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Abstract: In this paper, we provide the first record of the Pondweed Leafhopper (Erotettix cyane) 
from South Moravia, Czech Republic. We found a population of this species during a herpetologi-
cal survey of the Líšný fishpond near the villages of Hostim and Rozkoš in the district of Znojmo. 
The population inhabits a small, recently built pool (49° 01’ 04” N, 15° 56’ 54” E) on the opposite 
side of the fishpond dam. Erotettix cyane, confined to floating leaves of macrophyte vegetation of 
still waters, was found on Potamogeton natans.
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ÚVOD

Křísek leknínový, Erotettix cyane (Boheman, 1845), je zbarvením nápadný středně 
velký druh kříska. Samci dorůstají do velikosti 3,8–4,2 mm, zatímco samice jsou 
přibližně o 1 mm větší (4,8–5,4 mm). Živí jedinci mají výraznou tmavě modrou 
barvu přecházející do šedomodrého nádechu. Toto zbarvení vzniká lomem světla 
na mikroskopických lipoproteinových částečkách – brochosomech, což je produkt 
Malpighiho žláz. Brochosomy jsou vylučovány řitním otvorem a pomocí noh, které 
nesou systém ostnitých set, roztírány po celém těle. Tato vrstva vytváří na povr-
chu těla hydrofobní film, díky kterému je křísek prakticky nesmočitelný (Rakitov 
2002, Rakitov & GoRb 2013, SychRa & MalenovSký 2015). Mimo zbarvení je 
nápadným znakem kříska leknínového také jeho biologie. Je to polyfágní druh, 
který je však striktně vázán na natantní (vzplývavá) makrofyta stojatých vod. Jeho 
výskyt byl potvrzen jen na několika druzích rostlin, a to na rdestu vzplývavém (Po-
tamogeton natans), stulíku žlutém (Nuphar lutea), leknínu bílém (Nymphaea alba), 
kotvici plovoucí (Trapa natans), plavínu štítnatém (Nymphoides peltata), nepukalce 
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vzplývavé (Salvinia natans) a marsilce čtyřlisté (Marsilea quadrifolia) (holzinGeR 
2006, SychRa & MalenovSký 2015, tóth et al. 2016). Křísek leknínový má jednu 
generaci do roka, s výskytem dospělců od první poloviny července do září. Dospělci 
i nymfy usedají na plovoucí listy hostitelských makrofyt. V případě vyrušení se do-
káží pohybovat i po volné hladině díky silné vrstvě brochosomů (holzinGeR 2006, 
SychRa & MalenovSký 2015) a dospělci také rychle odletují.

Výskyt kříska leknínového v České republice byl do nedávné doby znám pouze 
ze dvou historických údajů z Čech, a to pouze v podobě jednoduchého záznamu, 
kdy jej DuDa (1892) uvádí bez přesné lokality (Dlabola 1954). Později sám Dla-
bola (1977) v seznamu československých křísů publikoval výskyt druhu z Čech, 
ale opět není uveden přesný faunistický údaj. Nicméně, SychRa & MalenovSký 
(2015) uvádí, že druhý autor v roce 2011 revidoval sbírku Dr. J. Dlaboly uloženou 
v Národním přírodovědném muzeu v Paříži, a mimo jiné dohledal sérii devíti samců, 
čtyř samic a čtyř nymf s lokalitním štítkem: „Čelákovice, VII.1953, Dlabola leg.“, 
na které byly údaje ve výše zmíněném seznamu zřejmě založeny. Jiné historické ná-
lezy z našeho území se však autorům při rozsáhlé revizi sbírkových kolekcí vyhledat 
nepodařilo (SychRa & MalenovSký 2015). Je tedy zřejmé, že dalším doloženým 
záznamem bylo až recentní objevení populace v severních Čechách, konkrétně na 
rybníku Dubák na Frýdlantsku (SychRa & MalenovSký 2015). Autoři tam na konci 
srpna pozorovali několik desítek jedinců, pohybujících se na plovoucích listech rde-
stu vzplývavého (P. natans). Po tomto nálezu se autoři zaměřili na průzkum vhod-
ných lokalit a během období 2018–2019 následovalo potvrzení dalších míst výskytu 
v České Kanadě a Vltavském luhu na Šumavě (SychRa & MalenovSký 2020). Bě-
hem posledních dvou let se počet nálezů opět rozrostl a v současnosti je tak křísek 
leknínový znám z více než deseti polí síťového mapování na území České republiky 
(Sychra & Malenovský in litt.). Z jižní Moravy však až do roku 2021 výskyt druhu 
doložen nebyl. 

VÝSLEDKY A DISKUSE

Erotettix cyane (Boheman, 1845)
Materiál: Moravia mer. occ., Jihomoravský kraj, Rozkoš, tůň u Líšného rybníka (6961d), 
49° 01’ 04” N, 15° 56’ 54” E, 406 m n. m., 28. 7. 2021, desítky ex. observ., Z. Mačát & A. Reiter 
leg. & det., J. Sychra rev., 4 ex. coll. Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Nález populace kříska leknínového byl uskutečněn v průběhu batrachologického 
průzkumu nově revitalizovaného rybníku Líšný a tůně vybudované pod jeho hrází 
(obr. 1). Vzhledem k pokročilé sezóně byla pozornost věnována pouze tůni, a to ze-
jména při hledání larev čolků a dalších obojživelníků. Během prolovování tůně jsme 
pozorovali několik desítek nápadně modrých jedinců kříska leknínového (obr. 2), 
kteří se aktivně pohybovali na plovoucích listech rdestu vzplývavého (P. natans). 
Nymfy a dospělci byli přibližně stejně početní. Sebraný materiál (tři dospělci + jed-
na nymfa) byl uložen ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě. 

Líšný rybník leží na levostranném bezejmenném přítoku říčky Nedveky, zhru-
ba 2,2 km od jeho ústí. Lokalita je součást Přírodního parku Jevišovka, nachází 
se v jeho severozápadní části. Rybník je obklopen komplexem Hostimského lesa 
a leží v katastru obce Hostim, nicméně hrází rybníka prochází hranice mezi katastry 
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Hostim a Rozkoš. Tůň, ze které pochází nálezy kříska leknínového už leží na území 
obce Rozkoš. Líšný rybník prošel v nedávné době (10/2016 – 9/2017) rekonstruk-
cí, jejíž součástí byla obnova vodní nádrže, spočívající v odbahnění zátopy nádrže 
a rekonstrukci funkčních objektů. Tůň o rozloze přibližně 200 m2 a hloubce 1–1,5 m 
byla nově vybudována na vzdušné straně hráze v místech, kde se dříve nacházel 
porost náletových dřevin. Rybník i tůň jsou významným stanovištěm chráněných 
a vzácných druhů rostlin a živočichů. Z rostlin byly zaznamenány například šáchor 
hnědý (Cyperus fuscus), bublinatka jižní (Utricularia australis) a ostřice česká 
(Carex bohemica) (Hustáková in NDOP 2021, vlastní nepublikované údaje). Mezi 
bezobratlými zaujme výskyt rákosníčka Donacia impressa a vážky jasnoskrvrnné 
(Leucorrhinia pectoralis) (Křivan in NDOP 2021), oba nálezy však pocházejí již 
z roku 2011 a v posledních letech nebyly ověřeny. Z batrachologického hlediska 
patří rybník i tůň mezi regionálně významné lokality. Zjištěny zde byly bohaté po-
pulace běžných druhů žab – ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana štíhlého (Rana 
dalmatina), skokana hnědého (Rana temporaria) a čolka obecného (Lissotriton vul-
garis), ze vzácnějších druhů pak čolci ze skupiny čolka velkého (Triturus cristatus 

Obr. 1. Tůň u rybníka Líšný s porostem rdestu vzplývavého (Potamogeton natans) a bublinatky 
jižní (Utricularia australis), lokalita prvního nálezu kříska leknínového (Erotettix cyane) na jižní 
Moravě (foto Z. Mačát).
Fig. 1. The small pool near the Líšný fishpond with the Potamogeton natans and Utricularia aus-
tralis vegetation, the first known locality of Erotettix cyane in South Moravia (photo by Z. Mačát).
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superspecies) a skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) (Jeřábková, Mačát, Reiter 
in NDOP 2021). 

Nález kříska leknínového na Znojemsku je prvním potvrzeným nálezem tohoto 
druhu na území jižní Moravy (Sychra & Malenovský in litt.). Další nálezy je možné 
v následujících letech očekávat i z jiných míst Znojemska a východní části Česko-
moravské vrchoviny. Mimo jiné o tom svědčí i nálezy kříska E. cyane z roku 2019 
na rybnících Bochník a Pišta u Rožnova (část obce Český Rudolec v okrese Jindři-
chův Hradec, Jihočeský kraj; Sychra & Malenovský in litt.), které leží na západním 
okraji Moravy, v těsné blízkosti její historické hranice s Čechami. Samotný nález 
na lokalitě u Líšného rybníku je biotopově poněkud neobvyklý, jelikož v dostupné 
literatuře se většinou uvádí, že výskyt kříska je soustředěn na extenzivní rybníky, je-
zera a mrtvá říční ramena (nickel 2003, Denton 2004, holzinGeR 2006, SychRa 
& MalenovSký 2015) nebo rozsáhlé aluviální mokřady a jezera (tóth et al. 2016). 
Nicméně také výskyt na malých, čerstvě vybudovaných nebo revitalizovaných loka-
litách (rybníky a tůně) není výjimkou, jak dokládají nálezy z Čech a Velké Británie 
(StewaRt 2012, SychRa & MalenovSký 2020). Schopnost kříska šířit se na nově 
vznikající biotopy hodnotí jednotliví autoři různě. Zatímco SychRa & Malenov-
Ský (2020) předpokládají, že tato schopnost kříska je dobrá a usuzují tak právě na 
základě nálezů druhu z nově vytvořených ploch s vhodnými podmínkami, StewaRt 

Obr. 2. Jedinec kříska leknínového (Erotettix cyane) z tůně u Líšného rybníka (foto Z. Mačát).
Fig. 2. A specimen of Erotettix cyane observed in the pool near the Líšný fishpond (photo by Z. 
Mačát).
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(2012) a Denton (2013) si všímají vymírání lokálních populací například při ra-
pidním poklesu hladiny v nádržích, bez toho, aby se křísek rozšířil do okolí nebo 
původní plochu po stabilizaci opět osídlil. Na základě námi pozorované situace na 
lokalitě u Líšného rybníka se kloníme spíše k názoru SychRy & MalenovSkého 
(2020), že druh je schopen poměrně rychle osidlovat nové lokality. Společným jme-
novatelem pro většinu lokalit jsou rozsáhlé porosty vzplývavé vegetace. Současný 
stav litorální vegetace Líšného rybníka v části u hráze neodpovídal tomuto předpo-
kladu. Celá plocha rybníka ovšem při naší návštěvě prověřena nebyla a není možné 
vyloučit, že v poměrně rozsáhlém litorálu v přítokové části se nacházejí vhodné bio-
topy pro výskyt druhu. 

I přes pomalu narůstající počet známých lokalit je nutné považovat kříska E. cya-
ne za sporadický a relativně vzácný druh. Vzácnost kříska dokládá i fakt, že zdánli-
vě vhodných lokalit je mnoho, a to i v okolním regionu, který pravidelně sledujeme 
při batrachologickém monitoringu. Přesto jsme jinde tento poměrně nápadný druh 
dosud nezaznamenali. Předpokládáme tedy, že druh se stále šíří a neobsadil proza-
tím všechny možné biotopy, anebo existuje pro jeho výskyt důležitá charakteristika, 
která není při běžném pohledu na biotop odlišitelná. Druh z velké části vyhledává 
biotop V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, 
což je stanoviště roztroušené po celém území České republiky, hojněji však v alu-
viích dolních toků řek (ŠuMbeRová 2010). Stanoviště je hodnoceno v rámci evrop-
ské legislativy, v příloze I Směrnice o stanovištích (92/43/EHS), a je tedy žádoucí 
o tento biotop pečovat. V rybnících je tento typ vegetace omezována hlavně silnou 
obsádkou kapra, která rytím ve dně při hledání potravy víří sedimenty a podrývá 
kořeny vodních rostlin, nebo spásání býložravými rybami, jako je například amur 
bílý. Obecně nepříznivě na společenstvo působí také eutrofizace způsobená maso-
vou rekreací, chovem vodního ptactva nebo splachy z okolních zemědělských ploch 
(ŠuMbeRová 2010). Lokality s výskytem kříska leknínového představují důležité 
stanoviště nejen pro tento druh, ale mohou být cenným refugiem i pro další eko-
logicky vyhraněné mokřadní organizmy. Proto by území tohoto charakteru měla 
být chráněna, vhodné by bylo např. omezení rybí obsádky nebo její vyloučení, jak 
navrhují SychRa & MalenovSký (2015). Pro zachování vhodných podmínek a pro 
rozvoj cenné vegetace vzplývavých druhů rostlin je také vhodné cíleně redukovat 
porosty rákosin, které jsou schopné zarůst většinu vhodných ploch ponechaných bez 
přiměřené údržby.
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