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DVOŘÁK L. 2010: Motýli čeledi Depressariidae (Lepidoptera) zimující ve vojenských bunkrech v okolí Kašperských 
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Abstract. The author presents data on Depressariid moths obtained during survey of twenty abandoned military bunkers 
in the surrounding of the Kašperské Hory town. The research was conducted in 1998–2008. Altogether six species of the 
family were found during the hibernation in the total number of 493 individuals. Agonopterix heracliana was registered 
in all bunkers and it was dominating species with 455 individuals. Another two species were recorded in seven bunkers: 
A. arenella (15 individuals) and A. ciliella (17 individuals). Three species seem to be rare in bunkers of the study area: 
A. curvipunctosa (one individual), Depressaria chaerophylli (three individuals in two bunkers) and D. olerella (two 
individuals in two bunkers). D. chaerophylli is published from the Czech Bohemian Forest for the first time.
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ÚVOD

Většina evropských druhů čeledi Depressariidae (plo-
chušky) je zahrnuta do rodů Agonopterix a Depressa-
ria. Celkem je do této čeledi v rámci České republiky 
zahrnováno 71 druhů v sedmi rodech (LAŠTŮVKA & 
LIŠKA 2010). Jedná se o drobné motýly s rozpětím 
křídel přibližně 2–2,5 cm, kteří sedí v klidové polo-
ze s křídly složenými naplocho dozadu. Ačkoliv část 
druhů lze odlišit podle zbarvení křídel, pro potvrzení 
determinace je mnohdy nezbytné studium kopulač-
ního ústrojí.
Přezimování imag převážné většiny druhů těchto 
obou rodů je všeobecně známo a v různé míře po-
drobnosti na něj upozorňují i autoři stěžejních mo-
nografií (HANNEMANN 1995, PALM 1989, TOLL 1964). 
Na staré opuštěné vojenské bunkry jako významné 
útočiště přezimujících druhů z čeledi Depressariidae 
však zřejmě poprvé upozornil až DVOŘÁK (2000), kte-
rý v bunkrech v Pošumaví nalezl tři druhy plochu-
šek.
V předkládaném článku shrnuji veškerá shromážděná 
data o druzích rodů Agonopterix a Depressaria nale-
zených v bunkrech v okolí Kašperských Hor v letech 
1998–2008.

MATERIÁL A METODIKA

Motýly jsem v bunkrech vyhledávál pomocí bater-
ky. Hlavní pozornost jsem věnoval zdem, stropům, 
dveřím, ale i spodním stranám předmětů vyčníva-
jících ze stěn. Veškeré exempláře jsem pozoroval a 
zaznamenal osobně, dokladové kusy jsou uloženy 
v mé sbírce. V tomto případě je za datem sběru a 
počtem jedinců uvedena v závorce zkratka „coll.“. 
Většinu motýlů jsem determinoval osobně s využitím 
dostupné literatury (např. HANNEMANN 1995), alespoň 
jeden exemplář od každého druhu revidoval J. Jaroš. 
Nomenklatura je převzata z práce LAŠTŮVKY & LIŠKY 
(2010).

SLEDOVANÉ LOKALITY

Předkládaná data pocházejí ze 20 bunkrů v okolí 
Kašperských Hor. Celkem 15 bunkrů pochází z vo-
jenského opevnění vybudovaného před 2. světovou 
válkou (tzv. řopík, vzor 37, více viz JIRÁK 2001), 
což jsou betonové pevnůstky zahloubené do terénu 
a přístupné asi 2 m hlubokou šachtou a kovovými 
dveřmi. Pokud jsou dveře zavřeny, je vnitřní prostor 
bunkrů propojen s okolím pouze 1–2 střílnami a asi 
15 cm širokou, od stropu kolmo zapuštěnou rourou 
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u každé střílny. Ostatní bunkry (pět, všechny z loka-
lity Opolenec) jsou panelové stavby z poválečného 
období, propojené s okolím pouze několikametrovou 
chodbou se schody. Čísla bunkrů nejsou přidělena 
kontinuálně, ale podle seznamu všech navštívených 
bunkrů v zápisu dat do databáze (ostatní čísla nále-
žejí bunkrům po celém území Šumavy a Pošumaví). 
V databázi jsou nálezová data zapsána pod těmito 
lokalitami (řazeno abecedně, v závorce čísla bunk-
rů): Grosswiesel (41), Opolenec (15–17, 27–28), Ra-
majzl (8, 37, 40), Tuškov (11–14, 29), Ždánov (4–5, 
22–23), Žlíbek (6, 51). Všechny lokality leží v ma-
povacím poli 6847 v souladu se sítí pro faunistická 
mapování (PRUNER & MÍKA 1996).
Bunkry na lokalitách Opolenec, Tuškov, Ramajzl 
a Grosswiesel náleží do fytogeografického okresu
Horní Pootaví (českomoravské mezofytikum), bun-
kry na lokalitách Žlíbek a Ždánov do fytogeografic-
kého okresu Javorník (české oreofytikum) (SKALICKÝ 
1988).

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH BUNKRŮ

Seznam je řazen od západu na východ a od severu 
k jihu (viz Obr. 1):
Opolenec (B27–28): asi 400 m SV od obce Opolenec 
v borovém lese. Svými vstupními otvory jsou orien-
továny k několik metrů široké cestě, která les protíná. 
Vstupy do tohoto typu bunkrů viz Obr. 2.
Opolenec (B15–17): asi 500 m SV od obce Opolenec 
v hustém náletu mladých listnáčů i jehličnanů.
Tuškov (B13): asi 300 m SZ od obce Tuškov upro-
střed louky na terénní vyvýšenině.
Tuškov (B12): asi 170 m Z od obce Tuškov v křovi-
nách na kraji lesa na prudkém východním svahu.
Tuškov (B14): asi 160 m S od obce Tuškov uprostřed 
louky na terénní vyvýšenině (viz Obr. 3).
Tuškov (B29): asi 230 m SSV od obce Tuškov v křo-
vinách na kraji lesa na mírném jižním svahu.
Tuškov (B11): asi 100 m V od obce Tuškov v drob-
ném remízu v pastvině.

Žlíbek (B6): asi 500 m J od osady Žlíbek při kraji 
lesa.
Žlíbek (B51): asi 550 m JJV od osady Žlíbek v re-
mízu v loukách.
Ždánov (B5): asi 1,6 km SZ od kóty Ždánov upro-
střed louky v terénním pahrbku.
Ždánov (B23): asi 1,3 km SZ od kóty Ždánov v kul-
turní smrčině.
Ždánov (B22): asi 750 m Z od kóty Ždánov v kultur-
ní smrčině na západním svahu.
Ždánov (B4): asi 800 m ZJZ od kóty Ždánov na okra-
ji louky pod lesem
Ramajzl (B8): asi 1,2 km SZ od obce Řetenice 
ve stinné olšině.
Ramajzl (B37): asi 1 km SZ od obce Řetenice ve stin-
né olšové smrčině.
Ramajzl (B40): asi 1,2 km Z od obce Řetenice 
ve smrčině s příměsí listnáčů.
Grosswiesel (B41): asi 1,2 km Z od obce Řetenice 
při kraji světliny asi 360×160 m.

Obr. 1. Umístění jednotlivých bunkrů.
Fig. 1. The position of each studied bunkers.

Obr. 3. Lokalita Tuškov, bunkr 14 – typické umístění bun-
kru vzor 37 v terénním pahrbku. Foto: V. Vlk.
Fig. 3. Locality Tuškov, bunker No. 14 – typical position 
of this type of bunker in terrain hump. Photo: V. Vlk.

Obr. 2. Lokalita Opolenec, bunkr 27 – vstup do bunkru. 
Foto: V. Vlk.
Fig. 2. Locality Opolenec, bunker No. 27 – entrance to the 
bunker. Photo: V. Vlk.
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VÝSLEDKY
Druhy jsou seřazeny abecedně. Jednotlivé lokality 
jsou řazeny podle čísla bunkru, v případě většího po-
čtu nálezů z jednoho bunkru jsou data řazena chrono-
logicky. U každého data je uveden počet zimujících 
jedinců. Ke každému z druhů je připojen komentář, 
shrnující základní bionomické informace a živné 
rostliny (vše z prací HANNEMANN 1995, PALM 1989 a 
TOLL 1964), celkové rozšíření a publikované údaje 
ze Šumavy.

Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) 
(Obr. 4)
Ždánov (B4), 13.X.1999, 1 ex. (coll.). Žlíbek (B6), 
18.I.2008, 1 ex. Tuškov (B12), 20.IX.2001, 2 ex. 
(1 ex. coll.); 16.VIII.2002, 1 ex. (coll.). Tuškov 
(B13), 20.IX.2001, 1 ex. (coll.); 15.I.2008, 1 ex. 
(coll.); 12.IX.2000, 1 ex. Tuškov (B14), 22.II.2001, 
1 ex. (coll.). Ždánov (B22), 13.X.1999, 4 ex. (1 ex. 
coll.). Tuškov (B29), 22.II.2001, 2 ex.
Ze sedmi bunkrů pochází deset údajů zahrnujících 
15 jedinců. Druh byl nalezen obvykle jednotlivě, 
nejpočetněji (4 ex.) zaznamenán v bunkru 22. Široce 
rozšířený druh známý z převážné většiny evropských 
zemí, chybí v některých jihoevropských zemích (po-
drobněji viz LVOVSKY 2010). Imaga je možné zastih-
nout prakticky po celý rok, většinou však od září do 
května (HANNEMANN 1995, HARPER et al. 2002), podle 
PALMA (1989) preferuje otevřenou krajinu. Potravně 
je druh oligofágně vázán na rostliny čeledi Asterace-
ae. Ve střední Evropě patří k velmi hojným druhům. 
Rozšířený je i v oblasti Šumavy, ale publikovaných 
údajů je odtud velmi málo – z posledních let pouze 
od ŠUMPICHA (2008) a ŠUMPICHA & ČERNÉHO (2010).

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849) (Obr. 5)
Ždánov (B5), 30.I.2002, 1 ex. (coll.). Tuškov (B11), 
16.VIII.2002, 1 ex. Tuškov (B13), 20.IX.2001, 1 ex.; 
16.VIII.2002, 1 ex. Tuškov (B14), 20.IX.2001, 1 ex. 
(coll.); 16.VIII.2002, 1 ex.; 1.IX.2004, 6 ex. Ždánov 
(B23), 22.III.2001, 1 ex. (coll.). Opolenec (B27), 
20.IX.2001, 1 ex. Tuškov (B29), 22.II.2001, 3 ex. 
(1 ex. coll.).
Ze sedmi bunkrů pochází deset údajů zahrnujících 
17 jedinců. Druh byl nalezen obvykle jednotlivě, nej-
více jedinců (6 ex.) zaznamenáno v bunkru 14. Široce 
rozšířený, ale lokálně se vyskytující druh od srpna do 
května (HANNEMANN 1995, HARPER et al. 2002). Sta-
novištně není vyhraněný, v severní Evropě preferuje 
vlhčí otevřená stanoviště (PALM 1989). Potravně je vá-
zaný na rostliny čeledi Apiaceae. Vyskytuje se praktic-
ky v celé Evropě, z větších celků chybí pouze na Bal-
kánském poloostrově (LVOVSKY 2010). Z jižních Čech 
jej uvádí již STERNECK & ZIMMERMAN (1933), z území 
Šumavy jej publikovali LIŠKA & MODLINGER (2007). 

Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811) (Obr. 6)
Tuškov (B12), 16.VIII.2002, 1 ex. (coll.).
Typický lesní druh plochušky, jejíž přezimování 
ve starých vojenských bunkrech bylo v sledovaném 
území doloženo pouze jediným exemplářem. Druh je 
u nás poměrně lokální, místy vzácný. Z Čech jej uvá-
dí již STERNECK & ZIMMERMAN (1933), z území Mora-
vy však byl poprvé uveden teprve nedávno (ELSNER 
et al. 1996). Z území Šumavy, podobně jako v pří-
padě mnohých dalších druhů čeledi Depressariidae, 
nebyla konkrétní faunistická data dosud publikována, 
druh je zde ale poměrně rozšířen (J. ŠUMPICH, osobní 
sdělení). Publikována byla pouze lokalita Špičák ve 
VVP Boletice (ŠUMPICH & ČERNÝ 2010). Vyskytuje 
se prakticky po celý rok, převážně ale od srpna do 
května (PALM 1989, HANNEMANN 1995, HARPER et 
al. 2002). Druh je oligofágní na mrkvovitých rost-
linách.

Obr. 6. Agonopterix curvipunctosa z Tuškova, bunkr 12. 
Foto: J. Bartoš.
Fig. 6. Agonopterix curvipunctosa from Tuškov, bunker 
12. Photo: J. Bartoš.

Obr. 5. Agonopterix ciliella z Tuškova, bunkr 29. Foto: J. 
Bartoš.
Fig. 5. Agonopterix ciliella from Tuškov, bunker 29. Pho-
to: J. Bartoš.

Obr. 4. Agonopterix arenella z Tuškova, bunkr 12. Foto: 
J. Bartoš.
Fig. 4. Agonopterix arenella from Tuškov, bunker 12. 
Photo: J. Bartoš.
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Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) (Obr. 7)
Ždánov (B4), 25.IX.1998, 1 ex.; 13.X.1999, 1 ex.; 
22.III.2001, 1 ex. Ždánov (B5), 25.IX.1998, 6 ex.; 
13.X.1999, 2 ex.; 12.I.2001, 1 ex.; 22.III.2001, 
2 ex.; 30.I.2002, 1 ex.; 18.I.2008, 1 ex. Žlíbek (B6), 
13.X.1999, 3 ex.; 22.III.2001, 2 ex.; 18.I.2008, 
1 ex. Ramajzl (B8), 25.IX.1998, 1 ex. (coll.). Tuš-
kov (B11), 24.IX.1998, 4 ex.; 10.IX.1999, 7 ex.; 
9.XII.1999, 4 ex.; 12.IX.2000, 2 ex.; 22.II.2001, 1 ex.; 
16.VIII.2002, 2 ex.; 1.IX.2004, 2 ex. Tuškov (B12), 
24.IX.1998, 24 ex. (3 ex. coll.); 10.IX.1999, 10 ex.; 
9.XII.1999, 1 ex.; 12.IX.2000, 17 ex.; 7.XII.2000, 
5 ex.; 22.II.2001, 2 ex.; 20.IX.2001, 22 ex. (1 ex. 
coll.); 16.VIII.2002, 5 ex. (1 ex. coll.); 1.IX.2004, 
2 ex. (coll.). Tuškov (B13), 16.VIII.2002, 13 ex.; 
24.IX.1998, 1 ex.; 10.IX.1999, 9 ex.; 9.XII.1999, 
1 ex.; 12.IX.2000, 5 ex.; 7.XII.2000, 2 ex.; 
20.IX.2001, 10 ex.; 1.IX.2004, 1 ex.; 22.III.2006, 
1 ex. Tuškov (B14), 10.IX.1999, 6 ex.; 9.XII.1999, 
9 ex.; 12.IX.2000, 20 ex.; 7.XII.2000, 18 ex.; 
22.II.2001, 7 ex.; 20.IX.2001, 11 ex.; 16.VIII.2002, 
12 ex.; 22.I.2004, 3 ex.; 1.IX.2004, 1 ex.; 22.III.2006, 
5 ex.; 15.I.2008, 2 ex. (1 ex. coll.). Opolenec (B15), 
22.II.2001, 4 ex.; 9.XII.1999, 1 ex.; 12.IX.2000, 
2 ex. (1 ex. coll.); 7.XII.2000, 1 ex. Opolenec (B16), 
9.XII.1999, 1 ex. Opolenec (B17), 10.IX.1999, 
1 ex. Ždánov (B22), 25.IX.1998, 7 ex. (1 ex. coll.); 
13.X.1999, 5 ex.; 22.III.2001, 6 ex.; 18.I.2008, 4 ex. 
Ždánov (B23), 25.IX.1998, 17 ex.; 13.X.1999, 8 ex.; 
15.XI.2000, 12 ex.; 22.III.2001, 6 ex.; 30.I.2002, 
1 ex.; 18.I.2008, 1 ex. Opolenec (B27), 10.IX.1999, 
2 ex.; 22.II.2001, 1 ex. Opolenec (B28), 10.IX.1999, 

8 ex.; 9.XII.1999, 2 ex.; 12.IX.2000, 3 ex.; 
7.XII.2000, 1 ex.; 22.II.2001, 6 ex.; 22.I.2004, 1 ex. 
Tuškov (B29), 10.IX.1999, 11 ex.; 9.XII.1999, 5 ex.; 
12.IX.2000, 14 ex.; 7.XII.2000, 9 ex.; 22.II.2001, 
7 ex.; 20.IX.2001, 4 ex.; 1.IX.2004, 5 ex.; 15.I.2008, 
4 ex. Ramajzl (B37), 15.XI.2000, 1 ex.; 22.III.2001, 
1 ex. Ramajzl (B40), 15.XI.2000, 1 ex. Grosswie-
sel (B41), 2.X.1998, 1 ex. (coll.); 13.X.1999, 12 ex.; 
15.XI.2000, 2 ex.; 22.III.2001, 2 ex. Žlíbek (B51), 
30.I.2002, 5 ex.
Druh byl nalezen ve všech zkoumaných bunkrech, 
celkem bylo získáno 90 faunistických údajů v celko-
vém součtu 455 jedinců. Často byl nalézán ve vět-
ších počtech, maximum bylo 24 jedinců v bunkru 12. 
Jedná se o široce rozšířený druh, v českých zemích 
patří k vůbec nejhojnějším plochuškám. Vyskytuje 
se od července do května (HANNEMANN 1995, PALM 
1989, TOLL 1964), housenka se vyvíjí na mrkvovi-
tých rostlinách.

Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
Tuškov (B12), 24.IX.1998, 1 ex. (coll.). Tuškov 
(B14), 22.II.2001, 2 ex.
Druh byl zjištěn ve dvou bunkrech, celkem byli na-
lezeni tři jedinci. Lokálně se vyskytující druh, obývá 
světlé lesy, zastíněné ruderály, křoviny, nebo okra-
je cest a příkopů (HANNEMANN 1995, PALM 1989), 
ve střední Evropě včetně českých zemí patří k roz-
šířeným druhům, ze Šumavy ale publikované údaje 
zřejmě chybí. Možná bude v této části Evropy rela-
tivně vzácný, např. WIMMER (1999) publikoval teprve 
druhý údaj pro celou spolkovou zemi Horní Rakousy 
(Rakousko).

Depressaria olerella Zeller, 1854 (Obr. 8)
Ždánov (B4), 22.III.2001, 1 ex. (coll.). Žlíbek (B6), 
30.I.2002, 1 ex.
Ze dvou bunkrů pocházejí nálezy dvou jedinců. Druh 
je obecně považován za lokální až vzácný. Nedosta-
tek spolehlivých faunistických dat však může být čás-
tečně způsoben obtížnější determinací dospělců. Sta-
novištně preferuje sušší biotopy (HANNEMANN 1995, 
PALM 1989), potravně je úzce, ale nikoliv výhradně, 
vázán na Achillea millefolium (HARPER et al. 2002). 
Ze Šumavy tento druh uvádí ŠUMPICH (2008).

DISKUZE A ZÁVĚRY 

V letech 1998–2008 jsem v okolí Kašperských Hor 
navštívil 20 bunkrů, většinu z nich opakovaně. Cel-
kově jsem zjistil 6 druhů čeledi Depressariidae v době 
jejich hibernace, a to v celkovém součtu 493 ex. Vý-
razně dominujícím druhem, zaznamenaným ve všech 
20 bunkrech, byl A. heracliana (celkem 455 ex.). 
V sedmi bunkrech byly nalezeny druhy A. arenella 
(15 ex.) a A. ciliella (17 ex.). Vzácně byly zjištěny 

Obr. 8. Depressaria olerella ze Ždánova, bunkr 4. Foto: 
J. Bartoš.
Fig. 8. Depressaria olerella from Ždánov, bunker 4. Photo: 
J. Bartoš.

Obr. 7. Agonopterix heracliana z Opolence, bunkr 15. 
Foto: J. Bartoš.
Fig. 7. Agonopterix heracliana from Opolenec, bunker 15. 
Photo: J. Bartoš.
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druhy A. curvipunctosa (1 ex.), D. chaerophylli (3 ex. 
ve dvou bunkrech) a D. olerella (2 ex. ve dvou bun-
krech). Z těchto údajů byl bez bližších lokalitních dat 
z konkrétních bunkrů publikován výskyt A. arenella, 
A. heracliana a D. chaerophylli (DVOŘÁK 2000).
V jednotlivých bunkrech bylo v průběhu všech ex-
kurzí nalézáno obvykle několik málo druhů, v jed-
nom bunkru jsem zjistil nejvýše 4 druhy (ovšem ne 
při jediné kontrole). Maximální sumy motýlů byly 
24 ex. (bunkr 12, 20.IX.2001, 2 druhy) a 25 ex. (bun-
kr 12, 24.IX.1998, 2 druhy), přičemž ale téměř všich-
ni motýli patřili druhu A. heracliana.
Vnitřní prostor všech bunkrů je poměrně členitý a 
vstupní otvory mají minimální rozměry. Motýli tak 
mají mnoho možností, kde se při přezimování usadit. 
Po celém prostoru bunkru (zejména u předválečných 
„řopíků“) panuje v podstatě stejné klima co se týče 
teploty, vlhkosti a proudění vzduchu. Tmu v bunkru 
narušuje jen úzký paprsek světla pronikající otvorem 
střílny.
Většina druhů byla nalezena v tak malém počtu je-
dinců, že k vyhodnocení preferencí konkrétního 
místa hibernace v bunkru je k dispozici jen mini-
mum údajů. Pouze u nejpočetněji zaznamenaného 
druhu A. heracliana lze usuzovat, že v tomto ohledu 
k žádné výrazné preferenci zřejmě nedochází, většina 
jedinců seděla na stěnách. Mnoho motýlů sedá též 
na stropy, na spodní strany kovových držáků vyční-
vajících ze stěn nebo také na prohnutém plechu pře-
sahující strop kolem střílny. Výjimečně sedělo něko-
lik jedinců na koříncích rostlin prorůstajících stropem 
nebo na starých pavučinách či kokonech pavouků.

PODĚKOVÁNÍ
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