
155

Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 32: 155–162, 2014
ISBN 978-80-87266-16-8

Nález Lycaena dispar rutilus (Lepidoptera: Lycaenidae) na Dolním Labi u Děčína 
(severní Čechy, Česká republika)

A record of Lycaena dispar rutilus (Lepidoptera: Lycaenidae) at the Dolní Labe river 
near Děčín (northern Bohemia, Czech Republic)

Terezie BuBoVá1), Vladimír VraBec2), Šárka HájkoVá3)  
& Markéta VejTruBoVá4)

katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 
Česká zemědělská univerzita, kamýcká 129, cZ-165 21 Praha 6; 

e-mail: 1) bubova@af.czu.cz; 2) vrabec@af.czu.cz; 3) hajkovas@af.czu.cz; 
4) vejtrubova@af.czu.cz

Abstract. The new record of Lycaena dispar rutilus at the Dolní Labe river near Děčín (around 
50°51′2″N/14°12′50″e, square no. 5151 of the kFMe grid mapping system) confirms spreading of this species of 
european importance. L. dispar was captured at this site for the first time in the flight season of 2013, although the 
region has been intensively monitored since 2008.
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ÚVoD
Vliv ztráty přirozeného biotopu a změny v hospodaření působí nepříznivě na populace 

motýlů. jednotlivé druhy ubývají a stávají se ohroženými. I přes tyto vlivy dochází u jiných, 
dříve vzácných motýlů, k rozšiřování a osidlování nových území. Takovým druhem je nyní ve 
střední evropě ohniváček černočárný – Lycaena dispar (Haworth, 1803). jde o mokřadního 
motýla, vázaného na podmáčené, bažinaté a mezofilní louky (Pullin et al. 1998, Spitzer 2012, 
Strausz et al. 2012). Živnými rostlinami jsou širokolisté šťovíky (Rumex spp.), zejména pak 
šťovík tupolistý (R. obtusifolius), š. kadeřavý (R. crispus) a š. koňský (R. hydrolapathum) 
(Martin & Pullin 2004). konkrétní živnou rostlinu si kladoucí samice vybírají podle zbarvení, 
množství sdružených rostlin a jejich vytrvalosti (Bakowski et al. 2010). 

Druh Lycaena dispar je monitorován v rámci soustavy NaTura 2000. V České republice 
je řazen mezi druhy zvláště chráněné v kategorii silně ohrožených. Důvody ohrožení jsou 
měnící se klima a také způsob využívání půdy (Martin et al. 2013). V některých částech 
evropy došlo v posledních desetiletích k prudkým poklesům početnosti, zatímco v jiných 
oblastech populace druhu rostou a dochází k rozšiřování areálu. Druh je rozšířen v západní, 
střední a východní evropě. V 19. století vyhynul v anglii a početnost populací klesala v mno-
ha zemích. V rakousku se populace za 25 let snížila o 50 %, počty klesají také v Německu, 
Lucembursku, Nizozemsku, rumunsku, Itálii, Slovinsku. Též v Belgii došlo ke snížení čet-
nosti o 25–50 %. Naopak v jiných zemích jsou populace stabilní a dochází dokonce k šíření, 
konkrétně v České republice, estonsku, Lotyšsku a Polsku je zaznamenán nárůst o 25–100 % 
za posledních 25 let (srov. Beneš et al. 2002b, Lai & Pullin 2004, Strausz et al. 2012). 



156

Druh Lycaena dispar se v rámci svého areálu výskytu dělí do tří poddruhů. Nominátní 
taxon z anglie, L. dispar dispar (Haworth, 1803), je již vyhynulý. Západoevropský poddruh 
L. dispar batavus (oberthür, 1920), který je rozšířen v Holandsku, má rovněž specializované 
nároky a ustupuje. Třetí poddruh, L. dispar rutilus (Werneburg, 1864), který se vyskytuje 
hlavně na území střední a východní evropy, se v současné době šíří (např. Lai & Pullin 2004, 
Martin & Pullin 2004, Spitzer 2012, Vrabec 2010). 

Na území dnešní České republiky žil L. dispar rutilus na jihu a jihovýchodě, kde vymizel 
v první polovině 20. století. Na Moravě byl ještě na počátku 20. století považován za velkou 
vzácnost, omezenou na nejjižnější části území. Podle novějších poznatků však i tehdy exis-
tovaly izolovanější populace v nivách řek i v severnějších polohách (Spitzer 2012). Přibližně 
od poloviny 20. století začal druh expandovat na sever. Počátky expanze popsal podrobně 
Švestka (1992). Během 90. let 20. století pronikl do jihozápadních údolí Nízkého jeseníku, 
severního předhůří Beskyd (Frenštát, Štramberk) a Moravské brány, na přelomu tisíciletí 
osídlil i zbytek Moravy. od roku 1991 je druh hlášen i z území Čech (Beneš et al. 2002b). 
kolonizace Čech probíhá z více směrů. V jižních Čechách mohly být některé kolonie založeny 
z populací položených jižně od České republiky (srov. Beneš et al. 2002b). Hlavní kolonizace 
probíhá z východu a jihovýchodu od Moravy (Zámečník 2007). Potvrzený je i postup ze 
severozápadu z Frýdlantského výběžku (Vrabec & Vonička 2007). Další zveřejněné nálezy 
druhu jsou známy z okolí Přelouče (Vrabec 2010) a jestřebí – Provodína (Vrabec & Gremlica 
2011), vlastní jednotlivá pozorování máme k dispozici z předpolí Dolu Bílina u obce Lom 
(V. Vrabec observ., 2014) a dokonce i ze středních Čech v obci krakovany (V. Vrabec observ., 
2013). V roce 2013 jsme tento druh zjistili v okolí Děčína a vzhledem k významu uvedeného 
území z hlediska projektu splavnění Labe, referujeme o tomto nálezu v této práci.

VýSLeDky

ohniváček L. dispar rutilus byl zaznamenán v cHko Labské pískovce v okolí Prostřed-
ního a Dolního Žlebu v blízkosti Děčína. V místě jsou od roku 2008 intenzivně zkoumáni 
modrásci rodu Phengaris (Bubová 2014, Bubová et al. 2012, 2013a, b, Bubová & Vrabec 
2013a, b, Nowicki et al. 2014, Vejtrubová et al. 2013). Stanoviště leží severně od Děčína, 
GPS zhruba na střed území: 50°51′2″N/14°12′50″e, kód faunistického mapového čtverce 
5151 (Pruner & Míka 1996). Všechny záznamy ohniváčků byly učiněny na loukách, které se 
nacházejí v těsné blízkosti řeky Labe, ačkoliv jsou sledovány i plochy, které jsou výše v nivě 
řeky. Na těchto plochách nebyl ohniváček zaznamenán. Vesměs se jedná o vlhké louky, které 
jsou bohaté na živné rostliny tohoto druhu. Část luk podléhá managementu vhodnému pro 
modrásky. jsou koseny jednou ročně, většinou na jaře nebo na podzim (Bubová et al. 2013a). 
Místa nálezů a pozorování dokumentuje obrázek 1 a příklad stanoviště odchytu obrázky 2 a 3. 
Dokumentační fotografie druhu z terénu viz obrázky 4 a 5.

Dokladový materiál a záznamy pozorování (v případě dokladových exemplářů uvádíme 
doslovné opisy lokalitních štítků, materiál byl dokladován na základě pověření aoPk pro 
monitoring druhů NaTura 2000 pro rok 2013): 

cZ: Boh. sept., Děčín, Dolní Žleb, meadows on the bank of river, L4 (5151), 50°50′15″N/ 
14°13′25″e, 5.7.2013, 1 ex., Vl. Vrabec lgt., det. et coll.; dtto, 5.7.2013, 1 ex., V. Vrabec 
observ.; dtto, 6.8.2013, 2 ex., T. Bubová observ.
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cZ: Boh. sept., Děčín, Prostřední Žleb, meadow between L2 and L3 (5151), 50°48′1.739″N/ 
14°14′6.603″e, 10.7.2013, 2 ex., T. Bubová & V. Vrabec lgt. et coll., V. Vrabec det. 
cZ: Boh. sept., Děčín, Horní – Prostřední Žleb, meadow on the bank of river, L3 (5151), 
50°48′07″N/14°13′59″e, 12.8.2013, 2 ex., T. Bubová & V. Vrabec lgt., V. Vrabec det. et coll.
cZ: Boh. sept., Děčín, Podskalí, opposite river bank of the Čertova voda, site No 17 (5151), 
50°48′59,698″N/14°13′29.999″e, 13.8.2012, 1 ex., Vl. Vrabec lgt., det. et coll. 

DISkuZe a ZáVěr

Nález zvláště chráněného druhu L. dispar v Dolním Žlebu v blízkosti Děčína potvrzuje 
postupnou kolonizaci území Čr. jedná se o první nález v okolí Děčína vůbec. Dříve z těchto 
stanovišť druh nebyl znám, díky monitorování modrásků rodu Phengaris by neušel pozornosti. 

obr. 1. Nálezy ohniváčka Lycaena dispar rutilus na lokalitě Dolní Labe v letové sezóně roku 2013. orig. T. Bubová.
Fig. 1. records of Lycaena dispar rutilus at the Dolní Labe river in the flight season of 2013. Map by T. Bubová.
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Nálezy nepovažujeme za náhodné migrace, neboť bylo pozorováno více exemplářů na různých 
loukách, můžeme tedy předpokládat, že louky jsou druhem stabilně osídleny.

kolonizace území Čech druhem L. dispar je pozorována již po delší období (Beneš et al. 
2002a, b). Z poslední doby je k dispozici více zpráv o jeho šíření, např. Zámečník (2007), 
který dokumentuje šíření druhu z moravských lokalit do Čech. Vrabec (2010) popisuje roz-
šíření druhu z tohoto směru dále do Čech v okolí Přelouče a předpokládá šíření v nivě řeky 
Labe ve středních Čechách, které můžeme nyní potvrdit výše uvedeným pozorováním v okolí 
krakovan. Původ populace na Dolním Labi je však pravděpodobnější od severu či severo-
západu (z Německa či Polska), kde nejbližší známé výskyty již byly uvedeny – viz Vrabec 
& Vonička (2007) a Vrabec & Gremlica (2011).

Příčiny rychlé expanze jsou vysvětlovány šířením živných rostlin motýla – širokolistých 
šťovíků (Rumex spp.) – v důsledku intenzifikace pastvin (Beneš et al. 2002a, b). Další autoři 
(Zámečník 2007, Martin et al. 2013) uvádějí jako důvod rozšíření vliv globálních změn, tedy 
dlouhodobého oteplování. Tyto důvody vedly k revizi ochranářského statutu druhu a L. dispar 
tak nebyl zařazen do červeného seznamu České republiky (Farkač et al. 2005). Vzhledem 
k probíhající expanzi bude vhodné přehodnotit zařazení mezi zvláště chráněné druhy v rámci 
našeho státu a patrně i celé evropy, alespoň na úrovni středoevropského taxonu L. dispar 
rutilus. I když není populace L. dispar v České republice ohrožena, navrhuje Spitzer (2012) 
udržovat managementové zásahy, které prospějí nejen tomuto druhu, ale velkému množství 
jinak ubývajících druhů hmyzu. Vhodným opatřením k podpoře druhu je aplikace seče jednou 
do roka, nejlépe na jaře či na podzim. Vhodná je mozaikovitá seč a udržování mokřadních 
biotopů. Tento management podporuje i výskyt mnohem ohroženějších modrásků rodu 
Phengaris. Na závěr je třeba zdůraznit, že trend šíření se týká pouze poddruhu L. dispar 
rutilus. Druhý přežívající evropský poddruh, L. dispar batavus, je ohrožen a nadále ustupuje 
(Strausz et al. 2012).
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obr. 2 a 3. ukázka plochy, která se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Labe a kde byl L. dispar rutilus zachycen 
nejčastěji. Foto T. Bubová.
Fig. 2 and 3. Patch situated close to the Labe river where L. dispar rutilus was captured most frequently. Photo by 
T. Bubová. 
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obr. 4. Samec Lycaena dispar rutilus z Dolního Labe (5.VII.2013). Foto V. Vrabec.
Fig. 4. Male Lycaena dispar rutilus captured at the Dolní Labe river on 5 july 2013. Photo by V. Vrabec. 

obr. 5. Samice Lycaena dispar rutilus z Dolního Labe (13.VIII.2013). Foto V. Vrabec.
Fig. 5. Female Lycaena dispar rutilus captured at the Dolní Labe river on 13 august 2013. Photo by V. Vrabec.


