Zpráva o realizaci Regionálního akčního plánu pro okáče skalního
(Chazara briseis) v roce 2020
Miloš Andres, ČSOP Jaro Jaroměř,
Pavel Skala, spolek Třesina, z. s.
Vladislav Kopecký, Pavel Moravec, AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří
Poznámka: Číslování jednotlivých kapitol respektuje členění v textu regionálního akčního
plánu (RAP). Na realizaci opatření se podíleli pracovníci AOPK ČR, členové ČSOP Jaro
Jaroměř (především M. Andres, který zajišťoval chov), vlastníci a nájemci pozemků
(především Obec Libčeves a Farma Malá Černoc, s.r.o.) a odborníci (zejména P. Skala, L.
Pešová).

3.1. Péče o biotop
3.1.1. CHKO České středohoří – pokračování zásahů v terénu
A. Specifická opatření zaměřená na přímou podporu okáče skalního
Lokalita Dlouhá hora
Na téměř celé lokalitě (cca 10,2 ha) proběhla jarní pastva smíšeným stádem ovcí a koz
v období konec dubna/začátek května. Část pastvy byla provedena v rámci zemědělských
dotací (cca 4,2 ha), na zbylé části pak byla pastva hrazena v rámci Programu péče o krajinu.
V podzimním termínu (říjen) bylo realizováno přepasení vybraných částí o celkové ploše cca
4,7 ha (z toho cca 2,7 ha v rámci Programu péče o krajinu a 2 ha v rámci zemědělských
dotací). Mozaikovité ruční kosení pomocí křovinořezu na ploše cca 2,7 ha. Jednalo se o
spodní části lokality na ploše navazující na přepásanou plochu. Ruční kosení bylo
financováno z Programu péče o krajinu. Zákresy realizovaných opatření jsou v příloze č. 1.
Lokalita Čičov
Jarní pastva (květen) celého vrchu (cca 7 ha) smíšeným stádem ovcí a koz v rámci
zemědělských dotací. V podzimním termínu (říjen) bylo realizováno přepasení vybraných
částí o celkové ploše cca 6,2 ha (z toho cca 2 ha v rámci Programu péče o krajinu a 4,2 ha
v rámci zemědělských dotací). Zákresy realizovaných opatření jsou v příloze č. 1.
Lokalita Raná
Úprava stanovištních podmínek na třech vybraných plochách o celkové výměře 1,1 ha –
důsledné vyhrabání stařiny železnými hráběmi a následné přepasení smíšeným stádem ovcí
a koz.
Pastva převážné části ploch s výskytem okáče skalního smíšeným stádem ovcí a koz od
konce dubna do konce listopadu 2020 v rámci zemědělských dotací. Zákresy realizovaných
opatření jsou v příloze č. 1.
Lokalita Radobýl
Jarní pastva (konec května) stádem ovcí o počtu cca 100 ks na ploše cca 2,8 ha,
financováno z Programu péče o krajinu. Podzimní přepasení (září) stádem ovcí o počtu cca
100 ks na ploše cca 1,9 ha, financováno z prostředků projektu LIFE České středohoří.
Vytrhání borytu barvířského (Isatis tinctoria) (duben) na celkové ploše 1,6 ha, financováno
z Programu péče o krajinu.
Postřik arboricidním prostředkem zmlazení trnovníku akátu na ploše 0,25 ha (září),
financováno z Programu péče o krajinu.
Podzimní výřez (říjen) nežádoucích dřevin na ploše cca 0,17 ha, financováno z prostředků
projektu LIFE České středohoří.
Zákresy realizovaných opatření jsou v příloze č. 1.

B. Další realizovaná opatření s pozitivním vlivem na stanoviště okáče skalního na
monitorovaných lokalitách.
Lokalita Brník
Rozvolnění vegetace pomocí jarní pastvy na volno smíšeným stádem ovcí a koz o celkovém
počtu cca 30 ks na ploše 0,8 ha. Opatření bylo provedeno v rámci Programu péče o krajinu.
Lokalita Písečný vrch
Pastva smíšeným stádem ovcí a koz na cca 31 ha v rámci zemědělských dotací. Sečení
travních porostů (stařiny) křovinořezem s důkladným vyhrabáním a odnosem biomasy na
ploše 0,36 ha. Selektivní výřez náletových dřevin a výmladků na ploše cca 2 ha. Kosení porostů
třtiny křovištní na výměře cca 0,5 ha. Opatření (mimo pastvy) byla financována z prostředků
Ústeckého kraje.
Lokalita Srdov
Výřezy nežádoucích dřevin a jejich zmlazení na dvou plochách o celkové výměře 0,16 ha.
Opatření bylo provedeno v rámci Programu péče o krajinu.
Lokalita Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník
Letní pastva na cca 13 ha smíšeným stádem ovcí a koz v rámci zemědělských dotací. Výřez
nežádoucího zmlazení dřevin do výšky 1 m na Křížových vrškách na cca 1,8 ha, nátěr pařízků
arboricidním prostředkem. Opatření bylo provedeno v rámci Programu péče o krajinu.
Lokalita Kamýk u Libčevsi
Jarní ruční kosení křovinořezem severního svahu na 1 ha. Extenzivní pastva stádem ovcí o
počtu 20 ks na výměře cca 4,5 ha v období květen až září. Opatření bylo provedeno v rámci
Programu péče o krajinu.
Lokalita Vraníky
Podzimní pastva obou vršků (cca 5 ha) smíšeným stádem ovcí a koz v rámci zemědělských
dotací.
Tobiášův vrch
Pastva stádem ovcí a koz o počtu 30 ks na výměře cca 1,2 ha v září. Opatření bylo
provedeno v rámci Programu péče o krajinu.
Lokalita Odolický vrch
Ruční kosení, včetně odstranění zmlazení do výšky 0,8 m, na celkové ploše 6,40 ha.
Podzimní pastva smíšeným stádem ovcí a koz na cca 6,1 ha. Opatření bylo provedeno
v rámci Programu péče o krajinu.
Lokalita Syslík a Malý vrch u Třtěna
Letní pastva obou vršků (cca 7 ha) smíšeným stádem ovcí a koz v rámci zemědělských
dotací.
Poznámka: na této lokalitě nebyl zatím doložen výskyt okáče skalního, a to ani v minulosti.
Díky dlouhodobé péči (výřezu dřevin, každoroční pastva smíšeným stádem ovcí a koz) došlo
k změně stanovištních podmínek a jsou zde místa s rozptýlenými porosty kostřav. Protože se
lokalita nachází v doletové vzdálenosti od míst s výskytem okáče skalního (např. cca 5,5 km
od Dlouhé hory, cca 4 km od vrchu Oblík a cca 6,5 km od Rané) byla zařazena
k monitorovaným lokalitám.

3.2. Péče o druh
3.2.1. Záchranný odchov
Záchranný odchov zvláště chráněného druhu okáč skalní (Chazara briseis) je zajišťován p.
Milošem Andresem.
Záchranný odchov probíhal v roce 2020 obdobně, jako v předchozích létech,
v polopřirozených podmínkách, jen s tím rozdílem, že v chovu byly více upřednostněny drny
kostřav dovezených z lokalit v Českém středohoří. Šlo převážně o kostřavu walliskou
(Festuca valesiaca), s níž jsou velmi pozitivní zkušenosti a chovný materiál se tak živí
potravou, kterou bude mít k dispozici i na potencionálních lokalitách výsadku.

Líhnutí housenek (srpen 2020), detail housenek v posledním instaru (červen 2020) - Foto: Miloš Andres

Housenky odpočívající v substrátu, přechod ze čtvrtého instaru do fáze kuklení (červen 2020) - Foto: Miloš Andres

Chovný materiál prodělával svůj vývoj na živých drnech kostřavy zasazených ve větších
květináčích a přikrytých jemnou monofilovou tkaninou proti případným predátorům.
Pokusně bylo provedeno páření motýlů s velmi přesným načasování v monofilovém
houseníku. Cílem bylo získat oplozené samice, které byly následně vpuštěny do plastových
dóz určených pro kladení vajíček, ale bez následné přítomnosti samců. Oplozené samice
nebyly v dózách zbytečně rušeny a mohly se věnovat odpočinku a kladení vajíček. Výsledkem
bylo velmi spořádané kladení na tylovou tkaninu. Byl tím umožněn rychlejší sběr vysokého
počtu vajíček a pružnější výměna samic pro kladení v sudý a lichý den (načasované krmení).
Pokus vedl i k menšímu opotřebení samic. Použiti byli vždy mladí samci, aby samicím dokázali
předat dostatečné množství spermií a druhé spojení již nebylo zapotřebí. Kladení samic
probíhalo stejným způsobem, jako při technice chovu kompletního páru po celou dobu kladení.

Samci se po úspěšném spáření použili do výsadků na vybrané lokality. Nebylo nutné je nadále
držet v chovu a krmit, což také velmi výrazně ulehčilo práci kolem chovu.
Průběh roku 2020
1. 1. - 21. 1. Po celé období probíhala prohlídka květináčů. Housenky aktivovaly večer. Často
pršelo a nebylo tedy nutné květináče zalévat. Z několika květináčů z návětrné strany bylo
odstraněno několik uhynulých housenek. Příčinou byly časté deště spojené se silným bočním
větrem. Proběhlo rozvolnění vegetace v promočených květináčích, aby rychleji vysychala.
24. 1. byla provedena kontrola příliš namočených květináčů. Úhyn housenek se zastavil.
2. 2. Kontrola několika květináčů odhalila velkou aktivitu housenek v žíru. Využívaly nejvíce
osvětlenou část drnu. Teplota den +12° C, noc +5° C.
6. 2. - 28. 2. Časté kontroly odhalily opět úhyn v několika květináčích, kdy na vině je opět
přílišná vlhkost substrátu.
13. 3. Teploty byly přes den +15° C, v noci +9° C. Proběhla kontrola květináčů ve slunečný
den. Housenky byly velmi aktivní ve dne, žír nebyl nepozorován. Večerní kontrola odhalila
velmi vysokou aktivitu housenek v plném žíru (čas 19:30 hod).
14. 3. - 28. 3. Byla provedena kontrola celého chovu a zaznamenán přechod housenek do 2
instaru. Již během přelomu roku byla pozorována nepatrná část housenek ve druhém
instaru, ale nyní se jednalo o rozsáhlejší přechod. V jedné třetině květináčů bylo nalezeno z
50 vložených housenek od 5 do 15 kusů. Jednalo se o květináče, které v zimě prošly sítem
selekce vlivem příliš dlouho namočeného substrátu. Ve druhé třetině vedlo krátké periodické
přemokření k počtům housenek a mezi 20 až 35 kusy z 50 vložených. Ve větší třetí třetině
byl substrát udržen v optimálním stavu po celou dobu, což dokládá velmi vysoký počet
housenek v číslech 40 až 48. V žádném květináči nebyl nalezen celý vložený počet
housenek. Byl proveden první součet housenek - celkem bylo nalezeno 1698 kusů. Protože
housenky byly stále ještě malé, bylo pravděpodobné, že budou nalezeny ještě další.
2. 4. Vegetace v květináčích byla pod velmi silným tlakem žíru housenek. Teploty přes den
+8° C, v noci +1° C.
4. 4. Kontrola kolem 20:00 hodin (letní čas) odhalila velmi vysokou aktivitu žíru. Velikost
housenek je mezi 3 až 10 mm. Většinová míra je ovšem kolem 5 mm. V tomto roce byly počty
housenek v mnoha květináčích tak vysoké, že bylo nutné do 6 z nich dosadit jeden či dva drny
kostřav.
7. 4. - 10. 4. Příprava housenek k provedení třech domluvených výsadků dne 11. 4. Do
výsadku byl vložen materiál z cca 30 květináčů. Housenky v instarové škále 1, 2 a 3 instaru.
Nejhojnější závěr 2 a začátek 3 instaru. Při přípravě výsadku byl upřednostněn materiál z
květináčů, jejichž vegetace byla díky vysokému množství housenek pod velkým tlakem žíru.
V květináčích bylo ponecháno jen 5 housenek. Tento počet vyhovoval záměrům dalšího
chovu i živným rostlinám, které rychle regenerovaly.
13. 4. Rozložení chovu do dalších 10 nových květináčů. Jednalo se o nutnou přípravu pro
možnost výsadků dospělých motýlů v počtu 50 kusů, a to převážně samic. Protože nelze
odlišit housenky budoucích samců od samic, chov se musí naddimenzovat minimálně o 100
kusů, což samozřejmě obnáší navýšení počtu květináčů.
15. 4. - 17. 4. Příprava housenek pro výsadek na lokality Radotínské údolí a Třesina.
Následně byly prováděny časté kontroly chovu, v rámci kterých byly přemístěny housenky z
květináčů, kde vegetace vlivem intenzivního žíru housenek nestihla dorůstat. Probíhala i
dosadba nových drnů. Velikost nejstarších housenek je kolem 2,5 cm.
3. 5. Část housenek již dosáhla velikosti kolem 3 cm.
9. 5. Prvních 21 housenek o velikosti 3 cm bylo vloženo do dózy na dokrmení.
12. 5. V dózách bylo k dokrmení přes 70 housenek.
17. 5. V dózách bylo cca 150 housenek. Velmi rychlý růst.
24. 5. U dvou housenek byl pozorován druh pasivního chování, které je typickým
doprovodným znakem blížícího se kuklení. Housenky byly vloženy do menší dózy ke kuklení.
28. 5. Dvě první housenky zakuklené.

5. 6. Začalo probíhat hromadné kuklení. Pozná se podle charakteristického zvuku, který
housenky vytvářejí během budování řídkého kokonu, při jehož tvorbě se v substrátu
postupně protáčejí.
6. 6. V tento den bylo již cca 60 kukel.
19. 6. Pokračovalo hromadné kuklení.
22. 6. Polovina chovu byla již zakuklená.
2. 7. Pokračovalo kuklení, i když v menší intenzitě. První dvě kukly začaly tmavnout, což
ukazuje na blížící se líhnutí motýlů.
6. 7. Vylíhli se dva samečci.
11. 7. Nyní je krmeno cca 20 motýlů (samečků).
14. 7. Je vylíhnutých cca 30 motýlů (z toho 9 samic). Příprava výsadku na Radobýl.
18. 7. - 19. 7. Do 6 dóz bylo vloženo 12 párů. Příprava dalších párů ve stejném počtu pro
druhý den (lichý a sudý den).
22. 7. - 24. 7. bylo v odpoledních hodinách pozorováno několik kopulací.
23. 7. Příprava 3 výsadků motýlů (samců).
27. 7. - 29. 7. Motýli v chovu začínají klást velké množství vajíček.
31. 7. Příprava dalšího výsadku pro Radobýl.
2. 8. Přebrání a roztřídění všech dosud vykladených vajíček. Odhadem jich může být cca
600 kusů. Byla vložena do Petriho misek k líhnutí, které začalo do týdne.
11. 8. Líhnuly se housenky, byly založeny 3 květináče po 50 housenkách. Samice byly na
vrcholu kladení.
22. 8. Založena cca polovina (30) chovných květináčů.
23. 9. Založeny poslední chovné květináče (62).
Motýli již nekladli žádná vajíčka.
V následujícím období probíhaly průběžně kontroly chovu.
Během chovu v roce 2020 nebyly zjištěny žádné genetické anomálie po dobu celého vývoje
motýla. Líhnutí vajíček probíhalo bez větších problémů. Také vývoj probíhal s téměř nulovým
výskytem vývojových defektů housenek a motýlů. Lze tedy s velmi opatrným optimismem
tvrdit, že brzdící mechanismy, které v počátku chovu bránily možnostem vychovat dostatek
životaschopných jedinců použitelných pro výsadky, byly úspěšně odstraněny.
Motýli, kteří byli použiti pro účely chovu v roce 2020, byli uchováni pro možnou genetickou
analýzu stavu chovného materiálu.
3.2.2. Reintrodukce na vybrané lokality
Lokalita Radobýl
Dne 11. dubna bylo na vrch Radobýl vysazeno 300 housenek převážně 2. instaru z odchovu
z populace Raná. Vegetační profil byl v místě výsadků ve výborném stavu. Byly zde velké
plochy kostřavových trávníků v rozvolněném stavu. Část ploch byla porostlá borytem
barvířským, ale před výsadkem došlo k jeho vytrhání. Housenky byly rozptýleny na tři
vybraná stanoviště. Vrchní a spodní plato lomu a horní step pod křížem.
Dále zde bylo v letním období vypuštěno 50 ks dospělců z odchovu, 18 ks samců a 32 ks
samic. Vypouštění proběhlo v následujících termínech – 16. 7. (12 samic), 24. 7. (10 samců)
a 1. 8. (8 samců a 20 samic).
Lokalita EVL Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník
Dne 11. dubna bylo na Křížové vršky a Malý vrch vysazeno 150 housenek převážně 2.
instaru z odchovu z populace Raná. Vegetace rozvolněných kostřavových trávníků sice
netvořila tak rozsáhlou plochu jako na Radobýlu, ale přesto profil vypadal pěkně. Výsadek
byl oproti loňskému roku směrován více k vrškům kopců.

Výsadek housenek z odchovu na Radobýlu. Foto: Vladislav Kopecký

Výsadek dospělců z odchovu na Radobýlu. Foto: V. Kopecký

V roce 2020 byla provedena reintrodukce i mimo České středohoří. Jednalo se konkrétně o
výsadek 450 ks housenek na lokalitu Třesina dne 11. 4. a dále o 190 ks housenek na stejnou
lokalitu dne 18. 4. Ve stejný den pak proběhlo vypuštění 440 ks housenek v Radotínském
údolí. Na obě lokality byla vypuštěna i imága – konkrétně dne 24. 7. celkem 15 ks na Třesinu
a 10 ks v Radotínském údolí.
Jak vyplývá z výsledků uvedených v kapitole 3.3. Monitoring, lze označit i další pokus o
reintrodukci okáčů skalních na Křížové vršky jako neúspěšný, na lokalitě nebyli pozorováni žádní
motýli. Průběh se zdá být neustále stejný. Porosty kostřav svou rozlohou zřejmě zatím
neodpovídají potřebám druhu. V letním období pak příliš zapojený porost nedovoluje motýlům
dokončit vývoj a ten je pak zatížen vysokou mortalitou. Malé množství motýlů, které přece jen
mohou vývoj dokončit, vyšší vegetační profil v době letu neudrží a vede vždy k rozpadu celého
výsadku (možná migrace do okolí). Naopak výsadek housenek na lokalitě Radobýl lze hodnotit
kladně – např. dne 14. 7. zde bylo pozorováno 8-12 ex. Ukazatelem zatím úspěšného pokusu, je
mimochodem nejen vazba motýlů na lokalitě po celou dobu letu (potvrzeno monitoringem), ale i
potvrzení ovipozičního chování. Jedná se o přímý důkaz, že motýlům vegetační profil lokality
vyhovuje, a to nejen pro vazbu optickou, ale i ovipoziční. Celkem bylo na lokalitě označeno 17
jedinců z vypuštěných housenek.
V případě reintrodukcí mimo České středohoří byly poměrně úspěšné výsadky na lokalitách
Třesina a Radotín v CHKO Český kras, které víceméně splnily očekávání a dávají naději, že se
motýla nakonec podaří úspěšně navrátit i do Českého krasu. I zde byla, krom přímé vazby
motýlů k lokalitám, potvrzena ovipozice.

Počty nově založených populací v řádech několika prvních desítek exemplářů se dají hodnotit
jako velmi uspokojující. Není možné se domnívat, že se již nyní jedná o stabilní a neohrožené
populační celky. Přísunem nového materiálu z chovu, který je zde plánován, se docílí rozložení
populací ve větším časovém horizontu. Novým materiálem se zároveň, krom vyšších počtů
jedinců, doplní genetická a adaptační diverzita.
3.2.3. Posilování stávající populace v Českém středohoří
Informace jsou uvedeny výše v kapitole 3.2.2. Reintrodukce na vybrané lokality. Lokality s již
realizovanou reintrodukcí (Čičov, Dlouhá hora, Vraníky) se od roku 2015 pravidelně
monitorují a výsledky jsou zapisovány do NDOP. Komplexní monitoring spojený s metodou
zpětných odchytů byl realizován v roce 2020 na Čičově, Dlouhé hoře, Radobýlu a Rané. Po
důkladném posouzení potenciálních lokalit a analýze prováděného managementu je pro
reintrodukci okáče skalního v dalších letech zvažováno posílení populace na vrchu Radobýl,
a dále lokality „Církvická stráň“ (výskyt okáčů skalních před cca 20 lety) a Odolický vrch, kde
jsou poslední záznamy okáčů skalních z roku 2019 (lokalita leží v cca polovině vzdálenosti
mezi Ranou a Dlouhou horou, v případě vytvoření větší populace by se významně zvýšily
přelety mezi stávajícími populacemi a tím i fungování metapopulace na Lounsku).

3.3. Monitoring
3.3.1. Pravidelný monitoring lokalit v Českém středohoří
Pravidelný monitoring je dlouhodobě každoročně (od roku 2008) prováděn na Rané a na
okolních kopcích v Lounském středohoří. Nově přibyla v souvislosti s výsadkem jedinců
z odchovu i lokalita Radobýl na Litoměřicku.
V roce 2020 byly za účelem monitoringu navštíveny lokality:
Dlouhá hora (9. 7., 11. 7., 16. 7., 21. 7., 25. 7., 1. 8., 6. 8., 16. 8., 23. 8., 2. 9., 8. 9.),
Čičov (11. 7., 19. 7., 22. 7., 25. 7., 29. 7., 6. 8., 11. 8., 16. 8., 23. 8., 2. 9., 8. 9.),
Raná (9. 7., 22. 7., 25. 7., 31. 7., 12. 8., 16. 8.),
Radobýl (11. 7., 14. 7., 16. 7., 19. 7., 22. 7., 24. 7., 29. 7., 1. 8., 7. 8., 11. 8., 20. 8., 27. 8., 8. 9.)
Vraníky (19. 8.),
Kamýk u Libčevsi (15. 7., 12. 8., 21. 8.),
Křížové vršky (9. 7., 16. 7. 22. 7., 6. 8.),
Oblík (16. 7., 6. 8., 20. 8.),
Srdov (6. 8., 20. 8.),
Brník (6. 8.),
Milá (16. 7., 18. 8., 19. 8.),
Tobiášův vrch (6. 8.),
Písečný vrch (11. 7., 15. 7., 16. 7., 30. 7., 10. 8., 19. 8., 9. 9.),
Šibeník (22. 7.),
Syslík + Malý vrch vrch (24. 7., 21. 8.),
Měrunice-lom (19. 8.),
Odolický vrch (13. 7., 12. 8.).
Nálezy okáče skalního v roce 2020 byly zaznamenány na lokalitách:
Dlouhá hora (podrobnosti viz kapitola 3.3.2 Monitoring metodou zpětných odchytů),
Čičov (podrobnosti viz kapitola 3.3.2 Monitoring metodou zpětných odchytů),
Raná (podrobnosti viz kapitola 3.3.2 Monitoring metodou zpětných odchytů),
Radobýl (podrobnosti viz kapitola 3.3.2 Monitoring metodou zpětných odchytů),
Písečný vrch (2 ex.).

Veškeré údaje jsou zaznamenávány v databázi NDOP. V rámci monitoringu byli pozorováni i
přeletující motýli mezi lokalitami. Na Čičově byli zaznamenáni celkem 4 jedinci označení na
Dlouhé hoře (6. 8., 11. 8. a 23. 8.) a naopak na Dlouhé hoře byli pozorováni dva jedinci
označení na Čičově (21. 7. a 23. 8.). Nejzajímavější je zaznamenaný přelet mezi Čičovem a
Písečným vrchem, kdy 10. 8. byl na Písečném vrchu pozorován jedinec označený písmenem
P1?, poslední číslo bylo nečitelné. Označení P10 a P11 bylo použito na lokalitě Radobýl,
označení P12 až P19 pak na lokalitě Čičov. S ohledem na vzdálenost lokality Radobýl od
Písečného vrchu, která je vzdušnou čarou cca 28 km, lze s jistotou říci, že v tomto případě
došlo k přeletu z lokality Čičov, která je vzdálena od Písečného vrchu cca 6,5 km.
3.3.2. Monitoring metodou zpětných odchytů
České středohoří
V roce 2020 byl proveden monitoring populací metodou zpětných odchytů na 4 lokalitách –
Dlouhá hora, Čičov, Raná a Radobýl. Značení bylo prováděno klasickou metodou lihovým
fixem na rub zadních křídel.
Na Dlouhé hoře bylo od 11. 7. do 8. 9. v rámci deseti odchytů (11. 7., 16. 7., 21. 7., 25. 7., 1.
8., 6. 8., 16. 8., 23. 8., 2. 9. a 8. 9.) označeno celkem 184 jedinců a z nich zpětně odchyceno
74. Odhadem se na lokalitě mohlo v tomto roce vyskytovat od 400 do 500 imág.
Na Čičově bylo od 11. 7. do 8. 9. v rámci jedenácti odchytů (11. 7., 19. 7., 22. 7., 25. 7., 29.
7., 6. 8., 11. 8., 16. 8., 23. 8., 2. 9. a 8. 9.) označeno celkem 177 jedinců a z nich zpětně
odchyceno 106. Odhadem se na lokalitě mohlo v tomto roce vyskytovat 300 až 400 imág.
Na Rané bylo od 22. 7. do 16. 8. v rámci pěti odchytů (22. 7., 25. 7., 31. 7., 12. 8. a 16. 8.)
označeno celkem 174 jedinců a z nich zpětně odchyceno 23. Odhadem se na lokalitě mohlo
v tomto roce vyskytovat 700 až 1 000 imág.
Na Radobýlu bylo od 16. 7. do 8. 9. v rámci dvanácti odchytů (16. 7., 19. 7., 22. 7., 24. 7., 29. 7.,
31. 7., 1. 8., 7. 8., 11. 8., 20. 8., 27. 8. a 8. 9.) označeno celkem 17 jedinců vylíhlých z vysazených
housenek a z nich 15 zpětně odchyceno. Odhadem se na lokalitě mohlo v tomto roce vyskytovat
cca 80 imág (do tohoto množství je započítáno 50 ks vypuštěných motýlů z chovu).
U všech monitorovaných lokalit v Českém středohoří lze považovat výsledky monitoringu za
velmi dobré.
Praha-Žvahov
Výsadek roku 2019 nebyl hodnocen jako úspěšný a stav lokality na jaře 2020 nebyl
hodnocen jako uspokojivý, proto výsadek na jaře 2020 nebyl proveden a materiál určený pro
Český kras byl umístěn na dvě zbývající lokality. Šlo zejména o problém s časováním
managementů, který vzhledem k subjektu, který ho zajišťuje, bylo velmi složité ovlivnit.
Třesina
Na této lokalitě bylo od 8. 7. do 3. 9. v rámci odchytů (8. 7., 10. 7., 13. 7., 16. 7., 17. 7., 18.
7., 23. 7., 24. 7., 26. 7., 1. 8., 13. 8., 16. 8., 19. 8., 22. 8., 25. 8. a 3. 9.) označeno celkem 36
jedinců vylíhlých z vysazených housenek a z nich 38 zpětných odchytů. Odhadem se na
lokalitě mohlo v tomto roce vyskytovat cca 80 - 100 imág (do tohoto množství je započítáno
35 ks vypuštěných motýlů z chovu).
Radotínské údolí
Na této lokalitě bylo od 17. 7. do 3. 9. v rámci odchytů (17. 7., 20. 7., 23. 7., 28. 7., 1. 8., 7. 8., 12.
8., 13. 8., 18. 8., 25. 8 a 3. 9.) označeno celkem 12 jedinců vylíhlých z vysazených housenek a

z nich 9 zpětných odchytů. Odhadem se na lokalitě mohlo v tomto roce vyskytovat cca 50 - 60
imág (do tohoto množství je započítáno 29 ks vypuštěných motýlů z chovu).

3.4. Výzkum
3.4.1. Genetická studie
V současné době ještě nejsou k dispozici kompletní výsledky z genetické studie, ale
předběžná studie na základě sledování mitochondriálního genu CO1 ukazuje, že populace
z Českého středohoří je v rámci Evropy unikátní, a proto je křížení jedinců z jiných částí
areálu nežádoucí (viz RAP pro okáče skalního 2018).
3.4.2. Identifikace plošek vhodných pro kladení
V rámci monitoringu v roce 2020 byla kvalita potenciálních lokalit s vhodnými ploškami pro
kladení zhodnocena odborníkem na okáče skalní Milošem Andresem. Na základě
společného šetření se zaměstnanci RP Správa CHKO České středohoří byly vybrány další
lokality s vhodným biotopem k založení nové populace okáče skalního pro další roky. Jedná
se o lokality Církvická stráň na Litoměřicku a Odolický vrch na Lounsku.
3.4.3 Další údaje
V roce 2020 nebyly zjištěny významnější nové poznatky stran bionomie tohoto druhu, kvůli
kterým by se musel upravovat RAP. Nicméně úprava RAP je zvažována v souvislosti s
reintrodukcemi na původní lokality v Českém krasu, které jsou v současné době popsány
v RAPu. Je tak řešeno poměrně velké území, spadající pod více regionálních pracovišť
AOPK ČR. Optimálním řešením by byla aktualizace RAP pro České středohoří (vypuštění
lokalit v jiných částech ČR – kromě Českého krasu je v RAPu zmiňováno i Mohelno).
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Příloha č. 1 - Zákresy realizovaných opatření

