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Charakteristika lokality 

 Zájmová lokalita se nachází na okraji hranic CHKO Třeboňsko ve výtopě 
Staňkovského rybníka a na místě zaniklého Matušovského rybníka v k.ú. Staňkov. Z toho 
vlastní rašeliniště představuje 1,5 – 2,5 ha a je rozděleno lesní cestou vedoucí po hrázi 
bývalého Matušovského rybníka.  
 Vegetaci území tvoří zčásti přechodové rašeliniště, kde dominují rašeliníky a ploník, 
hojný je zde suchopýr úzkolistý, bazanovec kytkokvětý, ostřice zobánkatá, klikva bahenní a 
rosnatka okrouhlolistá; jeho okraje řídce zarůstají borovicí lesní. Vegetaci ostatních částí 
území představují porosty vysokých ostřic, s dominantní ostřicí zobánkatou, ostřicí 
měchýřkatou a ostřicí štíhlou.  
 

Metodika 

 Inventarizační průzkum bezobratlých živočichů rašeliniště nad Staňkovským 
rybníkem provedený v průběhu vegetační sezóny roku 2007 byl zaměřen na zjištění 
druhového spektra několika hlavních skupin – zejména vážek (Odonata), brouků 
(Coleoptera), pavouků (Araneae), rovnokřídlých (Orthoptera) a motýlů (Lepidoptera). Tyto 
skupiny jsou vzhledem k úzké vazbě řady druhů na specifické podmínky stanoviště vhodné 
rovněž pro biomonitoring kvality přírodních podmínek. 
 Základní průzkum epigeických společenstev byl proveden metodou zemních pastí, 
instalovaných liniově po celou vegetační sezónu v období od 20.4. do 20.10. 2007 na dvou 
stanovištích, která reprezentují vlastní přechodové rašeliniště.  
 Kromě odchytu epigeonu do zemních pastí byly provedeny individuální sběry pomocí 
standardních entomologických metod, popsaných dále u každé sledované skupiny 
bezobratlých. Odchycený materiál byl determinován a dokladové exempláře jsou uloženy ve 
sbírkách autorů jednotlivých kapitol této zprávy. 
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Výsledky 

 
I. Průzkum vážek na rašeliništi ve výtopě Matušovského a Staňkovského 
rybníka s důrazem na monitoring lesklice severské (Somatochlora arctica) 
Ing. Petr Hesoun, Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice, hesoun@jh.cz 
 
Charakteristika druhu lesklice severská Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) a jeho 
rozšíření v ČR 
 Euroasijský druh, obývající otevřená rašeliniště vrchovištního typu. Vyžaduje porosty 
živých rašeliníků, nepotřebuje k vývoji larev nádrže s otevřenou vodní hladinou. Eucenní 
acidobiontní druh Coenagrion hastulatum-Leucorrhinia dubia – Aeshna caerulea cenózy.  
 Výskyt této vážky byl potvrzen do roku 2007 ve 26 čtvercích síťového mapování. 
Největší soustředění lokalit je na Šumavě a Třeboňsku (sem spadá i předmětná lokalita), 
většina dalších leží také v hraničních pohořích (Český les, Krušné hory, Jizerské hory, 
Jeseníky a Beskydy). To, že se ale nejedná o druh horských stanovišť dokládá to, že byla sice 
nalezena na Jezerní slati na Šumavě ve výšce 1070 m n.m., což je její nejvýše položená známá 
lokalita v ČR, ale její výskyt byl potvrzen i ve výšce 260 m n.m. na Jestřebském rašeliništi na 
Českolipsku. Posledními územími, kde byla tato vážka zjištěna jsou Žďárské vrchy a 
Slavkovský les. 
 
Údaje známé před rokem 2007 
 Z předmětného území je nám známa jediná publikovaná práce o výskytu vážek 
(HESOUN P. & HOLUŠA O. 2005). Je v ní zaznamenán nález lesklice severské v letech 
1999 a 2000. Jiné odonatologické výsledky z tohoto území nebyly publikovány. 
 Výsledky dosavadních studií vážek na této lokalitě lze shrnout takto: 
 První sledování vážek zde bylo uskutečněno 5.6.1999. Byl zde zjištěn mimo jiné 
výskyt lesklice severské (Somatochlora arctica). Další jednorázové návštěvy byly provedeny 
17.6.2000 a 28.6.2005.  
 První souvislejší sledování bylo provedeno v roce 2006 (9.6., 17.6., 25.6.). V tomto 
roce zde byly zjištěny druhy: Calopteryx virgo, Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion 
hastulatum, Coenagrion puella, Platycnemis pennipes, Somatochlora arctica, Libellula 
quadrimaculata a Leucorrhinia dubia. Somatochlora arctica byla zjištěna ve všech třech 
termínech. Nalezeny byly celkem 4 exuvie, sledováno bylo 5-10 maturních samců a jedna 
samice při ovipozici. 
 
Sledování vážek 2007 
 
Metodika 
V tomto roce bylo provedeno 5 návštěv.  Byla podrobně prozkoumána plocha rašeliniště, 
sledován výskyt imag i exuvií. Imaga byla odchytávána entomologickou sítí o průměru 50 
cm. Výzkum byl zaměřen především na monitoring druhu S.arctica. Byla zvolena upravená 
metodika monitoringu pomocí sběru exuvií (Dolný A. 2005).  
 
Výsledky 
20.4.2007 
Sympetrum sanguineum (křídla) 
Sympetrum vulgatum (křídla) 
 
26.5.2007 
Pyrrhosoma nymphula (do 10) 
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Somatochlora arctica (14 exuvií, cca 5 imag- imaturních, 2 mladé larvy v zemních pastech) 
Gomphus vulgatissimus (1M) 
Libellula quadrimaculata (přes 10) 
2.6.2006 
Pyrrhosoma nymphula (1M) 
Coenagrion puella (1M) 
Platycnemis pennipes (desítky) 
Somatochlora arctica (10 exuvií) 
Libellula quadrimaculata (1M,1 exuvie) 
 
12.6.2007 
Pyrrhosoma nymphula (1M) 
Platycnemis pennipes (desítky) 
Somatochlora arctica (15 exuvií, 1M-imaturní) 
Libellula quadrimaculata (1 exuvie) 
 
8.7.2007 
Platycnemis pennipes (desítky) 
Somatochlora arctica (1M) 
Aeshna cyanea (1M) 
Aeshna grandis (2M) 
Orthetrum cancellatum (1F) 
Libellula quadrimaculata (5-10 ks) 
Sympetrum sanguineum (3M) 
Sympetrum vulgatum (1M) 
 
25.9.2007 
Somatochlora arctica (1M) 
Aeshna cyanea (1M) 
Sympetrum vulgatum (1F) 
Sympetrum sanguineum (1M) 
Sympetrum sp. (3ks) - nechyceno 
 
Zhodnocení:  

Na lokalitě byl od roku 1999 zjištěn výskyt 13 druhů řádu Odonata. Z toho 6 druhů lze 
považovat za autochtonní (byly nalezeny exuvie nebo imaturní imaga). U šidélka kopovitého 
(C.hastulatum) nebylo rozmnožování v lokalitě potvrzeno, je však pravděpodobné. V případě 
vážky čárkované (L.dubia) byla sledována ovipozice, nebyl však potvrzen dokončený vývoj. 
Druhy motýlice obecná (Calopteryx virgo) a klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus) jsou 
svým vývojem vázány na tok Koštěnického potoka a na rašeliniště pouze zalétávají. Další 
zjištěné druhy se zřejmě vyvíjejí v blízkých stojatých vodních plochách (Staňkovský rybník) a 
také na lokalitu pouze zalétávají, především za potravou. 

Společenstvo vážek se dá charakterizovat jako ochuzená Coenagrion hastulatum – 
Leucorrhinia dubia – Aeshna juncea cenóza (AŠMERA & DOLNÝ,1989). Z eucenních 
druhů tohoto společenstva zde byly zjištěny acidobiontní druhy S.arctica a L. dubia, z druhů 
acidofilních C.hastulatum, z druhů tychocenních pak Libellula quadrimaculata. 

 
Z pohledu ohroženosti náleží podle červeného seznamu (HANEL L., DOLNÝ A. & 

ZELENÝ J., 2005) lesklice severská S.arctica mezi druhy řazené do kategorie EN-ohrožený, 
vážka čárkovaná L.dubia a klínatka obecná G.vulgatissimus do kategorie VU-zranitelný a 
šidélko jarní C.hastulatum do kategorie NT-téměř ohrožený. 
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Závěr: 

Z výsledků vyplývá, že S.arctica tvoří na rašeliništi v oblasti Matušovského a 
Staňkovského rybníka poměrně významnou autochtonní populaci. V roce 2007 bylo zjištěno  
celkem 5-8 imag a 39 exuvií. Z toho lze odhadnout, že se zde v tomto roce vylíhlo nejméně 
50 imag. Výskyt navazuje na další lokality v Třeboňské pánvi (FLÍČEK J.,2000).   

Za výsledek této práce lze považovat i to, že se ukázalo, že na relativně nevelké (asi 
0,5 ha) a přehledné ploše je možné metodou sběru exuvií dospět k reprezentativnímu údaji o 
početním stavu druhu Somatochlora arctica. Pro stanovení velikosti populace je tato metoda 
účinnější než sledování imag. 

Ke zvýšení diverzity odonatofauny by přispělo např. vyhloubení tůně v části plochy 
s převahou chrastice rákosovité. Takový zásah by doplnil téměř se nevyskytující stanoviště 
stojatých vod s otevřenou vodní hladinou a umožnil by výskyt a rozmnožování dalších druhů 
vážek. 

 
Literatura 
DOLNÝ, A. & AŠMERA, J., 1989: Příspěvek k ekologickému hodnocení vážek, Studia  
oecologica, 2, 9-15 pp. 

DOLNÝ, A., 2005: Metodika monitoringu evropsky významného druhu klínatka rohatá 
(Ophiogomphus cecilia), AOPK ČR Praha, 13pp. 

FLÍČEK, J., 2000: Současný stav inventarizačního výzkumu vážek rašelinišť povodí Lužnice,  
Vážky 2000 (sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO  Třeboňsko), 
ZO ČSOP Vlašim, 60-66 pp.  

HANEL L., DOLNÝ A. & ZELENÝ J., 2005: Odonata (vážky) In: FARKAČ J., KRÁL D., 
ŠKORPÍK M., 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. AOPK 
ČR Praha, 125-127 pp. 

HESOUN P. & HOLUŠA O., 2005: Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) ve 
střední a východní části okresu Jindřichův Hradec. Vážky 2005. Sborník referátů 
VIII.celostátního semináře odonatologů ve Žďárských vrších. ZO ČSOP Vlašim, p. 64-78. 
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Jedna z ploch, na kterých byly nalézány exuvie S.arctica. V roce 2006 zde byla sledována i 

kladoucí samice.  

 
Detail plošky s nálezem exuvií S.arctica 
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Exuvie Somatochlora arctica – Matušovský rybník 2.6.2007 

 
Čerstvě vylíhlý samec S.arctica - Matušovský rybník 12.6.2007 
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II. Průzkum rovnokřídlého hmyzu (Orthopteroidea) na rašeliništi ve výtopě 
Matušovského a Staňkovského rybníka 
Ing. Petr Hesoun, Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice, hesoun@jh.cz 
 
Metodika 
V tomto roce byly rovnokřídlí sbíráni smýkáním dne 25.9.2007. Tento sběr byl příležitostně 
doplňován individuálním sběrem při dalších návštěvách. Nejednalo se tedy o intenzivní 
inventarizační průzkum ale spíš o průzkum orientační. 
 
Výsledky 
BLATTARIA 
Ectobius lapponicus – 2.6.2007 
 
ORTHOPTERA 
Ensifera 
Conocephalus dorsalis – 25.9.2007 
Metrioptera brachyptera – 25.9.2007 
Metrioptera roesselii – 25.9.2007 
 
Caelifera 
Tetrix undulata – 20.10.2007 
Stethophyma grossum – 25.9.2007 
Chrysochraon dispar – 25.9.2007 
Chorthippus a. apricarius – 25.9.2007 
Euthystira brachyptera – 20.10.2007 
Omocestus viridulus – 25.9.2007 
Chorthippus b.bigutullus – 20.10.2007 
 

Diskuse a závěr 

Šváb Ectobius lapponicus je zřejmě nejběžnějším eurytopním druhem této skupiny v ČR.  

Kobylka Conocephalus dorsalis je také velmi hojným vlhkomilným druhem. Metrioptera 
roesselii je běžný eurytopní druh, zatímco Metrioptera brachyptera je druh chladných a 
vlhkých lokalit typický pro rašeliniště a horské louky. 

Sarančata Chrysochraon dispar, a Omocestus viridulus jsou opět běžnými druhy s různě 
silnou vazbou na vlhké biotopy, stejně jako marše Tetrix undulata. Oproti nim jsou druhy 
Glyptobothrus a. apricarius a Chorthippus b.bigutullus vázaný spíše na biotopy sušší. 
Chorthippus b.bigutullus byl také zjištěn na písčitém okraji cesty s vřesem (Calluna vulgaris). 
Euthystira brachyptera je hojný druh běžný jak na vlhkých tak i sušších biotopech. 

Nejvýznamnějším zjištěným druhem rovnokřídlého hmyzu je saranče tlustá - Stethophyma 
grossum. Jedná se o vlhkomilný druh vázaný na porosty vysokých ostřic. Je to jediný zjištěný 
druh rovnokřídlého hmyzu, který je zařazen do červeného seznamu (KOČÁREK L., HOLUŠA J. 
& VIDLIČKA L., 2005). Zařazen je do kategorie NT – téměř ohrožený. Protože jižní Čechy 
jsou uváděny jako jedno z pěti území, kde se tento druh pravidelně vyskytuje, není jeho nález 
na uvedené lokalitě překvapivý. 

Protože se jedná o jedny z prvních údajů o výskytu rovnokřídlého hmyzu na 
Jindřichohradecku, nelze k získaným výsledkům zaujímat jednoznačný postoj. Počtem 
zjištěných druhů (10) se ale zdá, že lokalita patří k plochám s vyšší diverzitou rovnokřídlého 
hmyzu. 
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Literatura:  
HOLUŠA J., KOČÁREK L., 2005: Rovnokřídlí (Orthoptera) In: FARKAČ J.,, KRÁL D., ŠKORPÍK 
M., 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. AOPK ČR Praha, 
133-134 pp. 

KOČÁREK L., HOLUŠA J. & VIDLIČKA L., 2005: Blattaria, Mantodea, Orthopera & Dermaptera 
České a Slovenské republiky, Kabourek, Zlín, 348 pp. 

 

 

 

Saranče tlustá (Stethophyma grossum) 
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III. Entomologický průzkum brouků (Coleoptera) na rašeliništi ve výtopě 
Matušovského a Staňkovského rybníka v roce 2007 
 
Ing. Václav Křivan, Štěměchy 68, 675 27 Předín, krivan@ppodyji.cz 
Ing. Petr Hesoun, Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice, hesoun@jh.cz 
 
Charakteristika lokality 
    Lokalita se nachází ve výtopě Staňkovského rybníka a zaniklého Matušovského rybníka. Je 
tvořena dvěma menšími rašeliništi oddělenými procházející cestou. Směrem do Staňkovského 
rybníka navazují rákosiny a porosty chrastice rákosovité. Nejvýznamnějším biotopem jsou 
zde otevřená rašeliniště, místy silně zvodnělá, která přecházejí v porosty suchopýru 
úzkolistého, chrastice a ostřic. V okrajových částech jsou řídké prosychající porosty borovice 
lesní, na sušších místech se vyskytuje krušina olšová, olše, břízy a vrby.  
 
Rašeliniště ve výtopě Staňkovského rybníka. 

 
 
 
Metodika 
    Průzkum brouků probíhal v roce 2007 v souvislosti s monitoringem lesklice severské 
(Somatochlora arctica) a byl zaměřen zejména na druhy s přímou vazbou na rašelinné 
biotopy. Sledována byla čeleď střevlíkovitých (Carabidae), dále vodní brouci, zejména 
potápníkovití (Dytiscidae) a vodomilovití (Hydrophilidae). Pro odchyt imag byly použity 
zemní pasti s fixační tekutinou, které byly exponovány v období 20.4.- 20.10.2007 s výběrem 
zhruba 1x za měsíc. Dále byl prováděn individuální sběr imág vodní síťkou, vyšlapáváním ve 
vegetaci a smýkáním. Do výsledků byly zahrnuty také údaje získané oběma autory 
v minulých letech. Zástupci ostatních čeledí brouků uvedených ve zprávě představují spíše 
náhodné nálezy, proto u těchto čeledí nelze považovat zjištěné druhové spektrum za 
dostatečně reprezentativní. Komentovány jsou pouze významnější nálezy. 
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Výsledky 
 
Carabidae 
R - reliktní druh, A - adaptebilní druh, E - eurytopní druh (viz Hůrka et al. 1996) 
 
Abax parallelus (Duftschmid, 1812) - široce rozšířený lesní druh (A) 
Agonum viduum (Panzer, 1797) - hojný hygrofilní druh (A) 
Amara lunicollis Schioedte, 1837 - ojedinělý až hojný druh sušších stanovišť (A) 
Bembidion articulatum (Panzer, 1796) - obecný druh vlhkých stanovišť (E) 
Bembidion obliquum Sturm, 1825 - lokální druh vlhkých biotopů na kyselých substrátech (A) 
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 - hojný lesní druh (A) 
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 - zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený, běžný     

druh otevřených suchých stanovišť (A) 
Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 - zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený, lokální druh 

otevřených stanovišť v lesích na písčitém nebo rašelinném podkladu, druh byl zjištěn 
v okolí zkoumané lokality na lesních cestách (A) 

Cicindela sylvicola Dejean, 1822 - zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený, lokální druh 
otevřených stanovišť v lesích na písčitém nebo rašelinném podkladu, druh byl zjištěn 
v okolí zkoumané lokality na lesních cestách (A) 

Demetrias monostigma Samouelle, 1819 - hojný druh zarostlých mokřadů a rákosin (A) 
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 - hojný druh zarostlých mokřadů (A) 
Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 - vzácný druh různých typů mokřadů bez zastínění, 

v jižních Čechách recentně nalezen pouze na dvou lokalitách, nalezen byl 1 ex. mimo 
sledovanou lokalitu u Koštěnického potoka, jedná se o faunisticky významný nález (A) 

Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809) - hojný hygrofilní druh (A) 
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) - hojný hygrofilní druh (A) 
Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 - reliktní druh rašelinišť a rašelinných mokřadů, mimo 

horské oblasti Šumavy a Novohradských hor se v jižních Čechách vyskytuje jen velmi 
lokálně na nejzachovalejších rašeliništích, kde je nacházen pouze jednotlivě, na lokalitě 
byl nalezen 1 ex. v zemní pasti (R) 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) - obecný eurytopní druh (E) 
Pterostichus diligens (Sturm, 1824) - hojný hygrofilní druh (A) 
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) - hojný hygrofilní druh (A) 
Pterostichus niger (Schaller, 1783) - obecný druh lesních i otevřených biotopů (A) 
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) - hojný hygrofilní druh (E) 
Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) - lokální druh různých typů mokřadů (A) 
Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 - lokální rašelinných biotopů a mokřadů na kyselém 

podloží, typický druh pro rašelinné biotopy v jižních Čechách (A) 
 
Celkem bylo zjištěno na lokalitě a v jejím blízkém okolí 22 druhů čeledi Carabidae (1R, 18A, 
3E). Jedná se o typické společenstvo tyrfofilních druhů Třeboňské pánve s minimálním 
zastoupením eurytopních druhů. Nejvýznamnějším nálezem je druh Patrobuss assimilis, který 
byl dosud doložen z území Třeboňska pouze z rašeliniště Rod u Lomnice nad Lužnicí. Další 
nejbližší nálezy z podobných lokalit pocházejí z okolí Studené a Pelhřimova. Nález tohoto 
reliktního nelétavého chladnomilného druhu dokládá výjimečnou zachovalost rašelinných 
biotopů na lokalitě. 
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Dytiscidae  
Hydroporus angustatus Sturm, 1835 - obecný eurytopní druh 
Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) - lokální acidofilní druh 
Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) - lokální druh otevřených nezarostlých tůní, druh se 

vyskytuje početně v litorální zóně Staňkovského rybníka 
Agabus affinis (Paykull, 1798) - lokální acidofilní druh, na rašelinných biotopech na 
Třeboňsku je běžný, žije v porostech rašeliníků, na lokalitě je dominantním druhem 
Ilybius crassus C.G. Thomson, 1854 - lokální až vzácný acidofilní druh, typický pro rašelinné 

biotopy, na lokalitě byly nalezeny 3 ex. v zemních pastech 
 
Počet druhů zjištěných na lokalitě rozhodně nelze považovat za konečný, vlivem velmi 
suchého léta však nebylo možné provést podrobnější průzkum této skupiny brouků. Přesto lze 
podle dosud nalezených tyrfofilních druhů Agabas affinis, Ilybius crassus a Hydroporus 
erythrocephalus usuzovat na velmi zajímavé společenstvo potápníků vázaných na rašelinné 
biotopy. Vzhledem k nálezům několika dalších významných druhů na okolních lokalitách 
(např. PR Rašeliniště Pele) by bylo vhodné provést podrobnější průzkum potápníků v dalších 
sezónách za příznivějších vlhkostních podmínek. 
 
Haliplidae  
Haliplus heydeni Wahncke, 1875 - běžný druh stojatých vod hustě zarostlých vegetací 
 
Hydrophilidae  
Anacaena globulus (Paykull, 1798) - hojný druh vyskytující se na březích tekoucích vod a v 

prameništích 
Anacaena lutescens (Stephens, 1829) - obecný druh ve všech typech vodních biotopů 
Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 - běžný druh vyskytující se na březích vod 
Crenitis punctatostriata (Letzner, 1840) - tyrfobiont, vyskytuje se v horských oblastech 

Sudet, na Šumavě, v Třeboňské pánvi a na Českomoravské vysočině, typický druh 
zvodnělých porostů rašeliníku, na lokalitě se vyskytuje početně 

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) - obecný druh různých typů vod 
 
Nález druhu Crenitis punctatostriata je dokladem zachovalosti rašelinných biotopů.  
 
Helophoridae  
Helophorus flavipes Fabricius, 1792 - hojný acidofilní druh 
 
Geotrupidae  
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) 
Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) - lokální druh pastvin, vázaný na trus koní a skotu, 

nalezen byl 1 ex. v zemní pasti, jedná se o náhodný nález 
 
Scarabaeidae 
Anomala dubia (Scopoli, 1763) - vzácný psammofilní druh obývající otevřená písčitá 

stanoviště, na Třeboňsku se vyskytuje velmi lokálně na písečných přesypech a 
pískovnách, na lokalitě se vyskytuje podél písčité cesty v těsné blízkosti rašeliniště. Druh 
je ohrožen rychlou sukcesí dřevin na písčitých biotopech 

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený, v současné 
době zcela běžný druh otevřených travnatých biotopů, v lesních biotopech se vyskytuje 
spíše náhodně na kvetoucích rostlinách 

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) 
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Elateridae 
Atthous vittatus (Fabricius, 1792) - lokální druh světlejších lesů a hájů 
Ampedus erythrogonus (Müller, 1821) - lokální druh jehličnatých lesů ve vyšších polohách 
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) 
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) 
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) 
Stenagostus rufus (De Geer, 1774) - lokální druh starších borových lesů 
 
Buprestidae 
Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) 
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) 
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) 
Trachys minutus (Linnaeus, 1758) 
 
Oedemeridae  
Chrysanthia viridis Schmidt, 1846 
 
Alleculidae 
Gonodera luperus (Herbst, 1783) 
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) 
 
Salpingidae 
Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761) 
 
Lycidae 
Dictyoptera aurora (Herbst, 1784) 
 
Scaphidiidae 
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 
 
Silphidae  
Oeceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) 
Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) 
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784 
 
Cerambycidae  
Asemum striatum (Linnaeus, 1758) - lokální druh jehličnatých lesů 
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) 
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) 
Corymbia rubra (Linnaeus, 1758) 
Rutpela maculata (Poda, 1761) 
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) 
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) 
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) 
Menesia bipunctata (Zoubkov, 1829) - vzácný a lokální druh vázaný na krušinu olšovou, 

v jižních Čechách místy hojnější na rašeliništích 
Oberea oculata (Linnaeus, 1758) 
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Chrysomelidae 
Plateumaris consimilis (Schrank, 1781) 
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) 
Neocrepidodera ferruginea (Scopololi, 1763) 
Curculionidae  
Limnobaris dolorosa (Goege, 1777) - lokální druh vlhkých biotopů vázaný na porosty ostřic a 

suchopýrů 
Otiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758) 
 
Závěr 
Druhové spektrum zjištěných druhů ve skupinách vázaných na rašelinné biotopy je poměrně 
pestré a odpovídá srovnatelným lokalitám v Třeboňské pánvi. Význam této lokality jako 
významného refugia tyrfofilních druhů je tedy nesporný. Z hlediska ochrany je nezbytné 
zachovat stávající vodní režim a zabránit jakýmkoliv snahám o odvodnění lokality. 
Výhledově bude nutné provádět redukci dřevin zejména v okrajových částech rašeliniště. 
Vzhledem k postupnému zazemňování lokality by bylo vhodné postupné budování menších 
tůní, které zároveň byly vhodným biotopem pro řadu druhů vodního hmyzu. 
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Příloha: 

Rašelinné biotopy  hostí významné druhy brouků z čeledi střevlíkovitých a potápníkovitých 
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Cicindela sylvatica - lokální druh otevřených lesních stanovišť 

 

Menesia bipunctata - vzácný a lokální druh vázaný na krušinu olšovou 
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IV. Entomologický průzkum motýlů (Lepidoptera) na rašeliništi ve výtopě 
Matušovského a Staňkovského rybníka v roce 2007 
 
Luděk Haláček, Kosmonautů 29/V, 377 05 Jindřichův Hradec 
Ing. Václav Křivan, Štěměchy 68, 675 27 Předín, krivan@nppodyji.cz 
 
Charakteristika lokality 
    Lokalita se nachází ve výtopě Staňkovského rybníka a zaniklého Matušovského rybníka. Je 
tvořena dvěma menšími rašeliništi oddělenými procházející cestou. Směrem do Staňkovského 
rybníka navazují rákosiny a porosty chrastice rákosovité. Nejvýznamnějším biotopem jsou 
zde otevřená rašeliniště, místy silně zvodnělá, která přecházejí v porosty suchopýru 
úzkolistého, chrastice a ostřic. V okrajových částech jsou řídké prosychající porosty borovice 
lesní, na sušších místech se vyskytuje krušina olšová, olše, břízy a vrby.  
 
Metodika 
    Průzkum motýlů probíhal v roce 2007 v souvislosti s monitoringem lesklice severské 
(Somatochlora arctica). Jedná se o základní průzkum vybraných čeledí motýlů 
(Macrolepidoptera). Výsledky jsou založené na materiálu získaném odchytem na světlo za 
použití rtuťové výbojky 250 W a světelného lapače 2x8W. Snadno určitelné druhy byly 
zaznamenány přímo v terénu, u obtížně urřitelných druhů byl odchycen minimální počet 
jedinců pro pozdější determinaci. Dokladový materiál je uložen ve sbírce L. Haláčka, který 
veškerý materiál rovněž determinoval. Na lokalitě bylo provedeno celkem 7 odchytů 
v termínech 7.6., 13.7., 15.7., 17.7., 3.8., 11.8., 22.8. Komentovány jsou pouze významnější 
nálezy. 
 
Výsledky 
 
Lycaenidae 
Celastrina argiolus (modrásek krušinový) 
 
Nymphalidae 
Boloria selene (perleťovec dvanáctitečný) - na lokalitě byla zjištěna silná populace tohoto 

druhu vázaného na vlhké až mezofilní louky, kde žije na různých druzích violek.  
Nymphalis antiopa (babočka osiková)  
Vanesa atalanta (babočka admirál) 
 
Geometridae 
Macaria alternata 
Macaria liturata 
Opisthograptis luteolata 
Crocallis elinguaria 
Peribatodes secundarius 
Alcis repandata 
Ematurga atomaria 
Cabera pusaria 
Hylaea fasciaria 
Parietaria vittaria - boreomantánní druh, vyskytuje spíše v podhorských a hoských 

jehličnatých lesích, housenka žije polyfágně na bylinách a křovinách 
Geometra papilionaria - nápadný druh rozšířený v porostech bříz ve vyšších polohách, 

housenka žije na bříze a olši 
Cyclophora albipunctata 
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Timandra comae 
Idaea muricata - lokální druh teplých křovinatých stanovišť a také chladných vlhčích luk a 

rašelinišť, housenka žije na bylinách a listnatých dřevinách 
Idaea aversata 
Rhodostrophia vibicaria 
Xanthorhoe biriviata 
Ecliptopera silaceata 
Chloroclysta citrata 
Thera variata 
Colostygia pectinataria 
Spargania luctuata 
Perizoma alchemillatum 
 
Hepialidae 
Hepialus sylvinus 
 
Lasiocampidae 
Dendrolimus pini 
Euthrix potatoria - nehojný druh žijící lokálně na vlhkých loukách na travách 
Lasiocampa quercus - široce rozšířený druh, na Třeboňsku lokální na rašeliništích a ve 

světlých borových lesích, housenka žije na borůvce a vřesu 
 
Sphingidae 
Deilephila elpenor 
Hyloicus pinastri 
 
Drepanidae 
Thyatira batis 
Habrosyne pyritoides 
Tethea fluctuosa 
Ochropacha duplaris 
Falcaria lacertinaria - lokální druh vázaný na březové porosty, housenka žije na listech břízy 

a olše 
Drepana falcataria 
Watsonalla binaria - druh rozšířený spíše v teplejších polohách, žije na dubu 
 
Notodontidae 
Furcula bicuspis - vzácnější druh nižších a středních poloh, kde žije v březových porostech 
Leucodonta bicoloria - vzácný a lokální druh vázaný na březové porosty 
Ptilodon capucina  
Ptilodon cucullina 
Notodonta dromedarius 
Notodonta ziczac 
Pheosia gnoma 
Pheosia tremula - vzácnější druh starších březových porostů 
 
Limantriidae 
Lymantria monacha 
Callitera pudibunda 
Callitera abietis -  lokální a vzácný druh ve smrkových lesích vyšších poloh 
Euproctis similis 
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Arctidae 
Arctia caja 
Eilema  complanum 
Eilema depressum 
Coscinia cribraria - vzácný a lokální druh vřesovišť, rašelinišť a světlých lesů na písku, žije 

na vřesu obecném 
Phargmatobia fuliginosa 
Spilosoma lubricipeda 
Spilosoma luteum 
Miltochrista miniata 
Lithosia quadra 
Altomis rubricollis 
 
Noctuidae 
Macrochilo cribrumalis - velmi lokální druh na bažinatých a vlhkých biotopech, housenka 

žije na ostřicích a travách 
Herminia tarsicrinalis 
Rivula sericealis 
Colobochyla salicalis - lokální druh žijící na vrbách a topolech podél vod 
Hypena crassalis - lokální až hojný druh vázaný na vřes a borůvku 
Laspeyria flexula - lokální druh žijící na lišejnících 
Earias clorana 
Bena bicolorana - lokální druh teplejších dubových lesů 
Panthea coenobita - lokální druh jehličnatých lesů středních a vyšších poloh 
Colocasia coryli 
Acronicta alni 
Acronicta cuspis - lokální a vzácný druh olšových luhů 
Acronicta megacephala 
Acronicta auricoma 
Acronicta rumicis 
Simyria  albovenosa - lokální druh bažinatých biotopů, housenka žije na různých druzích trav 
Protodeltote pygarga  
Deltote uncula - lokální druh na vlhkých až bažinatých loukách a rašeliništích, housenka žije 

na ostřicích 
Plusia putnami gracilis - lokální druh vlhkých luk, housenka na rákosu, orobincích, chrastici 

a dalších travách 
Hoplodrina blanda 
Dypterygia scabriuscula 
Russina ferruginea 
Polymixis gemmea  - lokální a vzácný druh vyšších poloh, žije ve vlhčích lesích, housenka na 

travách 
Apamea monoglypha 
Apamea lateritia – lokální, jen místy v horách hojný druh vázaný na luční stanoviště 
Apamea scolopacina - lokální druh lesních okrajů a vlhkých luk, žije na třeslicích, bikách, 

dalších travách a skřípině 
Leucampamea ophiogramma - lokální druh otevřených bažinatých biotopů, žije na rákosu, 

chrastici a zblochanu vodním 
Mesoligia furuncula 
Mesapamea secalis 
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Chortodes minima - lokální druh vázaný na vlhké louky, žije na metlici trsnaté a jiných 
travách 

Chortodes pygmia - lokální druh vázaný na vlhké louky, žije na ostřicích a sítinách 
Mamestra brassicae 
Lacanobia oleracea 
Leucania comma - hojnější druh otevřených lučních biotopů ve vyšších polohách, housenka 

na travách 
Mythimna conigera 
Mythimna pallens 
Mythimna impura 
Panolis flammea 
Pachetra sagittigera 
Ochropleura plecta 
Diarsia brunnea - hojnější druh lesních okrajů a vlhkých luk, housenka žije na vrbách, 

ostružinících, borůvce a dalších dřevinách 
Noctua pronuba  
Noctua  fimbriata 
Noctua janthina 
Lycophotia porphyrea - lokální druh suchých lesních okrajů a vřesovišť, housenka žije na 

vřesu obecném 
Eurois occulta  
Opigena polygona 
Xestia c-nigrum 
Agrotis vestigialis 
Protolampra sobrina - vzácný a lokální druh vlhkých luk, okrajů lesů a rašelinišť, housenka 

žije na bříze, vřesu a brusnicovitých, druh je uveden v červeném seznamu bezobratlých 
v kategorii ohrožený (EN). 

 
Výsledky 
     Na lokalitě bylo během roku 2007 zjištěno celkem 87 druhů motýlů z 11 čeledí. Převažují 
běžnější druhy jehličnatých až smíšených lesů středních a vyšších poloh. Z hlediska 
zkoumaného biotopu je však významná početná skupina druhů vázaných na vlhké louky a 
rašeliniště. Přestože je lokalita plošně poměrně malá, bylo zde zjištěno několik lokálních a 
vzácných druhů vlhkých lučních a rašelinných biotopů. Zajímavý je rovněž výskyt některých 
teplomilných druhů světlých lesních okrajů, druhů vázaných na březové porosty a vřesoviště. 
Z hlediska managementu je důležité při provádění asanačních zásahů v náletových dřevinách 
provádět zásahy tak, aby byla zachována část porostu jednotlivých druhů náletových dřevin 
jako je bříza, osika, olše a vrba. Optimální je postupné prořeďování náletu, které zajistí 
kontinuitu výskytu živných rostlin pro motýly. Vzhledem k výskytu některých suchomilných 
druhů vázaných na vřes by bylo vhodné udržovat osluněné lesní okraje podél cesty bez 
náletových dřevin a podporovat zmlazování vřesu místním narušením půdy. 
 
 
Literatura 
BENEŠ J., KONVIČKA M. (eds.) (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I a II. 
SOM, Praha, 857 pp. 
FAJČÍK J. (2003): Motále strednej Európy I. Bratislava, 173 pp + tabule 
FAJČÍK J. (2003): Motále strednej Európy II. Bratislava, 171 pp + tabule 
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Píďalka Idaea muricata 

 
 
Hřbetozubec Pheosia gnoma 
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Můra Polymixis gemmea 

 
 
Perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) 
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V. Inventarizační průzkum pavouků (Araneae) rašeliniště nad 
Staňkovským rybníkem 
 
Mgr. Aleš Jelínek, Bratrská 175, 380 01 Dačice, ochrana@dacice.cz 
 
 
Úvod a metodika 
 

V loňském roce sebral Ing. Petr Hesoun, při sledování populace vážky lesklice 
severské (Somatochlora arctica) na území rašeliniště nad Staňkovským rybníkem rovněž 
několik vzorků epigeických bezobratlých. Mezi nimi byl předběžně determinován exemplář 
samice pavouka skálovky bažinné (Gnaphosa microps), což je druh zjištěný na našem území 
dosud pouze velice vzácně v mechu horských vrchovišť NP Šumava.  
 V návaznosti na zmíněný nález byl v roce 2007 proveden základní inventarizační 
průzkum druhového spektra epigeických společenstev pavouků rašeliniště nad Staňkovským 
rybníkem pomocí zemních pastí umístěných v období od 20.4. do 20.10. 2007 na dvou 
stanovištích jednak ve výtopě Staňkovského rybníka, jednak na místě bývalého 
Matušovského rybníka. Kromě zemních pastí byly provedeny rovněž individuální sběry 
pomocí standardních entomologických metod, zaměřené na zjištění dalších druhů jak 
epigeonu, tak i vyšších vegetačních pater (smýkání bylinné vegetace, sklepávání větví dřevin) 
 
 
Výsledky 
 

V zoologickém materiálu získaném ze zemních pastí a doplněném individuálními 
sběry bylo zjištěno celkem 273 determinovatelných exemplářů pavouků, patřících 66-ti 
druhům. Systematický přehled druhů, včetně počtu jedinců získaných buď pomocí zemních 
pastí (ZP) nebo individuálním sběrem (IS), je prezentován v následující tabulce.  

Ke každému druhu byla také podle Katalogu pavouků České republiky (Buchar & 
Růžička, 2002) přiřazena charakteristika fytogeografické oblasti, v níž se nachází těžiště 
výskytu druhu na území ČR (TM - Termofytikum a Mezofytikum, M - Mezofytikum, MO - 
Mezofytikum a Oreofytikum, O - Oreofytikum, N - nespecifická, ve všech třech oblastech) a 
charakteristika stupně původnosti či deteriorizace stanovišť obývaných daným druhem (C - 
klimaxová stanoviště, minimálně narušená činností člověka, osidlovaná převážně K-
strategickými druhy; S – druhotná, polopřirozená stanoviště - kulturní lesy, extenzivní louky a 
pastviny ap., osidlovaná druhy se širší ekologickou valencí; D - pravidelně narušovaná 
stanoviště s vysokým stupněm disturbance - intenzivní louky a pole, výsypky, osidlovaná 
převážně r-strategickými druhy). Zvlášť byly zvýrazněny druhy obývající v rámci podmínek 
našeho území výhradně klimaxové ekosystémy (C!). 
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Druh fytog.obl. původ. Z P I S Celkem 

Theridiidae – snovačkovití           

1 Lasaeola tristis M S   1 1 

2 Theridion pinastri T-M S   1 1 

Linyphiidae – plachetnatkovití           

3 Allomengea vidua M S   1 1 

4 Aphileta misera M C! 1 5 6 

5 Araeoncus crassiceps M C 2   2 

6 Bathyphantes approximatus M C 1   1 

7 Centromerus semiater M C! 2   2 

8 Ceratinella brevipes M C 1   1 

9 Drepanotylus uncatus M C! 3 1 4 

10 Erigonella ignobilis M C! 1   1 

11 Lophomma punctatum M S   1 1 

12 Meioneta rurestris N D   1 1 

13 Microlinyphia pusilla N D   1 1 

14 Notioscopus sarcinatus M C! 10   10 

15 Oedothorax apicatus T-M D 1   1 

16 Oedothorax gibbosus M S 18   18 

17 Tallusia experta M S 1   1 

18 Thyreosthenius parasiticus M S   1 1 

19 Walckenaeria kochi M S 3   3 

Tetragnathidae – čelistnatkovití           

20 Pachygnatha clercki M D 1   1 

21 Tetragnatha nigrita M S   1 1 

22 Tetragnatha obtusa M S   2 2 

23 Tetragnatha pinicola T-M S   1 1 

Araneidae – křižákovití           

24 Araneus sturmi M S   2 2 

25 Hypsosinga pygmaea M C   3 3 

26 Nuctenea silvicultrix O C!   1 1 

27 Singa hamata M S   3 3 

Lycosidae – slíďákovití           

28 Alopecosa taeniata O S 1   1 

29 Pardosa prativaga M D 1   1 

30 Pardosa pullata N D 23 4 27 

31 Pardosa riparia N S 4 1 5 

32 Pirata hygrophilus N S 12   12 

33 Pirata latitans M S 1 1 2 

34 Pirata piraticus N S 1   1 

35 Pirata piscatorius M C 17 3 20 

36 Pirata uliginosus O C! 3 2 5 

37 Trochosa spinipalpis M S 18 1 19 

Pisauridae - lovčíkovití           

38 Dolomedes fimbriatus M C 11 2 13 

Oxyopidae - paslíďákovití           

39 Oxyopes ramosus M C   1 1 

Agelenidae - pokoutníkovití           

40 Agelena labyrinthica M S 3 2 5 

Cybaeidae - stínomilovití           

41 Argyroneta aquatica M S 1   1 

Hahniidae - příčnatkovití           

42 Antistea elegans M C 24   24 
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Dictynidae - cedivečkovití           

43 Dictyna pusilla M S   4 4 

Amaurobiidae - cedivkovití           

44 Callobius claustrarius M-O S 4   4 

Liocranidae – zápředkovití           

45 Phrurolithus festivus M S 1   1 

Clubionidae – zápředníkovití           

46 Clubiona reclusa M-O S   2 2 

47 Clubiona stagnalis M S   4 4 

48 Cheiracanthium erraticum M S   3 3 

Gnaphosidae – skálovkovití           

49 Gnaphosa nigerrima M C! 16 1 17 

50 Zelotes clivicola M S 1   1 

51 Zelotes petrensis T-M S 1   1 

Philodromidae - listovníkovití           

52 Philodromus collinus M S 1 1 2 

53 Philodromus emarginatus M S   1 1 

54 Philodromus margaritatus T-M S   1 1 

55 Tibellus maritimus M S   3 3 

56 Tibellus oblongus T-M S   3 3 

Thomisidae – běžníkovití           

57 Misumena vatia T-M S   1 1 

58 Xysticus ulmi M S   5 5 

Salticidae – skákavkovití           

59 Dendryphantes hastatus M S   2 2 

60 Dendryphantes rudis M S   1 1 

61 Evarcha arcuata M S   3 3 

62 Heliophanus flavipes M C   1 1 

63 Marpissa radiata M C   1 1 

64 Neon valentulus M S   1 1 

65 Salticus cingulatus M S   2 2 

66 Synageles venator T-M S   1 1 

    189 84 273 

 

Komentář k faunisticky a ekologicky význačným druhům 
 

Na základě rozboru rozsáhlejšího materiálu (celkem 17 ex., obě pohlaví) byla 
skálovka nalezená Ing. Petrem Hesounem redeterminována jako skálovka mokřadní 
Gnaphosa nigerrima. Přestože se nejedná o původně uvažovaný druh, jde o značně vzácnou 
skálovku epigeonu mokřadních luk s mechovými bulty, která byla vzhledem k celkově 
malému počtu obsazených polí kvadrátové sítě mapy středoevropského mapování organismů 
zařazena do červeného seznamu pavouků České republiky. Nejvíce údajů o výskytu tohoto 
druhu u nás pochází z území CHKO Třeboňsko, přičemž není hlášen z rašelinišť žádného 
našeho pohraničního pohoří. V oblasti Českomoravské vrchoviny byla nalezena dosud pouze 
výjimečně v NPR Dářko v CHKO Žďárské vrchy a v PR Zlatá louka v CHKO Železné hory 
(Buchar, 1992); v loňském roce byla také objevena v materiálu z průzkumu tří rašelinišť 
Javořické vrchoviny (Uhlíková, 2007), a to pouze z lokality Rašeliniště Radlice. 

Epigeická společenstva zkoumaného přechodového rašeliniště jsou význačná rovněž 
populacemi řady regionálně vzácných a zřídka se vyskytujících zástupců naší druhově 
nejbohatší čeledi plachetnatkovití Linyphiidae. Z nich je nutno vyzdvihnout zejména výskyt 
druhů plachetnatka vrchovištní Aphileta misera, plachetnatka bahenní Centromerus semiater 
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nebo pavučenka bažinná Erigonella ignobilis, které sice byli u nás již dříve nalezeny na 
území CHKO Třeboňsko, ale mimo něj již jen velmi zřídka. Z epigeických druhů ostatních 
čeledí za zmínku určitě stojí i nález drobné skákavky mokřadní Neon valentulus, nehojně 
obývající mechové patro a vegetaci podmáčených okrajů rybníků či rašeliniště. 

Z pozoruhodných druhů pavouků žijících na bylinné vegetaci rašeliniště nad 
Staňkovským rybníkem lze uvést například vzácného listovníka bažinného Tibellus 
maritimus nebo skákavku rákosní Marpissa radiata, získané smýkáním v porostech 
vysokých ostřic. Také tyto dva druhy byly zařazeny na základě počtu obsazených polí 
kvadrátové sítě mapy středoevropského mapování organismů do červeného seznamu pavouků 
České republiky 

Velice zajímavé společenstvo pavouků obývá rovněž keřové a stromové patro. 
Nejvýznamnějším druhem zjištěným ve vyšších patrech vegetace sledovaného území je 
bezesporu křižák rašelinný Nuctenea silvicultrix, nalezený při sklepávání větví solitérních 
borovic rostoucích na rašeliništi ve výtopě Staňkovského rybníka. Na našem území byl tento 
druh dosud znám pouze z osmi polí kvadrátové sítě mapy středoevropského mapování 
organismů, přičemž ve třech případech jde o historické údaje starší 50 let. Z tohoto důvodu 
byl křižák rašelinný zařazen do červeného seznamu se stupněm ohrožení podle kritetií IUCN 
v kategorii EN – ohrožený. Každopádně je potřeba tento nález ještě ověřit, poněvadž se při 
průzkumu podařilo získat pouze subadultní exemplář zmíněného druhu.  

Na solitérních borovicích v rašeliništi byla zjištěna také nepříliš hojná skákavka 
borová Dendryphantes hastatus, která je u nás mnohem vzácnější nežli další jí podobná a 
příbuzná skákavka totemová Dendryphantes rudis, která zde žije na stejných stanovištích.  

 
 

Závěr 
 
 Zjištěný počet druhů (18 z 66) i jedinců pavouků přírodních stanovišť minimálně 
negativně narušených lidskou činností dokládá vysokou hodnotu přírodních poměrů a 
zachovalost zdejších rašeliništních biotopů. Mnohé z nich náleží mezi zřídka nacházené až 
vysloveně vzácné druhy naší arachnofauny.  
 Významné druhy pavouků byly zjištěny jak v epigeických společenstvech vlastního 
rašeliniště, tak zároveň ve vyšších patrech přítomné vegetace. Z tohoto důvodu je důležité 
dlouhodobě zajistit dostatečnou rozlohu všechny stávající biotopů, tzn. v maximální míře 
zachovat otevřené plochy s rašelinnými bulty, při probírce dřevin v případě rychlejšího 
zarůstání rašeliniště ponechat vždy solitérní stromy (a to jak živé, tak suché) a při případném 
kosení porostů vysokých ostřic vždy ponechat část neposečenou. 
 

 

Použitá literatura 
 
BUCHAR J., 1992: Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory.- Sborník    
referátů z konference uspořádané u příležitosti 1. výročí vyhlášení CHKO Železné hory, Seč u 
Chrudimi, 28 – 34. 
BUCHAR J. & RŮŽIČKA V., 2002: Katalog pavouků České republiky.- Peres, Praha, 351pp. 
UHLÍKOVÁ H,. 2007: Analýza střevlíkovitých (Carabidae) a pavouků (Araneae) na  
vybraných lokalitách Javořické vrchoviny. Bakalářská práce, ČZU, Praha, 88 pp.  
 
 
 



27 

 
 

Stanoviště zemních pastí v rašeliništi na místě zaniklého Matušovského rybníka 
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Cesta vedoucí po hrázi bývalého Matušovského rybníka odděluje obě plochy vlastního rašeliniště 
suchomilnými porosty s vřesem, obývané ekologicky zcela odlišnými druhy bezobratlých živočichů 
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Rašeliniště nad Staňkovským rybníkem hostí početnou populaci skálovky Gnaphosa nigerrima 
 
 

 
 

Pokoutník nálevkovitý Agelena labyrinthica vytváří nápadné sítě na povrchu rašeliniště i na vegetaci 
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Jedním z nejhojnějších pavouků sledovaného rašeliniště je slíďák potápivý Pirata piscatorius, 
charakteristický druh zachovalých mokřadů středních poloh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

VI. Zjištění obratlovci 
 
 Při průzkumech bezobratlých živočichů byl příležitostně zaznamenán i výskyt 
některých obratlovců. Z obojživelníků byl nalezen skokan krátkonohý (Rana lessonae) a 
skokan štíhlý (Rana dalmatina). Z plazů byly zaznamenány typické duhy rašelinišť – ještěrka 
živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus).  
 Z významných druhů ptáků bylo prokázáno hnízdění vodouše kropenatého (Tringa 
ochropus), který má na Třeboňsku centrum svého hnízdního rozšíření v ČR. 
 V zemních pastech byly zaznamenány dva druhy hmyzožravců: rejsek obecný (Sorex 
araneus) a rejsek malý (Sorex minutus). V ČR se jedná se o široce rozšířené druhy  z nichž 
S.minutus vykazuje těsnější vazbu na mokřadní biotopy. 
 
 

 
 Skokan štíhlý (Rana dalmatina) 
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Doporučení k managementu a ochraně lokality 

 
S ohledem na získané výsledky inventarizačního průzkumu bezobratlých živočichů rašeliniště 
nad Staňkovským rybníkem lze formulovat několik doporučení k zajištění optimální péče o 
tuto lokalitu: 
 

1. Především zabránit  jakémukoliv narušení vodního režimu rašeliniště, zejména 
odvodnění nebo čištění stok. Pokles hladiny vody by měl určitě zásadní dopad na 
vývoj rašeliniště a na nežádoucí rozvoj náletu dřevin. 

2. Vyhloubit několik mělkých tůní na prostoru zazemněného Matušovského rybníka v 
porostech chrastice rákosovité a třtiny šedavé, které poskytnou vhodný biotop dalším 
druhům vázaným na mělké vodní plochy (vážky, vodní brouci, obojživelníci). 

3. Střídavě kosit části porostů vysokobylinné vegetace navazujících na vytvořené tůně, 
pokosenou hmotu odstranit z prostoru rašeliniště. 

4. V případě rychlejšího zarůstání ploch rašeliniště provést probírku dřevin v okrajových 
částech s ponecháním solitérních stromů a keřů. 

5. Udržovat části osluněných okrajů cesty vedoucí po hrázi Matušovského rybníka bez 
zapojeného porostu dřevin (biotop suchomilných druhů živočichů). 

6. Zjištěné výsledky ukazují, že se jedná o velmi významnou lokalitu, proto by bylo 
vhodné, aby příslušné orgány státní správy (MěÚ J.Hradec, Správa CHKO Třeboňsko, 
KÚ-Jihočeský kraj) zvážily možnost ochrany tohoto území. 

 
 

 


