
Entomologický průzkum zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí. 

Entomologická charakteristika 

  Sledované území nemá sice velkou rozlohu, přesto nabízí pro hmyz velké množství 

vhodných míst k rozmnožování a životu. Zámecký park má polohu, která navazuje na lesní 

komplex směrem na Kosteleckou Lhotu a Novou Ves, kde je i v současnosti velmi bohaté 

druhové spektrum hmyzu. Propojení s touto oblastí a zámeckým parkem není v zásadě 

omezeno výraznou překážkou. Vhodné prostředí pro vzácnější druhy tvoří hlavně staré 

stromy s proschlými větvemi nebo suché stromy, které se neodklízejí. Luční porosty jsou 

neobvykle květnaté s malými místy bez vegetace. A i když tyto plochy nejsou nijak velké, tak 

svoji pestrostí zatím umožňují přežívání dalších zajímavých druhů. Část parku se pravidelně 

v krátkých intervalech seče, což je příznivé ze dvou důvodů. Mezi dvěma sečemi je tak krátká 

doba, že se hmyz na tyto plochy za potravou nebo pro rozmnožování nenatáhne a zároveň na 

této ploše je velké množství holých míst, která využívá mnoho hmyzu pro další 

rozmnožování. Tato plocha v podstatě přímo navazuje na květnaté louky, kde dospělci najdou 

potravu a úkryty. Zajímavá místa jsou i v okolí řeky, která je ve sledovaném úseku zarostlá 

pestrým břehovým porostem i se stromy většího stáří. V tomto případě je spíše kladně třeba 

hodnotit i přítomnost náspu s kolejištěm (jednokolejka s malou frekvencí rychle jedoucích 

vlaků), který je zarostlý nízkou keřovou vegetací a z obou stran navazuje na kosené louky. 

   

 Metodika 

  V minulosti na jmenovaných lokalitách v okolí Kostelce nad Orlicí (Nová Ves, Kostelecké 

Horky, Horní Jelení a podobně) sbíralo mnoho entomologů a bylo publikováno i několik 

prací. Bohužel neznám žádnou literaturu, která by se přímo vztahovala k zámeckému parku 

v Kostelci nad Orlicí. 

  Průzkum jsme zaměřili na některé čeledě řádu Coleoptera, které mají v podobných 

průzkumech možnost ukázat na zachovalost prostředí s pestrou nabídkou pro jejich 

rozmnožování. Výběr čeledí Carabidae (střevlíci), Cerambycidae (tesaříci), Chrysomelidae 

(mandelinky), Scarabaeidae (vrubouni) a Buprestidae (krasci) by měl dostatečně ukázat na 

způsob, jak dané území obhospodařovat tak, aby se minimálně zachovala stávající pestrost 

druhů. Bohužel jedna sezona je naprosto nedostatečná pro provedení celkové inventarizace 

hmyzu na uvedené lokalitě a výsledky mohou sloužit opravdu pouze pro rámcové určení další 

péče v parku. Z ostatních čeledí bylo sbíráno jenom omezené množství druhů na místě 

zhodnocených jako zajímavé nebo v přírodě méně zastoupené. Dále bylo po celou dobu 

sledováno druhové zastoupení denních Lepidopter (motýlů). Ty jsme ve většině případů po 

ručním ulovení determinovali na místě a většina byla vypuštěna zpět do přírody. Protože při 

první jarní návštěvě bylo zajímavé velké množství některých Hymenopter (blanokřídlí), 

zaměřili jsme se i na získání vzorku druhů z čeledi Apidae (samotářské včely) využívající 

některé části parku pro rozmnožování. Na porostech dymnivky bylo napočítáno několikrát na 

jednom čtverečním metru i víc jak 12 kusů matek čmeláka Bombus terestris (čmelák zemní), 

což je bezesporu velmi nezvyklé množství. Bohužel pro tuto zprávu není dosud zajištěna 

potřebná determinace všeho materiálu. Vzhledem k použití pastí „žlutých misek“ (viz níže) 

byl sebrán i vzorek z řádu Diptera, který do pastí napadal a který jsme při sběru našli. 

   Materiál byl získáván převážně přímým sběrem, smýkáním a sklepáváním z vegetace. 

Protože jsme chtěli zmapovat i výskyt druhů z čeledi Carabidae (střevlíci), bylo nutno použít i 

odchyt do pastí pro malé množství úkrytů a míst k přímému sběru. Bylo použito pastí jak 

s návnadou drcených hlemýžďů, dále v části pastí bylo pivo a v části byla konzervační 

tekutina v poměru 2:4:4 (drcení hlemýždi lákají brouky z větší vzdálenosti). Pasti s návnadou 

byly vybírány vždy třetí den od nalíčení. Dál jsme používali pasti zvané „žluté misky“ vždy 



pouze po dobu návštěvy a to v počtu 10ti kusů. Na březích vod bylo použito vyplavování a 

vyšlapávání v rozbahněné půdě. Ve stařině a spadlém listí bylo použito rozhrabávání pokryvu. 

   Na průzkumu se podílely čtyři osoby. V textu a tabulkách jsou uvedeny pod těmito 

zkratkami RJ – Resl Jaroslav, Sněžné; DJ – Dvořák Jiří, Bohuslavice; FJ – Franc Jiří, Nové 

Město nad Metují; HJ – Holiš Josef, Žamberk. Průzkum probíhal od 15. 4. 2016 do 23. 8. 

2016. Návštěvy se uskutečnily v těchto termínech: RJ – 5. 4., 15. 4., 26. 4., 30. 4., 28. 5., 2. 6., 

16. 6., 7. 7., 21. 7., 25. 8. celkem 10 návštěv. FJ – 30. 4., 28. 5., 2. 6., 23. 6., 7. 7., 18. 8. 

celkem 6 návštěv. HJ – 3. 5., 6. 5., 5. 6., 12. 7., 15. 7. celkem 5 návštěv. DJ – 30. 4., 2. 6., 7. 

7. celkem 3 návštěvy. Uvedenou lokalitu jsme navštívily celkem ve čtrnácti dnech a to 24x při 

započítání společných akcích. 

   Determinaci materiálu jsem prováděl osobně, pouze čeleď Carabidae mi ji zajišťoval 

Kolega Holiš i dominantní částí sběrů, kterému za pomoc děkuji. Denní motýli determinoval 

Franc Jiří stejně jako část zjištěných druhů Hymenopter (blanokřídlých). Část uvedeného 

materiálu z řádu Diptera (dvoukřídlí) determinoval kolega Dvořák Jiří. 

  Čeleď Carabidae (střevlíci) byla zpracovaná pomocí této literatury:  

 Hůrka K., 1992: Střevlíkovití Carabidae. Academia Praha. ;  

 Kult. K., 1947: Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé republiky. 

Praha. ;  

 Hůrka K., 1996: Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek Zlín;  

 Farkač J., 2014: Nebriinae – Broscinae. Folia Heyrovskyana, Zlín, 19/2014. ;  

 Farkač J., 2011: Carabinae. Folia Heyrovskyana, Zlín, 14/2011.  

Scarabaeidae (vrubouni) podle:  

 Baraud J., 1992: Coléoptéres Scarabaeoidea D´Europe. Lyon.  

Čeleď Cerambycidae (tesaříci) byla zpracovaná podle:  

 Heyrovský L., Sláma M., 1992: Tesaříkovití. Kabourek Zlín.;   

 Sláma M., 1998: Tesaříkovití Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky. 

Milan Sláma, Krhanice.  

Ostatní skupiny podle:  

 Folia Heyrovskyana, series B. Icones Insectorum Europae Centralis. 

 Macek Jan et al., 2010: Blanokřídlí České republiky. I., Žahadloví. Praha: Academia. 

 Macek Jan et al., 2015: Motýli a housenky střední Evropy. Denní motýli. Praha: 

Academia. 

 

   Část zajímavého dokladového materiálu byla uložena ve sbírkách Městského muzea 

v Novém Městě nad Metují, ve sbírkách Jaroslava Resla (autora zprávy), France Jiřího a 

Dvořáka Jiřího. 

   Mimo sledovaný hmyz jsme pozorovali i chráněné obratlovce viz dále v textu. 

   

 Výsledky 

  V rámci entomologického průzkumu zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí bylo zjištěno a 

determinováno celkem 173 druhů z 9 čeledí řádu Coleoptera (brouci), 23 druhů z řádu 

Lepidoptera (denní motýli), 11 druhů z řádu Hymenoptera (blanokřídlí) pouze čeledi Apidae a 

Vespidae a 43 druhů z řádu Diptera (dvoukřídlí). Výčet druhů ve sledovaných skupinách není 

samozřejmě konečný, protože sledování takovéhoto území jeden rok je pro celkový obraz 

druhové diverzity nedostačující. U blanokřídlého a dvoukřídlého hmyzu šlo pouze o 

orientační sběry malých skupin. V tabulkách je uvedeno vždy pouze datum prvního nálezu. 

Seznam druhů v tabulkách je řazen abecedně ne podle systému! 

  

COLEOPTERA  -  brouci 



Cerambycidae  -  tesaříkovití 
druh datum sběratel poznámka 

Agapanthia villosoviridescens 16.6. RJ, DJ  

Alosterna tabacicolor 2.6. RJ  

Anaglyptus mysticus 2.6. RJ  

Aromia moschata 21.7. RJ NT – téměř ohrožený 

Callidium violaceum 16.6. RJ, FJ  

Cerambyx scopolii 16.6. RJ ** 

Dinoptera collaris 16.6. RJ  

Glaphyra umbellatarum 2.6. RJ  

Grammoptera ruficornis 28.5. RJ  

Grammoptera ustulata 28.5. RJ  

Leiopus nebulosus 21.7. RJ  

Leptura maculata 21.7. RJ, FJ  

Molorchus minor 21.7. RJ  

Oberea oculata 2.6. RJ  

Pachytodes cerambyciformis 2.6. RJ  

Pogonocherus hispidus 2.6. RJ  

Phymatodes alni 7.7. RJ  

Pidonia lurida 28.5. RJ  

Plagionotus arcuatus 16.6. RJ  

Plagionotus detritus 2.6. RJ, DJ *** první nález v oblasti 

Prionus coriarius 21.7. RJ  

Pseudovadonia livida 16.6. RJ  

Rhagium inquisitor 21.7. RJ  

Rutpela maculata 21.7. RJ, FJ, DJ  

Saperda populnea 16.6. RJ  

Saperda punctata 28.5. RJ EN – ohrožený 

Stenocorus meridianus 16.6. RJ, DJ  

Stenurella melanura 21.7. RJ, FJ  

Stenurella nigra 21.7. RJ  

Stictoleptura rubra 21.7. RJ  

Tetrops praeusta 16.6. RJ  

Xylotrechus rusticus 7.7. RJ * 

 

Z čeledi Cerambycidae (tesaříkovití) bylo na uvedené lokalitě zjištěno 33 druhů a to převážně 

těch, jejichž larvy potřebují ke svému vývoji odumřelé dřevo. Bohužel většina druhů je velmi 

dobrými letci. Tedy nedá se zjistit, jestli mohou najít na sledovaném místě vhodné dřeviny 

pro svůj vývoj. Jelikož na lokalitě je zatím poměrně dost starých stromů, které vykazují i 

částečné proschnutí, dá se jejich vývoj předpokládat. Za zmínku stojí druhy označené * až 

***. 

 * Xylotrechus rusticus u nějž literatura uvádí, že je v Českých zemích vzácný a 

lokální (nejbližší nález mne známý je z lesa Halín v katastru obce Přepychy. Jeho 

vývoj probíhá ve stojících odumírajících listnatých stromech nebo silných větvích. 

Výhradně v teplých lokalitách. 

 ** Cerambyx scopolii je poměrně velký tesařík, dobrý letec, který potřebuje ke 

svému vývoji starší ovocné stromy. Jeho početnost v posledních letech dramaticky 

klesá právě proto, že se kácí staré sady a aleje kolem silnic. 

 *** Plagionotus detritus se v současné době vyskytuje velmi ojediněle jenom na 

velmi teplých místech s výskytem mrtvých stromů s tlustou borkou nebo suchými 

větvemi taktéž s větší vrstvou kůry. Jak uvádí „Sláma M., 1998: Tesaříkovití 

Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky“ v uvedeném ani okolních 

čtvercích se doposud nikde nevyskytoval. Na padlém dubu bylo několik desítek 

výletových otvorů tohoto druhu. 



 

 

 

Carabidae  -  střevlíkovití 
druh datum sběratel poznámka 

Abax ovalis 6.5. HJ  

Abax parallelepipedus 6.5. HJ  

Acupalpus exiguus 5.6. HJ  

Acupalpus meridianus 15.7. HJ  

Agonum gracilipes 2.6. RJ  

Agonum versutum 5.6. HJ  

Amara aulica 25.8. RJ  

Amara fulva 15.7. HJ  

Amara nitida 15.7. HJ  

Amara ovata 5.6. HJ  

Amara plebeja 2.6. RJ  

Amara similata 5.6. HJ  

Amara tibialis 15.7. HJ  

Anchomenus dorsalis 30.4. RJ, FJ  

Asaphidion flavipes 5.6. HJ  

Badister collaris 5.6. HJ  

Bembidion biguttatum 15.7. HJ  

Bembidion bruxellense 23.6. FJ  

Bembidion deletum 5.6. HJ  

Bembidion dentellum 5.6. HJ  

Bembidion geniculatum 6.5. HJ  

Bembidion lampros 6.5. HJ, RJ  

Bembidion obtusum 15.7. HJ  

Bembidion punctulatum 5.6. HJ  

Bembidion tibiale 6.5. HJ  

Bembidion varium 15.7. HJ  

Brachinus crepitans 6.5. HJ § ohrožený druh 

Calathus erratus 6.5. HJ  

Calathus fuscipes 5.6. HJ  

Calathus melanocephalus 6.5. HJ  

Calosoma inquisitor 28.5. RJ § ohrožený druh 

Carabus cancellatus 6.5. HJ NT – téměř ohrožený 

Carabus coriaceus 15.7. HJ  

Carabus glabratus 5.6. HJ  

Carabus intricatus 5.6. HJ  

Carabus nemoralis 15.7. HJ  

Carabus scheidleri 15.7. HJ § Ohrožený druh 

Clivina fossor 5.6. HJ  

Cycindela campestris 15.7 HJ, RJ § Ohrožený druh 

Cychrus caraboides 6.5. HJ  

Demetrias imperialis 23.6. FJ  

Dromius agillis 30.4. RJ  

Dromius quadrimaculatus 30.4. RJ  

Elaphrus cupreus 5.6. HJ  

Elaphrus riparius 5.6. HJ  

Europhilus fuliginosus 6.5. HJ  

Europhilus piceus 15.7. HJ  

Harpalus affinis 15.7. HJ  

Harpalus quadripunctatus 15.7. HJ  

Harpalus rufipalpis 5.6. HJ  

Chlaenius vestitus 6.5. HJ  

Leistus ferrugineus 5.6. HJ  



Loricera pillicornis 5.6. HJ  

Microlestes minutulus 15.7. HJ  

Molops piceus 6.5. HJ  

Nebria brevicollis 5.6. HJ  

Notiophilus aquaticus 15.7. HJ  

Notiophilus palustris 15.7. HJ  

Ophonus azureus 15.7. HJ  

Ophonus rufipes 5.6. HJ  

Patrobus atrorufus 6.5. HJ  

Poecilus cupreus 5.6. HJ  

Poecilus lepidus 5.6. HJ  

Poecilus versicolor 23.6. RJ  

Pterostichus burmeisteri 5.6. HJ  

Pterostichus longicollis 5.6. HJ  

Pterostichus melanarius 15.7. HJ  

Pterostichus nigrita 5.6. HJ  

Pterostichus oblongopunctatus 6.5. HJ  

Trechus quadristriatus 5.6. HJ  

Trechus splendens 15.7. HJ  

 

Čeleď Carabidae (střevlíkovití) je jednou z nejčastěji využívaných čeledí pro stanovení 

zachovalosti prostředí. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 70 druhů a to rozhodně není počet 

konečný!! Jedná se o druhy vyhledávající rozmanité biotopy od břehů toků až po místa se 

stepním charakterem. A právě tato pestrost ukazuje na velmi dobře zachovalé prostředí. 

Rozhodující vliv pro zachování takovéhoto množství druhů s širokým spektrem nároků na 

prostředí je chybějící hnojení lučních i dalších porostů. Přínosem jsou i dosud zachovalé tůně 

po starém slepém rameni řeky. Druhy chráněné jsou v tabulce označeny § s označením stupně 

ohrožení a druhy ohrožené jsou označeny zkratkou odpovídající seznamu „Červeném 

seznamu ISOP. 

 

 

Scarabaeidae  -  vrubounovití 
druh datum sběratel poznámka 

Aphodius granarius 28.5. RJ  

Aphodius prodromus 2.6. RJ  

Aphodius sticticus 2.6. RJ  

Cetonia aurata 28.5. RJ, FJ  

Geotrupes stercorosus 28.5. RJ  

Maladera holosericea 7.7. RJ  

Melolontha melolontha 28.5. RJ  

Onthophagus ovatus 7.7. RJ  

Oxythyrea funesta 21.7. RJ, FJ § ohrožený druh 

Platycerus caraboides 28.5. RJ * 

Potosia cuprea 21.7. RJ  

Sinodendron cylindricum 21.7. RJ * 

Trichius fasciatus 2.6. RJ, FJ NT – téměř ohrožený 

Valgus hemipterus 28.5. RJ, DJ ** stepní teplomilný 

 

Čeleď Scarabaeidae (vrubounovití) byla zastoupena v průzkumu 14 druhy. Mezi těmito druhy 

jsou dva uvedeni v některých seznamech chráněných nebo ohrožených druhů.  

* Další dva druhy jsou velmi úzce vázáni na trouchnivé dřevo ze starých listnatých stromů. 

Pokud tato nabídka zmizí, oba druhy na lokalitě vymřou. 

** Tento druh se v poslední době pomalu šíří na lokality, kde ještě před deseti lety nebyl. Platí 

to i v případě této lokality. 

 



Chrysomelidae  -  mandelinkovití 
druh datum sběratel poznámka 

Bromius obscurus 28.5. RJ  

Cassida murraea 7.7. RJ EN - ohrožený 

Cassida nebulosa 30.4. FJ  

Cassida rubiginosa 7.7. RJ  

Cassida viridis 7.7. RJ  

Clytra laeviscula 16.6. RJ  

Cryptocephalus apicalis 7.7. RJ, FJ * 

Cryptocephalus bipunctatus 23.6. FJ * 

Cryptocephalus moraei 7.7. RJ * 

Cryptocephalus nitidulus 2.6. RJ * 

Cryptocephalus populi 16.6. RJ * 

Cryptocephalus sericeus 23.6. FJ * 

Cryptocephalus trimaculatus 23.6. FJ * 

Gastrophyta viridula 28.5. RJ  

Gonioctena quinquepunctata 2.6. RJ  

Chrysolina coerulans 16.6. RJ  

Chrysolina herbacea 16.6. RJ  

Chrysolina staphylea 2.6. RJ  

Chrysomela fastuosa 7.7. RJ, FJ  

Chrysomela populi 28.5. RJ  

Chrysomela vigintipunctata 2.6. RJ  

Labidostomis longimana 28.5. RJ  

Leptinotarsa decemlineata 25.8. RJ  

Linaeidea aenea 16.6. RJ  

Lochmaea capreae 7.7. FJ  

Luperus liperus 23.6. FJ  

Oulema galaeciana 2.6. RJ  

Oulema melanopus 2.6. RJ  

Phyllobrotica quadrimaculata 16.6. RJ  

Plateumaris consimilis 28.5. RJ  

Smaragdina affinis 28.5. RJ  

Smaragdina salicina 28.5. RJ  

 

Chrysomelidae (mandelinkovití) byly odchyceni na lokalitě v 32 druzích. Většina druhů je 

závislá na různých druzích rostlinné potravy, kterou na této lokalitě zřejmě nachází.  

* většina druhů rodu Cryptocephalus byla odchycena na neposečené louce pod železničním 

náspem, kde odkvétala řidší vegetace. Při dalších návštěvách po posečení louky zde již nebyl 

odchycen ani kus z uvedeného rodu.  

 

Ostatní čeledě 
čeleď druh datum sběratel poznámka 

Cleridae Tanasimus formicarius 15.4. RJ  

Buprestidae Anthaxia nitidula 2.6. RJ  

Buprestidae Coraebus elatus 7.7. RJ, FJ  

Buprestidae Trachys minutus 28.5. RJ  

Buprestidae Anthaxia quadripunctata 28.5. RJ, FJ  

Buprestidae Chrysobothris affinis 16.6. RJ  

Coccinelidae Adalia decempunctata 7.7. DJ  

Coccinelidae Anatis ocellata 30.4. DJ, RJ  

Coccinelidae Calvia quatuordecimguttata 30.4. DJ, RJ  

Coccinelidae Coccinella septempunctata 30.4. FJ, DJ  

Coccinelidae Oenopia conglobata 30.4. DJ  

Coccinelidae Tytthaspis sedecimpunctata 30.4. DJ  

Curculionidae Curciluo nutum 7.7. RJ  



Elateridae Adrastus limbatus 30.4. RJ  

Elateridae Adrastus pallens 28.5. RJ  

Elateridae Agriotes pilosellus 30.4. DJ  

Elateridae Ctenicera pectinicornis 30.4. DJ, RJ  

Lycidae Platycis cosnardi 7.7. RJ  

Malachidae Celidus fasciatus 7.7. RJ * Vzácný 

Malachidae Malachius bipustulatus 16.6. RJ  

Oedemeridae Oedemera pthysica 16.6. RJ  

Pyrochroidae Pyrochroa coccinea 30.4. RJ Neodkorněné kmeny 

Tenebrionidae Uloma culinaris 30.4. RJ Na padlém dřevě 

Silvanidae Uleiota planata 7.7. RJ Pod kůrou 

 

Ostatní čeledě Coleopter (brouků) byly sbírány jenom sporadicky (24 druhů) a většinou 

tehdy, když byly spadlé do pastí nebo při sběru pod kůrou stromů. Výčet druhů z čeledi 

Buprestidae (krasci) ukazuje opět na možnost dobrého vývoje ve dřevě. 

* Druh Celidus fasciatus je druh vyskytující se na původních zachovalých lučních 

porostech. 

 

 

LEPIDOPTERA  -  motýli 
Odchyt motýlů jsme prováděli do sítěk a determinaci zajišťoval kolega Franc Jiří. V tabulce 

jsou pouze údaje o prvním odchytu, opakovaná pozorování nebo odchyt již neuvádíme, 

považujeme ho pro účel této práce nezajímavý. U sledované skupiny denních motýlů na této 

lokalitě bohužel neplatí výše uvedené výhodné propojení s lesním komplexem v okolí 

Kostelce. 

 
čeleď druh datum sběratel poznámka 

Hesperiidae Ochlodes faunus 2.6. FJ  

Hesperiidae Thymelicus sylvestris 7.7. FJ  

Lycenidae Lycaena phlaeas 23.6. FJ  

Lycenidae Polyimmatus icarius 28.5. FJ, RJ  

Nymphalidae Aglais urticae 23.6. FJ, RJ  

Nymphalidae Apatura iris 7.7. RJ § ohrožený 

Nymphalidae Araschnia levana 18.8. FJ  

Nymphalidae Boloria selene 18.8. FJ  

Nymphalidae Inachis io 30.4. FJ, RJ  

Nymphalidae Issoria lathonia 23.6. FJ  

Nymphalidae Polygonia c-album 30.4. FJ, RJ  

Nymphalidae Vanesa atalanta 25.8. FJ, RJ  

Nymphalidae Vanesa cardui 2.6. FJ, RJ  

Papilionidae Papilio machaon 2.6. RJ § ohrožený 

Pieridae Anthocharis cardamiens 30.4. FJ, RJ. DJ  

Pieridae Gonepteryx rhamni 30.4. FJ. RJ. DJ  

Pieridae Leptidea sinepis 30.4. FJ  

Pieridae Pieris napi 30.4. FJ  

Satyridae Aphantopus hyperantus 18.8. FJ, RJ  

Satyridae Coenonympha pamphilus 28.5. FJ, RJ  

Satyridae Maniola jurtina 23.6. FJ, RJ, DJ  

Satyridae Melanargia galathea 23.6. FJ, RJ  

Satyridae Pararge aegeria 2.6. FJ  

 
Na uvedené lokalitě se nám podařilo odchytit celkem 23 druhů denních motýlů. Počet určitě 

není konečný, protože počasí v pozdním létě při našich návštěvách nebylo ideální pro odchyt 

motýlů. Většina druhů je vázána na volné plochy bez porostů stromů i keřů. Bohužel většina 



druhů se zde vyskytuje v malém množství. Příčinou je naprosto nevhodné kosení květnatých 

luk. Většina denních motýlů potřebuje k vývoji ponechat část porostů bez posečení až do 

doby jejich vylíhnutí alespoň první generace. Některé druhy po posečení na znovu vykvetlé 

louce již nebyly zastiženy, i když jejich letová perioda do té doby spadala. Totiž ani v okolí 

není nikde dostatek pastvy pro dospělce. 

 

 

 

HYMENOPTERA  -  blanokřídlí 
Jak je uvedeno v metodice, je tato lokalita velmi bohatá na některé skupiny Hymenopter 

(blanokřídlých). Při prvním seznámení s územím bylo patrné, že se na území vyskytuje 

nezvyklé množství druhů z čeledi Apidae (včelovití). I když se nám jich podařilo odchytit 

slušné množství, nebylo v našich silách zajistit jejich determinaci. V tabulce proto uvádíme 

pouze parazitický rod Nomada, který k vývoji potřebuje právě samotářské včely. Většina 

druhů z rodu Nomada je dneska v naší krajině poměrně vzácná. V tabulce uvádíme i druhy u 

kterých parazitují, tedy jejich výskyt na zkoumaném území je velmi pravděpodobný. 

 
čeleď druh datum sběratel Poznámka / hostitelé 

Apidae Nomada bifasciata 28.5. FJ Andrena gravida 

Apidae Nomada fucata 30.4. RJ, FJ Andrena flavipes 

Apidae Nomada succincta 28.5. FJ Andrena nitida, A. nigroaenea, A. cineraria 

Apidae Nomada lathburdiana 30.4. FJ, RJ Andrena vaga, A. cineraria, A. barbarea 

Apidae Andrena hathorfiana 2.6. FJ  

Apidae Andrena cineraria 5.4. RJ  

Apidae Bombus terestris 30.4. RJ  Na 1m
2
 víc jak 12 kusů matek 

Vespidae Symmorphus murarius 23.6. FJ  

Vespidae Halictus sexcinctus 18.8. FJ VU - zranitelný 

Vespidae Vespa crabro germanus 18.8. FJ  

Vespidae Dolichovespula sylvestris 18.8. FJ  

 

Výběr druhů ukazuje, že tato skupina hmyzu může na uvedené lokalitě být velmi početná 

s výskytem chráněných nebo ohrožených druhů. Ujištěné čtyři druhy nomád jasně dokazují, 

že se na území musí vyskytovat 7 druhů jejich hostitelů. Ro zachování je bezpodmínečně 

nutná holá plocha v lučním porostu. 

 

DIPTERA   -  dvoukřídlí 
  Jak je uvedeno v metodice, tak část materiálu z tohoto řádu nám spadla do pastí, proto jsme 

alespoň některé skupiny zpracovali. Ostatní materiál byl sebrán při jednotlivých návštěva a 

sběru ostatních sledovaných skupin. V době zpracování zprávy bylo determinováno celkem 

43 druhů. 

 

čeleď 
druh datu

m 
sběratel Poznámka / hostitelé 

Anthomyiidae Anthomyia pluvialis 2.6. DJ  

Anthomyiidae Anthomyia procellaris 2.6. DJ  

Asilidae Leptogaster cylindrica 2.6. DJ  

Bibionidae Bibio fulvipes 30.4. DJ  

Bibionidae Dilophus febrilis 30.4. DJ  

Bibionidae Penthetria funebris 30.4. DJ  

Bombyliidae Anthrax anthrax 2.6. DJ * 

Bombyliidae Bombylius major 15.4. RJ * 

Bombyliidae Bombylius venosus 30.4. DJ * 

Bombyliidae Villa fasciata 21.7. RJ * 



Conopidae Sicus ferrugineus 7.7. DJ  

Muscidae Graphomya maculata 7.7. DJ  

Rhagionidae Chrysopilus splendidus 2.6. DJ  

Stratiomyidae Beris fuscipes 30.4. DJ  

Stratiomyidae Chloromyia formosa 7.7. DJ  

Stratiomyidae Microchrysa flavicornis 2.6. DJ  

Stratiomyidae Odontomyia tigrina 2.6. DJ  

Stratiomyidae Oxycera terminata 7.7. DJ  

Stratiomyidae Pachygaster atra 7.7. DJ  

Stratiomyidae Sargus cuprarius 7.7. DJ  

Stratiomyidae Sargus iridatus 7.7. DJ  

Syrphidae Baccha elongata 2.6. DJ  

Syrphidae Eristalinus  aeneus 30.4. DJ  

Syrphidae Eristalis pertinax 2.6. DJ  

Syrphidae Helophilus pendulus 2.6. DJ  

Syrphidae Chrysotoxum bicinctum 7.7. DJ  

Syrphidae Chrysotoxum vernale 7.7. DJ  

Syrphidae Ichtyosyrphus liophthalmus 30.4. DJ  

Syrphidae Melanostoma scalare 7.7. DJ  

Syrphidae Merodon equestris 28.5. RJ  

Syrphidae Myatropa florea 28.5. RJ  

Syrphidae Neoascia podagrica 7.7. DJ  

Syrphidae Pipizella virens 7.7. DJ  

Syrphidae Platycheirus scutatus 7.7. DJ  

Syrphidae Sphaerophoria loewi 7.7. DJ  

Syrphidae Sphaerophoria scripta 2.6. DJ  

Syrphidae Syrphus balteatus 2.6. DJ  

Syrphidae Tropidia scita 21.7. RJ  

Syrphidae Volucella bombylans 2.6. DJ  

Syrphidae Xanthogramma ornatum 30.4. DJ  

Tachinidae Cylindromyia brassicariae 7.7. DJ  

Tachinidae Phasia hemiptera 30.4. DJ  

Trichoceridae Diazosma hirtipennis 2.6. DJ  

 

* Druhy této čeledi jsou parazité blanokřídlých mnohdy opět samotářských včel  a dalších 

druhů z čeledi Apidae. 

 

OSTATNÍ   POZOROVÁNÍ 
Při našich návštěvách, se nám podařilo zjistit výskyt i dalších zajímavých živočichů, které 

spadají do některé kategorie chráněných a ohrožených druhů. Uvádíme pouze jejich seznam 

s krátkou charakteristikou. 

 Ještěrka obecná (Lacerta agillis) druh zařazený mezi chráněné živočichy jako silně 

ohrožený. Jedinci od loňských mláďat až po dospělce jsme pozorovali na několika 

místech na osluněných svazích. První nález 30.4. FJ, RJ 

 Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) druh zařazený mezi chráněné živočichy jako silně 

ohrožený. Jeho výskyt jsme pozorovali pouze na jednom místě v tůni po slepém 

rameni řeky na louce u železniční trati. První nález 30. 4. RJ, FJ. 

 Užovka obojková (Natrix natrix) druh zařazený mezi chráněné živočichy jako 

ohrožený. Při návštěvách bylo pozorováno vždy několik jedinců, kteří se vyhřívali na 

březích tůněk po slepém rameni řeky. První nález 16. 6. RJ 

 

Závěr a doporučení 

   Zámecký park v Kostelci nad Orlicí je z hlediska výskytu sledovaných skupin hmyzu zatím 

oblastí s výskytem velmi pestrého spektra druhů. Tomu odpovídají počty zjištěných druhů 



v čeledích Carabidae (štřevlíci) 70 druhů a Cerambycidae (tesaříci) s počtem 33 druhů za 

sledované období. Dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že počty druhů by se při 

pokračujícím sledování ještě zvýšily. Spektrum střevlíků (vlajková skupina brouků při 

posuzování zachovalosti území) zahrnuje druhy lesní až stepní. Tedy velmi široká valence, 

která odpovídá vegetačnímu pokryvu na území parku. K tomuto je nutné připojit ještě 23 

druhů denních motýlů, které jsou při jednoletém sledování lokality nadprůměrné pro okolní 

krajinu. Bohužel výskyt mnoha druhů z nich je na hranici vymizení. Ostatní sledované 

skupiny tento stav dokreslují. Zatím co u brouků lze předpokládat u některých druhů možnost 

oživení z okolních lesů směrem od Nové Vsi, tak u denních motýlů není pro některé druhy 

v okolí žádná příznivá lokalita, tedy přežívají pouze na území zámeckého parku. Kvalitu 

území lze posoudit i podle nalezení 11 druhů chráněných nebo ohrožených druhů hmyzu, což 

na tak malém území je nebývalý počet, při omezeném počtu sledovaných skupin hmyzu. 

K tomu je nutné připočítat tři chráněné druhy obratlovců, které jsme zjistili pouze náhodou. 

 

   Pro udržení či lépe posílení kvality území doporučuji níže uvedená opatření. 

 Druhy, které potřebují pro svůj vývoj suché větve, spadlé stromy nebo jsou jinak 

závislé na stromové vegetaci musí mít možnost kontinuálního vývoje bez 

několikaletého (víc jak jeden rok) přerušení. Proto je nutné nechat vždy alespoň část 

kmenů nebo větví pro jejich vývoj (mnohdy i několikaletý) na místě (hlavně kmeny). 

Aby spadlé větve nehyzdily jinak velmi pěkný vzhled parku, bylo by vhodné vytipovat 

tři nebo čtyři místa s různým stupněm zastínění, kam by se !!všechny!! větve svážely a 

nechaly klasicky zetlít. Rozhodně nikam větve ani jiné dříví neodvážet a nepálit, 

protože nakladená vajíčka nebo malé larvy hmyzu většinou neukončí vývoj v témže 

roce. 

 V areálu parku je potřeba zvětšit množství úkrytů pro lezoucí hmyz nebo i obratlovce. 

Na celém území je naprostý nedostatek podobných úkrytů. Vhodné by bylo 

ponechávat spadlou kůru ze stromů na místě a do okrajových lemů s keřovým 

porostem by bylo vhodné přidat ploché kameny. Nijak by nepřekážely sečení a 

vegetace by je přikryla, aby nerušily pěkný ráz parku. Vhodné řešení je i zvýšení 

počtu skalek. Speciálně ještěrka obecná zde trpí malým množstvím vhodných úkrytů a 

využívá nevhodně zemní nory od hlodavců, stejně jako druhy velkých střevlíků. 

 Horní louky v okolí zámku udržovat tak, jak doposud a vůbec by nevadilo ani častější 

sečení. Zde nachází prostor pro svůj vývoj mnoho druhů, které potřebují nezarostlá 

místa ve vegetaci a preferují nízkou vegetaci. Dosavadní ošetřování je vhodné právě 

pro některý blanokřídlý hmyz rychle mizející z naší přírody (samotářské včely, 

parazitické vosy a podobně). 

 Pro udržení alespoň stávající diverzity druhů denních motýlů i dvoukřídlého hmyzu je 

naprosto zásadní změnit obhospodařování kosených luk. Je velmi nutné umožnit 

dokončení vývoje na vegetaci, tedy posunout kosení alespoň na částech (musí se 

každým rokem měnit) tak, aby dříve pokosený porost mohl nahradit minimálně 

nabídku květů pro pastvu, tím se zároveň umožní dokončit vývoj druhů závislých na 

vegetaci a nemusí odborný dohled stanovit posečení ponechané plochy. 

 Květnaté louky udržovat v pestrém druhovém složení (rozhodně se vyhnout hnojení), 

protože velká část zde žijícího hmyzu je monofágní a potřebuje ke svému vývoji 

hlavně druhy, které jinde v okolní přírodě mizí. To samozřejmě platí i o keřích a 

stromech. 

 Násep železniční trati by bylo vhodné částečně vyčistit od keřů, aby vznikla plocha 

s řídkou nízkou vegetací. Toto opatření provést hlavně ze strany delšího oslunění. 

 

Vypracoval: Jaroslav Resl, Sněžné 34 


