
Stanovisko ke stavu PP Na Hadovně v roce 2018  

z hlediska entomologie 
 

Charakteristika lokality a okolí 

Jedná se o malé území o rozloze 0,39 ha na mapě přibližně označena oranžově. Původně 

byla PP vyhlášena pro ochranu zde rostoucího vstavače kukačky (Orchis morio) a prstnatce 

májového (Dactylorhiza majalis). Území je ohraničeno na západní straně křovinatým 

porostem, který leží po obou stranách protékajícího potoka. Za touto sníženinou jsou většinou 

zemědělsky využívané plochy. Na východní straně je PP ohraničena silnicí s křovinatým a 

lesním porostem za ní. Na okraji je po celé délce silnice navážka, která je řídce zarostlá a 

navazuje na mezičku asi 2 metry širokou, kde v jarním období jsou častá holá místa. Na 

obrázku plocha č.3. Tedy louka z převážné části navazuje na zemědělskou krajinu. Pouze 

směrem severovýchodním jsou oblasti s možností většího výskytu hmyzu. Bohužel pro 

lezoucí hmyz může být silnice překážkou v obousměrné expanzi. Směrem jihozápadním 

navazuje lokalita na malé květnaté porosty extenzivně obhospodařované, na kterých se 

v průběhu roku vyskytovaly stále nějaké kvetoucí rostliny (převaha štírovníku) v obrázku jde 

o plochu č.1. Na jižní hranici PP navazuje louka na starý neudržovaný sad s chátrajícími 

ovocnými stromy (část sadu leží přímo v PP) v obrázku jde o plochu č.2. Samotná louka byla 

původně charakterizovaná jako vlhká květnatá louka, ovšem v současné době je zřejmé, že 

došlo k vysušení. Podle mého laického hodnocení odpovídá současnému zařazení, jako 

mezofilní louka. V sledovaném území je zatím minimálně na polovině plochy kvetoucí 

vegetace, ostatní plocha je řídký travní porost. V sledovaném období byla louka opakovaně 

rozryta divokými prasaty. 

 



1. Metodika výzkumu 

V minulosti byla lokalita sledovaná poměrně často, ale vždy pouze s botanickým zaměřením. 

Proto jsem svoji práci zaměřil na zoologické sledování lokality a její okolí. Výsledek 

jednoletého průzkumu by měl pomoci odpovědět na otázku, jestli status PP pro tuto lokalitu 

má ještě nějaký význam. Sledoval jsem čtyři hlavní oblasti.  

1. Výskyt blanokřídlého hmyzu  

2. Výskyt denních motýlů  

3. Možnosti hnízdění blanokřídlého hmyzu a rozmnožování na lokalitě (případně 

v blízkém okolí) 

4. Využívání lokality jako zdroj potravy. 

Ostatní řády hmyzu jsem sledoval jenom velmi okrajově s ohledem na přímou vazbu 

sledovaného území. Cílem průzkumu nebyl kompletní inventarizační průzkum. 

 

1.1. Hymenoptera – blanokřídlí: 

U blanokřídlých jsem sledoval pouze vybrané skupiny, které mohou stále využívat pro 

svoje rozmnožování louku a okolí. Mezi ně patřila hlavně skupina Apiformes (včely), 

kterou jsem byl schopen částečně zpracovat během průzkumu. Druhy sem patřící zahrnují 

samotářské, sociální a kleptoparazitické druhy živící se pylem a nektarem. Do sledování 

jsem zahrnul i vhodná místa v okolí PP, protože se jedná o dobře létající druhy, které 

mohou propojovat pro svoje rozmnožování louku i okolí. V tabulce jsem se snažil popsat 

i četnost výskytu. Pro tento účel byly použity „žluté misky“ s expozicí pouze v době 

pobytu na lokalitě, dále přímý odchyt do síťky a smýkání. 

1.2. Denní motýli: 

U této skupiny motýlů jsem sledoval počty vyskytujících se kusů z jednotlivých druhů 

přímo na PP. Součty jsem provedl při příchodu na lokalitu a při odchodu z ní. Většinou 

bylo mezi sčítáním rozmezí tří až čtyř hodin a počty jsem zprůměroval. Pro určení 

některých druhů bylo potřeba je odchytit, ale po determinaci byly všechny kusy 

vypuštěny zpět na lokalitu. Počty kusů u jednotlivých druhů v průběhu roku jsou 

zaneseny do grafu, který ukazuje dobu výskytu dospělců na PP. 

1.3. Rozmnožování: 

Na území PP Na Hadovně, ale i v jejím okolí jsem vyhledával místa, kde se mohou 

některé druhy rozmnožovat a vyhledával přímo aktivity s rozmnožováním. Většinou se 

jedná o místa v uvedené době s řídkou vegetací. Na lokalitě se jednalo především o násyp 

směrem k silnici (část plochy č. 3), místa s výskytem krtin nebo holých prostorů po 

mechanizaci. Některé druhy včel využívaly hojně i místa se starším rytím od divokých 

prasat (čerstvému rytí se vyhýbají). Další místa, kde jsem zjistil zvýšený výskyt hnízd 

nebo přímo hnízdících agregací byla většinou na hranicích louky směrem severním 

k sadu u budovy a na zvýšené mezi směrem k oplocené zahradě (plocha č. 3 většinou 

součást PP).  V okolí to byly mimo jiné i prudké svahy a meze bez vegetačního krytu. Na 

všech místech jsem používal přímý odlov pro potřeby determinace. Druhy, u kterých byla 

prokázána tato aktivita (stavba hnízd nebo vyhledávání vhodných ploch) na uvedeném 

území jsou v seznamu označeny 1). 

1.4. Využití lokality jako zdroj potravy: 

V průběhu návštěvy jsem se zaměřil na odlov hmyzu na kvetoucí vegetaci a to jak přímo 

na louce, tak i v okolí na veškeré kvetoucí vegetaci. Pro potřeby determinace byl použit 

odlov do síťky. Pokud to bylo možné, sledoval jsem i četnost druhu. U čmeláků 

(Bombus) jsem sledoval početnost přímo na PP a na loukách s plošným výskytem 

štírovníku v okolí. U druhů zjištěných přímo při využívání kvetoucích rostlin na území 

PP je v seznamu 2). 

 



 

2. Použité metody 

Metody sběru a sledování byly zvoleny s přímou vazbou na potřeby výzkumu. Některé 

metody potřebné pro plošný průzkum nebyly použity vůbec. 

2.1. Smýkání: 

Tato metoda byla použita jenom jako doplňková metoda většinou při procházení louky a 

vyhledávání hmyzu hledajícího místa pro hnízdění nebo naletujícího na květy. Pro 

potřeby výzkumu byl vybrán pouze hmyz potřebný pro zadání průzkumu. 

 

2.2. Žluté misky (pan traps): 
Použity byly plastové čtvercové misky s uhlopříčkou 19 cm a hloubkou 2,5 cm, které 

byly na vnitřní straně opatřeny žlutou barvou. Konzervační tekutina nebyla používána, 

protože pasti jsem při odchodu z území vždy zrušil. Pro narušení povrchového napětí 

jsem přidával do čisté vody kapku smáčedla (jaru). Misky byly používány na místech 

vhodných pro výskyt vybraných skupin hmyzu nebo na místech, kde při minulé návštěvě 

byl zvýšený výskyt hmyzu pozorován. Tyto pasti byly používány při každé návštěvě 

v průměrném počtu 6 kusů přímo na PP a další misky v okolí dle potřeby. 

 

2.3. Přímý odchyt: 

K odchytu byla použita klasická síťka s průměrem kruhu 45 cm. Touto metodou byl 

loven letící hmyz nebo kusy na květech a vegetaci. 

 

3. Terénní práce a přehled exkurzí 

Průzkum byl prováděn v roce 2018 a to v období od 14. dubna do 12. září. Všechny exkurze jsem 

provedl osobně v časech mezi 10,00 – 15,00 hodinou s průměrem asi tři hodiny na návštěvu. Při 

příchodu na lokalitu byly položeny pasti, které k závěru návštěvy byly vybrány a zrušeny. Na 

lokalitě bylo provedeno 7 exkurzí a to v termínech: 14.4.; 29.4.; 20.5.; 10.6.; 6.7.; 22.8. a 12.9. 

 

4. Získaný materiál a zpracování 
Zjištěné druhy jsou v tabulkách řazeny abecedně. V závěru jsou zařazeny zajímavé druhy z jiných 

řádů. Chráněné a jinak zajímavé druhy jsou pod souhrnem přiblíženy jednotlivě. Druhy chráněné 

jsou v tabulce označeny § s označením stupně ohrožení a druhy ohrožené jsou označeny zkratkou 

odpovídající seznamu „Červený seznam ISOP“. Dokladový materiál je uložen ve dvou sbírkách. 

Pro identifikaci je použit monogram majitele sbírky a pro muzejní sbírku její kódové označení 

odpovídající CES (Centrální evidence sbírek).  

Sbírka: JR – Jaroslav Resl, Sněžné 34, 518 01 Dobruška  

 5MM sbírka zapsaná v CES (dále jen 5MM) – Městské muzeum, Na Zadomí 1226, 54901 

  Nové Město nad Metují 

Na determinaci materiálu se podíleli tyto osoby: 

Franc Jiří; - Určení Většiny materiálu z blanokřídlých mimo čeleď Magachilidae 

Hrnčíř Miroslav –  konzultace ohledně některých druhů motýlů 

Resl Jaroslav - Určení denních motýlů a blanokřídlých z čeledi Megachilidae 

 

4.1. Zjištěné druhy Hymenoter (blanokřídlých): 

V rámci sledování bylo na lokalitě identifikováno 62 druhů vhodných pro zadaný úkol ze šesti 

čeledí. Z toho 9 druhů chráněných zákonem, jeden druh zařazený do kategorie VU (zranitelný a 

jeden druh zařazený do kategorie NT (blízko ohrožení). Z toho 42 druhů využívá přímo PP Na 

Hadovně pro rozmnožování, myšleno tvorbu hnízda. 28 druhů vyhledávalo louku přímo jako 

zdroj potravy. Druhy označené * jsem během průzkumu nezastihl, ale vzhledem k přítomnosti 

parazitujících druhů zjištěných přímo při vyhledávání hnízd hostitelů je jejich výskyt velmi 

pravděpodobný. Druhy označené ** se podařilo determinovat pouze do rodu. 



    
 

Čeleď Druh datum prvního nálezu Poznámka Statut 

Andrenidae Andrena bicolor *   1)   

Andrenidae Andrena cineraria 14.4. 1)   

Andrenidae Andrena flavipes 14.4. 1)   

Andrenidae Andrena gravida 14.4. 1)   

Andrenidae Andrena haemorrhoa 14.4. 1)   

Andrenidae Andrena nigroaenea *   1)   

Andrenidae Andrena nitida 20.5. 1)   

Andrenidae Andrena sp.** .14.4. 1)   

Andrenidae Andrena sp.** 14.4. 1)   

Andrenidae Andrena sp.** 20.5. 1)   

Andrenidae Andrena sp.** 29.4. 1)   

Andrenidae Andrena tibialis *   1)   

Andrenidae Andrena varians 14.4. 1)   

Andrenidae Andrena viridescens 14.4. 1) VU - zranitelný druh 

Apidae Anthophora plumipes 29.4. 2)   

Apidae Bombus bohemicus 7.7. 1)  ;  2) § Ohrožený 

Apidae Bombus campestris 22.8. 1)  ;  2) § Ohrožený 

Apidae Bombus lapidarius 22.8. 1)  ;  2) § Ohrožený 

Apidae Bombus lucorum 22.8. 1)  ;  2) § Ohrožený 

Apidae Bombus pascuorum 7.7. 1)  ;  2) § Ohrožený 

Apidae Bombus sylvarum 22.8. 1)  ;  2) § Ohrožený 

Apidae Bombus terrestris 14.4. 1)  ;  2) § Ohrožený 

Apidae Ceratina cyanea 22.8. 2)   

Apidae Nomada atroscutellaris 29.4. 1) NT - blízko ohrožení 

Apidae Nomada bifasciata 14.4. 1)   

Apidae Nomada fabriciana 14.4. 1)   

Apidae Nomada goodeniana 29.4. 1)   

Apidae Nomada lathburiana 14.4. 1)   

Apidae Nomada moeschleri 29.4. 1)   

Apidae Xylocopa violacea 14.4. 2)   

Formicidae Camponotus ligniperda 10.6. 1)   

Formicidae Formica fusca 7.7. 1) §   Ohrožený 

Formicidae Formica pratensis 20.5. 1) §   Ohrožený 

Formicidae Lasius flavus 22.8. 1)  ;  2)   

Formicidae Lasius niger 10.6. 1)  ;  2)   

Formicidae lasius sp.** 22.8. 1)  ;  2)   

Formicidae Myrmica rubra 20.5. 1)  ;  2)   

Halictidae Halictus sexcinctus 7.7. 1)  ;  2)   

Halictidae Halictus sp.** 10.6. 1)   

Halictidae Halictus sp.** 10.6. 1)   

Halictidae Halictus sp.** 20.5. 1)   

Halictidae Halictus sp.** 20.5. 1)   

Halictidae Halictus sp.** 22.8. 1)   

Halictidae Halictus sp.** 7.7. 1)   

Halictidae Halictus sp.** 7.7. 1)   

Halictidae Lasioglosum sp.** 10.6. 1)   

Halictidae Lasioglosum sp.** 29.4. 1)   

Halictidae Sphecodes sp.** 7.7. 1)   

Megachilidae Anthidiellum strigatum 7.7. 2)   

Megachilidae Anthidium punctatum 22.8. 2)   

Megachilidae Heriades truncorum 22.8. 2)   

Megachilidae Chelostoma campanularum 7.7. 2)   

Megachilidae Chelostoma distinctum 7.7. 2)   

Megachilidae Chelostoma rapunculi 7.7. 2)   

Megachilidae Megachile centuncularis 22.8. 2)   

Megachilidae Megachile versicolor 7.7. 2)   

Megachilidae Osmia bicornis 14.4. 2)   

Megachilidae Osmia caerulescens 29.4. 2)   

Megachilidae Osmia leaiana 7.7. 2)   

Megachilidae Trachusa byssina 7.7. 2)   

Vespidae Ancistrocetus nigricornis 14.4. 2)   

Vespidae Polistes dominula 10.6. 2)   

Vespidae Vespa crabro 22.8. 2)   

 Andrena viridescens patří mezi zranitelné druhy a na lokalitě je přímo vázána na další 

vzácný druh. Tím je Nomada atroscutellaris (klasifikace NT), která se jako parazit 

v hnízdech této včely vyvíjí. 

 Ze sedmi druhů čmeláků tři druhy hnízdily přímo na PP. B. terrestris jedno hnízdo 

přímo v louce. U nejhojnějšího druhu na lokalitě B. pascuorum jsem našel dvě hnízda 

v okrajových partiích louky. Hnízda na louce nebyla z důvodu pozdního ošetření 

louky bránami. B. sylvarum měl svoji kolonii v těsné blízkosti PP a to na území 



označeném na mapce jako č. 2, v neudržovaném sadu. Ostatní druhy využívaly louku 

jako zdroj potravy. 

 Formica pratensis  má na okraji směrem k neudržovanému sadu a na něm několik 

hnízd. Jeho rozmnožování je závislé na dalším zde zjištěném mnohem běžnějším  

druhu Formica fusca. 

 Xylocopa violacea   tato naše největší včela se na lokalitě vyskytovala po celé léto. 

Většinou jsem ji zastihl na kvetoucích stromech a keřích a v létě i na louce na 

kvetoucích rostlinách. Místo jejího hnízdění jsem neobjevil. V mapování tohoto druhu 

pro AOPK to byl první nález pro čtverec 5963. 
 

4.2. Zjištěné druhy denních Lepidopter (motýlů) 

Na lokalitě se v průběhu roku objevilo celkem 19 druhů denních motýlů z osmi čeledí. U druhů, 

které jsou v tabulce označeny 1), jako zde se rozmnožující jsem nehledal vývojová stádia. 

Rozmnožování je možné vzhledem k výskytu rostlin potřebných k jejich vývoji. Těchto druhů 

jsem zde zjistil celkem 13. Z toho 10 druhů jsem zde zastihl při využívání zdrojů pastvy. 5 druhů 

zde hledalo pastvu a jejich rozmnožování přímo na PP nepředpokládám. Při poslední návštěvě 

12.9. jsem již nepočítal kusy, i když zde létalo pár běžných druhů. Bohužel se zde většina druhů 

vyskytuje ve velmi malých počtech. Pokud se louka udržuje tak, jako jsem při průzkumu sledoval, 

je na vině s velkou pravděpodobností nevhodná doba sečení. Tuto domněnku potvrzuje níže 

uvedený graf, který ukazuje v období seče největší výskyt jak druhů, tak i jejich počtů. Bohužel 

louka je tak malá, že neumožňuje dělené sečení. 
 

Čeleď Druh Datum Počty Datum Počty Datum Počty Datum Počty Datum Počty Poznámka 

Hesperiidae Thymelicus sylvestris (soumračník metlicový)         10.6. 2 7.7. 6     1)  ;  2) 

Lycaenidae Plebejus idas (modrásek obecný)*             7.7. 1 22.8. 5 1)  ;  2) 

Lycaenidae Polyommatus icarus (modrásek jehlicový)         10.6. 1 7.7. 5 22.8. 10 1)  ;  2) 

Nymphalidae Aglais io (babočka paví oko) 14.4 10 20.5. 2     7.7. 2     1)  ;  2) 

Nymphalidae Aglais urticae (babočka kopřivová) 14.4. 1 20.5. 3             1) 

Nymphalidae Araschnia levana (babočka síťkovaná) 14.4. 1 20.5. 1 10.6. 6 7.7. 10     2) 

Nymphalidae Argynnis paphia (perleťovec stříbropásek)         10.6. 1 7.7. 2     1) 

Nymphalidae Boloria dia (perleťovec nejmenší)             7.7. 1     1)  ;  2) 

Nymphalidae Issoria lathonia (perleťovec malý)         10.6. 2 7.7. 5 22.8. 10 1)  ;  2) 

Nymphalidae Nymphalis C-album (babočka bílé C) 14.4. 3 20.5. 8             1)  ;  2) 

Nymphalidae Vanessa atalanta (babočka admirál)             7.7. 1       

Papilionidae Papilio machaon (otakárek fenyklový)             7.7. 1     2) 

Pieridae Gonepteryx rhamni (žluťásek řešetlákový) 14.4. 5 20.5. 10     7.7. 10     2) 

Pieridae Pieris brassicae (bělásek zelný)             7.7. 3 22.8. 3 2) 

Pieridae Pieris napi (bělásek řepkový)     20.5. 10 10.6. 10 7.7. 10     2) 

Satyridae Lasiommata megera (okáč zední)                 22.8. 1 1) 

Satyridae Maniola jurtina (okáč luční)         10.6. 10 7.7. 10 22.8. 7 1)  ;  2) 

Satyridae Melanargia galathea (okáč bojínkový)         10.6. 7 7.7. 10     1)  ;  2) 

Zygaenidae Zygaena filipendula (vřetenuška obecná)         10.6. 1 7.7. 10     1)  ;  2) 
 

 
* možná záměna druhu Plebejus idas (modrásek obecný) za P. argyrognomon vzhledem 

k obtížné determinaci. Ovšem jejich bionomie je takřka stejná. 
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Jiné zajímavé nálezy: 

 Lacerta vivipara (ještěrka živorodá) – tento chráněný druh jsem přímo na lokalitě 

sledoval vícekrát v několika exemplářích. Její výskyt je prokázán.  

 Anguis fragilis (slepýš křehký) – slepýš patří mezi chráněné druhy, kterého jsem 

dvakrát nalezl ve starém sadu (plocha č. 2) pod tlejícími zbytky kmenů. Dá se 

předpokládat, že se bude vyskytovat i na sledované louce. 

 Mravenci rodu Lasius – Přímo na louce je relativně dost kolonií mravenců tohoto 

rodu. Oba zjištěné druhy modrásků přesně tyto mravence potřebují pro svůj vývoj. Je 

to jedna z podmínek pro rozmnožování na této PP. 

 

Závěr a doporučení: 

 Tato malá plocha si zatím zachovává určitý potenciál, protože v jejím okolí je již 

pouze zemědělsky obhospodařovaná krajina. Výjimku tvoří pomyslné ochranné pásmo, kde 

dosud louky využívají drobní chovatelé. Tyto luční porosty udržují většinou ručně nebo 

malou technikou. V souvislostech jsou tyto květnaté loučky velmi důležité, protože 

doplňují potravní nabídku relativně malého území PP. Výhodou je i jejich sečení, které 

probíhá postupně a udržují tedy určitou nabídku i v době, kdy je PP posečena. V roce mého 

sledování byla louka posečena jednou v měsíci červenci (dle plánu péče), což ve vazbě na 

pastvu a rozmnožování denních motýlů je velmi nevhodné. V tomto období je potřeba, aby 

louka již obrážela po seči a nabízela spektru motýlů možnost k jejich rozmnožování. Ošetření 

vyhrabáním bylo provedeno klasickými bránami, což je rozhodně velmi dobré, ale bohužel až 

koncem května, což je naprosto nevhodné z hlediska druhů, které se rozmnožují v jarním 

období. A po tomto ošetření na louce zůstala veškerá stařina, což je zásadní problém!!. Tato 

stařina mohla způsobit i nemožnost případného růstu klíčících rostlin vstavačů. Zároveň 

stařina pokrývá volné plochy pro možné rozmnožování samotářských včel, a tedy tento proces 

výrazně omezuje. Proces rozmnožování těchto druhů je vytlačován na okraje PP, kde na části 

tento proces omezují přerostlé dřeviny, nejvíce na ploše označené v mapce jako č. 3. Dle 

mého názoru je nejhodnotnější oblast plocha č. 2 (starý neudržovaný sad), která by měla být 

ze zákona v ochranném pásmu PP a přímo navazuje na chráněné území. 

 Platný „Plán péče o PP Na Hadovně na období 2017 - 2026“ by s menšími změnami 

odpovídal potřebám pro udržení stávající druhové diverzity lokality a okolí. Bohužel 

nevhodným časem jednotlivých prací lokalita výrazně omezuje již tak malé počty u 

jednotlivých druhů denních motýlů a dalšího hmyzu. Jelikož si pamatuji stav lokality při 

vyhlašování za přírodní památku, tak bych doporučoval upravit některá místa do tehdejšího 

stavu. Jedná se hlavně o mez (na mapce plocha č. 3) přiléhající k plotu stavení jihovýchodním 

směrem. Mez má šířku asi dva metry a vůbec se neošetřuje. Je potřeba vyřezat část keřového 

porostu, aby se prostor oslunil. Dále je potřeba ji alespoň jednou ročně vyhrabat od stařiny, 

případně posekat. Navážka pod silnicí v prostoru čekárny je v současnosti pro mnoho druhů 

jedním z posledních míst, kde jsou volné plochy půdy pro rozmnožování sledovaného hmyzu. 

Ovšem i zde pomalu dochází k hromadění stařiny. Keřový porost v západní části PP je 

potřeba udržovat tak, aby se nerozšiřoval dál do lučního porostu a vyřezávat polehlé větve 

zasahující do louky. V těchto místech rostou poslední zbytky violek, které slouží 

k rozmnožování všech zde zjištěných druhů perleťovců. 

Pokud má PP Na Hadovně zůstat smysluplným chráněným územím je potřeba zajistit 

kontrolu nad plněním zásahů a péče o tuto lokalitu tak, aby při absenci původních druhů 

rostlin pro které byla plocha vyhlášena, mohla nabídnout náhradní možnosti pro druhy 

původně tam žijícího hmyzu a živočichů místo k jejich přežívání. Doplnit nebo změnit 

některé drobnosti ve stávajícím plánu péče o níže uvedené připomínky. 



1. Zajistit vyhrabání stařiny a to nejdéle (podle počasí) do konce dubna. Nezaměňovat 

s ošetřením bránami, které sice provzdušní trávník, uvolní stařinu a vytvoří volné 

plochy, ale stařinu neodstraní.  

2. První posečení louky provést do konce června tak, aby louka obrostla a nabídla 

možnosti pro pastvu a rozmnožování motýlů, ale i dalšího hmyzu. 

3. Na západní straně louky udržovat keřový porost tak, aby se nerozrůstal do louky. 

4. Vyhrabat stařinu na mezi přiléhající k plotu u zahrady a pod silnicí. U plotu proředit 

rozrostlé keře a stromy. 

Pokud mohu vyjádřit svůj názor, je stávající PP Na Hadovně zatím místem, kde nachází 

vhodné podmínky pro svoje rozmnožování poměrně dost druhů ze sledovaných skupin. Dá se 

předpokládat, že tento stav bude podobný i u dalších řádů hmyzu. Ovšem velikost populací u 

většiny druhů je malá a v naprosté většině se jedná o druhy běžné i v širším okolí. Pokud se 

Obec Proruby zaváže zajistit péči podle navržených změn, může?? lokalita postupně 

nabídnout vhodný prostor k posílení jak druhové pestrosti hmyzu, tak k zvýšení počtu zde se 

rozmnožujících druhů. V tomto případě bude nutné průzkum po několika letech zopakovat a 

znovu stav zhodnotit. V opačném případě nemá PP Na Hadovně do budoucna z pohledu 

zoologického potenciál udržet status PP.   

 Pokud se zachová stávající status PP doporučuji změnit některé body v plánu péče. 

Předmětem ochrany by se měla stát ochrana chráněných druhů z rodu Bombus (čmelák) a 

lokalita by se měla stát územím s nabídkou pro rozmnožování denních druhů motýlů. Jelikož 

v okolí je většinou obdělávaná zemědělská půda, dávalo by to smysl. S majitelem sadu u 

stavení na ploše č. 2 dohodnout minimálně ponechání starých ovocných stromů bez 

jakýchkoliv zásahů. První seč provést nejpozději do konce června. Druhou seč koncem srpna 

jak je v plánu péče. Posunutí seče na červenec plánované původně podle dozrávání semen 

vstavače kukačky je již bezpředmětné a pro denní motýly a rozmnožování dalšího hmyzu je 

stávající termín naprosto nevhodný. Striktně dodržovat jarní vyhrabání a odstranění stařiny.  
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