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Samice ovádů se při naletování na hostitele řídí zrakem 
a čichem (Krinski 1976). Toho se vyu�ívá při vývoji pastí 
na ovády. Ovádi napadají častěji zvířata s tmavou srstí ne� 
zvířata se světlou srstí (Konstantinov et Uljanov 1988), 
a proto bývá optickým lákadlem objekt černé barvy, který 
připomíná pasoucí se zvíře s tmavou srstí, jako je tomu 
u SkuÞ novy pasti a pasti Manitoba (Chvála et al. 1980). 
Stanové pasti mají černý lem, který ovády přivábí. Ovádi 
hledající místo k sání po něm přelezou ke světlému středu 
pasti, v něm� hledají cestu ke světlu. Na tmavý lem se ji� 
vět�inou nevrátí a zůstanou v pasti (Chvála et. al 1980, 
Pavlova 1985). Sasaki (2001) dosáhl dobrých výsledků při 
vábení ovádů do pastí NG2G černé, modré a rudé barvy 
a Mihok (2002) a Mihok et al. (2006) do pastí Nzi s různý-
mi kombinacemi těchto barev.

Tato práce vznikla jako vedlej�í produkt odonatologického 
průzkumu v CHKO �ďárské vrchy, kdy bylo náhodně pozo-
rováno hromadné naletování samic ovádů na tmavozelené 
pracovní kalhoty jednoho z účastníků. Tito ovádi byli chyce-
ni, determinováni a bylo vyhodnoceno jejich zastoupení. 

Odchyt ovádů probíhal 24. června 2005 mezi 9.30 
a 17.30 na čtyřech lokalitách (tab.1). Ovádi byli chyceni 
síťkou o průměru 30 cm, usmrceni parami octanu etylnaté-
ho, vypreparováni a určeni (dle Chvála et al. 1980). Index 
dominance (D) byl vyjádřen jako procentuální slo�ení spo-
lečenstva ovádů v CHKO �ďárské vrchy (Hanel et Zelený 
2000). Podle vypočtených hodnot dominance byly zazna-
menané druhy ovádů rozděleny do pěti tříd dominance (I 
�V) podle La�tůvky et Krejčové (La�tůvka et Krejčová 
2000): na druhy eudominantní (I), tvořící více ne� 10 % 
vzorku, na druhy dominantní (II), tvořící 5,1�10 % vzorku, 
na druhy subdominantní (III), tvořící 2,1�5,0 % vzorku, na 
druhy recedentní (IV), tvořící 1,0�2,0 % vzorku a na druhy 
subrecedentní (V), tvořící méně ne� 1,0 % vzorku.

Celkem bylo odchyceno 72 samic ovádů nále�ejících do 
5 rodů a 8 druhů (tab. 2). Ovádi hromadně naletovali pouze 
na tmavozelené kalhoty pracovního oděvu, kde�to na ostatní 
části oblečení (�edozelené tričko) jen ojediněle. Eudominant-

ním druhem byl Tabanus bromius Linnaeus, 1758, dominant-
ními druhy byly Hybomitra lundbecki Lyneborg, 1959 a H. 
micans (Meigen, 1804), subdominantním druhem Heptato-
ma pellucens (Fabricius, 1776) a recedentními druhy byli 
Glaucops hirsutus (Villers, 1789), Hybomitra kaurii Chvála 
et Lyneborg, 1970, Haematopota crassicornis Wahlberg, 
1848 a H. pluvialis (Linnaeus, 1758). Subrecedentní druhy 
se v souboru nevyskytly. Nejvy��í počet ovádů (36 jedinců) 
byl chycen na lokalitě 4 (Zlámanec). Vět�ina ovádů (95,8 %) 
byla chycena odpoledne na lokalitách 3 a 4 (tab. 2).

Vět�ina zaznamenaných druhů se bě�ně vyskytuje 
v Čechách i na Moravě (Chvála 1997). Faunisticky vý-
znamný je předev�ím nález reliktního horského druhu 
Glaucops hirsutus (cf. Je�ek et Je�ková 1978). 

Ovádi napadají hostitele vět�inou za horkého počasí. 
Z tohoto důvodu bylo zřejmě naletování ovádů na kalhoty 
málo početné dopoledne (lokality 1 a 2) (tab. 2), zatímco 
odpoledne (lokality 3 a 4), kdy teplota vzduchu přesáhla 
30 °C, bylo velmi intenzívní (tab. 2). To se shoduje s vý-
sledky Krčmara (Krčmar 2004), který chytil nejvíce T. 
bromius a H. pluvialis při teplotách 20�31,5 °C. Vzhledem 
k tomu, �e 24. 6. 2005 byly kalhoty vlhké, bylo pozorování 
opakováno se suchými a čistými kalhotami. Opakování 
proběhlo 3. 7. 2005 mezi 13.15�13.30 na lokalitě Pr�tice 
(6864) na vlhké louce u potoka �atavy a 30. 7. 2005 mezi 
10.15�11.30 na lokalitě Brno-Sobě�ice (6765) na lesní 
cestě u potoka. Na lokalitě Pr�tice bylo chyceno deset T. 
bromius a na lokalitě Brno-Sobě�ice byli chyceni tři Taba-
nus glaucopis Meigen, 1820, jeden T. bromius, a jedna H. 
pluvialis. Proto zřejmě, alespoň u uvedených druhů, neby-
la příčinou naletování ovádů na kalhoty vlhkost.

Předlo�ená práce by mohla poslou�it při vývoji pastí 
na ovády, kde se zelená barva nepou�ívá, neboť se o ní 
předpokládá, �e je hojně zastoupena v terénu zejména na 
zelených částech rostlin. Tmavozelená barva pracovního 
oděvu v�ak není barva přírodní, nýbr� barva uměle připra-
vená. Je to výrazná barva, která se v přírodě bě�ně nevy-
skytuje, a zřejmě proto ovády láká.

Tmavozelená barva láká ovádovité (Diptera: Tabanidae) 

Dark green colour as an attractant for horseß ies (Diptera: Tabanidae) 
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Abstract: Females of Þ ve horseß y (Diptera: Tabanidae) genera (8 species), which attacked people working at four localities of the PLA �ďárské vr-
chy on June 24th, 2005, were attracted mostly by the dark green work trousers of one member. No chemical attractants were used. A total of 72 horse-
ß ies were captured. The eudominant species (77.8 %) was Tabanus bromius Linnaeus, 1758, dominant species were Hybomitra lundbecki Lyneborg, 
1959 (8.3 %) and Hybomitra micans (Meigen, 1804)(5.5 %), the subdominant species was Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776)(2.8 %) and recedent 
species were Glaucops hirsutus (Villers, 1789)(1.4 %), Hybomitra kaurii Chvála et Lyneborg, 1970 (1.4 %), Haematopota crassicornis Wahlberg, 
1848 (1.4 %), and Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)(1.4 %). Most (95.8 %) of the horseß ies were captured in the afternoon. The observation 
was repeated in Pr�tice near Brno on July 3rd, 2005 and Brno-Sobě�ice on July 30th, 2005, where ten females of T. bromius and one T. bromius, three 
Tabanus glaucopis Meigen, 1820 and one H. pluvialis were caught, respectively. 
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Fischer: Tmavozelená barva láká ovádovité (Diptera: Tabanidae)
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Tab. 1: Přehled zkoumaných lokalit. NPR = národní přírodní rezervace, PP = přírodní památka, J = jih, S = sever, V = východ, Z = západ. V kulatých 
závorkách je uvedeno číslo čtverce síťového mapování, v hranatých závorkách hodiny sběru.
Tab. 1: List of investigated localities. NPR = National Nature Reserve, PP = Nature monument, J = south, S = north, V = east, Z = west. Number of 
grid mapping squares in parentheses, sampling hours in square brackets.

No.  Lokalita a doba sběru
Description of the locality and time of the collection

1
2 
3
4

Radostín (6361) 1 km SV, NPR Radostínské ra�elini�tě, 618�622 m n m.; ra�elini�tě [9.30�10.30]
Hlinsko (6261) 0,5 km SV, PP Ratajské rybníky, 590�600 m n. m.; soustava tří men�ích rybníků, kolem vlhké slatinné louky [11.00�12.30]
Hamry nad Sázavou (6461) 2,5 km SZ, Kři�ní rybník, 580 m n. m.; litorály s ra�eliníky (Sphagnum spp.) a dal�í mokřadní vegetací [13.30�15.00]
Vortová (6261) 0,6 km J, PP Zlámanec, 620 m n. m.; rybník obklopený ra�elinnými loukami a lesem, dobře vyvinutý litorál s vodní a mok-
řadní vegetací, porosty ra�eliníků (Sphagnum spp.) [15.30�17.30]

Tab. 2: Druhy a počty samic ovádů chycených 24. 6. 2005 v CHKO �ďárské vrchy.
Tab. 2: Species and numbers of horseß y females captured on June 24th, 2005 in PLA �ďárské vrchy.

Druhy Lokality Celkové počty jedinců
Species Localities Total numbers of individuals (D)

1 2 3 4
Glaucops hirsutus (Villers, 1789) 0 0 1 0 1 (1,4 %)                
Hybomitra kaurii Chvála et Lyneborg, 1970 0 0 1 0 1 (1,4 %)
Hybomitra lundbecki Lyneborg, 1959 1 0 3 2 6 (8,3 %)
Hybomitra micans (Meigen, 1804) 0 0 0 4 4 (5,5 %)
Tabanus bromius Linnaeus, 1758 0 0 28 28 56 (77,8 %)
Haematopota crassicornis Wahlberg, 1848 0 1 0 0 1 (1,4 %)       
Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 1 (1,4 %)
Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776) 0 0 0 2 2 (2,8 %)
Celkové počty jedinců na lokalitách 2 1 33 36         72 (100 %)
D � index dominance (%) / index of dominancy (%)


