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OCHRANA MOTÝLŮ V PRAXI 

Česko, Slovensko, Rakousko,  
Polsko 



Rapidní úbytek hmyzu a zejména pak denních motýlů sledujeme již 
desítky let a to i bez „tvrdých a neprůstřelných vědeckých dat“ o 

jejich úbytku.  



Hlavní příčiny vymírání opylovačů u nás 

 
 

Přibližně od roku 1950 postupně dochází  na území střední Evropy ke ztrátě 

jemnozrnné mozaiky krajiny přeměnou na rozlehlé polní celky plné pesticidů… 





 

Foto © Jan Ježek JARO ( www.bohemiaorientalis.cz) 

Tento jev vyvolal doslova hmyzí 
genocidu a podobně trpí i další 

složky naší původní biodiverzity.   



Do toho však postupně přišla navíc druhá vlna problémů. Postihla pozemky 
které unikly předchozí intenzifikaci zemědělství.  Tyto plochy přestaly být 
zcela udržovány a postupně zarostly dřevinami, agresivními druhy trav a 
někdy dokonce i invazivními druhy.  



Třetí ranou byla přeměna řídkých listnatých lesů 
a pařezin… 

Foto © Jan Ježek JARO ( www.bohemiaorientalis.cz) 



…na husté a vysoké lesní plantáže – nejčastěji monokultury 
smrku, borovic nebo invazivního akátu.  



Byla již zpracována celá řada různých studií a doporučení, co by se 
mělo dělat, ale jen zlomek nutných aktivit byl nakonec opravdu 

realizován v praxi. Proto už nečekáme na další specifikace a 
rovnou jdeme na věc! 

Foto © Jan Ježek JARO ( www.bohemiaorientalis.cz) 



Na základě toho „mála“ co víme dnes jsme vytipovali nejohroženější 
a nejcitlivější druhy, populace a lokality a přistoupili k jejich 

AKTIVNÍ ochraně. Protože riziko z prodlení je obrovské a nesmíme 
už promeškat ani minutu.  

jasoň 
červenooký 
(Parnassius 

apollo) 



Vybrali jsme si jednu z nejbohatších oblastí na motýly na Slovensku – 
harmonickou krajinu Bielych Karpat a Pováží. 



 

A v tomto prostoru jsme pak začali pomáhat s ochranou zatím 
nejbohatší zjištěné slovenské lokality motýlů (přes 2 000 druhů) 

– Tematínskými vrchy.  
 

Tuto lokalitu o výměře několika set hektarů naši členové 
biologicky sledují nejméně od roku 1973. 



Kobylka sága  

V těsné spolupráci se státní ochranou přírody a místními nevládními 
organizacemi zde postupně odstraňujeme před desítkami let uměle 

založené výsadby borovic černých a jasanů zimnářů, likvidujeme nálety a 
kosíme travinobylinné porosty.  



   

      Podobným způsobem pomáháme v již zmiňované oblasti 
udržovat celou řadu dalších pro motýly velmi významných lokalit 

které ohrožuje pokročující sukcese a zarůstají nálety i 
agresivními travami.  



 

Mezi nimi je i lokalita s největší populací jasoně červenookého na 
Slovensku. 



Vyřezáváme náletové dřeviny      a tím umožňujeme        šíření jasoňů i na 
další mikrolokality.  

Foto © Alice Janečková JARO 



 

Na Slovensku pomáháme jasoňům 

na jeho nejpočetnější slovenské 

lokalitě v Bielych Karpatech.  

Foto © David Číp JARO 

Od roku 2012 jsme zde společně s dalšími partnery obnovili pro 
jasoně několik                hektarů zarostlých ploch. 



Tyto zásahy zde pomáhají přežít i jasoňům dymnivkovým 
(Parnassius mnemosyne).  

Zároveň se snažíme zachránit i jeho poslední                        
  Sudetskou  populaci v Polsku. 

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz) 



Od roku 2019 pak 
pomáháme díky 

našim zkušenostem  
zajistit vybrané 
populace jasoně 
červenookého i v 

Tyrolských Alpách. 

Foto © David Číp JARO 



S pomocí 65 
dobrovolníků ze 4 zemí se 

nám podařilo obnovit 
(nejen) pro jasoně téměř 
20 ha alpských motýlích  

strání.  

Foto © David Číp JARO 



Na podzim 2019 jsme pokračovali s údržbou dalších alpských 
strání pro bělopásky jednořadé, jasoně červenooké,  

okáče metlicové,     hnědásky kostkované a 
      další druhy. 



Stav lokality před 
 naším zásahem… 



…a o pár dní později po našich zásazích 



Podobným způsobem postupujeme i na území ČR. Tím, že původně 
tvořilo Slovensko s Českou republikou jeden stát, se mezi námi 

udržela velmi úzká spolupráce i po našem rozdělení a naše úspěchy 
jsou proto provázané a společné.  



V ČR postupně vykupujeme cenné motýlí lokality kterým hrozí 
zánik a zakládáme na nich nestátní rezervace. 



 

 

Daleko častěji však sami udržujeme lokality pro motýly tím 
nejideálnějším  

způsobem pouze na základě dohod s majiteli pozemků.  
Foto © David Číp JARO 



 

 
Specializujeme se zejména na bývalé vojenské prostory, kde po 

odchodu armády 
vše postupně pohlcuje sukcese, a většina druhů pak nemilosrdně 

vymírá.  

Foto © Jan Ježek JARO ( www.bohemiaorieentalis.cz) 



 

Aktivně udržujeme spousty orchidejových a mokřadních luk … 

Foto © David Číp JARO Foto © Roman Kalous JARO 



 

 

…skalních stepí na vápencích… 

Foto © David Číp JARO 



 

       …ale i na sopečném podkladu… 

Foto © David Číp JARO 

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz) 



 

       …stejně jako panonských stepí… 

Foto © David Číp JARO 



 

 

       …alpských luk nad horní hranicí lesa… 

Foto © Břeněk Michálek JARO 

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz) 



 

      …ale i opuštěných pískoven a kamenolomů … 

Foto © David Číp JARO 

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz) 



…a dokonce bývalá i stále aktivní 
odkaliště a popílkoviště. 

Foto © David Číp JARO 

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz) 



 

 

      Dnes už působíme na několika stovkách lokalit na území čtyř 
států. Většinou zde nejprve odstraňujeme náletové dřeviny… 



…včetně invazivního akátu, který „vyžaduje specifické 
zacházení“… 



…a pak se tyto obnovené plochy snažíme dlouhodobě 
udržovat jak tradičními způsoby údržby – tedy s 

využitím ručního nářadí… 

Foto © David Číp JARO 

Foto © David Číp JARO 

Foto © David Breiter JARO (www.motylkove.cz)  



…tak i malé ruční mechanizace… 



Foto © David Číp JARO 

…ale i díky naší vlastní těžké zemědělské a 
zemní technice. 



Kdekoliv  je to jen trochu možné se snažíme pást, a to nejen 
prostřednictvím stád několika set kusů našich koz, ovcí nebo 

oslů...  



…ale také pastvou divokých koní z Exmooru. 

Foto © Alice Janečková JARO 



 

Nově paseme už i v kombinaci se zpětně kříženými 
pratury… 



… postupně se 
připravujeme i na pastvu 

zubrů a losů. 



 

Některé se neosvědčily…  

Pro údržbu lokalit a zejména pak pro vytváření raných sukcesních 
stádií tam, kde není možné zajistit pastvu, však využíváme i méně 

obvyklé způsoby: 



…ale jiné jsou už zajímavější! 



…řízený motokros dokáže obnovovat i udržovat vhodné 
biotopy a to dokonce zadarmo 



…a ideální je jeho kombinace s mozaikovitou sečí. 



Podpora modráska hořcového s využitím čtyřkolek 



Výsledná disturbance na podporu živné rostliny. 



A výsledek předchozího – obnovující se populace hořce 
hořepníku 



Pro ochranu motýlů využíváme nejen kluby čtyřkolkářů… 



…kteří pak na v motýlích rezervacích pořádají i své soutěže... 

Foto © Ondřej Sedláček JARO 



Ale i Cross-country rallye, 
což je o něco vyšší level. 



 



 



Nejlépe a nejefektivněji se nám však 
obnovují a udržují motýlí biotopy s 
využitím vojenské pásové techniky. 

Posádky tanků řídíme přímo na tancích 
tak, aby se vyhýbaly druhově bohatým 
místům a naopak narušovaly místa s 

agresivními typy vegetace.  
Foto © Martin Hanousek JARO 

Foto © Alice Janečková JARO 



 

…ale protože spotřeba tanku je taková, že by ochranář potřeboval 
vlastní ropný vrt… 



…pořídili jsme si na obnovu a údržbu přírodních biotopů vlastní 
pásový buldozer. 



 

Rovněž se snažíme využívat na 
Slovensku, v České republice a 

Rakousku zatím dosti 
kontroverzně vnímanou 

techniku řízeného vypalování. 



 

Bohužel ve větším využití nám brání platná legislativa a 
proto se ji snažíme změnit, abychom mohli tuto techniku 

využívat častěji.  



Okáč skalní 

(Chazara briseis) 
 

- v ČR už jen na poslední 
lokalitě, na Slovensku a v 

Polsku vyhynulý, v Rakousku 
poslední tři lokality, v 

Maďarsku asi poslední jedna.  

Nejvíce ohrožené druhy se snažíme chránit i 
s využitím záchranných chovů 

 

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz) 



Situace v ČR byla již zcela dramatická: 

•2014 – 2016: odhad velikosti celé populace: posledních 30 - 50 ks, 
navíc ubývající trend, proto jsme okamžitě začali jednat. To znamenalo: 

 

První krok – odchycení 2 samic a 2 samců pro pokusný výzkumný a časem 
rovnou záchranný chov.  

         Podaří se chov v zajetí? 

Foto © David Číp JARO 



 

Druhý krok – zvládnout chov v zajetí. Po modráscích striktně 
vázaných na mravence se jedná patrně ve Střední Evropě o 

nejsložitěji chovatelný druh denního motýla! 

Výzkumná a záchranná stanice motýlů JARO Jaroměř spravovaná Milošem Andresem 



Foto © David Číp JARO 

Jenže i na takovéto potížisty máme eso v rukávu – jednoho z 
nejúspěšnějších chovatelů denních motýlů ve Střední  Evropě.  

A tak během pár měsíců žilo v našem výzkumně-záchranném chovu 
několikanásobně více okáčů skalních, než v přírodě v celé ČR. 

Výzkumná a záchranná stanice motýlů JARO Jaroměř spravovaná Milošem Andresem 



Ale i kdyby záchranný chov 
produkoval motýlů tuny, dokud 

nebudou vyřešeny hlavní příčiny 
vymírání, bude to všechno k ničemu! 
Následoval proto třetí krok: zbavit 

nejklíčovější části lokality mnohaleté 
vrstvy stařiny a mechů, neboť ovce a 

kozy tyto porosty odmítají spásat. 

Foto © David Číp JARO 



Repatriace vajíček a 
housenek na vhodné 

lokality poblíž posledního 
místa výskytu v letech 

2015 - 2017 

Foto © Pavel Skala  JARO 



 Výsledek:  populační exploze! 

• 2014 – 2016: odhad 30 - 50 ks na poslední lokalitě,  sestupný trend 

• 2017: označeno přes 300 ks, odhad min 400 ks 

• 2018: odhad min 600 ks, jedna „původní  

• + min. čtyři znovu osídlené lokality 

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz) 



 

Od roku 2016 pomáháme okáči přežít i na jedné z posledních lokalit v Rakousku. 
Současně studujeme i populace na zbytku rakouských, maďarských a částečně i 

německých lokalit.  

Od roku 2019 se pokoušíme 
tento druh navrátit i na další 

lokality, kde už dříve 
vyhynul.  

Foto © David Číp JARO 



Modrásek ligrusový (Polyommatus damon) 

 

Foto © Marek Vojtíšek JARO (www.motyli.kolas.cz)  

 

     Nedávno zcela 
vyhynul na 

Slovensku a v 
Maďarsku. V ČR i u 

Panonských 
populací v 

Rakousku právě 
bojujeme o jeho 

záchranu – situace 
je totiž velmi vážná! 

      

      

 



Početně dnes již velmi oslabené populace potřebují údržbu lokalit, ale 
pouze velice citlivým způsobem – pastva i  kosení pouze mozaikovitě. 
Výsledkem našich zásahů jsou pak pozoruhodné obrazce vysečené v 

travním porostu, připomínající obrazce od mimozemšťanů 

Foto © Petra Steidlová  

a David Číp JARO 



Začali jsme pro motýly zakládat i miniaturní políčka s živnou 
rostlinou vičencem ligrusem. Protože však tato rostlina i mimořádně 

chutná srnčí zvěři, museli jsme nakonec nejzásadnější místa před 
zvěří oplotit a tím „zavřít motýly do klece“.  

 

Foto © David Číp, JARO  

Vičenec 
ligrus 



Ale i když by se nám to nakonec navzdory nemalému úsilí nepodařilo, z péče o motýla 
profitují i další neméně vzácné druhy které může potkat úplně stejný osud – např. náš 

největší zástupce hmyzu - kobylka sága 

Kobylka sága (Saga pedo), foto © Petra Steidlová, JARO   

 Založili jsme i 
výzkumný a 

záchranný chov, 
zpracovali 

regionální akční 
záchranný plán a 

snad se nám i 
nadále bude 

dařit tento druh 
udržet a nebo jej 
dokonce časem 
vrátit i na další 

původní lokality. 



Hnědásek květelový (Melitaea didyma) je další z druhů, které rychle 
mizí z řady míst (viz jeho postupný úbytek v ČR).  

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz 



S péčí o jeho lokality jsme začínali na Střední Moravě, kde patří mezi kriticky 
ohrožené druhy. Vyžaduje velmi citlivou péči – nesnáší celoplošnou seč. 

Optimální jsou pruhy nebo ještě lépe „cestičky od mimozemšťanů“. Zároveň 
jsme založili záchranný chov a motýla nyní vracíme na další místa v okolí 

původního výskytu, kde v minulosti vymizel.  

Foto © David Číp  JARO 

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz 



• Od r. 2010 považován v Čechách za 
vyhynulého 

• 2017 nalezena malá přežívající populace v 
Českém krasu: Třesina - Svatý Jan pod 
Skalou 

• Odebrány 2 samičky pro záchranný chov 

• Získáno téměř 300 housenek posledního 
instaru 

• 75 housenek vráceno zpět na zdrojovou 
lokalitu – vrácen odebraný materiál i s 
úroky! 

Foto © Pavel Skala JARO 



100 housenek vysazeno na lokalitě Praha Zadní Kopanina – vytvořena záložní 
populace, výsadek v květnu 2018 za účasti ředitele ZOO Praha Miroslava Bobka 

Následný monitoring 
7. 6. 2018 pozorováni 3 
samci v místě výsadku 

 
11. 6. 2018 10 samců + 1 
samice kladoucí na čistec 

Foto © Pavel Skala JARO 



 

Okáč ovsový (Minois dryas) – ve Východních Čechách kriticky ohrožený 
druh. Na jedné z jeho posledních populací na Pardubicku přežívalo už jen 

několik posledních jedinců které ohrožovalo zarůstání i nevhodné 
mulčování pod elektrovody. 

Foto © David Číp JARO 

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz 



Foto © David Číp JARO 

Abychom zabránili strojnímu 
mulčování nejzachovalejších ploch, 

tak jsme začali po dohodě s 
energetiky náletové dřeviny pod 
elektrovody odstraňovat ručně.  



 
Na nejdegradovanější plochy jsme pořídili nový traktor i prastarý buldozer a 

zahájili obnovu biotopů nekompromisním způsobem – strhli jsme vegetaci 
na více jak 5 ha.  

Foto © David Číp JARO 



Následně jsme stržené plochy i vyhloubené tůně začali mozaikovitým způsobem 
kosit. Obě zbývající populace okáče ovsového byly vlivem nízké početnosti a 

dlouhodobé izolace degenerované. Proto jsme několik jedinců z obou populací 
navzájem vyměnili a zároveň založili pojistný záchranný chov ze kterého jsme 

populace začali posilovat.  
V místech našich zásahů postupně vznikají druhově bohaté porosty s 

mateřídouškou a hvozdíky a obnažené písčiny.   

Foto © David Číp JARO 



Výsledkem je početnost okáče 
ovsového ve výši několika desítek, 

možná až set jedinců, a to i poté, co už 
populaci ze záchranného chovu 

nedotujeme.  Spolu s nimi se zvedly 
ale i stavy dalších druhů motýlů, 
samotářských včel, vážek, plazů i 

obojživelníků.  

Foto © David Číp JARO 

 
Foto © David Breiter (www.motylkove.cz)  



 

Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), další 
plošně vymírající druh. Po razantnějším výřezu 

dřevin a následné péči s využitím malé ruční 
mechanizace se nám podařilo navýšit početnost na 

jeho lokalitách z jedinců na desítky a místy až 
stovky exemplářů! 

Foto © Roman Kalous JARO 

 
Foto © David Breiter JARO (www.motylkove.cz)  



 

Nejbohatší lokalitu v Čechách ohrožuje záměr na 
výstavbu obřího golfového hřiště a zástavby – 
snažíme se tomu zabránit. Současně zde ale  

i nadále udržujeme jeho populaci na ploše přes 
100 ha.  

Foto © David Číp JARO 



Na jedné z lokalit v naší péči v oblasti Svitavských Karpat 
se nám podařilo vymírající populaci modráska 

čeroskvrnného natolik podpořit, že je to zde dnes  
v určitém období nejhojnější motýl! 

 
  

Foto © Roman Kalous JARO 



Podobným způsobem s využití mozaikovité seče a likvidace náletů 
každoročně pečujeme o několik populací kriticky ohroženého 

modráska hořcového (Phengaris alcon) v České republice a 
nepravidelně i na Slovensku. 

Foto © David Číp JARO 



 

V Českém krasu se snažíme udržet 
několik populací kriticky 

ohroženého modráska východního 
(Pseudophilotes vicrama). Nejprve 

jsme využívali motorové pily a 
křovinořezy… 

Foto © David Číp JARO 



…ale postupně se nám na většinu lokalit v naší péči v této oblasti daří 
zavádět pastvu ovcí a koz.  

Foto © Pavel Skala JARO 



Foto © Pavel Skala JARO 

 

Foto © David Breiter JARO (www.motylkove.cz)  

Testujeme zde různá primitivní plemena ovcí a koz a pozorujeme, která z 
nich jsou nejvhodnější pro ochranářskou pastvu. Zatím se nám jeví jako 

nejvhodnější ovce ouessantská, koza kamerunská, ovce kamerunská a ovce 
vřesová. Pastva je zásadní i pro udržení kriticky ohroženého okáče 

metlicového, který zde tvoří největší populaci v ČR. 



Na stejných lokalitách v Českém krasu  
získáváme důležité zkušenosti s 

experimentální zimní pastvou, která se 
ukazuje jako zásadně důležitý prvek 

ochrany a podpory původní 
biodiverzity. 

Foto © Pavel Skala JARO 



Podařilo se nám také zvládnout záchranný chov hnědáska osikového 
(Euphydryas maturna). Následně jsme obnovili jeho populaci na místě, kde 
nedávno vyhynul, a to natolik dobře, že tato nově založená populace je dnes 

nejméně desetkrát větší než ta, z kteréjsme odebírali několik jedinců do 
záchranného chovu.  

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz) 



Nyní připravujeme jeho návrat i na další lokality kde obnovujeme 
světlé střední lesy, a to dost razantním způsobem.  

Foto © David Číp JARO 



Aby tento záměr prošel, museli jsme celý les odkoupit od jeho 
původních majitelů. Zdá se však, že by už brzo mohl být pro 

návrat hnědáska připraven. 



Snažíme se zachránit i poslední populaci okáče jílkového v ČR  

a to kosením trávy a výřezem náletů přímo v lese. 



Pečujeme o desítky lokalit s výskytem modráska očkovaného (Phengaris 
telejus) a modráska bahenního (Phengaris nausithous). Některé lokality s 

jejich výskytem každoročně udržujeme s pomocí ručních kos… 

Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz) 

Foto © David Číp JARO 



…část lokalit s výskytem těchto modrásků jsme však rovněž 
předali do péče našich stád divokých koní z Exmooru.  

Foto © Alice Janečková JARO 



Nově také pečujeme o jednu z 
posledních populací okáče 

hnědého v Rakousku…  



…kde bylo potřeba 
migračně propojit dvě 

mikropopulace izolované 
hustým lesem… 



…což znamenalo vytěžit a odklidit opravdu velké množství 
biomasy z necelých 2 ha plochy zásahu. 



výsledky naší práce - migrační koridor 



Pohled na střední část nového koridoru.  



Stav před našimi zásahy       stav po našich zásazích. 

Původní stav před našimi zásahy 



Průběžný výsledek naší práce na stejném místě 



Na závěr bylo třeba ještě zajistit optimální dosázení 

mladých smrčků pro ucelení struktury koridoru . Řídký 

porost jehličnatých dřevin sibiřského typu se nám úspěšně 

podařilo obnovit.  

Výsledek na stejném místě – příčný pohled 
 na nový biokoridor 



Původní stav před našimi zásahy 



Výsledek naší práce na stejném místě 



 
Na závěr bylo třeba ještě zajistit optimální 

dosázení mladých smrčků pro ucelení 
struktury koridoru. 

Řídký porost jehličnatých dřevin sibiřského 
typu se nám úspěšně podařilo obnovit.  

 



Na podzim 2021 jsme odstartovali unijní LIFE projekt s partnery z CZ, 
PL, AT a SK na ochranu jednoho z největších a nejohroženějších 

motýlů v Evropě jasoně červenookého a jeho repatriaci do českých i 
polských Krkonoš a Bílých Karpat. 

Foto © Miroslav Kostelnik www.csophradec.cz/apollo 



I přes celou řadu dílčích úspěchů však bohužel řada problémů 
nadále  přetrvává a potřebujeme pomoci s jejich řešením: 

Foto © Jan Ježek JARO ( www.bohemiaorientalis.cz) 



 

Volná krajina přišla o jemnozrnnou mozaiku, kterou nahradily velké polní celky s pesticidy, 
pole na trávu a zástavba. 

 

Většina slovenských hor a celá řada xerotermních nebo naopak mokřadních lokalit je 
poslední roky až desetiletí bez pastvy a zarůstá homogenními porosty vysokých trav nebo 

rovnou náletů.  

 

Celá řada trvalých travních porostů je kosena celoplošně, nebo dokonce mulčována. 

 

Lesy už nejsou obhospodařovány jako pařeziny, houstnou a tmavnou – lesní druhy jsou 
aktuálně více ohrožené než nelesní.  

 

Volná krajina včetně rašelinišť, pramenišť a mokřadů je mnohdy zcela odvodněná. 

 

Problém je i velké světelné znečištění, přeměna druhově bohatých luk v parcích, 
zahradách, ve městech na častokrát stříhané trávníky.  

 

Území po těžbě nerostných surovin jsou nevhodně (příliš technokraticky) rekultivována. 

 

Chybí lepidopterologové (pouze tři profesionálové a celkem max. 10 – 15 amatérů na celé 
Slovensko). 

 

Legislativní zákazy odběru dokladových exemplářů jsou zcela kontraproduktivní protože 
vlivem nich chybí jak odborníci, tak i data od amatérů. 

 

 

 

 



 

Výsledkem je chybějící přehled o nejohroženějších druzích a 
jejich lokalitách.  

 

Chybí osvěta, spolupráce a tok informací mezi odborníky, 
úředníky i politiky.  

 

Kontraproduktivní jsou mnohdy i přísné zákazy na vstup mimo vyznačené 
cesty v rezervacích a vypalování, včetně zákazu pastvy nad horní hranicí 

lesa. Řízený oheň a sešlap turisty by totiž alespoň trochu mohl nahrazovat 
chybějící pastvu, která by měla být ideálně obnovena i nad horní hranicí 

lesa.  
Stát nemá vyčleněné prostředky na aktivní ochranu hmyzu a prostředky 

určené na aktivní management jsou zcela nedostatečné – pouze 150 000 € 
na celé Slovensko/rok. 

Ani státní ochrana přírody zatím aktivní ochranu hmyzu nepovažuje za 
důležitou. 

 
Chybí mezinárodní tlak na změnu i mezinárodní zájem pomoci.  

 



Návrhy řešení 
 

Relativně rychlá (o co se již snažíme) 
 

Vzdělat státní ochranu přírody v tom, jak nejefektivněji chránit opylovače.  
 

Využít zejména divoké koně z Exmooru a další spásače k záchraně bezlesých 
lokalit, kterým jinak hrozí zánik vlivem sukcesních změn. 

 
Zvýšit mezinárodní tlak směrem k aktivnějšímu přístupu k ochraně ohrožených 

druhů bezobratlých – ideálně ze strany Butterfly Conservation Europe. 
 

Středně rychlá 
 

Založit, vybavit a rozvíjet „Profesionální zásahový ochranářský útvar“ který se 
bude specializovat na aktivní ochranu nejcitlivějších druhů. Minimální počet 

osob pro start – 3. Optimální počet osob pro start cca 10 osob.  
 

Zmapovat bílá místa výskytu motýlů na Slovensku. 
 

Založit záchranné chovy.  
 

 



Návrhy řešení 
 

Patrně na hodně dlouho 

 
Změnit legislativu: zmírnit režim zákazů sběru, povolit lesní 

pastvu, povolit obnovu lesa formou pařezení, povolit vypalování za 
účelem ochrany přírody,…)  

 
Upravit nastavení zemědělských dotací směrem k extenzivnějšímu 
hospodaření, nebránit obnově mokřadů na místech kde dochází k 
jejich obnově renaturací, ale naopak podporovat obnovu vodního 

režimu, upravit údržbu liniových staveb a zeleně ve městech a 
obcích. 



Foto © Jan Ježek JARO (www.bohemiaorientalis.cz) 

Děkujeme za pomoc a podporu 
–  

prosíme přidejte se k nám! 


