
Promění se naše příroda? 

Změna klimatu a motýli

Zdeněk Faltýnek Fric

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

E-mail: fric@entu.cas.cz



Změny se jen nechystají, naše 

příroda se mění neustále



(Beneš et al. 2002 [Atlas])

- v ČR 19 druhů vymřelo (ze 161)

- z evropského hlediska – nejvíce v 

absolutním počtu, čtvrté místo v relativním

- polovina druhů ohrožená
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(Konvicka et al., 2007, Global Ecol. Biogeogr. 15: 82-92)

Úbytek českých a evropských motýlů
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Které faunistické prvky u nás vymřely?
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Které faunistické prvky jsou u nás ohrožené?
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Které druhy evropských motýlů mění trend?
Wald p trend

jižní 5.825 0.016 +

severní 5.264 0.022 -

střední 11.776 <0.001 -

východní 2.938 0.087

západní 1.112 0.292

všude 1.419 0.233

nejrozšířenější 3.114 0.078

boreo-alpinní 0.124 0.352

endemické 6.044 0.014 +

R2 t p trend

jižní 0.015 2.382 0.018 +

severní 0.017 -0.793 0.428

střední 0.035 -3.673 <0.0001 -

východní 0.062 -4.941 <0.0002 -

západní 0.014 2.289 0.023 +

všude 0.001 1.844 0.066

nejrozšířenější 0.014 2.306 0.022 +

boreo-alpinní 0.002 0.931 0.352

endemické 0.008 1.774 0.077

(nezávislé kontrasty)
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Ubývání běžných druhů



Posuny areálů 

směrem k severu, 

ale více motýlů 

ubývá než přibývá

Thomas et al. 

2004, Science 

303, 1879-1881 



Posuny v nadmořských výškách

Konvicka et al. 2003, Global Ecol. Biogeogr., 12, 403-410.



Posuny areálů u nás

Lycaena dispar

Aporia crataegi

Argynnis adippe



Posuny areálů směrem k 

severu nemusí souviset se 

změnami klimatu!

Těžké odlišit korelaci s 

kauzalitou, příčiny mohou 

být i jiné, např. změna 

nabídek vhodných 

biotopů....



... nebo 

socioekonomické 

důvody



Predikce toho, co by se mohlo stát – jižní druhy na sever, severní zmizí

(Parmesan et al. 1999, Nature 399, 579-583)

Aphantopus hyperanthus

Coenonympha tullia





Babočka admirál – letos prvně 

masové přezimování severně od Alp 

Fenologické změny

- dřívější přílety ptáků

- dřívější doby kvetení

- měnící se počty generací hmyzu

Okáč strdivkový – v minulosti 

nepozorovaná druhá (ix) generace
Roy DB & Sparks TH, Global Change Biol. 6, 407-

416 (2000) 



Měnící se stanovištní nároky

Denzita vajíček H. coma v roce 182 a 2005 

[Davies Z. et al., J. Anim. Ecol. 75, 247-256

(2006) ]

stejné mikroklima se posunulo jinam



Pomůže tedy změna klimatu 

ohroženým druhům s jižním 

rozšířením?



Které druhy se šíří?
- druhy migrující - Colias crocea, Vanessa atalanta, Vanessa cardui

- druhy lesostepní – Iphiclides podalirius, Brenthis daphne, Brintesia 

circe,Aporia crataegi, Heteropterus morpheus etc.

- druhy ruderálních nebo ruderalizujících se stanovišť – Lycaena dispar, 

Everes decoloratus...

Takové biotopy jsou dnes běžné v důsledku zanedbávání 

krajiny a zániku tradičního hospodaření



Ubývají druhy motýlů, přezimující jako vajíčko či larva

Wallis de Vries & Van Swaay 2006, 

Global Change Biol. 12, 1620-1626

Proč?

- fenologie se nemění jenom u živočichů, ale i u rostlin

- byliny vyraší dříve a zastíní přezimující stadia motýlů

- ta pak nejsou dostatečně vyhřátá, aby dokončila vývoj



Při disperzi se ochuzuje genofond (Schmitt et al. 2007 J. Biogeogr. 34, 939-

950; Besold et al. 2008 J. Biogeogr. 35, 2090-2101 atd.) 

Coenonympha arcania

Erebia medusa



Nedostatek vhodných 

biotopů pro faunu i flóru 

naší i jižnější



Jak je to s vývojem lesa po době ledové? Různé druhy dřevin se zde objevily v různou 

dobu, ale mnohé měly svá refugia i u nás



Svenning 2008, J. Ecology 

96, 1117-1127

Současnost
Poslední glaciál



Oteplování klimatu před pár tisíci lety už bylo



• Dinofelis diastemata (před 1,2 mil. lety)

• Panthera leo fossilis (před 0,5 mil. let)

• nosorožec Elasmotherium sibiricum (před asi 200 tis. lety)

• Mammuthus meridionalis (před 130 tis. lety)

• Mammuthus lamarmorae (Sardinie) (před 130 tis. lety)

• velký slon Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (před 50 tis. lety)

• Homo neanderthalensis (před 30 tis. lety)

• medvěd jeskynní Ursus spelaeus (před 28 tis. lety)

• hroch Hippopotamus creutzburgi (Kréta, Řecko) (pleistocén)

• Hippopotamus pentlandi (Sicílie) (pleistocén)

• Hippopotamus melitensis (Malta) (pleistocén)

• hroch Hippopotamus antiquus (konec pleistocénu)

• krysa Canariomys bravoi (Tenerife)

• Panthera leo spelaea (před 10 tis. lety, ale možná žil ještě na přelomu letopočtu!)

• Mammuthus primigenius (10 tis. let př.n.l., na Wrangelově ostrovu 1,7 tis. př.n.l.

• hroch Hippopotamus minor (Kypr) (před 9 tis. lety)

• srstnatý nosorožec Coelodonta antiquitatis (8 tis. let př.n.l.)

• zakrslí sloni Elephas (Palaeoloxodon) sp. (různé druhy na různých ostrovech) 

(poslední druhy vymřely před 6 tis. lety)

• Bos primigenius (1627)

• pišťucha Prolagus sardus (Sardínie, Korzika) (1774)

• tarpan Equus ferus ferus (1918)

Megafauna

Příchod lidí (Homo sapiens) – asi 35 tis. př.n.l.

První „zemědělci“ – 7 tis. př.n.l

„Opravdické“ zemědělství – 5 tis. př.n.l.

Řecko – 700 př.n.l.

Řím – 509 př.n.l.



Co z megafauny zbylo?

• pižmoň Ovibos moschatus

• muflon Ovis musimon

• zubr Bison bonasus

• kamzík Rupicapra rupicapra

• kozorožci Capra ibex, C. pyrenaica

• koza bezoárová Capra aegagrus

• sob Rangifer rangifer

• los Alces alces

• jelen Cervus elaphus

• srnec Capreolus capreolus

• dikobraz Hystrix cristata

• bobr Castor fiber

• sysli Spermophilus citellus, S. suslicus

• svišť Marmota marmota

• vlk Canis lupus

• liška polární Alopex lagopus

• medvěd Ursus arctos



Palaeloxodon antiquus

Dopad megafauny na vývoj lesa



Po vybití megafauny měla 

pastva dobytka podobný 

efekt



Ždánice

Dobrudža, RO

Steigerwald, D





Obdoba mamutích stepů jen ve velkých vojenských prostorech, ale tanky 

už v současnosti také skoro nejsou



Homogenizovaná 

krajina



Dokonce i v rezervacích



Od roku 1920 26 km2 ročně!

Hustý les ≠ příroda!
- než byly vyhubeny velké druhy živočichů, neměl tento biotop šanci se vyskytnout

- po příchodu člověka – efekt velkých svců nahrazen domácími zvířaty

- současná podoba lesa až z 2. 

poloviny 19. století (zákaz 

lesní pastvy, zákaz nižších 

tvarů lesa atd.) – navíc 

průmyslová revoluce 

způsobila ústup od tradičního 

hospodaření



Závěr
- Změny v přírodě probíhají – neustále

- Při dostatku vhodných biotopů by nemusely být 

tragické a situace našich ani jižních prvků by 

nemusela být špatná

-Užitečnější – péče o současné biotopy (boj proti 

zarůstání a intenzifikaci, obnova světlých, 

středních a nízkých lesů), heterogenita!

- V současnosti jsou vhodné biotopy jen pro 

„běžné druhy“, ale i jejich počet klesá



Poděkování

Jiří Beneš, Martin Konvička, Jiří Skala a řada dalších…


