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Nektarodárné rostliny
výskyt hmyzu závisí na výskytu rostlin
dospělci a vývojová stádia - často odlišný typ potravy
dospělci – nektar a pyl rostlin 
– nejdůležitější miříkovité (Apiaceae) a hvězdnicovité 

(Asteraceae)
význam potravy:
– délka života
– plodnost samic
– % parazitace aj.



Nektarodárné rostliny a hmyz



Meziřadí sadů   
dříve - převažoval černý úhor -
pravidelná kultivace

dnes - SISPO - od roku 1992 
povinnost zatravnit min. každé 2. 
meziřadí

budoucnost - pásy kvetoucích 
rostlin přímo v meziřadí sadu???



Současný stav - nevýhody 
nízká pestrost rostlinných druhů 
– v meziřadí převažují trávy 
– sekané meziřadí – chybí 3D prostor
– omezený počet druhů hmyzu (vázán na rostliny)
– převažují škůdci
– nedostatek užitečných organismů



Hypotéza
zvýšení počtu kvetoucích rostlin zvýší výskyt užitečných 
organismů a ostatních skupin hmyzu



Metodika
jabloňový sad VŠÚO Holovousy
šířka studované plochy byla 140 m (31 řad) a délka 200 m



Mulčovaný travní porost
převažovaly různé druhy trav 
příměs: 
– sedmikráska obecná (Bellis perennis)
– jetel plazivý (Trifolium repens)
– pampeliška (Taraxacum sp.)

mulčování 4–5x ročně



Převažující druhy nektarodárných 
rostlin ve vysetých pásech

kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) 
krvavec menší (Sanguisorba minor)
řebříček obecný (Achillea millefolium) 
mrkev obecná (Daucus carota)
silenka nadmutá (Silene vulgaris) 
jetel rolní (Trifolium arvense)
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 
huseník lysý (Arabis glabra) 



Metody sledování
Malaiseho pasti
transektové sčítání
– Kamil Holý
– Vladan Falta



Výsledky
Malaiseho pasti “nefungovaly“
– mulčované meziřadí - letové koridory

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Po
če

t j
ed

in
ců

Byliny Zatravnění

Pestřenkovití (Syrphidae)

Transekt

Mal. pasti



Pestřenkovití (Syrphidae)
larvy – predátoři mšic
preference bylin
– Pestřenka psaná (Sphaerophoria 

scripta)
– Pestřenka pruhovaná (Episyrphus 

balteatus)
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Kuklicovití (Tachinidae)
Parazitoidé 
– hl. housenek motýlů, např.:

obaleč jablečný
nesytka jabloňová
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Slunéčkovití (Coccinellidae)
dospělci i larvy predátoři mšic
slabý výskyt
transekt
– S. sedmitečné (C. septempunctata)
– S. východní (H. axyridis)
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Síťokřídlí (Neuroptera)
dospělci i larvy predátoři mšic
slabý výskyt
– Zlatoočkovití (Chrysopidae)
– Denivkovití (Hemerobiidae)  

pouze v Malaiseho pastech

Chrisopidae - transekt
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Hladěnkovití (Anthocoridae)
dospělci i nymfy predátoři drobného 
hmyzu a svilušek
hlavně v Malaiseho pastech
slabý výskyt

Anthocoridae - Malaiseho pasti
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Blanokřídlí (Hymenoptera)
parazitoidi škůdců
– lumčíkovití (Braconidae)
– lumkovití (Ichneumonidae) 

opylovači
– čmeláci (Bombus spp.)
– samotářské včely

– včela domácí (Apis mellifera)



Opylovači
pozitivní vliv bylin

Bombus spp. -  transekt
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Samotářské včely -  transekt
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Byliny nehod. nehod. 819
Zatravnění nehod. nehod. 4



Parazitoidé
nízký výskyt
více na bylinách

Ichneumonidae -  transekt
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Braconidae -  transekt
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Parazitoidé škůdců
Malaiseho pasti
pouze parazitoidé obaleče jablečného 
(Cydia pomonella)
rod Chelonus – 54 ks
Nippocryptus vittatorius – 1 ks

další hojně se vyskytující druhy 
parazitoidů škůdců nebyly zjištěny



Denní motýli (Rhopalocera)
Transekt – 14-15 druhů
Mal. pasti – 9 druhů
zjištěny pouze běžné druhy
nízký výskyt druhů v sadu

Pieris spp. -  transekt
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Inachis io -  transekt
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Maniola jurtina -  transekt
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Závěr
zvýšení počtu kvetoucích druhů zvýšilo výskyt některých 
skupin hmyzu

studovaná lokalita izolována od okolní krajiny
– nízký počet a početnost sledovaných druhů

ponechání pásů s kvetoucími rostlinami v meziřadí se již 
začíná uplatňovat v praxi
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