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FAUNA MOTÝLŮ (LEPIDOPTERA) PRÍRODNÍ REZERVACE 
, v o 

"HA VRANKA" NA OKRESE HA VLJCKUV BROD 
v 

Jan Sumpich 

, 
U vod 

V letech 199·6 - 1998 proběhlo na vlhkých loukách u obce Jiříkov na ·O·krese 
Havlíčkův Brod intenzivni sledování fauny motýlů. Tato lokalita byla na zá
kladě výsledků botanických pozorování navržena k vyhlášení přírodní rezerva
ce. Smyslem této práce bylo kvalitativně zmap·ovat faunu motýlů a dle ekolo
gické valence vybraných druhů odhadnout stupeň přirozenosti tohoto navrho-

'"' vaného chrá11ět1ého územL Ekosystém vlhkých luk je na Ceskomoravské vr-
chovin ·ě v posledních letech intenzivně studován a předkládané výsledky tyto 

. znalosti obohacují a doplňují. Těsně před dokončením této práce b·ylo zájmové 
území vyhlášeno Okresnítn úřadem v Havlíčkově Brod~ě přírodní rezervací 

. 
(PR) "Havranka". · 

Stručné zhodnocení entomologického poznání regio.nu 
V širším pojetí Českomoravské vrcho~viny (DEMEK ~et al. 1987) lze kon

statovat potněrně uspokojivý vývoj entomologického poznání v posle·dních cca 
1 Oti letech. Zatímco historickýcl1 údajů je velmi poskrovnu (až na vyjímky 
nebylo území ČMV pokryto ani "Prodromen1 .. " Skaly (SKALA 1911-12, 
1936) ani "Prodromem .. " Sternecka (STERNECK 1929), ·příp. Sternecka 
a Zimmermanna (STERNECK et ZIMMERMANN 1931)), v posledních letech 

•• 

vznikla řada prací, a to· jak ryze faunistických (např. SCHMOGER et al. 1990, 
1995, ŠUMPICH 1993 ), tak účelově ekologicky zaměřených (např. 
LAŠTŮVKA 1990, ŠUMPICH 1995a, 1995'b ). 

Okres Havlíčkův Brod byl po léta neprávem enton1ologicky opomíjen, 
v současnosti je k dispozici již řada faunistických dat. Publikačně byla zpraco
vána fauna motýlů Horní Krupé (ŠUMPICH 199·5b) a Pavlova u Ledče nad 

. 'ol 

Sázavou (SUMPICH 1998a). Obě tyto~ práce přinesly řadu zajímavých a pozo·-
ruhodných nálezů, a to jak faunisticky, tak ekologicky. Sledování fauny motýlů 
PR Havranka je však v regionu prvním výzkumem určitého typu biotopu, 

h d O d k 1 ° ký.. T T V š 0 

f +. " • k.l' a z to oto _ uvo u e o ogtc _ · vyznam prace prevy, UJ ~e vyznam taunistic y. 
Přímo z PR Havranka byl publikován výskyt několika druhů p·ředivek 

v 

(SUMPICH 1998b). 

"ttl' 

2. Charakteristika území z hlediska př·írodních podmínek (L.Cech) 
Komplex vlhkých luk a rákosin ve velmi plochém údolí Jiříkovského poto

ka, na místě dávno zaniklého rybníka, cc.a 1,5 lan Z od obce Jiříkov, 15 km 
SSZ od Havlíčkova Brodu. Zeměpisná poloha lokality je přibližně určena so·u 

... 
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v d . . 49°44'40. " , š'""ky. 15°3-3'20" ' h d I' d 'lky d v k, ra ntcemt · ~~ . I severn1 · Jr: · a . · . . · vyc o n1 .e . . , na mors a 
výška je v r·ozm·ezí 482 - 491 m .. 

, v v 

Uz·emí patří do provincie Ceská vys ·o ·čina, subpro·vincie Cesko-moravská 
v 

soustava, oblast Ceskomoravská vrcho·vina, celek Homosázavská p·ahorkatina, 
pod celek Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsek Chotěb·ořská pahorkatina. 

Geologický podklad tvoří biotitické a sillimaniticko-biotitické pararuly, 
místy migmatitické. Na trvale zamokřených místech jsou vytvořeny gleje, na 
střídavě vlhkých míste·ch pak pseudogleje, přecházející na sušších místech 
k podzolovaným kambizemím, obvykJe písčito.J1linitým. 

Obl k ' , ,. , h ,. I' •• v d ,. ě l , lh'k , h ast, ve , tere se uzemt nac azt, Je razena -o mtrn tep e, v . ·• -e, vrc ·O-

vinné oblasti. Průměrná roční teplota Je 6°C .. Průměrný roční úhrn srážek se 
pohybuje ·okolo 700 mm. Lokalitou protéká střední tok Jiříkovského poto~ka 

pramen.ícího 0,5 km Z od obce Klouzovy, d·o kterého· se v dolní části vlévá 
l , v r k ,. , b V 'w' 'k H ' ,. k J •· 'w' "k k ,. h k evostranny prtto pramentct u o_ ·Ce ·eprt ·ov. om1 u.se . :1r1 ovs e ·o poto·. a 
b·yl ·v minulosti zregulován. V zájmovér11 úze1ní má vodní tok charakter mean
drujícího vysočinného p·otoka, jen část toku je upravena. 

Geobotanic:ká m~apa přirozené vegetace reko11struuje v popisovaném území 
pJípotoční a Juž11í o·lšiny svazu Alno-Ulmion, p:řecl1ázející na sušších n1ístech 
v acidofilní doubravy sv. Genisto-Quercion a bikové bučiny sv. Luzulo-Fagion. 
Přiroz~ená lesní vegeta·ce se v území nezachovala. Významnou změnou na lo
kalitě bylo~ vybudování a zár1ik velkého rybníka, na jel1ož dně vytvořily násled
né sukcesní pochody a lidská činnost podmínky pro vznik současné velmi pest
ré mozaiky mokřadních a lučnfch spo· lečenstev. Místa s hladinou vody trvale na 
povrchu pů~dy, resp. trvale zaplavená js ~ou pokryta plošně. rozsáhlými fortnace
mi rákosi~ a vyso~ký·ch ostřic z rámce svazů Phragmition communis a Caricion 
gracilis. Menší trvale podmáčené plochy· v blízkosti býv·alých ·odvodňovacích 

stružek, 11ezasažené etrtrofizací, odp~ovídají svým složením společenstvům 

svazu Caricio~n r·ostratae. Společenstva eutrofnícl1 trvale zamokřených luk sva
zu Calthion se nalézají jen místně a obvykle již přecház,ejí k vysokobylinným 
for111acím podsvazu Filipen·dulenion. Velmi pěkně se zachov.aly vlhké louky na 
stanovištích se silně kolísající hla~dinou podze1nní vody z rámce svazu Molini
on,. místy s přechody náznaků ke svaz11 rašelin_ných luk Caricion fuscae. Na 
některých n1ístech se začíná projevo·vat 11álet dřevin (iniciální olšiny) a estetic
ký dojem významně posilují solitery a skupiny dřevin, zvláště ·vrby křehké, 
ušaté a pětimužné (Salixfra·gilis, S .. aurita, S~penta1zdra) aj. 

Z významných a ohrožených rostlinných druhů se zde vyskytuje např. siln~ě 

ohrožený hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum - velmi bohatá populace)., 
v.š.ivec lesní (Pedicul,aržs sylvatica),. z ohrožených druhů ostřice blešní (Carex 
pulicaris), vrba rozmarýnolistá (Salix rosntarinifolia), vachta trojlistá (Me
nyan.thes trifoliata), prstnatec májový (D.actylorhiza ntajalis), bledule jarní 
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Tineidae - Molovití 
Morophaga choragella (Den.et Schiff., 1775)- mol horský 
Nemapogon granellus (Linnaeus, 1758) - mol obilní 
Nemap.ogon clenzatellus (Fabr.tcius,. 1781) -mol houbomilný 
Monopis laevigella (Den.et Schiff., 1775) - mol 
Gracillaridae - V zpřímenkovití 
Caloptilia syringella (Fabricius, 1794)- vzpřímenka šeříková 
Yponomeutidae- Předivkovití 

Ypono1neuta evonytnellus (Linnaeus, 1758)- předivka zho~ubná 

Yponon1.euta padellus (Linnaeus, 1758) - předivka ovocná 
Ypononte.uta cagnagellus (Htibner, 1813) - předivka brslenová 
Swa1nmerda1n.ia contpunctella (Herrich-Schaffer, 1855) - předivka 
Argyrestlzia goedartella (Linnaeus., 1758) - molovka olšová 
Arg)resthia corzjugella Zeller, 1839 - molovkajablečná 
Ypsolophidae- Ypsolophinae 
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)- člunkovec dřevobarvý 
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759) - člunkovec 
Plutellidae 
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)- zápředníček p·olní 
Oecopho·ridae - Krásenkovití 
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775) - plochuška 
Agonopterix liturosa (Haworth, 1811) - plochuška 
Agonopterix h)1pericella (Hiibner, 1817) - plochuška 
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)- plochuška bolševníková 
Agonop.terix arenella (Den.et Schiff., 1775) - plochuška lopuchová 
Depressaria badiella (Hilbner, 1796) - plochuška 
Ethn1ia funerella (Fabricius, 1787) - skvrnuška lesní 
Schiffermuelleria similella (Hfibner, 1796) - krásněnka 
Schif!er1nuelleria stipella (Linnaeus, 1758)- krásněnka 
Ticltoni.a tinctella (Htibner, 1796) - krásněnka 
Borkhasetzia ntinutella (Linnaeus, 1758)- krásněnka 
Bisigna procerella (Den~et Schiff., 1775)- krásněnka 
Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)- krásněnka skvostná 
Endrosis sarcitrella (Linnae·us, 1758)- krásněnka skvrnitá 
Pleurota bicostella (Clerck, 1759)- krásněnka dvoulemá 
Diurnea fagella (Den.et :Schiff., 1775) - šedivěnka jarní 
Diurnea lipsiella (Den.et Schiff .. , 1775)- šedivěnka podzimní 
Gelechiidae .. Makadlovkovití 
lsophrictis striatella (Den.et ,Schiff., 1775) ~ makadlovka 
.Eulamprotes atrella (Den.et Schiff., 1775) - makadlovka 
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(Leucojum vernun1), tolije bahenní (P·arnassia pa.lu.stris)., upolín ev·ropský 
(Trollius altissimus) a další ·významné druhy jako škarda čertkusolistá (Crepis 
succisifolia), smldník bahenní (P.eucedanum palustre), olešník kmínolistý 
(Selinu.m carvifolia), svízel severní (Galium boreale), záb~ělník bahenní (Co~ 
marum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), suchopýr úzkolistý 
(Eriophoru.m an,gustifolium), vrbovka bahenní (Epilobiunt palustre) atd. 

Lokalita představuje významný biotop živočichů, z ptačích dnťhů se zde 
pravidelně vyskytuje např· . bekasína otavní (Gallitzago gallinago ), bramborní
ček hn·ědý (Saxicola rubetra) a b·ylo z.d,e zaznan1enáno hníz,dění motáka pocho
pa (Circus aeruginosus). Území je často navštěvováno· vydro·u říční (Lutra 
lutra ). 

V současnosti leží tém·ěř celé území ladem, hospodářsky se využívají pouze 
okrajové části luk. Vlive111 ukončení hospodaření (sklízení luk) .a eutrofizace 
(v okolí toků) probíhají na většině území nežádoucí sukcesní .změny, negativně 

~ovlivňující dochovanou b·iodiverzitu území.. 

3. Metodika 
Průzkum řádu Lepido·ptera v přír~odní rezervaci probíhal od roku 1996 d·o 

" roku 1998 z podnětu Agentury ocl1rany přírody a krajiny CR a O'iaesnf11o úřa-
d H I' '""k' " B · d"" u' ' b I v ...,. ' "d 1 ' h . . 11 v · a v JC o ve - ro -e. ze1n1 y o navstevovano v nepravt e nyc , 1nterva~ 
lech přibližně od poloviny měsíce března do poloviny listopadu. Materiál byl 
' k, d h . d .. ""'1 'l v l K · ' " l b I ""' ". zts . ·· an o · c ytetn. Imag, na z . r~oJe un1e e 10 s vet a. · . tomuto uce u . y o pouziva-

no výb·ojek Tesla RVLX 125 W, .které byly napájeny vlastním zdrojem energie 
( elektroceiltrála).. Spo1ečenstva motýlů s denní aktivitou byla registrována 
indivi ~duálním lovem do sítě. Nebyly sledovány ty sku.piny rnotýlů, které vyža
dují speciální a časov·ě velmi náročné metody sběru, např. sběr vaků, min 

d V v k ' . , I b I ·CJ bl ..... ·v ě d · . ·' , ' ě .. ""' ' apo .. . .· es ery mater1a · y_ pru• ezn _ . etei1n1novan a zapsan, vyznamn JSI 
nálezy byly sebrány, preparovány a jsou depo·novány ve sbírkách autora 
a spolupracujících osob9 .. 

Výsledky 
v o 

Druhy jsou řazeny dle katalo·gu (LASTUVKA et a.l. 1993) s přiřazením 
českého jména dle NOV ÁK et aL ( 19·92) . 

.. 

Přehled zjištěných drultů 

Hepialidae· • Hrotnokřídlecovití 
Hepialus hu.nt.uli (Linnaneus, 1758)- hrotnokřídlec chmelový 
Hepialus hecta (Linnaeus, 1758)- hrotnokřídlec lesní 
Incurvariidae - Kovovníčkovití 

lncurvaria oehlmanniella (Hilbner, 1796) - kovovníček 
.... 
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Acleris variegana (Den.et Schiff., 1775)- obaleč borůvkový 

Acleris logiana (Cl erek, I 759) - obaleč bělavý 

Acleris rufana (Den.et Schiff., 1775)- obaleč 

Acleris lipsiana (Den.et Schiff., 1775)- obaleč 

TrcLchysmia schreiberszana (Frolich, 1828) - obaleč 

Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)- obalečík žlutý 
Eupoecilia arzgustana (Htibner, 1799)- obalečík pestrý 
Ettpoecilia an1biguella (l-ltibner, 1799)- obalečíkjednopásný 

Aethes cnicana (Westwood, 1854)- o,balečík 

Aethe5 margarita12a (Haworth, 1811) - obalečík řebříčkový 

Aethes srrteathnlclnnicltla (Fabricius, 1781) - obalečík 

Celyphcl striana (Den.et Schiff., 1775)- obaleč pampeliškový 
Olethreutes bifcLsciallUS (Haworth, 1811) - obaleč 

Olethreutes lclcun,cznus (Den.et Schiff., 1775)- obaleč jahodníkový 
Olethreutes olivanus (Treitschke, 1830) - obaleč 

Olethreutes rivu.lanus (Scopoli, 1 '763)- obaleč 

Pseud,ohern1enias abietana (Fabricius, 1787) - obaleč 

Hedya pru1ziatza (Hiibner, 1799)- obale,č střemchový 

Hedya {lirtlidioalba (Retzius, 1783)- obaleč jabloňový 

Hedya salicella (Linnaeus, 1758) - obaleč vrb ~ový 

H edya atropunctana (Zetterstedt, 1839) ... obaleč 
Pseudosciaphil,a bran"deriarza (Linnaeus, 1758) - obaleč 

Apotonzis turbidana Htibner, 1825 - obaleč 

Apo~tomis cclpreclncl (Hi.ibner, 1817) - obaleč 

Apotonzis betuletana (Haworth, 1811) - obaleč březinový 

Apoton1is so~rorcularta (Zetterste~dt, 1839) -obaleč 
Apotomis sauciana (Frohlich, 1828) - obaleč 
E1zdothenia quadrLJnaculana (Haworth, 1811) - obaleč čtveroskvmný 

Bactra lanceolana (Htibner, 1799) - obaleč sítinový 
Ancylis laetana (Fabricius, 1775)- obaleč 

Ancylis mitterbacheriatla (Den.et Schiff., 1775) - obaleč hnědoskvmný 

Ancylis upupana (Treitschke, 1835) - obaleč 

Ancylis geminana (Donovan, 1806) - obaleč 

Ancylis badiana (Den .. et Schiff.,, 1775)- obaleč vikvový 
Ancylis unculana (Haworth, 1811) - obaleč 
Epinotla brunnichiana (Linnaeus, 1767) - obaleč 

Epinotia subocellana (Don·ovan, I 806) ·- obaleč 

Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)- obaleč 

Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) - obaleč 
Epinotia tedella (Clerck, 1759) - obaleč smrkový 
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Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758) - makadlovka borová 
Teleio,.des proximellus (Hiibner, 1796)- makadlovka 
Teleiodes decorellus (Haworth, 1812)- makadlovka 
Teleiodes luculellus (Htibner, 1813) - _makadlovka měsíčitá 
Bryotropha galbanella (Zeller, 1839) - makadlovka 
Cltionodes tragicellus (Heyden, 1865)- makadlovka 
Aproaerema anthyllidaella (Htibner, 1813) - makadlovka 
AcanthoJJhila latipennella (Rebel, 1837) - makadlovka 
A_co111psia cinerella (Clerck, 1759) - makad1ovka popelavá 
Anaca1npsis pOJJulella (Cierck, 1759) - tnakadlovka 
Braclzntia refescens (Haworth, 1828) - makadlovka 
Cossidae - Drvopleňovití 

Zeuzera pyrin.a (Linnaeus, 1761) - drvopleň hrušňový 
Lima·codidae - Slimákovcovití 
Apoda lin1acodes (Hufnagel, 1766) - slimákovec dubový 
Choreutidae - Molovenkovití 
Proclzoreutis n1y.llerarza (Fabricius, I 794) - molovenka 
Tortricidae - Obalečovití 

Panden1is cerasana (Htibner, 1786) - obaleč rybízový 
Argyrotaen.ia ljungiana (Thunberg, 1797) - obaleč se111enáčkový 
ArclziJJS podanus (Sc.opoJi, 1763)- obaleč zahradní 
Syndenlis nzusculan.a (Hilbner, 1799) - ,obaleč 

Dichelia histrionan.a (Frohlich, 1828)- obaleč skvrnitý 
Ptycholon1.oides aeriferanus (Herrich-Schaffer, 1 851)- obaleč žlutopásný 
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) - o·baleč pryšcový 
Adox,op/1yes orana (Fischer v.R., 1834) obaleč zimolézový 
Ptycl1oloma lecl1ean.un1 (Linnaeus, 1758) - obaleč stříbročarý 

Capua vulgana (Frolich, 1828) - obaleč 

Pseudargyrotoza conwagana (Fabriciu·s, 1775) - obaleč 
Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)- obaleč stínovaný 
Cnepl1asia con11nunana (Herrich-Schaffer, 1851) - obaleč 

Cnephasia stephensiana (D,oubleday, 1849)- obaleč jitro~celový 

Tortricodes alternellus (Den.et Schiff., 1775) ... obaleč před jarní 
Exapate cong.elatella (Clerck, 1759) - obaleč podzimní 
Aleimma loejlingianunl (Linnaeus, 1758) - obaleč dubinový 
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)- obaleč dubový 
Croesia bergmannža1za (Linnaeus, 1758)- obaleč letnovaný 
Croesiaforsskaleana (Linnaeus, 1758)- obaleč javorový 
Acleris laterana (Fabricius, 179·4)- obaleč azalkový 
Acleris notana (Donovan, 1806)- obaleč 
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Epinotia nisella (Clerck, 1759) - obaleč 
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) - obaleč žlabatkový 
Gypsonoma dealbana (Fróhlich, 18288) - obaleč 

Epiblema cynosbatellum (Linnaeus, 1758)- obaleč trojtečný 

Epiblema uddmannianum (Linnaeus, 1758)- obaleč ostružníkový 
Epiblema foenellum (Linnaeus, 1758) - obaleč skobo vitý 
Epiblema scutulanum (Den.et Schiff., 1775) - obaleč 

Epiblema hepaticanum (Treitschke, 1835)- obaleč 

Eucosma cana (Haworth, 1811) - obaleč bodlákový 
Eucosma campoliliana (Den.et Schiff., 1775)- obaleč 
Spilonota laricana (Heinemann, 1863)- obaleč 
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849) - obaleč 
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) ... obaleč sosnový 
Lathronympha stri.gana (Fabricius, 1775)- obaleč třezalkový 

Cydia p·enkleriaTla (Den.et Schiff., 1775)- obaleč ořech·ový 

Cydia illutana (Herrich-Schaffer, 1851) - obaleč 
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)- obaleč jablečný 

Cydiajungiella (Clerck, 1759)- obaleč 
Epermeniidae - Zoubko·vníčkovití 

Epermenia illigerella (Hiibner, 1813) - zoubkovníček bršlicový 
Pterophoridae - Pernatuškovití 
Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841)- pematuška starčková 
P latyptilia pallidactyla (Haworth, 1811) - pernatuška řebříčková 
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 17.58) - pernatuška trnková 
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)- pernatuška svlačcová 
Pyralidae • Zaviječovití 
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)- zavíječ 

Sciota rhenella (Zincken, I 8 18) - zavíječ 

Phycita roborella (Den.et Schiff., 1775)- zavíječ 

.Dioryctria .abietella (Den.et Schiff., 1775)- zavíječ smrkový 
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) - zavíječ 

Metriostola b·etulae (Goeze, 1778)- zavíje·č 

Conobatl1ra rep.andana (Fabricius, 1798) - z.aviječ 

Assara terebrella (Zincken, 1818) - zavíječ šiško·vý 
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) - zavíječ senomilný 
Crambidae - Travaříkovití 

Acentria ephemerella (Den.et S.chiff.,. 1775) - vílenka bílá 
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)- vílenka nymphaeata 
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)- vílenka okřehko·vá 

D.onacaula mucronellus (Den.et Schiff., 1775)- travařik lemovaný 

~ 
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Chrysoteuclzia culn1ellcl (Linnaeus, 1758)- travařík zahradní 
Crantbus pratelltts (Linnaeus, 1758) - travařík luční 

Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)- travařík obecný 
Crambus perlellus (Scopoli, 1763)- travařík perleťový 

Agriphila stra1ninella (Den.,et Schiff., 1775)- travařík pastvinný 
Catoptria pinet/a (Linnaeus, 1758)- travařík metlicový 
Catoptria falsella (Den.et Schiff., 1775) - travařík 

Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866 - šedovníček 
Scoparia anzbiguali ~· (Treitschke, 1829) - šedovníček rašelinný 
Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855) - šedovníček 
Eudo1tia trutzcicolella (Stainton, 1849) - šedovníček hojný 
Evergestisforjicczlis (Linnaeus, 1758)- zavíječ zelný 
Ev,ergestis pallidata (Hufi1agel, 1767) - zavíječ 

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) - zavíječ purpurový 
Pyrausta ostrinalis (HUbner, 1796) - zavíječ 

Ostrinia nubilalis (Hubner, 1796) - zaviječ kukuřičný 

Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758)- zavij, eč zahradní 
Peri1zephela lancealis (Den.et Schiff., 1775)- zavíječ úzkokřídlý 

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)- zavíječ 

Phlyctaenia perlucidalis (Htibner, 1809) - zavíječ 

Phlyctae11la stacflydalis (Zincken, 1821) - zavíj eč 
Udea lutealls (Htibner, 1809)- zavíječ žlutavý 
Udea olivalis (Den.et Scl1iff., 1775)- zavíječ běloskvmný 

No1nophila noctuella (Den.et Schiff.,, 1775) - zavíječ stěhovavý 

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) - zavíječ kopřivový 

Lasiocampidae- Bourovcovití 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)- bourovec ostružník,ový 
Den,drolirrtus pini (Linnaeus, 1758) - bourovec borový . 
Eutltrix potatoria (Linnaeus, 1758) - b,ourovec trávový 
Cosmotriche lobulina (Den.et Schiff., 1775) - bourovec měsíčitý 
En,dromid,ae - Strakáčovití 

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) - strakáč březový 

Sphingidae- Lišajovití 
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 - lišaj borový 
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) - lišaj lipový 
Laothoe populi (Lin.naeus, 1758) - lišaj topolový 
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) - lišaj vrbkový 
Saturniidae - Martináčovití 

Saturnia p,avonia (Linnaeus, 1758)- martináč habrový 
Hesperiidae .. Soumračníkovití 
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ldaea biselata (Hufnagel, 1767) - žlutoktídlec čtverotečný 
Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)- žlutokřídlec zejkovaný 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)- žlutokřídlec kručinkový 

Sc.otopteryx chenopodia.ta (Linnaeus, 1758) ... vlnočámík sveřepový 
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)- píd'alka v,achtová 
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)- píd'alka netýkavková 
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) - píd'alka dv~ouzubá 

Xanthorhoe spadicearia (Den.et Schiff., 1775)- píd'alka jitrocelová 
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) - píd'alka hojná 
Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759)- píd'alka prvosenková 
Xanthorhoe montanata (Den.et Schiff., 1775)- píd'alka šťovíková 
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)- píd'alka křenová 
Epi'rrhoe tristata (Linnaeus, 1758) - píd'alka povázková 
Epirrhoe alternata (MUller, 1764) - píd'alka obecná 
Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758)- píd'alka kopřivová 
Anticlea badiata (Den.et Schiff., 1775)- píd'alka šípková 
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)- píd'alka maliníková 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)- píd'alka očkovaná 
Eulithis testata (Linnaeus, 1761) - píd'alka mokřadní 
Eulithis populata (Linnaeus, I 758)- píd'alka osiková 
Ecliptopera silaceata (Den.et Schiff.,. 1775) - píd'alka hně,dohlavá 

Ecliptopera capitata (Herrich-Schaffer, 1839) - píd'alka žlutohlavá 
Chloroclysta site·rata (Hufnagel, 1767) - píd'alka lipová 
Chloroclysta citrata (Linnaeus, 17 61) - píd'alka jahodníková 
Chloroclysta truncata (Hufuagel, 1767) - píd'alka borůvková 
Plemyria rubiginata (Den.et Schiff., 1775) - píd'alka dvoubarvá 
Thera firmata (Hiibner, 1822) - píd'alka borovicová 
Thera obeliscata (Htibner, 1787) - píd'alka sosnová 
Thera variata (Den.et Schiff., 1775) - píd'alka proměnlivá 
Thera juniperata (Linnaneus, 1758)- píd'alka jalovcová 

- Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) - píd'alka lísková 
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)- píd'alka zelená 
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)- píd'alka jívová 
Hydriomena impluviata (Den.et Schiff., 1775)- píd'alka olšová 
Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758) - píd'alka vlnkovaná 
Euphyia unangulata (Haworth, 1809) - píd'alka jednozubá 
Epirrita autumnata (B,orkhausen, 1794)- .šedikřídlec vrbový 
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)- píd'alka podzimní 
Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758)- píd'alka konopicová 
Periz.omajlavofasciatum (Thunberg, 1792)- píd'alka žlutop,ásná 
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Thymelicus sylvestris (Poda,, 1761) - soumračník metlicový 
Ochlodes venatus (Bremer et Grey, 1853)- soumračník rezavý 
Pieridae - Běláskovití 

Gonopteryx rhamni (Linnaeus, 1 758)- žluťásek řešetlákový 

Nymphalidae • Babočkovití 
/nachžs io (Linnaeus, 1758) - babočka paví oko 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)- babočka bodláková 
Arg)'ntiis paplzia (Linnaeus, 1758)- perleťovec stříbropásek 

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) - perleťovec kopřivový 
Boloria sele1ze (Den.et Schiff., 1775)- p~erloť ~ovec dvanáctite ~čný 

Satyridae - Okáčovití 

Mela1zargia galathea (Linnaeus, 1758) - okáč bojínkový 
M.aniola jurtil'la (Linnaeus, 1758)- okáč luční 
A)'phantopus hyperantltus (Linnaeus, I 758) - okáč prosíčkový 
Coe110fl)'lnplla pantphilus (Linnaeus, 1758) - okáč p,oháťikový 

Coerzon.y1npha g/)lCer{on, (Borkhausen, 1788) - okáč třeslicový 
Lycaenidae - Modráskovití 
L))caena hi[Jpotl1oe (Linnaeus, 1761) - oht1iváček n1odrolemý 
Polyomnzatus a1na.rzdus (Schnaider, 1792) - modrásek ušlechtilý 
P,olyotnTnatus icarus (Rottemburg, 1775) - modrásek jehlicový 
Drepanidae - Srpokřídlecovití 

Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)- srpokřídlec březový 

Drepanafalcataria (Linnaeus, 1758)- srpokřídlec vrbový 
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) - srpokřídlec dubový 
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)- můřice očkovaná 
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)- můřice bělopásná 
Tethea or (D,en.et Scl1iff., 1775)- můřice obecná 
Tetheella fluctuosa (Hilbner, 1803)- můřice březová 
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)- můřice dvojteč11á 
Achlya flavžcornis (Linnaeus, 1758) - můřice jarní 
Geometridae - Píd'alkovití 
Alsopl1ila aescularča (Den.et Schiff., 1775) - hedvábnice jarní 
Geonzetra papilionaria (Linnaeus, 1758) - zelenopláštník březový 
Cyclop,hora albipunctata (Hufnagel, 1767) - očkovec olšový 
,Cyclophora linearia (Htibner, 1799) - očkovec bukový 
Timandra griseata Petersen, 1902 - žlutokřídlec šťovíkový 

Scopula i1nnzorata (Linnaeus, 1758) -· vlnopásník kostkovaný 
Scopula intmutata (Linnaeus, 1758)- vlnopásník pětipásný 
Idaea din1idiata (Hufnagel, 1767) - žlutokřídlec měsíčkový 

Jdaea serpentata (Ht1.fnagel, 1766) - žlutokřídlec hlinožlutý 
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Perizoma parallelolineatum (Retzius, 1783)- píd'alka pamp~elišková 

Eupithecia linariata (Den~et Schiff., 1775)- píd'alička květelová 

Eupithecia pusillata (Den.et Schiff., 1775)- píd'alička čárkovaná 

Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 - píd'alička jarní 
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 - píd'alička zlatobýlová 
Eupithhecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852 - píd'alička běloskvrnná 

Eupithecia lariciata (Freyer, 1842) - píd'alička modřínová 

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 - píd'alička borová 
Eupithecia lanceata (Rubner, 1825) - píd'alička smrčinová 

Eupithecia selinata Herrich-Schaffer, 1861 - píd'alička děhelová 

Eupithecia centaureata (Den.et Schiff., 1775)- píd'alička smrková 
Eupithecla vulgata (Haworth, 1809) - píd'alička obecná 
Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 - píd'alička chmelová 
Eupithecia satyra ta (Hubner, 1813) - píd'alička hořcová 

Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) - píd'alička pelyňková 

Eupithecia trisignaria Herrich-Schaffer, 1848 ... píd'alička bolševníková 
Eupithecia subumbrata (Den.et Schiff., 1775) - píd'alička hlaváčová 

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) - píd'alička hojná 
Eupithecia exiguata (Hubner, 1813) - pjd'alička dřišťálová 

Eupithecia succenturiata (Linnaeus, ] 758) - píd'alička diviznová 
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) - píd'alička zelená 
Rhinoprora debiliata (Hiibn~er, 1817) - píd'alička 

Aplocera praeformata (Hiibner, 182·6) - píd'alka třezalk·ová 

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) - píd'alka ohnivá 
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)- šedokřídlec olšo·vý 
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)- šedokřídlec osikový 
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 17·94)- šed·okřídlec habrový 
Acasis viretata (Hiibner, 1799) - šed.okřídlec zelenavý 
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)- skvrnopásník lískový 
Semiothisa notata (Linnaeus,. 1758)- krop·enatec březový 
Semiothisa alternaria (Htibner,. 1809) - kropenatec dubový 
Semiothisa signaria (Hiibner, 1809) - kropenatec jedlový 
Semlothisa liturata (Cierck, 1759) - kropenatec sosnový 
Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758)- kropenatec jetelový 
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) -· kropenatec vrbový 
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)- kropenatec žíhaný 
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) ·- kropenatec hasivkový 
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)- zejkovec hlohový 
Cepphis advenaria (Hiibner, 1799) - kropenatec borůvkový 
Sele.ni.a dentaria (Fabricius, 1775)- zejkovec řešetlákový 

... 

' 

I 



I 

268 

Selenia tetralun,aria (Hufnagel, 1767) - zejkovec čtyřtněsíčný 
Odontopera bidentata (Clerck, 1759) - zejkovec dvouzub~ý 

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) - zejko~vec bezový 
Angerona prunaria (Linnaneus, 1758) - zejkovec trnkový 
Apocheima pilosarium (Den.et Schiff., I 775)- drsnokřídlec hrušňový 

Biston betularius (Linnaeus, 1758)- drsnokřídlec březový 

Agriopis Leucop~haearia (Den.et Schiff., 1775)- tm,avoskvmáč dubový 
Agriopis margin,aria (Fabricius, 1776) - tmavoskvrnáč tečkovaný 
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) - tmavoskvmáč zhoubný 
Peribatodes secundarius (Den.et Schiff., 1775)- různorožec jalovcový 
Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)- různoročec jedlový 
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)- různorož·ec vrbový 
Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908) - různorožec černopásý 
Hypomecis roboraria (Den.et Schiff., 1775)- různorožec .dubový 
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)- různorožec ovocný 
Ectropis crep~uscularia (Den.et Schiff., 1775) - různorožec orlíčkový 
Paradarisa co.nsonaria (Hi.ibner, 1799)- různoro~žec lipový 
Aethalura punctulata (Den.et Schiff.,, 1775) ... různoružec olšový 
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)- tmavoskvrnáč vřesový 
Bupalus piniarius (Linnaeus, 1758)- tmavoskvmáč borový 
Cabera pusaria (Linnaeus,, 1758)- světlokřídlec obecný 
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)- světlokřídlec osikový 
Lomographa bimaculata (Fa.bricius, 1775)- tmavoskvmáč dvouskvmný 
Lomographa temerata (Den.et Schiff., 1775) - tmavoskvmáč zahradní 
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767)- běločárník habrový 
Hylae.afasciaria (Linnaeus, 1758)- běločámík smrkový 
Siona lineata (Scopoli, 1763) - bělokřídlec lučn·í 

Notodontidae - Hřbetozubcovití 
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)- hrano~stajník březový 

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)- hranostajník bukový 
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) - hřb·etozubec březový 

Drymonia dodonaea (Den.et Schiff., 1775)- hřbetozubec hně.dý 

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)- hřbetozubec dubový 
Pheosia gnoma (Fabricius, 1 776) - hřbetozubec běloskvrnný 
Pterostoma palpinum (Clerck, 1759)- hřbetozubec dvouzubý 
Eligmodo.nta ziczac (Linnaeus, 1758)- hřbetozubec vrbový 
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)- vztyčnořitka rudoskvmná 
Lymantriidae ., Bekyňovití 
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) - štětconoš ořechový 

Calliteara abietis (Den.et Schiff., 1775)- štětconoš smrkový 
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Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)- bekyně zlatořitná 
Leucoma salicžs (Linnaeus, 1758)- bekyně vrbová 
Lymantria m,onacha (Linnaeus, 1758)- bekyně mniška 
Arctiidae - Přástevníkovití 

Thumatha senex (Htibner, 18,08) - Iišejníkovec mokřadní 
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)- lišejníkovec bělavý 
Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758)- lišejníkovec hlínožlutý 
Eilema complanum (Linnaeus, 1758)- lišejníkov~ec vroubený 
Eilen1a lurideolum (Zincken, 1817)- lišejníkovec obecný 
Eilema deplanum (Esper, 1787) - lišejníkovec žlutokrajný 
Arctia caja (Linnaeus, 1758) - přástevník medvědí 
Diacrisia sannio (Linrtaeus, 1758)- přástevník chrastavcový 
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)- přástevník máto~vý 

Spilosoma lute.um (Hufnagel, 1766)- přástevník bezový 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) - přástevník šťovíkový 

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)- přástevník hluchavkový 
Noctuidae- Můrovití 

Trisateles e1nortualis (Den.et Schiff., 17.75)- žlutavka běločárná 
Herminia tarsicrinalis (Knoch,. 1782)- žlutavka vějířová 
Herminia grisealis (Den.et Schiff., 1775)- žlutavka šedavá 
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) - hnědavka drobná 
Hypena crassalis (Fabricius, 1787) - zobonosec borůvkový 
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)- zobonosec kopřivový 
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) - sklepnice o·becná 
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)- stužkonostka olšová 
Catocalafulminea (Scopoli, I 763)- stužkonostka švestková 
Tyta luctuosa (Den.et Schiff., 1775)- tmavoskvrnka svlačcová 
Laspeyria flexula (Den.et Schiff., 1775) - hnědopáska lišejníková 
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) - můrka listová 
Pseudožpsfaganus (Linnaeus, 1758)- zeleněnka buková 
Panthea coenobita (Esper, 1785)- běloskvrnka smrková 
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) ~ běloskvrnka lísko~vá 

Acronicta megacephala (Den.et Schiff., 1775)- šípověnk,a velkohlavá 
Acronicta a lni (Linnaeus, I 758)- š'Ípověnka olšová 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)- šípověnka trnková 
Acronicta auricoma (Den.et Schiff., 1775)- šfpověnkajív~ová 

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)- šípověnka hojná 
Cra11iophora ligustri (Den.et Schiff., 1775) -· šípověnka jasanová 
Cryphia algae (Fabricius, 1775)- šípověnka 

Deltote banklana (Fabricius, 1775)- světlopáska stříbřitá 
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Deltote uncula (Clerck, 1759)- světlopáska. bahenní 
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)- světlopáska ostružníkovitá 
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) - světlopáska ostřicová 

Plusia putnami (Grote,, 1873)- kovolesklec západní 
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) - kovolesklec šedivkový (v případě 

opodstatněné existence druhu Diachrysia tutti byly na lokalitě zjištěny oba 
druhy) 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)- kovolesklec gam.ma 
Autographa pulchrina (Haworth, 1809)- kovolesklec brusnicový 
Autographa bractea (Den.et Sciff., 1775)- k·ovolesklec jestřábníkový 
Abrostola trigemina (Werneburg, 1864)- kovolesklec čemočárný 
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)- kovolesklec žahavkový 
Elaphria venustula (Htibner, 1790)- blýskavka narůžovělá 
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) .. blýskavka ptačincová 
Hoplodrina blanda (Den.et Schiff~, 1775)- blýskavka pampelišková 
Dipterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)- blýskavka šťovíko·vá 

Rusinaferruginea (Esper, 1785)- blýskavka opencová 
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)- blýskavka ostružníková 
Phlogopho·ra m.eticulosa (Linnaeus, 1758) - blýskavka mramorovaná 
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1758)- blýskavka vrbová 
lpimorpha subtusa (Den.e Schiff., 1775) - blýskavka topolová 
En.argia paleacea (Esper, 1788)- blýskavka žlutá 
Parastichtis ypsillon (Den.et Schiff., 1775)- blýskavka lužní 
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) ... blýskavka dravá 
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)- polnice hnědá 
Agrochola litura (Linnaeus, 1758)- polnice vrbková 
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) - zimovnice dravá 
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)- zimovnice brusnicová ~ 

Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)- zimovnice 
Conistra rubiginea (Den.et Schiff., 1775)- zimovnice rezavá 
Brachy,onycha nubeculosa (Esper, 1785) - dřevobarvec jarní 
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1777) - jasnobarvec vrbový 
Lithophane socia (Hufnagel, 1766)- dřevobarvec stromový 
Xylena vetusta (HUbner, 1813) - dřevobarvec luční 
Dichonia convergens (Den.et Schiff., 1775)- pestroskvrnka hnědošedá 
Antitype chl (Linnaeus, 1758)- pestr~oskvrnka orlíčková 

Blepharita satura (Den.et Schiff., 1775)- pestroskvrnka zimolézová 
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) - šedavka trávová 
Apamea lithoxylea (Den.et Schiff., 1775)- šedavka žlutavá 
Apamea sublustris (Esp·er, 1788)- šedavka žlutá 
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Panolis jlammea (Den.et Schiff., 1775)- sosnokaz borový 
Egira conspicillaris (Linna~eus, 1758)- můra trávová 
Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)- můra luční 
Axylia putris (Linnaeus, 17 61) - osenice žlutavá 
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)- osenice čekanková 
Diarsia mendica (Fabricius, 1775) - osenice lesní 
Diarsia ,brunnea (Den.et Schiff., 1775)- osenice hnědá 
Diarsia rubi (Vieweg, 1790)- osenice luční 
Diarsia florida (Schmidt, 1859) - osenice 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) _, osenice šťovíková 
Noctua comes Htibner, 1813 - osenice prvosenková 
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)- osenice zemáková 
Eurois occulta (Linnaeus, 1758)- osenice velká 
Opigena polygona (Den.et Schiff., I 775)- osenice jižní 
Grap,hiphora ,augur (Fabricius, 1775)- osenice ptačí 
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)- osenice černé C 
Xestia ditrapezium (Den.et Schiff., 1775) - osenice obecná 
Xestia triangulunl (Hufnagel, 1766) - osenice trojúhlá 
Xestia baja (Den.et Schiff., 1775) - osenice rulíková 
Xestia rhomboidea (Esper, 1790)- osenice hluchavková 
Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) - osenice stínovaná 
Xestia xanthographa (Den.et Schiff., 1775)- osenice žlutoskvrnná 
Cerastis rubricosa (Den.et Schiff., 1775) - osenice jarní 
Cerastis leucog.rapha (Den.et Schiff., 1775)- osenice jívo,vá 
Anaplectoides prasinus (Den.et Schiff., 1775) - osenice travní 
Agrotis exclamatio,nis (Linnaeus, 1758)- osenice vykřičníková 
Agrotis segetum (Den.et Schiff~, 1775) - osenice polní 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) - osenice ipsilonová 

• 

P'řehled součtů druhů dle jed.notlivých ,čeledí 

Během studia fauny motýlů přírodní rez,ervace "Havranka" na okrese Hav-
. líčkův Brod v letech 1996-1998 bylo zjištěno 452 druhů motýlů .. Vzhledem k 

faktu, že nebyly aplikovány speciální metody sb,ěrů, lze konstatovat, že suma 
zjištěných druhů je úměrná přírodním poměrům regionu a inverzním podmín
kám lokality. 
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Apamea crenata (Hufnagel, 1766) - šedavka lemovaná 
Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)- šedavka rudá 
Apamea rubriren,a (Treitschke, 1825)- šedavka rudo,skvrnná 
Apamea remissa (Hiibner, 1809) - šedavka mnohotvárná 
Apamea unanimis (Hi.ibner, 1813)- šedavka bahenní 
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) - šedavka obilná 
Apamea scolopacina (Esper, 1788)- šedavka třeslic ,ová 

Apamea ophiogramma (Esper, 1794)- šedavka hnědoskvmná 
Oligia strigilis (Linnaeus., 1758) - šedavka kroužk~ovaná 

Oligia latruncula (Den.et Schiff., 1775) - šedavka menší 
Mesapan1ea secalis (Linnaeus, 1758) - šedavka žitná 

. 
MesaJJamea didyma (Esper, 1788)- šedavka p~řehlížená 

Hydraecia micacea (Esper, 1789) - šedavka luční 
Gortynajlavago (Den.et Schiff., 1775)- šedavka diviznová 
Celaena leucostigma (HObner, 1808)- šedavka pobřežní 
Chortodes mini1na (Haworth, 1809) ... travařka nejmenší 
Chortodes pyg1nina (Haworth, 1809) - travařka bažinná 
Discestra trifolii (Hufnagel, I 766) - můra jetelová 
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)- můra kapustová 
Lacanobia contigua (Den.et Schiff., 1775)- můra pestrá 
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)- můra březová 
Hada nana (Hufnagel, 1766)- můra pampelišková 
Melanchra persicaria (Linnaeus, 1761)- můra černá 
Melanchra pisi (Linnaeus, 1758)- můra hrachová 
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)- můra zelná 
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)- můra jitrocelová 
Le,ucani'a obsoleta (Htibner, 1803)- plavokřfdlec pobřežní 

Mythi1nna ture a (Linnaeus, 1761) - plavokřídlec 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) - plavokřídlec bledoskvrnný 
Mythimna albipuncta (Den.et Schiff., 1775) - plavokřídlec bělotečný 
Mythimna pudorin,a (Den.et Schiff., 1775) - plavokřídlec ostřicový 
Mythimna straminea (Treitschke, 1825) - plavokřídlec šedožlutý 
Mythimna impura (Hubner, 1808) - plavokřídlec luční 
Mythimna p,aflens (Linnaeus, 1758) - plavokřídlec step11í 
,Qrthosia incerta (Hufuagel, 1766)- jarnice březnová 
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) - jarnice ovocná 
Ortl1osia cruda (Den.et Sc'hiff., 1775) - jarnice menší 
Orthosia opi1na (Htibner, 1809) - jarnice šedá 
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)- jarnice lipová 
Orthosia gracilis (Den.et Schiff., 1775)- jarnice hladká 
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Tabulka 1: Sumy druhů motýlů dle jednotlivých čeledí zjištěných na studiní 
ploše během let 1996 - 1998 

Celkem 452 

.. 
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Souhrnný komentář k faunisticky a ekologicky nejzajímavějším druhům 
Není-li uvedeno jinak, veškerý dokladový materiál je uložen ve sbírce auto-

ra. 

Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794) 
Materiál: 5.6.1998 1 ex., colL 

v 

Siroce rozšířený eurosibiřský druh s trofickou preferencí na Scutellaria, 
Lamium. Z Českomoravské vrchovin.y je známo několik faunistických dat, 
před·evším ze severní části regionu. 

Acleris lipsiana (Den.et Schiff.,. 1775) 
Materiál: 23.4.1998 1 ex., colL 

Olyfágní druh, který preferuje borůvku (Vaccinium sp.) a břízu (Betula sp.). 
Z Českomoravské vrchoviny dosud nebyl uváděn. 

Trach.ys1nia schreibersiana (Frolich, 1828) 
Materiál: 5.6.1998 1 ex., coll. 

Polyfágní druh, housenka žije na listnatých dřevinách (Ulmus sp., Populus 
v 

sp . .). První nález pro Ceskomoravskou vrchovinu. 

Apotomis sauciana (Frolich, 1828) 
Materiál: 7.6.1998 1 ex., coll. 

. ~ 

Tyrfofilní ~druh, housenka žije na borůvce (Vaccinium sp.). V regionu CMV 
byl zjištěn na významných rašeliništích a v jehličnatém lese vyšších poloh 
(ŠUMPICH 1997 [ms], ŠUMPICH 1998 [ms]. 

Ancyl.is upupana (Treitschke, 1835) 
Materiál: 7.6.1998 2 ex., coll. 

~ 

Zřejmě lokální a nehojný druh obaleče, který dosu·d nebyl na CMV pozoro- ~ 

ván. Housenka je polyfágní na listnatých dřevinách (Betula sp. Ulmus sp.). 

Ancylis geminana (Donovan, 1806) 
Materiál: 5.6.1998 2 ex., coll. 

Bažinný druh, který bývá na Českomoravské vrchovině pozorován zejm. na 
rašeliništích. V PR H.avranka patří k nejvýznamnějším nálezům. 

Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841) 
Materiál: 20.7.1998 I ex., coll. 

Stenoekní druh pernatušky vázané na Senecio sp .. Tato vazba předurčuje 
stanovištní preferenci druhu na vlhké louky, lesní světliny, apod. 
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Brenthis ino (Rottemburg, 1775) 
Materiál: 21.6.1998 5 ex., co ll. 
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V České republic·e velmi lokální druh, přičemž severní a střední část Čes
ko,moravské vrchoviny patří k územím, kde bývá lokálně velmi hojný. V době 
svého výskytu patří na lokalitě k nejhojnějším druhům diumálního společen
stva. Housenka žije na Filipendula sp. a Sanguisorba sp .. Typizační druh při
rozených vlhkých luk. 

Orthon,ama vittata (Borkhausen, 1794) 
Materiál: 6.6.1996 1 ex. 

Bažinný druh píd'alky, který nikde nebývá hojný. Housenka je potravně 
specializována na Galium palustre, dle některých autorů přijímá i jiné rostliny, 
např. vachtu (Menyanthes sp.). Významný nález z hlediska typizace biotopu. 

Eulithis testata (Linnaeus, 17 61) 
Materiál: 4.9.1996 1 ex. 

Tyrfofilní druh, který na rašeliništích dosahuje vys,o,ké abundance. V navr
hované PR Havranka byl druh zjištěn pouze v jednom exempláři, přesto je 
nález důkaz·em značné druhové diversity území a vysokého stupně p,řirozenosti 

i přilehajícího jehličnatého lesa, kde se housenka vyvíjí na borůvc~e (Vaccinium 
sp. ). 

Thera juniperata (Linnaeus, 1758)- píd'alka jalovcová 
Materiál: 3.11.1996 1 ex. 
Eupithecia pusillata (Den.et Schiff., 1775) 
Materiál: 4.9.1996 1 ex. 

Oba druhy jsou úzce vázány na přítomnost jalovce (Juniperus) a z tohoto 
důvodu velmi často, doprovází šlechtěné konifery, čímž. jejich troJická vyhra
něnost ztrácí v obydlených enklávách bioindikační význam. Oba nálezy jsou 
zajímavé především faunisticky. ~ 

Acasis viretata (Hiibner, 179'9) 
Materiál: 6.6.1996 I ex., coll. 

Velmi vzácný druh listnatého lesa, resp. křivinného patra. Na Českomorav
ské vrchovině byl zjištěn na řadě lokalit, avšak vždy jednotlivě a velmi vzácně. 
Housenka je polyfágní na Ligustrum sp., Fra.ngula sp., Crataeg.us sp. a dal
ších). 

... 



276 

, Calliteara abietis (Den.et Schiff., 1775) 
Materiál: 14.7.1996 1 ex,., coll. 
, Druh bývá ,obecně uváděn jako vzácný a lokální, na Českomoravské vrcho
vině patří k typickým prvkům přirozeného jehličnatého lesa a na mnohých 
lokalitách nebývá vzácný. Housenka žije na smrku a jedli (P'icea sp. a Abies 
sp.). 

Th.umatha senex (Hi.ibner, I 808) 
Materiál: 20.1.1998 2 ex., co ll. 

Charakteristický druh bažin, hojný bývá i na rašeliništích. Typický druh 
sledovaného území. Housenka je polyfágní na mechách a lišejnících. 

Deltote uncula (Clerck, 1759) 
Materiál: 27.6.1998 1 ex. 

Podobně jako předchozí druh preferuje Deltote uncula bažiny a vlhké lou
ky. Troficky je vázán na Carex sp., Cyperus sp .. Bioindikační druh sledované
ho typu stanoviště. 

Plusia putnami (Grote, 1873) 
Materiál: 3.7.1996, 14.7.1996, 25.6.1997 2 ex., coll.; 3.7.1997 

Vlhkomilný druh kovolesklece, který v posledních cca 20 letech z lokalit 
zcela vytlačil habituálně velmi podobný druh P.festucae. Oba druhy se vyzna
čují ob,dobnými ekologickými nároky, housenka žije na travých, ale i na Alisma 
sp. Na sledované lokalitě Je velmi hojným druhem . 

. 

Autographa bractea (Den .. et Schiff., 1775) 
Materiál: 8.8.19'97 1 ex., coiL 

V posledních letech velmi vzácný kovolesklec, přičemž příčiny jeho mizení 
jsou nejasné. Housenka je polyfágní na různých bylinách. Z hlediska vertikál
ního rozšíření preferuje vyšší vegetační stupně (5-6), v nížinách chybí. 

Dichonia convergens (Den.et Schiff., 1775) 
Materiál: 8.10.1996 1 ex., coll. 

Teplomilný druh autumnálního aspektu, troficky vázaný na dub (Quercus 
sp.). Na lokalitě, podobně jako řada dalších, má své útočiště na staré původní a 
dnes nefunkční hrázi, kde vedle dubu roste i několik dalších druhů dřevin, které 
se významně podílejí na druhové diversitě motýlů (např. trnka, růže, apod.) 
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Brachyonycha nubeculosa (Esper, 1785) 
Materiál: 7.4.1996 1 ex., coll., 1.4.1998 2 ex., coll. 

Nápadný druh praevemálního aspektu, který v regionu nenf p~říliš, hojný. Ve 
sledovaném území byl zjištěn ~o~pakova.ně. Housenka je polyfágnf na dřevinách 
(Betu/a sp., Ulmus sp., Quercus sp. a dal.). 

Apamea rubrirena (Treitschke, 1825) 
Materiál:· 14.7,.1996 1 ex., coll. 

Horský druh vlhkých luk, okrajů lesů, lesních světlin. Housenka žije na 
travách. A. rub~rirena nebývá nikde p~říliš hojná. Patří k typickým, chorologicky 

, , , I o vyznamnym na ezum . 
• 

Apamea unanimis (Hlibner, 1813) 
Materiál: 3.7.1996, 3.7.1997, 5.6.1998 2 ex., coll. 

Typický druh vlhkých luk, na lokalitě byl zjištěn velmi l1ojně. Housenka je 
oligofágní na travách, preferuje Phalaroides sp .. 

Chortodes n1inima (Haworth, 1809) 
Materiál: 14.7.1996, 28.7.1996, 20.7.1998 1 ex .. , coll. 
Chortodes pyg1nina (Haworth, 1809) 
Materiál: 30.9.1996, 6.9~1997 

Oba druhy se vyznačují obdobnou ekolo,gickou valencí a sv~ojí abundan~cí 

na lokalitě indikují stupeň přirozenosti sledované lokality. V PR Havranka byly 
pozorovány pravidelně a v příhodných termínech velmi hojně. Housenky jsou· 
oligofágní na travách. 

Leucania obsoleta (Hiibner, 1803) 
Materiál: 5.6.1998 1 ex., coll. 

Charakteristický druh litorálu. a velkých porostů rákosu. Zj ištěnf tohoto 
druhu indikuje přítomnost rákosin i na této na lokalitě. Housenka žije na 
Phragmites sp .. 

Mythlmna stramin,ea (Treitschke, 1825) 
Materiál: 20.1.1998 1 ex~, co ll. 

Poměrně teplomilný druh můry obdobných ekologických nároků jako před-
. ...... 

chozí. Na Ceskomoravské vrchovině byl dosud zjištěn pouze v jednom exem-
. . ...... 

pláři v NPR Rado~stínské raš~eliniště (okres Zd'ár nad Sázavou). Významný 
nález ekologicky i faunisticky. · 

' 



Orthosia opima (Hi.ibner, 1809) 
Materiál: 22.4.1996 1 ex., coll. 
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Bioindikační druh vlhkých a podmáčených 1uk, kde mnohdy dosahuje 
značné početnosti. 

Rozbor synuzie motýlů dle ekolo~gických nároků 

Zhodnocení synuzie motýlů z hlediska nároků na klima 

Tabulka 3: Přehled vybraných dru
hů se specifickými ná
roky na klima zjiště

ných na Havrance 

drul1y ciJarakteris-

tické pro nižší vege

tačn.í stup1zě (1 - 2) = 
teplomiltzé (stepní) 

druhy 
-

E.congelatella 

A.loejlinglanum 

A .. ha, mana 

O. nubilalis 

A.b.adiata 

B·. nubeculosa 

D.convergens 

E.abbreviata 

druhy cltarakte-

ristické pro vyšší 

vegetač1zí stupně 

(5 a v.íce) = Jzorské 

(lesní) druhy 

C .. lobulina 

T.fluctuosa 

A .. bractea 

A. rubrirena 

E.occ.ulta 

I. O. ,bracteella 

S.signaria 

H. c rassalis 
I 

1 A.sauciana 

__ migranti 

P.xylostella 

A.gamma 

P.meticulosa 

A.ipsilon 

v 

Ceskomoravská vrchovina 
nepatří k typickým horským útva
rům, přesto oplývá vhodnými 
podmínkami pro řadu horských 
druhů motýlů. Souvislost klimatu 
s nadmořskou výškou využil 

/ 

ZLATNIK (1963) k stanovení 
základních vegetačních stupňů, 

které jsou pak charakterizovatel
né měřitelnými atributy, přede

vším roční sumou teplot, průměr
nou teplotou vzduchu a průměr
nými srážkami. Navrhovanápří

rodní rezervace patří do 5. -jed
lobukového - vegetačního stupně ,. 

Z pohledu nároků motýlů na 
klima je možno stanovit tři zá
kladní skupiny druhů, a to: 

1) druhy, jejichž těžiště vý-
kyt 1 v, • v v, h l h, h s u ezt v ntzstc . po o · ac 

a pro některé ~ nich leží lokalita 
na horní hranici jejich výskytu 

2) druhy, které se vyskytují 
a rozmnožují v široké škále ve
getačních stupňů; sem se řadí 

i druhy, které jsou pro 
5. vegetační stupeň zcela typické 
a jejichž nároky na klima jsou 
mnohdy vyhraněné (vrchovinné 
druhy) 

3) druhy, pro něž leží lokalita na spodní hranici výskytu (horské druhy) 
V souvislosti s nadmořskou výškou a teplo- (chladno-) milností motýlů je 

nutno neopomenout význam typu stanoviště, kde např. izolovaný stepní biotop 
v nadmořské výšce 50,0 - 600 m n. m. může obývat podstatně více druhů typic-
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kých pro 1. - 2. veg. stupeň než např. severně exp·onovaný biotop v nadmoř. 
výšce 100 - 200 m n. m. (tzv. azonálie, azonální biotopy ve smyslu 
KRÁLÍČEK et POVOLNÝ 1978). 

Zhodnocení synuzie motýlů z hlediska nároků na živnou rostlinu 
Potravní specializace jednotlivých druhů je velmi ronnanitá. Zatímco ně

které druhy jsou na živnou rostlinu zcela nevyhranění a jejich housenky poží
rají různé druh·y bylin až po širokou škálu dřevin, a to jak jehličnanů, tak list
natých stromů a keřů, pak některé se neobejdou bez konkrétního rostlinného 
druhu. Obecně známé kategorie dle trofické náročnosti jsou tři, jejich př~esné 

charakteristiky se dle různých autorů však mohou lišit. Mezi monofágy se řadí 
druhy, které jso~u vázány na jeden druh, dle některých autorů na skupinu druhů 
jednoho rodu (tohoto názoru se drží toto hodnocení), oligofágové požírají 
skupinu rostlin v rámci jedné čeledě, polyfágové jsou vesměs nevyhranění 

. 
( euryekie ). Hodnocení druhů dle vazby na živnou rostlinu vychází nutně ze 
znalostí ekologie jednotlivých druhů. Specializované práce na vybranou skupi
nu motýlů si kladou za cíl podat vyčerpávající přehled dosud známých živných 
rostlin k jednotlivým druhům motýlů, z nichž mnohdy vyplyne skutečnost, že 
druh po léta považovaný za monofága vlastně monofágem není, příp . se vy
krystalizuje skupina druhů. , u nichž není živná rostlina známa dosud a tudíž 
jsou tyto druhy (mnohdy i taxonomicky velmi komplikované) k ekologickému 

v o 

hodnocení zcela nepoužitelné (c.f. LASTUVKA 1989, a dal.). Studie zaměřené 
na širo~kou škálu skupin motýlů se proto musí oprostit od detailn.íh.o trofického 
rozboru jednotlivých druhů a využívají již známých závěrů. Pro ko~nkrétní 

hodnocení fauny motýlů se autor přidržel shrnující práce Kocha (KOCH 1988), 
doplněné údaji z KRAMPL (1973), RAZOWSKI (1987) a někt. dalších. Bota
nická nomenklatura je pfevzata z HADAČ, JIRÁSEK et BUREŠ (1994). 

Z hlediska trofické vyhraněnosti jsou charakteristickými druhy PR Havran
ka luční druhy vázané na trávy a C.obsoleta a.M.straminea vázané na rákos ... 

Tab. 4: Přehled mono·fágních a oligofágnfch druhů s přiřazením k živné rostlině 

Polyfágové 27 4 

Oligofágové 106 

Musei (Lichenes): (S.ambigualis) 

(S. basistrigalis) 

(S.ancipitella) 

(T.senex) 

Mon·ofágové 72 
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Betulaceae: A.goedartella 

T.proximellus 

F.bicuspis 

F.lcicertinaria 

D.falcataria 

E.nebulata 

A.putzctulata 

A.sororculancz 

E.tetraquetrana 

Caryophyllaceae: 
' 

Polygonaceae: T.griseata 

L.hippothoe 

Hypericaceae: 

Violaceae: 

Salicaceae: H.salicella 

P. brande riana 

A .. capreana 

A.laetana 

E.nisella 

S.libatrix 

L.populi 
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Fagus: 

Betu Ia: 

Alnus: 

Silene: 

D. ruficornis 

(T viridana) 

(W.binaria) 

(P~roborella) 

( C. repatlda1za) 

(A.leucophaearia) 

( Y. ustella) 

(S.fagi) 

A.flavicorttis 

T.fluctuosa 

P.gnoma 

A.logiana. 

A.betuletana 

M.betulae 

(A.lipsiana) 

(A.upupana) 

(E.ramela) 

P. rubiginata 

P.jl,avofasciatum 

Hypericum: A.liturosa 

Viola: 

Populus: 

.Salix: 

E.atrella 

L.strigana 

A.hypericella 

A.praeformata 

B.selene 

S. rlzene lla 

I.subtusa 

(E.populata) 

(T.schreibersiana) 

B. vi1ninalis 

A.ocellana 

E.subocellana 



Lichenes: E.lutarellun1 

E. con1planum 

E.lurideolum 

E.deplanum 

Hypolepidaceae: 

Pinaceae: D.abletella 

A. terebrella 

C'.lobulina 

S.pinastri 

E. talttillaria 

S.signaria 

S.liturata 

P.secundarius 

C.abietis 

P. coeno!Jita 

P.jlan1n1ea 

D.l1istrion.an.a 

D.pi1zi 

(E.tedella) 

Cupressaceae: 

Berberidaceae: 

Urticaceae: 

Fagaceae: A.mitterbachian.a 
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Pteridiutn: P. chlorosata 

Pinus: 

E.dodecella 

R.pinivorana 

R.pinicolana 

H.fasciaria 

T.jir1nata 

T.obeliscata 

B.piniarius 

O. bifascia!tus 

D. S)'lvestrella 

Picea: E.lanceata 

A.latipennella 

(T..variata) 

Larix: P.aeriferanus 

S.la ricat1a 

E. lariciata 

Clz~ tragicellus 

Abies: P.abietana 

Juniperus: T.juniperata 

E.pusillata 

(E.exiguata) Berberis.: 

Urtica: 

Quercus: 

A. trige111ina 

A.triplasia 

(E.hortulata) 

(H.proboscidalis) 

(I. i o) 

A.lo,eflingianum 

Z .. isertan.a 

E. ab,.breviata 

'' 



... 

Ericaceae: 

T.or 

E.ziczac 

C.curtula 

L.salicis 

A. megacephala 

C.nupta 

P.ypsillon 

Vacciniaceae: 

Brassicaceae: 

Grossulariaceae: 

Amygd~laceae: 

Malaceae: 

Rosaceae: 

P.xylostella 

E.forficalis 

X.designata 

X.fluctuata 

( Y.padellus) 

B.ino 

Fabaceae: A.,anth,yllidella 

S.chenopodiata 
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Ca1luna: P.bicostella 

Vaccinium: A.sauciana 

Ribez: 

Padus: 

Prunus: 

Malus: 

Sorbus: 

Rubus: 

I. oehlmanniella 

R.debiliata 

(H.crassalis) 

(E.testata) 

(E.1ninistrana) 

(A.lipsiana) 

( E.assimillata) 

Y. evonymellus 

(C.fulminea) 

(C.pomonella) 

S. compuncte lla 

M. albicillata 

E. uddmannianum 

T.batis 

H.pyritoides 

Rosa: A.badiata 

(C.bergmanniana) 

(E.cynosbatellum) 

( C.forsskaleana) 



Poaceae: C.pratellus 

C.lathon.iellus 

C.perlellus 

E~ stramirzella 

R. se ricealis 

D.pygarga 

D.deceptoria 

A.l ithoxylea 

A. n1ono g lyp.ha 

A.crenata 

A.lateritia 

A. unaf'lil1lis 

A.sublustris 

A. rubriretJ.a 

A. ren1.issa 

A.sordetzs 

A. scolopacit1.a 

A .. o fJhi.o g ranltna 

O.strigilis 

0 .. latruncula 

M.secalis 

M. did)JI1la 

C h .. ntin i 1na 

Ch.pygnzin.a 

M.ferrago 

M. albipuncta 

M.in1.pura 

M.pudorina 

C.grantinis 

T.sylvestris 

O. venatus 

M.galatltea 

M.jurtina 

_ A~ hype ranthus 
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Phragmites: L.obsoleta 

M. stramirzea 

I 

' '' 
I 

' 

---



.. 

LctTlnaceae: 

C.pam.philus 

C.glycerion 

( B. rufescens) 

(P.casta) 

(E.potatoria) 

( D. bankiana) 

( P.sagittigera) 

(X. rlzo1nboidea) 

(X. sexstrigata) 

(X.xantlzograpl1a) 
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Lcrilna: C".l en1na ta 

Pozn .. : v závorce jsou uvedeny pol)jagové ( o1igo_fágové) s v_ýraznou tr(~fickou 

preferencí k dané skupirzě rostlin (rostlin11é111U druhu) 

Zltodnocení synuzie motýlů z hlediska nárokí1 na stanov· iště 

Vyhodnocení stanovištních nároků zjištěných druhů je závislé na míře po
znání jejich celkové ekologické valence. U některých druhů je detailn ·ě známa 
jejich bionotnie, rozšíření, potažmo vzato zoogeografický p ·ůvod, atd .. , o někte
rých tax·onech nevíme takřka nic. Z toho pro účely obdobného hodnocení vy
plývá vhodnost a samozřejmě i nevhodnost některých celých skupin motýlů. 
Z tohoto důvodu jsou pro účely ob~dobných hodt1ocení vybírány pouze relativ
ně do·bře poznané skupiny motýlů (cf. ŠUMPICH 1 995a). 

Stanovištní nároky motýlů navrhované PR Havranka byly posuzovány dle 
individuálního hodnocení jednotlivých druhů a následující tab uJka tyto výsled·
ky shrnuje a poukazuje pouze na druhy s nejvýraznějšími nároky na různé 
biotopy. 



.. 

• 

~ 

' 

S.clathrata 

P .. amandus 

P.icarus 

·C.jungiella 

(A.badiana) 

Balsaminaceae: 

Apiaceae: E.selinata 

D.badiella 

E. trisigtlaria 

(A.heracliatza) 

I Celastraceae: . . 
Oleaceae: C.ltgustrt 

Rubiaceae: 
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Convolvulaceae:: 

Boraginaceae: 

P.pentadacf)Jlus 

E.funerella 

~· Scrophulariaceae: 

Lamiaceae: P. ale hemillatum 

(P.purpuralis) 

( P. ostrinalis) 

Asteraceae: A.arenella 

A.cnicana 

A. smeathnzanniana 

E.cana - . 

A. margaritata 

E. succenturiata 

E.absinthia.ta 

E.scutulanum 

P. pe rlucidalis 

Cyperaceae: ( D. bankiana) 

Impatiens: E. cap.itata 

X.biriviata 

Aegopodium: E. illigerella 

Euonymus: Y. cagnagellus 

Syringa: C.syringella 

Galium: O. vittata 

E.tristata 

E.altern(Jta 

C.ocellata 

Convolvulus: T.luctuosa 

Linaria: E.linarirtta 

Achillea: P.pallidactylla .. 

Artemisia: E.foenellum 

Senecio: E.hepaticanum 

P.nemoralis 

E. campoliliana 

Tanacetum: l.striatella 

Carex: D .. mucronellus) 

(D.uncula) 



' 
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Tabulka 5: Přehled vyb~raných drul1ů motý'lů dle preference k určitému typu 
bi ~otopu 

ekosystén1 

louky rr1ez·oťiJní 

vlhké 

neles11Í 

bažiny 

' 

druh 

Olethreutes olivtlllUS 

Euthrix potatoria 

Hada ndna 

Mytlzirnna turca 

Cerapteryx gran1inis 

Hepialus hecta 
- - - -

Prochoreutis mylleran,a 

Eulia nzi1zistrana 

Platyptilia nemoralis 

Brentllis incJ 

Lycaen(l hippothoe 

.Scopula immutata 

Orthonanza vittata 

Diacrisia sannio 

• Apa1nea unanin1is 

Plusia putnanzi 

Rivula sericealis 

Apamea oph.iograma 

Celaena leucostign1a 

Chortodes minima 

Chortodes pygntina 

Mythimna pudo·rina 

o ·rthosia opima 

Anc)Jlis gen1inana 

Cataclysta le1nnata 

Elophila nymphaeata 

.Donacaula mucronellus 

Deltote uncula 



lesní 

Shrnutí 

~·rákosiny 

listnatý les 

: J. eh ličnatý les 
li 
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""I ",. rozpty ena 

zeleň 

hráz 

bývalého 

rybníka 

Tl1 .. unzatlza se11e .. x 

Leucania obsoleta 

Mythi11111a stra111inea 

Acleris sp .. 

A11cylis laetana 

Apoton1-is SfJrorculana 

BraclZ)'l<JJnia vin1.inalis 

Clostera curtula 

, AllC)'lis nzitterbacl1iana 

Co!lobatra repandana 

AgrioJJis leuCO[Jhaearia 

Acasis viretata 

Dryn1011ia ru_ficornis 

PseudoiJJS faganus 

Pseudoh:ernletzias abietana 

Apotontis sauciana 

Rhitloprora debilřata 

lly{Jen.cl crassalis 

Senti<Jt1zisa sign.aria 

PetrOJJizora chlorosata 

Calliteara abietis 

Pantl1ea C(Jenobita 

V letech 1996 - 1998 byl v okolí Jiříkovského rybníka u obce Jiříkov na 
~ 

okrese Havličkův Brod realizován kvalitativní výzkutn fauny motýlů za úče-
lem zjištění druhového spektra jako podkladový rnateriál státní správy k zám·ě

ru vyhlásit sledované území za přírodní rezervaci. 
Sledovány byly veškeré čeled~ě řádu, jejichž zástupci reagují na UV mé~di

um. Nebyly sledovány skupiny tnotýlů vyžadující speciální metody sběru . 

C ~elkově byl v PR Havranka prokázán výskyt 452 drtthů motýlu náležejí
cích do 32. čeledí. 

Byly vyho~dnoceny p~otravttí nároky, nároky na kli111a a stanoviště vybraných 
druhů. 

Slovně byl ko~mentován výskyt 26 faunisticky a ekologicky 11ejzajímavých 
druhů. K nejzajímavějším faunistickým nálezůtn patří P.myllerana, 
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T.scheibersiana, A.upupana a D.convergens, k ekologicky významným patří 
A.geminana, E.testata, A. viretata, , M.straminea a O.opima. 

Na základě zjištěného druhového spektra motýlů lze konstato~vat vysoký 
stupeň přirozenosti sledované lokality s výskytem velkého p·očtu druhů motýlů 

s výraZ11ými bioindikačními vlastnostmi. Z hlediska ochrany přírody je zákon
ná ochrana této lokality žádoucí a o·podstatněná. 
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