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BEZOBRATLÍ KOKOŘÍNSKA 
 

 

(převzato z článku BERAN L., KUBÍ-

KOVÁ J., ŠPRYŇAR P., 2006: Výsledky 

výzkumu bezobratlých v CHKO Ko-

kořínsko. Bohemia centralis, Praha, 

27: 577-582 a upraveno) 

 

 

Na konci roku 2006 spatřila svět-

lo světa téměř šestisetstránková pub-

likace Bezobratlí Kokořínska. Tato 

publikace, vydaná k 30. výročí vy-

hlášení Chráněné krajinné oblasti 

Kokořínsko jako jedno číslo sborní-

ku Bohemia centralis, je prvým po-

kusem o shrnutí výsledků výzkumu 

bezobratlých ţivočichů v Chráněné 

krajinné oblasti Kokořínsko. Od po-

loviny 90. let 20. století bylo Sprá-

vou CHKO osloveno více jak 50 

předních odborníků na nejrůznější 

skupiny bezobratlých, a to 

z pracovišť České akademie věd, 

vysokých škol a muzeí jak 

v Čechách, tak na Moravě i na Slo-

vensku. Podařilo se pokrýt velkou 

část skupin bezobratlých, jak o tom 

svědčí mnoţství a struktura zařaze-

ných článků. Ty jsou ve sborníku 

uspořádány podle zoologického sys-

tému, takţe čtenář si můţe udělat 

představu o mnoţství a rozsahu 

zkoumaných skupin. 

Výzkumy probíhaly zejména 

v letech 1994 aţ 2005 a jsou shrnuty 

v 50 příspěvcích. Pokud byly 

k disposici publikované starší údaje 

nebo sbírky, byly v pracích zpravidla 

vyuţity, ale těchto údajů obvykle 

bylo velmi málo. Celkem byly 

shromáţděny údaje o výskytu kolem 

3760 druhů z různých skupin. 

Přestoţe je to úctyhodné číslo, je ne-

sporně několikanásobně niţší neţ 

skutečný počet bezobratlých ţivoči-

chů ţijících na Kokořínsku. Důvo-

dem je zejména velmi nízká znalost 

populací dvoukřídlého (Diptera) 

a blanokřídlého (Hymenoptera) 

hmyzu a také brouků (Coleoptera). 

Tyto tři skupiny tvoří více neţ dvě 

třetiny z více neţ 30 000 dosud zná-

mých druhů bezobratlých ţivočichů 

v ČR, a tak lze předpokládat výrazně 

vyšší počet jejich druhů ţijících 

i v CHKO Kokořínsko. 

U blanokřídlých a dvoukřídlých je 

největším známým problémem ne-

dostatek specialistů na jednotlivé 

skupiny (čeledi) tohoto hmyzu. 

V ostatních skupinách je prozkou-

manost mnohem lepší a zjištěné po-

čty druhů lze jiţ srovnávat s jinými 

oblastmi. Zřejmě mezi nejlépe pro-

zkoumané větší skupiny patří např. 

měkkýši, pavouci a z hmyzu ploštice 

či váţky.  

Průzkumy potvrdily vysokou 

hodnotu, zachovalost a rozmanitost 

přírodního prostředí Kokořínska. 

Projevilo se to nálezy řady druhů, 

které byly v České republice, pří-

padně v Čechách, zaznamenány po-

prvé. K těmto faunistickým novým 

zjištěním došlo i v tak dobře pro-

zkoumaných skupinách jako jsou 

např. pavouci či měkkýši. V mnoha 

skupinách byly zjištěny rovněţ dru-



36  SOSNA 2006 

hy zařazené v různých kategoriích 

ohroţení v Červeném seznamu. 

Jednoznačně nejcennějšími sta-

novišti pro bezobratlé jsou kokořín-

ské mokřady, které byly zařazeny na 

seznam mezinárodně významných 

mokřadů ve smyslu Ramsarské 

úmluvy. Mokřady se prostírají 

v údolích Pšovky a Liběchovky 

a jsou různorodého původu. Nejpů-

vodnější jsou olšiny na výstupech 

pramenů, mnohé mokřady v nivě 

toků jsou však druhotné, vzniklé po 

odchodu původního zemědělského 

obyvatelstva po druhé světové válce. 

Šlo o kosené louky, které po opuště-

ní zamokřily a zarostly rákosem 

a vysokými ostřicemi. I kdyţ jejich 

květena zpravidla není bohatá, jsou 

vynikajícím stanovištěm pro zvířenu, 

která není rušena ţádnou lidskou 

činností. 

Druhým výrazným stanovištěm 

Kokořínska jsou rozsáhlé plochy bo-

rů v geomorfologicky rozrůzněném 

pískovcovém reliéfu, kde vystupují 

strmé stěny a temena skal, porostlá 

lišejníky, vřesem a brusnicovitými 

keříčky. Fauna těchto lokalit je rela-

tivně chudá, ale specializovaná na 

jedné straně na suchá a teplá stano-

viště, na straně druhé na studené in-

verzní rokle a dokládá reliktní cha-

rakter těchto území situovaných pře-

devším na severu CHKO. Zvláštní 

pozornost si zaslouţí fauna malých 

závějí spraší na příznivých místech 

skal, zejména na jihu Kokořínska, 

charakterizovaných teplomilnou 

květenou a ploškami teplomilných 

širokolistých i úzkolistých trávníků.  

Na Kokořínsku se setkáme 

i s malými plochami přirozených 

listnatých lesů, zejména lesů dubo-

habrových, bukových a suťových, 

jejichţ fauna má téţ reliktní charak-

ter. Tyto porosty byly v minulosti 

jistě rozsáhlejší (dnes jsou na mnoha 

místech narušeny výsadbou mono-

kultur jehličnanů). Na jiţně oriento-

vaných stráních na okrajích Koko-

řínska se setkáváme s bývalými pas-

tvinami s význačnou teplomilnou 

květenou, na kterou se váţí obdobně 

specializovaní bezobratlí. 

Předkládaný sborník přináší po-

kus o inventarizaci bezobratlých ţi-

vočichů v širokém záběru. Výsledky 

práce celého velkého kolektivu spe-

cialistů poukázaly na velké mezery 

ve znalosti přírody, které má odbor-

ná veřejnost i po dvou stech letech 

moderního bádání. Soubor zjiště-

ných nových znalostí tyto mezery 

úspěšně zaplňuje a můţe se stát pod-

kladem pro monitoring 

v budoucnosti a pro odhad trendů ve 

vývoji přírody (a to nejen na Koko-

řínsku).  

Pokusy o víceméně kompletní 

inventarizaci bezobratlých ţivočichů 

vţdy vyţadují účast velkého počtu 

odborníků-specialistů. To není snad-

ná věc, a proto takových studií 

z území České republiky nalezneme 

poskrovnu. Snad dosud nejrozsáhlej-

ším a nejpodrobnějším dílem 

v tomto směru je vícesvazkové kom-

pendium shrnující faunu bezobrat-

lých Biosférické rezervace Pálava na 

jiţní Moravě.  

Pro praktickou ochranu přírody 

jsou podrobné údaje o výskytu vzác-

ných druhů na určitých lokalitách, 

tak jak je přinášejí všechny studie ve 

sborníku, neocenitelným pomocní-
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kem při argumentaci o hodnotách 

území, při řízení veškerého hospo-

dářského a rekreačního dění 

v oblasti.  

Správa CHKO si je plně vědoma 

významu vědeckého výzkumu, který 

se bude snaţit i nadále podporovat, 

a zároveň doufá, ţe tato publikace 

bude přijata v odborných kruzích 

jako impuls pro další průzkum 

zejména dosud nezpracovaných či 

nedostatečně prozkoumaných skupin 

bezobratlých ţivočichů na Kokořín-

sku. K tomu přistupuje i fakt, ţe 

v budoucnu by do CHKO mohlo být 

zařazeno i rozsáhlé území na severu 

označované jako Dokeské pískovce 

a mokřady či Jestřebsko a Dokesko, 

které si svou hodnotou zaslouţí 

podrobný výzkum dvojnásob. 

 

 

 

Zmíněnou publikaci je moţné 

získat na Správě CHKO Kokořínsko 

(k prohlédnutí je také např. 

v Regionálním muzeu v Mělníce, 

Vlastivědném muzeu a galerii 

v České Lípě, na většině obecních 

a městských úřadů v CHKO). Je ne-

prodejná a zároveň byla vytištěna 

v relativně malém počtu výtisků, 

takţe je určena pouze váţným zá-

jemcům.       

 

 

 

 

Tab. 1. Přehled výsledků průzkumu jednotlivých skupin bezobratlých 
 

Taxonomická skupina Počet 

druhů  

v  ČR 

Počet 

druhů 

v CHKO 

% Int. Výz. 

druhy 

Výz. 

stano-

viště 
       

sladkovodní houby (Pori-

fera) 
6 3 50 % 2   

sladkovodní polypovci 

(Hydrozoa) 
5 2 40 % 2   

vířníci (Rotatoria) 
505 

54 jen 

vodní 
11 % 2 5 W 

ploštěnky (Tricladida) 14 6 43 % 2  W 

měkkýši (Mollusca) 237 125 53 % 4 4 W 

ţíţaly (Lumbricidae) 52 18 35 % 3 2 W 

pijavice (Hirudinea) 20 10 50 % 2  W 

pavouci (Araneida) 855 376 44 % 4 8 W, PF 

štírci (Pseudoscorpiones) 34 10 29 % 2 1  

sekáči (Opiliones) 33 15 45 % 3 1  

pancířníci (Oribatida) 600 183 31 % 3 3  

perloočky (Cladocera) 105 47 45 % 2   
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Taxonomická skupina Počet 

druhů  

v  ČR 

Počet 

druhů 

v CHKO 

% Int. Výz. 

druhy 

Výz. 

stano-

viště 

lasturnatky (Ostracoda) 82 8 10 % 2   

buchanky (Cyclopoida) 40 24 60 % 2   

vznášivky (Calanoida) 10 2 20 % 2   

raci (Decapoda) 5 3 60 % 5  W 

suchozemští stejnonoţci 

(Oniscidea) 
42 20 48 % 3 2 W, DF 

mnohonoţky (Diplopoda) 75 28 37 % 3  W, DF 

stonoţky (Chilopoda) 73 22 30 % 3 1 DF 

jepice (Ephemeroptera) 92 34 37 % 4 1 W 

váţky (Odonata) 71 33 46 % 4 5 W 

pošvatky (Plecoptera) 115 18 16 % 4   

škvoři (Blattodea) 6 3 50 % 1   

saranče (Caelifera) a ko-

bylky (Ensifera) 
97 32 33 % 4 1 R, PF 

švábi (Dermaptera) 5 3 60 % 1   

ploštice (Heteroptera) 
852 304 36 % 4 8 

W, R, 

PF 

křísi (Auchenorrhyncha) 
580 231 40 % 3 6 

G, PF, 

DF 

mery (Psylloidea) 124 41 33 % 3  W 

střechatky (Megaloptera) 4 2 50 % 4   

dlouhošíjky (Raphidi-

optera) 
10 3 30 % 1   

síťokřídlí (Neuroptera) 
71 40 56 % 2 6 

W, R, 

PF 

srpice (Mecoptera) 10 7 70 % 1   

chrostíci (Trichoptera) 247 77 31 % 3 7 W 

motýli (Lepidoptera) 3333 394 12 % 3 1 G 

dvoukřídlí (Diptera), 24 z 

cca 100 čeledí 

7600 

(3464)* 
557 

7% 

(16%)* 
1–2 36  

blanokřídlí (Hymenopte-

ra) 

6400 

(1209)* 
267 

4% 

(22%)* 
2 14 W 

brouci (Coleoptera) 
5700 759 13 % 3 2 

W, DF, 

G 

sladkovodní mechovky 

(Bryozoa) 
10 4 40 % 2   
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Vysvětlivky k tab. 1: 

Intenzita průzkumu: 1 – pouze determinace sebraného materiálu, 2 – determi-

nace sebraného materiálu + velmi orientační průzkum několika lokalit,         

3 – relativně podrobný průzkum vybraných významných lokalit (MZCHÚ), 

4 – Relativně podrobný průzkum vybraných lokalit (MZCHÚ) a orientační 

výzkum celého území, 5 – Podrobný průzkum celého území.  

Významné druhy: nové druhy pro ČR nebo Čechy, druhy mající na území ČR 

méně neţ 10 lokalit (samozřejmě bez druhů zavlečených) či druhy hodnoce-

né v červených seznamech v kategorii vyhynulý, nezvěstný, kriticky ohroţe-

ný příp. ohroţený.  

Významná stanoviště: W – mokřady, R – skály, PF – (reliktní) bory, DF – list-

naté lesy, G – xerothermní stráně. 

* – v závorkách je uveden počet druhů ţijících v ČR v čeledích zkoumaných 

v tomto sborníku 

 

Luboš Beran 
Správa CHKO Kokořínsko 

 

Skvrnopásník jilmový (Abraxas sylvatus) 




