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Abstract: Faunistic data on 6 species of bush-crickets, 8 species of grasshoppers and 4 species of
other Orthoptera are given. Euchorthippus declivus, Mecostethus parapleurus, Phaneroptera nana
and Ruspolia nitidula are published from the Podyjí National Park for the first time; Meconema meridionale is new for Znojmo region. Chorthippus brunneus and Calliptamus italicus are currently
common in the study area, whereas they were scarce or missing in previous surveys.
Key words: Orthoptera, faunistics, Czech Republic

ÚVOD
Rovnokřídlým Národního parku Podyjí (dále jen NP) se recentně věnoval F. Chládek, který nejprve zhodnotil své starší nálezy z 60. a 80. let 20. století (CHLÁDEK
2001) a poté publikoval výsledky novějších exkurzí (CHLÁDEK 2003 a 2010). Rozsáhlý průzkum Podyjí, ale i několika lokalit v blízkém okolí Znojma provedl v 90.
letech HOLUŠA (2003), v jehož práci najdeme prozatím nejucelenější informace o výskytu rovnokřídlých v této oblasti. Několik recentních faunistických údajů z Podyjí,
resp. Znojemska bylo doplněno i později (HOLUŠA et al. 2013).
V tomto příspěvku doplňuji výše uvedené průzkumy a uvádím nálezy nových,
nedostatečně doložených nebo jinak zajímavých (nově se šířících, synantropních,
obecně vzácných) druhů pro území NP Podyjí. Doplňkově uvádím také nálezy z vybraných lokalit mimo území NP.
METODIKA
Údaje v této práci jsou založeny převážně na příležitostných nebo náhodných návštěvách níže uvedených lokalit. Data byla získána většinou jako „vedlejší produkt“ při
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průzkumu brouků nebo profesní kontrole stavu lokalit. Každá z lokalit byla navštívena 1–2 krát, avšak některé lokality byly navštěvovány i cca 5 krát (PP Oleksovické vřesoviště, PP Oleksovická mokřina, PP Horecký kopec, vřesoviště u Havraníků
a Popic, Kraví hora, louka pod Ledovými slujemi, Hlubocká louka a Mašovická
střelnice).
V přehledu lokalit je nejprve uvedena obec, dále upřesnění lokality místním názvem
nebo slovním popisem, v závorce následuje faunistický čtverec (viz ZELENÝ 1972)
a kód biolokality NP Podyjí (viz STEJSKAL 2011) a nakonec jsou uvedeny souřadnice
ve stupních severní šířky a východní délky, zaokrouhlených na čtyři desetiny.
Většina dat pochází z let 2016 a 2017. Rovnokřídlí byli zkoumáni od května do
konce září zejména za použití smýkadla nebo lehké síťky a sklepávadla. Druhy byly
též detekovány poslechem zpěvu.
Není-li uvedeno jinak, pro všechny nálezy platí R. Stejskal lgt. et det. U většiny
druhů byla pořízena fotodokumentace. Determinaci obtížnějších druhů ověřil na
základě fotografií nebo dokladových exemplářů Pavel Marhoul (Praha), Stanislav
Rada (Brno) a Robert Vlk (Brno) – toto je vždy uvedeno u nálezových dat. Některé
exempláře byly usmrceny a uloženy na sucho v mé sbírce. České i vědecké názvosloví je použito dle KOČÁRKA et al. (2013).
Použité zkratky: coll. = sbírka; ČR = Česká republika; det. = determinoval; ex. =
exemplář/e; EVL = evropsky významná lokalita; f = samice; lgt. = sbíral; m = samec; NP = národní park; PP = přírodní památka; PR = přírodní rezervace; revid. =
revidoval; J = jižní/jižně; S = severní/severně; V = východní/východně; Z = západní/západně.
Přehled lokalit
Čížov, lesní rybník (7161, 14), 48.8901° N, 15.8773° E
Čížov, louka u silnice (7161, 23), 48.8840° N, 15.8791° E
Čížov, louka za myslivnou (7161, 100), 48.8793° N, 15.8705° E
Čížov, podmáčená louka (7161, 18), 48.8790° N, 15.8582° E
Čížov, louka Pole pod Hardeggem (7161, 29), 48.8538° N, 15.8697° E
Čížov, louka Široké pole (7161, 21), 48.8609° N, 15.8482° E
Dyjákovičky, PP Ječmeniště – Lamplberk (7262), 48.7529° N, 16.1364° E
Havraníky, mokřiny na Z okraji obce (7162, 93), 48.8095° N, 16.0065° E
Havraníky, okraj obce (7162, 93), 48.8122° N, 16.0092° E
Havraníky, Staré vinice, dolní část starých teras (7161, 78), 48.8049° N, 15.9966° E
Havraníky, Staré vinice, koňská pastvina (7161, 78), 48.8116° N, 15.9991° E
Havraníky, třešňový sad (7162, 77), 48.8171° N, 15.9928° E
Hluboké Mašůvky, zahrádka u domu (7062), 48.9244° N, 16.0252° E
Hnanice, cesta k vyhlídce na Šobes (7161, 80), 48.8089° N, 15.9808° E
Hnanice, Devět mlýnů (7161, 88), 48.8167° N, 15.9711° E
Hnanice, PP Fládnitzské vřesoviště (7161, 81), 48.8042° N, 15.9816° E
Hnanice, koňská pastvina u Šárova lesíka (7261, 94), 48.7957° N, 15.9809° E
Hnanice, polní cesta na S okraji obce (7161, 94), 48.8015° N, 15.9920° E
Hnanice, PP Horecký kopec (7261, 83), 48.7935° N, 15.9734° E
Horní Břečkov, křovinatá plocha u silnice (7161, 99), 48.8922° N, 15.8928° E
Hostěradice, PP Stříbrný vrch (7063), 48.9801° N, 16.2501° E
Hradiště, starý sad (7162, 61), 48.8548° N, 16.0208° E
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Chvalovice, dětské hřiště (7262), 48.7901° N, 16.0785° E
Konice, terasy se starou vinicí (7162, 91), 48.8349° N, 16.0348° E
Lesná, u letohrádku (7161, 11), 48.8984° N, 15.8562° E
Lukov, břeh tůně za návesním rybníčkem (7161, 98), 48.8594° N, 15.9100° E
Lukov, biocentrum Zápašná (7161, 98), 48.8588° N, 15.9184° E
Lukov, bývalá hájenka (7161, 98), 48.8574° N, 15.9086° E
Lukov, zatravnění Lukovská horka (7161, 33), 48.8619° N, 15.9008° E
Lukov, Nový Hrádek – loučka na Ostrohu (7161, 39), 48.8384° N, 15.8948° E
Mašovice, bývalá střelnice, koňská pastvina u Papeže (7161, 57), 48.8494° N, 15.9681° E
Mašovice, bývalá střelnice, louka v západní části (7161, 57), 48.8457° N, 15.9622° E
Mikulovice u Znojma, PP Mikulovické jezero, levý břeh (7062), 48.9523° N, 16.1048° E
Načeratice, okraj bývalé pískovny (7162), 48.8201° N, 16.0897° E
Oleksovice, PP Oleksovická mokřina, louka v severní části (7063), 48.9290° N, 16.2629° E
Oleksovice, PP Oleksovické vřesoviště (7163), 48.8966° N, 16.2476° E
Onšov, louka u Onšovských tůní (7061, 7), 48.9064° N, 15.8446° E
Plenkovice, vlhká louka nad rybníkem (7061), 48.9165° N, 15.9963° E
Podmolí, louka pod Šobesem (7161, 54), 48.8123° N, 15.9781° E
Podmolí, EVL Podmolí – strouha (7161, 43), 48.8475° N, 15.9432° E
Podmolí, Hlubocká louka (7161, 46), 48.8200° N, 15.9339° E
Podmolí, u lesní správy (7161, 44), 48.8386° N, 15.9451° E
Podmolí, u rybníčku (7161, 43), 48.8480° N, 15.9426° E
Podmolí, Šobes – vinice (7161, 53), 48.8149° N, 15.9775° E
Popice, u hospody (7162, 73), 48.8250° N, 16.0159° E
Popice, vřesoviště u Popické kaple (7162, 77), 48.8197° N, 16.0115° E
Strachotice, ladem ležící plocha u silnice (7163), 48.8061° N, 16.2001° E
Šatov, travnatá plocha u železniční stanice (7262), 48.7797° N, 16.0255° E
Vranov nad Dyjí, Braitava, pod letohrádkem (7160, 5), 48.8790° N, 15.8420° E
Vranov nad Dyjí, Býčí hora, lesní okraj (7160, 4), 48.8724° N, 15.8050° E
Vranov nad Dyjí, horní rybník u Jejkala (7160, 3), 48.8785° N, 15.8016° E
Vranov nad Dyjí, louka nad horním rybníkem u Jejkala (7160, 3), 48.8774° N, 15.8009° E
Vranov nad Dyjí, zatravnění nad dolním rybníkem u Jejkala (7160, 3), 48.8798° N, 15.8008° E
Vranov nad Dyjí, louka pod Ledovými slujemi (7160, 8), 48.8859° N, 15.8397° E
Vranov nad Dyjí, louky na Ptačím vrchu (7060, 103), 48.9047° N, 15.8138° E
Vranov nad Dyjí, ruderální plocha u řeky (7060, 103), 48.9005° N, 15.8200° E
Vranov nad Dyjí, louka nad serpentýnami směrem na Lesnou (7160, 7), 48.8969° N, 15.8228° E
Znojmo, vřesoviště Kraví hora, u vysílače (7162, 69), 48.8483° N, 16.0405° E
Znojmo, Kuchařovická ulice (7162), 48.8600° N, 16.0572° E
Znojmo, nádvoří Znojemského hradu (7162), 48.8552° N, 16.0436° E
Znojmo, Nerudova ulice (7162), 48.8604° N, 16.0590° E
Znojmo, Průmyslová ulice (7162), 48.8541° N, 16.0635° E
Znojmo, Riegrova ulice (7162), 48.8603° N, 16.0582° E
Znojmo, Veselá ulice (7162), 48.8577° N, 16.0469° E
Znojmo, vojtěškové pole vedle Kuchařovické ulice (7162), 48.8628° N, 16.0646° E
Želetice, zámecký park (7063), 48.9382° N, 16.1760° E

Údaje jsou uvedeny v následujícím designu. V prvním odstavci nálezových dat jsou
údaje z NP Podyjí, zatímco ve druhém jsou ostatní nálezy. Lokality jsou uvedeny ve
zkrácené formě, tj. bez faunistického čtverce a kódu biolokality. Následuje stručný
komentář k dosavadnímu stavu poznání o výskytu daného druhu ze zájmového území nebo celkově z ČR. Není-li uvedeno jinak, bylo na lokalitě pozorováno vždy více
exemplářů.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Ensifera
Gryllidae
Acheta domestica (Linnaeus, 1758) – cvrček domácí
Materiál: Znojmo, Riegrova ulice, 15.VII.2017.

HOLUŠA (2003) uvádí ze zájmové oblasti pouze dvě lokality (Popice, Lukov), což
vysvětluje skrytým způsobem života cvrčka domácího a tedy spíše náhodným charakterem nálezů. Výše uvedený nález je příkladem opakovaného zjištění druhu na
témže místě pozorováním jednotlivých kusů nebo poslechem večerní stridulace.
Gryllotalpidae
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) – krtonožka obecná
Materiál: NP Podyjí, Lukov, břeh tůně za návesním rybníčkem, 23.III.2017, Z. Mačát observ.
Hluboké Mašůvky, 30.VI.2014, 1 ex., lgt. M. Stehlíková, R. Stejskal det.

Z NP Podyjí uvádí HOLUŠA (2003) výskyt v Lukově, kde se podle výše uvedených
údajů stále vyskytuje. Lokalit bude v rámci regionu nepochybně více, ale druh zřejmě uniká pozornosti.
Myrmecophilidae
Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) – cvrčík mravenčí
Materiál: NP Podyjí, Vranov nad Dyjí – Braitava, 27.VII.2017, 1 ex., F. Trnka lgt.
Želetice – zámecký park, 25.IX.2015, v dutině jírovce obsazené mravenci, 3 ex.

HOLUŠA (2003) cvrčíka mravenčího při svém průzkumu nezjistil, ale cituje publikované nálezy BEZDĚČKY et al. (2000) z Konic, Hnanic a Božic.
Tettigoniidae
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) – kobylka mokřadní
Materiál: NP Podyjí, Podmolí, EVL Podmolí – strouha, 24.VIII.2016, 7.IX.2016 a 15.VIII.2017,
více ex.

Prozatím publikován jediný nález z oblasti Devíti mlýnů (CHLÁDEK 2003). V EVL
Podmolí – strouha se tato kobylka vyskytuje velmi početně spolu s příbuznou kobylkou dlouhokřídlou (Conocephalus fuscus) a sarančí vlhkomilnou (Chorthippus montanus). Vzácný výskyt v zájmovém území je zřejmě důsledkem absence zachovalých
mokřadních biotopů a rybníků obecně.
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) – kobylka dlouhokřídlá
Materiál: NP Podyjí, Havraníky, mokřiny na Z okraji obce, 16.VIII.2017; Hnanice, Devět mlýnů,
3.X.2016; Hnanice, koňská pastvina u Šárova lesíka, 16.VIII.2017; Podmolí – Louka pod Šobesem,
4.VIII.2017; Podmolí, EVL Podmolí – strouha, 24.VIII.2016 a 17.VIII.2017; Vranov nad Dyjí
– rybník Jejkal, zatravnění nad dolním rybníkem, 29.VII.2017.
Oleksovice, PP Oleksovická mokřina, 16.VIII.2017; Plenkovice, 13.VIII.2017.
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Obr. 1. Samička kobylky mokřadní (Conocephalus dorsalis) z lokality Podmolí – strouha.
Fig. 1. A female of short-winged conehead (Conocephalus dorsalis) from the locality Podmolí
– strouha.

V současné době patří tato kobylka k běžným zástupcům rovnokřídlých na mezofilních až vlhkých loukách prakticky celého údolí Dyje v NP Podyjí. HOLUŠA (2003)
ji uváděl jen z lokalit Devět mlýnů, Přímětice – kaolínka a Mašovická střelnice.
CHLÁDEK (2001) kobylku dlouhokřídlou sbíral podél řeky Dyje v úseku od Šobesu
po Znojemskou přehradu.
Meconema meridionale A. Costa, 1860 – kobylka jižní
Materiál: Znojmo, Kuchařovická ulice, 19.VII.2017, 1 f, S. Rada revid.; Znojmo – Riegrova ulice,
10.IX.2017, 2 f, oklep tavolníku (Spiraea sp.).

Nový druh pro Znojemsko. První samička kobylky byla nalezena náhodou na chodníku a poté byly cíleným hledáním nalezeny další exempláře. V ČR byl tento nelétavý, pasivně se šířící druh poprvé zaznamenán teprve v roce 2008 a aktuálně je
prokázán ve středních a západních Čechách, na jižní Moravě i ve Slezsku (VLK et
al. 2012, KOČÁREK et al. 2013 a P. Marhoul, in litt.). Znojmu nejbližší známé nálezy
pocházejí z okolí Mikulova.
Phaneroptera nana Fieber, 1853 – kobylka malá
Materiál: NP Podyjí, Mašovice – bývalá střelnice, louka v západní části, 31.VIII.2016, více
ex.; Havraníky, okraj obce, 3.VIII.2017, 1 f, coll. R. Stejskal; Havraníky, třešňový sad (7162),
2.X.2017, 1 m; Hnanice, Devět mlýnů, 2.X.2017, 1 f; Horní Břečkov, křovinatá plocha u silnice,
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Obr. 2. Samička kobylky jižní (Meconema meridionale) nalezená v intravilánu Znojma.
Fig. 2. A female of southern oak bush-cricket (Meconema meridionale) found in Znojmo.

22.IX.2017, 1 m; Vranov nad Dyjí, ruderální plocha u řeky, 18.VIII.2017, 2 f; Vranov nad Dyjí,
louka nad serpentýnami směrem na Lesnou, 18.VIII.2017, 1 m.
Oleksovice, PP Oleksovická mokřina, 16.VIII.2017, 1 f; Znojmo, Veselá ulice, 8.IX.2010, 1 f, na
zdi domu; Znojmo, Riegrova ulice, 3.X.2017, 1 m a 14.X.2017, 1 f.

Ze zájmového území byla kobylka malá zmíněna ze Znojma bez bližších údajů
(STEJSKAL et al. 2010). Jedná se o druh zjištěný v České republice teprve v roce
1992 (VLK 2002), dnes známý z celé jižní Moravy až po Brno (KOČÁREK et al. 2008,
2013). Na výše uvedených lokalitách se nezřídka vyskytuje společně s běžnou a velmi podobnou kobylkou křídlatou (Phaneroptera falcata (Poda, 1761)), u níž bylo
rovněž zaznamenáno šíření (KOČÁREK et al. 2008).
Co se týče biotopových nároků, pozorování z Podyjí se liší od údajů ve výše citovaných pracích, kde se jako typický biotop uvádí koruny stromů a vyšších keřů.
V Podyjí je kobylka malá nacházena na vyšší travino-bylinné vegetaci nesečených
luk, ladem ležících ploch nebo křovinatých lemů. Z výše uvedených nálezů byl pouze jediný získán oklepem keřů. Obývá zde jak teplé lokality (Mašovická střelnice),
tak inverzní polohy v údolí (Vranov nad Dyjí).
Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793) – kobylka bezkřídlá
Materiál: NP Podyjí, Lukov – Ostroh, 13.IX.2013, 1 f, coll. R. Stejskal; Vranov nad Dyjí – Braitava, lesní porosty pod letohrádkem, 27.VII.2017.
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Tento druh z Podyjí zmínil poprvé REITER (2008) na základě nálezu z okolí Vranova
nad Dyjí v roce 2005. Z lokality Býčí hora u Vranova nad Dyjí jej uvádějí též HOLUŠA et al. (2013). Jedná se o jeden z nejvýznamnějších druhů rovnokřídlých Podyjí,
neboť reprezentuje zástupce ojedinělé dealpinní fauny (KOČÁREK et al. 2013). Na
lokalitě Braitava byl druh pozorován v poledních hodinách na přirozeně vzniklých
lesních světlinách, často i velmi malé plochy (1–3 ary). Na těchto světlinách bylo
zjištěno vždy více exemplářů, kdy se nejprve prozradili samečci typickou stridulací
a cíleným hledáním byli nalezeni jedinci obou pohlaví. Zdá se, že druh zde preferuje
méně zarostlé plochy oproti běžné kobylce křovištní (Pholidoptera griseoaptera
(DeGeer, 1773)). Podle Červeného seznamu (HOLUŠA et al. 2017) se jedná o ohrožený druh.
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) – kobylka kuželohlavá
Materiál: NP Podyjí, Čížov – louka pod Hardeggem, 18.VIII.2016, více ex. (1 ex. in coll. R. Stejskal), 28.VIII.2016, více ex., 23.VIII.2017, 1 f; Čížov – louka za myslivnou, 6.IX.2016, 1 f; Čížov
– louka u silnice, 27.IX.2016, 1 f; Havraníky, zamokřená plocha na Z okraji obce, 1 f; Onšov, louka
u Onšovských tůní, 18.VIII.2017, 1 f; Podmolí, EVL Podmolí – strouha, 6.IX.2017, 1 f; Podmolí
– louka pod Šobesem, 24.IX.2016; Podmolí – Hlubocká louka, 23.VIII.2017, 1 f; Podmolí – zahrada u lesní správy, 24.VIII.2017.
Oleksovice, PP Oleksovická mokřina, 16.VIII.2017, 1 f; Šatov, travnatá plocha u železniční stanice,
2.X.2017, 5 m.

Obr. 3. Samička kobylky krátkokřídlé (Pholidoptera aptera) z lokality Braitava.
Fig. 3. A female of alpine dark bush-cricket (Pholidoptera aptera) from the locality Braitava.
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Po padesáti letech od posledních nálezů byla tato kobylka, biotopově vázaná na
vlhké louky, podmáčená stanoviště, rákosiny, břehy vodních toků apod., v roce
2006 znovu nalezena na jižní Moravě (HOLUŠA et al. 2007a). KOČÁREK et al. (2013)
zmiňují vzrůstající počet lokalit v posledních letech, i když stále její výskyt zůstává
omezen na jižní Moravu.
Z NP Podyjí dosud neuváděný druh. Dle výše uvedených nálezů se zdá, že druh
prochází masivní expanzí. Na údolních loukách v NP Podyjí (louka pod Šobesem
a louka pod Hardeggem) byl pozorován hojný výskyt čítající desítky jedinců obou
pohlaví, početný výskyt byl zaznamenán i v extenzivním sečeném sadu u lesní správy v Podmolí. Na dalších lokalitách šlo o jednotlivé kusy, vždy samice. Biotopem
v Podyjí jsou nehnojené, mezofilní až suché louky s druhově pestrým travino-bylinným společenstvem, ale i ruderalizované příkopy podél cest. Louky jsou sečeny
jednou ročně s ponecháváním nesečených pásů a v podzimním období jsou plošně
zmulčovány. U Čížova byla kobylka nalezena i v břehovém pásmu vysokých ostřic
u řeky Dyje. V PP Oleksovická mokřina šlo o nález ojedinělého exempláře na mezofilní, silně eutrofizované louce s podmáčenými partiemi a výskytem rákosin. U Šatova bylo za slunečného poledne detekováno minimálně 5 zpívajících samců na suché
travnaté ploše u železniční stanice.

Obr. 4. Sameček kobylky kuželohlavé (Ruspolia nitidula) pozorovaný u Čížova.
Fig. 4. A male of large conehead (Ruspolia nitidula) observed near Čížov.
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Obr. 5. Samička saranče slaništní (Aiolopus thalassinus) z Chvalovic.
Fig. 5. A female of grasshoper Aiolopus thalassinus from Chvalovice.

Caelifera
Acridiidae
Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) – saranče slaništní
Materiál: Chvalovice, dětské hřiště, 22.VII.2017, 3 ex. (1 f in coll. R. Stejskal).

Z okolí Znojma známe dosud jen ojedinělý nález z Popických kopečků (HOLUŠA
1996, 2003). Jedná se o teplomilný druh obývající vlhké louky a zejména slaniska
v nížinách (KOČÁREK et al. 2013). Nález tří exemplářů tohoto vlhkomilného druhu
na suché, travnaté ploše dětského hřiště může naznačovat dočasně vzniklou populaci
v blízkém okolí, např. na fragmentech mokřadních biotopů podél potoka Daníž. Červený seznam (HOLUŠA et al. 2017) klasifikuje tento druh jako zranitelný.
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) – saranče vlašská
Materiál: NP Podyjí, Havraníky, Staré vinice, dolní část starých teras, 17.VII.2017, 2 ex.; Hnanice,
cesta k vyhlídce na Šobes, 6.VIII.2016; Hnanice, PP Fládnitzské vřesoviště, 17.VII.2017, 3 ex.;
Konice, terasy se starou vinicí, 28.VI.2017, 1 ex.; Podmolí – vinice Šobes, 1.X.2016, desítky ex.,
M. Mikát observ., 4.VIII.2017, stovky ex.; Podmolí – louka pod Šobesem, 4.VIII.2017, 2 ex.;
Hostěradice, PP Stříbrný vrch, 29.VII.2016 a 28.VIII.2016, jednotlivé ex.; Oleksovice, PP Oleksovické vřesoviště, 16.VII.2017, několik ex.; Strachotice, ladem ležící plocha u silnice, 23.VII.2017,
stovky ex.; Znojmo, Načeratický kopec, 29.IX.2009; Znojmo, Průmyslová ulice, 23.VII.2017, 1 f,
na zdi domu; Znojmo – vojtěškové pole vedle Kuchařovické ulice, 20.VIII.2017.
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Obr. 6. Samička saranče vlašské (Calliptamus italicus) z lokality u Hnanic.
Fig. 6. A female of italian locust (Calliptamus italicus) from a locality near Hnanice.

Saranči vlašskou sbíral naposledy v 70. a 80. letech 20. století v údolí Dyje u Havraníků CHLÁDEK (2001), zatímco HOLUŠA (2003) ji při svém průzkumu zájmové oblasti nepotvrdil. V současné době se zdá, že je druh v Podyjí přítomen na vhodných
místech v oblasti od Šobesu po Znojmo. Hlavním biotopem této saranče v Podyjí
jsou vinice a jejich bezprostřední okolí. Mimo NP existuje bohatá populace např. na
Načeratickém kopci u Znojma, v menším počtu je výskyt znám i z dalších míst. Zajímavý byl nález populace čítající tisíce jedinců na ladem ležící ploše s řídkou vegetací poblíž Strachotic. Populace tohoto druhu zažívá zřejmé oscilace početnosti. Dle
Červeného seznamu (HOLUŠA et al. 2017) jde o téměř ohrožený druh.
Euchorthippus declivus (C. N. F. Brisout de Barneville, 1848) – saranče páskovaná
Materiál: NP Podyjí, Znojmo – vřesoviště Kraví hora, 10.IX.2016 a 1.VIII.2017; Popice, u Popické kaple, 17.IX.2016 a 13.IX.2017; Popice, u hospody, 1.VIII.2017, 2 ex.
Dyjákovičky, Ječmeniště – Lamplberk, 25.IX.2016.

V zájmové oblasti nejspíš teprve recentně rozšířený druh, protože předchozí autoři
jej odsud neuvádějí. Na jižní Moravě bylo zaznamenáno šíření tohoto druhu od roku
2005 (HOLUŠA et al. 2007b). Nejprve byl druh omezen na Pavlovské vrchy (HOLUŠA
et al. 2007b), zatímco v současnosti se vyskytuje na jižní Moravě zhruba po hranici
Panonské provincie (KOČÁREK et al. 2013).
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V Podyjí byla tato saranče zjištěna na biotopu suchého vřesoviště a suchých trávníků, nejpočetněji jako dominantní druh na vřesovišti kolem Popické kaple.
Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) – saranče černopruhá
Materiál: NP Podyjí, Čížov, louka za myslivnou, 6.IX.2016, 1 f; Čížov – Široké pole, 23.VIII.2017,
1 m; Podmolí – louka pod Šobesem, 24.IX.2016, 2 f, 1 m; Vranov nad Dyjí, louka pod Ledovými
slujemi, 15.IX.2016, 1 f.

Nový druh pro území NP Podyjí. Na Znojemsku je znám recentní výskyt u Dyjákoviček (HOLUŠA et al. 2013). V ČR se jedná o dlouho nepozorovaný druh, znovunalezený v roce 2006 u Lanžhota (HOLUŠA et al. 2007a) a později zaznamenaný na
dalších lokalitách jižní Moravy (KOČÁREK et al. 2013). Výše uvedené nálezy jsou
důkazem rychlého šíření směrem na západ.
Dosavadní nálezy v Podyjí pocházejí z údolních luk, které jsou po stránce floristické druhově pestré a mají mezofilní až suchý charakter. Z hlediska známých
informací o biotopových nárocích druhu jde o netypické biotopy, neboť saranče černopruhá je uváděna jako středně až silně vlhkomilný druh osídlující zejména vlhké
ostřicové louky (KOČÁREK et al. 2013). Dle Červeného seznamu (HOLUŠA et al. 2017)
jde o téměř ohrožený druh.

Obr. 7. Samička saranče páskované (Euchorthippus declivus).
Fig. 7. A female of Jersey grasshopper (Euchorthippus declivus).
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Chorthippus albomarginatus (DeGeer, 1773) – saranče bělopruhá
Materiál: NP Podyjí, Havraníky, mokřiny na Z okraji obce, 16.VIII.2017; Hnanice, polní cesta na S okraji obce, 16.VIII.2017; Hnanice, Staré vinice, koňská pastvina, 25.VII.2017; Lukov,
biocentrum Zápašná, 16.IX.2016; Podmolí, u rybníčku, 14.VII.2017; Podmolí, u lesní správy,
14.VII.2017; Podmolí, EVL Podmolí – strouha, 17.VIII.2017; Vranov nad Dyjí, louky na Ptačím
vrchu, 3.VIII.2017.
Chvalovice, dětské hřiště, 22.VII.2017; Oleksovice, PP Oleksovické vřesoviště, 16.VII.2017; Strachotice, ladem ležící plocha u silnice, 23.VII.2017.

HOLUŠA (2003) zjistil tento druh v Podyjí pouze na čtyřech lokalitách v západní
polovině území mezi Lukovem a Vranovem nad Dyjí. Jak ukazují aktuální nálezy,
druh je v regionu běžně rozšířen. Na nově založených prvcích (zatravnění, biocentra
apod.) v zemědělské krajině patří k prvním druhům, které tato stanoviště osídlují.

Obr. 8. Samička saranče černopruhé (Mecostethus parapleurus) pozorovaná pod Šobesem.
Fig. 8. A female of green leek grasshopper (Mecostethus parapleurus) observed near Šobes.
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Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) – saranče dlouhokřídlá
Materiál: NP Podyjí, Hnanice, PP Fládnitzské vřesoviště, 17.VII.2017; Hnanice, PP Horecký kopec, 28.IX.2016; Hnanice, severní okraj obce, 20.VII.2017; Hradiště, starý sad, 10.IX.2016; Lesná,
u letohrádku, 20.8.2017; Lukov, bývalá hájenka, 23.VIII.2017; Mašovice, bývalá střelnice, koňská
pastvina u Papeže, 25.VII.2017; Podmolí, u lesní správy, 14.VII.2017; Podmolí – vinice Šobes,
17.VII.2017; Vranov nad Dyjí, Býčí hora, 9.IX.2017.
Dyjákovičky, PP Ječmeniště – Lamplberk, 25.IX.2016; Hostěradice, PP Stříbrný vrch, 28.VIII.2016;
Chvalovice, dětské hřiště, 22.VII.2017; Strachotice, ladem ležící plocha u silnice, 23.VII.2017;
Znojmo, Nerudova ulice, 4.IX.2016; Znojmo, nádvoří Znojemského hradu, 11.IX.2016.

Zatímco CHLÁDEK (2001) nacházel v 60. až 80. letech 20. století tuto saranči vzácně
na několika lokalitách od Hnanic až po Znojmo, později HOLUŠA (2003) tento druh
v NP Podyjí nezjistil vůbec. Sám uvádí, že druh mohl být přehlédnut kvůli nízké intenzitě průzkumu. V současnosti jde o běžný druh teplých travnatých lokalit, s těžištěm výskytu ve východní polovině NP, který nechybí ani v intravilánu Znojma.
Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) – saranče vlhkomilná
Materiál: NP Podyjí, Čížov, podmáčená louka, 7.IX.2016; Lukov – zatravnění lukovská Horka,
5.IX.2017; Onšov, louka u Onšovských tůní, 18.VIII.2017; Podmolí, EVL Podmolí – strouha,
15.VIII.2017; Vranov nad Dyjí, louka nad horním rybníkem u Jejkala, 29.VII.2017;
Plenkovice, vlhká louka nad rybníkem, 13.VIII.2017.

Z Podyjí byl tento široce rozšířený druh znám jen velmi vzácně. HOLUŠA (2003)
uvádí jedinou lokalitu – Železné schody u Podmolí, která navíc svým lesostepním
charakterem zcela neodpovídá biotopovým nárokům saranče vlhkomilné. V současné době byla tato saranče nalezena na několika lokalitách podmáčených nebo mezofilních, avšak zastíněných luk, a její výskyt zůstává omezen přibližně na západní
polovinu NP Podyjí. Na všech výše uvedených lokalitách byl zjištěn hojný výskyt.
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) – saranče blankytná
Materiál: Načeratice, okraj pískovny, 21.VIII.2011, více ex. (1 ex. in coll. R. Stejskal).

HOLUŠA (2003) uvádí ze studované oblasti jedinou lokalitu – pískovnu u Božic. Výše
uvedený nález z pískovny mezi Načeraticemi a Znojmem se později nepodařilo zopakovat vzhledem k tomu, že místo s výskytem saranče bylo zrekultivováno a znovu
převedeno na ornou půdu.
Tetrigidae
Tetrix bolivari Saulcy, 1901 – marše panonská
Materiál: Čížov, lesní rybník, 3.VIII.2017, 1 f; Vranov nad Dyjí, horní rybník u Jejkala, 29.7.2017,
2 m a 2 f, vše R. Vlk det., R. Stejskal coll.
Mikulovice, PP Mikulovické jezero, 6.VIII.2016, 4 ex., R. Stejskal lgt., S. Rada det. et coll.

Nový druh pro NP Podyjí. V rámci České republiky byla marše panonská uváděna
z jediné lokality – EVL Kaolínka nedaleko Přímětic (HOLUŠA 2003). Později byla
objevena na dalších lokalitách, avšak její vzácný výskyt zůstává omezen na jižní
Moravu a jihovýchodní okraj Vysočiny (KOČÁREK et al. 2013). Dle Červeného seznamu (HOLUŠA et al. 2017) jde o téměř ohrožený druh.

75

ZÁVĚR
V této práci jsou uvedeny nálezové údaje o výskytu 6 druhů kobylek, 8 druhů sarančí a 4 druhů dalších rovnokřídlých. Předložené nálezy lze rozdělit do několika
skupin:
1. Nové druhy pro území NP Podyjí, resp. Znojemska, dříve v této oblasti nezaznamenané: Euchorthippus declivus, Meconema meridionale, Mecostethus parapleurus, Phaneroptera nana, Ruspolia nitidula a Tetrix bolivari.
2. Druhy sice z Podyjí známé, avšak při posledním průzkumu HOLUŠI (2003) nezjištěné: Chorthippus brunneus a Calliptamus italicus.
3. Druhy nalezené na nových lokalitách, s nálezy rozšiřujícími celkový obraz
o jejich rozšíření v regionu: Acheta domestica, Aiolopus thalassinus, Conocephalus
dorsalis, C. fuscus, Gryllotalpa gryllotalpa, Chorthippus albomarginatus, Ch. montanus, Myrmecophilus acervorum, Pholidoptera aptera, Sphingonotus caerulans.
Zajímavý rozdíl oproti výsledkům průzkumu HOLUŠI (2003) vykazuje zastoupení
a rozšíření hygrofilních druhů. Druhy Conocephalus fuscus, Chorthippus albomarginatus a Ch. montanus zjistil výše uvedený autor jen velmi vzácně, saranči Mecostethus parapleurus, kobylky C. dorsalis a Ruspolia nitidula nezjistil vůbec. Jejich
dnešní mnohem hojnější výskyt může souviset s postupným zarůstáním podyjských
luk okolními lesy a náletovými porosty, které způsobuje vyšší zástin a postupně vede
k posunu suchých stanovišť směrem k více mezofilním. Může s tím souviset i extenzivní péče (nepravidelné sečení nebo pouze jediná seč v roce, ponechávání nesečených částí) vedoucí k hromadění biomasy na loukách a tím i udržení vyšší vlhkosti
v lučním drnu. Je ale stejně tak možné, že HOLUŠA (2003) nevěnoval při svém průzkumu takovou pozornost mokřadním biotopům jako atraktivnějším stepním lokalitám. U některých mokřadních druhů je v současnosti zaznamenáno šíření (expanze)
na nové lokality (Mecostethus parapleurus, Ruspolia nitidula) z neznámých příčin
(HOLUŠA et al. 2007a, KOČÁREK et al. 2013).
Na druhou stranu byly nově nebo ve výrazně vyšší početnosti, než je uváděno
v minulých pracích, zaznamenány i suchomilné druhy, jako např. Euchorthippus
declivus, Calliptamus italicus nebo Chorthippus brunneus. Dva posledně zmíněné
druhy sarančí byly zaznamenány i přímo v intraviálnu Znojma. Pro početný výskyt
těchto druhů mohou hrát roli častější periody sucha, stejně jako časté sečení městských trávníků udržující travní porosty v nízkostébelném stavu.
Zahrneme-li všechny literární údaje a nálezy z této práce, celkový počet druhů
dosud zaznamenaných z NP Podyjí je 55 (z toho 19 kobylek, 6 druhů cvrčků, 4 marše a 26 sarančí), přičemž HOLUŠA (2003) uváděl z NP Podyjí 49 druhů. Na hranicích
s NP Podyjí se dále vyskytuje saranče blankytná a kobylka jižní a jejich zjištění je
zde rovněž pravděpodobné.
SUMMARY
Orthoptera of the Podyjí National Park were recently studied by CHLÁDEK (2001, 2003 and 2010)
and especially by Holuša (HOLUŠA 2003 and HOLUŠA et al. 2013), who produced the most complete
overview of the orthopteran fauna of the region. In this paper faunistic data on 6 species of bush-crickets, 8 species of grasshoppers and 4 species of other Orthoptera are given. Current knowledge
on species distribution and biological comments are discussed, both in the study area and within the
Czech Republic.
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The data are based on mostly occasional visits to various localities in the Podyjí National Park,
but also in the close vicinity of the town of Znojmo. Most data were collected from 2016 to 2017,
mostly in the months of May to September. Insects were collected by using a sweeping net or a beating tray. Most specimens were only observed in the field, and only some specimens were killed
and mounted.
Species reported in this paper can be divided into following groups:
1. New species for the Podyjí National Park/Znojmo region, not given by previous authors:
Euchorthippus declivus, Meconema meridionale, Mecostethus parapleurus, Phaneroptera nana,
Ruspolia nitidula and Tetrix bolivari.
2. Species known historically from the Podyjí National park, but not recorded in previous research by HOLUŠA (2003): Chorthippus brunneus and Calliptamus italicus.
3. Species known from the Podyjí National Park/Znojmo region, but found in new localities:
Acheta domestica, Aiolopus thalassinus, Conocephalus dorsalis, C. fuscus, Gryllotalpa gryllotalpa,
Chorthippus albomarginatus, Ch. montanus, Myrmecophilus acervorum, Pholidoptera aptera and
Sphingonotus caerulans.
Taking into account all available data, in total 55 species are known from the Podyjí National
Park (19 bush-crickets, 6 crickets, 4 groundhoppers and 26 grasshoppers), whereas HOLUŠA (2003)
had given 49 species in the previous study.
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