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Život v podzemí VIII. – Babočky
Libor Dvořák, Tři Sekery
 
Z území Karlovarského kraje je známo osm dru-
hů baboček. Z nich pouze babočka síťkovaná 
(Araschnia levana) přezimuje ve stádiu kukly, 
ostatních sedm druhů jako dospělí motýli. Ov-
šem babočka bodláková (Vanessa cardui) a vět-
šina jedinců babočky admirála (Vanessa atalan-
ta) odlétají přezimovat do jižní Evropy a severní 
Afriky. Babočka bílé C (Polygonia c-album) a ba-
bočka osiková (Nymphalis antiopa) přezimují 
volně v přírodě (na kmenech stromů, v dutinách, 
pod kůrou na zemi apod.). Ostatní tři druhy zi-
mují v podzemí a o těch si něco povíme v tomto 
dílu podzemního seriálu.

Babočky při přezimování dávají přednost 
sklepům, bunkrům a ostatním lidmi zbudova-
ným objektům, mají rády chladnější prostory, 
ve štolách či jeskyních je najdeme pouze v blíz-
kosti vchodů. Všechny tři druhy se při zimování 
snadno odliší podle rubu křídel.

Nejčastěji se v podzemí můžeme setkat 
s babočkou paví oko (Inachis io). Ta má křídla 
z rubu víceméně celá černá. Z přehledu míst, 
kde byla nalezena (Bečov nad Teplou, Har-
tenberk, Hazlov, Horní Hrad, Horní Slavkov, 
Hřebeny, Cheb, Chyše, Kamenný Dvůr, Karlo-
vy Vary, Klášter Teplá, Kostelní Bříza, Kraslice, 
Krásno, Libá, Loket, Luka, Mariánské Lázně, 
Mýtina, Nový Dvůr, Okrouhlá, Ostroh, Palič, 
Pístov, Rájov, Skalná, Skoky, Smrkovec, Stará 
Role, Staré Sedlo, Starý Rybník, Suchá, Toužim,  

Tři Sekery, Úšovice, Valeč, Vítkov, Vysočany, 
Vysoká, Výškov, Výškovice, Zámek Kynžvart 
a Žlutice) zřetelně vyplývá, že v podzemních 
prostorách zimuje stejně hojně, jako se objevuje 
ve volné přírodě. Často přezimuje masově, re-
kordu bylo dosaženo ve sklepení Kláštera Teplá, 
kde jsem v lednu 2003 napočítal 66 jedinců.

Babočka kopřivová (Aglais urticae) je o po-
znání menší než babočka paví oko, na rubu 
křídel má špinavě bílou až žlutavou pásku před 
okrajem. Využívá k přezimování stejná místa 
jako paví oko, jen je v podzemí o poznání řidším 
druhem, jak vyplývá ze známých lokalit: Bečov 
nad Teplou, Broumov, Chyše, Klášter Teplá, 
Libá, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Ostroh, Rá-
jov, Tři Sekery, Úšovice a Valeč. Jen výjimečně 
se objevuje v počtech vyšších než 1–2 jedinci, 
nejvíce jich bylo nalezeno také ve sklepení Kláš-
tera Teplá, kde jsem v únoru 2004 napočítal 
9 jedinců.

Babočka jilmová (Nymphalis polychloros) je 
podobné velikosti jako paví oko, na rubu křídel 
má nápadné oranžové pásky. V podzemí se ob-
jevuje velmi vzácně, na území Karlovarského 
kraje byla nalezena pouze ve sklípku našeho 
rodinného domu ve Třech Sekerách v říjnu 2012 
(více podrobností viz v Arnice 2012/2 a 2014/2). 
Setkáte-li se s babočkou jilmovou v podzemí, 
budu Vám vděčný, pokud ji vyfotíte a fotografii 
mi pošlete na adresu lib.dvorak@seznam.cz. ■
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