
Ťr6nsl!rerace rUsl.ých te\l'] do JF!l)cké a franlouz5ké }3'
rin"v ivvtňéno!áné vér7e). lc1ilož do9Ud entomoro01cká vFleJ'o9T

'_".ůstáié ne.eta no'nost 5é s niTl seznánlt ' jsoU L!edenv ! Drl
;":;;;";;ň,'ii;' ior.uo lo" o tla.slrteráct rUských re\t0 do ře5lé
;'li.;";;k; iitr.rv' .ěrezul' .a 9ravld1J čP3\'ho plé!opisU
! P!avtdlá 5loVenského pr.vopi9u.

ÁUtnor ad!ánce erloooloqlL.1 oUJllc a 5vnopsls ol lra-sll'
terat!or PL5s'.F te}r5 lo 'he 

PoÍá. cFárácters'
;;;i;_i;";;iii;""ii". by soViet UniÓn stáĎda!d9 ČonmÍss1on from
l9lt.

Olivetius 7d, ,1937 Fonetika rus5kogo lazvka SPN,Prahs P.llS-r42
PráVi.11a če5kÚho prauopí5U. škor"i vVdání' 5PN'Praha'l974'P'8É-33
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n'^Óm' v' lé\ótél9lr í idv'B!Jll5ld!all'/l'
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j A'A 'loĎn' l-J' 'lL1-| '.llI 
lL5_!1l- le'5tot ldti-_
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Adresa a!tola /^UthÓ.s addťess/:

ar'RUdoll Fenc1, (o]1á.ova r, J01 2l P1zeň

\\rivl den.i-h olvrů v sPo'o.]ÝdíJ' ra ŠUnálP'
i ",. i. Li;'. a tUdie 4ópidopt.Ťa'Ha l.tol.' t a l RlaowlocéÝa\ /

N:c ''Povvdl1'' iF 3ohňer'á l o
l":i!.tl]che 

'lld\e 
íapi*opl.ta' k'laton'Ato I el{opaLocetd ]

Jiři xubik. IVan KÓ1ář

Q! e r,.\,t-" ! ! e! ! ! e - !. -e!1
stáLn' ol_!ono! lPlPl\ác. 'qov'dÍl' /a-l'Lje Y poqslató úŽ'

ra5tj láosdoae5le 5dTávv '
s..dá d. čtv.j..e 69]47 sÍtě fau.i.tického napoVánl ' Průfrěrná nad
.orsta uvsr.t úrenÍ le okolo 9o0 m n'm' íato sPR, která spolU
' Úl.lLn_'nr:\éhl /dLl:1á lo/lohJ an0'a,patli ! v\hledévánýT
!.lrl5llLýln ob1.\iů' ilrá!t'vroí rolL tely Výdr\

i"l'anrLll tě:lgt.*. le1n!ni \od'l 'l la'kádan' o nrohvT' ollňlé-
l' .n.ní aro]e e ''ld!1lr Jjv'o.ň Lolloto zélnL \"íelno5l i' Na slá_
,i...""r-''. ';p'j nái./n-np !á'e let.á LaFenra Ťote á dálšÍ
.r..rni,ltuaru' o;minJninÍ dťeÝinou je 2de snrk' .ostoucÍ Ý mono-
i''ii''in.'' _., ' '\o i! i otr41 dnPa1í š!navy' ]eho ŠoUv':lé po-

".ii''"o,' nt".i'oo'lnt ó.Ed!a"l' neoo'"'P'Pl'Ý.r oloL-álh
ros1oU;l{l b''!v, bl 'zail' ' o).lani Ilvan' a ]"láb\

7rljténe ÓIuhÝ R'ooaloLPl /.e by]y sledovánv plůběl'é v le
teln rió' - la3'' i'l'e|e !'Jl J'U'ta'é nd ]o'alllá'l těsně \oL
5ea1cich s hranlceúj 5PR byly do se2namŮ zač1enény také' p'otoŽ€
ovji p.z"r."'l,,v j v 5PR eilo tan ]Že. U.čit.stÍ jejich !ýskyt

V r6' a 19-5to1e!i docháŽelÓ v okolí dnešni sPR k rozsáhlým
'é)blf díevd pro pDtteb) s"ld!'r liI 5e ?vét\oVély plocry hor-
skv.h rL^' 1e5nÍlh oálnilkú a rinl'. 'ezale5něnJch 'isi' v náslP'
n'.'i.ri "oo"u'' oU odé7Íénl 'rro",l ''' r.tcn' do-házl \ opétoLné.J
iát"i..'o"' "oio'utt''l"nr 

5n'^L lJ' . ]Br noÝP ooslJpně vvséz6né
oLrís(\do!j.tálj'/!Ér5''l"-copP!ler.ín]o.h3
. i";.'," '".. l"t- ''r " ó.o ÍT !a!e po.LUoně /án'lálí l binLo_

"' "' le'nt. drtve nezá'Psnér\clI plo''ách, no 'é/ b\lá eloloql'lv
' á , 

" 
. " . o ' c r r r ' l " e.lonoldU-J otoro 'talP }'e'á lá\P dlver'itá

'..ir,a.'e'.n d€no1c\ notv]i J lJd'll]1p ' denzjla le1'cř poou'

Na území 5PR "PoVvdřÍ" jsme zji5tlli zatim ]9 drUhó dennich

P řct]] 9q_ aj ! 9!Ě! ý!! ' ! !1]i]!l

Piéři5 bross ícqe /r lNNÉ, r7'8l
'' řopdé Lr'\Nť,l75B/
' ýab i' / LIN É 

' 
Il'a /

^BL'|'6Ehót'is 
.4řd.hi'es /LiNNÉ,l753l

coIi4s p'l..so /urJNť 
' l7hr/

" lýalé /LTNNÉ 'l7stl'coropl é'ix řLádíi /LlNNÉ,l7'3/

BěláskoV!!Í by]i ve.1.do!anén Území 2.jištěni v 7 druzíDh

ň;fia';'Ěi;a.iiiiai''óiii:i'



ŽlÚiásek colla3 palÍ.no t' óo údr1í Vyd!y zřejně zálétá údoLín Ia-
;;;;k';ň;;;i;k;''; Jehož ho!n{n toku jsoi] ra9ěriniště 5-po!osteo
;;l.i";.-'í;;ň";é lyáccíri@ ,li gí^o9Ň L' /. ]eoiFé liv'é !o'i]i
;:'i"h"l",l.,';,, V Óblásli l/e ořsdpol'1ádát Jeétě \ýs\Ýt naŠe|'o;' toháto druň.' v _ob1ásti 17q 4",qp!krí!1i.l 'iĚi.šir..-ůárá.r." 

L6plld.a 3inaPi. l' zaLÍT rde "byi Je4tě
"ř '""."' rit'"i." nezal;snéných plóc' 5e oLrá}í : _v iby.t"L.dfr
'ř'."".' 

úo't;; nezá];snéných olós' .5e oLrá}í : v ibvt"L dfrhú
iťi,'{i "aiÍ''' ^nthochgtis 

catilanilas a colias'kyol' t'

NY PH.L lDAEl 
^Da!!řa 

iři5 /LlflNÉ'l753/
rin.ti t is torrl i 'l lNr'i' l t18l
NwDhal ís aňt iopa 4llÝ\''l79B'
liaalÍ5 io /LINNE.r750l
váx.ssa aaaIe'!a ' lINll(,1/lB/

' .a'1íi /LINl'í ' l7!0'
A.ldis křa ica. 't Ť'{Nť, i7'B
D;lýaónía é-olbun /l lNNt'''1'a/
r'"ižt' ixio l.va'a /t'ilNÍ'l7q8/
Á?ov'Íis r.Dltia /LlNŇÉ''7'B'
i,ae";1da\ i'" a'l.i' 'LjŇ!l ' l]'8'
lssoria l.t}onla /l.'1lÝÍ,]'53
c1óiiián" s.l.xó /!ENls + 5CHIFFERM]LLER'l77'/

'9'k'o5vrl''l 
lNNť'I7\B'

uÁlícLa d|'he'lia 'n0'ILťBtRc' 1l ll'
Ťěchto '< dru.rů Če1edl baboČ!oljlý.h ÚatlÍ ! .el!ě1ĎÍr' 'cJ

n"nnÓné]šrm á ne l/nánéisÍn de'.'. rotý]cn 0rU'y !áŽ.né 5\o Il
l,.""''ř." .Ldé;5lnl atáno\ltré /dt ýP věr.ín nno'qtvÍ ó.cá]de.e

".r.rto"ň 
l .ato rozšířeným poro5tům žiVné !ost11.y,_ l'j: kopřivy

,la"';.hé / l'l'ti.d dioic. . ' Jedné 5e o urUh) rřa.l'is io j '
^olais 

H.rÍcos ?olygonic c-aIblE L'. Áraschitria l6vaha L

vZiáiia atalanta L' 14'zÁI^ÝL :to]Í l tásn/ zés'UDLl IaaPno nej-
vóLšlho drJhU dennl' h no1ilů' bélooáska topolo!élo lrh'hrtls
'oDeli L', ' zá]inBvá re ab""nce drutsého ,ás'lupcé lodU ápatcra
á.']h" iliao'.š' N. diu7Íc" vdzárl.h r. lucní en']lvÝ Je oDěl oi'
l.ni zndaný Dolles Če!no.tj oopulácl .a 5]edovs'é období' Iáktn
]l.j i"'.léo6i";á; "i"'i '']"".a poŠLlreny dr'lř} !e' leiovcú 

^ř9i!!i3beDhiÓ 1 ' t|.soacida|ía aglaia ' , clossiaxa s.l.Í.0'_! ' c'é!-
il}riosyxc . ' a h.eÓá"eL M.li.aa a.'raIia R

s4i_YslDa6l ra. laxať.ia .o l.ch.e, l'NLí, ] /53/
Er.bi a ;.iluaa /t1t \Nls - scll.rFcBlrul I Lc,. 7r5l

" .u?!aI. /ESPER.l30t/
r'l'á'i o r á il;tiha LlŇÉ'l758,'
Aphanlopi.B hvp..a{thki /l IN\/ '-'8cóanonyipha idphi lls ' lNNt 

' 
l75B/

;tc.xi4 /L ÍN\r 
' 
|76L /

" tlyc.tlolt /90Rrc!6(I' i788'
Prrata. a.d.fia /LÍNtlt '|'l'B/!.5l0;6ola-ň69.'e /tlNNÉ.' 7'8'

' ná.!a /lTl' c.l7'B
nDláŠt sPR ožrvu]e i Lěchlo I] dtUhJ u aeledl o^áčů. zó]Íl"'

'om je Dto vvgší obld;tt ŠUnavý !\plcrý !ásťuoce E!.bía alř'olqL' 'l,i.lý re Žde v dÍJhe po1ovině čFrve.cP dorinantnín d_Lhe1 \éltin1
Lechio orécÚ ]e svýn vývojem válán6 opét ra rostIirv pall'CI do

'LanÍcr spoleae1stev P.oto l \ tonto otípódé .á1rarená'ár^ 'b.
tek če'tnosti popU1á.!.

10

LYc/tENl DAE' Ly.c.la p}lo.'s /tINNÉ,l7Ar/
fi.ode. v i řoaqř€a. / ]\N''|7'3
P.l d. ÓchÝyaapLa,a., }'ípPo tlo. /-.\Nt' i'b'
Pl.lÚiÍs aÝals / |]NNE, L7'B'
Pl.bic!l. oháldc /scHNElDER,1792l
PolyorúdL's i.arls /fl0ŤIEMBURG,l77'l

! 1ě.hto a dfUhú nÓd.áskovitý.h je v úzen1 sPR ohroženo
:c 't! iný.h ťů!odů j.k. os'létnl čeledé

!! 9l]. !" a'É!_6!!.9
PodrÉ ljištěných d.ÚhŮ za poměr.ě dlo!hé obdobÍ sledo!ání

Ýý3kvt! d'íniIh Ro{ýlú n. !2.ai 5Fn ''PovydiI'' 1ze konstatoVal'
ž' 'IL o \'\.o't.l' J.tlle''P.llJl} rdlo !Í]'!lU
L""'_| .í'.L.dno'' A.|.ýr,a'' -tc|" -F '' ''n'' 'o ''l''|lIr
z a t i 1 á . o 2 š j i ) v a t oDa(jl v o l i Ll] toLi v p lÝ.lea|é dotjé á V 5oUča5

-' i.tl.". "l3' ''lé'l 't- L \' .'Óť'
'p ÍaÍnl leýa^a l Přo.5ap_'J''é !-' ''i il)'lé'lý.n

l9 d.Úhů dennich ňotýiů Ilen! jisté konečný počet Pozo.nÓst pal
plů3luÍÚ něby]a vénÓ!ána čeledi HESPBkID^6' lLto nezcl! hU.]e
ti€ba pii piíštÍch cxkUr$Ích d.Ilnlt '

c.Ié ÚŽeni sťn J.j pomé!ně zachova]é a L'i.nDslí a1i ! r.l ji.
oVliV..-]a.j nří|odjrí nr.sťř-pd! J. Ed-é Jen néko!'k chat . ]. .elé
dé]c. r.1':i.:r,j'- vede .€2p.vnéná konUnika.e s1ouŽicÍ p.U.] !ěŠi
t!ltJtr.e a i]ottebám lesniho závodU' Jako htaVni nebPzpcč1 Dío
zdeJši ent!tro!aUnU nhopalocer 5e jeví so!(:a5né zafléření 1esníňo
lro5podársťví t 5Pn a V jejiíj š)ršln ok'1Í ' Ja]< jlž by!o v !vo.lU
naŽn.Čcnol jednost.onný t1ak F3 nJri(:jlní p.odUkci drev.i hfrotv
a 5 tíh soÚV13ejr'cl bezohledné lá].!ňoVáni vše.lr piÍlroa''ý.h qísL
monok!LtÚr3nl snrkU !ede k po51UIni nct.Jdr.i á zániku lÚant.h
enkrdV !hodný.h p.o 

'j5!"ói'rý ViV.J sl1íých n!pUl3ci icLlnolrjVý.h
moiý]ich ljtUjji,. Vlaj.nň'j n'vá2nÓsI Vh.d|ý.h Ljot.p|j, Fotacbná
k 4]'qrac! nnolra ílrUhn Órý!n, nenl l1le oij za]esňováli .e!p.,(.
toVá.a Iaké rék!cré pěŠt€bní zísahy sp.ai!a']í.i v ténči 1'kVid.'
ci osil(' VÍb a btíŽ Védo! k trValénU sniž!vání Jednot11Vé 5e
\.-{!t" ' i J.L"n rro r/ ... .'. r . tl' "".. t'íhto LlťÍpdo"'l' l-o|' Io't Io. 

'' ' ', liE€4itis por!l'
APalutr itis a zře]mě té, Nyhpkol is a|lÍopa Po ilren'"-li
!]Úbá1ni zmény piÍrod.iho prostícdÍ' .jo'rVisejí{]i 5 č1nIost1 5Ó!
cásna clv11i2ace, zdá se Uvedený zpŮs.b 1É5ního hospodářenÍ je
L]l|]ým příným n€bezpeč'n V oIr1ásti 5Í'R..]€Ji( oko]'' které ohlo

'!j'] 
!dlž€ní zde]tÍ d.uhové a poic!nr' jláloCtj del nr'ch motý1ú'
0ok1adové -Pteúpléře j5ÓÚ Uloženy v. sblr.o paná.]iřilIo (!

V pií5pě.Jl:U je !!íldÉno ?átÍm ]9 d.Uhů d€nnlch íUtýlů Žjiště-
.ýcl] 6 doklátlovaných v sP{i'Povydtí' á v J.jín blÍzkém oko1i'
J9oU to typické dfIhy plo entonoi^!.(l podobných aUlJuských ]oká
1it' 2delš! 7působ 1esnÍho hospodaření Je 2aměr.n ná jedno.tranné
zvyšován1 ploLh 5n!k.Vých nonoku]tUr. lko1oqi.ký dn.]e.lkem je
tlví1ý,jbyie11 sne.ifický.h biotopn na n€zz1e5něných uLÓchách.
2jjš!éný Dok]_ps pesl!ost! drUňů á os1abovánl popUla.í všech zde':]-



ších dÉnnÍch notýrd lz. vysýétllr L'v€d€nýfii Óříči|áni

Vnm Ns6 ''PÓ.rdrr' iť Boh 'tr alo "LÍden blshel J9 l\l rp' oeÍ
llnláLiél nacnteb:€.pn ^lle 

9iro di" tvp'sc''e !' ter r 'r " | "rr'
.-Ío ol" tcroi--. 'o L'd dje BeoDJc\!L lo
]'':' .;:;";::;_:"'.:,' l" 'i"" r.s. _ |aÁó DirpI vlrde felr!e_
.i"riiY'Elň'Ei" bri'"i.ii.''o"i ir '"r Lí.j Úi. D'nst ljl ''I o_t J
i.ii".." a'" dáLeLháfriqP iiIk-'o. 'ťnlcr/ dLÍk"ljF''
oi. Ha'o!orÚnde slld foloF.de- :i;;í;; i ; 
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l t .lL'.'Fl t in"el f''" dl' 
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M;. '".i:' t.. .t.- |'.-."' 'nlo]r-řť.'F' "jl'

iii iiĚir.ě'iěi Ň"i,r*i.."n ".o Bergýie5é| sUkzesŠi! redUzié!t
;;; ;;;;;";;h .ěnii,ii ipn,iti""tě fliÓtnr'€ ŽÚr Vernjcht!no qeko

Litetatu.d
' PlL., l'' o '976 aU'''LÍlIe\ Ól 3l ''Jln '''d

Furone roll in L ofrlon

Adrésv 3Uto!ů /Ad.e5sen de. Áuto.enl:
'lLť1 ÁÚbtl. Le5n' l, Jlz l6 P].zeň
l''. l.r"t Nd d!ahách ]0' ]]7 02 Plzéň


