren Arten mit 
größerer Samenmasse besiedelt, die sich besser für die Etablierung in stark umkäm-
pften Umgebungen eignen, während isolierte Weideflächen von kleineren Arten mit 
größerer spezifischer Blattfläche besiedelt wurden, die besser für schattigere Umge-
bungen geeignet sind. Der Artenreichtum bedrohter Arten nahm in den ersten drei 
Jahren zu und in den letzten Jahren ab, was darauf hindeutet, dass die Durchforstung 
des Waldes nur ein kurzfristiges Regenerationsfenster mit einem relativ schnellen 
Kronenschluss von Bäumen und Sträuchern schafft. Aktive Eingriffe sollten daher 
in kurzen Abständen wiederholt werden, vorzugsweise in Form von wechselnden 
Mosaiken aus unterschiedlich alten Beständen. Unsere Ergebnisse liefern neue In-
formationen über die relative Bedeutung der Lebensraumqualität, der Isolation und 
der biotischen Filterung von Gemeinschaften bedrohter Arten und deren Besiedlung-
serfolg.
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V letech 2019–2020 proběhlo rozsáhlé síťové mapování cévnatých rostlin Národ-
ních parků Podyjí a Thayatal. Výsledky byly shrnuty v knize Rozšíření cévnatých 
rostlin národních parků Podyjí a Thayatal (2021): mapy uvádí rozšíření 1200 taxo-
nů, komentovaný seznam přináší komentáře k 1555 taxonům (z toho 515 je zahr-
nuto v českém červeném seznamu, resp. 423 v rakouském červeném seznamu a 98 
je zvláště chráněno v České republice, resp. 75 v Dolních Rakousích; celkem 411 
druhů je nepůvodních; vyhynulých a nezvěstných je 165 taxonů). V 90. letech 20. 
století proběhlo v oblasti dnešních národních parků floristické mapování obdobného 
rozsahu. Obě mapování byla provedena nad shodnou mapovací sítí, což nyní umož-
nilo analyzovat změny v druhovém složení cévnatých rostlin v prostoru a čase. Flo-
ristická data a jejich analýza jsou cennými podklady o vývoji území využitelnými 
kromě vědeckých prací i v praktické ochraně přírody. V současné době srovnatelné 
floristické podklady nemá žádný jiný národní park v České republice.

In den Jahren 2019–2020 fand eine umfangreiche Netzwerkkartierung der Gefäß-
pflanzen der Nationalparks Podyjí und Thayatal statt. Die Ergebnisse wurden in 
dem Buch Verbreitung der Gefäßpflanzen der Nationalparks Podyjí und Thayatal 
(2021) zusammengefasst: die Karten zeigen eine Ausbreitung von 1200 Taxa, das 
kommentierte Verzeichnis enthält Kommentare zu 1.555 Taxa (davon sind 515 in 
der tschechischen Roten Liste enthalten und 423 in der österreichischen Roten Liste 
und 98 in Tschechien besonders geschützt, bzw. 75 in Niederösterreich, insgesamt 
411 Arten sind nicht heimisch, 165 Taxa wachsen im Gebiet nicht mehr bzw. sind 
ausgestorben). In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts fanden im Bereich der heuti-
gen Nationalparks floristische Kartierungen in ähnlicher Größenordnung statt. Beide 
Kartierungen wurden im selben Kartierungsnetz durchgeführt, wodurch es nun mö-
glich war, Veränderungen der Artenzusammensetzung von Gefäßpflanzen in Raum 
und Zeit zu analysieren. Floristische Daten und deren Auswertung sind wertvolle 
Daten zur Entwicklung des Gebietes, die nicht nur für die wissenschaftlichen Ar-
beiten, sondern auch für den praktischen Naturschutz genutzt werden können. Kein 
anderer Nationalpark in Tschechien verfügt derzeit über vergleichbare floristische 
Daten.
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Velkoplošné odumírání monokulturních lesů v posledních letech naléhavě otevírá 
otázku, nakolik je současný model lesního hospodářství schopen čelit rizikům spoje-
ných se změnou klimatu. Jde zejména o schopnost zajistit trvalou stabilní produkci 
dřeva v souladu s podmínkami prostředí, kdy nárůst teplot a rozkolísanost srážek se 
mohou stát (a již se mnohdy staly) oním příslovečných úzkým hrdlem lahve a lesní 
ekosystémy obhospodařované jako monokultury podle modelu lesa věkových tříd se 
novým podmínkám již nedovedou přizpůsobit. Průběh počasí v posledních pár le-
tech jen podtrhnul obecné ekologické pravidlo, že vysoká míra rezilience (pružnosti) 
lesního ekosystému jde ruku v ruce s jeho prostorovou a druhovou růzností. Dnešní 
kolaps tradičně pojatého pěstování lesa nám tedy umožňuje upravit současný pohled 
na funkci lesa v krajině. Zároveň, vybaveni znalostmi o vlivu lesa na koloběh vody 
a živin, můžeme změnit naši péči o les tak, aby dlouhodobý hospodářský užitek byl 
v souladu s očekávaným vývojem životního prostředí.

Česká geologická služba ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny 
AVČR a dalšími institucemi (zejména s ČHMÚ, VÚLHM, ÚHH AVČR, GLÚ 
AVČR a ČVUT) provozuje a monitoruje celosvětově unikátní síť malých povodí 
(GEOMON) v horských a podhorských oblastech na území České republiky. Prů-
měrné srážky ve zkoumaných lesních povodích se pohybují mezi 600 a 1400 mm 
za rok, přičemž úhrn srážek roste nelineárně s nadmořskou výškou a v rozmezí 
nadmořských výšek 450 až 1200 m n. m. se zvyšuje v průměru o ca 140 mm za rok 
na 100 m výšky. Součástí celkové evaporace v lesích mimo přímý výpar z půdy je 
intercepce – záchyt a poté výpar srážek z povrchu stromů. Z dlouhodobých dat vy-
plývá, že intercepce v našich smrkových lesích činí ca 240 mm. Zároveň je jasné, že 
redukce srážek intercepcí je relativně nejvýznamnější v nižších nadmořských výš-
kách, v našem případě v lesích okolo 500 m n. m. jsou srážky redukovány o 250 mm 
za rok, tj. o 40 %. Fyziologický výpar, tj. transpirace, je ztráta vody rostlinou a vel-
mi úzce souvisí s procesem fotosyntézy a příjmu živin. V našich podmínkách, kdy 
průměrná lesnatost zkoumaných povodí dosahuje ca 80 %, průměrná transpirace činí 
320 ± 60 mm za rok. Tento údaj v sobě však zahrnuje i přímou evaporaci (výpar) z 
půdy, tedy aktuální transpirace bude o něco nižší. Takto odvozená transpirace v les-
ních povodích koreluje s průměrnou roční teplotou. Z této závislosti dále vyplývá, 
že na každý stupeň průměrné roční teploty se nároky na transpiraci zvyšují o ca 40 
mm. V souvislosti se změnou klimatu je nejnápadnějším jevem kontinuální vzrůst 
průměrné roční  teploty vzduchu. Ve středních polohách (ca 450–800 m n. m.) byly 
roky 2014–2018 o více než 2 °C teplejší, než byl dlouhodobý průměr v období 
1961–1990 (5,4 °C). Trend v množství srážek pro jednotlivé roky není  průkazný, 
zejména z důvodu vysoké meziroční variability srážkových úhrnů. Přesto průměrné 
srážky v letech 2014–2018 byly v průměru o 15 % nižší ve srovnání s obdobím před 
25 lety, kdy monitoring v povodích začal. Výsledkem nižších ročních srážkových 
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úhrnů v kombinaci s vyšší teplotou byl bezprecedentní pokles průtoků, který byl 
v posledních letech o 45 % nižší než průměr za stejné období před 25 lety. Pokles 
průtoků byl důsledkem snížení vstupu srážek do povodí a vyšších nároků na evapo-
transpiraci. Ta narostla v průměru o 55 mm, při vzrůstu teploty o 1,4 °C. Zároveň 
byl tento transpirační nárůst zaznamenán v povodích nad 600 m n. m. V lesích pod 
600 m n. m. se transpirace dokonce v letech 2014–2018 snížila ve srovnání s dlou-
hodobým průměrem v důsledku chřadnutí porostů podmíněném nízkou dostupností 
vody v půdě. V těchto oblastech byla kritická situace pro drobné toky, kde již přiro-
zené nároky na výpar byly blízké ročním srážkovým úhrnům nebo je dokonce pře-
kračovaly. Zároveň může meziroční snížení srážek a zvýšení teploty natolik zvýšit 
výpar, že situace může vyústit až v periodické vysychání lesních potoků. Tomu často 
předchází pokles hladiny podzemní vody, protože ta je schopna dočasně základní 
minimální průtok dotovat.

Výpar vody vegetací (transpirace) je hlavní způsob, jak se voda vypařená z kon-
tinentů, vrací zpět do atmosféry. Zároveň je podíl evapotranspirace na celkových 
srážkách překvapivě globálně stabilní a dosahuje ca 60–70 % celkových srážek 
nezávisle na typu ekosystému. Při disturbanci ekosystému, buďto cestou přirozenou 
nebo umělou (např. těžbou), přirozeně dochází k narušení koloběhu vody, nicméně 
působící zpětné vazby tlumí extrémní projevy, ať se jedná o sucho nebo povodně. 
Při kolapsu dospělého stromového patra (především jehličnatých porostů) nastává 
v drtivé většině případů propad intercepce a množství vody spadlé na povrch lesní 
půdy se zvyšuje a zároveň nastává pokles transpirace. Důležité je si uvědomit, že 
transpirace je základní vlastností veškeré vegetace, takže propad transpirace bude 
úměrný schopnosti ekosystému tento výpadek nahradit vegetací vzniklou sukcesním 
vývojem na narušených plochách. Nerušený vývoj následné vegetace, ať už se jedná 
o traviny, křoviny či pionýrské druhy stromů, se tímto stává důležitým prvkem v bi-
lanci vody, neboť velmi efektivně nahrazuje transpiraci původního lesa. Z výše uve-
dených důvodů pak není překvapivé, že dlouhodobá data o množství odtékající vody 
z oblastí zasažených velkoplošným odumíráním lesů, ať už díky kyselým dešťům 
v minulém století nebo zasažených kůrovcem na území národního parku Šumava, 
nevykazují zásadní změny v odtokových poměrech. Měřené odtoky jsou obvykle 
zvýšené o maximálně 10 % a to pouze v prvních letech po disturbanci. Nepřerušená 
sukcese vegetace také částečně tlumí zrychlenou mineralizaci organických vrstev 
půdy a tím zabraňuje ztrátám živin a uhlíku.

V současné době probíhající kolaps hospodářských, zejména smrkových, lesů je 
přirozeným důsledkem nízké schopnosti monokulturního hospodaření čelit rychle 
se měnícím podmínkám prostředí, jako je vzrůst teplot a zvýšená variabilita v úhr-
nu a rozložení srážek. Lesní produkce přirozeně a účelně nastavená na podmínky 
zakoušené v posledních stoletích naráží na své limity zejména v oblastech, kde se 
nároky na výpar blíží množství spadlých srážek. Tyto oblasti můžeme hrubě vy-
mezit v rozmezí nadmořských výšek 450–600 m n. m. Zde monokulturní smrkové 
hospodaření vede jednak k snížení vstupu srážek na lesní půdu díky vysokým inter-
cepčním ztrátám (ztráta až 40 % srážek při průchodu deště korunou stromů) a dále 
k vysokým transpiračním nárokům lesů primárně pěstovaných za účelem maxima-
lizace produkce biomasy.  Snížení vstupu srážek, často kombinované se zvýšenou 
teplotou pak vede ke stresu suchem a to v důsledku snížení půdní vlhkosti a hladiny 
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podzemní vody, následované snížením fotosyntetické aktivity stromů. V těchto po-
lohách je zásadní přizpůsobit lesní hospodaření podmínkám s očekávaným nárůstem 
teplot (zvýšení nároků na transpiraci) a možným periodickým výskytem roků s pod-
průměrnými srážkami. Nastavená očekávaná produkční schopnost lesních ekosys-
témů by měla odrážet množství srážek, které jsou k dispozici pro výpar. Pěstování 
strukturně bohatých lesů s přirozenou druhovou skladbou by mělo snížit intercepční 
ztráty a posílit využití disponibilní vody v celém půdním profilu. Toho se nejlépe 
dosáhne pěstováním smíšených lesů s variabilní hloubkou kořenové zóny a pestrou 
architekturou korun. Při plánování těžby by se vždy měla podpořit přirozená sukce-
se, popř. vybrané cílové dřeviny tak, aby výpadek v transpiraci porostů po těžbě byl 
co nejmenší. Důsledně by se mělo dbát na to, aby rostoucí vegetace nebyla likvido-
vána a bylo umožněno odrůstání přirozené obnovy s pionýrskou růstovou strategií.

Das großflächige Absterben von Monokulturwäldern in den letzten Jahren hat die 
dringende Frage aufgeworfen, inwieweit das gegenwärtige Modell der Forstwirt-
schaft den Risiken des Klimawandels gewachsen ist. Vor allem geht es um die 
Fähigkeit, eine nachhaltige stabile Holzproduktion im Einklang mit den Umweltbe-
dingungen zu gewährleisten, wo steigende Temperaturen und schwankende Nieder-
schläge sprichwörtlich zum Flaschenhals werden können (und oft schon geworden 
sind) und die nach dem Waldmodell der Altersklassen bewirtschafteten Waldöko-
systeme sich als Monokulturen nicht mehr den neuen Bedingungen anpassen kön-
nen. Der Wetterverlauf der letzten Jahre hat nur die allgemeine ökologische Regel 
unterstrichen, dass die hohe Widerstandsfähigkeit (Flexibilität) des Ökosystems 
Wald mit seiner räumlichen und Artenvielfalt Hand in Hand geht. Der heutige Zusa-
mmenbruch der traditionell konzipierten Waldbewirtschaftung ermöglicht uns daher, 
die gegenwärtige Sichtweise der Waldfunktion in der Landschaft zu korrigieren. 
Gleichzeitig können wir, ausgestattet mit dem Wissen um die Auswirkungen des 
Waldes auf den Wasser- und Nährstoffkreislauf, unsere Pflege des Waldes so ändern, 
dass der langfristige wirtschaftliche Nutzen der erwarteten Entwicklung der Umwelt 
entspricht.

Der Tschechische Geologische Dienst (Česká geologická služba) betreibt und 
überwacht in Zusammenarbeit mit dem Institut für Globale Veränderungsforschung 
(AVČR) und weiteren Institutionen (insbesondere ČHMÚ, VÚLHM, ÚHH AVČR, 
GLÚ AVČR und ČVUT) ein weltweit einzigartiges Netzwerk kleiner Flusseinzug-
sgebiete (GEOMON) in Berg- und Vorgebirgsgebieten in der Tschechischen Repu-
blik. Der durchschnittliche Niederschlag in den untersuchten Waldeinzugsgebieten 
liegt zwischen 600 und 1400 mm pro Jahr, wobei der Gesamtniederschlag nichtli-
near mit der Meereshöhe zunimmt und im Bereich von 450 bis 1200 m ü. M. durch-
schnittlich um ca. 140 mm pro Jahr pro 100 Höhenmeter ansteigt. Ein Bestandteil 
der Gesamtverdunstung in den Wäldern neben der direkten Verdunstung aus dem 
Boden ist die Interzeption: das Aufnehmen und danach die Verdunstung von Nieder-
schlägen an der Oberfläche von Bäumen. Langfristige Daten zeigen, dass die Inter-
zeption in unseren Fichtenwäldern etwa 240 mm beträgt. Gleichzeitig wird deutlich, 
dass durch die Niederschlagsreduktion die Interzeption in tieferen Lagen relativ am 
bedeutendsten ist, in unserem Fall reduzierten sich die Niederschläge in Wäldern in 
Höhen um 500 m ü. M. um 250 mm pro Jahr, d.h. um 40%. Die physiologische Ver-
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dunstung, d.h. Transpiration, ist der Wasserverlust einer Pflanze und steht in engem 
Zusammenhang mit dem Prozess der Photosynthese und der Nährstoffaufnahme. 
Unter unseren Bedingungen, wenn die durchschnittliche Waldbedeckung der unter-
suchten Flusseinzugsgebiete etwa 80 % erreicht, beträgt die durchschnittliche Tran-
spiration 320 ± 60 mm pro Jahr. In dieser Zahl ist jedoch auch die direkte Evapora-
tion (Verdunstung) aus dem Boden enthalten, sodass die gegenwärtige Transpiration 
etwas geringer ausfallen wird. Die so abgeleitete Transpiration in Waldeinzugsgebie-
ten korreliert mit der durchschnittlichen Jahrestemperatur.

Diese Abhängigkeit zeigt weiter, dass pro Grad mittlerer Jahrestemperatur die 
Anforderungen an die Transpiration um ca. 40 mm steigen. Im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel ist das auffälligste Phänomen der kontinuierliche Anstieg der 
durchschnittlichen jährlichen Lufttemperatur. In den mittleren Lagen (ca. 450–800 
m ü. M.) waren die Jahre 2014–2018 um mehr als 2 °C wärmer als der langjährige 
Durchschnitt im Zeitraum 1961–1990 (5,4 °C). Die Entwicklung der Niederschlags-
mengen für die einzelnen Jahre ist nicht eindeutig, vor allem aufgrund der hohen 
jährlichen Variabilität der Niederschlagsmengen. Dennoch waren die durchschnitt-
lichen Niederschläge in den Jahren 2014–2018 im Durchschnitt um 15 % niedriger 
als im Zeitraum vor 25 Jahren, als das Monitoring in den Flusseinzugsgebieten 
begann. Niedrigere jährliche Niederschlagsmengen in Kombination mit höheren 
Temperaturen haben zu einem beispiellosen Rückgang der Abflüsse geführt, die in 
den letzten Jahren um 45% niedriger waren als der Durchschnitt des gleichen Zeit-
raums vor 25 Jahren. Der Rückgang der Abflüsse war auf einen geringeren Nieder-
schlagseintrag in das Einzugsgebiet und einen höheren Bedarf an Evapotranspiration 
zurückzuführen. Diese stieg um durchschnittlich 55 mm an, bei einem Temperatu-
ranstieg von 1,4 ° C. Gleichzeitig war dieser Transpirationsanstieg in Einzugsgebi-
eten oberhalb 600 m ü. M. zu verzeichnen. In Wäldern unterhalb 600 m ü. M. sank 
die Transpiration sogar in den Jahren 2014-2018 im Vergleich zum langfristigen 
Durchschnitt, und zwar  aufgrund des Verkúmmerns der Bestände aufgrund gerin-
ger Wasserverfügbarkeit im Boden. In diesen Gebieten war die Situation für kleine 
Bäche kritisch, wo der natürliche Bedarf an Verdunstung bereits nahe an der Jahres-
niederschlagsmenge lag oder diese sogar überstieg. Gleichzeitig können die im Ja-
hresvergleich sinkenden Niederschläge und der Temperaturanstieg die Verdunstung 
so stark erhöhen, dass die Situation bis zu einer periodischen Austrocknung von 
Waldbächen führen kann. Dem geht oft ein Absinken des Grundwasserspiegels vo-
raus, da dieser den Mindestfluss temporär dotieren kann.

Die Verdunstung von Wasser durch die Vegetation (Transpiration) ist die wesent-
liche Art, wie das von Kontinenten verdunstete Wasser in die Atmosphäre zurüc-
kgelangt. Gleichzeitig ist der Anteil der Evapotranspiration am Gesamtniederschlag 
weltweit überraschend stabil und erreicht unabhängig von der Art des Ökosystems 
etwa 60–70% des Gesamtniederschlags. Wenn ein Ökosystem auf natürliche Weise 
oder künstlich (z.B. durch Abbau) gestört wird, wird auf diese Weise der natürliche 
Wasserkreislauf gestört, aber durch die Rückführung werden extreme Erscheinun-
gen, sei es Dürre oder Überschwemmungen, abgedämpft. Bei einem Kollaps der 
ausgewachsenen Baumschicht (insbesondere Nadelholzbestände) nimmt in den 
allermeisten Fällen die Interzeption ab und die auf die Waldbodenoberfläche fallen-
de Wassermenge nimmt zu, gleichzeitig nimmt die Transpiration ab. Es ist wichtig 
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zu erkennen, dass die Transpiration eine grundlegende Eigenschaft der gesamten 
Vegetation ist, sodass der Rückgang der Transpiration proportional zur Fähigkeit des 
Ökosystems ist, dieses Versagen durch Vegetation zu ersetzen, die durch sukzessive 
Entwicklung auf gestörten Gebieten verursacht wird. Die ungestörte Entwicklung 
der nachfolgenden Vegetation, seien es Gräser, Sträucher oder Pionierbaumarten, 
wird so zu einem wichtigen Element im Wasserhaushalt, da sie die Transpiration 
des ursprünglichen Waldes sehr effektiv ersetzt. Aus den oben genannten Gründen 
ist es nicht verwunderlich, dass Langzeitdaten über die Menge des Wasserabflusses 
aus Gebieten, die von großflächigem Waldsterben betroffen sind, sei es durch sauren 
Regen im letzten Jahrhundert oder Borkenkäferbefall im Gebiet des Nationalparks 
Böhmerwald, keine signifikanten Änderungen der Abflussverhältnisse zeigen. Die 
gemessenen Abflüsse sind in der Regel um maximal 10 % erhöht, und das nur in den 
ersten Jahren nach der Störung. Die ungestörte Sukzession der Vegetation dämpft 
auch teilweise die beschleunigte Mineralisierung der organischen Bodenschichten 
und verhindert so den Verlust von Nährstoffen und Kohlenstoff.

Der derzeitig stattfindende Kollaps der Wirtschaftswälder, vor allem der Fich-
tenwälder, ist eine natürliche Folge der geringen Fähigkeit der Monokulturbewirt-
schaftung, mit sich schnell ändernden Umweltbedingungen wie steigenden Tempe-
raturen und erhöhter Variabilität der Gesamtniederschlagsverteilung und -Verteilung 
zurechtzukommen. Die Waldproduktion, natürlich und zweckmäßig auf die Bedin-
gungen der letzten Jahrhunderte eingestellt, stößt vor allem in den Gebieten an ihre 
Grenzen, wo sich der Verdunstungsbedarf der Niederschlagsmenge annähert. Diese 
Gebiete lassen sich grob im Höhenbereich von 450–600 m ü.M. ausweisen. Hier 
führt die Monokultur-Fichtenwaldbewirtschaftung einerseits zu einer Abnahme des 
Niederschlagseintrags in den Waldboden wegen der hohen Interzeptionsverluste 
(Verluste bis 40% Niederschlag beim Durchfluss des Regens durch die Baumkro-
nen) und andererseits zu einem hohen Transpirationsbedarfs der Wälder, die primär 
für den Zweck der Maximierung der Biomasseproduktion angepflanzt wurden. Eine 
Verringerung des Niederschlagseintrags, oft verbunden mit einer erhöhten Tem-
peratur, führt dann zum Trockenheitsstress durch die Abnahme der Bodenfeuchte 
und des Grundwasserspiegels, gefolgt von einer Verringerung der Photosynthese-
aktivität der Bäume. In diesen Lagen ist eine Anpassung der Waldbewirtschaftung 
an die Bedingungen mit einem zu erwartenden Temperaturanstieg (Erhöhung des 
Transpirationsbedarfs) und dem möglichen periodischen Auftreten von Jahren mit 
unterdurchschnittlichen Niederschlägen unabdingbar. Die festgelegte erwartete 
Produktionskapazität von Waldökosystemen sollte die für die Verdunstung verfü-
gbare Niederschlagsmenge widerspiegeln. Das Kultivieren strukturreicher Wälder 
mit einer natürlichen Artenzusammensetzung sollte Interzeptionsverluste reduzieren 
und die Nutzung des verfügbaren Wassers im gesamten Bodenprofil stärken. Dies 
gelingt am besten durch den Anbau von Mischwäldern mit variabler Wurzelzonen-
tiefe und unterschiedlicher Kronenarchitektur. Bei der Planung der Holzernte sollte 
immer die natürliche Sukzession bzw. ausgewähltes Zielgehölz so gefördert werden, 
dass der Ausfall der Transpiration des Bewuchses nach dem Holzeinschlag möglich-
st gering bleibt. Man sollte konsequent darauf achten, dass die wachsende Vegetati-
on nicht vernichtet wird und dass das Nachwachsen der natürlichen Verjüngung mit 
Pionierwachstumsstrategien ermöglicht wird.
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Durch wasserinduzierte Bodenerosionsprozesse in agrarwirtschaftlich genutzten 
Flächen kommt es zu einer gesteigerten Mobilisierung von Feinsediment und damit 
assoziierten Nähr- bzw. Schadstoffen, welche anschließend in angrenzende Fließ-
gewässerökosysteme gelangen und zu deren ökologischen Beeinträchtigung beitra-
gen können. Lateraler Feinsedimenteintrag durch Bodenerosionsprozesse spielt auch 
im landwirtschaftlich intensiv genutzten Einzugsgebiet der Fugnitz eine große Rolle, 
was dazu führt, dass die Fugnitz regelmäßig große Mengen an Feinsedimentfracht 
führt und in die Thaya im Nationalpark Thayatal / Podyjí einbringt. Dies hat den 
Nationalpark Thayatal dazu veranlasst die diese Studie in Auftrag zu geben, bei der 
einerseits die „Hot Spots“ der Bodenerosion und andererseits Maßnahmen zur Re-
duktion von Feinsedimenteintragsraten überprüft wurden. 

Mittels GEOWEPP-basierter Bodenerosionsmodellierung wurde für das Einzug-
sgebiet der Fugnitz ein mittlerer jährlicher Feinsediment-Gesamteintrag von 34.000 
t (2,6 t/ha/y) ermittelt sowie zahlreiche Bodenerosions- Hot Spots eruiert, lokalisiert 
und kartographisch dargestellt.  Diese nehmen insgesamt 24 % der Gesamteinzug-
sgebietsfläche ein und weisen Werte von mehr als 4 t/ha/y (17 % der Fläche) bzw. 
zwischen 3 und 4 t/ha/y (7 % der Fläche) auf. 

Basierend auf den Bodenerosionsmodellierungen und den geländebasierten Ko-
nnektivitätsanalysen konnten Hot Spots des lateralen Feinsedimenteintrags ausge-
wiesen werden. Insgesamt wurden dadurch 4,47 % (6,19 km²) der Gesamteinzugs-
gebietsfläche als Hot Spot- Flächen des Feinsedimenteintrags ausgewiesen.

Bei der Testung von Gewässerrandstreifen konnte nach einem Starkregenereignis 
(ca. 36 mm/h) an zwei Teststandorten Bodenabtrag und Feinsedimenteintrag in die 
angrenzenden Gewässerrandstreifen festgestellt werden. An einem Standort wies 
der Gewässerrandstreifen eine Sedimentpufferkapazität von 50 % auf, wohingegen 
ein zweiter Gewässerrandstreifen lediglich eine Sedimentpufferkapazität von 19 % 
aufgewiesen hat. Die Sedimentpufferkapazität von Gewässerrandstreifen wird im 
Allgemeinen durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Dazu zählen neben Ei-
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genschaften des Gewässerrandstreifens (z.B. Breite, Vegetation, Topographie), Stär-
ke und Art des Erosions- bzw. Abflussereignisses die durch die Niederschlagsmenge 
pro Zeit sowie Einzugsgebietseigenschaften wie Größe, Topographie, Bodeneigen-
schaften, Landnutzung und Bearbeitung. Die Dimensionierung von Gewässerrand-
streifen hat daher in Abhängigkeit dieser Variablen zu erfolgen.

Bei der Testung der Sedimentauffangzäune nach einem Erosions- bzw. Ober-
flächenabflussereignis (0,14 m³/s) führte zu einer vollständigen Zerstörung des Se-
dimentauffangzaunes. Es scheint, dass das verwendete Material (150 g/m², 100 % 
Polyester) zu engmaschig für die angelieferten Wasser- bzw. Feindsedimentmengen 
war, was einen Aufstau und die anschließende Zerstörung des Zaunes bewirkte. Aus 
diesen Beobachtungen wird abgeleitet, dass solche Maßnahmen größeren Ober-
flächenabflussereignissen nicht standhalten können und somit im Kontext der vor-
liegenden Zielsetzung als ungeeignet einzustufen sind.

Durch gezielten Einsatz von direkten Bodenschutzmaßnahmen (z.B. Mulchen, 
Direktsaat) könnte der Sedimentaustrag aus den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in das Gerinnenetz der Fugnitz reduziert werden. Des Weiteren werden 
Gewässerrandstreifen genannt, die ein gewisses Wasser- und Sedimentretentions-
potenzial aufweisen. Diese könnten somit zur Reduktion des lateralen Feinsedimen-
teintrags auch im Fugnitz-Einzugsgebiet, insbesondere entlang von an Gerinnen an-
grenzenden Bodenerosions- Hot Spots, gezielt und den Einzugsgebietseigenschaften 
entsprechend dimensioniert zum Einsatz gebracht werden. 

Im Kontext des lateralen Feinsedimenteintrags in die Fugnitz nehmen Entwässe-
rungsgräben eine besondere Stellung ein. Entwässerungsgräben weisen oftmals kei-
ne oder sehr schmale Gewässerrandstreifen auf, weshalb mitunter große Mengen an 
Feinsediment ungehindert in diese gelangen und durch diese in das eigentliche Flu-
ssnetz weitergeleitet werden können. Um dies zu verhindern sollte die Möglichkeit 
der Errichtung von ausreichend dimensionierten Retentionsbecken v.a. in Hot Spot 
Bereichen in Erwägung gezogen werden.

Procesy půdní eroze vyvolané vodou v zemědělsky využívaných oblastech vedou 
ke zvýšenému transportu jemných sedimentů a souvisejících živin či škodlivin, 
které se následně mohou dostat do přilehlých ekosystémů tekoucích vod a přispět k 
jejich ekologickému poškození. Laterální vstup jemných sedimentů prostřednictvím 
erozních procesů v půdě hraje velkou roli také v zemědělsky intenzivně využívaném 
povodí řeky Fugnitz, což znamená, že řeka Fugnitz pravidelně transportuje velké 
množství jemného sedimentu a přivádí jej do toku Dyje v národním parku Thayatal 
/ Podyjí. To přimělo národní park Thayatal, aby zadal tuto studii, ve které byla na 
jedné straně zkoumána „kritická místa“ půdní eroze a na straně druhé opatření ke 
snížení míry nánosů jemných sedimentů.

Pomocí modelování eroze půdy na základě GEOWEPP byl pro povodí Fugnitz 
určen průměrný celkový roční vstup jemného sedimentu na 34 000 t (2,6 t/ha/r) a 
byla identifikována, lokalizována a zmapována četná kritická místa eroze půdy. Ta 
zabírají celkem 24 % celkové plochy povodí a vykazují hodnoty vyšší než 4 t/ha/r 
(17 % plochy) nebo 3 až 4 t/ha/r (7 % plochy).

Na základě modelování eroze půdy a analýz konektivity na základě terénu bylo 
možné identifikovat kritická místa laterálního vstupu jemného sedimentu. Celkově 
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tak bylo vykázáno 4,47 % (6,19 km²) z celkové plochy povodí jako oblasti kritic-
kých míst pro vstup jemného sedimentu.

Během testování okrajových pásů podél vodního toku po přívalovém dešti (při-
bližně 36 mm/h) na dvou zkušebních místech bylo možné určit erozi půdy a vstup 
jemného sedimentu do přilehlých okrajových pásů. Na jednom místě měl břehový 
pás kapacitu zadržení sedimentů 50 %, zatímco druhý břehový pás měl kapacitu 
zadržení sedimentů pouze 19 %. Kapacita zadržení sedimentů v břehových pásech 
je obecně ovlivněna řadou faktorů. Kromě vlastností břehového pásu (např. šířka, 
vegetace, topografie), síly a typu erozní nebo odtokové události zahrnuje i množ-
ství srážek v čase a vlastnosti povodí, jako je velikost, topografie, půdní vlastnosti, 
využití půdy a kultivace. Dimenzování břehových pásů proto musí být založeno na 
těchto proměnných veličinách.

Při testování záchytných sítí po erozní nebo srážkové události (0,14 m³/s) byla 
záchytná síť zcela zničena. Zdá se, že použitý materiál (150 g/m², 100% polyester) 
nebyl dostatečně propustný pro množství splavených vodních či jemných sedimentů, 
což vedlo k akumulaci vody a následnému zničení záchytné sítě. Z těchto pozorová-
ní je vyvozeno, že taková opatření nemohou odolat větším událostem povrchového 
odtoku, a proto musí být v kontextu tohoto cíle klasifikována jako nevhodná.

Cílené používání přímých opatření na ochranu půdy (např. mulčování, přímý 
výsev) by mohlo omezit transport sedimentů ze zemědělsky využívaných oblastí do 
povodí Fugnitz. Dále jsou zmíněny břehové pásy, které mají určitý potenciál zadržo-
vání vody a sedimentů. Ty by mohly být cíleně použity ke snížení laterálního vstupu 
jemných sedimentů také v povodí Fugnitz, zejména podél kritických míst eroze 
půdy nacházejících se u vodních toků, a dimenzovány podle charakteristiky povodí.

Drenážní příkopy hrají zvláštní roli v kontextu laterálního vstupu jemných sedi-
mentů do řeky Fugnitz. Drenážní příkopy často nemají žádné nebo jen velmi úzké 
břehové pásy, a proto se do nich může dostat velké množství jemného sedimentu, 
který může být následně transportován do vlastní říční sítě. Aby se tomu zabránilo, 
měla by být zvážena možnost vytvoření adekvátně dimenzovaných retenčních nádr-
ží, zejména v oblastech s kritickými místy.
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Im Rahmen des Wildtiermonitorings wurden im Nationalpark Thayatal Vegetation-
serhebungen auf Verbisskontrollflächen (Vergleichsflächenverfahren) durchgeführt, 
um die Auswirkungen der wildlebenden Huftiere (Schalenwild) auf die Entwic-
klung der Waldvegetation zu erfassen. An Huftierarten kommen Reh (Capreolus 
capreolus), Rotwild (Cervus elaphus), Wildschwein (Sus scrofa) und selten Mufflon 
(Ovis ammon musimon) vor. Im Jahr 2002 wurde mit der ersten Serie der Vergle-
ichsflächenpaare (Zaunfläche – ungezäunte Fläche) begonnen, im Jahr 2010 wurde 
eine zweite Kontrollflächenserie eingerichtet. Im Jahr 2018 wurden neue Vergleich-
sflächenpaare für eine dritte Erhebungsserie errichtet, um das Wildeinfluss-Monito-
ring mit vergleichbarer Methode fortzusetzen und so die Auswirkungen der Huftiere 
auf die Entwicklung der Waldvegetation längerfristig zu dokumentieren, als Grun-
dlage für Ökosystemanalyse und Managementplanung. 

Ziel der Untersuchungen war somit die Erarbeitung von objektiven Grundlagen 
für das Verständnis der Auswirkungen wildlebender Huftiere auf das Wachstum der 
Waldvegetation im Nationalpark Thayatal. Die Ergebnisse dienen auch als Grun-
dlage für das Management des Schalenwildes im Nationalpark und seinem wildö-
kologisch relevanten Umfeld. Eingriffe zur Regulierung des Schalenwildbestandes 
können erforderlich sein um anthropogen bedingte Einflüsse zu minimieren. Im 
NP Thayatal können gegebenenfalls Eingriffe (Mindestmaß) erforderlich sein, um 
unnatürlich starke Einflüsse von Schalenwild (bzw. deren unerwünschte Auswirkun-
gen) zu minimieren. 

Im Nationalpark Thayatal wurden seit 2002 systematische Vegetationserhebungen 
auf Verbiss-Kontrollflächen durchgeführt, um die langfristigen Auswirkungen der 
wildlebenden Huftiere (Rothirsch, Reh, Mufflon, Wildschwein) auf die Entwicklung 
der Waldverjüngung zu ermitteln. Als Methode wurde das Ungulate Impact Control 
System (UICOS) verwendet (Vergleichsflächenverfahren, Zaunflächen vs. unge-
zäunte Flächen). Bisher ergaben sich zwar deutliche Unterschiede in der Entwic-
klung der Baum- und Straucharten mit Huftiereinfluss im Vergleich mit der Walden-
twicklung unter Ausschluss der Huftiere. Die Auswirkungen überschreiten jedoch 
nicht den Toleranzbereich im Nationalpark. Die meisten huftierbedingten negativen 
wie auch positiven Wirkungen, gemessen an den verschiedenen Prüfkriterien, resul-
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tierten aus dem Einfluss auf den Höhenzuwachs der Baumarten. Das Vorkommen 
von Baumarten, insbesondere einer ausreichenden Anzahl von Schlüsselbaumarten, 
sowie die erforderliche Mindest-Verjüngungsdichte waren hingegen nur selten vom 
Einfluss der Huftiere abhängig. 

V rámci monitoringu volně žijících živočichů byl v Národním parku Thayatal pro-
veden průzkum vegetace na kontrolních plochách (metoda srovnávacích ploch) 
za účelem zaznamenání vlivu volně žijících kopytníků (spárkaté zvěře) na vývoj 
lesní vegetace. Mezi druhy kopytníků patří srnec obecný (Capreolus capreolus), 
jelen evropský (Cervus elaphus), prase divoké (Sus scrofa) a vzácně i muflon ev-
ropský (Ovis ammon musimon). První série párů srovnávacích ploch (oplocená 
plocha – neoplocená plocha) začala v roce 2002, druhá série kontrolních ploch 
byla zřízena v roce 2010. V roce 2018 byly pro třetí sérii průzkumů zřízeny nové 
páry srovnávacích ploch s cílem pokračovat v monitorování vlivu volně žijících 
živočichů srovnatelnou metodou a dokumentovat tak dlouhodobé dopady kopytní-
ků na vývoj lesní vegetace, jako základ pro analýzu ekosystému a plánování ma- 
nagementu.

Cílem zkoumání proto bylo vyvinout objektivní základy pro pochopení vlivu vol-
ně žijících kopytníků na růst lesní vegetace v Národním parku Thayatal. Výsledky 
slouží také jako základ pro management spárkaté zvěře v národním parku a jeho pro 
volně žijící zvěř relevantním okolí. K minimalizaci antropogenních vlivů mohou 
být nutné zásahy vedoucí k regulaci populace kopytníků. V NP Thayatal mohou být 
případně nutné zásahy (v minimální míře), aby se minimalizovaly nepřirozeně silné 
vlivy spárkaté zvěře (nebo jejich nežádoucích účinků).

V Národním parku Thayatal se od roku 2002 provádí systematické šetření vege-
tace na kontrolních plochách okusu za účelem zjištění dlouhodobého vlivu volně 
žijících kopytníků (jelenů, srnců, muflonů, divokých prasat) na vývoj přirozeného 
zmlazení lesa. Jako metoda byl použit Ungulate Impact Control System (UICOS) 
(metoda srovnávacích ploch, oplocené plochy vs. neoplocené plochy). Ve vývoji 
dřevin a keřů pod vlivem spárkaté zvěře byly sice zjištěny zřetelné rozdíly ve srov-
nání s vývojem lesa s vyloučením vlivu kopytníků, dopady však nepřekračují rozsah 
tolerance v národním parku. Většina negativních i pozitivních účinků způsobených 
kopytníky, měřená podle různých kontrolních kritérií, vyplývá z vlivu na růstovou 
dynamiku  různých druhů stromů. Výskyt druhů stromů, zejména dostatečného po-
čtu klíčových druhů stromů a potřebná minimální hustota zmlazení však byly jen 
zřídka závislé na vlivu kopytníků.
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MĚNÍ SE DRUHOVÉ SPEKTRUM HMYZU ŘEKY 
DYJE V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ?

VERÄNDERT SICH DAS ARTENSPEKTRUM DER INSEKTEN 
AM WASSERLAUF THAYA IM NATIONALPARK PODYJÍ?

Antonín  R e i t e r 1  &  Zdeněk  M a č á t 2

1 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 129/8, CZ–669 02 Znojmo;
reiter@muzeumznojmo.cz

2 Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, CZ–669 02 Znojmo; macat@nppodyji.cz

Řeka Dyje je přirozenou osou území národních parků Podyjí a Thayatal. Zásadním 
způsobem formuje reliéf území, ovlivňuje klimatické charakteristiky a skladbu 
biotopů. Samotný tok je v území silně ovlivněn uzavřením mezi hráze Vranovské a 
Znojemské údolní nádrže. Je tak narušena kontinuita toku, omezena je migrační pro-
stupnost. Většina vody přitéká z hloubky Vranovské nádrže a teplotní poměry jsou 
tím ovlivněné v celém úseku protékajícím národním parkem. Ekologické p měry 
ovlivňuje rovněž kolísání hladiny v důsledku špičkového provozu vodní elektrárny, 
omezení depozice sedimentů a další faktory. V minulosti byla biota řeky studována 
více autory. Publikované prameny do roku 2016 neuvádí přítomnost typických reo-
filních vážek klínatek, druhově chudé bylo i říční společenstvo potápníků. V roce 
2018 jsme poprvé zjistili výskyt dospělců klínatek okolo toku v oblasti Devíti mlý-
nů. Soustředili jsme se proto na podrobnější sledování těchto vážek. Studium bylo 
zaměřeno na méně spádné úseky s písčitými a štěrkovými sedimenty ve střední a 
dolní části NP. Zahrnovalo jak pozorování dospělců klínatek v okolí toku, tak také 
cílené hledání larev ve vhodných typech sedimentů pomocí prolovování vodní síť-
kou. Touto metodou byly zároveň získány i vzorky vodních brouků.

Z území Národního parku Podyjí dosud evidujeme celkem 16 nálezů tří druhů klí-
natek. Klínatka rohatá – Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – byla 
prozatím nalezena pouze v loveckých biotopech mimo nivu Dyje. Nejpočetnější jsou 
nálezy klínatky vidlité – Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758). V roce 2018 
byl prokázán početnější výskyt dospělců v oblasti Devíti mlýnů, na jezu v lokalitě 
Papírna se zdržovalo až 20 samců současně. Na konci léta 2018 byl také proveden 
průzkum zaměřený na larvy na sedmi biotopově vhodných lokalitách, nebyl však 
úspěšný. Při opakovaném sledování v roce 2020 se podařilo v oblasti Devíti mlýnů 
larvy prokázat. Kromě klínatky vidlité bylo takto potvrzeno i rozmnožování klínatky 
obecné – Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758), do té doby pozorované v NP Po-
dyjí pouze jednou. Při průzkumech zaměřených na larvy klínatek byl doložen rov-
něž výskyt tří druhů reofilních potápníků, které do té doby nebyly z toku Dyje v NP 
Podyjí uváděny: Deronectes latus (Stephens, 1829), Nebrioporus elegans (Panzer, 
1794) a Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792).

Nově ověřené druhy z těchto nápadných a dlouhodobě sledovaných skupin hmy-
zu naznačují, že se biota řeky v posledních letech mění. Může to být v důsledku 
pozitivních změn průtokového režimu, tedy zvýšení minimálního zůstatkového 
průtoku a omezení maximálního průtoku ve špičkách. Roli mohly hrát také extrémní 
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klimatické podmínky let 2018–2020, kdy nedostatek srážek a vysoké teploty vedly 
jak k dalšímu omezení kolísání hladiny, tak ke zlepšení teplotního režimu řeky. Bylo 
by vhodné sledování zopakovat i v klimaticky průměrných letech a ověřit, zda šlo o 
krátkodobou expanzi těchto zajímavých druhů, nebo zda má jejich osídlení Dyje v 
NP Podyjí trvalejší charakter.

Die Thaya ist eine natürliche Achse im Gebiet der Nationalparks Podyjí und Thaya-
tal. Der Fluss prägt grundlegend das Relief des Gebiets, beeinflusst die klimatischen 
Eigenschaften und die Zusammensetzung der Lebensräume. Der Wasserlauf selbst 
wird im Gebiet durch die Eingrenzung zwischen den Dämmen der Vranov- und 
Znaimer Talsperre stark beeinträchtigt. Somit ist die Kontinuität des Wasserlaufs 
unterbrochen und die Migrationsdurchlässigkeit begrenzt. Das meiste Wasser fließt 
aus den Tiefen des Vranov-Stausees zu und die Temperaturverhältnisse werden da-
durch im gesamten Abschnitt, der durch den Nationalpark fließt, beeinflusst. Auch 
die ökologischen Bedingungen werden durch Pegelschwankungen aufgrund des 
Spitzenbetriebs des Wasserkraftwerks, der reduzierten Sedimentablagerungen und 
weiterer Faktoren beeinflusst. In der Vergangenheit wurde die Biota des Flusses von 
mehreren Autoren untersucht. Die bis 2016 veröffentlichten Quellen weisen kein 
Vorkommen der typischen rheophilen Libelle Keiljungfer auf, auch die Flussgesell-
schaft der Schwimmkäfer war artenarm. Im Jahr 2018 entdeckten wir erstmals das 
Vorkommen von adulten Keiljungfern in der Umgebung des Wasserlaufs im Bereich 
von Devět Mlýnů (Neun Mühlen). Wir haben uns daher auf eine genauere Beobach-
tung dieser Libellenart konzentriert. Die Studie konzentrierte sich auf weniger steile 
Abschnitte mit Sand- und Kiessedimenten im mittleren und unteren Teil des NPs. 
Sie umfasste sowohl die Beobachtung adulter Keiljungfern in der Umgebung des 
Wasserlaufs, als auch die gezielte Suche nach Larven in geeigneten Sedimentarten, 
die mit Keschern eingefangen. Mit dieser Methode erhielten wir auch Proben von 
Wasserkäfern.

Im Gebiet des Nationalparks Podyjí verzeichneten wir bisher insgesamt 16 
Funde von drei Keiljungfernarten. Die Grüne Keiljungfer - Ophiogomphus cecilia 
(Geoffroy in Fourcroy, 1785) - wurde bisher nur in Jagdbiotopen außerhalb der 
Thaya-Auen gefunden. Am zahlreichsten sind die Funde der Kleinen Zangenlibelle 
- Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758). Im Jahr 2018 wurde ein häufigeres 
Vorkommen von Adulten im Bereich von Devět mlýnů (Neun Mühlen) nachgewie-
sen, am Wehr im Standort Papírna hielten sich bis zu 20 Männchen gleichzeitig auf. 
Am Ende des Sommers 2018 wurde eine auf Larven gezielte Forschung in sieben 
als Lebensraum geeigneten Standorten  durchgeführt, die jedoch nicht erfolgreich 
war. Beim wiederholten Monitoring im Jahr 2020 ist es gelungen, im Bereich der 
Devět mlýnů (Neun Mühlen) Larven nachzuweisen. Neben der Kleinen Zangenli-
belle wurde auch die Reproduktion der Gemeinen Keiljungfer – Gomphus vulgati-
ssimus (Linnaeus, 1758) – bestätigt, die bisher nur einmal im Nationalpark Podyjí 
beobachtet wurde. Bei den Untersuchungen von Keiljungfernlarven wurde auch das 
Vorkommen von drei Arten rheophiler Schwimmkäfer dokumentiert, deren Vorko-
mmen bis dahin noch nicht im Wasserlauf Thaya angeführt war: Deronectes latus 
(Stephens, 1829), Nebrioporus elegans (Panzer, 1794) und Stictotarsus duodecim-
pustulatus (Fabricius, 1792).
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Die neu dokumentierten Arten dieser auffälligen und langfristig beobachteten In-
sektengruppen bedeuten, dass sich die Biota des Flusses in den letzten Jahren ändert. 
Das kann ein Ergebnis der positiven Änderungen im Durchfluss-Regime sein, also 
der Anhebung des minimalen Restdurchflusses und die Beschränkung des maxi-
malen Durchflusses zu den Spitzen. Eine Rolle könnten auch die extremen Klima-
verhältnisse der Jahre 2018–2020 spielen, als ein Mangel an Niederschlag und hohe 
Temperaturen sowohl zu einer weiteren Reduzierung der Pegelschwankungen sowie 
zur Verbesserung des Temperatur-Regimes des Flusses führten. Es wäre passend, 
das Monitoring auch in klimatisch durchschnittlichen Jahren zu wiederholen und 
zu überprüfen, ob es sich um eine kurzfristige Expansion dieser interessanten Arten 
handelt, oder ob ihre Besiedelung der Thaya im Nationalpark Podyjí von Dauer ist.

Reofilní druhy potápníků z řeky Dyje (foto Alena Komendová).
Rheophile Schwimmkäfer des Flusses Thaya (Foto Alena Komendová).
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AKTUÁLNÍ DLOUHODOBÉ STRATEGIE PÉČE
O NÁRODNÍ PARKY PODYJÍ A THAYATAL

AKTUELLE LANGFRISTIGE PFLEGESTRATEGIEN
FÜR DIE NATIONALPARKS PODYJÍ UND THAYATAL

Lenka  R e i t e r o v á 1  &  Christoph  M i l e k 2

1 Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, CZ–669 02 Znojmo; reiterova@nppodyji.cz 
2 Nationalpark Thayatal, Nationalparkhaus, AT–2082 Hardegg; Christoph.Milek@np-thayatal.at

Národní park Podyjí oslavil letos třicáté, národní park Thayatal vloni dvacáté naro-
zeniny. Dílčí cíle a konkrétní strategie k jejich dosažení prodělaly za tu dobu mnoh-
dy komplikovaný vývoj. K upřesnění cílů a vyjasnění strategií pomohla též stále 
hlubší spolupráce přes hranici. To je klíč úspěšnému zvládnutí výzev v oblasti péče 
o přírodní zdroje vznikajících v příhraničním národním parku.

Celé dyjské údolí (snad s výjimkou několika údolních luk) a většina náhorní plo-
šiny na české straně měly být původně ponechány samovolnému vývoji. Biotopy 
s trvalou péčí měly zůstat zejména v okrajových partiích území. Řada nelesních 
enkláv uvnitř kaňonu bez péče zarostla lesem, některé louky byly dokonce uměle 
zalesněny. Teplomilná bezlesí skalnatých strání byla považována za přirozená, což 
se ukázalo jako chybný předpoklad. Zdálo se, že kritéria IUCN pro kategorii II – 
národní park (totiž minimálně 75 % území ponechaného samovolnému vývoji) NP 
Podyjí hravě splní. 

Během prvních 10 let se však ukázalo, že tento přístup by znamenal značné 
ochuzení biodiverzity území. Výsledkem intenzivního sběru dat je nová zonace NP 
Podyjí. Vznikla díky možnostem, které poskytla jednak novela zákona o ochraně 
přírody a krajiny z r. 2017, jednak propojení ochrany přírody obou svahů kaňonu 
v úzké spolupráci s rakouským partnerem – NP Thayatal. Mohly tak být i uvnitř 
lesního komplexu vyčleněny plochy, kde bude samovolný vývoj trvale blokován ve 
prospěch zachování biodiverzity (např. lesostepní stráně, pařeziny či uměle prosvět-
lované lesy). 

V rakouské části národního parku bylo na více než 90 % vyhlášeno bezzásadové 
území. Pouze několik starých pásových smrkových a douglaskových výsadeb bylo 
uměle přeměněno a následně ponecháno samovolnému vývoji (zbývají již pouze 
4 ha). V bezzásahové zóně jsou také primární a sekundární suché trávníky malého 
rozsahu, které jsou ošetřovány podle aktuálních plánů péče založených na vegetačně 
ekologických a entomologických expertizách.

Na údolních loukách na rakouském břehu řeky hospodaří zemědělci z okolních 
vesnic podle pravidel udržitelného plánu péče šetrného k přírodním zdrojům a pod-
porujícího rozmanitost. Jak již bylo uvedeno výše, je důležité tyto oblasti zachovat, 
stejně jako ponechat prostor pro samovolný vývoj a náhodné procesy. Tak bude 
jednak zachována vysoká biologická rozmanitost stav významných biotopů, ale zá-
roveň splněna kritéria chráněného území, tedy dostatečná rozloha ploch bez záměrné 
intervence.

Samovolné procesy vnímáme jako významnou součást vývoje i v biotopech 
významně pozměněných či dokonce v trvalé péči. Proto se např. v pařezinách po-
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nechává vykácená plocha zarůstat zcela přirozeně, proto je podporována přirozená 
obnova rybích populací v Dyji apod.

Na české straně se oddělením klidového území od zonace významně změnil re-
žim návštěvnosti. Některé přírodě blízké lesy tak mohou dnes být volně přístupné 
veřejnosti, naopak trvale zásahové plochy citlivé na tlak návštěvníků mohly být za-
hrnuty do oblasti přístupné pouze po značených turistických trasách. 

Práce s veřejností na české straně prošla i změnou priorit. Zpočátku byl jejím 
hlavním subjektem návštěvník a místní školní mládež, nyní (i po vzoru rakouské 
strany) chápeme dospělého rezidenta žijícího a pracujícího v regionu NP jako vý-
znamného konzumenta našich veřejných informací a zejména partnera v péči o kra-
jinu.

Rakouský park se ve vztahu k veřejnosti zaměřuje především na představení hod-
noty a krásy národního parku a snaží se prezentovat význam ochrany přírody jako 
společného úkolu, na jehož plnění by se měla podílet nejen správa chráněného úze-
mí, ale také místní úřady a zejména občané z regionu i mimo něj.

Nejdůležitějším výsledkem dvacetileté českorakouské spolupráce je fakt, že po-
važujeme NP Podyjí a Thayatal za jediné přírodně nedělitelné území. Tak přistupu-
jeme k jeho ochraně, k péči o ně i k poznávání jeho hodnot, tak je také prezentujeme 
veřejnosti.

Der Nationalpark Podyjí feierte in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag, der Thayatal-
-Nationalpark im vergangenen Jahr seinen 20. Geburtstag. Die Etappenziele und 
konkrete Strategien zu deren Erreichung haben sich in dieser Zeit oft kompliziert 
entwickelt. Die immer stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat auch zur 
Präzisierung von Zielen und Strategien beigetragen. Dies ist der Schlüssel zur erfol-
greichen Bewältigung der Herausforderungen des Naturressourcenmanagements, die 
sich im Grenznationalpark ergeben.

Das gesamte Thayatal (vielleicht mit Ausnahme einiger Talwiesen) und der größ-
te Teil der Hochebene auf tschechischer Seite sollten ursprünglich einer spontanen 
Entwicklung überlassen werden. Lebensräume mit nachhaltiger Pflege sollten vor 
allem in den Randbereichen des Gebietes erhalten bleiben. Eine Reihe von nicht 
bewaldeten Enklaven innerhalb des Canyons bedeckten Wälder und einige Wiesen 
wurden sogar künstlich aufgeforstet. Die thermophilen waldfreien felsigen Hänge 
galten als naturbelassen, was sich als falsche Annahme erwies. Es schien, dass die 
IUCN-Kriterien für die Kategorie II – Nationalpark (dh mindestens 75 % der Fläche, 
die einer spontanen Entwicklung überlassen werden) NP Podyjí spielerisch erfüllen 
wird.

In den ersten 10 Jahren stellte sich jedoch heraus, dass dieser Ansatz eine erhebli-
che Dezimierung der Biodiversität des Gebiets bedeuten würde. Das Ergebnis inten-
siver Datenerhebung ist die neue Zonierung des Nationalparks Podyjí. Sie entstand 
dank der Möglichkeiten, welche die Novelle des Natur- und Landschaftsschutzgese-
tzes 2017 bietet, sowie dank der Verbindung des Naturschutzes an beiden Hängen 
des Tals in enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Partner - NP Thayatal. 
So konnten auch innerhalb des Waldkomplexes Flächen, in denen spontane Entwic-
klung zugunsten des Biodiversitätsschutzes dauerhaft blockiert wird (z.B. bewaldete 
Hänge, Baumstümpfe oder künstlich gelichtetete Wälder), ausgewiesen werden.
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Im österreichischen Teil des Nationalparks sind über 90 % der Fläche  als nicht 
reguliert ausgewiesen. Nur wenige alte Fichten- und Douglasienpflanzungen wurden 
künstlich umgestaltet und anschließend der Spontanentwicklung überlassen (nur 
noch 4 ha übrig). Darüber hinaus gibt es in der eingriffsfreien Zone kleinräumige 
primäre und sekundäre Trockenrasen, die nach aktuellen Pflegeplänen auf der Grun-
dlage vegetationsökologischer und entomologischer Gutachten behandelt werden.

Auf den Auenwiesen am österreichischen Flussufer wirtschaften Bauern aus den 
umliegenden Dörfern nach den Regeln einer nachhaltigen, ressourcenschonenden 
und diversitätsfördernden Pflege. Wie oben erwähnt, ist es wichtig, diese Bereiche 
zu erhalten, sowie Raum für spontane Entwicklung und zufällige Prozesse zu lassen. 
Damit wird einerseits die hohe biologische Vielfalt wichtiger Lebensräume erhalten, 
gleichzeitig aber auch die Kriterien des Schutzgebiets erfüllt, nämlich eine ausrei-
chende Fläche ohne gezielte Eingriffe.

Spontane Prozesse nehmen wir als wichtigen Teil der Entwicklung auch in stark 
veränderten Lebensräumen oder sogar in permanenter Pflege wahr. So wird zB bei 
Baumstümpfen die gefällte Fläche ganz natürlich wachsen gelassen, somit wird die 
natürliche Verjüngung der Fischbestände in der Thaya etc. unterstützt.

Výhled do kaňonu řeky Dyje z Liščí skály u Podmolí (foto Zdeněk Mačát).
Aussicht in das Tal des Flusses Thaya von Liščí skála bei Podmolí (Foto Zdeněk Mačát).
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VLIV OBNOVY PAŘEZENÍ V NP PODYJÍ
NA SAPROXYLICKÉ (A DALŠÍ) BROUKY

– PROBÍHAJÍCÍ VÝZKUM

DER EINFLUSS DER WIEDERAUFNAHME 
DER NIEDERWALDWIRTSCHAFT IM NATIONALPARK
PODYJÍ AUF SAPROXYLISCHE (UND ANDERE) KÄFER

– LAUFENDES FORSCHUNGSPROJEKT

Jiří  S c h l a g h a m e r s k ý *,  Kateřina  K o u k a l o v á,
David  K o p r  &  Marek  H u č í n

Ústav botaniky a zoologie, PřF Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ–611 37 Brno;
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Od roku 2015 sleduje první autor se svými studenty vývoj taxocenózy saproxylic-
kých brouků (tj. druhů s vazbou na odumírající stromy a mrtvé dřevo) na území 
starých, předržených pařezin u Popic a Hnanic. U některých čeledí jsou zpracovává-
ny i druhy s jinou ekologickou vazbou, např. jsou zpracovávány celé čeledi kovaří-
kovitých (Elateridae) a drabčíkovitých (Staphylinidae – v dnešním širokém pojetí). 
Terénní výzkum probíhá metodou odchytu do letových nárazových pastí křížového 
typu bez atraktantů, zavěšených ve výšce cca 150 cm nad zemí. Výzkum byl zahájen 
na jaře r. 2015 na obou plochách, které byly vytyčeny za účelem obnovy pařezení 
(čili výmladkového hospodaření), aby byly získány údaje o zájmové skupině před 
samotnou obnovou tohoto typu hospodaření. K té došlo těžebním zákrokem v před-
jaří 2016, který vedl k výraznému prosvětlení obou porostů, přítomnosti pařezů 
s výtokem mízy a také čerstvého klestí. Odchyt brouků pokračoval stejnou metodou 
také ve dvou letech následujících po těžbě (2016 a 2017), po dvouleté přestávce pak 
opět v r. 2020. Na každé ploše bylo na začátku sezóny rozmístěno 10 pastí, z nichž 
byl úlovek odebírán vždy na přelomu a v polovině měsíců až do září daného roku 
(od srpna již počet zachycených brouků výrazně klesal). V roce 2021 proběhl od-
chyt nejen na těchto nejstarších plochách obnovené pařeziny, ale také na dalších, 
kde k obnově došlo v pozdějších letech (vybrány byly plochy vytěžené v předjaří 
2016, 2018, 2020, 2021), zároveň také na kontrolních plochách s nadále předrže-
nou pařezinou. Tímto přístupem, kdy je nahrazena skutečná časová řada plochami 
různého stáří, lze při hodnocení vývoje vyloučit vliv počasí v jednotlivých letech, 
který ovlivňuje data získaná průběžným sledováním. Zato však do hodnocení vstu-
puje různorodost jednotlivých ploch (porostů), která se i na takto malém území jeví 
jako značná. Dosud bylo dokončeno vyhodnocení materiálu z let 2015-2017. Za toto 
období bylo celkem determinováno skoro 12 tisíc jedinců zájmových taxonů. V 1. 
roce po těžebním zákroku byl zaznamenán trojnásobný počet jedinců oproti roku 
před zákrokem. Ve 2. roce početnost poklesla, zůstala však asi o třetinu vyšší oproti 
roku před zásahem. Obnova pařezení vedla k nárůstu počtu druhů (464), vč. druhů 
vedených v červeném seznamu (98 druhů). Např. čeledi dřevomilovití (Eucnemidae 
= Melasidae) a drabčíkovití (Staphylinidae) však na prosvětlení reagovaly spíše ne-
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gativně. Jedná se o stínomilné, případně půdní druhy, kterým nevyhovuje vysychání 
stanoviště. Při nárůstu počtu druhů i jedinců v roce po zásahu se do značné míry 
bude jednat o jedince přilákané příznivými podmínkami (např. výtokem mízy z pa-
řezů) z širšího okolí, lze však předpokládat, že zde dočasně našli výhodné podmínky 
pro své rozmnožování. Faunisticky významné jsou např. nálezy drabčíka Borboro-
pora reitteri, celosvětově známého jenom z několika lokalit, a vějířníka vzácného 
(Ripidius quadriceps), jehož larva parazituje na ruscích rodu Ectobius.

Seit 2015 beobachten der Erstautor und seine Studenten die Entwicklung der Taxo-
zenose von Saproxylkäfern (also Arten, die von absterbenden Bäumen und Totholz 
abhängig sind) in Gebieten mit altem, erhaltenem Niederwald bei Popice und Hna-
nice. Bei einigen Käfer-Familien werden auch Arten mit einer anderen ökologis-
chen Abhängigkeit untersucht, z.B.  werden die ganzen Familien der Schnellkäfer 
(Elateridae) und Kurzflügler (Staphylinidae – im heutigen weiten Sinne) untersucht. 
Die Feldforschung erfolgt nach der Methode des Fangens in Flugeklektoren mit 
kreuzförmiger Anordnung ohne Lockstoffe, die in einer Höhe von ca. 150 cm über 
dem Boden aufgehängt sind. Mit der Untersuchung wurde im Frühjahr 2015 auf den 
beiden Flächen begonnen, die zum Zweck der Wiederaufnahme der Niederwaldwirt-
schaft (bzw.  Stockausschlagwirtschaft) festgelegt wurden, um vor der eigentlichen 
Wiederaufnahme dieser Bewirtschaftungsform Daten über die untersuchte Gruppe 
zu erhalten. Dies erfolgte durch einen Holzeinschlag im Frühjahr 2016, was zu 
einer deutlichen Auslichtung des Bewuchses in beiden Gebieten führte. Zugleich 
waren dadurch Baumstümpfe mit Saftaustritt sowie frisches Reisig vorhanden. Der 
Käferfang wurde mit der gleichen Methode auch in den zwei Jahren nach dem Hol-
zeinschlag (2016 und 2017) fortgesetzt, dann wieder nach einer zweijährigen Pause 
im Jahr 2020. Zu Beginn der Saison wurden auf jeder Fläche 10 Fallen aufgestellt, 
aus denen der Fang immer am Beginn und in der Mitte der Monate bis September 
des jeweiligen Jahres entnommen wurde (ab August war die Anzahl der gefange-
nen Käfer schon deutlich zurückgegangen). Im Jahr 2021 wurden die Fänge nicht 
nur in diesen ältesten Gebieten der wiederaufgenommenen Niederwaldwirtschaft 
durchgeführt, sondern auch in  weiteren Gebieten, in denen die Niederwaldwirt-
schaft in späteren Jahren aufgenommen wurde (ausgewählt wurden Gebiete, wo der 
Holzeinschlag im Frühjahr 2016, 2018, 2020, 2021 vorgenommen wurde), gleich-
zeitig auch in Kontrollgebieten mit  weiterhin erhaltenem Niederwald . Mit dieser 
Vorgehensweise, bei der Bewertung der Entwicklung die tatsächliche Zeitreihe 
durch Gebiete unterschiedlichen Alters ersetzt wurde, ist es möglich, die Wettere-
inflüsse in den einzelnen Jahren, die sich auf die durch kontinuierliches Monitoring 
gewonnenen Daten auswirken, auszuschließen. Auf die Bewertung wirkt sich je-
doch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Flächen (Bewuchs) aus, die selbst auf 
so kleinem Raum wesentlich erscheint. Bisher ist die Auswertung des Materials von 
2015-2017 abgeschlossen. In diesem Zeitraum wurden insgesamt fast 12.000 Indi-
viduen der untersuchten Taxa bestimmt. Im 1. Jahr nach dem Holzeinschlag wurde 
im Vergleich zum Jahr vor dem Eingriff die dreifache Anzahl an Individuen erfasst. 
Im 2. Jahr ging die Zahl zurück, blieb jedoch etwa um ein Drittel höher als im Jahr 
vor dem Eingriff. Die Wiederaufnahme der Niederwaldwirtschaft führte zu einer 
Zunahme der Artenzahl (464), inkl. der Arten, die auf der Roten Liste stehen (98 
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Arten). Z.B. die Familien Eucnemidae (Melasidae) und Kurzflügler (Staphylinidae) 
reagierten jedoch eher negativ auf die Auslichtung. Es handelt sich um schatten-
liebende Arten, gegebenenfalls Bodenarten, die das Austrocknen des Lebensraums 
nicht aushalten. Bei der Zunahme der Anzahl an Arten- und auch Individuen im Jahr 
nach dem Eingriff wird es sich bis im größeren Ausmaß um Individuen handeln, die 
durch die günstigen Bedingungen aus der weiteren Umgebung angelockt wurden 
(z.B. Saftaustritt aus den Baumstümpfen. Man kann jedoch annehmen, dass sie hier 
vorübergehend geeignete Bedingungen für ihre Fortpflanzung vorfanden. Faunistis-
ch bedeutend sind beispielsweise die Funde des weltweit nur an wenigen Fundorten 
bekannten Kurzflüglers Borboropora reitteri , und des seltenen Ripidius quadriceps, 
dessen Larve auf der Waldschabe der Gattung Ectobius parasitiert.

Výmladkový les u Popic (foto Robert Stejskal).
Verjüngter Wald bei Popice (Foto Robert Stejskal).
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SVĚTLÉ LESY – CENNÉ DĚDICTVÍ

LICHTE WÄLDER – WERTVOLLES ERBE
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Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, CZ–669 02 Znojmo;
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V lesnatém údolí Dyje v oblasti Národního parku Podyjí je dodnes zachován rela-
tivně vysoký podíl tzv. světlých lesů. Jde jednak o přirozeně rozvolněné porosty na 
extrémních stanovištích údolních svahů, stejně jako různé typy lesů s periodicky po-
rušovaným zápojem v důsledku lidských aktivit. K nim patřily především historické 
formy hospodaření, ať již pravidelné pařezení, osekávání stromů, hrabání steliva 
nebo pastva dobytka. 

Vzhledem k tomu, že na světlé lesy je vázána podstatná část biodiverzity Podyjí, 
reprezentovaná zejména světlomilnými a teplomilnými druhy hmyzu, stejně jako 
vzácnými rostlinami, Správa NP Podyjí přikládá ochraně tohoto specifického bioto-
pu mimořádný význam. Některá stanoviště – např. Eurosibiřské stepní doubravy – 
jsou také předmětem ochrany Evropsky významné lokality Podyjí v rámci soustavy 
Natura 2000. Ze zkušeností s ochranou podobných území v dalších částech světa je 
zřejmé, že ochrana světlých lesů se ve značné míře neobejde bez aktivní podpory. 

Už více než 10 let proto Správa NP Podyjí postupně rozpracovává systém opatře-
ní vedoucích k zachování, údržbě nebo obnově světlých lesů na široké škále stano-
višť, od lesních ekotonů v sousedství stepních lokalit a vřesovišť přes chudé acido-
filní doubravy po vápencové lesostepi a květnaté dubohabřiny. Nová zonace platná 
od roku 2020 dává významný prostor pro realizaci aktivních opatření, kdy těžištěm 
je zóna soustředěné péče zahrnující podyjské lesy o rozloze přibližně 1300 ha.

První polovinu období existence NP lze charakterizovat aktivním prováděním ob-
novního managementu (především změna dřevinné skladby), ale také snahou o hle-
dání vhodných způsobů managementu pro zachování biodiverzity. V následujícím 
období se zvyšující se plochou lesa již ponechaného samovolnému vývoji se snižuje 
míra intervence člověka a dostávají prostor přírodní procesy. V zóně soustředěné 
péče se naopak daří rozšiřovat škálu i rozsah speciálních managementových opatření 
pro zachování a podporu biodiverzity

Management světlých lesů zahrnuje tato opatření:
Prosvětlování lesních porostů: Zásahy spočívají v jednorázovém, postupném nebo 

opakovaném odstraňování dřevin o určité intenzitě. Cílem zásahů může být udržení 
nebo dočasné dosažení sníženého zápoje. Zásahy jsou typické pro lokality s aktuál-
ním výskytem cílových druhů a společenstev nebo s potenciálem jejich kolonizace. 
Kromě kácení stromů jsou uplatňovány i další techniky – kroužkování, kácení na 
vysoký pařez, osekávání stromů (pollarding) aj. Prosvětlování lesních porostů se 
týká téměř polovina prováděných zásahů.

Prosvětlování lesních okrajů: Zásahy jsou totožné s předchozí skupinou zásahů, 
avšak liší se lokalizací. Zásahy v lesních okrajích jsou prováděny často s dvojím 
cílem – prosvětlení lesa a současně zlepšení stavu sousedních biotopů – např. na-
vazujících luk nebo stepních lokalit. Na lesní okraje je zaměřeno více než 50 % 
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prováděných zásahů, mj. proto, že je na tyto přechodové biotopy vázána populace 
ohroženého jasoně dymnivkového. Celkově bylo tímto opatřením dotčeno více než 
13000  m lesních okrajů.

Obnova výmladkových lesů: Na dvou modelových lokalitách (Hnanická a Po-
pická pařezina) o celkové ploše 50 hektarů probíhá od roku 2015 projekt obnovy 
výmladkových lesů na stanovišti kyselých a svěžích doubrav. Každý rok jsou vytvá-
řeny nové seče velikosti 0,25–0,6 ha s ponechanými výstavky. Postupně tak vzniká 
různověká mozaika zarůstajících pasek a dospělých porostů. Čerstvé paseky jsou 
důležitým stanovištěm ohrožených saproxylických brouků a obecně vedou k dočas-
nému zpestření společenstev bezobratlých. Dosud bylo vytvořeno celkem 12 pasek 
na celkové ploše asi 5 ha.

Obnova lesních světlin: Vybrané enklávy bezlesí jsou v lesních porostech udržo-
vány jako permanentní lesní světliny, zejména s cílem podpory populací ohrožených 
motýlů v čele s deštníkovým druhem jasoněm dymnivkovým. Postupně jsou také 
vytvářeny na vhodných místech světliny nové. V současné době je v evidenci téměř 
3 ha udržovaných lesních světlin.

Lesní pastva: Pastva hrála v lesních porostech Podyjí důležitou roli po celá staletí. 
Přestože velkoplošná obnova pastvy není při současných možnostech reálná, pastva 
alespoň vybraných lokalit přináší slibné výsledky při údržbě nebo obnově cílových 
biotopů. Pravidelná nebo příležitostná pastva ovcí a koní je prováděna na ploše asi 
20 hektarů porostů.

Ostatní zásahy: Nezbytnou součástí managementu světlých lesů je regulace in-
vazních druhů, která se týká všech typů výše uvedených opatření. Výskyt známých 
ohnisek invazních druhů ovlivňuje umísťování zásahů na konkrétních lokalitách. Při 
vlastní realizaci opatření je základem včasná detekce nových ohnisek a adekvátní 
zásah k zabránění dalšího šíření. Každoročně také realizujeme péči o významné 
stromy – jde o uvolňování stromových veteránů, aroboristické ošetření nebo tvorbu 
bezpečných torz v blízkosti stezek.

Celkově bylo v letech 2006–2021 realizováno více než 150 speciálních zásahů k 
podpoře světlých lesů NP Podyjí. Čistá plocha provedených zásahů v podobě aktiv-
ního prosvětlování je přibližně velká jako 62 fotbalových hřišť (asi 43 ha). Většina 
zásahů je soustředěna do východní třetiny Podyjí v oblasti mezi Znojmem a vinicí 
Šobes, směrem k Vranovu nad Dyjí je intenzita zásahů nižší. Téměř tři čtvrtiny zá-
sahů jsou prováděny na plošině, zatímco zbývající část připadá na lokality v údolí 
Dyje. Nejvíce opatření bylo realizováno v okolí Hnanic a Havraníků.

I přes pozitivní trend ochranářských aktivit naráží ochrana světlých lesů na něko-
lik zásadních překážek typických pro současnou dobu. K nejvýznamnějším biotic-
kým faktorům komplikujícím dosažení stanovených cílů patří téměř všudypřítomná 
eutrofizace prostředí, zrychlující se zarůstání lesů konkurenčně silnými druhy, 
včetně narůstajícího šíření druhů invazních. Ze socioekonomických faktorů hrají vý-
znamnou roli stále omezenější lidské zdroje.

Im bewaldeten Tal der Thaya im Gebiet des Nationalparks Podyjí (= NP) ist bis heu-
te noch ein relativ hoher Anteil sogenannter lichter Wälder erhalten. Es geht sowohl 
um die natürlich aufgelockerte Vegetation an extremen Standorten der Talhänge, als 
auch um verschiedene Waldtypen mit periodisch unterbrochenem Kronenschluss als 
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Ergebnis menschlicher Aktivitäten. Dazu gehörten vor allem historische Formen der 
Bewirtschaftung, sei es regelmäßiges „auf den Stock setzen“, Abhacken, Rechen 
von Laubstreu oder Viehweide. 

Da an lichte Wälder ein wesentlicher Teil der Biodiversität von Podyjí gebunden 
ist, die vor allem aus lichtliebenden und thermophilen Insektenarten sowie seltenen 
Pflanzen gebildet ist, misst die Verwaltung des Nationalparks Podyjí dem Schutz 
dieses spezifischen Lebensraums besondere Bedeutung bei. Einige Lebensräume - 
wie die eurosibirischen Steppeneichenhaine – sind auch Gegenstand des besonderen 
Erhaltungsgebiets Podyjí im Rahmen von Natura 2000. Aus den Erfahrungen mit 
dem Schutz von ähnlichen Gebieten in weiteren Teilen der Welt ist offensichtlich, 
dass der Schutz lichter Wälder in bedeutendem Maß nicht ohne aktive Unterstützung 
funktionieren kann. 

Seit mehr als 10 Jahren entwickelt daher die Verwaltung des Nationalparks Podyjí 
schrittweise ein Maßnahmensystem zur Erhaltung, Pflege oder Wiederherstellung 
von lichten Wäldern in einer Vielzahl von Lebensräumen, von Waldökotonen in 
der Nähe von Steppengebieten und Heiden bis hin zu armen azidophilen Eichen-
-Hainen sowie Kalksteinwaldsteppen und blühenden Eichen-Hainbuchen-Wäldern. 
Die neue Zonierung, die seit 2020 in Kraft ist, bietet einen erheblichen Spielraum 
für die Umsetzung aktiver Maßnahmen, wobei der Schwerpunkt auf einer Zone mit 
konzentrierter Pflege liegt, welche die Podyjí-Wälder mit einer Fläche von ca. 1.300 
ha umfasst.

Die erste Hälfte des Bestehens des NP kann man als aktive Durchführung des 
Renaturierungsmanagements (vor allem die Veränderung der Gehölzerkombination) 
beschreiben, aber auch als ein Bemühen, geeignete Managementmethoden zum Er-
halt der Biodiversität zu finden. In der darauffolgenden Zeit, mit dem Zunehmen der 
Waldfläche, die man bereits der selbstständigen freien Entwicklung überlassen hat, 
nimmt das Maß an menschlichen Eingriffen ab und natürliche Prozesse gewinnen 
Raum. In der konzentrierten Pflegezone hingegen gelingt es, das Spektrum und den 
Umfang durch spezielle Managementmaßnahmen zur Erhaltung und Förderung der 
Biodiversität zu erweitern. 

Das Management der lichten Wälder umfasst diese Maßnahmen: Auslichtung von 
Waldbeständen: Die Eingriffe bestehen in der einmaligen, schrittweisen oder wie-
derholten Entfernung von Gehölzen von einer bestimmten Intensität. Das Ziel der 
Eingriffe kann es sein, temporär einen reduzierten Kronenschluss zu erreichen. Die-
se Eingriffe sind typisch für Standorte mit einem aktuellen Vorkommen an Zielarten 
und -gesellschaften oder mit deren Besiedlungspotential. Neben der Baumfällung 
kommen auch andere Techniken zum Einsatz: Ringelung, Schnitt auf hohen Baum-
stumpf, Kopfschneitelung (pollarding) usw. Die Auslichtung von Waldbeständen 
betrifft fast die Hälfte der durchgeführten Eingriffe.

Auslichtung der Waldränder: Die Eingriffe sind die Gleichen wie in der vorhe-
rigen Gruppe von Eingriffen, jedoch sind die Standorte unterschiedlich. Eingriffe 
an Waldrändern werden häufig mit zweierlei Zielen durchgeführt: den Wald auszu-
lichten und gleichzeitig den Zustand der benachbarten Lebensräume zu verbessern: 
z.B. angrenzende Wiesen oder Steppenstandorte. Mehr als 50 % der durchgeführten 
Eingriffe konzentrieren sich auf Waldränder, auch weil die Population des gefährde-
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ten Schwarzen Apollos (Schmetterling) an diese Übergangsstandorte gebunden ist. 
Insgesamt waren von dieser Maßnahme mehr als 13.000 m Waldränder betroffen.

Wiederherstellung von Niederwäldern: An zwei Modellstandorten (Hnanická und 
Popická pařezina) mit einer Gesamtfläche von 50 Hektar läuft seit 2015 ein Projekt 
zur Wiederherstellung von Niederwäldern an Standorten mit sauren und luftigen 
Eichenhainen. Jedes Jahr entstehen neue Lichtungen in einer Größe von 0,25-0,6 ha 
mit verbleibenden solitären Bäumen. Nach und nach entsteht so ein Mosaik unter-
schiedlichen Alters aus bewachsenen Weiden und erwachsener Vegetation. Luftige 
Lichtungen sind ein wichtiger Lebensraum für  die gefährdeten Saproxylkäfer und 
führen im Allgemeinen zu einer vorübergehenden Diversifizierung der  Gesellschaf-
ten an Wirbellosen. Bisher  wurden insgesamt 12 Weiden auf einer Gesamtfläche 
von ca. 5 ha angelegt.

Wiederherstellung von Waldlichtungen: Ausgewählte waldfreie Enklaven werden 
in Waldbeständen als dauerhafte Waldlichtungen gepflegt, vor allem mit dem Ziel, 
Populationen gefährdeter Schmetterlinge, angeführt von der Schirmart Schwarzer 
Apollo, zu unterstützen. Nach und nach entstehen an geeigneten Stellen auch neue 
Lichtungen. Derzeit sind fast 3 ha gepflegte Waldlichtungen in Evidenz. 

Waldweiden: Weiden spielten in den Waldbeständen von Podyjí seit Jahrhunder-
ten eine wichtige Rolle. Obwohl eine großflächige Wiederherstellung von Weiden 
mit den derzeitigen Möglichkeiten nicht realistisch ist, bringt die Weide zumindest 
an ausgewählten Standorten vielversprechende Ergebnisse bei der Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Ziellebensräume. Regelmäßige oder gelegentliche Bewei-
dung mit Schafen und Pferden wird auf einer Fläche von etwa 20 Hektar Bewuchs 
durchgeführt.

Sonstige Eingriffe: Ein wesentlicher Bestandteil des Managements für lichte 
Wälder ist die Regulierung invasiver Arten, die alle oben genannten Arten an Ma-
ßnahmen betreffen. Das Vorkommen bekannter Herde invasiver Arten beeinflusst 
die Positionierung von Eingriffen an bestimmten Standorten. Grundlage für die 
konkrete Umsetzung der Maßnahme ist die frühzeitige Erkennung neuer Herde und 
ein adäquates Eingreifen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung. Insgesamt 
wurden in den Jahren 2006-2021 mehr als 150 spezielle Eingriffe durchgeführt, um 
die lichten Wälder des Nationalparks Podyjí zu unterstützen. Die Nettofläche der 
durchgeführten Eingriffe in Form von aktiven Auslichtungen ist etwa so groß wie 62 
Fußballfelder (ca. 43 ha). Die meisten Eingriffe konzentrieren sich auf das östliche 
Drittel von Podyjí im Gebiet zwischen Znaim und der Weinriede Šobes, in Richtung 
Vranov nad Dyjí ist die Intensität der Eingriffe geringer. Fast dreiviertel der Eingri-
ffe werden in der Ebene durchgeführt, während der Rest an Standorten im Thayatal 
stattfindet. Die meisten Maßnahmen wurden in der Nähe von Hnanice und Havraní-
ky durchgeführt.

Trotz der positiven Entwicklung der Naturschutzaktivitäten stößt der Schutz von 
lichten Wäldern auf einige grundlegende Hindernisse, die für die heutige Zeit typis-
ch sind. Einer der bedeutendsten biotischen Faktoren, die das Erreichen der gesetz-
ten Ziele erschweren, ist die nahezu allgegenwärtige Eutrophierung der Umwelt, die 
beschleunigte Verbuschung von Wäldern mit konkurrenzstarken Arten, einschließ-
lich der zunehmenden Verbreitung invasiver Arten. Von den sozioökonomischen 
Faktoren spielen ständig begrenzte Humanressourcen eine bedeutende Rolle.
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ZAMYŠLENÍ HISTORIKA K OVERTURISMU

GEDANKEN EINES HISTORIKERS ZUM OVERTOURISMUS

Karel  S t i b r a l

Katedra environmentálních studií, Fakulta sociální studií, Joštova 218/10, CZ–602 00 Brno; 
169803@mail.muni.cz

Příspěvek se bude zabývat vývojem turistiky směřované do krajiny jako fenoménu 
v novověké a novodobé Evropě. Bude zaměřen na motivy turistiky, které se promě-
ňovaly a vedly na jedné straně vůbec k „objevení“ určitých terénů pro širší povědo-
mí, současně ale často vedly i k destrukci či alespoň proměně původního krajinného 
rázu i hospodaření. Příspěvek nechce nabídnout nějaké řešení současného přetížení 
krajiny či měst turistickým průmyslem, spíše poukázat na proměnlivé motivace 
turistiky a s ním i směřování do různých typů terénů, objektů či vztahování se k pří-
rodnímu prostředí vůbec. Bude vycházet primárně ze zkušenosti na území České 
republiky, ale s ohledem na dobové mezinárodní trendy bude zohledňovat vztahy 
zejména česko-jazyčného a německojazyčného prostředí.

Der Beitrag befasst sich mit der Entwicklung des auf die Landschaft ausgerichteten 
Tourismus als Phänomen im neuzeitlichen und modernen Europa. Im Fokus stehen 
die Motive des Tourismus, die sich verändert haben und einerseits zur "Entdeckung" 
bestimmter Gebiete für ein breiteres Bewusstsein führten, aber gleichzeitig oft auch 
zur Zerstörung oder zumindest Veränderung der ursprünglichen Landschaft und 
Landwirtschaft führten . Der Beitrag möchte keine Lösung für die aktuelle Über-
lastung der Landschaft oder Städte durch die Tourismuswirtschaft bieten, sondern 
vielmehr auf die wechselnde Motivation des Tourismus und die damit zusammen-
hängende Ausrichtung auf unterschiedliche Geländearten, Objekte oder das Bezug-
nehmen auf die natürliche Umgebung an sich. Der Beitrag wird in erster Linie auf 
Erfahrungen in der Tschechischen Republik basieren, aber im Hinblick auf aktuelle 
internationale Trends insbesondere die Beziehungen des tschechischsprachigen und 
des deutschsprachigen Umfelds berücksichtigen.
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JAK SE ZMĚNILA PŘÍRODA A KRAJINA V PODYJÍ 
ZA POSLEDNÍCH 30 LET POD SPRÁVOU
SPRÁVY NP PODYJÍ A VZTAH LIDÍ K NÍ

WIE SICH DIE NATUR UND DIE LANDSCHAFT
IM THAYATAL SOWIE DIE BEZIEHUNG DER MENSCHEN 

ZU IHR IN DEN LETZTEN 30 JAHREN 
UNTER DER VERWALTUNG DES NATIONALPARKS

PODYJÍ VERÄNDERT HAT

Martin  Š k o r p í k 1  &  Christian  Ü b l 2

1 Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, CZ–669 02 Znojmo; skorpik@nppodyji.cz 
2 Nationalpark Thayatal, Merkersdorf 90, AT–2082 Hardegg; Christian.Uebl@np-thayatal.at

Příroda obsažená v krajině středního Podyjí je od pradávna vymezena reliéfem hlu-
bokého říčního údolí Dyje. Určujícím prvkem základních krajinných prvků je rozsah 
a podoba lesní vegetace a vřesovišť. Plošný podíl lesa a jeho rozložení vůči přírodně 
cenným nelesním biotopům se v území měnil především v průběhu devatenáctého 
a v první půli 20. století a to včetně vymizení řady druhů teplomilného bezlesí. Tyto 
změny pak doznívaly po vzniku nepřístupného hraničního pásma po roce 1951.

Prvních třicet let, od vzniku NP Podyjí zůstává krajina pokryta víceméně identic-
kou kombinací přírodních a kulturních prvků. Na některých plochách ale Správa NP 
přikročila k zalesnění, části orné půdy v okrajových lokalitách NP pak byly zatrav-
něny. Soustavná hluboká změna se však odehrává jak v lesních ekosystémech, tak 
v cenných nelesních biotopech. Většina lesa směřuje spontánně k přírodě blízkému 
stavu, kdy se uplatňuje přirozené zmlazení a menší disturbance. Zejména v prvním 
období po vzniku NP byly do porostů vnášeny chybějící stanovištně odpovídající 
druhy dřevin a vhodné porosty procházely výchovnými zásahy. Systematicky jsou 
těženy a likvidovány invazní dřeviny, zejména v lesích východní části NP. Boj 
s trnovníkem akátem v cenných nelesních biotopech, se zdokonaluje dodnes a v mi-
nulosti byl provázen střídavými úspěchy. Záhy po vyhlášení NP jsme podchytili 
rovněž invazi bylin v břehových porostech Dyje, kdy především netykavka žláznatá 
je stálou výzvou. K ochraně organizmů žijících ve stojatých vodách byly citlivě 
rekonstruovány některé vodní nádrže a vyhloubeny zcela nové tůně. Negativní vliv 
špičkového provozu vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí na tok Dyje byl oslaben 
dohodou o minimálním zůstatkovém průtoku řeky na vtoku do NP Podyjí.

NP Podyjí vznikl v době, kdy úroveň znalostí o jeho přírodních hodnotách byla 
jen dílčí a přinesla hektické období inventarizace přírody. Vše co víme o cenných 
biotopech a druzích určuje přístup k péči o přírodní hodnoty tam, kde je péče nut-
ná. V některých případech bylo na základě zjištění významných druhů a biotopů 
potřebné péči upravit. Po vzniku NP přestal les sloužit hospodářskému využití a od 
roku 1994 správa NP převzala péči o les pod svou zodpovědnost. Poznání vysoké 
přírodovědné hodnoty světlých teplomilných doubrav ve východní části NP přineslo 
požadavek jejich dlouhodobého zachování a proto bylo obnoveno pařezení.
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Návštěvníci NP vnímali od počátku toto území jako místo, kde najdou klid a ne-
budou potkávat davy. Tento fakt s určitými výhradami platí dodnes. Rovněž přístup 
místních obyvatel se v čase mění. Přírodní atraktivita území a zvýšený zájem turistů 
zapříčinil rozvoj služeb v obcích kolem NP.

Die Natur in der Landschaft im mittleren Podyjí (Thayatal) ist schon seit Urzeiten 
vom Relief des tiefen Flusstals der Thaya geprägt. Das bestimmende Element der 
grundlegenden Landschaftselemente ist der Umfang und die Form von Waldvege-
tation und Heiden. Der Flächenanteil des Waldes und seine Verteilung im Verhält-
nis zu natürlichen wertvollen nicht bewaldeten Biotopen änderten sich in diesem 
Gebiet vor allem im Verlauf des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
und das einschließlich des Verschwindens vieler Arten thermophiler waldfreier Be-
reiche. Diese Veränderungen ließen dann nach der Schaffung einer unzugänglichen 
Grenzzone nach dem Jahr 1951 nach.

In den ersten dreißig Jahren seit der Gründung des Nationalparks Podyjí ist die 
Landschaft von einer mehr oder weniger identischen Kombination natürlicher und 
kultureller Elemente bedeckt geblieben. In einigen Gebieten griff die NP-Verwaltu-
ng jedoch durch Aufforstung ein, Teile des Ackerlands in den Randgebieten des NP 
wurden später begrünt. Eine kontinuierliche tiefgreifende Veränderung findet jedoch 
sowohl in Waldökosystemen als auch in wertvollen nicht bewaldeten Lebensräumen 
statt. Der Großteil des Waldes geht spontan in einen naturnahen Zustand über, wo 
sich die natürliche Verjüngung und eine geringere Störung bemerkbar macht. Vor 
allem in der ersten Zeit nach der Nationalparkgründung wurden die fehlenden leben-
sraumgerechten Gehölzarten in die Bestände eingebracht und geeignete Bestände 
durch Erziehungseingriffe betreut. Systematisch wurden invasive Gehölzer geerntet 
und beseitigt, vor allem in den Wäldern des östlichen Teils des Nationalparks. Der 
Kampf gegen die Schlehenakazie in wertvollen nicht bewaldeten Lebensräumen 
wird bis heute weiter vorangettrieben und war in der Vergangenheit von wechseln-
den Erfolgen begleitet. Bald nach der Ernennung des Nationalparks haben wir auch 
eine Krautinvasion in der Ufervegetation der Thaya erkannt und beseitigt, wo vor 
allem das Drüsige Springkraut eine ständige Herausforderung darstellt. Zum Schutz 
der in stehenden Gewässern lebenden Organismen wurden einige Stauseen sensibel 
rekonstruiert und einige komplett neue Tümpel angelegt. Die negative Auswirkung 
des Spitzenbetriebs des Wasserkraftwerks in Vranov nad Dyjí (Frain an der Thaya) 
auf den Fluss Thaya wurde durch die Vereinbarung über die minimale Restdurchflu-
ssmenge des Flusses beim Einfließen in den Nationalpark Podyjí abgeschwächt.

Der NP Podyjí wurde zu einer Zeit gegründet, die mit einem nur teilweisen 
Kenntnisstand dessen Naturwerte und einer hektischen Zeit der Naturinventur ver-
bunden war. Alles, was wir über die wertvollen Lebensräume und Arten wissen, 
bestimmt den Zugang zur Pflege mit den natürlichen Werten dort, wo die Pflege 
notwendig wird. In einigen Fällen wurde die notwendige Pflege aufgrund der Fest-
stellung bedeutender Arten und Lebensräume angepasst. Nach der Gründung des NP 
wurde der Wald nicht mehr wirtschaftlich genutzt und seit dem Jahr 1994 übernahm 
die NP-Verwaltung die Pflege des Waldes unter ihre Verantwortung. Die Erkundung 
der hohen naturwissenschaftlichen Werte der lichten thermophilen Eichenhaine im 
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östlichen Teil des NP brachte die Notwendigkeit ihrer langfristigen Erhaltung mit 
sich und daher wurde die Niederwaldwirtschaft wiederaufgenommen.

Von Anfang an nahmen die Besucher des Nationalparks diese Gegend als einen 
Ort wahr, an dem sie Ruhe finden und nicht auf Menschenmassen treffen. Diese Tat-
sache gilt mit einigen Vorbehalten auch heute noch. Auch die Einstellung der Ein-
heimischen ändert sich im Laufe der Zeit. Die natürliche Attraktivität des Gebiets 
und das gestiegene Interesse der Touristen haben eine Entwicklung von Dienstleistu-
ngen in den Dörfern rund um den NP ausgelöst.

Martin Škorpík během přednášky o historii spolupráce mezi národními parky (foto Filip Süsenbek).
Martin Škorpík während seines Vortrags über die Geschichte der Zusammenarbeit beider National-
parks (Foto Filip Süsenbek).
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AKTUÁLNÍ VÝZKUM PŮDNÍ FAUNY
V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ

AKTUELLE ERFORSCHUNG DER BODENFAUNA
IM NATIONALPARK PODYJÍ 

Karel  T a j o v s k ý,  Václav  P i ž l,  Josef  S t a r ý  &  Jiří  T ů m a

Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.,
Na Sádkách 7, CZ–370 05 České Budějovice; tajov@upb.cas.cz, pizl@upb.cas.cz,

jstary@upb.cas.cz, jiri.tuma@upb.cas.cz

První komplexnější výzkumy zaměřené na vybrané skupiny půdní fauny (žížalovití, 
mnohonožky, stonožky, suchozemští stejnonožci) probíhaly na území Národního 
parku Podyjí v devadesátých letech minulého století. V návaznosti na ně pak byly 
v období let 2019–2021 obnoveny monitorovací aktivity na několika lesních lokali-
tách, na nichž bylo možné zopakovat odběry vzorků a provést porovnání současných 
parametrů cenóz jmenovaných skupin bezobratlých se stavem před více než 20 lety. 
S výjimkou lokalit se suššími stanovištními podmínkami byly prakticky na všech 
ostatních plochách skladba a kvantitativní charakteristiky (abundance, epigeická 
aktivita) společenstev často srovnatelné nebo i vyšší v porovnání s údaji z devade-
sátých let. K nově doloženým druhům pro faunu NP Podyjí patří např. mnohonožka 
Melogona broelemanni a stejnonožci Haplophthalmus mengii a Porcellium collico-
la. V tomto kontextu je pro NP Podyjí v současnosti doloženo 36 druhů mnohono-
žek, 45 druhů stonožek a 16 druhů suchozemských stejnonožců a 24 druhů žížal. 
Území NP Podyjí tak stále náleží k oblastem s velmi pestrou faunou těchto půdních 
bezobratlých.

Od roku 2020 byl zahájen výzkum půdní fauny v rámci managementu lesních 
porostů formou výmladkového hospodaření, které Správa NP Podyjí uplatňuje 
zejména v teplomilných lesních porostech v jižní části území parku. Na dvou chro-
nosekvencích pasekách a v přilehlých kontrolních porostech bez zásahu probíhá 
monitoring půdní fauny zaměřený na sledování parametrů společenstev žížalovitých, 
mnohonožek, suchozemských stejnonožců, stonožek, půdních roztočů – pancířní-
ků a zástupců mravencovitých. První předběžné výsledku ukazují, že na změněné 
stanovištní poměry na pasekách reagují jednotlivé skupiny půdní fauny různým 
způsobem. Pro vysýchavé lesy s mělkými půdami na žulovém podloží jsou charak-
teristické velmi nízké hustoty žížalovitých. Naopak v případě mnohonožek zde byly 
zjištěny poměrně vysoké abundance s dominujícími druhy Polyxenus lagurus (loka-
lita Popice) a Enantiulus nanus (lokalita Hnanice), přičemž změny v zastoupení na 
pasekách oproti kontrolám nevykazují jednotný trend. Podobně reagují také chudší 
společenstva stejnonožců, jejich zastoupení je opět více rozdílné mezi oblastmi, 
s převažujícím druhem Porcellium collicola pro Popice a Protracheoniscus politus 
pro Hnanice. V případě půdních roztočů – pancířníků byly jejich abundance i druho-
vá diverzita vždy nižší na pasekách než v půdách kontrolních porostů. Na pasekách 
dochází k druhové obměně mravencovitých provázené nástupem Tetramorium cae-
spitum, druhem, který je vázán na xerotermní, otevřená stanoviště a naopak úbytkem 
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zde běžného druhu Temnothorax parvulus hnízdícím v opadu a rostlinných zbytcích. 
Se stářím pasek se lehce zvyšuje abundance mravencovitých.

Die ersten umfassenderen Forschungen, die sich auf ausgewählte Gruppen der Bo-
denfauna (Regenwürmer, Doppelfüsser, Tausendfüßler, Landasseln) konzentrierte, 
fand in den 1990er Jahren des letzten Jahrhunderts im Gebiet des Nationalparks 
Podyjí statt. Im Anschluss daran wurden im Zeitraum 2019–2021 dann an mehre-
ren Waldstandorten die Monitoringaktivitäten wieder aufgenommen, bei denen es 
möglich war, die Probenentnahmen zu wiederholen und die aktuellen Parameter der 
Zönosen dieser genannten Gruppen an Wirbellosen mit dem Stand vor mehr als 20 
Jahren zu vergleichen. Mit Ausnahme von Standorten mit trockeneren Standortbe-
dingungen waren praktisch in allen anderen Gebieten die Zusammensetzung und 
die quantitativen Merkmale (Abundanz, epigäische Aktivität) der Gesellschaften im 
Vergleich zu den Daten aus den 1990er Jahren oft vergleichbar oder sogar höher. Zu 
den neu dokumentierten Arten der Fauna des Nationalparks Podyjí gehören beispiel-
sweise der Doppelfüsser Melogona broelemanni und die Asseln Haplophthalmus 
mengii und Porcellium collicola. In diesem Zusammenhang sind im Nationalpark 
Podyjí derzeit 36 Doppelfüsser-, 45 Tausendfüßler- und 16 Landasseln- sowie 24 
Regenwurmarten dokumentiert. Das Gebiet des Nationalparks Podyjí gehört somit 
noch immer zu den Gebieten mit einer sehr vielfältigen Fauna dieser Bodenwirbello-
sen.

Im Jahr 2020 wurde mit der Erforschung der Bodenfauna im Rahmen des Forst-
-Managements durch Niederwaldbewirtschaftung begonnen, welche die Nationalpa-
rkverwaltung Podyjí vor allem in thermophilen Waldbeständen im südlichen Teil des 
Parkgebiets anwendet. Auf zwei Chronosequenzen der Waldlichtungen und im an-
grenzenden Kontroll-Bewuchs ohne Eingriffe findet das Monitoring der Bodenfauna 
statt, wobei der Schwerpunkt auf der Beobachtung der Parameter der Gesellschaften 
der Regenwürmer, Doppelfüsser, Landasseln, Tausendfüßler, Bodenmilben-Horn-
milben sowie  Vertreter der Ameisen liegt. Erste vorläufige Ergebnisse zeigen, dass 
die einzelnen Gruppen der Bodenfauna auf die veränderten Lebensraumbedingun-
gen auf den Lichtungen unterschiedlich reagieren. Trockenwälder mit flachen Böden 
auf Granituntergrund zeichnen sich durch eine sehr geringe Regenwurmdichte aus. 
Bei den Doppelfüssern wurde dagegen relativ hohe Abundanz bei den dominanten 
Arten Polyxenus lagurus (Standort Popice) und Enantiulus nanus (Standort Hna-
nice) festgestellt, wobei die Veränderungen Anzahl auf Lichtungen gegenüber den 
Kontrollen keinen einheitlichen Trend zeigen. Ähnlich reagieren auch die weniger 
artenreichen Gesellschaften von Asseln. Deren Vorkommen ist wiederum unter-
schiedlich in den Gebieten, wobei in Popice die Art Porcellium collicola und in 
Hnanice Protracheoniscus politus vorherrschen. Im Falle der Bodenmilben - Pan-
zerkäfer war deren Abundanz und auch Artenvielfalt immer geringer auf Lichtungen 
als auf den Böden des Kontrollbewuchses. Auf den Lichtungen kommt es zu einem 
Artenwechsel der Ameisen begleitet vom Auftreten von Tetramorium caespitum, 
einer Art, die von xerothermen, offenen Standorten abhängig ist, und auf anderer 
Seite zur Abnahme der hier üblichen Art Temnothorax parvulus, die in Falllaub und 
Pflanzenresten nistet. Mit dem Alter der Lichtungen nimmt die Zahl der Abundanz 
der Ameisen leicht zu.
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PATŘÍ ÚHOROVÉ HOSPODAŘENÍ
DO NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ?

GEHÖRT DIE BRACHENBEWIRTSCHAFTUNG
IN DEN NATIONALPARK PODYJÍ?

Tomáš  V y m y s l i c k ý 1,  Martina  F a b š i č o v á 2,  Martin  J i r o u š e k,
Magda Z d r a ž í l k o v á 3,  Ivana  F r e i 1,  Sabina  S m e t a n o v á 3,

Jan  Š i p o š 2,  Filip  T r n k a 4  &  Jan  W i n k l e r 3

1 Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko, Zahradní 1, CZ–664 41 Troubsko;
vymyslicky@vupt.cz

2 Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení vegetační ekologie, Lidická 25/27, CZ–602 00 Brno
3 Ústav biologie rostlin, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, CZ–61300 Brno

4 Conbios s.r.o., Ostřihom 31, CZ–66491, Ivančice

V NP Podyjí již několik let studujeme dynamiku vegetace a entomofauny na uměle 
založených maloplošných úhorech. Na 12 lokalitách, rozmístěných rovnoměrně po 
celém území parku, sledujeme trvalé plochy založené a) na každoročně orané ploše, 
b) na úhorové ploše ponechané po orbě spontánní sukcesi a c) na kontrolní ploše - 
obhospodařovaném travním porostu. 

Dosavadní vegetační analýzy ukazují velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami 
a plochami, nacházejícími se v různých stadiích sukcese. Na úhorech se vyskytují 
převážně běžné druhy zemědělské krajiny, společně s druhy typickými pro meze 
a okraje polí. Opětovně se podařilo nalézt několik rostlinných druhů, které z území 
NP Podyjí vymizely před mnoha lety (Thymellea passerina, Adonis flammea, Tor-
dylium maximum, Xanthium strumarium). Masivní výskyt invazních nebo expan-
zivních druhů zatím nebyl zaznamenán. Možnému šíření těchto druhů je ale třeba 
věnovat velkou pozornost.

V obnově vegetace na úhorech, zejména na plochách ležících na izolovaných 
lokalitách, hraje klíčovou roli půdní semenná banka. Zatímco aktuální vegetace na 
úhorech odráží složení půdní semenné banky, druhové složení luční vegetace se 
zcela liší od druhového složení její semenné banky. V tomto případě obnovené luční 
porosty odrážejí historii obhospodařování lokality, nikoliv historii luční vegetace. 

Z hlediska entomofauny představují maloplošné úhory cenné refugium pro vzác-
né a ohrožené druhy. Z brouků se na úhorech vyskytují jak běžné druhy zemědělské 
krajiny, tak i několik vzácných a ohrožených druhů typických pro narušované bio-
topy. Mezi takové druhy patří mandelinka hořčičná Colaphellus sophiae, rýhonosci 
Bothynoderes affinis, Pseudocleonus cinereus nebo Rhabdorrhynchus echii. 

Úhory mohou být využity jakožto alternativní maloplošný způsob managementu 
vedoucí ke zvýšení krajinné diverzity nejen druhově chudých luk, ale i okrajů polí, 
cest, mezí a podobných biotopů. NP Podyjí je místem jejich pilotního zkoušení 
v rámci ČR. Naším cílem je připravit metodiky pro zemědělce i ochranáře, které by 
umožnily začlenění úhorového hospodaření do existujících Agroenvironmentálně-
-klimatických opatření (AEKO) a do běžné zemědělské a ochranářské praxe.
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Im Nationalpark Podyjí untersuchen wir schon seit mehreren Jahren die Dynamik 
der Vegetation und Entomofauna an künstlich angelegten kleinflächigen Brachen. 
An 12 Standorten, gleichmäßig über die ganze Fläche des Parks verteilt, untersuchen 
wir angelegte Dauerflächen von  a) jährlich gepflügten Flächen, b) Brachen, die 
nach dem Pflügen der spontanen Sukzession überlassen werden, und c) Kontroll-
flächen - bewirtschaftetes Grünland.

Aktuelle Vegetationsanalysen zeigen große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Standorten und Gebieten, die sich in unterschiedlichen Sukzessionsstadien befinden. 
Auf den Brachen kommen vorwiegend gängige Arten der Agrarlandschaften, ge-
meinsam mit typischen Arten an Feldrainen und am Feldrand vor. Es ist wiederum 
gelungen, mehrere Pflanzenarten zu finden, die vor vielen Jahren aus dem National-
park Podyjí verschwunden waren (Thymellea passerina, Adonis flammea, Tordylium 
maximum, Xanthium strumarium). Ein massives Vorkommen invasiver oder expan-
siver Arten wurde bisher noch nicht fesgestellt. Allerdings muss der möglichen Ver-
breitung dieser Arten große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Bei der Erneuerung der Vegetation auf Brachen, vor allem auf Flächen in isolier-
ten Gebieten, spielt die Bodensaatgutbank eine Schlüsselrolle. Während die aktuelle 
Vegetation auf den Brachen die Zusammensetzung der Bodensamenbank widerspie-
gelt, unterscheidet sich die Artenzusammensetzung der Wiesenvegetation völlig von 
der Artenzusammensetzung ihrer Samenbank. In diesem Fall spiegelt der erneuerte 
Wiesenbewuchs die Geschichte der Bewirtschaftung des Standorts wider, keine-
swegs die Geschichte der Wiesenvegetation.

Hinsichtlich der Entomofauna stellen kleinflächige Brachen ein wertvolles Refu-
gium für seltene und gefährdete Arten dar. Unter den Käfern finden wir auf Brachen 
sowohl gängige Arten der Agrarlandschaft als auch einige seltene und gefährdete Ar-
ten vor, die für beeinträchtigte Lebensräume typisch sind. Zu solchen Arten gehören 
Colahellus Colaphellus sophiae, Rüsselkäfer Bothynoderes affinis, Pseudocleonus 
cinereus oder Rhabdorrhynchus echii.

Brachen können also als alternative kleinflächige Bewirtschaftungsmethode ein-
gesetzt werden, die zu einer Erhöhung der Diversität in der Landschaft nicht nur 
von artenarmen Wiesen, sondern auch von Ackerrändern, Wegen, Rainen und ähn-
lichen Lebensräumen führt. Der Nationalpark  Podyjí wurde zum Standort für diese 
Pilotversuche im Rahmen der Tschechischen Republik. Unser Ziel ist es, Methoden 
für Landwirte und Naturschützer zu erarbeiten, die eine Integration des Brachenma-
nagements in die bestehende Agrar-Umwelt-Klima-Maßnahmen (AEKO) und in die 
übliche landwirtschaftliche und naturschutzfachliche Praxis ermöglichen.



251

OBSAH
CONTENTS

H. Skokanová, M. Musil, M. Havlíček, P. Pokorná,
E. Svobodová &V. Zýka .......................................................................................... 3
Analýza vývoje krajiny národních parků Podyjí a Thayatal a jejich okolí
Analysis of landscape development of Podyjí and Thayatal National Parks
and their surroundings
P. Unar, D. Janík, J. Běťák & J. Procházka ........................................................ 47
Následky ledovky v lesích NP Podyjí a jejich odraz ve vývoji
druhové rozmanitosti porostů 5 let po disturbanci
Consequences of the glaze in the forests of Podyjí National Park
and their reflection in the development of species diversity of stands
5 years after disturbance
T. Krejčí ................................................................................................................ 101
Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných
lokalitách na území NP Podyjí v roce 2020
Results of faunistic survey of spiders and harvestmen at selected
sites in Podyjí National Park in 2020
Z. Mačát & A. Reiter  ............................................................................................ 121
První nález kříska leknínového – Erotettix cyane (Boheman, 1845)
na jižní Moravě
First record of the pondweed leafhopper – Erotettix cyane (Boheman, 1845)
from south Moravia
P. Komzák & P. Chvojka ...................................................................................... 127
Chrostíci (Insecta, Trichoptera) Národních parků Podyjí/Thayatal
a vybraných lokalit Znojemska
Caddisflies (Insecta, Trichoptera) of Podyjí/Thayatal National Parks
and the Znojmo District (Czech Republic, Austria)

Abstrakta z konference „Společným směrem – In der gemeinsamen Richtung“
Abstracts der Konferenz „Společným směrem – In der gemeinsamen Richtung“
L. Reiterová & Z. Mačát .................................................................................... 183
Konference a její plenární sekce
Die Konferenz und ihre Plenarteile
D. Veselý & J. Dušek ............................................................................................ 190
Souhrn k sekci Voda
Zusammenfassung des Workshops „Wasser“
A. Reiter & J. Kmet ............................................................................................. 194
Souhrn k sekci Země
Zusammenfassung des Workshops „Erde“
M. Hošek & T. Růžička .................................................................................... 198
Souhrn k sekci Lidé
Zusammenfassung des Workshops „Menschen“



252

S. Ertl, S. Fuchs & T. Wrbka .............................................................................  202
Darstellung der Biodiversität der Waldvegetation in den Nationalparks
Thayatal und Podyjí
Popis biodiverzity lesní vegetace v národních parcích Thayatal a Podyjí

R. Hédl .................................................................................................................. 204
Co nás naučili předkové? Historické využívání lesů a jeho význam
pro dnešek
Was haben uns unsere Vorfahren beigebracht? Historische Waldnutzung
und ihre Bedeutung für Heute

J. Kos & P. Lazárek .............................................................................................. 207
To jsou k nám hosté!
Na, das sind uns un-/erwünschte Gäste!

V. Kostkan, J. Maloň & F. Trnka ........................................................................ 210
Bobr evropský (Castor fiber) v NP Podyjí a Thayatal
Europäischer Biber (Castor fiber) im NP Podyjí und Thayatal

A. Kranz, L. Poledník, F. Mateos-González, A. Toman & M. Valášek ............ 211
Zum Störungspotential der Discherei im Nationalpark Thayatal / Podyjí
O potenciálu rušivého dopadu rybolovu v národním parku Thayatal / Podyjí

F. Kuda, K. Kirchner & E. Nováková ................................................................ 214
Výrazná skalní řícení v údolí Dyje z první poloviny roku 2021
Bedeutende Felsstürze im Thayatal in der ersten Hälfte des Jahres 2021

V. Lanta, O. Mudrák, P. Liancourt, M. Dvorský, M. Bartoš,
Z. Chlumská, P. Šebek, L. Čížek & J. Doležal .................................................. 217
Obnova rozmanitosti teplomilných doubrav:
konektivita a blízkost zdrojových biotopů má význam
Wiederherstellung der Vielfalt der wärmeliebenden Eichenwälder:
Vernetzung und Nähe zu den Ursprungshabitaten sind wichtig

R. Němec, M. Vymazalová & H. Skokanová ..................................................... 219
Biodiverzita cévnatých rostlin Národních Parků Podyjí a Thayatal
Artenvielfalt der Gefäßpflanzen der Nationalparks Podyjí und Thayatal

F. Oulehle .............................................................................................................. 220
Koloběh vody v hospodářských lesích
Der Wasserkreislauf in der Waldwirtschaft

R. Pöppl, Ch. Pichler-Scheder, C. Gumpinger, G. Eberhard, L. Humer,
Ch. Prochaska, A. Iglseder, G. Lützenburg, S. Haselberger,
Ch. Renschler, P. Strauss & E. Aydin................................................................... 225
Projekt „Fugnitzsed“ – Konzept zur Reduktion von Feinsediment-einträgen
in die Fugnitz
Projekt „Fugnitzsed“ – koncept pro snížení nánosu jemných sedimentů
do toku Fugnitz



253

S. Reimoser & F. Reimoser .................................................................................. 228
Einfluss wildlebender Huftiere auf die Jungwaldentwicklung
im Nationalpark Thayatal (Monitoring 2002–2020)
Vliv volně žijících kopytníků na vývoj mladých lesů
v Národním parku Thayatal (monitoring 2002–2020)

A. Reiter & Z. Mačát ........................................................................................... 230
Mění se druhové spektrum hmyzu řeky Dyje v Národním parku Podyjí?
Verändert sich das Artenspektrum der Insekten am Wasserlauf Thaya
im Nationalpark Podyjí?

L. Reiterová & Ch. Milek .................................................................................... 233
Aktuální dlouhodobé strategie péče o národní parky Podyjí a Thayatal
Aktuelle langfristige Pflegestrategien für die Nationalparks Podyjí und Thayatal

J. Schlaghamerský, K. Koukalová, D. Kopr & M. Hučín ................................ 236
Vliv obnovy pařezení v NP Podyjí na saproxylické (a další) brouky
– probíhající výzkum
Der Einfluss der Wiederaufnahme der Niederwaldwirtschaft
im Nationalpark Podyjí auf saproxylische (und andere) Käfer
– laufendes Forschungsprojekt

R. Stejskal & J. Ponikelský ................................................................................. 239
Světlé lesy – cenné dědictví
Lichte Wälder – wertvolles Erbe

K. Stibral ............................................................................................................... 243
Zamyšlení historika k overturismu
Gedanken eines Historikers zum Overtourismus

M. Škorpík & Ch. Übl ......................................................................................... 244
Jak se změnila příroda a krajina v Podyjí za posledních 30 let
pod správou Správy NP Podyjí a vztah lidí k ní
Wie sich die Natur und die Landschaft im Thayatal sowie die Beziehung
der Menschen zu ihr in den letzten 30 Jahren unter der Verwaltung
des Nationalparks Podyjí Verändert hat

K. Tajovský, V. Pižl, J. Starý & J. Tůma ........................................................... 247
Aktuální výzkum půdní fauny v Národním parku Podyjí
Aktuelle Erforschung der Bodenfauna im Nationalpark Podyjí

T. Vymyslický, M. Fabšičová, M. Jiroušek, M. Zdražílková, I. Frei,
S. Smetanová, J. Šipoš, F. Trnka & J. Winkler ................................................. 249
Patří úhorové hospodaření do Národního parku Podyjí?
Gehört die Brachenbewirtschaftung in den Nationalpark Podyjí?



254

POKYNY PRO AUTORY
Charakter příspěvků: Ve sborníku jsou uveřejňovány původní vědecké práce, odborné články 
a krátká sdělení z oblasti přírodních a společenských věd vztahující se k území NP Podyjí/Thayatal 
a jeho širšímu okolí na české i rakouské straně hranice. 

Členění a jazyk práce: Práce jsou přijímány v jazyce českém, německém nebo anglickém. Ruko-
pis článku musí obsahovat: 
1. název práce (česky, německy nebo anglicky)
2. překlad názvu práce (u česky psaných v jazyce souhrnu, u cizojazyčných v českém jazyce)
3. nezkrácené jméno a příjmení autora
4. adresu autora (v jazyce práce)
5. abstrakt (maximálně o dvou stech slovech, výhradně v angličtině)
6. 3–5 klíčových slov (výhradně v angličtině)
7. text práce
8. souhrn (v anglickém či německém překladu, u prací s cizojazyčným základním textem v češtině)
9. seznam literatury citované v textu

Úprava a formát textu: Rukopisy jsou přijímány v elektronické podobě, ve formátu DOC nebo 
RTF, na běžných datových nosičích (CD, DVD) nebo prostřednictvím e-mailu jako příloha. Pro 
text volte jeden standardní font (nejlépe Times New Roman, velikost 10 nebo 12), zarovnání dole-
va, bez formátových úprav, dělených slov a vkládaných obrázků či tabulek. Citace prací musejí být 
napsány kapitálkami (nikoli všechna písmena velká!), např. Vrška (1998a, b), (Chytrý & Viche-
rek 1995), (Kosák et al. 1993). Kurzivou by měly být psány pouze biologické taxony nižší než rod 
(včetně), geobotanické syntaxony, případně další pojmenování dle oborových zvyklostí. Všechny 
tabulky a obrazové přílohy (fotografie, mapy, grafy, kresby apod.) musí být číslovány (tabulky 
římskými čísly, ostatní arabskými), opatřeny  popisem (u autorských děl včetně jména autora), jeho 
překladem do jazyka souhrnu a musí být uvedeny v textu. V textu je na ně odkazováno formou: 
obr. 1; obr. 1, 3; tab. I nebo tabulka I. Soupis literatury musí obsahovat všechny publikace citované 
v textu, v abecedním a chronologickém pořadí. V případě, že jazyk citovaného pramenu nepoužívá 
latinku, uvádí se transliterace v latince. Citace jsou požadovány v této formě: 

Chytrý M. & Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. – Academia, 
Praha.

Opravil E. (1992): Rekonstrukce životního prostředí. – In: Hájek A. & Dvořák P. (eds.): Sborník 
referátů: XXI. Mi ku lov ské sympozium 1991 – Vývoj životního prostředí v podmínkách jižní 
Moravy. Okresní archív Břeclav se sídlem v Mikulově, Brno, 249–262.

Vrška T. (1998): Historický vývoj lesů na území NP Podyjí a v bližším okolí do roku 1948. – Thay- 
ensia, 1: 101–124.

Kosák J., Lazoň F., Krtek L. & Burčák R. (1993): Využití turistické cestní sítě ve východní části 
NP Podyjí. – [ms. depon. in Správa NP Podyjí].

Chobot K. & Konvička O. (2010): Mapa rozšíření Chalcophora mariana v České republice. – In: 
Zicha O. (ed.): Biological Library. URL: http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id145/ (24. 3. 2010).

Obrázky jsou přijímány v elektronické podobě (TIFF nebo JPG, min. 600 dpi), všechny symboly 
v obrázcích musí být jasně rozeznatelné při tiskové velikosti a obrázky by měly být cca dvakrát 
větší, než je konečná tisková velikost. Fo to gra fie nebo kresby dodané případně na papíře musí být 
dostatečně kontrastní, ve velikosti větší než tiskové. Tabulky jsou požadovány v samostatných sou-
borech typu DOC nebo XLS.
Rukopisy odpovídající výše uvedeným požadavkům budou podrobeny recenznímu řízení. O uve-
řejnění práce rozhoduje redakční rada sborníku s při hléd nu tím k recenzním posudkům, k obsahu 
a úrovni práce. První autor po vytištění obdrží zdarma 20 separátních výtisků a PDF soubor práce.
Příspěvky zasílejte na adresu redaktorů:
Zdeněk Mačát, Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo; e-mail: 
macat@nppodyji.cz nebo Antonín Reiter, e-mail: reiter@muzeumznojmo.cz.



255

HINWEISE FÜR DIE AUTOREN
Charakter der Beiträge: Im Sammelwerk werden jene originalen wissenschaftlichen Arbeiten, 
Fachartikel und kurze Mitteilungen aus Gebieten der Natur- und Sozialwissenschaften publiziert, 
die auf das Gelände der NP Podyjí/Thayatal und seiner weiteren Umgebung sowohl auf tschechis-
cher als auch auf österreichischer Seite der Staatsgrenze Bezug nehmen.

Gliederung und Sprache der Arbeiten: Die Arbeiten werden in tschechischer, deutscher oder en-
glischer Sprache entgegengenommen. Das Manuskript eines Artikels hat folgendes zu beinhalten: 
1.  Titel der Arbeit (tschechisch, deutsch oder englisch)
2. Titel der Arbeit in Übersetzung (bei in Tschechisch geschriebenen in der Sprache der Zusam-
menfassung, bei fremdsprachigen in tschechischer Sprache)
3.  ungekürzter Vor- und Nachname des Autors
4.  Adresse des Autors (in der Sprache der Arbeit)
5. Abstract (Maximallänge 200 Wörter, ausschließlich in englischer Sprache)
6. 3–5 Schlüsselwörter (ausschließlich in englischer Sprache)
7. Text der Arbeit
8.  Zusammenfassung (in englischer oder deutscher Übersetzung, bei Arbeiten mit fremdsprachi-
gem Basistext in tschechischer Sprache)
9.  Liste der im Text zitierten Literatur

Textgestaltung und Textformat: Manuskripte werden in elektronischer Form, im Format DOC 
oder RTF, auf üblichen Datenträgern (CD, DVD) oder per E-Mail als Beilage entgegengenommen. 
Für den Text ist ein Standard-Font zu wählen (idealerweise Times New Roman, Größe 10 oder 
12), Ausrichtung nach links, ohne Formatbearbeitungen, Worttrennungen oder eingefügte Bilder 
oder Tabellen. Zitierungen der Arbeit müssen mit Kapitälchen geschrieben werden (keinesfalls 
alle Buchstaben groß!), z.B. Vrška (1998a, b), (Chytrý & Vicherek 1995), (Kosák et al. 1993). 
Kursiv sollten lediglich biologische Taxa niedriger als eine Gattung (eingeschlossen), geobotanis-
che Syntaxone und gegebenenfalls weitere Nominationen nach den fachlichen Gepflogenheiten 
geschrieben werden. Alle Tabellen und Bildbeilagen (Fotografien, Karten, Grafen, Zeichnungen 
usw.) müssen nummeriert sein (Tabellen mit Römischen Ziffern, alle sonstigen mit Arabischen Zi-
ffern), mit Beschreibung versehen sein (bei Autorenwerken inkl. Name des Autors), in die Sprache 
der Zusammenfassung übersetzt sein und die Übersetzung muss im Text angeführt sein. Im Text ist 
darauf in der Form hingewiesen: Abb. 1; Abb. 1, 3; Tab. I oder Tabelle I. Das Literaturverzeichnis 
muss alle im Text zitierten Publikationen beinhalten, in alphabetischer und chronologischer Rei-
henfolge. Falls die Sprache der zitierten Quelle das Lateinische nicht benutzt, ist die Transliteration 
im Lateinischen anzuführen. Zitate sind in Form: sehen Sie das Rämchen auf vorheriger Seite.

Bilder werden in elektronischer Form (TIFF oder JPG, min. 600 dpi) entgegengenommen, alle 
Symbole auf den Bildern müssen bei Druckgröße klar unterscheidbar sein und die Bilder sollten 
ca. doppelt so groß als die endgültige Druckgröße sein. Auf Papier hinzugefügte Fotografien oder 
Zeichnungen müssen ausreichend kontrastreich sein, in den Abmessungen grösser als gedruckt. Ta-
bellen sind in eigenen Dateien vom Typ DOC oder XLS vorzulegen.

Manuskripte, die den oben angeführten Anforderungen entsprechen, werden einem Rezensionsver-
fahren unterzogen. Über die Veröffentlichung der Arbeit entscheidet der Redaktionsrat des Sam-
melwerks unter Berücksichtigung der Rezensionsgutachten zum Inhalt und Niveau der Arbeit. Der 
erste Autor nach Druck erhält gratis 20 einzelne Abdrucke sowie die PDF-Datei der Arbeit.

Die Beiträge senden Sie an die Adresse der Redakteure:
Zdeněk Mačát, Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo; e-mail: 
macat@nppodyji.cz oder Antonín Reiter, e-mail: reiter@muzeumznojmo.cz.



256

THAYENSIA

Sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Sammelbuch der ursprünglichen wissenschaftlichen Arbeiten aus Podyjí/Thayatal

Collection of scientific papers from Podyjí/Thayatal

Číslo / Nummer / Volume
18

2021

Vydává / Publiziert / Published by
Správa Národního parku Podyjí & Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Tisk / Press / Print
Tiskárna Daniel s. r. o., Praha

Náklad / Auflage / Edition of
300 výtisků / Abdrucke / copies

Vedoucí redaktor / Leitender Redaktor / Editor-in-Chief 
Zdeněk Mačát

Výkonný redaktor / Exekutive Redaktor / Exe cu ti ve Editor
Antonín Reiter

Redakční rada / Redaktionsrat / Editorial Board
Zdeněk Čižmář, Vít Grulich, Vladimír Hanák, Jiří Kacetl, Karel Kirchner, Zdeněk Mačát,

Antonín Reiter, Robert Stejskal, Jan Sychra, Martin Škorpík, Christian Übl,
Tomáš Vrška, Thomas Wrbka

Toto číslo recenzovali / Rezensenten dieser Ausgabe / This issue was reviewed by
Jan Dolanský, Radim Gabriš, Radim Hédl, Ondřej Machač, Igor Malenovský, Jan Miklín,

Jindřich Prach, Jan Sychra

Návrh obálky / Vorschlag des Um schla ges / Cover design
Bohumír Prokůpek

Jazyková spolupráce / Sprachezusammenarbeit / Linguistic collaboration
Eva Cepáková, Milan Vacha

Časopis Thayensia je zařazen v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice.

ISSN 1212-3560 (Správa Národního parku Podyjí)
ISBN 978-80-86974-35-4 (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)


