
Ohrožení v Evropě a v ČR

Areál hnědáska chrastavcového zahrnuje
poměrně rozsáhlou část palearktické oblas-
ti — kromě nejsevernějších oblastí žije od
Portugalska po Čínu. Vytváří řadu poddru-
hů, z nichž několik je známo i z Evropy.
Poddruhy se liší ve využívaných živných
rostlinách: některé španělské populace se
vyvíjejí na zimolezích (Lonicera) a již neda-
leko našich hranic, v Německu, se vyskytu-
jí populace vázané na hořce (zejména na

hořec tolitovitý — Gentiana asclepiadea).
Všechny populace na našem území se v pří-
rodě vyvíjejí na čertkusu lučním (Succisa
pratensis). Tato geografická variabilita
v potravních nárocích ukazuje, že není
dobré vyvozovat z poznatků z jiných regio-
nů obecně platné závěry. Čertkus nicméně
slouží jako hlavní, respektive jediná živná
rostlina i pro detailně zkoumané britské
a finské populace. V tomto článku se proto
omezíme jen na „čertkusové“ populace
hnědáska.

Hlavním biotopem takových populací
jsou tradičně obhospodařované vlhké
louky a pastviny. Jsou to stanoviště, jež po
staletí závisela na tradičním extenzivním
hospodaření člověka v krajině a jejichž roz-
loha se v minulých desetiletích drasticky
snížila. Buď byla „meliorována“, tedy pře-
váděna na intenzivní travní porosty či
ornou půdu, nebo naopak zalesňována, pří-
padně „jen“ vyjímána z obhospodařování,
následkem čehož nenávratně zarostla dře-
vinami. Toto se netýkalo jen ČR, ale většiny
evropských zemí. Zánik stanovišť vedl ke
zřeďování hustoty populací v krajině, což
mělo pro hnědáska zhoubné následky.

Hnědásek chrastavcový totiž v krajině
přežívá díky tzv. metapopulační dynamice.
Na vhodných biotopech tvoří malé, ale
nepříliš od sebe vzdálené kolonie, mezi
nimiž jedinci příležitostně migrují. Ne
všechna stanoviště bývají osídlena každo-
ročně: při souběhu nevhodného manage-
mentu s výkyvem počasí se stane, že motýl
z některé lokality dočasně vymizí. Pokud
ale nedaleko přežijí životaschopné popula-
ce, jsou dočasně uprázdněné lokality dříve
či později znovu osídleny migrujícími jedin-
ci. Díky rovnováze mezi lokálním vymírá-
ním a zpětnou kolonizací se tak druh může
v krajině udržet. Jakmile však hustota vhod-
ných stanovišť klesne pod určitou mez, pře-
stanou migrující jedinci osídlovat dočasně
uprázdněné plošky, a naopak se — při
pokusech o emigraci ze svých lokalit —
z populací ztrácejí. A protože náhodná
vymírání i nadále postihují přežívající kolo-
nie, může samotné zředění počtu vhod-
ných biotopů přivodit zhroucení populační
struktury a následné vymizení motýla
i tehdy, když někde v krajině vhodné bioto-
py dosud existují.

Další příčina zranitelnosti hnědáska sou-
visí s jeho vývojem. Oplodněné samičky kla-
dou vajíčka v hromadných snůškách a mladé
housenky žijí až do podzimu pospolitě.
Tkají si hnízda z hedvábných vláken, jimiž
opřádají listové růžice čertkusu. Pospolitý
život je účinnou obranou před predátory
a současně je chrání před rozmary počasí.
Larvální žír totiž probíhá na samém sklonku
léta a na podzim, kdy se na počasí nelze
nijak spolehnout. Jestliže však tmavá masa
housenek vytvoří kompaktní shluk, na níz-
kém podzimním slunci se zvýší jejich teplo-
ta oproti vnějšímu prostředí až o 10 °C.
Housenky tak mohou aktivovat i za dnů,
kdy je o sluneční svit nouze. Jde o příklad
sourozenecké kooperace napomáhající
přežití genů, které spolu sdílejí housenky
z jednoho hnízda.

Přes zjevné výhody z hlediska jedince (či
sourozenecké skupiny) však pospolitý život
larev hnědáska ohrožuje. Dojde–li totiž ke
zničení hnízda, zahyne valná část potom-
stva jedné samice. U druhu přežívajícího
v malých a fragmentovaných koloniích to
nutně způsobuje genetické ochuzení popu-
lací. Následná příbuzenská plemenitba zvy-
šuje riziko vymírání, což je z chovů živoči-
chů v zajetí dobře známo. Ovšem v přírodě
bylo sepětí mezi genetickým ochuzením
populací, příbuzenskou plemenitbou a vy-
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Květnaté, mírně zrašelinělé louky na Karlo-
varsku se skupinkami roztroušených stromů
a keřů hostí jedny z nejbohatších populací hně-
dáska chrastavcového (Euphydryas aurinia)
v ČR. V popředí kvetoucí rdesno hadí kořen
(Bistorta major) patří k jeho oblíbeným zdrojům
nektaru

Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) má mezi našimi denními motý-
ly výjimečné postavení. Je druhem kriticky ohroženým — a to nejen u nás, ale
i ve většině Evropy. Červená kniha evropských motýlů, sestavená C. van Swa-
ayem z nizozemské a M. Warrenem z britské společnosti pro ochranu motýlů,
uvádí, že vymizel ze 60 % svého evropského areálu. Současně je velmi atraktiv-
ní, takže není divu, že jeho ochranu stvrzuje řada mezinárodních úmluv — od
tzv. Bernské konvence až po směrnici Rady Evropy O ochraně přírodních sta-
novišť (Natura 2000). Jako jediný zástupce hmyzu byl hnědásek chrastavcový
zařazen Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) mezi 10 nejohroženějších
organismů Evropy. Přesto se donedávna v České republice netěšil právní ochra-
ně a patřil k druhům, o jejichž rozšíření u nás nebylo prakticky nic známo.

Naopak v jiných evropských zemích, především ve Velké Británii a ve Finsku,
ale i ve Francii, Německu a Španělsku, byla jeho ekologie v posledních desetile-
tích zkoumána dost podrobně. Zahraniční výsledky byly v mnohém inspirativní,
současně ale upozornily na nepřehlédnutelnou geografickou variabilitu v ekolo-
gických nárocích tohoto motýla. To nás přimělo zabývat se jím podrobněji.

 



míráním prokázáno až r. 1998 právě studiem
hnědáska s pospolitými larvami, byť nešlo
o náš druh, ale o hnědáska kostkovaného
(Melitaea cinxia). Další potíž s pospolitým
životem larev souvisí s jejich nároky na
množství a rozmístění živné rostliny.

Sokolov, Karlovarsko a ostatní lokality

Již jsme předeslali, že donedávna nebyly
k dispozici ani přesné údaje o rozšíření hně-
dáska chrastavcového v České republice.
Jisté bylo jen to, že motýl u nás drasticky
ustoupil, což je patrné z přiložené mapky
(viz obr.). Před r. 1950 vyhynul na Moravě,
později pak v Českém Švýcarsku, na Česko-
lipsku a Rokycansku. Když jsme v r. 2000
zahájili jeho výzkum, bylo známo jen 7 lo-
kalit v západní části Čech. 

Náš zájem nejprve upoutaly populace
v těsném sousedství Sokolova, obývající
zcela unikátní prostředí: poddolované pro-
pady na předpolí hnědouhelných dolů.
Tyto lokality, nazývané pinky, jsou pozů-
statkem dobývání sokolovského uhlí hlu-
binným způsobem. Poddolovaný terén byl
po desetiletí využíván k extenzivní pastvě
dobytka. Postupně se tak v těsném soused-
ství průmyslového Sokolova vyvinula pest-
rá mozaika jezírek, mokřadů, lužních
porostů i sušších luk, kde přežívá unikátní
flóra a fauna vytlačená sem z industrializo-
vané Sokolovské pánve (podrobněji Ochra-
na přírody 2000, 55: 160). Nyní se již na
pinkách nepase a druhy tamních nelesních
stanovišť, včetně hnědáska chrastavcové-
ho, ohrožuje zarůstání dřevinami. Zpětný-
mi odchyty značených jedinců jsme zjisti-
li, že sokolovské populace jsou velmi
malé (v r. 2000 sestávaly z pouhých 300
jedinců a o rok později se dále zmenšily).
Povrchová těžba uhlí se navíc přiblížila na
samou hranici stanovišť osídlených hnědás-
kem. Jedinou cestou, jak sokolovské popula-
ce zachránit, je zavést pro jejich stanoviště
vhodný management a začít vytvářet náhrad-
ní biotopy na rekultivovaných výsypkách,
kde je volného prostoru nadbytek. 

Abychom skutečně poznali biotopové
nároky hnědáska, museli jsme náš záběr
rozšířit o další populace. To si vyžádalo roz-
sáhlý průzkum zachovalých vlhkých luk
v potenciálně motýlem obývané oblasti
západních Čech, kterých jsme v letech
2001–2003 navštívili stovky. Výsledkem
bylo mnohem podrobnější zmapování sou-
časného výskytu, jakož i rámcové údaje
o velikosti všech populací. Současně se
nám díky detailnímu studiu rozmístění lar-
válních hnízd podařilo poznat nároky hou-
senek na strukturu porostu. Konečně jsme
zpětnými odchyty značených jedinců stu-
dovali míru přeletů mezi koloniemi.

Prvním výsledkem byl podstatný nárůst
počtu známých kolonií: ten v oblasti mezi
Doupovskými horami, Tachovem a Ašským
výběžkem stoupl ze 7 na 28. Tento pod-
statně optimističtější počet ukazuje, že
nedostatečná znalost rozšíření druhu
byla dána malým zájmem přírodovědců,
jakož i nedostatečnými znalostmi o rozší-
ření motýlů obecně.

Ani 28 kolonií však přežití hnědáska
chrastavcového nemůže zaručit. Většina
z nich je totiž velmi malá, obývaná často

jen desítkami jedinců. Mnohé jsou navíc
natolik vzdálené od jiných kolonií, že pře-
lety mezi stanovišti jsou prakticky vylouče-
ny. Navíc jsou všechna stanoviště závislá na
aktivní péči, jež často není zajištěna.

Charakter stanovišť

Péči o biotopy komplikuje skutečnost,
že různá vývojová stadia mají odlišné
nároky. Vhodná lokalita musí být mozai-
kou stanovišť, jež jsou využitelná pro
housenky i dospělce. 

Nejprve si všimneme housenek (či kla-
doucích samiček, které si vhodná místa
vybírají). Protože žijí pospolitě, spořádají
během vývoje značné množství potravy.
Proto je nutné, aby se čertkus luční na loka-
litách vyskytoval v bohatých shlucích.
A protože se housenky musí často slunit,
vyžadují, aby růžice čertkusu nebyly stíně-
ny vysokým rostlinstvem. Nevhodná jsou
tedy místa zarůstající vysokými travami
jako metlicí trsnatou (Deschampsia caes-
pitosa), či dokonce náletem křovin a stro-
mů. Živná rostlina může na vlhkých a živi-
nami chudých loukách růst víceméně
kdekoli, ale hnědáskovi vyhovují jen slun-
né plošky s nízkou vegetací, kde čertkus
provázejí smilka tuhá (Nardus stricta),
mochna nátržník (Potentilla erecta), vřes
obecný (Calluna vulgaris) či prha arnika
(Arnica montana).

Ke kopulaci hnědásků chrastavcových (E. auri-
nia) dochází zpravidla na nízké luční vegetaci.
Sameček (vlevo) byl označen při studiu struktu-
ry populací metodou zpětných odchytů, vlevo.
Foto Z. Fric © Samičky hnědáska chrastavcové-
ho kladou vajíčka do kupiček na spodní strany
listů čertkusu lučního (Succisa pratensis), vpravo

Mokřadní biotopy Doupovských hor oživují
v době letu hnědáska chrastavcového i početná
hejna modráska ušlechtilého (Polyommatus
amandus). Snímky V. Huly, pokud není uvede-
no jinak 
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Dospělí motýli mají poněkud jiné náro-
ky. Zatímco samičky kladou vajíčka v nízké
vegetaci, samečky najdeme na zcela odliš-
ných místech. Obsazují závětrné kouty
v lukách, často při okrajích lesa či podél
křovin, kde na vyšších travách či bylinách
vyčkávají na samičky. Své „posedy“ si žárli-
vě střeží před jinými samečky, s nimiž svá-
dějí vzdušné souboje. Samozřejmě se občas
zmýlí a zaženou i mnohem větší motýly
jako babočku bodlákovou (Vanessa car-
dui). Při takovém způsobu života není
divu, že nejstarší samečci se změní v prů-
hledné a těžko poznatelné trosky.

Způsob života obou pohlaví vyžaduje
spoustu energie. Samičky ji spotřebují při
pátrání po živných rostlinách i při samot-
ném kladení, samečci pak při neustálé
snaze o spáření. Zejména v ranních
a podvečerních hodinách tak hnědásky
nejspíše zastihneme při sání nektaru
z pryskyřníků (Ranunculus spp.) či hadího
kořene většího (Bistorta major), koncem
doby letu pak ze škard (Crepis spp.) či pchá-
čů různolistých (Cirsium heterophyllum).

Vhodná stanoviště tudíž musí být různo-
rodou mozaikou nízkých plošek s domi-
nantní smilkou tuhou, vyšších porostů
s bohatou nabídkou nektaru a slunných,
leč závětrných míst, kde probíhá páření.
Chybí–li kterákoli z těchto podmínek, hně-
dásek na lokalitě vymizí.

Péče o lokality

Není ale hnědásek až příliš vybíravý?
Z hlediska dnešní krajiny jistě ano. Na
druhé straně, všechny požadované pod-
mínky mu v minulosti poskytovalo exten-
zívní hospodaření v krajině, kdy se pastviny
střídaly s jednosečnými i dvousečnými lou-
kami, pásy křovin, mokřady a lesíky. Past-
vou, zvláště tou extenzivní bez dosevů kul-
turních travin a s nízkou hustotou dobytka,
jsou selektovány nízké trsnaté traviny,
jakož i čertkus, kterému se dobytek vyhýbá
pro jeho nepříjemnou chuť. Ruční sečení
naopak udržuje vyšší květnaté porosty. Pro-
tože hospodaření se měnilo z roku na rok,
mohly se populace motýla v krajině po-
stupně stěhovat.

Dnes hnědásek přežívá zejména v odleh-
lých koutech rozsáhlých pastvin, v blízkos-
ti lučních pramenišť, jež unikla meliorační-
mu šílenství 70. a 80. let, či na zbytcích
nezalesněných rašelinišť. Oblast jeho vý-
skytu se — až na výjimky — kryje s úze-
mím, kde po r. 1989 došlo k radikálnímu
útlumu zemědělství, takže by se mohlo
zdát, že alespoň na existujících lokalitách
je v bezpečí. Opak je ovšem pravdou: zbý-
vající lokality paradoxně ohrožuje na jedné
straně přílišná péče, vesměs motivovaná

těmi nejlepšími úmysly, na druhé straně
zdánlivě „neškodné“ upuštění od zeměděl-
ského využívání. 

Příliš pečlivé hospodaření, jež je v pod-
horských oblastech podmínkou získání
dotací na údržbu krajiny (prakticky na
všech lokalitách se v současnosti hospoda-
ří jen díky dotacím), často ničí mozaikovi-
tou strukturu stanovišť. Dvojí sklizeň sena
z celých pozemků může zlikvidovat května-
té lemy i krátkostébelné plošky užívané
motýlem ke kladení. Zakládání malých vod-
ních nádrží v rámci revitalizace říčních
systémů často ničí těžko využitelné prame-
ništní louky, jež jsou zejména v oblasti
Tepelské vrchoviny posledními lokalitami
hnědáska.

Neobhospodařování představuje opačný
extrém. Na místech pestré mozaiky louček
a mokřadů nastupují s postupující sukcesí
nejprve porosty vysokých trav a bylin, jež
se záhy stanou nepřístupnými pro země-
dělskou techniku. Louky se tak postupně
mění nejprve v křoviny a nakonec v zapo-
jený les. Již dnes hnědásek mnohdy přežívá
jen díky takovým náhodám, že lokalitou
vede dávno nepoužívaná vozová cesta, kde
se daří i krátké vegetaci, že přes stanoviště
občas projede traktor, nebo že si lokalitu
oblíbila divoká prasata. Opuštěné louky
bývají převáděny na lesní půdu (mnohdy
ještě v době, kdy se o les zdaleka nejedná),
vážným nebezpečím je i záměrné zalesňo-
vání.

Těmto nešvarům je v principu možné
zabránit. Na plochách dosud obhospodařo-
vaných díky dotacím mohou stačit jen
drobné úpravy dotačních podmínek. Stačí
ponechávat v lukách dočasně nekosené
plošky, střídat sklizeň sena s velmi lehkou
podzimní pastvou, či v některých letech
části stanovišť nepokosit vůbec (aniž by
hospodář ztratil nárok na dotaci). Naopak
pro neobhospodařované a zarůstající loka-

lity je nutné co nejrychleji zajistit asanační
management, který může sestávat z odstra-
nění některých (ne všech!) keřů, občasné-
ho pojezdu traktorem a alespoň občasného
posečení.

Nadějná budoucnost?

Ani kdyby se podařilo zajistit péči o sta-
noviště všech existujících populací (což by
se podařit mělo, protože ochrana druhu
jmenovaného v Příloze II. Úmluvy o stano-
vištích EU má podle evropské legislativy na
jeho místech výskytu absolutní prioritu),
zůstane budoucnost hnědáska chrastavco-
vého na vážkách. Problémem je izolace
a malá rozloha zbývajících stanovišť. Zazna-
menali jsme sice přelet jednoho motýla
mezi lokalitami vzdálenými 8 km, ale prů-
měrný dolet jedinců nepřesahuje 500 m.
Dlouhodobým cílem by se proto měla stát
obnova co největšího počtu vhodných bio-
topů v celé oblasti výskytu. K tomu může
pomoci na jedné straně znovuzavedení
občasného sečení či lehké pastvy na dnes
již příliš zarostlých plochách, na straně
druhé pak přechod z dvousečného režimu
na režim jednosečný, rozčlenění příliš jed-
notvárných luk a pastvin pásy křovin, ome-
zení funkčnosti některých odvodňovacích
zařízení, nebo dokonce dosadba živné rost-
liny na potenciálně vhodná stanoviště.
Všechna tato opatření obsahuje připravo-
vaný záchranný program, který plánuje
péči o všechny existující lokality, vyčíslí její
finanční náročnost a neopomene ani obno-
vu příhodných podmínek na neobsaze-
ných, leč případně vhodných lokalitách.
Budou–li taková opatření podniknuta,
nepomohou pouze hnědáskovi, ale i dalším
ohroženým druhům, jež s ním sdílejí shod-
ná stanoviště: z motýlů můžeme zmínit
hnědáska rozrazilového (Melitaea diami-
na), modráska bahenního (Maculinea
nausithous), žluťáska borůvkového (Co-
lias palaeno) či vzácného zavíječe Ostri-
nia palustralis; z ohrožených rostlin pak
prstnatec májový (Dactylorhiza maja-
lis), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus),
kosatec sibiřský (Iris sibirica), prhu arni-
ku (Arnica montana) či bařičku bahenní
(Triglochin palustre).

Doufejme, že příslušná opatření budou
podniknuta včas a hnědásek chrastavcový
v naší krajině přežije a nerozšíří smutný
seznam motýlů, jejichž výskyt v Čechách
již patří historii.

Studium hnědáska chrastavcového pod-
pořily v letech 2002 a 2003 granty Minis-
terstva životního prostředí pro občanské
sdružení Sagittaria.

Historický a současný výskyt hnědáska chrastav-
cového (Euphydryas aurinia) v České republice
zpracovaný aktualizací dat z nového atlasu roz-
šíření českých motýlů (Beneš a kol. 2002).
Prázdné kroužky označují mapovací pole,
v nichž motýl již vyhynul, menší plné kroužky
pole, kde se vyskytuje jen jediná izolovaná
populace, plné kroužky pak pole, kde dosud pře-
žívá několik populací, vlevo © Vpravo graf
ohrožení recentních kolonií hnědáska chrastav-
cového v ČR, vyjádřený procentem stanovišť
ohrožených jednotlivými faktory (a) a relativní
velikosti populací vyjádřené počtem larválních
hnízd zjištěných při podzimních návštěvách
v letech 2001 a 2002 (b). Je zřejmé, že nejzá-
važnější ohrožení představuje samovolné
zarůstání lokalit a že většina kolonií je velmi
malá
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