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Podobný scéná  nyní ožívá v nových "len-
ských zemích EU v Bulharsku a Rumunsku (ví-
cemén# podobn# je na tom však tak ka celý Bal-
kán). Blahodárný proces bohatnutí populace
zvyšuje životní úrove', lidé se mají lépe a mo-
hou si vybrat výrazn# p íjemn#jší cesty k zajišt#ní
své rodiny, než jakou je pastevectví. Slovenska
znalí cestovatelé jist# zaznamenali rapidní po-
kles pastvy po tak ka celé ploše státu. Ty tam
jsou rozsáhlé komplexy pastvin na Plešivecké
planin#. Na míst# proslun#ných vápencových
pastvin na Tematínských kopcích šumí bory, kte-
ré ve svém vo'avém jehli"í skryly stovky a tisíce
mrtvých ke ! jalovc!, smutných pomník! p ed-
chozí bohatosti rostlinných a živo"išných spole-
"enstev. Stejný krátký proces prob#hl ve všech
p!vodn# motýlá sky vyhlášených poho ích a
lokalitách.

 
Kdo je znalý, ten si píská
%estnou výjimkou v celoevropském „svra-

bu“ je Švýcarsko. Když p ejedete hranice
s N#meckem, jako byste vkro"ili do jiného sv#-
ta. Tato alpská zem# si totiž již dávno uv#domi-
la své nejen finan"ní, ale i p írodní bohatství a
dlouhodob# podporuje malé a st ední zem#-
d#lce (což se u nás nikdy nepoda ilo, navrch
mají stále nové soukromé zem#d#lské farmy a
následovníci JZD – s pravda až tolkienovskou
fantazií p ejmenované na ZD). P i hledání bio-
logicky nehodnotného zanedbaného kousku
pole, louky "i pastviny projedete ve švýcar-
ských kantonech skoro stejn# benzínu, jako p i
pátrání po kvalitních loukách v %esku. A motýli
létají, rostliny rostou a sysli pískají. Tento tém# 
ideální stav je hlavn# výsledkem odlišné ze-
m#d#lské politiky a t#sné sounáležitosti míst-
ních lidí se svými pozemky a životním prosto-
rem. Fakt, že u nás je tomu krapet jinak, vý-
mluvn# doloží návšt#va dnes apatických Sudet
"i jakéhokoli satelitního m#ste"ka v okruhu dva-
ceti kilometr! od všech v#tších m#st. V prvním
p íklad# p išly do pohrani"í po válce zástupy
nových usedlík!, kte í zabrali uvoln#né used-
losti a polnosti po odsunutých N#mcích. Po sta-

letí se vyvíjející vztah lidí k p!d# byl p etrhán a
nový za minulého režimu ani nem#l šanci vznik-
nout. A satelitní m#ste"ka? Vždy& jsou to jen
„paneláky naležato“, málokdo z jejich obyvatel
se zajímá o širší prostor, než ten tlustou zdí ohra-
ni"ený pozemek o rozloze dvou ar! (p i"emž
1,5 aru zabírá vlastní pseudobarokní stavba
na klí" a zbytek je golfový trávník).

Podpora obnovy "i udržení tradi"ního malo-
plošného rozr!zn#ného hospoda ení na lou-
kách, pastvinách, ale i v lesích a mok adech je
tedy jediný zp!sob, jak zajistit úsp#šné p ežití
naší druhové bohatosti. Sou"asné dota"ní pro-
gramy jsou nastaveny bohužel p ímo naopak.
Místo aby podporovaly rozr!zn#nost luk a past-
vin, kde by si každý druh rostliny "i živo"icha
našel své místo, staví tisíce hektar! luk unifikova-
nou pé"í do jednoho šiku. Výsledkem je pak
nap íklad genocida motýl!, kte í mnohdy i umí-
rají hlady na b#hem dvou t í dn! strojov# poko-
sených stovkách hektar! luk. Pastva stohlavých
stád dobytka rychle uvede každou pastvinu do
tak ka apokalyptického stavu, kde nepotkáte ani
k ídlo (krom# t#ch muších a ovádích). Jist#, na
mnoha cenn#jších místech zasahuje organizo-
vaná ochrana p írody reprezentovaná Sprá-
vami CHKO, Odbory životního prost edí na r!z-
ných úrovních a nevládních organizací. Z cel-
kového hlediska je to ale pouze látání horkou
jehlou dlouho nepraného rozpadajícího se kro-
je. Pokud nefunguje bohatá mozaika malých
a velkých ploch s r!zným hospoda ením a
v r!zném stavu, mezi kterými se populace p e-
sunují, což extenzivní pastva zaru"ovala, z!sta-
nou druhy na n#jaký "as zav eny ve svých re-
zervacích zam ížovaných okolními poli a lesy 
a nakonec se ztratí v propadlišti d#jin.

Dobývá jižní Morava
Valašsko?

Lukáš Spitzer
 

V posledních letech vyskakují pozorová-
ní výskytu na Valašsku d!íve nezvyklých
„hmyzích“ návšt vník# jako houby po deš-
ti. Již ve 2. "ísle Valašska – vlastiv dné re-
vue,1999/1, str. 41 komentoval RNDr. Lubo-
mír Brabec nový invazivní druh pavouka –
k!ižáka pruhovaného (Argiope bruennichi).
Ten u nás zdomácn l a dnes se jeho krásný-
mi vosími barvami m#žeme kochat tak!ka na
každé louce. Od té doby m#žeme na valaš-
ských stráních i se"ených trávnících na síd-
lištích potkat zástup dalších stálých host#
nejen z jižní Moravy. Nabíledni je jednodu-
ché vysv tlení – m#že za to globální oteplo-
vání. Nic však není tak jednoduché.

(Tento p ísp#vek nemá, a"koli to m!že být na
první pohled nez etelné, ambice rozebírat jedno-
ho z momentáln# nejv#tších strašák!, kterým je
"lov#k rozumný (Homo sapiens) d#sen ze všech
stran, – globální oteplování (lidstvo má jist# pot e-
bu neustále se n#"eho obávat hluboko vepsa-
nou ve své DNA). Skute"nost, že se klima pr!-
b#žn# m#ní, je nepopiratelný fakt. Vždy tomu tak
bylo a taky i bude. V sou"asnosti jsme však sv#d-
ky mnohdy p ímo hysterických výpad! ze strany
zastánc!, ale i popíra"! lidského p ísp#vku ke
globálním zm#nám klimatu a jeho d!sledcích. Ro-
zumná diskuze se bohužel v zásad# nevede,
každý si rád p ih eje svou polív"i"ku na tomto
velice populárním zpolitizovaném tématu. P ijm#-
me tedy fakt, že se kvalita podnebí prom#'uje
z jakýchkoli cyklických "i necyklických, antropo-
genních "i p irozených d!vod!, a v#nujme se
dále n#co málo k jeho možným dopad!m na
hmyz.)

P íroda není a nikdy nebyla stabilní záležitostí.
P íroda tvo í dynamický celek, který se na zákla-
d# stovek a tisíc! nepatrných i gigantických, vn#j-
ších i vnit ních vliv! pružn# m#ní a p izp!sobuje.
N#kdy se jedná jen o drobné plastické operace,

Oká" vo(avkový (Brintesia circe). Druh nový pro
valašskou zví enu. Motýl žije na zar!stajících slun-
ných stráních.

Opušt ná, rozpadající se usedlost ve st!edním 'ecku (poblíž !eky Nestos). Pastviny jsou stále extenzivn 
využívány. &erven 2007           Foto L. Spitzer

Autor p#ísp vku (muzejní kurátor – entomo-
log) studoval v m sících b#ezen - !erven 2007
vazbu spole!enstev hmyzu na pastevní lesy ve
východním $ecku v rámci systému Socrates (pod
záštitou EU) na Democritos University of Thrace
v Orestiád .
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jindy je pot eba transplantovat celé orgány tohoto
úžasn# složitého organismu. Zví ata, která jste
mohli d íve b#žn# potkat na své louce za humny,
tam dnes sice stále mohou být, ale také mohla
dezertovat na sousedovu louku. V horším p ípa-
d# nasedla do neviditelného transportního vlaku
a odjela kdoví kam. Spole"enstva hmyzu, která
dnes m!žeme najít na valašských loukách a past-
vinách, jsou mimo jiné tvo ena velmi pestrou sm#-
sicí teplomilných druh!. N#kte í motýli na Valaš-
sko dorazili už p ed n#kolika staletími a dodnes
tvo í silné životaschopné kolonie. Jiní zde
v minulosti žili, jejich populace však za"aly skomí-
rat a nakonec se z r!zných d!vod! vytratily. Na
uvoln#ná místa se rychle st#hují druhy pro region
nové. Navrátilci z dlouho- "i krátkodobého exilu
pak musí, pokud cht#jí usp#t, o sv!j obsazený
p!vodní domov svád#t nelítostné boje.

%lov#k by si mohl myslet, že by teplomilným
motýl!m mohla vlna oteplování (globální zm#na
klimatu – v našich podmínkách teplota roste a sráž-
ky klesají a jsou nerovnom#rn#ji rozloženy) po-
moci. P ece jen, když je tepleji, tak by m#lo být
teplomilným zví at!m lépe. Ano, n#kte í dokázali
využít sou"asného oteplení a úsp#šn# dobývají
nová území. V#tšina má však i jiné požadavky
než pr!m#rnou ro"ní teplotu "i celkový úhrn srá-
žek a nedokáží tak nových podmínek využít ve
sv!j prosp#ch. A naposled m!že oteplování n#-
které teplomilné druhy dokonce i zahubit.

A jak je to tedy s motýly jako modelovou skupi-
nou celého hmyzu? Každý motýl má, stejn# jako
zástupci ostatních skupin hmyzu, své specifické
požadavky na živné rostliny, mikrobiotopové ná-
roky, r!zné migra"ní schopnosti a samoz ejm# i
vlastní etologii a odlišné celkové vzorce chování.
Jsou motýli, kte í se dokáží vyvíjet tak ka na kaž-
dé alespo' trochu travnaté ploše "i dokáží p eko-
návat velké vzdálenosti (n#kte í i tisíce kilometr!).
Existují naopak druhy, které žijí výrazn# usedle
na úzce vymezených lokalitách a nemají tak ka
žádné tendence sv!j životní prostor opoušt#t a
snažit se hledat nový domov i n#kolik set metr! od
toho stávajícího. Plocha areál!, které druhy obý-
vají, navíc "asto plošn# velmi kolísá. N#kdy víme,
že na vin# ústupu toho "i onoho druhu byla na-
p íklad chemizace zem#d#lství "i zar!stání past-
vin, jindy nedokážeme ani bazáln# spekulovat
p í"iny zhroucení jednotlivých populací.

Nejprve bychom se m#li v#novat druh!m, jimž
už Valašsko muselo vystavit úmrtní listy. Když si
prohlédnete fotografie mnoha kout! okresu Vse-
tín ješt# z první poloviny 20. století, budete velmi
p ekvapeni, jak moc se zdejší krajina zm#nila. Les!
ve st edních polohách bylo d íve výrazn# mén#
a když už, tak se jednalo hlavn# o  ídké, selské
lesíky s rozr!zn#nou prostorovou i druhovou
skladbou. Intenzivní pastva „až na hlínu“ dopro-
vázená silnou erozí na mnoha místech v#rn# na-
podobovala až st edomo ské podmínky. Krajina
jako celek, a"koli byla na sou"asné pom#ry velmi
intenzivn# obhospoda ovaná, však poskytovala
v sou"tu i stovky hektar! do"asn# opušt#ných
ploch "i nepokosených lem! podél lesík!. (eky a
potoky byly neregulované, "asto se vylévaly ze
svých koryt a pravideln# tak tvo ily rann# suk-
cesní stanovišt#, na která byla vázána po"etná
skupina hmyzu. Pak p išla zm#na v zem#d#lském
a vodním hospoda ení (i na stránkách tohoto "a-
sopisu "asto popisovaná a diskutovaná) a p íro-
da svižn# zareagovala. D íve b#žné biotopy se
stávaly vzácn#jší a vzácn#jší. Najednou se pro

motýly - specialisty nedostávalo tolik životního pro-
storu a ti pak mizeli jeden po druhém.

Takto na Valašsku vym el nap íklad oká" še-
dohn dý (Hyponephele lycaon), který dokáže
p ežívat jen na oslun#ných stanovištích
s nezapojenou vegetací (holá místa mohou být
tvo ena "ímkoli – sešlapanou hlínou na dobyt"ích
stezi"kách, navátým pískem, drobnými kameny...),
"i pabourovec jest!ábníkový (Lemonia dumi).
Tento elegantní motýl, p es své systematické za-
 azení mezi motýly no"ní, velmi "ile a klikat# pole-
toval za slunných  íjnových dn! nad pastvinami a
mezemi v širokém okolí Pul"ína. Ulovit ho však
v letu zvládne jen velmi atleticky nadaný sb#ratel,
až tak je motýl rychlý. Pabourovec je vlastn# ta-
ková motýlí jepice. Žije jen zhruba jeden den,
nep ijímá potravu a veškerou svou energii spo-
t ebuje na vyhledání svého partnera a následné-
mu spá ení. Poletují navíc v#tšinou jen samci, kte-
 í rychle tímto zp!sobem hledají "erstv# vylíhlé
sami"ky, které šet í síly na kladení vají"ek ukryté
obvykle ve vysokém podrostu. Pabourovci tak
pot ebují pestrou mozaiku bezlesí s vyprahlými
místy pro vývoj svých housenek v kombinaci se
zarostlými místy. Pabourovec zmizel tak ka z celého
území %R.

Jinak je na tom modrásek vikvicový (Polyom-
matus coridon). Ten miluje suché strán# "i vyprah-
lé skalnaté výchozy se sporou vegetací. Z Valašska
ustoupil, ale tvo í silné populace už na jihu Zlínské-
ho kraje. Pokud modrásek najde nové vhodné
lokality (kterých je te$ bohužel stále jen velmi po-
skrovnu), bude mít možnost se op#t stát i valaš-
ským motýlem. Zm#na ve struktu e les! zato"ila
s oká"em metlicovým (Hipparchia semele), na
pokraji vym ení je nap íklad pestrobarvec petrklí-
"ový (Hamearis lucina), který je nyní znám pouze
ze dvou lokalit v okrese Vsetín. (Skute"ný po"et
obývaných míst bude, doufáme, výrazn# vyšší.
Motýl létá brzo na ja e, kdy ješt# není tolik entomo-
log! v terénu). Pestrobarvec se vyvíjí na oby"ej-
ných prvosenkách, kterých jsou stále na ja e na
valašských loukách celé lány. Nesnáší však kosení
t#chto luk a navíc vyžaduje "áste"ný zástin míst,
kde se „petrklí"i“ živí jeho housenka. Tato vymírání
byla tedy dána hlavn# zm#nou v lidské "innosti.
Jakkoli velké a rychlé, v poslední dob# tolik disku-
tované oteplení nedokáže nahradit efekt lidských
aktivit a znovu obnovit tyto extrémní biotopy, které
byly závislé výhradn# na lidské pé"i.

Kolektivizované hospoda ení unifikovalo obrov-
ské plochy zem#d#lské krajiny, ale již ze své pod-
staty nedokázalo pe"ovat o všechny louky, past-
viny a sady. Chemizace sadovnictví ud#lala krát-
ký proces nap íklad s otakárkem ovocným

(Iphiclides podalirius). Huslenský fará  pan G. A.
(í"an jej ješt# z 20. let 20. století udává jako b#ž-
ný druh. Pak b#hem n#kolika desetiletí z Valašska
naprosto zmizel a ukrýval se nejblíže až v jižních
"ástech Bílých Karpat. Až po roce 1989 se za"al
op#t ší it a dnes máme doložené údaje o jeho
výskytu p ímo ze Vsetína (V. B#lín 2005). Podob-
n# dopadl b#lásek ovocný, který v 70. letech
naprosto devastoval ovocné stromy p ímo ve
Vsetín#. Pak ustupoval a ustupoval, až se mu
poda ilo vym ít tak ka na celém území %R. Dnes
se k nám vrací z nejjižn#jších "ástí Moravy a roz-
ši uje se také od našich západních hranic
s N#meckem. A m!žeme se zeptat: Bylo tomu tak
kv!li oteplování, nebo kv!li omezení post ik!
v opušt#ných, stárnoucích sadech?

Na mnoha místech se navíc udržela extenzivní
pé"e o pozemky, která v kombinaci s ned!sled-
ností JZD zajiš&ovala prostor pro mnoho teplomil-
ných druh!, které snášejí i "áste"n# zar!stající
pastviny "i um#jí p ežívat na mezích a úvalech
polních cest. Máme proto stále to št#stí  ídce po-
tkávat t eba motýlí „stíha"ky“: soumra"níky sko-
!icové (Spialia sertorius), s. b lopásé (Pyrgus
alveus) "i trochu "ast#jší soumra"níky "árko-
vané (Hesperia comma) - (soumra"níci p edsta-
vují typický p íklad hravosti "eského názvosloví –
navzdory svému jménu jsou nejaktivn#jší p es
poledne a na ve"er již v poklidu posedávají na
kv#tech a pomalu se ukládají k spánku). Sou-
mra"níci pro sv!j vývoj pot ebují op#t obnažené
plošky t eba na pastvinách, vyhovují jim t eba
ov"í chodní"ky ve strmých svazích. Nepohrdnou
ale i nov# "lov#kem vytvo enými stanovišti – sou-
mra"ník sko icový tvo í silnou populaci na nasy-
paných kamenitých hrázích p ehrady Stanovni-
ce (ne že by se živil tam použitým asfaltem, jeho
živnou rostlinou je krvavec menší (Sanguisorba
minor), který vyžaduje narušená oslun#ná mís-
ta), vyhovují mu i odkryté zá ezy nov# vybudo-
vané komunikace, která krouží podél b eh! p e-
hrady. Bohužel jsou tyto biotopy dlouhodob# vel-

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Tento krás-
ný motýl byl v minulosti z Valašska vytla"en chemiza-
cí sadovnictví. V posledních letech se k nám za"íná
vracet.

Pabourovec jest!ábníkový (Lemonia dumi). Kritic-
ky ohrožená „denní m!ra“. Na Valašsku pravd#podob-
n# již vyhynul, d íve žil nap íklad na Pul"inách.

mi nestabilní a z velké "ásti i zalesn#né. Jak bude
les postupovat, zmizí i soumra"ník.

Podobn# se na Valašsku zachovaly silné kolo-
nie motýl! vázaných na pestrou mozaiku krajiny
(ve které "asto najdeme i opušt#né, zar!stající
plochy "i nese"ené lemy luk "i cest). Jinde v %eské
republice tito motýli již vym eli "i se stáhli na tu a
tam pár luk v okrese. Do této skupiny p eživších
veterán! pat í perle$ovec maceškový (Argyn-
nis niobe) "i hn dásek kostkovaný (Melitaea
cinxia). Oba dva mají v zásad# podobné nároky.
Nep ežijí tam, kde byl v minulosti proces unifikace
krajiny úsp#šný. Ke svému životu pot ebují hus-
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tou sí& mnoha odlišných biotop! nat#snaných na
velmi malé ploše. Motýli kladou vají"ka na obna-
žený povrch p!dy na pastvinách, kde se i pá í.
Nektar však sají v lemech pastvin a na loukách.
P es den se p ed horkem "i dešt#m schovávají
do stinných nízkých k ovin a strom!. Na jiných
místech zase nocují. Když vypadne i jeden jediný
"lánek tohoto  et#zce, motýl zmizí.

Zm#na tvá e krajiny nastolila vhodné podmín-
ky pro život hlavn# jedné ekologické skupiny.
Ruku v ruce se zar!stáním pastvin a jejich p í-
padným p evodem na se"ené louky se rapidn#
zv#tšila plocha, na které mohou druhy specializo-
vané na tento typ biotopu p ežívat. V posledních
letech k nám tak z jihu expandovaly druhy nové
pro valašskou zví enu. Pro úsp#šný rychlý vý-
sadek musí tyto druhy spl'ovat n#kolik ekologic-
kých podmínek – musí být hodn# mobilní a um#t
se tak p emis&ovat na velké vzdálenosti a naopak
nesm#jí být striktn# vázány na vzácný typ bioto-
pu. Da it se jim musí na široké škále co nejb#žn#j-
ších stanoviš&.

Co mají spole"ného modrásek štírovníkový
(Cupido argiades), modrásek tolicový (Cupi-
do decoloratus) "i oká" vo(avkový (Brintesia
circe)? Líbí se jim na zar!stajících vysokostébel-
ných loukách. Zmín#ní modrásci na Morav# ex-

u Valašského Mezi í"í. Letos máme ov# ené po-
zorování až z Horní Be"vy. B#hem dvou t í let se
na Valašsku jist# zabydlí a stane se nedílnou sou-
"ástí naší zví eny.

Abychom nemluvili po ád jenom o motýlech,
zmíníme i p íklady jiných druh! hmyzu. Jedním
z nich m!že být teplomilná kobylka k!ídlatá
(Phaneroptera falcata). Jedná se o štíhlou zele-
nou dravou kobylku. Vázaná je na teplomilné lo-
kality s množstvím ko isti – hlavn# jedinc! dalších
druh! hmyzu. Této kobylce zajisté prosp#la po-
slední kombinace tuhé zimy s vysokou sn#hovou
pokrývkou a následné teplé zimy bez sn#hu.

velikost t#la "lov#ka tak ka mezikontinentálním p e-
let!m. Kudlanka na podzim klade vají"ka do tzv.
oothék, které p ilepuje pod kameny "i jiný materiál
na suchých výh evných místech. Podle posled-
ních sv#dectví byla letos opakovan# kudlanka vi-
d#na ve Vsetín# (3 pozorování), na Drastihlav#
v Ratibo i (1 pozorování) a také v údolích Dinotice
(a to až v jeho záv#ru na úpln# poslední lou"ce) a
Hluboký v Halenkov#. Podle všeho si tento pre-
dátor Valašsko již také podmanil.

Spolu s uvedenými p íklady do našeho regio-
nu p išly i zástupy jiných  druh! hmyzu z  ádu
much, blanok ídlých, ploštic a dalších. P i jejich
zkoumání však bohužel narážíme na nedostatek
kapacit sou"asné odborné komunity. Pozvolný
proces ší ení druh! z jihu je však nepopiratelný a
podle všeho bude i nadále pokra"ovat.

Pokud se tedy pokusíme zodpov#d#t otázku
položenou nadpisem tohoto p ísp#vku, dochází-
me k jednozna"n#jší odpov#di. P íroda bezlesí
na Valašsku byla obsazena p evážn# jižními dru-
hy již v dobách valašské a paseká ské koloniza-
ce v 17. století. Od té doby složení spole"enstev
kolísalo, druhy vymíraly a n#které se zase vrace-
ly. S m#nící se tvá ností krajiny se prom#'ovala i
její schopnost živit a poskytovat p íbytek dlouhé
 ad# živo"išných a rostlinných druh!. V sou"as-
nosti jsme sv#dky silné vlny imigrace nových již-
ních druh! – jižní Morava tedy Valašsko dobyla již
dávno, te% si jen dalšími výsadky upev&uje svou
pozici.

Modrásek vikvicový (Polymmatus coridon). D íve
u nás žil na vyprahlých stráních a úvalech polních cest.
Spolu se zar!stáním a zm#nou obhospoda ovaní se
z Valašska již dávno vytratil.     Foto L. Spitzer

pandují již n#kolik desetiletí, na Valašsku se však
definitivn# úsp#šn# plošn# usídlili až tak p ed p#ti
lety. D íve neznámí modrásci dnes tvo í silné pro-
pojené populace a potkat je lze tak ka na každé
louce. Jejich živnými rostlinami je mnoho druh!
b#žných bobovitých bylin. Nejsou tak specializo-
váni na jednu živnou rostlinu, pravd#podobnost
úsp#chu jejich výsadku na novou lokalitu je tak
velmi vysoká. Navíc jsou tito, a"koli drobní, motýl-
ci velmi polétaví, ned#lá jim problém p ekonat
vzdálenost i n#kolika kilometr!. Jejich p íbuzný o
n#co menší druh zvyklý p ebývat na jedné loka-
lit# a konzumující jen jednu živnou rostlinu (úro"-
ník bolhoj) – modrásek nejmenší (Cupido mini-
mus) se neší í a naopak lokáln# vymírá.
Z výsledk! Mapování motýl" Beskyd vyplývá,
že ze 45 mapovaných míst žijí dnes tito modrásci
na 16 z nich. A jejich expanze bude jist# dále po-
kra"ovat. Zar!stajících luk p ibývá, a tak nic ne-
brání jejich dalšímu ší ení. Oká" vo'avkový p ed-
stavuje jiný typ motýla. Je to silný motýl schopný
p ekonat velké vzdálenosti. Jeho housenky se
živí r!znými trávami. Jeho ší ení z jihu zapo"alo
teprve p ed n#kolika lety, motýl však ro"n# postu-
poval o mnoho kilometr! na sever. P ed pár lety
byl znám ze Zlína, pak z Jasenné pod Siráko-
vem, p edloni ze Vsetína a loni byl vid#n již v Oznici

Kobylka k!ídlatá (Phaneroptera falcata). P íklad dra-
vého druhu hmyzu, který velmi dob e zareagoval na
v poslední dob# teplá léta a mírné zimy a rychle se ší í
z jihu.     Foto L. Spitzer

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Už i ve Vse-
tín# "i Halenkov# te$ m!žeme potkat tento velice zná-
mý hmyz. Rychlost jejího ší ení na sever v#rn# p ipo-
míná Blitzkrieg (své dobyté pozice však neztrácí).

Foto I. Skalský

V oblasti Valašských Klobouk je to momentáln#
nejhojn#jší kobylka poloviny léta. Na vhodných
lokalitách dosahuje neuv# iteln# vysokých po"et-
ností. Z Valašska je známá zatím jen z údolí Lušo-
vá v Halenkov#, ale její rozší ení bude jist# dale-
ko širší.

Z plejády dalších druh! vyberme ješt# velmi
dob e poznatelného dravého zástupce naší fau-
ny – kudlanku nábožnou (Mantis religiosa).
Tento druh je dosud zákonem chrán#n, a"koli se
v posledních deseti letech masov# rozší il po celé
Morav#. Znám je již až z Opavska a od Ostravy.
A"koli je kudlanka na první pohled nevinné ne-
motorné stvo ení, dokáže pravé divy. Z jemného
zví átka se mrknutím oka m#ní v nelítostného
predátora, který do svých otrn#ných p edních no-
hou chytí kdejakou saran"i. Z váhavé kolébavé
ch!ze mrštn# startuje k dlouhým, p epo"ítáno na

Jež#vka - p!íklad extenzívn  obd lávané krajiny v okolí Vsetína            Foto D. Halata


