
Ekologický stav ramsarských 
rašelinišť z hlediska motýlů

&



RS14: Pramenné vývěry a rašeliniště   
Slavkovského lesa 

RS13: Horní Jizera  

RS1: Šumavská rašeliniště  
RS8: Třeboňská rašeliniště  

RS12: Krušnohorská 
rašeliniště  

RS3: Novozámecký a Břehyňský rybník  



V rámci Ramsarských mokřadů byly sledovány konkrétní 
lokality 

CELKEM 74 lokalit 



 1 letý průzkum 
 
 2 návštěvy/lokalita ve vrcholné sezóně (polovina 
června, polovina července) 

 
 Časový snímek dle rozlohy lokality (< 1 ha=0,5 h; 1-5 ha=0,75 h; 

6-10 ha=1,5 h; 11-25 ha=2 h; 26-50 ha=2,75 h; 51-100 ha=3,5 h; > 100 ha=4 h) 
 
 sledovány byly všechny druhy motýlů s denní aktivitou 
se zvláštní pozorností k 5 druhům rašelinných specialistů 



Okáč stříbrooký

Žluťásek 

borůvkový

Perleťovec severní

Perleťovec mokřadní

Modrásek 

stříbroskvrnný



72 druhů (42 % rec. stavu) 

Čeleď Latinský název 
Počet 
druhů 

Soumračníkovití Hesperiidae 8 
Modráskovití Lycaenidae 13 
Babočkovití Nymphalidae 24 
Otakárkovití Papilionidae 1 
Běláskovití Pieridae 9 
Okáčovití Satyrinae 12 
Vřetenuškovití Zygaenidae 6 

16 druhů uvedeno v Červeném seznamu 



Český název Latinský název 
Počet 
lokalit 

Počet 
Rams. 
území 

Modrásek stříbroskvrnný Plebejus optilete 23 3 
Perleťovec severní Boloria aquilonaris 21 3 
Perleťovec mokřadní Boloria eunomia 8 1 
Okáč stříbrooký Coenonympha tullia 1 1 
Žluťásek borůvkový Colias palaeno 38 3 

Rašelinní specialisté 

Nalezena nová lokalita 
vřetenušky mokřadní 

Zygaena trifolii 

Kriticky ohrožený druh 



  Ramsarské území 
Celkový 
počet 
druhů 

Počet raš. 
specialistů 

Počet 
druhů Červ. 
seznamu 

RS1: Šumavská rašeliniště 34 5 10 

RS3: Novozámecký a Břehyňský rybník 31 0 2 

RS8: Třeboňská rašeliniště 27 1 4 

RS12: Krušnohorská rašeliniště 45 3 9 

RS13: Horní Jizera 48 0 5 

RS14: Pramenné vývěry a rašeliniště   
Slavkovského lesa 

48 2 9 

RS1 (Šumava) a RS12 (Krušné hory – 
západní část) jsou klíčové oblasti pro 
rašelinné motýly v ČR 



• RS1: Šumavská rašeliniště – klíčové území pro motýly rašelinišť s výskytem všech 
rašeliništních specialistů, perspektiva většiny rašelinišť je dobrá, pouze některá jsou v 
nevyhovujícím stavu a byla by žádoucí revitalizace 

 

• RS3: Novozámecký a Břehyňský rybník – stav rašelinišť je špatný, specializované druhy 
motýlů zde vymřely. Nejcennější lokalitou jsou slatinné louky Novozámeckého rybníka. 

 

• RS8: Třeboňská rašeliniště – stav rašelinišť je z hlediska specializovaných motýlů špatný, 
zaznamenán byl pouze 1 specializovaný druh na 1 lokalitě z 5 sledovaných. Výskyt 
rašelinných specialistů je možný ještě na dvou lokalitách.  

 

• RS12: Krušnohorská rašeliniště – velmi významné území, především západní a střední 
část Ramsarské lokality, výskyt 3 druhů rašeliništních specialistů , některá konkrétní 
rašeliniště jsou ale v neoptimálním stavu a byla by žádoucí revitalizace. 

 

• RS13: Horní Jizera – pro rašelinné motýly nevýznamné území, rašelinní specialisté již v 
minulosti vymřeli, stav sledovaných 4 lokalit je dobrý, ale rašeliniště jsou příliš malá a 
izolovaná 

 

• RS14: Pramenné vývěry a rašeliniště   Slavkovského lesa  - v území nalezeny 2 druhy 
rašel. specialistů, většinou ale v malých populacích. Větší část rašelinišť je v nepříznivém 
stavu nebo má klesající trend. 
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