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Základní údaje: 

Název projektu: Mapování lokalit modráska �ernoskvrnného ve VÚ Libavá 
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Daskabát 159, Olomouc 779 00 
I�O: 22611088 
tel.: 737950802 
e-mail: viadua@seznam.cz

Zpracovatel:    Mgr. Jan Losík, Ph.D. 

Spolupracovníci:  Mgr. Alice Háková 
Mgr. Slavomír Dostálík 
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Úvod do problematiky
Modrásek �ernoskvrnný (Phengaris arion, syn. Maculinea arion) p�edstavuje typický p�íklad 
živo�icha, který ustoupil v d�sledku ukon�ení tradi�ního zem�d�lského hospoda�ení. Úbytek 
osídlených lokalit a pokles po�etnosti populací je z obdobných p�í�in zaznamenáván i v celé 
západní Evrop� (Spitzer a kol., 2011). V minulosti byl  prakticky plošn� rozší�en po celém 
území �eské republiky, v sou�asnosti je za�azen mezi zvlášt� chrán�né druhy živo�ich�
v kategorii kriticky ohrožený (vyhláška �. 395/1992 Sb., v platném zn�ní). V této kategorii je 
uveden i v �erveném seznamu bezobratlých živo�ich� �R (Farka� a kol., 2005). Ve Sm�rnici 
o stanovištích (92/43/EHS) je uveden v P�íloze IV mezi druhy, pro které by �lenské státy EU 
m�ly zajistit individuální ochranu. Jediný možný zp�sob ochrany p�itom spo�ívá v zachování 
a zlepšení biotop�, na kterých tento motýl žije. 

V našich podmínkách m. �ernoskvrnný v sou�asnosti osidluje krátkostébelné trávníky 
na jižn� a jihozápadn� orientovaných svazích, které byly tradi�n� využívány jako pastviny. 
Jedná se o myrmekofilní druh motýla, jehož housenky se v prvních fázích vyvíjejí na kv�tech 
mate�ídoušky nebo dobromysli, ale v�tší �ást vývojového cyklu se odehrává v hnízdech 
n�kterých druh� mravenc� rodu Myrmica. S rozvojem intenzivního zem�d�lského hospoda�ení 
došlo na �ad� lokalit k zániku t�chto stanoviš� v d�sledku zar�stání po ukon�ení pastvy nebo 
p�evedením na lesní porosty (Beneš a Konvi�ka, 2002). V sou�asné dob� p�ežívá pouze 
na nemnoha lokalitách, v�tšinou v malých izolovaných populacích, které jsou ohroženy 
vym�ením. Po�etn�jší populace se nacházejí v oblasti Valašska, kde dosud p�etrvává extenzivní 
pastva ovcí. Výsledky mapování z roku 2013 nasv�d�ují tomu, že i na území VÚ Libavá 
se tento druh vyskytuje relativn� po�etn� na více mikrolokalitách, které jsou propojeny 
ob�asnou migrací.  
 Území VÚ Libavá bylo z v�tší �ásti ušet�eno negativního vlivu intenzifikace zem�d�lské 
výroby a podobn� jako v dalších vojenských prostorech se zde zachovala mozaika r�zných typ�
stanoviš� v�etn� biotop� spl�ujících nároky modráska. Pastva domácích zví�at, která byla p�ed 
vznikem VÚ praktikována p�vodním n�meckým obyvatelstvem, byla do jisté míry nahrazena 
�inností vojsk, p�i níž docházelo k narušování p�dního povrchu a ob�asným požár�m, které 
udržovaly n�které lokality ve stavu odpovídajícím nárok�m modráska �ernoskvrnného. 
Po snížení intenzity vojenského výcviku, k n�muž došlo po odchodu ruské armády, však �ada 
lokalit za�ala zar�stat, což se negativn� projevuje na stavu biodiverzity celého území.  
 Do roku 2008 byl výskyt modráska �ernoskvrnného z území VÚ Libavá udáván pouze 
na lokalit� �epka u Smilova (�elechovský a kol. 1995). Mezi lety 2008 až 2012 byl výskyt 
druhu náhodn� zaznamenán na 8 lokalitách v r�zných �ástech VÚ a na v�tšin� z nich byl 
zahájen ochraná�ský management za ú�elem zlepšení kvality jeho biotopu. V roce 2013 
prob�hlo v rámci programu �SOP Ochrana biodiverzity systematické mapování, p�i kterém 
se poda�ilo doložit výskyt druhu na dalších 15 lokalitách. Vzhledem ke zna�né rozloze VÚ 
Libavá a �asovému omezení plynoucímu z krátké doby letu imág a omezenému p�ístupu do 
území v d�sledku intenzívní výcvikové �innosti vojsk, se však v roce 2013 nepoda�ilo 
prozkoumat všechny potenciální lokality m. �ernoskvrnného ve VÚ. V roce 2014 byl proto 
realizován další projekt s následujícími cíly: 

Cíle projektu: 
• Doplnit znalosti o výskytu modráska �ernoskvrnného na území VÚ Libavá. 
• Terénním šet�ením identifikovat rozmíst�ní obsazených a vhodných lokalit, které 

by druh mohl v rámci metapopula�ní dynamiky využívat. 
• Soust�edit dosavadní znalosti o rozší�ení druhu a rozmíst�ní vhodných biotop� ve 

VÚ do jednoho dokumentu, který bude možné využít pro pot�eby p�ipravovaného 
záchranného programu. 


