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KAPITOLA 1 – Úvod, p ředstavení projektu a p řehled 
provedených experiment ů 

 

1.1 Úvod a p ředstavení projektu 

 
Diapauza je fyziologický stav, v němž hmyz přežívá dlouhotrvající cyklické výkyvy 

prostředí (např. sezónní změny teploty). Jde o geneticky založený vývojový program, 

který kromě navenek patrných behaviorálních změn zahrnuje i změny v produkci 

hormonů, snížení metabolismu, snížení či přerušení žíru, zastavení vývoje 

pohlavních orgánů, akumulaci látek zvyšujících chladovou odolnost atd. Klíčovým 

faktorem, s jehož pomocí lze včas rozpoznat blížící se nepříznivé podmínky, je délka 

dne (resp. noci), kterou dokáže hmyz vnímat velice citlivě a reaguje na ní právě 

měnící se fyziologií a vstupem do diapauzy. Nezanedbatelný je i vliv teploty, která 

v extrémním případě může převládnout nad vlivem délky dne popřípadě jeho účinky 

značně modifikovat. U některých druhů se uplatňuje i vliv potravy, interakce s jinými 

jedinci a další vlivy, v zásadě je však povětšině rozhodující změna poměrné délky 

dne a noci. Populace z vyšších zeměpisných šířek vstupují do diapauzy při menším 

zkrácení dne než populace z nižších šířek. Vývojové stádium, v němž k diapauznímu 

vývoji dochází, je druhově specifické. Za více než 60 let intenzivního výzkumu byla 

u mnoha druhů hmyzu popsána diapauzní vajíčka, larvy, kukly i dospělci. Podmínky 

indukující diapauzu jsou zpravidla vnímány již během předchozích vývojových stádií, 

v některých případech i jedinci rodičovské generace, přičemž k nasměrování dceřiné 

generace k diapauznímu vývoji dochází vlivem hormonů produkovaných kladoucí 

samicí.  

Pro mnoho druhů hmyzu je charakteristická schopnost aktivního letu ve stádiu 

dospělce. V období, kdy je nutné vynaložit zvýšené množství živin na přežití 

v nepříznivých podmínkách, se však energeticky náročný let stává nevýhodou. Často 

proto během diapauzy dochází k redukci létacích svalů a poklesu aktivity 

mitochondriálních enzymů, které hrají klíčovou roli při dodávkách energie pro 

svalovou práci. 

Lýkožrout smrkový obvykle (v závislosti na nadmořské výšce a teplotách během 

zimy) přezimuje jako dospělec v tzv. imaginální diapauze. U dospělců lýkožrouta 
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smrkového, kteří vstupují do diapauzy, dochází k redukci létací svaloviny a brouci 

ztrácí schopnost letu. Na základě této skutečnosti byla navržena a patentována 

jednoduchá biochemická metoda využívající tzv. tetrazoliové soli, s jejíž pomocí je na 

konci sezóny možné rozpoznat jedince schopné letu (a tedy představující riziko pro 

okolní porosty) od jedinců letu neschopných, kteří již nastoupili diapauzní vývoj. Tito 

kůrovci již po zbytek sezóny setrvají v kmenech, kde prodělali vývoj a k rojení dojde 

až na jaře následujícího roku. 

Jak bylo uvedeno výše, diapauza je indukována již v předstihu před nástupem 

nepříznivého zimního období. Zatímco délka dne je pro daný termín a zeměpisnou 

šířku konstantní, průběh teplot se každou sezónu více či méně liší. Hmyz je na tuto 

skutečnost schopen plasticky reagovat různou intenzitou diapauzy. Podobný vliv mají 

i podmínky během přezimování. Je-li intenzita diapauzy definována jako relativní 

délka zastavení vývoje (setrvání v diapauze) v daném čase za daných vnějších 

podmínek, pak je zřejmé, že načasování jarního rojení na intenzitě diapauzy přímo 

závisí. 

  

1.2 Přehled provedených pokus ů 
 

Výsledky tohoto projektu je možno rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou 

výsledky z oblasti ekofyziologie a životního cyklu lýkožrouta smrkového, které mohou 

mít potenciálně praktické dopady v podobě úpravy některých provozních předpisů a 

doporučení. Do druhé skupiny patří výsledky, které se týkají fyziologie tohoto škůdce 

a které s velkou pravděpodobností obdobné praktické využití mít nebudou, ovšem 

přímo souvisí s první skupinou výsledků a mohou potvrdit či zpřesnit jejich platnost. 

Navíc rozšiřují naši úroveň znalostí a doplňují chybějící informace o lýkožroutu 

smrkovém. První skupina výsledků je podrobně rozpracována v následujících třech 

kapitolách, včetně konceptů praktických doporučení a prolínání s platnými předpisy, 

které řeší ochranu lesa před lýkožroutem smrkovým. Ostatní provedené experimenty 

jsou stručně shrnuty níže. Důraz byl při plánování všech metodických přístupů kladen 

především na co nejpřirozenější podmínky. Proto byly práce prováděny většinou 

v terénu a pokusy s lýkožrouty z laboratorního chovu byly omezeny na nutné 

minimum. Většina pokusných jedinců byla odebírána z přírody. Ve spolupráci 

s podnikem Lesy ČR byly vybrány tři lokality lišící se nadmořskou výškou, na nichž 
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se vyskytoval v dostatečném množství lýkožrout smrkový. Celoročně pak na všech 

lokalitách probíhalo měření teploty vzduchu na slunci a ve stínu, případně teploty 

lýka na lapácích, pokud to bylo v rámci pokusu třeba. Dále byla sledována populační 

dynamika lýkožrouta smrkového s využitím monitoračních feromonových lapačů 

(pravidelně z nich byly odebírány vzorky dospělců a pitvány, aby bylo možno rozlišit 

sesterská pokolení atd.) a lapáků. S problematikou populační dynamiky úzce souvisí 

studium sesterských přerojení, které probíhalo v klecích ze síťoviny na všech 

lokalitách. Každoročně byli od počátku srpna do počátku října v týdenních intervalech 

odebíráni dospělci a převáženi do Českých Budějovic k biochemické detekci 

schopnosti letu za pomoci tetrazoliových solí. Aby bylo možno zmapovat potravní 

chování lýkožroutů a jejich energetický statut během roku, byly na konci vegetační 

sezóny na všech lokalitách vždy ponechány klece s dostatkem napadených výřezů. 

Kromě letové aktivity bylo koncem vegetační sezóny sledováno i postupné 

zastavování reprodukce/velikost snůšky a intenzita žíru před přezimováním. 

V laboratoři pak probíhaly analýzy látek s kryoprotektivním účinkem a energetických 

rezerv přezimujících lýkožroutů. Pro zjištění úspěšnosti přezimování nedospělých 

stádií byl založen kombinovaný laboratorně-terénní pokus ke zjištění rychlosti vývoje 

v nízkých teplotách. Mimo to proběhla celá řada doplňkových experimentů, na které 

se podařilo získat dostatek materiálu. Šlo především o studium adipokinetických 

hormonů u l. smrkového, mapování enzymatické aktivity v trávicím traktu dospělců a 

larev, srovnání energetického statutu dospělců reagujících na feromonové lapače a 

lapáky, sledování účinků otrávených lapáků na necílové organismy, respirometrická a 

kalorimetrická měření a stanovení bodu podchlazení u l. smrkového a l. lesklého. 

K datu předání závěrečné zprávy ještě probíhá opakování pokusu s vývojem 

nedospělých stádií v terénu a laboratoři při nízké teplotě. Výsledky budou dle dohody 

na pátém kontrolním dni předány po ukončení pokusu v březnu 2014. Přehled 

provedených experimentů a jejich vazba na odevzdané Dílčí realizační výstupy je 

uvedena v Tab. 1. 
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Tab. 1 – Souhrn aktivit realizovaných v rámci projektu, jejich časové zařazení a 

návaznost na odevzdané realizační výstupy. 

Aktivita 2009 2010 2011 2012 2013 DRV 
Adipokinetické hormony       3 
Aktivita na konci sezóny – let, reprodukce        2, 4 
Aktivita na konci sezóny – opouštění výřezů - 
fotoeklektory         4 
Atraktivita feromonových lapačů - srovnání 
jarního a letního rojení         3 
Diferenční skenovací kalorimetrie – detekce 
diapauzy        2, 3 
Energetický statut dospělců během 
přezimování, látky s kryoprotektivním účinkem, 
měření SCP           5 
Metabolická měření - respirometrie         2, 4 
Plodnost na jaře          5 
Populační dynamika - lapáky a lapače           4 
Populační dynamika – prognózy jarního rojení 
- fotoeklektory          4 
Sesterská pokolení - klece v terénu        4 
Sesterská pokolení - pitvy dospělců z lapačů – 
stav pohlavních orgánů       4 
Tetrazoliové soli - létací svalovina - diapauza           průběžně 
Trávící enzymy a využití živin u lýkožrouta 
smrkového           5 
 

 

V průběhu projektu bylo rovněž publikováno několik výstupů v mezinárodních 

odborných časopisech s impaktním faktorem, domácích časopisech a výsledky byly 

prezentovány i na mezinárodních konferencích IUFRO. V poděkování byla vždy 

uvedena vazba na projekt Grantové služby v souladu se Smlouvou o řešení projektu. 

Práce prováděné na projektu GS LČR byly rovněž citovány jako reference při 

registraci užitného vzoru fotoeklektorů. Seznam publikačních příspěvků je uveden 

níže: 

Doležal P.  (2011): Brouk ničitel. National Geographic 06/2011: 16, ISSN 1213-9394. 

Doležal P., Sehnal F., Vrba S., Zemek R.  (2011) Zařízení pro extrakci hmyzu, 

zejména z organických substrátů. Užitný vzor č. 23014. Úřad pro průmyslové 

vlastnictví, reg. č. PUV 2011-24770. 

Koš ťál V., Doležal P., Rozsypal J., Moravcová M., Zahra dníčková H., Šimek P. 

(2011): Physiological and biochemical analysis of overwintering and cold tolerance 

in two Central European populations of the spruce bark beetle, Ips typographus. 

J. Ins. Physiol.57: 1136 – 1146. 
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Štefková K., Moravcová M., Davídková M., Doležal P. , Kodrík D. (2011): Feeding 

and energetic metabolism in the spruce bark beetle (Ips typographus) - active, 

diapausing and post-diapausing beetles Freiburger Forstliche Zeitung 89(2011): 

141-145, ISSN 1436-1566. 

Kindlmann P., Mat ějka K., Doležal P.  (2012): Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana 

přírody Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012, 325 pp. ISBN 

978-80-246-2155-5. 

Berec L., Doležal P., Hais M. (2013): Population dynamics of Ips typographus in the 

Bohemian Forest (Czech Republic): Validation of the phenology model PHENIPS 

and impacts of climate change. Forest Ecology and Management 292: 1-9. 

Doležal P.  (2013): Jak se žije v lese (smrkovém) – kapitoly ze života lýkožrouta 

smrkového. Živa 5/2013: 229 – 230, ISSN 0044-4812. 

Doležal P., Okrouhlík J., Miklas B., Davídková M. (2013): Záhady kůrovčího letu 

aneb 200 m či 200 km? Šumava 1-2013: 20 – 21, ISSN 0862-5166. 

Doležal P., Okrouhlík J., Miklas B., Moravcová M., Davídková M. (2013): Kam 

kůrovci nelétají – disperzní schopnosti lýkožrouta smrkového (Ips typographus (L.)) 

v masivu Oblíku (NP Šumava). Zpravodaj ochrany lesa 17 (2013): 61 – 64, ISSN 

1211-9342, ISBN 978-80-7417-062-1. 
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KAPITOLA 2 – Posouzení možnosti využití informací o  
stavu létací svaloviny lýkožrout ů k odhadu škod na konci 
vegetační sezóny 
 

1 Úvod 

 
Jednou z vlastností, které významnou měrou přispěly k fylogenetické úspěšnosti 

hmyzu, je schopnost letu. Dle fosilních nálezů je vznik prvních okřídlených forem 

datován do konce prvohor, mezi období karbonu a permu. Rozvoj nejrůznějších 

způsobů pohybu a pohybové soustavy přímo souvisí s aktivním způsobem života a 

vytvořením hlavového konce (proces cephalizace). Svalová činnost (prodlužování a 

zkracování svalu) a pohyb jsou výsledkem přeměny energie chemické na 

mechanickou. Kromě výše zmíněného letu a pohybu zajišťují svaly hmyzu celou řadu 

dalších funkcí, mezi něž patří udržování postoje, pohyby vnitřních orgánů, otevírání a 

zavírání dýchacích otvorů, tzv. spirakul, ohřev svalovým třesem a v neposlední řadě 

například i funkci tzv. cibariální (sací) pumpy u druhů se sacím ústním ústrojím. 

Funkcím hmyzích svalů odpovídá i jejich rozdělení na skeletální a viscerální. Kromě 

funkčních rozdílů se obě skupiny liší i způsobem uchycení na tělní stěnu. Zatímco 

skeletální svaly jsou napojeny oběma svými konci, svaly viscerální se jedním koncem 

upínají na integument a druhým na vnitřní orgán, případně mohou vytvářet kruhový 

sval kolem vnitřního orgánu bez napojení na tělní stěnu. Všechny hmyzí svaly 

(včetně svaloviny střev) jsou příčně pruhované. 

1.1 Energie pro svalovou práci, zásobení kyslíkem 

 
Pro svalovou práci je třeba dodávat energii a kyslík. U hmyzu je zásobování kyslíkem 

zajištěno přímo, bez účasti tělních tekutin. Rozsáhlá soustava trubic vedoucích ke 

každé buňce těla se nazývá tracheální dýchací soustava. Zásobení svalů kyslíkem je 

zajištěno pomocí tracheolárního systému, který vznikl zároveň s postupným 

zvětšováním hmoty svalů. Tracheoly hluboce zanořené do svalů umožňují velmi 

dobrou výměnu plynů a tím udržení vysoké hladiny metabolismu. Energie pro 

svalovou práci je dodávána stejně jako u obratlovců ve formě ATP, který je 



Projekty Grantové služby LČR 
Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta ke zvýšení efektivity ochranných zásahů 

9 
 

produkován v mitochondriích a cytosolu buněk svalu. Druhově specifický je substrát, 

sloužící jako zdroj energie. U brouků jsou to nejčastěji aminokyseliny – prolin, který je 

spalován na alanin, případně lipidy (Gäde a Auerswald, 1998). K obdobným 

výsledkům dospěla i Krausse-Opatzová a kol. (1995), která zaznamenala 

u lýkožrouta smrkového značný nárůst hladiny těchto aminokyselin během rojení. Na 

jeho základě navrhla model systému transportu a přeměny látek, které slouží jako 

zdroj energie pro pohyb a let. Dalším možným zdrojem energie jsou glycidy (např. 

motýli) a proteiny (např. některé druhy krev sajícího hmyzu). 

1.2 Létací svaly hmyzu 

 
Podle evoluční odvozenosti a funkce můžeme létací svaly hmyzu rozdělit na několik 

skupin. U primitivních řádů (vážky, síťokřídlí, rovnokřídlí) se vyskytují tzv. přímé létací 

svaly. Jde o synchronní typ svalů napojených přímo na bázi křídla a pohybujících jím 

nahoru a dolů. Přední a zadní pár křídel pracuje v podstatě nezávisle na sobě. 

U odvozenějších skupin se můžeme setkat s nepřímými létacími svaly, které jsou 

asynchronního typu, dochází rovněž ke koordinaci předního a zadního páru křídel. 

Pohyby křídel jsou realizovány přes deformaci stěn hrudi (thoraxu), na něž se svaly 

upínají. Podle směru pohybu křídla při kontrakci označujeme nepřímé svaly jako 

horizontální (křídlo tlačeno dolů) a vertikální (křídlo zdviženo nahoru). Posledním 

typem křídelních svalů jsou tzv. pleurální, jejichž funkcí je mimo jiné rozevření a 

složení křídel, případně jejich natáčení. Frekvence pohybu křídel při letu je druhově 

specifická a může se pohybovat od jednotlivých úderů za minutu až po několik set za 

vteřinu. Vzhledem k rychlosti úderů není možné, aby byly všechny vyvolány změnou 

akčního potenciálu, jelikož by nezbýval čas na relaxaci svalu. Vysoké frekvence 

umožňuje tzv. klikový mechanismus, který spočívá ve specifickém uspořádání 

křídelních svalů a pružnosti hrudních skleritů. Kontrakce jedné svalové skupiny zde 

působí jako impulz pro antagonistickou (působící v opačném směru) svalovou 

skupinu. Díky tomu se v praxi realizuje na 150 úderů křídla jen cca 4 – 5 nervových 

vzruchů. 

1.3 Ztráta svalové hmoty během různých fází životního cyklu 

 
Úroveň metabolismu pracujícího hmyzího svalu je po přepočtení na hmotnost vůbec 

nejvyšší, jaká byla naměřena v biologickém materiálu. Tomu odpovídá i množství 
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energie, které musí dospělci vynaložit na udržení svalů v aktivním stavu. Je tedy 

popsána celá řada případů, kdy jsou v různých fázích životního cyklu jednotlivé 

svalové skupiny redukovány. Nejčastěji se jedná o křídelní svalovinu, ale např. 

dvoukřídlý hmyz redukuje svaly ptilinia (měchýřek na hlavě tzv. kruhošvých much 

(dvoukřídlých), který jim umožňuje opustit pupárium) do pěti dní po opuštění pupária. 

Redukce křídelní svaloviny můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří 

histolýza svaloviny po snubních letech spojená s využitím získaných proteinů a 

dalších komponent pro reprodukci a tvorbu proteinů ukládaných ve zrajících oocytech 

např. u některých kast termitů, mravenců, případně po disperzi u alátních forem mšic. 

Je popsáno zmenšení objemu křídelních svalů na jednu čtvrtinu původní hmoty 

u samců kůrovce Ips pini do pěti dní po kolonizaci nového stromu (Robertson, 1998). 

Obdobná data publikoval i Bhakhtan a kol. (1970) pro kůrovce Ips confusus. 

Histologická pozorování prokázala, že u samic byly změny výraznější a kromě 

četných lysozomů autoři pozorovali zmenšení a snížení počtu mitochondrií. 

To podporuje teorii o létacích svalech jako výrazném zdroji energie pro reprodukující 

se jedince. Celý proces je hormonálně řízen zvýšenou hladinou juvenilního hormonu. 

Druhou skupinu představují sezónně (v temperátní zóně převážně fotoperiodicky) 

řízené regrese létacích svalů spojené s imaginální diapauzou. Zde je proces zahájen 

poklesem hladiny juvenilního hormonu a dochází k rozpadu mitochondrií, případně 

jejich výraznému zmenšení. 

1.4 Sezónně ovlivněné změny létací svaloviny 

 
Diapauzní dospělci mnoha druhů hmyzu temperátní zóny ztrácí schopnost letu 

v důsledku atrofie létací svaloviny (Harrison et al., 1980; Harada et al., 2003). 

Důvodem tohoto přizpůsobení jsou zejména úspory energie spojené s udržením 

svaloviny v aktivním stavu. Létací svaly mohou být navíc významným zdrojem 

energie během přezimování. Spekuluje se až o rozpadu mitochondrií, přímý recentní 

důkaz však zatím chybí. Zřejmě nejpřesněji popsal změny létacích svalů spojené 

s diapauzou Stegwee a kol. (1963) u mandelinky bramborové. Již osm dní 

po počátku intenzivní diapauzy (dospělci se zahrabali do země, předtím snížili 

aktivitu, příjem potravy a metabolismus) v podmínkách krátkého dne došlo ke 

ztenčení svalových vláken na jednu třetinu a nebyla pozorována jejich kontrakce. Na 

histologických preparátech nebyly pozorovány sarkozomy, jen jejich pozůstatky 
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obsahující komponenty mitochondriálního dýchacího řetězce. Po ukončení diapauzy 

(dospělci vylezli na povrch půdy) bylo zřejmé, že k částečné regeneraci létacích 

svalů došlo již před koncem diapauzního vývoje. Svalová vlákna byla v porovnání 

s diapauzními jedinci silnější a došlo k vymizení tukových granulí. Postupně se 

zvyšoval i počet sarkozomů, ačkoli jejich velikost nedosahovala původní úrovně. 

Čtrnáct hodin po opuštění půdy již byly histologické řezy létací svaloviny 

postdiapauzních jedinců nerozlišitelné od jedinců aktivních. 

1.5 Biochemická detekce stavu létací svaloviny za pomoci 

tetrazoliových solí 

 
Tetrazoliové soli jsou používány jako indikátory redoxních reakcí již téměř 120 let. 

V padesátých letech minulého století zároveň s rozvojem studia ultrastruktury 

živočišných tkání začaly být mimo jiné užívány k lokalizaci nejrůznějších enzymů 

dýchacího řetězce, nejčastěji sukcinyl dehydrogenázy a cytochromoxidázy. Ve vodě 

rozpustné tetrazoliové soli, které za přítomnosti vhodných substrátů přijímají 

vodíkové ionty a jsou redukovány na ve vodě nerozpustné barevné formazany, 

začaly být některými autory užívány k detekci změn redoxních reakcí spojených 

s poklesem metabolické aktivity během imaginální diapauzy celé řady druhů hmyzu 

(Evans, 1957; Sláma, 1959).  
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2 Materiál a metodika 

2.1 Sběr dospělců v terénu  

 
Lýkožrouti pro biochemická stanovení byli pravidelně odebíráni na všech lokalitách, 

které byly vybrány pro projekt „Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta 

ke zvýšení efektivity ochranných zásahů“. Jednalo se konkrétně o lokality: Horní 

Hradiště u Vlachova Březí – 600 m n. m.; Škarez – 800 m n. m. a Kubova Huť – 

Šumavská cesta – 1000 m n. m. Odběr brouků byl prováděn z lapáků, případně 

lapacích trojnožek přímo na místě nebo bezprostředně po transportu výřezů do 

Českých Budějovic. Brouci odebíráni na místě byli ihned uloženi do autochladničky 

s ledem a po převozu ihned zpracováni, případně uloženi do mrazicího boxu 

s teplotou –30° C a zpracováni v následujících dnec h. Lýkožrouti nebyli nijak tříděni, 

stáří a pohlaví bylo zaznamenáno během pitvy, která předcházela biochemickým 

testům. Odběry probíhaly vždy od počátku srpna do konce září v týdenních 

intervalech. V roce 2009 bylo realizováno osm odběrů a v letech 2010 - 2013 sedm 

odběrů. 

2.2 Pitva křídelní svaloviny 

 
Po fixaci entomologickým špendlíkem na pitvací misku (ventrální stranou dolů) byly 

lýkožroutům odpreparovány krovky. K předběžnému posouzení schopnosti letu 

posloužil druhý pár křídel. Pokud jej po odstřižení krovek dospělci vypjali a začali 

křídly aktivně pohybovat, bylo možno očekávat pozitivní výsledek biochemického 

testu. Aktivní dospělec po odstřižení krovek je zachycen na Obr. 1 . 

 

Obr. 1 – Aktivní dospělec lýkožrouta smrkového. Po odstřižení krovek došlo 

k rozložení druhého páru křídel, dospělci byli schopni křídly aktivně pohybovat. 
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Naopak blanitá křídla diapauzních jedinců zůstala vždy složená (Obr. 2 ) a brouci 

s nimi pohybovali jen minimálně a s nízkou frekvencí. Poté byl příčně nastřižen 

abdomen a vypreparováno tergum včetně létacích svalů, které se na něj upínají. 

Pitva probíhala na ledu ve fyziologickém roztoku pro hmyz. 

 

Obr. 2 – Diapauzní lýkožrout smrkový. Po odstřižení krovek zůstala blanitá křídla 

složená a lýkožrouti s nimi pohybovali jen omezeně a s nízkou frekvencí, případně 

vůbec ne. 

 

2.3 Tetrazoliové soli 

 
Vypreparované létací svaly byly přeneseny do 1 % roztoku soli tetrazolium violet 

(2,5-Diphenyl-3-(α-naphthyl)tetrazolium chloride, 2,5-Diphenyl-3-(1-naphthyl) 

tetrazolium chloride) v destilované deionizované vodě. Vzhledem k nutnosti 

zpracovat velké množství vzorků byly využity mikrotitrační ELISA destičky, do každé 

jamky napipetováno 100 µl roztoku tetrazolia a následně vložen jeden vzorek 

létacích svalů. Vyhodnocení proběhlo po 30 minutách v temnu a chladu, delší 

inkubace nevedla k intenzivnějšímu zabarvení. Hodnocení zabarvení bylo subjektivní 

na stupnici 1 – 3, kde 3 byl aktivní jedinec s velmi intenzivním zabarvením svaloviny; 

2 byl jedinec v časných fázích diapauzního vývoje s nižší intenzitou zabarvení; 1 byl 

plně diapauzní jedinec s velmi slabým nebo žádným zbarvením. Mimo hodnot 

obarvení létací svaloviny bylo při pitvě zaznamenáno i pohlaví a stáří jedince. 

Porovnání obarvení svaloviny u plně diapauzního (A) a aktivního (B) lýkožrouta je 

zachyceno na Obr. 3 . 
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Obr. 3 – Vypreparované létací svaly diapauzního (A) a aktivního (B) lýkožrouta 

smrkového v 1 % roztoku soli tetrazolium violet. U aktivního letu schopného jedince 

došlo k redukci tetrazolia na barevný formazan a křídelní svaly jsou růžovo-fialově 

zabarveny. Zřetelně je vidět i rozdíl v mohutnosti svalů. 

 

2.4 Bezpečnost práce 

 
Vzhledem k toxickým vlastnostem, které byly prokázány u celé řady tetrazoliových 

solí, je nutné při manipulaci s nimi užívat ochranné pomůcky. Doporučuje se používat 

nitrilové jednorázové rukavice, obličejový štít a pracovat v dobře větrané místnosti, 

případně používat příslušný typ respirátoru.  

2.5 Statistické vyhodnocení výsledků 

 
Statistické vyhodnocení výsledků bylo prováděno v programech STATISTICA verze 

7.2 (StatSoft Inc. Tulsa, OK, USA) a R verze 2.10.1, metodou mnohonásobné 

analýzy variance (MANOVA). Porovnání jednotlivých skupin mezi sebou bylo 

prováděno post-hoc Tukey testem. 

3 Výsledky 
 
Z Obr. 4 – 6  je zřejmé, že v roce 2010, 2011 a 2012 se mezi jedinci zkoumanými na 

počátku experimentu vyskytovalo méně brouků, jejichž létací svalovinu bylo možno 
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označit jako plně vyvinutou. Rovněž trend poklesu procenta letu schopných jedinců 

je strmější, což je nejvíce patrné na datech z roku 2011 a 2012. Zejména v roce 2012 

je trend poklesu velmi strmý. Zatímco v roce 2009 bylo ještě počátkem září 

nejtmavšího obarvení dosaženo u více než 60 % lýkožroutů z lokalit Kubova Huť a 

Hradiště a téměř 80 % z lokality Škarez, v roce 2010 to bylo již jen necelá dvě 

procenta na lokalitách Kubova Huť a Hradiště a necelých deset procent na lokalitě 

Škarez. V roce 2011 bylo na přelomu srpna a září schopno letu již jen cca 20 % 

dospělců. Rok 2012 byl obdobný jako rok 2011 a na přelomu srpna a září bylo 

schopno letu jen cca 10 až 20 % odebraných dospělců. Rok 2013 byl průběhem 

inaktivace létací svaloviny podobný roku 2009. Na počátku odběru bylo schopno letu 

mnohem větší procento jedinců, než v předcházejících třech letech. Rovněž trend 

poklesu schopnosti letu nebyl tolik strmý a na počátku září se tak ve vzorcích 

nacházelo ještě přibližně 40 – 50 % jedinců schopných letu. V následujících dvou 

týdnech jejich procento výrazně pokleslo na 11 % na lokalitě Hradiště a 0 % na 

zbývajících dvou výše položených lokalitách.  

Statistické vyhodnocení sezóny 2009 prokázalo, že odlišné zbarvení křídelní 

svaloviny je možno vysvětlit pomocí testovaných faktorů „Datum sběru“ 

(ANOVA/MANOVA; F=209, 32; p=0,0000), „Pohlaví“ (ANOVA/MANOVA; F=33, 52; 

p=0,0000) a „Lokalita“ (ANOVA/MANOVA; F=6,63; p=0,0013). Jako neprůkazný 

vyšel faktor „Stáří jedince“ (ANOVA/MANOVA; F=2,36; p=0,1244). Porovnání 

jednotlivých lokalit post-hoc Tukey testem prokázalo, že lokalita Kubova Huť se liší 

od lokality Škarez (p=0,000073) i lokality Hradiště (p=0,01161). Lokalita Škarez se od 

lokality Hradiště neliší (p=0,2897). Stejným způsobem byla statisticky vyhodnocena i 

sezóna 2010. V tomto roce měly statisticky významný vliv všechny testované faktory: 

„Datum sběru“ (ANOVA/MANOVA; F=142, 44; p=0,0000), „Pohlaví“ 

(ANOVA/MANOVA; F=60,63; p=0,0000), „Lokalita“ (ANOVA/MANOVA; F=14,88; 

p=0,0000), „Stáří jedince“ (ANOVA/MANOVA; F=14,48; p=0,000149). Porovnáním 

lokalit post-hoc Tukey testem bylo zjištěno, že se od sebe všechny sledované lokality 

statisticky významně liší. Lokalita Kubova Huť se liší od lokalit Škarez (p=0,000147) i 

Hradiště (p=0,000022) a lokalita Hradiště se liší od lokality Škarez (p=0,04904). 

Vyhodnocení sezóny 2011 prokázalo, že největší vysvětlovací hodnotu má stejně 

jako v minulých letech faktor „Datum sběru“ (ANOVA/MANOVA; F=226, 37; 

p=0,0000), staticky významný vliv měly i faktory „Pohlaví“ (ANOVA/MANOVA; 

F=9,39; p=0,0022) a „Lokalita“ (ANOVA/MANOVA; F=3,68; p=0,0255). Post-hoc 
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Tukey test porovnání jednotlivých lokalit mezi sebou vyhodnotilo jako jedinou 

odlišnou lokalitu Škarez, která se mírně lišila od Hradiště (p=0,0227). Na rozdíl od 

předchozích let tedy nebyl zaznamenán významnější vliv nadmořské výšky. 

Vyhodnocení vegetační sezóny 2012 probíhalo shodně s předchozími roky. Jako 

statisticky významné byly vyhodnoceny všechny faktory, přičemž největší vysvětlující 

hodnotu mělo „Datum sběru“ (ANOVA/MANOVA; F=138,92; p=0,0000), dále 

„Lokalita“ (ANOVA/MANOVA; F=17,85; p=0,0000) a „Pohlaví“ (ANOVA/MANOVA; 

F=15,71; p=0,000079). Při porovnání všech lokalit navzájem post-hoc Tukey testem 

bylo zjištěno, že se vzájemně odlišují všechny sledované lokality. Rok 2013 byl velmi 

podobný roku 2009. V průběhu vegetační sezóny byl dostatek slunečných a teplých 

dní příznivých pro vývoj lýkožrouta smrkového. Tomu odpovídají i výsledky 

statistického vyhodnocení, které jsou velmi obdobné. Variabilitu získaných dat lze 

vysvětlit s pomocí všech tří testovaných faktorů, přičemž jako nejvíce průkazný se 

jeví faktor „Datum sběru“ (ANOVA/MANOVA; F=131,71; p=0,00000), poté „Lokalita“ 

(ANOVA/MANOVA; F=7,1990; p=0,00079) a nakonec „Pohlaví“ (ANOVA/MANOVA; 

F=7,7926; p=0,005315). Při porovnání všech lokalit navzájem post-hoc Tukey testem 

bylo zjištěno, že nejvýše položená lokalita Kubova Huť se liší od obou zbývajících 

lokalit. Lokalita Hradiště se však nelišila od lokality Škarez. 
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Obr. 4 – Průběh postupné ztráty schopnosti letu u lýkožroutů odebraných na lokalitě Hradiště (600 m n. m.) v letech 2009 - 2013. 

V grafech jsou uvedena procenta letuschopných brouků spolu s minimální a maximální denní teplotou a s kumulovanými stupňodny 

nad vývojovým prahem 8,3°C (STD). 
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 Obr. 5 - Průběh postupné ztráty schopnosti letu u lýkožroutů odebraných na lokalitě Škarez (800 m n. m.) v letech 2009 - 2013. 

V grafech jsou uvedena procenta letuschopných brouků spolu s minimální a maximální denní teplotou a s kumulovanými stupňodny 

nad vývojovým prahem 8,3°C (STD). 
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Obr. 6 - Průběh postupné ztráty schopnosti letu u lýkožroutů odebraných na lokalitě Kubova Huť (1100 m n. m.) v letech 2009 - 

2013. V grafech jsou uvedena procenta letuschopných brouků spolu s minimální a maximální denní teplotou a s kumulovanými 

stupňodny nad vývojovým prahem 8,3°C (STD). 
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4 Diskuze 

 

Ačkoliv je indukce imaginální diapauzy a s ní spojená ztráta schopnosti letu řízená 

primárně zkracující se délkou dne na konci vegetační sezóny, z výše uvedených dat 

a především z meziročních rozdílů je zřejmé, že teplota může v tomto procesu hrát 

významnou modifikující úlohu. Tuto skutečnost potvrzuje především statisticky 

významná odlišnost lokality Kubova Huť (nejvyšší nadmořská výška a tedy nejnižší 

teploty) od zbývajících dvou sledovaných stanovišť v roce 2009, 2010, 2012 a 2013 a 

také mnohem rychlejší ztráta schopnosti letu během teplotně podprůměrné vegetační 

sezóny roku 2010. Rok 2011, ač teplotně ještě méně příznivý než rok 2010, nese 

znaky obou předcházejících sezón. Na počátku experimentu nebyly počty letu 

schopných lýkožroutů příliš odlišné od relativně teplého roku 2009, avšak trend 

rychlé redukce křídelní svaloviny v následujících týdnech byl ještě vyšší než v roce 

2010. Výsledky z letošní sezóny naznačují, že nezanedbatelný vliv má i srážkový 

průběh vegetační sezóny. Ta byla v roce 2012 teplotně relativně příznivá, ovšem 

z teplotních záznamů je zřejmé, že počet slunečných dní (tedy dní s velkým rozdílem 

mezi teplotou na slunci a ve stínu) byl nižší. Rovněž docházelo k poměrně častým 

dešťovým přeháňkám, které sice nepřispěly nikterak významnou měrou ke 

srážkovým úhrnům, ale zcela brzdily letovou aktivitu lýkožroutů. Zřejmě i v důsledku 

toho byl v roce 2013 zaznamenán vůbec nejstrmější pokles schopnosti letu za celou 

dobu sledování. Obdobnou informaci lze nalézt i v práci Annily (1969), který popisuje 

vegetační sezónu 1965 jako poměrně nepříznivou, v důsledku čehož většina 

lýkožroutů, kteří by jinak vylétli během srpna, setrvala ve výřezech a přešla do 

diapauzy. Za zcela opačných podmínek se lýkožrouti vyvíjeli v průběhu vegetační 

sezóny 2013. Převažovaly teplé a slunečné dny příznivé pro letovou aktivitu 

dospělců i vývoj nedospělých stádií. Toto počasí navíc trvalo až přibližně do konce 

první zářijové dekády. Navzdory tomu i poměrně vysokému procentu jedinců 

vyhodnocených tetrazoliovým testem jako schopných letu však na sledovaných 

lokalitách nebyla od poloviny srpna zaznamenána téměř žádná letová aktivita. Na 

lokalitách Škarez a Kubova Huť byli v některých feromonových lapačích ještě na 

přelomu srpna a září nalezeni odchycení lýkožrouti, ovšem vždy v počtu 

nepřevyšujícím 100 jedinců na lapač. Grafy s konkrétním průběhem letové aktivity a 

teplotními záznamy na sledovaných lokalitách jsou umístěny v kapitole o populační 
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dynamice l. smrkového.  Kromě vlivu nadmořské výšky byl prokázán i statisticky 

významný vliv pohlaví. To však může souviset se skutečností, že jedinci před 

biochemickými testy nebyli nijak tříděni a v testovaných skupinách téměř vždy 

převažovaly samice. Pokud byla do analýzy zařazena i denní teplotní minima a sumy 

stupňodní za týden, který předcházel odběrům a stanovením biochemické aktivity 

cytochromoxidáz, je zřejmé, že k největšímu poklesu procenta letuschopných jedinců 

docházelo většinou v době, kdy se k vlivu krátkého dne přidal i vliv nižších teplot. 

Zejména je to patrné v obdobích, kdy denní minima klesala mezi 5 až 8°C. N ěkterá 

pozorování však není možné vysvětlit ani výše uvedeným sledováním teplot a 

z dostupných informací v literatuře a vlastních pozorování vyplývá, že mezi další 

možná vysvětlení patří i stupeň napadení stromu – poškození lýka, z něhož 

odebíraní lýkožrouti pocházejí či jeho nutriční kvalita.  
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5 Závěry a praktická doporu čení v kontextu ČSN 48 1000 a 
vnitropodnikových p ředpis ů LČR, s.p. 
 

Hlavní závěry z provedených pozorování je možno shrnout v následujících bodech: 

 

1. Postupné ztráta schopnosti letu je u lýkožrouta smrkového řízena několika 

faktory, jejichž vzájemný vliv se prolíná. Prvotním signálem je zkracující se 

délka dne, na kterou lýkožrouti reagují přibližně od poloviny srpna postupným 

přechodem do imaginální diapauzy. Vliv délky dne je do značné míry 

modifikován teplotou, jak je patrné z meziročních srovnání i odlišností nejvýše 

položené lokality. Jako poměrně významná se jeví denní teplotní minima, 

přičemž nejvyšší pokles v procentu letuschopných jedinců byl vždy 

zaznamenán poté, co minima klesly k 5°C. Obdobn ě i na sumách stupňodní 

vypočtených za období bezprostředně před odběrem lýkožroutů k testování je 

možno vysledovat vliv teplotně méně příznivých period. 

2. V několika případech byli brouci schopní letu odebráni z výřezů ve větších 

počtech i v polovině září. Na sledovaných lokalitách však ve stejné době 

nebyli odchyceni do feromonových lapačů žádní lýkožrouti. Z dalších 

pozorování (uvedeno v předchozích DRV) vyplývá, že po polovině srpna 

dramaticky klesá i počet kladených vajíček, jelikož v souvislosti se vstupem do 

imaginální diapauzy je schopnost reprodukce postupně potlačována. I 

v případě, že se na konci srpna/počátku září vyskytne letová aktivita 

lýkožrouta, jde tedy většinou o přelety před přezimováním, jejichž cílem je 

nalezení vhodnějšího místa k přezimování a které podstupuje jen malé 

procento populace, přičemž brouci navíc nejsou schopni reprodukce. Riziko 

výraznějšího poškození porostů je v tomto období zanedbatelné. 

 

Návaznost zjištěných údajů na dokumenty řešící ochranu lesa před lýkožroutem 
smrkovým 

 

Poznatků shrnutých v této kapitole se dotýká především Příloha Z3 ke Smlouvě o 

provádění komplexních lesnických činností o prodeji dříví a Pokyn výrobně 

technického ředitele „Metodika kontrolní činnosti při zajišťování ochrany lesa proti 

kůrovcům“. V obou dokumentech je období letové aktivity stanoveno do 30. září, 
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přičemž do tohoto termínu je stanovena povinnost provádět kontroly zajišťující 

funkčnost obranných opatření – zejména pokládání dalších sérií lapáků, účinnost 

feromonových odparníků atd. Na základě poznatků, uvedených v této kapitole by 

bylo možné výše zmíněné dokumenty upravit tak, aby v případě, že v monitoračních 

feromonových lapačích nebude detekována letová aktivita lýkožrouta do konce 

srpna/začátku září, těžiště činností v ochraně lesa bude přesunuto spíše směrem 

k vyhledávání aktivních kůrovcových stromů, na což bude možno využít kapacitu, 

která by dle stávajících předpisů musela být vázána na udržování funkčnosti lapačů a 

lapáků.  
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KAPITOLA 3 – Popula ční dynamika lýkožrouta smrkového 
(Ips typographus (L.)) na sledovaných lokalitách 
 

1 Úvod 
 

U lýkožrouta smrkového, stejně jako u mnoha jiných druhů kůrovců, se vyskytuje 

fenomén známý jako sesterské rojení. To bylo pozorováno u všech generací a 

následuje s odstupem 2 – 3 týdnů po základním rojení. Při sesterském přerojení 

dochází k přeletu samic na stejný nebo zcela jiný strom, kde po regeneračním žíru, 

který je spojený s ovariálním cyklem kladoucích samic, pokračují v kladení vajíček 

(Zumr, 1995). Vývin sesterských a normálních pokolení se obvykle částečně 

překrývá. Početnost a síla sesterského rojení odvozeného od jarního rojení závisí na 

teplotě v jarních měsících. V letech s chladným a deštivým začátkem května se 

opozdí počátek jarního rojení. Pokud nepříznivé počasí pokračuje i během června, 

odpovídajícím způsobem se opozdí i první sesterské rojení, které proběhne až 

v první polovině července. V těchto letech k druhému sesterskému rojení nedochází, 

protože by období tohoto rojení teoreticky spadalo až na konec srpna či počátek září, 

kdy již (mimo jiné) nebývají dostatečně vhodné podmínky pro let. Naopak v letech 

s teplým a suchým koncem dubna a počátkem května, nastává jarní rojení již 

v polovině května a v případě teplého a suchého června dochází k sesterskému 

přerojení na počátku června. V těchto letech dochází ještě ke druhému sesterskému 

rojení na konci července a v srpnu. Počet sesterských rojení se mění i se stoupající 

nadmořskou výškou. Přes 60 % samiček zakládá první sesterské pokolení a 

20 – 35 % samiček zakládá druhé sesterské pokolení (Martinek, 1961). Důvodem 

sesterského přerojení je pravděpodobně hledání nového materiálu ke kladení vajíček 

a k regeneračnímu žíru. To zahrnuje ale také riziko uhynutí dříve, než přeletující 

samice naleznou nové vhodné místo. Kirkendall (1983) navrhl tři hypotézy, proč 

k sesterskému přerojení dochází:  

1) Hypotéza „úpadku“ - kladoucí samice se musí vypořádat s nedostatkem 

živin a přerojení jim dá prostor k nalezení nového hostitelského stromu a doplnění 

zásob.  
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2) Hypotéza „zelenějších pastvin“ - rizika smrti během přerojení jsou vyvážena 

výhodou kladení a následného vývoje potomstva v čerstvém materiálu.  

3) Hypotéza „přeplněnosti“ - noví potomci jsou ohroženi staršími larvami 

(vnitrodruhovým kanibalismem), proto dochází k přerojení.  

Podle studie Anderbranta a Lofqvista (1988), kteří provedli laboratorní 

experimenty zaměřené na sesterské přerojení, se samice ve výřezech s vysokou 

populační hustotou přerojily dříve než samice ve výřezech s hustotou nízkou. 

Po přerojení umožnili jedné třetině samic opakované páření se samci, avšak počet 

nakladených vajíček byl stejný u obou skupin. Dále zjistili že, hmotnost samic není 

korelována s počtem vajíček před ani po přerojení, velikost první snůšky nemá vliv na 

velikost druhé snůšky a obě snůšky mají zhruba stejný počet vajíček (Anderbrant and 

Lofqvist, 1988). Vedle lýkožrouta smrkového a lýkožrouta menšího (Ips amitinus) 

zakládá u nás sesterské pokolení i lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus (L.)) a 

dřevokaz čárkovaný (Tryponodendron lineatum) (Martinek, 1961). 

 



Projekty Grantové služby LČR 
Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta ke zvýšení efektivity ochranných zásahů 

27 
 

2 Materiál a Metody 
 

2.1 Lokality 

 

Terénní část experimentu probíhala v letech 2009 až 2012 na třech lokalitách lišících 

se nadmořskou výškou - Kubova Huť (1100 m n. m.), Škarez (800 m n. m.) a 

Hradiště (600 m n. m.). Lokality byly ve spolupráci s Lesním závodem Boubín 

vybrány tak, aby splňovaly následující parametry: 

1) Jižně orientovaný sklon svahu 

2) Průměrné stáří porostu 80 let 

3) Stupeň zakmenění 8 

4) Na každé lokalitě výskyt zapojeného porostu i porostní stěny 

5) Přímo na lokalitě nebo v jejím okolí populace lýkožrouta smrkového ve fázi 

gradace 

Na všech lokalitách byly každoročně instalovány monitorační feromonové lapače 

typu Theysohn (Theysohn Kunststoff GmbH, Salzgitter, Německo) s odparníky 

FeSex Typo (Ubik Karel, Praha, Česká republika). Odparníky byly v souladu 

s instrukcí výrobce měněny v intervalu 8 týdnů. Dále byly na všech lokalitách 

v průběhu března až dubna (v závislosti na nadmořské výšce) káceny stromové 

lapáky první série dle ČSN 48 1000, další série byly přikacovány dle potřeby poté, co 

v původních lapácích dosáhli lýkožrouti stádia larvy druhého až třetího instaru. 

 

2.2 Teplotní měření 

 

Na všech lokalitách byla měřena teplota vzduchu na slunci a ve stínu s pomocí 

dataloggerů Cometter (Comet Systems s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Česká 

republika). Měření probíhala v půlhodinových intervalech a pro výpočty prahů letové 

aktivity byl z naměřených hodnot vypočten tzv. pravý teplotní průměr, který je 

aritmetickým průměrem naměřených hodnot. 
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2.3 Sesterská přerojení 

 

V roce 2011 a 2012 byly na jaře na všech sledovaných lokalitách pokáceny stromové 

lapáky. Po začátku jarního rojení lýkožrouta smrkového a nalétnutí lapáků z nich byly 

na všech lokalitách připraveny výřezy o délce 50 - 60 cm vždy v počtu 12 výřezů na 

lokalitu. Výřezy byly zvoleny tak, aby jejich tloušťka, hustota napadení a stav lýka 

byly pokud možno stejné na všech lokalitách. Na každou lokalitu byly zároveň 

instalovány dvě klece tak, že jedna se nacházela na osluněném místě (Obr. 7 ) na 

okraji porostu a druhá uvnitř porostu ve stínu (Obr. 8 ). Rozměry klecí byly 1 x 1 x 

1 m, podstava tvořena voděodolnou OSB deskou, stěny kryté okenním pletivem proti 

hmyzu z polypropylenu a nosná konstrukce vyrobená ze střešních latí 5 x 4 cm. Aby 

nedocházelo k úniku pokusných jedinců spodní spárou mezi latí a OSB deskou, byl 

mezi ně při montáži nanesen silikonový tmel. Aby bylo možné pravidelně vkládat 

čerstvé výřezy a napadené výřezy odvážet k rozboru, svrchní část klece byla 

odklápěcí a uzavíratelná přitahovacími sponami, které zajistily dosednutí víka klece 

na konstrukci pláště v celé ploše. Mezi víkem a konstrukcí pláště bylo nalepeno 

dvojité okenní těsnění, bránící úniku lýkožroutů z klece (Obr. 8 ).  

Do každé klece bylo umístěno 6 napadených výřezů a šest výřezů čerstvých (opět 

o délce 60 cm). V týdenních intervalech pak bylo sledováno přeletování lýkožroutů 

z původních do čerstvých výřezů a závrty značeny barevnými křídami a spreji, aby 

bylo možné určit termín přerojení. Poté, co vývoj dceřiné generace ve 

starších výřezech dosáhl stádia larvy posledního instaru, případně kukly, byly tyto 

výřezy odvezeny do Českých Budějovic a rozebrány. Zároveň byla do klecí vložena 

další série čerstvých výřezů. Celkem byly takto instalovány tři série čerstvých výřezů, 

což spolu s původními napadenými výřezy z lapáků první série představuje 144 

výřezů o délce 50 - 60 cm a průměru zpravidla 20 - 30 cm. 

Při rozboru byly sledovány následující parametry:  

1) Obvod výřezu na svrchní a spodní části, délka výřezu (celková plocha lýka 

výřezu) 

2) Počet závrtů (dle barvy bylo možné určit stáří požerku, ke kterému závrt 

patřil) 

3) Délka chodeb úživného žíru 
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4) Délka matečných chodeb (pokud bylo možné přiřadit úživný žír 

k následující matečné chodbě, byla tato skutečnost zohledněna při 

statistickém vyhodnocení) 

5) Počet matečných chodeb 

6) Počet nakladených vajíček 

7) Počet larev, které se z vajíček vylíhly 

8) Počet larev, které dosáhly stádia posledního instaru/kukly 

Z výřezu byli rovněž vybráni všichni rodičovští brouci (pokud se v něm ještě nějací 

nacházeli) a buď pitváni bezprostředně po rozboru výřezů, nebo zamraženi pro 

pozdější zpracování. Cílem bylo zjistit pohlaví dospělců a u samic dokumentovat stav 

pohlavních orgánů, zejména se zaměřením na ovariální cykly. 

 

 

Obr. 7  - Klec na osluněném místě. 
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Obr. 8  - Klec uvnitř porostu ve stínu. 

2.4 Sesterské přerojení – poměr pohlaví u potomstva sesterských samic 

 
Závislost poměru pohlaví u potomstva samic ze sesterských přerojení na vzdálenosti 

od počátku mateřské galerie byla testována v roce 2013 jako doplněk experimentů 

z let 2011 a 2012. Na jaře 2013 byly na sledovaných lokalitách pokáceny stromové 

lapáky. Po jejich obsazení lýkožroutem smrkovým z nich byly odříznuty 1 m dlouhé 

výřezy (6 na každou lokalitu) a umístěny do klece na osluněném místě. Byly použity 

klece popsané v předchozím oddíle 2.3. Do každé klece bylo k 6 napadeným 

výřezům přidáno 6 čerstvých výřezů. V týdenních intervalech byly sledovány přelety 

lýkožroutů do čerstvých výřezů a závrty byly značeny barevnými spreji. Po ukončení 

přeletů byly staré výřezy z klece odebrány a v kleci byly ponechány pouze čerstvě 

napadené výřezy. Poté, co došlo k ukončení vývoje nové generace do stádia 

dospělce, byly výřezy převezeny do Českých Budějovic a rozebrány. Při rozboru byli 

vybráni všichni mladí brouci a u každého z nich zaznamenána vzdálenost mezi 

začátkem larvální chodby a začátkem chodby mateřské (pozice v požerku), také byla 

sledována délka mateřských chodeb. Mladí brouci byli uloženi jednotlivě do 96 

jamkových destiček a vypitvání za účelem zjištění pohlaví.  
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2.5 Statistické zpracování výsledků 

 

Výsledky byly vyhodnoceny v programu STATISTICA v. 7.2 (StatSoft Inc. Tulsa, OK, 

USA) za pomoci Principal Component Analysis (PCA). Výsledky zahrnující poměr 

pohlaví u potomstva sesterských samic byly graficky zpracovány a vyhodnoceny 

metodou Waldo statistics. 
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3 Výsledky  

3.1 Sesterská přerojení u lýkožrouta smrkového 

 

3.1.1 Popis průběhu sesterských přerojení v roce 2011 

 

3.1.1.1 Lokalita Hradiště, 600 m n. m. 

Na lapácích položených na lokalitě Hradiště se závrty ve větším počtu začaly 

objevovat v týdnu od 2. května 2011. Dne 26. května 2011 byly z lapáků připraveny 

výřezy a umístěny do klecí spolu s výřezy čerstvými. 

V klecích umístěných na slunci sesterské přelety proběhly v týdnech od 6. a 13. 

června 2011. V prvním týdnu se přerojilo 11 % samic a ve druhém 89 %. 

Následovalo druhé sesterské přerojení trvající čtyři týdny, přičemž největší počet 

přeletujících samic byl zaznamenán v prvním týdnu tj. od 4. července 2011, kdy 

přeletělo 41 % lýkožroutů. Následující týden se přerojila pouze 2 % a dále přeletělo 

36 % a 21 %. Třetí sesterské přelety se uskutečnily v týdnu od 1. srpna 2011, kdy 

došlo k přeletu všech sledovaných dospělců. V následujících týdnech již žádná 

aktivita nebyla pozorována (Obr. 10 ). 

V klecích umístěných ve stínu proběhlo první sesterské přerojení v týdnu od 13. 

června 2011. Průběh druhého přerojení byl obdobný jako v kleci umístěné na slunci. 

Trvalo čtyři týdny, přičemž v týdnu od 4. července 2011 přelétlo 34 % samic a 

v následujících třech týdnech 3 %, 31 % a 32 % z celkového počtu jedinců. Třetí 

sesterské přelety byly zaznamenány ve stejném termínu jako v osluněné kleci, tj. od 

1. srpna 2011 (Obr. 10 ). 
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Obr. 9 – Fotografie sesterských požerků. Vlevo je teprve počínající požerek, kde 
samice ještě nedokončila kladení, vpravo pak již plně rozvinutý požerek, který samice 
po vykladení opustila. 

 

3.1.1.2 Lokalita Škarez, 800 m n. m.  

Na lokalitě Škarez se závrty na lapácích začaly objevovat v týdnu od 2. května 2011. 

Dne 26. května 2011 byly z lapáků odříznuty výřezy a umístěny do klecí spolu 

s výřezy čerstvými. 

V klecích umístěných na slunci první sesterské přelety proběhly v týdnech od 6. a 13. 

června 2011. V prvním týdnu se přerojilo 17 % samic a ve druhém 83 %. Druhé 

sesterské přelety, stejně jako na lokalitě Hradiště trvaly čtyři týdny, v prvním týdnu od 

4. července 2011 přeletělo 25 % jedinců, následující týden pouze 3 %. V týdnech od 

18. a 25. července 2011 přelétlo 34 % a 38 % lýkožroutů. Třetí sesterské přerojení 

proběhlo o dva týdny později než na lokalitě Hradiště, tj. od 15. srpna 2011 (Obr. 10 ). 
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V klecích umístěných ve stínu proběhly první sesterské přelety v týdnu od 13. června 

2011, během něhož se přerojili všichni lýkožrouti. Druhé sesterské přelety trvaly 

stejně jako na níže položených lokalitách několik týdnů. Na počátku, v týdnu od 

4. července 2011, přelétlo 46 % jedinců. V následujícím týdnu nebyly žádné nové 

závrty zaznamenány a sesterské rojení pokračovalo až od 18. července 2011, kdy 

přelétlo 18 % samic. Následující týden se přerojilo zbylých 36 %. Třetí sesterské 

přelety probíhaly od 15. srpna 2011 a během jednoho týdne se přerojili všichni 

dospělci (Obr. 10 ). 

 

3.1.1.3 Lokalita Kubova Huť, 1100 m n. m. 

Závrty se na lapácích na lokalitě Kubova Huť začaly objevovat v týdnu od 16. května 

2011. Dne 26. května 2011 byly z lapáků odříznuty výřezy a umístěny do klecí spolu 

s čerstvými výřezy. 

První sesterské rojení bylo oproti ostatním lokalitám o čtyři týdny opožděno a rovněž 

trvalo delší dobu. V týdnu od 4. července 2011 se přerojilo 61 % lýkožroutů, 

následovalo přerušení v týdnu od 11. července 2011, kdy nepřelétly žádné samice. 

Rojení pokračovalo od 18. července 2011, kdy se přerojilo 15 % samic a 

v následujícím týdnu 24%. Druhé sesterské přelety probíhaly pouze v týdnu od 

15. srpna 2011. Třetí rojení na lokalitě Kubova Huť neproběhlo (Obr. 10 ). 

První sesterské rojení v kleci umístěné ve stínu trvalo dva týdny a to od 4. července 

2011, kdy se přerojilo 83 % lýkožroutů. V následujícím týdnu přelétlo 17 % jedinců. 

Druhé sesterské přelety proběhly v týdnu od 15. srpna 2011. Třetí přerojení v 1100 m 

n. m. neproběhlo (Obr. 10 ). 

 

3.1.2 Popis průběhu sesterských přerojení v roce 2012 

 

3.1.2.1 Lokalita Hradiště, 600 m n. m. 

První závrty se na lapácích položených na lokalitě Hradiště začaly objevovat v týdnu 

od 30. dubna 2012. 96 % lýkožroutů do lapáku naletělo v tomto a následujícím týdnu. 

Dne 15. května 2012 byly z lapáků odříznuty výřezy a umístěny do klecí spolu 

s výřezy čerstvými. 
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V klecích umístěných na slunci nejsilnější sesterské přelety proběhly v týdnech od 

21. května 2012 a 28. května 2012. V této době se přerojilo 96 % z celkového 

množství lýkožroutů. Zbylá 4 % přelétla v následujících dvou týdnech. Dne 

26. června 2012 byly staré výřezy odvezeny do Českých Budějovic a nahrazeny 

novými. Druhé sesterské přelety byly výrazně slabší a všechny samice se přerojily 

v týdnu od 9. července 2012. Třetí sesterské přelety byly zaznamenány pouze 

v týdnu od 9. srpna 2012. Ve výřezech však nebyly nalezeny žádné kladoucí samice 

a všechny chodby bylo možné označit jako regenerační žíry bez kladení (Obr. 10 ). 

V klecích umístěných ve stínu byla situace obdobná jako v klecích na slunci. První 

sesterské přerojení trvalo čtyři týdny. Od 21. května 2012 přelétlo během dvou týdnů 

91 % samic, zbytek lýkožroutů se přerojil v následujících čtrnácti dnech. Druhé 

sesterské přelety ve stínu začaly o týden dříve než na slunci a přerojilo se 56 % 

jedinců. Zbylých 44 % samic se přerojilo o týden později. Třetí sesterské přelety byly 

zjištěny pouze v týdnu od 9. srpna 2012 (Obr. 10 ). 

 

3.1.2.2 Lokalita Škarez, 800 m n. m.  

První závrty se na lapácích položených na lokalitě Škarez začaly objevovat v týdnu 

od 30. dubna 2012. 85 % brouků do lapáku naletělo v tomto a následujícím týdnu. 

Dne 15. května 2012 byly z lapáků odříznuty výřezy a umístěny do klecí spolu 

s čerstvými výřezy. 

V týdnu od 21. května 2012 začaly samice lýkožrouta smrkového přeletovat do 

čerstvých výřezů. Na rozdíl od lokality Hradiště se v tomto týdnu přerojilo pouze 8 % 

samic. Nejvíce samic (72%) se přerojilo v týdnu od 28. května 2012. V následujících 

dvou týdnech byly přelety spíše sporadické. Druhé sesterské přerojení trvalo tři 

týdny, přičemž od 25. června 2012 se přerojilo 26 % jedinců, následující dva týdny 

32 % a 42 % samic. Při třetím přerojení se v týdnu od 6. srpna 2012 přerojilo 92 % 

lýkožroutů a v týdnu od 20. srpna 2012 zbylých 8 % (Obr. 10 ). 

První sesterské přerojení proběhlo ve stínu o týden později než na slunci. Po 

28. květnu 2012 přelétlo do čerstvých výřezů 76 % samic. Následující týden již jen 

18 % a od 18. června 2012 přeletělo 5 % lýkožroutů. Průběh druhého sesterského 

přerojení se již od osluněné klece neodlišoval. V týdnu od 25. června 2012 se 

přerojilo 20 % jedinců, následující dva týdny pak 37 % a 43 % samic. V pořadí třetí 

přerojení bylo velmi slabé. Prakticky během něj do čerstvého výřezu přelétla jen 
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jedna samice v týdnu od 6. srpna 2012.  Podobně jako na lokalitě Hradiště ani tato 

samice v novém výřezu nekladla žádná vajíčka a vyhlodala pouze chodby 

charakteristické pro regenerační žír (Obr. 10 ). 

 

3.1.2.3 Lokalita Kubova Huť, 1100 m n. m. 

První závrty se na lapácích začaly objevovat v týdnu od 30. dubna 2012. 94 % 

brouků do lapáku naletěla v tomto a následujícím týdnu. Dne 15. května 2012 byly 

z lapáků odříznuty výřezy a umístěny do klecí spolu s čerstvými výřezy. 

První sesterské rojení trvalo čtyři týdny, samice začaly poprvé přeletovat v týdnu od 

21. května 2012, v kdy přelétlo 38 % jedinců. Následující týden to bylo 46 % samic, 

dále 15 % a v týdnu od 18. června 2012 přeletělo zbylé 1 %. Druhé sesterské 

přerojení proběhlo v týdnu od 2. července 2012, poté již nebyly žádné další přelety 

zaznamenány. Při třetím přerojení se v týdnu od 30. července 2012 přerojila pouze 

jedna samice, zbývající až v následujícím týdnu (Obr. 10 ). 

První sesterské rojení v kleci ve stínu začalo ve třetí květnové dekádě a trvalo až do 

třetího týdne v červnu, kdy se přerojilo 30 % samic. V předchozích týdnech se 

celkem přerojilo 70 % samic. Při druhém sesterském přerojení, které trvalo rovněž 

téměř pět týdnů, přelétlo 92 % samic v týdnu od 6. srpna 2012, zbylých 8 % před 

tímto termínem, zejména v týdnu od 2. července 2012. Třetí sesterské rojení nebylo 

zaznamenáno (Obr. 10 ). 
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Obr. 10 – Na obrázku je vynesena časová souslednost sesterských přeletů v letech 

2011 a 2012. Data z klecí na slunci a ve stínu jsou spojena dohromady. Na ose X je 

počet dní od začátku roku v dané sezóně, na ose Y je celkový počet závrtů za daný 

den v dané nadmořské výšce (popřípadě za období mezi kontrolami výřezů 

v klecích). 

3.1.3 Velikost snůšky během sesterských přerojení v roce 2011 

 
Rozborem výřezů z lapáků, které byly využity jako zdroj lýkožroutů pro experiment se 

sesterským přerojením v roce 2011, bylo zjištěno, že většina samic nakladla 

v průměru mezi 20 a 30 vajíčky. Maximální zjištěná snůška byla 45 vajíček. Během 

prvního přerojení velikost snůšky mírně poklesla a ve většině požerků bylo nalezeno 

jen 10 až 20 nakladených vajíček. Maximální snůška však byla 53 vajíček. Při 

druhém sesterském rojení již k dalšímu zmenšení velikosti snůšky nedošlo a 

pohybovala se opět mezi 20 – 30 vajíčky, přičemž maximum činilo 39. Ve čtvrtém 

ovariálním cyklu (třetí přerojení) většina samic nakladla 20 – 30 vajíček. Maximální 

počet činil 55 vajíček na samici (Obr. 11 ). 
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3.1.4 Velikost snůšky během sesterských přerojení v roce 2012 

 
V roce 2012 bylo rozborem lapáků zjištěno, že nejčastější velikost snůšky činila 30 – 

40 vajíček, přičemž 40 vajíček představovalo zároveň maximální snůšku. Při prvním 

přerojení byla průměrná snůška stejná jako v předchozím ovariálním cyklu, tj. mezi 

30 – 40 vajíčky, maximum bylo 43 vajíček. Při druhém přerojení se průměrná snůška 

rovněž nezměnila, maximum však vzrostlo na 72 vajíček. Při třetím přerojení většina 

samic vykladla pouze do 10 vajíček, maximum činilo 37 (Obr. 11 ). 

 

Obr. 11 – Bodový graf ukazuje počet vajíček snesených samicemi v jednotlivých 

ovariálních cyklech/sesterských přerojeních. Jeden bod představuje jednu samici. Je 

zřejmé, že velikost snůšky v prvních třech ovariálních cyklech je u většiny samic 

relativně stabilní. Na ose X je pořadí přerojení (0 znamená původní nálet do lapáků) 

v letech 2011 a 2012. Na ose Y je počet vajíček snesených jednotlivými samicemi.  
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3.1.5 Závislost intenzity přerojování na hustotě náletu v původním výřezu 

 
Z výsledků je zřejmé, že k výraznému zvýšení intenzity přerojování dochází již od 

hustoty 0,25 závrtu na dm2. Pokud byla hodnota nižší, přerojovalo se méně než 20% 

samic, při překročení této hodnoty to bylo zpravidla více než 20% a od hodnoty 0,5 

závrtu na dm2 byla závislost téměř lineární (Obr. 12 ). 

 

 

Obr. 12 – Bodový graf závislosti počtu přerojujících se samic na hustotě napadení 

v původním výřezu. Na ose X je hustota napadení (počet závrtů na dm2), na ose Y je 

celkový počet samic, které se přerojily z původního do čerstvého výřezu. Obrázek je 

rozčleněn dle vegetační sezóny (2011 a 2012) a nadmořské výšky. Jeden bod 

představuje jednu klec a sérii výřezů. 
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3.2 Sesterské přerojení – poměr pohlaví u potomstva sesterských samic 

 
Poměr pohlaví byl ve všech výřezech téměř 1:1 (Obr. 13 ) a vyhodnocení 

kompletních dat za pomoci metody Wald. stat. neprokázalo žádnou závislost pohlaví 

na pozici v požerku (Wald. stat.; p=0,2615; Wald-Stat=1,261; df=1).  

 

 

Obr. 13 – Výsledky hodnocení poměru pohlaví u potomstva samic ze sesterského 

přerojení. Osa x zobrazuje hodnotu poměru vzdálenosti vajíčka od počátku mateřské 

chodby na její celkové délce u samců a samic (osa y). Jeden bod označený 

kroužkem znamená jednoho lýkožrouta dceřiné generace. 
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4 Diskuze  

4.1 Sesterská přerojení  

 

V klecích na lokalitách Hradiště a Škarez se v roce 2011 přerojilo při prvním 

sesterském přeletu až 100 % samic. To odpovídá výsledkům Martinka (1956), který 

uvádí, že se v 550 m n. m. přerojilo 91 % samic. Na lokalitě Kubova Huť bylo 

procento přerojivších se samic mnohem nižší (41 %), což opět velmi dobře 

koresponduje s daty Martinka (1957). Dle jeho pozorování se v nadmořské výšce 

1050 m n. m přerojilo 65 % samic. Na rozdíl od našich experimentů měl Martinek 

(1957) klece umístěné v řídké smrčině (stupeň zakmenění 0,5). Lze tedy 

předpokládat, že byly spíše osluněné či v polostínu. Nižší počet samic přerojených 

v našich experimentech na slunci může být způsoben vyšší nadmořskou výškou 

lokality Kubova Huť, případně jejím celkově odlišným charakterem. Nízký počet 

samic přerojených ve stínu byl do značné míry ovlivněn umístěním klecí v hustém 

porostu (stupeň zakmenění 8). Vliv dopadajícího slunečního záření bylo tedy z této 

varianty pokusu možno zcela vyloučit. V roce 2012 byl během prvního přerojení 

počet přeletujících samic výrazně nižší než v roce 2011. Na lokalitách Hradiště (600 

m n. m.) a Škarez (800 m n. m.) se přerojilo přibližně jen 35 – 45 % samic. Na lokalitě 

Kubova Huť bylo naopak procento samic, které založily první sesterskou generaci, 

relativně vysoké – na slunci se přerojilo 74% samic, což lépe odpovídá pozorování 

Martinka (1956) i Nethererové a kol. (2001), která u brouků z nadmořské výšky 1000 

m n. m. uvádí přerojení 60 % samic. 

Rovněž průběh druhého sesterského přerojení v roce 2011 odpovídá údajům 

Martinka (1956). V 600 a 800 m n. m. během něj založilo nové pokolení až 19 % 

samic, což odpovídá Martinkem popisovaným 13% (v 550 m n. m.). Naproti tomu 

v kleci umístěné ve stínu v 1100 m n. m. napadlo čerstvé výřezy 90 % původních 

samic. Důvodem je pravděpodobně slabé přerojení první, po němž se ve výřezu 

nacházelo průměrně pouze 40 rodičovských samic. Toto přerojení na lokalitě Kubova 

Huť v nadmořské výšce 1100 m n. m. je v rozporu se studií Martinka (1961), který 

uvedl, že brouci nad 700 m n. m. se podruhé sestersky nepřerojují. Stejné údaje 

uvádí i Nethererová a kol. (2001). V roce 2012 se na lokalitách Hradiště (600 m n. 

m.) a Škarez (800 m n. m.) přerojilo od 11 do 38 % samic. To odpovídá výsledkům 

Nethererové a kol. (2001), která uvádí, že v nižších (300 m n. m.) a středních (600 m 
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n. m.) polohách se přerojilo 20 – 40 % samic. Na nejvýše položené lokalitě Kubova 

Huť (1100 m n. m.) došlo v roce 2012 k druhému přerojení u 10 – 14 % samic.  

Existenci druhého sesterského přeletu naopak potvrzuje práce Wermelingera a 

Seiferta (1999), podle níž se stoupající nadmořskou výškou klesá význam běžných 

generací a stoupá význam sesterských přeletů. 

Třetí přerojení, které bylo pozorováno po oba roky na lokalitách Hradiště (600 m n. 

m.) a Škarez (800 m n. m.) je v souladu s daty Nethererové a kol. (2001), kteří 

pozorovali třetí sesterské přerojení u lýkožroutů z nižších poloh (cca 300 m n. m.). 

Nethererová a kol. (2001) uvádějí, že ke třetímu přerojení došlo u přibližně 13% 

samic, což přibližně odpovídá námi zjištěným 10 – 20 % v roce 2011 a 6 – 16 % 

v roce 2012. Větší počet sesterských kladení odpovídá i studii Zumra a Soldána 

(1981) popisující u lýkožrouta smrkového tři ovariální cykly proložené periodami 

úživného žíru. Na základě toho může být tento druh zařazen mezi typické r-stratégy. 

(Zumr and Soldán, 1981). 

Pozorování druhého sesterského přerojení na lokalitě Kubova Huť (1100 m n. m.) je 

možné vysvětlit designem experimentu, kdy do pokusné klece byly vždy dodávány 

čerstvé výřezy. Obdobné údaje je možno nalézt i v práci Annily (1969), který uvádí, 

že limitující faktory pro založení sesterských pokolení jsou především teplota/počasí 

a potravní nabídka v podobě stromů v blízkém okolí vhodných pro regenerační žír a 

kladení. Obdobně i Anderbrant a Lofqvist (1988) popisují, že četnost přerojení stoupá 

s populační hustotou v místě původní infestace. To se podařilo potvrdit i analýzou 

vlastních dat z let 2011 a 2012. Dostatečná potravní nabídka v podobě čerstvých 

atraktivních výřezů a zároveň nižší vhodnost výřezů původních (např. vlivem 

vyschnutí, hustoty napadení atd.) tedy zřejmě způsobily vyšší četnost přerojení na 

lokalitě Kubova Huť.  

Dalším výsledkem, který je v souladu s dříve publikovanými pracemi je pozorování 

z roku 2012, kdy na konci vegetační sezóny sice docházelo k nečetným přeletům, 

ovšem rozborem výřezů bylo zjištěno, že žádná z přelétnuvších samic nekladla a 

všechny chodby bylo možno označit jen jako regenerační žír. Podobná pozorování je 

možno dohledat v práci Annily (1969), který uvádí, že na konci vegetační sezóny byly 

snůšky jen nečetné, a v publikacích Anderbranta (1986) a Nethererové a kol. (2001), 

kteří u samic ze třetího přerojení nepozorovali kladení. 

V našem experimentu se počet vajíček nakladených během jednotlivých přerojení 

nikterak významně nelišil s výjimkou třetího přerojení v roce 2012, kdy byl počet 
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nižší. Většinou však bylo v galeriích nalezeno 20 – 40 vajíček. Shodné údaje 

publikoval Annila (1969), který ve stejné souvislosti cituje práce Saalase (1949) a 

Uchidy a Nakashimy (1961), podle nichž se v požercích nacházelo zpravidla 20 – 60 

vajíček. Anderbrant a Lofqvist (1988) nepozorovali odlišnosti mezi velikostí snůšky 

mezi prvním a druhým ovariálním cyklem. Zároveň tito autoři uvádějí, že 

nepozorovali rozdíl ve velikosti snůšky při rozdílných hustotách napadení. Stejný 

výsledek byl zjištěn i analýzou našich dat.  

Hustota napadení však hraje klíčovou úlohu v počtu realizovaných sesterských 

přerojení. Dle našich výsledků je tato závislost v podstatě lineární a s populační 

hustotou stoupá počet přeletujících samic. K obdobným výsledkům dospěli i Annila 

(1969), Anderbrant a Lofqvist (1988) a Nethererová a kol. (2001). 

 

4.2 Poměr pohlaví u potomstva sesterských samic 

 

Nepodařilo se nám potvrdit hypotézu, že by u sesterského přerojení vznikal jiný 

poměr pohlaví než u řádného rojení, ani že by pozice vajíčka v požerku udávala 

pohlaví mladého jedince. 
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5 Závěry a praktická doporu čení v kontextu ČSN 48 1000 a 
vnitropodnikových p ředpis ů LČR, s.p. 

 

Hlavní závěry s potenciálem praktického využití je v bodech možno shrnout 

následovně: 

1. Sesterské přerojení nastupuje poměrně významné procento samic (Tab. 2), 

takže riziko poškození okolních porostů např. při přerojení z lapáků a skládek 

v případě, že nebudou včas asanovány, je značné. V následující tabulce jsou 

shrnuty výsledky pozorování za roky 2011 a 2012. 

 

Tab. 2 – Procento samic, které se přerojily během experimentů v letech 2011 a 

2012. V nadmořské výšce 600 a 800 m n. m. byla vždy pozorována tři sesterská 

přerojení, v nadmořské výšce 1100 m n. m. pouze dvě. Slunce označuje výsledky 

z klece umístěné na osluněném okraji porostní stěny, Stín označuje klec 

umístěnou uvnitř porostu. 

2011  Hradiště Škarez 

přerojení  Slunce Stín Slunce Stín 

1 26.5.2011 - 30.6.2011 100 % 45 % 78 % 54 % 

2 31.6.2011 - 30.7.2011 19 % 8 % 17 % 10 % 

3 31.7.2011 - 29.8.2011 15 % 22 % 16 % 13 % 

 

2011  Kubova Huť 

přerojení  Slunce Stín 

1 26.5.2011 - 26.7.2011 41 % 18 % 

2 27.7.2011 - 29.8.2011 15 % 90 % 

3  0 % 0 % 

 

2012  Hradiště Škarez 

přerojení  Slunce Stín Slunce Stín 

1 15.5.2012 - 12.6.2012 35 % 7 % 43 % 45 % 

2 13.6.2012 - 17.7.2012 11 % 21 % 36 % 38 % 

3 17.7.2012 - 5.9.2012 0 % 8 % 6 % 0 % 
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2012  Kubova Huť 

přerojení  Slunce 

1 15.5. 2012 - 20.6. 2012 74 % 

2 20.6. 2012 - 17.7. 2012 11 % 

3 17.7.2012 - 5.9.2012 17 % 

 

 

2012  Kubova Huť 

přerojení  Stín 

1 15.5. 2012 - 26.6. 2012 30 % 

2 26.6. 2012 - 5.9. 2012 14 % 

3  0 % 

 

 

2. V porovnání s literaturou z přelomu 50. a 60. let je zřejmé, že došlo k nárůstu 

v počtu sesterských přerojení o jedno. V nižších polohách jsme tak 

zaznamenali tři namísto dvou, ve vyšších polohách pak dvě namísto jednoho. 

I toto pozorování dobře dokumentuje pozitivní vliv globální změny klimatu a 

především nárůstu teplotních průměrů, který je v posledních několika 

dekádách dobře zdokumentován, na populační dynamiku hmyzu. 

3. Nebyl prokázán žádný rozdíl v počtu nakladených vajíček mezi sesterskými 

samicemi a samicemi z řádných generací. Vzhledem k tomu, že většina 

samců uhynula v první sérii výřezů a jen zanedbatelné procento bylo nalezeno 

živé pod kůrou původních výřezů, či přelétlo spolu se samicemi do výřezu 

nového, je možné říci, že bez ohledu na absenci páření se minimálně během 

prvních dvou sesterských přeletů plodnost samic nemění. Z hlediska rychlosti 

namnožení lokálních populací a následná poškození porostů tedy představují 

sesterská přerojení stejné riziko, jako řádné generace. U třetího přerojení byl 

počet nakladených vajíček nižší, což však vzhledem k načasování bylo spíše 

způsobeno zkracujícím se dnem na konci vegetační sezóny, postupným 

přechodem do imaginální diapauzy a s tím spojeným ukončováním 

reprodukce. 

4. Nepodařilo se prokázat, že by pozice v požerku měla u snůšek sesterských 

samic vliv na pohlaví potomstva. Poměr pohlaví byl přibližně 1:1, stejně jako 
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u samic řádné generace bezprostředně po páření. I z tohoto pozorování 

vyplývá, že sesterská pokolení představují stejné riziko jako řádné generace. 

5. Časová souslednost sesterských přerojení – z nasbíraných dat vyplývá, že 

v nižších polohách (v našem případě 600 a 800 m n. m.) je třeba počítat 

s možností prvního a druhého přerojení již 20 dní poté, co byl zaznamenán 

první nálet do lapáku. Mimo samotné rychlosti kladení vajíček je samozřejmě 

počátek přerojení ovlivněn i počasím (např. déšť) a může tak k němu dojít i po 

40 dnech. Ke třetímu přerojení dochází zpravidla po 30 – 40 dnech. 

V nadmořské výšce 1100 m je s prvním přerojením rovněž třeba počítat již po 

20 dnech, ke druhému však dochází výrazně později – po 40 až téměř 80 

dnech. Společně s bodem 6, který řeší závislost procenta přeletujících samic 

na hustotě napadení, je třeba vzít výše uvedené poznatky do úvahy 

především při načasování termínu asanace lapáků.  

6. Z výsledků je zřejmé, že k výraznému zvýšení intenzity přerojování dochází již 

od hustoty 0,25 závrtu na dm2. Pokud byla hodnota nižší, přerojovalo se méně 

než 20 % samic, při překročení této hodnoty to bylo vždy více než 20 % a od 

hodnoty 0,5 závrtu na dm2 byla závislost téměř lineární.  

 

Návaznost zjištěných údajů na dokumenty řešící ochranu lesa před lýkožroutem 

smrkovým 

 

Dle ČSN 48 1000 je stupeň napadení nižší než 0,5 závrtu na dm2 považován za 

slabý. Již od tohoto stupně napadení však významně stoupá procento 

přerojujících se samic, přičemž s 50 % přerojujících se samic je třeba počítat již 

kolem hustoty 1 závrt na dm2. Tento stupeň napadení je již považován za střední, 

přičemž dle Pokynu výrobně technického ředitele LČR, s.p. (dále jen Pokyn VTŘ) 

je doporučeno přikacovat další lapáky, pokud je středního stupně napadení 

dosaženo ihned zpočátku rojení a je zřejmé, že toto dále pokračuje. Z pohledu 

získaných poznatků o sesterském přerojení u lýkožrouta smrkového se toto 

doporučení jeví jako odůvodněné. Při dodržení kontrolních intervalů 7–10 dní a 

týdenní lhůty pro položení lapáků dalších sérií, kterou vymezuje smluvním 

partnerům Příloha Z3 „Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a 
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prodeji dříví“ (dále jen Příloha Z3), by měla být další série lapáků položena 

v předstihu před počátkem sesterského přerojení. Jako potenciálně problematické 

se naopak jeví odstavce věnované načasování asanace lapáků a kůrovcového 

dřeva. Dle Pokynu VTŘ by lapáky měly být asanovány v době, kdy dosahuje 

délka larválních chodeb 2 – 3 cm. V této době se larvy nacházejí zpravidla na 

konci druhého až počátku třetího larválního instaru. Při započtení doby, která je 

nutná pro dosažení tohoto stupně vývoje a doby, kterou vymezuje Příloha Z3 

smluvním partnerům na asanaci lapáků (dva týdny), je téměř jisté, že 

k sesterskému přerojení dojde. Na základě výpočtu sum stupňodní byla mezní 

bezpečná doba do asanace lapáku stanovena do 30 dní od jejich prvního 

napadení. Je-li na počátku zjištěno při kontrolách střední napadení, může být 

riziko spojené se sesterským přerojením částečně eliminováno přikácením další 

série lapáků. V případě slabého stupně napadení či postupného přibývání závrtů 

však vzniká i při dodržení platných předpisů dostatečné časové okno pro úspěšný 

průběh sesterského přerojení významného procenta lýkožroutů. U stojících 

lapáků je situace odlišná, jelikož Příkazem generálního ředitele LČR, s.p. (dále 

jen Příkaz GŘ) je stanoveno, že k asanaci musí dojít tři až čtyři týdny po prvním 

napadení. Obdobná úprava by zřejmě byla možná i u klasických stromových 

lapáků. 
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KAPITOLA 4 - P řezimování nedosp ělých vývojových stádií 
lýkožrouta smrkového 
 

1 Úvod 
 

Lýkožrouti nejčastěji přezimují ve stadiu dospělce, ale v některých případech, jako 

jsou například nedokončené generace (ať již řádné či sesterské) založené na konci 

vegetační sezóny, mohou malá procenta lokálních populací přezimovat i ve stádiu 

larev vyšších instarů, případně kukly (Zumr, 1985, 1995). Všeobecně však převažuje 

přezimování ve stádiu dospělce, což platí zvláště ve vyšších polohách (Führer a 

Chen, 1979, Schopf, 1989, Doležal, 2000).  

Pokud již mladí dospělci nestačí před nástupem zimní sezóny vyletět a nalézt 

vhodnější zimoviště, přezimují na stejném místě, kde probíhal vývoj. Pokud je lýko již 

příliš narušené předchozím žírem a opadává k patě kmene, přezimuje určité 

procento lýkožroutů ve vrstvě opadané kůry v jeho bezprostředním okolí. Někteří 

autoři uvádějí, že ve střední Evropě takto přečkává zimu 7 – 10 % populace (Zumr, 

1982). Dle údajů ze Skandinávie takto přezimuje většina lýkožroutů tamních 

populací. V našich podmínkách se s podobným způsobem přezimování můžeme 

setkat na územích, kde proti lýkožroutu smrkovému není zasahováno a vlivem 

ponechání aktivních souší v porostu může dojít k opadání kůry, v níž se přezimující 

lýkožrouti nacházejí (Obr. 14, 15 ).  
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Obr. 14 – Kůra, v níž přezimují lýkožrouti smrkoví, postupně opadává z aktivních 

kůrovcových souší. Kůra leží na povrchu sněhové pokrývky, takže lýkožrouti jsou 

dobře chráněni před nadměrnou vlhkostí vzniklou při tání sněhu, která by snižovala 

úspěšnost přezimování. Vrstva opadané kůry dosahuje mnohdy i několik desítek cm. 

Fotografie byla pořízena v únoru 2013 poblíž křižovatky Vaňkova a Bavorská cesta 

v Národním parku Šumava.  

 

Přezimující lýkožrouti jsou kromě okolní teploty schopni sledovat rovněž délku světlé 

fáze dne, která hraje klíčovou úlohu pro jejich další vývoj, a to i přesto, že v zimním 

období je navíc povrch kůry ležících napadených stromů často překryt silnou vrstvou 

sněhu (Führer a Chen, 1979). 
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Obr. 15 – Detail úlomku kůry sebraného pod stromem na povrchu sněhu. Šipky 

označují živé přezimující lýkožrouty.  

 

S tématem přezimování úzce souvisí problematika tzv. bodu podchlazení, tedy 

teploty, při níž začíná v roztoku samovolný růst ledových krystalů. Hmyz během 

přezimování programově snižuje svůj bod podchlazení (SCP). Děje se tak několika 

mechanismy, z nichž patrně nejznámější je zbavení se nukleátorů ledu (např. 

v podobě hrubých částic potravy v trávicím traktu), případně akumulace látek 

s kryoprotektivním účinkem, nejčastěji glycerolu, který jako metabolit glykogenu 

v důsledku zpomalení metabolismu během diapauzy není dále zpracováván. 

Problematice měření SCP u mladších vývojových stádií a dospělců lýkožrouta 

smrkového se věnoval poprvé Annila (1969) (Obr. 16 ). Hansen et al. (1982) a Schopf 

(1985) uvádí, že přezimující dospělci lýkožrouta smrkového přežívají i podchlazení 

pod – 25°C. Obdobné výsledky jsme získali i b ěhem vlastních pozorování (Košťál et 

al. 2011) a to nejen u lýkožrouta smrkového (Obr. 17 ), ale i u lýkožrouta lesklého 

(Obr. 18 ).  
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Obr. 16 – Výsledky měření bodu podchlazení larev (linie 1), kukel (linie 3), dospělců 

sbíraných 27. září (linie 2), dospělců sbíraných 27. září, jejichž střevo neobsahovalo 

zbytky potravy, které by fungovaly jako nukleátor ledu (linie 4), dospělců sbíraných 

8. prosince (linie 5). Zobrazena je vždy četnost výskytu měření daného SCP. 

Přeloženo a upraveno dle Annily (1969). 
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Obr. 17 – Výsledky měření bodu podchlazení u dospělců lýkožrouta smrkového, kteří 

byli odebíráni v měsíčních intervalech z lokalit Hluboká nad Vltavou (350 m n. m.) a 

Kubova Huť (1100 m n. m.). Kromě bodu podchlazení je zobrazena i souhrnná 

koncentrace cukrů a polyolů a osmolalita hemolymfy. Přeloženo a upraveno dle 

Košťála et al. (2011).  
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Obr. 18 – Sezónní změny bodu podchlazení (SCP) u přezimujících jedinců 

lýkožrouta lesklého. Bílé sloupce představují světlé lýkožrouty a černé sloupce tmavé 

lýkožrouty. Každý sloupec zobrazuje průměrnou hodnotu ± SD (n = 8 – 24 jedinců, 

viz Materiál a Metody). Rozdíly mezi světlými a tmavými jedinci byly vyhodnoceny 

Studentovým t-testem (průkazný pouze v jednom případě, *P < 0.05). Vliv data 

odběru byl testován ANOVOU následovanou post - hoc Bonferroniho testem 

mnohočetných porovnání (sloupce s různými písmeny jsou signifikantně odlišné). 

Horizontální čárkované čáry označují teploty, při kterých byly testy prováděny. 

 

Jinou strategií, kterou hmyz běžně využívá, je tzv. vyhýbání se zmrznutí (freezing 

avoidance). U lýkožrouta smrkového se s touto strategií můžeme rovněž setkat 

(Doležal a Sehnal, 2007). Ve snaze vyhnout se vyšší vlhkosti v lýku, přezimují 

lýkožrouti v malých komůrkách v kůře, přičemž zároveň snižují i s vlhkostí spojené 

riziko zvýšené úmrtnosti vlivem houbových patogenů. 
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2 Materiál a metody 
 
Napadené výřezy byly získány na přelomu září a října na lokalitě Kubova Huť 

(1100 m n. m.). Po převozu do Českých Budějovic byly rozděleny na 50 cm dlouhé 

sekce. Kontrolní skupina výřezů byla odkorněna a rozebrána ihned za účelem zjištění 

procenta larev, kukel a dospělců, kteří se v nich nacházeli.  Ostatní výřezy byly 

umístěny do inkubátorů nastavených na konstantní teploty 0, 5 a 10°C, p řípadně 

ponechány venku na dvoře Entomologického ústavu na osluněném a zastíněném 

(pod stromy) místě, přičemž přímo na výřezech byly umístěny dataloggery měřící 

teplotu vzduchu v půlhodinových intervalech. Po dvou, šesti a dvanácti týdnech bylo 

vždy několik výřezů z každé skupiny rozebráno a zjištěn počet larev, kukel a 

dospělců, kteří se v nich nacházeli. 
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3 Výsledky 
 
V kontrolních výřezech se na počátku pokusu nacházelo průměrně cca 50% larev 

posledního instaru, 40% kukel a 10% dospělců (Obr. 19, Obr. 20 ). Postupný vývoj 

byl zaznamenán ve všech teplotních variantách s výjimkou 0°C, kde byla 

zaznamenána vysoká mortalita, a výsledky nebylo možné odpovídajícím způsobem 

vyhodnotit. Navzdory tomu však i zde byla u několika kukel pozorována imaginální 

ekdyse.  Nejrychlejší vývoj byl zaznamenán v teplotě 10°C, kde 12 týdn ů stačilo 

všem jedincům k dosažení stádia dospělce. Ve všech variantách pokusu byla 

zaznamenána zvýšená úmrtnost částečně způsobená vysycháním lýka výřezů, 

částečně houbovými patogeny. U většiny živých lýkožroutů, jejichž kutikula nebyla 

zcela ztmavlá, byly při pitvě nalezeny zbytky potravy v různých částech trávicí 

trubice. Naproti tomu u brouků zcela tmavých nebyla nalezena potrava nikdy a střevo 

bylo prázdné. 
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Obr. 19 – Vývoj lýkožrouta smrkového v teplotách 0, 5 a 10°C.  Na ose y je 

zakresleno procento jedinců, kteří se nacházeli v daném vývojovém stádiu. Pokus 

probíhal od října 2011. 



Projekty Grantové služby LČR 
Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta ke zvýšení efektivity ochranných zásahů 

59 
 

 

Obr. 20 - Vývoj lýkožrouta smrkového v terénu na osluněném a zastíněném místě. 

Na ose y je zakresleno procento jedinců, kteří se nacházeli v daném vývojovém 

stádiu. Pokus probíhal od října 2011. 
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4 Diskuze 
 

Kladení vajíček probíhá u lýkožrouta smrkového v rozmezí teplot 12 – 33 °C, za 

optimum se považuje teplota 29°C. Za pomoci nelineá rního Logan/Lactinova modelu 

byla minimální teplota pro vývoj vajíček stanovena jako 7,9 °C, vývoj larev 8,7°C, 

vývoj kukel 1,6°C a celkový preimaginální vývoj 5,8 °C (Wermelinger a Seifert, 1999). 

V teplotách 15 – 29°C stoupá rychlost vývoje lineár ně s teplotou. Embryonální vývoj 

trvá v tomto rozmezí teplot 3 – 12 dní, larvální vývoj 11 – 30 dní a stádium kukly 2 – 

11 dní.  

Údaje o prahových teplotách pro vývoj, příjem potravy a pohybovou inaktivitu 

lýkožrouta smrkového se u různých autorů i značně odlišují. Dle Hennigse (1907) je 

vývojový práh lýkožrouta smrkového 12°C, podle Schi mitscheka (1931) 10°C. 

Willmann (1951) stanovil prahovou teplotu pro vajíčka 8°C, pro larvy 7,8°C a pro 

kukly 7°C. Na základ ě vlastních pozorování Annila (1969) určil jako vývojový práh 

lýkožrouta smrkového 5°C. Annila (1969) zmi ňuje rovněž poprvé rozdíl mezi 

chladově aklimovanými a neaklimovanými jedinci, kdy u dostatečně chladově 

adaptovaných lýkožroutů zaznamenal pohybovou aktivitu i v rozmezí 0 – 5°C a již při 

teplotě 5°C pozoroval pr ůběžný žír. 

Vlastní experimenty s vývojem lýkožroutů v nízkých teplotách po dobu 2, 6 a 12 

týdnů prokázaly přímou závislost rychlosti vývoje na teplotě, zmiňovanou i 

Wermelingerem a Seifertem (1998). Nejrychlejší vývoj byl zaznamenán při 

konstantních 10°C a na oslun ěném místě v terénu, kde 12 týdnů představovalo 

dostatečnou dobu pro dokončení pre-imaginálního vývoje všech jedinců. Nízké 

teploty tedy nezabránily vývoji nedospělých stádií, který pokračoval až do přelomu 

prosince a ledna, kdy vysoké procento populace dosáhlo stádia dospělce. Obdobné 

pozorování můžeme učinit v přírodě, kdy na počátku jarního rojení nacházíme ve 

feromonových lapačích mimo lýkožroutů tmavých i jedince s různým stupněm 

ztmavení kutikuly. Mimo jedinců téměř tmavých s ukončeným úživným žírem se vždy 

vyskytuje i nezanedbatelné procento světlých brouků. Kromě samotného úživného 

žíru, který je s tmavnutím kutikuly nejčastěji spojován (Schopf, 1985, 1989), může 

hrát roli i fakt, že tmavnutí kutikuly je chemický proces, jehož rychlost je do značné 

míry ovlivněna teplotou (McNee et al., 2000; Andersen, 2010). Údaje o vývoji larev a 

kukel lýkožrouta smrkového poměrně dobře odpovídají práci Annily (1969), který na 
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rozdíl od některých výše uvedených autorů také pozoroval probíhající vývoj i 

v poměrně nízkých teplotách. Pravděpodobným vysvětlením je původ zkoumaných 

jedinců - Wermelinger a Seifert (1999) stanovovali teplotní prahy s využitím tzv. 

sandwichového chovu (Wermelinger a Seifert, 1998), který je navzdory vhodnosti pro 

podobné experimenty podstatně odlišný od přírodních podmínek. Jejich lýkožrouti 

navíc pocházeli z laboratorního chovu, který probíhal v podmínkách dlouhého dne a 

optimální teplotě. Naproti tomu Annilova (1969) i naše pozorování využívala chladově 

adaptované jedince, odebrané z přírody.  
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5 Závěry a praktická doporu čení v kontextu ČSN 48 1000 a 
vnitropodnikových p ředpis ů LČR, s.p. 
 

Hlavní závěry s potenciálem praktického využití je v bodech možno shrnout 
následovně: 
 

1. Vývoj nedospělých stádií lýkožrouta smrkového postupně probíhá i za nízkých 

teplot během podzimu a zimy a mírný průběh tohoto období (bez 

dlouhodobých teplot nižších než  -5°C) vede k tomu,  že na přelomu prosince a 

ledna dokončí část lýkožroutů vývoj do dospělce. Úspěšnost přezimování 

takovýchto nedokončených generací je samozřejmě nižší než v případech, 

kdy do přezimování vstupují mladí dospělci s ukončeným úživným žírem. Dle 

vlastních předběžných výsledků je úspěšnost přezimování generace, která jej 

nastupuje ve stádiu larev a kukel, přibližně 60 %.  

2. Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou druhy poměrně dobře adaptované 

na přežití zimy i v nadmořských výškách nad 1000 m n. m. Díky hromadění 

několika desítek látek s kryoprotektivním účinkem a dalším adaptacím 

přežívají diapauzní a postdiapauzní dospělci dlouhodobě i teploty nižší než     

-15°C a krátkodob ě i nižší než -25°C. Ztráty energie p ři přezimování jsou 

schopni kompenzovat žírem během období s nadnulovými teplotami. Obecně 

lze říci, že větší nebezpečí představují teplé zimy, kdy dochází k rychlejšímu 

vyčerpání energetických rezerv, které pak brouci nejsou v případě přílišného 

narušení lýka schopni kompenzovat žírem.  

 

Návaznost zjištěných údajů na dokumenty řešící ochranu lesa před lýkožroutem 
smrkovým 
 

Poznatků shrnutých v této kapitole se dotýká z relevantních dokumentů pouze 

Příloha Z3, která dle ustanovení I), oddílu 2), písmena a) ukládá smluvním 

partnerům zpracovat nejpozději do 30 dnů a asanovat (odvozem nebo 

odkorněním) do 31. března (v polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) veškeré 

kůrovcové dřevo předané v období od 1. října do 15. března (v polohách nad 800 

m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dní neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti 

lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní. 

Zpracované ležící dřevo tak může být ponecháno na lokalitách až do 15. března, 
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resp. 15. dubna následujícího roku. Zvláště v horských polohách, kde je běžná 

vyšší sněhová pokrývka, včasná asanace nemusí být proveditelná (nepřístupnost 

lokality, skládka dřeva pod sněhem). Vrstva sněhu však funguje jako tepelná 

izolace, která zajišťuje, že teploty v lýku budou po celé zimní období oscilovat 

mezi 2 až -2°C bez ohledu na teploty vzduchu nad sn ěhem. To zajistí výrazně 

vyšší úspěšnost přezimování lýkožroutů i v případě, že se na konci vegetační 

sezóny nacházejí ve stádiu larev a kukel. Během současného projektu se nám 

podařilo na podobných skládkách najít ještě počátkem jara živé larvy posledního 

instaru a kukly, které byly celou dobu zakonzervovány sněhovou pokrývkou a 

po přenesení do laboratoře bez problémů dokončily vývoj. Pokud se nepodaří 

včas kůrovcové dřevo asanovat, představují tyto skládky výrazné ohrožení 

okolních porostů. Jako vhodnější se jeví stanovit nutnost asanace odvozem ihned 

po zpracování, pokud to klimatické podmínky dovolují. 
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KAPITOLA 5 – Další témata řešená v pr ůběhu projektu a 
možné nám ěty pro navazující výzkum 
 
V rámci projektu „Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta ke zvýšení 

efektivity ochranných zásahů“ byla řešena i celá řada dalších témat, která sice 

nemají přímý praktický dopad, ale vesměs navazují na okruhy popsané v kapitolách 

1 – 3 a umožňují buď jednoznačnější interpretaci dosažených výsledků, nebo 

prohlubují dosavadní znalosti o ekofyziologii a fyziologii lýkožrouta smrkového. Níže 

jsou stručně rekapitulovány ty, které je možno považovat za nejvýznamnější, a 

rovněž témata, která z prováděného výzkumu vyplynula a jeví se jako perspektivní 

pro navazující výzkum. 

1 Fyziologie trávení u lýkožrouta smrkového 
 

V minulosti se příjmem potravy u lýkožrouta smrkového, případně dalších druhů 

dřevokazného hmyzu, a jejím následným využitím nezabývali prakticky žádní autoři a 

s výjimkou termitů, kteří tráví celulózu s poměrně vysokou účinností a kteří jsou 

poměrně častým modelovým druhem obdobných studií, není dostatek informací, na 

které by bylo možno navázat, případně je využít k porovnání výsledků.  

Celulóza z lýka, kterým se živí lýkožrout smrkový, může být enzymaticky rozložena 

na jednotky glukózy využitelné jako zdroj energie. Jde však v rámci hmyzu o 

poměrně málo četný způsob získávání energie, proto byly jako metodický podklad a 

srovnávací materiál pro tuto studii využity právě informace o termitech. U termitů je 

popsáno několik způsobů enzymatického rozkladu celulózy – některé druhy využívají 

symbiotické bakterie nebo prvoky, druhá skupina druhů disponuje vlastními 

celulázami a třetí skupina tráví celulózu s pomocí ektosymbiózy s houbami. 

Z čeledi Curculionidae byly mechanismy trávení dosud zkoumány jen u Ips pini a 

Dendroctonus fronatlis, avšak jejich střevní bakterie karboxymethylcelulózu nebyly 

schopny rozštěpit. V dostupné literatuře lze dohledat několik dalších studií, které se 

zabývají brouky z čeledí tesaříkovitých a vrubounovitých a které u některých jejich 

zástupců demonstrují schopnost štěpit celulózu s pomocí bakteriálních či houbových 

symbiontů, případně vlastní enzymatickou výbavou. Často je možno přítomnost 

symbiotických mikroorganismů, které se podílejí na trávení celulózy, předvídat již na 
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základě morfologie trávicí trubice. Oddíly, kde se příslušné symbiotické organismy 

vyskytují, jsou často zvětšené, případně více členité. U termitů je takto výrazně 

zvětšen zadní oddíl střeva, u tesaříků naopak oddíl střední, případně přední. Naopak 

relativně malé a krátké zadní střevo může naznačovat, že hmyz tráví celulózu vlastní 

enzymatickou výbavou. 

U lýkožrouta smrkového jsme se soustředili na zmapování aktivity enzymů ze skupin 

lipáz, proteáz a glukosidáz. K jejich detekci jsme kromě orientačních metod 

s obecnými substráty využili i vysoce specifické fluorescenční substráty. Kromě 

prostého zmapování enzymatické aktivity je za významný výsledek možno považovat 

důkaz, že v trávicím traktu lýkožrouta smrkového dochází k enzymatickému rozkladu 

celulózy, přičemž se zdá být pravděpodobné, že se jedná o vlastní celulolytický 

systém. Tuto skutečnost potvrzuje i morfologie trávicí trubice lýkožrouta smrkového, 

která postrádá útvary, charakteristické optimalizující činnost symbiotických 

mikroorganismů, jako jsou nejrůznější komory, vychlípeniny a rozšířeniny. Mimo to 

bylo pH optimum detekovaného enzymu poměrně nízké (Obr. 21 ), což rovněž 

snižuje pravděpodobnost jeho symbiotického původu, jelikož v takovém případě by 

optimum leželo spíše v neutrální či mírně zásadité oblasti. 

 

 

Obr. 21 - Graf zobrazuje detekci celulázové aktivity v rozmezí pH 2 – 12. Osa y 

zobrazuje změnu fluorescence za minutu, na ose x jsou vyneseny hodnoty pH. 

Změřená aktivita je přepočítána na aktivitu jednoho celého střeva nediapauzního, 

plně žeroucího brouka. Vynesené hodnoty zobrazují průměr (n=4) a směrodatnou 

odchylku. 
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2 Adipokinetické hormony u lýkožrouta smrkového 
 
Adipokinetické hormony (AKH) jsou malé neuropeptidy produkované v corpora 

cardiaca. Tento orgán je u řady druhů hmyzu tvořen dvěma laloky - zásobním a 

žlázovým. Je umístěn tak, že přiléhá k aortě, takže se hormony mohou uvolňovat 

přímo do hemolymfy. Jedná se zřejmě nejlépe prozkoumanou skupinu hormonů, 

které patří do tzv. RPCH/AKH rodiny (red pigment concentrating 

hormone/adipokinetic hormone family). Celkem je popsáno přibližně 50 zástupců 

těchto hormonů. První strukturně charakterizovaný AKH pocházel ze saranče 

Locusta migratoria, přičemž šlo zároveň o první hmyzí neurohormon, u nějž byla 

objasněna primární sekvence aminokyselin. Adipokinetické hormony mají funkci 

stresových hormonů. Stimulují katabolické reakce a inhibují reakce syntetické. Jsou 

schopné mobilizovat energetické zásoby a potlačit momentálně méně důležité 

syntetické procesy, které by mohly odčerpat energii mobilizovanou na řešení stresu. 

AKH spojujeme se zvýšenou poptávkou po energii potřebnou k práci hmyzích svalů – 

zejména při letu či pohybu všeobecně. Jako zdroj energie slouží oxidace glycidů, 

lipidů, aminokyseliny prolinu či kombinace zmíněných látek, přičemž konkrétní 

substrát je druhově specifický. AKH však mají i tzv. pleiotropní účinky, což znamená, 

že zajišťují více funkcí. Laboratorními pokusy bylo dokázáno, že na biochemické 

úrovni aktivují adenylátcyklázu, fosfolipázu C, glykogenfosforylázu a inhibují syntézu 

RNA, proteinů a lipidů. Na fyziologické úrovni stimulují srdeční rytmus, zvyšují 

pohybovou aktivitu a inhibují dozrávání vajíček.  

Cílem práce bylo zjistit, jaký typ adipokinetických hormonů se vyskytuje u lýkožrouta 

smrkového (Ips typographus L.) a v jakých fázích životního cyklu je dosaženo 

nejvyšších hladin těchto hormonů. Byly využity metody HPLC a ELISA, které jsou na 

řešitelském pracovišti dobře etablovány. 

U lýkožrouta smrkového (Ips typographus) nebyly doposud identifikovány žádné 

hormony z RPCH/AKH rodiny. Hlavním výsledkem prováděných experimentů byl 

důkaz (za pomoci nepřímých metod), že se pravděpodobně jedná o adipokinetické 

hormony Peram-CAH-I a Peram-CAH-II. Metodou ELISA bylo potvrzeno kolísání 

hladiny těchto hormonů v CNS lýkožrouta smrkového během roku, což poukazuje na 

jejich významnou úlohu v životním cyklu. Hladina Peram-CAH-I dosahovala minima 
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během jarního rojení, avšak během roku dosahuje vysokých hodnot s nejvyšším 

naměřeným množstvím v období diapauzy. Celkové množství Peram-CAH-I je u 

lýkožrouta smrkového vždy podstatně větší než množství Peram-CAH-II. Hladina 

Peram-CAH-II dosahuje nejvyšší hodnoty během jarního rojení, kdy se hodnota 

mnohonásobně zvyšuje a je pouze 4 krát nižší než hladina Peram-CAH-I. Je tedy 

pravděpodobné, že tento hormon hraje roli u vyletujících brouků po přezimování a 

přebírá zde funkci Peram-CAH-I. Během ostatních období roku je hladina Peram-

CAH-II poměrně konstantní a nízká. 

 

 

Obr. 22 – Množství Peram-CAH-I naměřené v různých časových obdobích během 

roku. Statisticky významný rozdíl na 5 % hladině významnosti je označen ◊ (množství 

hormonu ze sběru 3.2. a ostatními sběry) a * (množství hormonu ze sběru 28.4. a 

ostatními sběry) (PostHoc Tukey-test). Sloupce uvádějí průměr (n = 3 – 6) a úsečky 

směrodatnou odchylku. 
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Obr. 23 – Množství Peram-CAH-II naměřené v různých časových obdobích během 

roku. Statisticky významný rozdíl na 5 % hladině významnosti mezi množstvím 

hormonu ze sběru 28.4. a ostatními sběry je označen * (Post Hoc Tukey-test). 

Sloupce uvádějí průměr (n= 3 – 6) a úsečky směrodatnou odchylku. 

 

3 Ekofyziologie dalších druh ů kůrovc ů na smrku  
 

V průběhu posledních dvou let projektu jsme se na Šumavě ve zvýšené míře 

setkávali s kůrovcovými stromy, které nebyly obsazeny lýkožroutem smrkovým, ale 

téměř výhradně jinými druhy kůrovců (l. smrkový se na stromu vyskytoval 

minimálně), zejména lýkohubem matným a lýkožroutem lesklým. Na lokalitách v NP 

Šumava ponechaných v režimu bez zásahu, jsme se pokusili množství takovýchto 

stromů kvantifikovat a poměr mezi l. smrkovým a ostatními druhy kůrovců byl cca 

1:1. Lýkožrout smrkový je však jediným středoevropským druhem, o jehož 

ekofyziologii a biologii obecně existuje více než několik recentních prací. V loňském 

roce jsme provedli sérii pokusů zaměřených na chladovou odolnost a přezimování u 

druhu l. lesklý (výsledky byly součástí DTZ a DRV 5). Stále však chybí celá řada 

informací o diapauze tohoto škůdce, spodních vývojových prazích atd. U lýkohuba 

matného je situace obdobná. V budoucnu bychom se rádi zaměřili na studium výše 

zmíněných druhů škůdců, případně i lýkožrouta severského. Nesporný význam 
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hlubších informací o této problematice pro praxi potvrzují i četné dotazy praktických 

lesníků, kteří si v posledních letech rovněž všímají odlišného druhového zastoupení 

na zpracovávaných kůrovcových souších.  

 

4 Atraktivita a obranyschopnost stromu 
 
V návaznosti na experimenty zaměřenými na schopnost aktivní disperze l. 

smrkového bychom se v budoucnu také rádi zaměřili na množství lýkožroutů, které je 

potřebné na překonání hranice obranyschopnosti stromu. Na toto téma existuje 

nepříliš četná literatura, jejímž společným nedostatkem je nedostatek údajů z terénu, 

který autoři různou měrou doplnili matematickým modelováním. Kromě širšího 

terénního pozorování bychom rádi do této problematiky zapojili několik moderních 

metod (např. izotopovou analýzu), které umožní získání poměrně přesných údajů. 

Do tradičního pohledu na atraktivitu porostů, který je formován zejména rostlinnými 

fyziology, plánujeme vnést další proměnné, např. v podobě interakcí s dalšími druhy 

kůrovců atd. Soubor získaných poznatků spolu s informacemi o disperzi l. smrkového 

by pak bylo možné doplnit do komplexního modelu, a s jeho pomocí přesně posoudit 

ohrožení konkrétních porostů. 

 

5 Pokračování ve výzkumu ztráty schopnosti letu na konci 
vegetační sezóny 
 
V současné době máme podrobně zpracovány tři lokality na území LZ Boubín. Rádi 

bychom stejně zmapovali i další lokality v odlišných částech ČR, přičemž bychom se 

mimo sledování teploty zaměřili i na další parametry, zejména ve vztahu k hustotě 

obsazení sledovaných výřezů, stavu lýka a jeho nutriční kvalitě atd. tak, aby bylo 

možné vysvětlit co nejvíce odchylek, pozorovaných během současného projektu. 

 


