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1 ÚVOD

Lapák je evidovaný, skácený, zdravý a odvětvený strom nebo jeho část, atraktivní pro 

daný druh kůrovce, určený k jeho kontrole, případně hubení (Kolektiv 1994). Lákací 

schopnost lapáků a jejich využití k agregaci kůrovců jsou známy od 30. let 19. století,

kdy je do lesnické praxe v oblasti Harzu zavedl Heinrich Julius von Uslar v r. 1840.

Cílem projektu bylo ověřit, zda i lapáky z václavkových stromů mohou mít ovlivněnou

účinnost a zda výsledná kontrola může být zkreslena sníženou abundancí lýkožrouta 

smrkového a atypickým rozložením rozhodujících kambiofágů v profilu kmene. Fyziologické 

oslabení stromu působením václavky se může projevit i ve vlivu doby kladení lapáku před 

předpokládaným rojením lýkožrouta smrkového jako odraz odlišného postupu zavadání lýka.

2 METODIKA A MATERIÁL

OBLAST ŘEŠENÍ

Studium bylo prováděno na třech lokalitách na LS Ostrava, LČR, s.p. a na LS Kácov, 

LČR, s.p.

Tab. 1 Přehled studovaných lokalit

Název 
lokality

Katastrální 
území

Nadmořsk
á výška (m 
n.m.)

Stáří 
porostu

SLT
Označení 
porostu

Koordináty

Šumbark
Petřvald
u Karviné

295 90 3H5 516D8 49°48'59.72"N,18°24'38.13"E

U Jelena Lazy u Karviné 285 115 3H5 515D11a 49°48'49.01"N,18°25'3.02"E

Gurňák
Petřvald
u Karviné

290 90 3H5 510B8 49°50'29.02"N,18°23'4.17"E

Kozlovka Psáře 380 107 4O1 414G11

Kozlovka Psáře 385 107 4O1 414G11
Kozlovka Psáře 395 113 3S1 414E10.

LS Ostrava (obr. 1), LČR s.p., lokalita: Petřvald se vyznačuje vyšším zastoupením 

stromů napadených václavkou a odumíráním stromů v důsledku sucha a napadení václavkou 

(Holuša, Liška 2002). Lokality Gurňák a U jelena (nahradila původní lokalitu Petřvald, kde 

byl nálet kůrovců v roce 2005 velmi nízký), Lokalita Šumbark poskytla stabilní podmínky 

po celé studované období. Lokalita U Jelena se jeví na základě průběhu teplot vzduchu 

(měřeno ve výšce 50 cm nad zemí) jako nejchladnější, zatímco lokalita Šumbark nejteplejší.



Projekty Grantové služby LČR

Atraktivita smrkových lapáků napadených václavkou Armillaria sp. pro kambiofágy

4

Obr. 1 Umístění studijních lokalit na LS Ostrava (vlevo) a pohled na lokalitu Šumbark 
(vpravo)

LS Kácov (obr. 2), LČR s.p., lokalita: Psáře (Kozlovka), je oblastí bez vyššího napadení 

stromů václavkou, v případě, že stromy jsou napadeny, jedná se o chronické napadení 

nevedoucí k mortalitě dřevin. Porost: 414E10, 414G11.

Obr. 2 Umístění studijních ploch na LS Kácov

TERMÍNY KÁCENÍ

Na všech lokalitách byly pokáceny a připraveny dva lapáky v termínech 15.12. 2004, 

12.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4. 2005, v dalších letech (2006-2007) o den, resp. dva 

dny dříve (obr. 3). Celkem tedy dvě série po (sedmi-) osmi lapácích s výjimkou lokality 

Gurňák, kde byla připravena ještě navíc série lapáků půlených (viz níže).
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Obr. 3 Připravený lapák s datem pokácení

PŘÍPRAVA LAPÁKŮ

Stromy pro lapáky byly vyznačeny pro celé období XII.-IV. a ve 14 denním (měsíčním) 

intervalu káceny směrem do porostu v odstupu cca 10 m. Z nich byly připraveny, v souladu 

s normou, lapáky, u nichž před odvětvením bylo barevně vyznačeno místo nasazení koruny 

(zelených větví).
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V každém termínu byl na lokalitě pokácen pár lapáků a na lokalitě Gurňák byla 

připravena série půlených lapáků. Tyto lapáky byly pouze rozříznuty v polovině a nebylo 

s nimi manipulováno.

U každého lapáku byla změřena výčetní tloušťka v d1,3, určen azimut kmene, hodnocena 

kvalita klestu (viz kapitola statistické analýzy) a napadení václavkou dle syrocia, rozsah 

poškození dřeva a zduření báze. Lapáky byly fotograficky dokumentovány (obr. 4).

Obr. 4 Třetí (vlevo) a čtvrtá sekce (vpravo) s označenými závrty

Obr. 5 Postup při revizi nových závrtů (přiložena mřížka s políčky 10x20cm)
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KONTROLA NÁLETU

Od počátku rojení kůrovců podléhaly kontrole souběžně všechny lapáky bez ohledu 

na dobu jejich pokácení v cca sedmi denním intervalu až do počátku června. Zhodnocení 

výskytu závrtových otvorů lýkožrouta smrkového (resp. lýkožroutů rodu Ips) bylo zaměřeno 

na jeden metr dlouhé sekce (oddenková, 4m od začátku kmene – mimo vliv syrocia, sekce 

středu kmene, podkorunová sekce a sekce středu koruny (obr. 4.). Na sekci byl evidován 

počet závrtů na svrchním pásu v celém profilu jednometrové sekce o šířce 20 cm (obr. 5). 

V každé sekci byly evidovány závrty na deseti ploškách o velikosti 20x10 cm. Závrtové 

otvory na kmenu byly vyznačovány průběžně barevnými připínacími špendlíky umístěnými 

vedle závrtového otvoru.

V lokalitě ke zhodnocení průběhu a intenzity rojení byly situovány mimo vliv 

pokládaných lapáků feromonové lapače.

REVIZE CELÝCH LAPÁKŮ ZA ÚČELEM STANOVENÍ DRUHOVÉHO SPEKTRA 

KŮROVCŮ

Počátkem června (mezi 2.6. - 10.6. v jednotlivých letech), kdy se začaly objevovat kukly 

případně brouci, byly lapáky odkorněny v celém profilu kmene (obr. 6, 7) a popsána celá 

synuzie kambioxylofágů v celém profilu kmene v jednometrových sekcích na sebe 

navazujících dle metodiky Kula, Ząbecki (1996), přičemž intenzita napadení byla 

klasifikována stupnicí:

Rozptýlený (1) - ojedinělý výskyt požerků na kontrolní sekci;

Zvýšený (2) - požerky zaujímají 1/3-2/3 povrchu sekce;

Silný (3) - požerky se nacházejí na více než 2/3 povrchu kontrolní sekce.

Na každé sekci byla hodnocena horní část kmene, tj. 20 cm pruh borky a zvlášť boční 

části po obou stranách hřbetu kmene. Byl značeny jako strana nahoře, levá a pravá. Posléze 

byla každé straně přiřazena dle stanoveného azimutu světová strana, na kterou byla část 

stromu přikloněna.
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Obr. 6 Postup při odkorňování celého kmene (počátek odkorňování, horní část)

Obr. 7 Lapák odkorněný po celé délce
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STATISTICKÉ ANALÝZY

Vzhledem k charakteru získaných dat bylo pro analýzu užito především 

mnohorozměrných statistických metod. Ústředním softwarem pro analýzu dat byl 

programový balík CANOCO® for Windows verze 4.5 (Ter Braak & Šmilauer 2002) (dále 

v textu jen CANOCO®). Byly provedeny dvě nezávislé analýzy:

1) dynamika obsazování lapáků na základě evidovaných závrtů na 10 ploškách (i když 

to není úplně správně, ale při použití jen celkové sumy závrtů grafické znázornění 

výsledků se promítá do první kanonické osy, poněvadž je vlastně jen jedna závislá 

proměnná),

2) analýza obsazení lapáků kůrovci v podélném profilu kmene na třech částech (horní, 

pravá a levá, resp. horní, východ, západ). Kombinace obou nezávislých 

proměnných není proveditelná najednou.

Jako závislá data vstupovaly do analýz informace o počtu závrtových otvorů lýkožrouta 

rodu Ips na deseti ploškách sekcí (20x10 cm) (a posléze dohromady) ve čtyřech sekcích 

(u dynamiky náletu) a denzita požerků jednotlivých druhů kambiofágů (u revize druhového 

spektra).

Jako nezávislé vystupovaly proměnné ve dvou kategoriích (a) faktory prostředí a (b) 

kofaktory. Jako testované faktory prostředí byly zvoleny: termín přípravy lapáků (udáván 

v týdnech, 1. týden - 15.12. 2005 - 2007), výčetní tloušťka kmene (logaritmováno), sekce 

kmene u dynamiky náletu (vzdálenost sekce od paty kmene, v desetinách), půlení lapáků 

(ano/ne), přítomnost václavky (ano/ne), osluněnost lapáků (1-3), průměrná teplota vzduchu 

v květnu daného roku, celkový úhrn srážek v květnu, počet dnů se sněhovou pokrývkou vyšší 

než 20 cm, průměrný počet lýkožroutů I. typographus přezimující generace odchytaný 

do šesti feromonových lapačů na lokalitách a doba expozice, což je počet dnů od počátků 

výletu brouků. Osluněnost je velice důležitá, ale těžko měřitelná a hodnotitelná. Je ovlivněna 

několika faktory a to polohou lapáku vzhledem ke světovým stranám, expozicí lokality, 

sklonem lokality, kvalitou klestu a faktickou polohou lapáků v porostní stěně či ve slunečních 

skvrnách. Proto byl tento faktor hodnocen pouze třemi stupni subjektivně, kde hodnotu „1“ 

měly lapáky ve stínu (tj. větší část zastíněna a nevystavená přímému záření) a s hustým 

klestem, hodnotu „2“ ve stínu s řídkým klestem, či v polostínu s hustým klestem a hodnotu 

„3“ lapáky nejvíce osluněné se středně hustým či řídkým klestem. Největší diverzita v tomto 
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faktoru byla na LS Ostrava vzhledem k proředění porostů, a nepravidelným porostním 

stěnám. Jako kofaktory vystupovaly lokalita a rok.

V první analýze byla nakonec odstraněna data z poslední kontroly, neboť v té době 

již docházelo k přerojování brouků a tím nadhodnocení výsledků. V letech 2006 a 2007 byla 

zjišťována i kvalita lýka tak, že při začátku pokusu (počátek května) byly odebrány kroužky 

o průměry asi 3 cm z první a třetí sekce, byly zváženy a vysušeny při 70 °C a opět zváženy. 

Do analýz byl zahrnut podíl mezi nevysušenou a vysušenou hmotností, protože však tento

faktor nebyl při předběžné kalkulaci výsledků za roky 2006 a 2007 významný, byl vyloučen 

z analýz.

Vzhledem k délce gradientu v druhových datech (stanoveno prostřednictvím DCA –

Detrended Correspondence Analysis v předdefinovaném základním nastavení) bylo pro 

následnou analýzu užito redundační analýzy RDA. Nastavení analýzy bylo zaměřeno 

na mezidruhové vzdálenosti (inter-species distances), jinak data nebyla v nadstavení DCA 

dále transformována. Ústředním momentem analýz bylo testování vypovídací „síly“ dílčích 

faktorů ve variabilitě druhových dat. Významnost faktorů byla analyzována prostřednictvím 

Monte-Carlo permutačního testu s nadstavením split-plot designu tak, aby respektoval 

periodicitu v opakováních. Počet nastavených permutací byl 5000.

Protože nás zajímaly rozdíly mezi oběma oblastmi (navíc korelují s výskytem václavky) 

byly testovány a vyhodnocovány zvlášť v obou případech.

Vztahy mezi odpověďmi závislých proměnných a vysvětlující variabilitou byly 

prozkoumány při použití zobecněného generalizovaného aditivního modelu (GAM) 

při nastavení Poissonovské distribuce. Ke zpracování bylo použito programu CANOCO®. 

V rámci GAM byl zkoumán vztah počtu závrtů k termínu přípravy lapáku a vztah 

jednotlivých druhů k délce kmene.

Vzhledem k neprůkaznosti či nejasnosti některých modelů v programu CANOCO 

a významnosti faktoru doba přípravy lapáků, údaje o závrtech lýkožroutů rodu Ips na těchto 

ploškách byla hodnoceny pomocí hierarchické ANOVA (Statistica 7.0) s opakovanými 

měřeními (α=0,01). Předpokládáme, že počty závrtů by měly být vyrovnané.
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Obr. 8 Požerky tří nejběžnějších druhů lýkožroutů po odkornění (Ips typographus – vlevo, Ips 

amitinus – uprostřed, Pityogenes chalcographus – vpravo)

3 VÝSLEDKY A DISKUSE

Celkem bylo připraveno během tří let 292 lapáků (151 na LS Ostrava a 141 na LS Kácov) 

(tab. 1). Všechny stromy použité na lapáky na LS Ostrava mají příznaky napadení václavkou; 

byly zjištěny pláty syrocia pod kůrou. Na LS Kácov bylo pouze v několika případech zjištěno 

napadení václavkou, ve všech případech se však jednalo o klasické chronické napadení se 

zduřelými, mírně vyhnilými bázemi a nebyly pozorovány příznaky chřadnutí stromů.

Tab. 2 Množství připravených lapáků v jednotlivých letech na lesních správách

LS/rok 2005 2006 2007

Ostrava 57 52 42

Kácov 48 45 48

Celkem bylo na lapácích zjištěno šest druhů kůrovců. V obou studovaných oblastech byly 

nejpočetnějšími druhy I. typographus a P. chalcographus (tab. 2, obr. 8). Na obou LS byly 

dále zjištěny D. autographus, H. palliatus a I. amitinus (obr. 8) a pouze na LS Ostrava

Dendroctonus micans (Kug.) a P. poligraphus.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ POČETNOSTI

Celkem bylo na lesní správě Ostrava za všechny tři roky studia zjištěno statisticky 

signifikantně více závrtů než na LS Kácov (obr. 9). Zatímco však na LS Ostrava byl celkový 

počet závrtů mezi jednotlivými roky stejný (není rozdíl), což svědčí o stále vysokých 
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populačních hustotách a přetrvávajícím problému s chřadnoucími smrky, na LS Kácov došlo 

k výraznému poklesu (obr. 10). Na LS Kácov byl celkový počet velice nízký a dosahoval 

v přepočtu na celý lapák jen několik závrtů. Počty závrtů mezi všemi vstupními proměnné LS, 

rok, datum pokácení, půlení a sekce byly statisticky rozdíly.

LS; Průměry MNČ

Současný efekt: F(1, 11413)=33,728, p=,00000
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Obr. 9 Srovnání celkového počtu závrtů na všech lapácích bez rozdílu data přípravy 
a sledování na jednotlivých lesních správách (2005-2007)
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Obr. 10 Srovnání celkového počtu závrtů na lesních správách pro jednotlivé roky
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ANALÝZA 1 – DYNAMIKA OBSAZOVÁNÍ LAPÁKŮ

Model dynamiky náletů kalkulovaný pro obě lesní správy je statisticky průkazný 

a obsahuje osm environmentálních proměnných. Jednotlivé faktory, které jsou významné 

je možno vysvětlit následovně:

(i) Počty závrtů jsou pozitivně korelovány s délkou expozice, neboť závrty neustále 

přibývají v závislosti na délce letové aktivity brouků;

(ii) Průměr kmen je pozitivně korelován se závrty, protože lýkožrouti rodu Ips preferují 

silnější části stromů;

(iii) Půlení je pozitivně korelováno se závrty, neboť větší počet závrtů lýkožroutů rodu Ips

se soustřeďuje v okolí řezu;

(iv) Vzdálenost sekce nemá vliv na počty závrtů, neboť dynamika obsazování lapáků 

na jednotlivých lesních správách v závislosti na době přípravy lapáků je odlišná

 (viz. dále);

(v) Ze stejného důvodu je negativně korelována doba skácení s lokalitou Kácov;

(vi) Počty odchytaných brouků do lapačů mají pochopitelný kladný vliv na počty závrtů, 

protože vystihují populační hustoty brouků, které se odrážejí i na počtu závrtů;

(vii) Proč je oslunění korelováno negativně nelze vysvětlit, vzhledem k tomu, že čím větší 

hodnota, tím vyšší osvětlení (objevuje se i v dalších analýzách);

(viii) Ostatní nezávislé proměnné, tj. klimatické faktory (délka sněhové pokrývky, srážky 

za období XII-IV a květen, teplota v květnu) jsou sice významné, jejich vliv nelze 

jednoznačně vysvětlit. Jasné je, že LS Ostrava je v pozitivní vazbě se sněhem 

a srážkami, neboť se jedná o chladnější a vlhčí oblast.

DYNAMIKA OBSAZOVÁNÍ LAPÁKŮ NA LS KÁCOV

Model závislosti počtu závrtů na termínu přípravy má nejdříve mírně sestupný trend, 

posléze vyrovnaný. Je to odrazem vyššího počtu závrtů na prosincových a lednových lapácích 

v roce 2005 (obr. 19).
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Obr. 19 GAM model závislosti celkového počtu závrtů lýkožroutů rodu Ips na období přípravy 
lapáku na lokalitě Kácov za roky 2005-2007 (F=24.09; p< 0.01; AIC = 2.63e+005; 
F(non-linearity) = 30.93; p(non-linearity) = < < 0.01) 

Tento jev je však s největší pravděpodobností náhodný a průběh by měl být konstantní. 

Nicméně podle zjištěných data má křivka tento trend. Že se jedná o náhodná data svědčí i to, 

že mezi počty závrtů a termínem přípravy v roce 2005 vyjádřeným v týdnech neexistuje žádná 

korelace (r=0,07 n.s.).

DYNAMIKA OBSAZOVÁNÍ LAPÁKŮ NA LS OSTRAVA

GAM model závislosti počtu závrtů na době přípravy lapáků je průkazný a má již známý 

trend. Podle tohoto modelu jsou prosincové lapáky osídlovány málo, atraktivita výrazně roste 

po deseti týdnech, tj. polovina února, a postupně klesá, i když v roce 2006 byl počet závrtů 

na lapácích od prosince do března vyrovnaný (obr. 32-34), což vysvětlujeme 

„zakonzervováním“ lapáků vyšší a déle trvající sněhovou pokrývkou.
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Obr. 22 GAM model závislosti celkového počtu závrtů lýkožroutů rodu Ips na období přípravy 
lapáku (celkem) na LS Ostrava (F=973.97; p< 0.01; AIC = 2.1e+005; F(non-linearity) = 
957.34; p(non-linearity) = < < 0.01) na lokalitě Ostrava za roky 2005-2007
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ANALÝZA 2 – OBSAZENÍ STROMŮ VE VERTIKÁLNÍM PROFILU

VERTIKÁLNÍ ROZLOŽENÍ KŮROVCŮ NA LS KÁCOV

Model je statisticky průkazný a obsahuje 12 environmentálních proměnných, které 

vysvětlují variabilitu souboru.

Proč jsou jednotlivé faktory významné, je možno vysvětlit následovně:

(i) Výskyt I. typographus je pozitivně korelován s průměrem kmene, protože tento druh 

je závislý na silnějších stromech, a naopak P. chalcographus je korelován negativně, 

neboť preferuje slabší stromy či jejich části;

(ii) Podobně výskyt I. typographus je negativně korelován s výškou (ubývá směrem ke 

špici stromu), naopak P. chalcographus je korelován pozitivně (přibývá ke špici 

stromu);

(iii) Četnost výskytu I. typographus je pozitivně korelována s polohou nahoře, 

to vysvětluje častější obsazování této více osluněné části (možná je zde i výhodnější 

a snadnější pohyb brouků a vyhledávání místa pro závrty), obě boční strany jsou 

obsazovány výrazně méně, proto jsou obě pozitivně korelovány;

(iv) Výskyt I. typographus je negativně korelován s dobou kácení, což je zřejmé, neboť 

není pozitivní trend narůstání počtu závrtu v závislosti na době skácení;

(v) Výskyt I. typographus je pozitivně korelován s václavkou, to je pravděpodobně 

způsobeno celkově vyššími počty závrtů za všechny tři roky na LS Ostrava;

(vi) Výskyt I. typographus je negativně korelován s osluněností, což však není jasné;

(vii) Stejně jako v modelu dynamiky, jsou brouci negativně korelováni s teplotou v květnu, 

délkou období se sněhovou pokrývkou vyšší než 20 cm a pozitivně se srážkami 

v květnu, tak srážky za období XII.-V. nemají vliv (pro tato zjištění nemáme jasné 

vysvětlení).

GAM model četnosti výskytu I. typographus v závislosti na výšce stromu je průkazný. 

Výskyt je nejvyšší na patě stromu a směrem ke špici rovnoměrně klesá, zatímco trend

u P. chalcographus je opačný, i když ne tak strmý (obr. 24).
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Obr. 24 GAM model závislosti četnosti výskytu I. typographus (F=1.2e+003; p< 0.01; AIC = 
7353.977; F(non-linearity) = 250.73; p(non-linearity) = 0.185689) a P. chalcographus
(F=113.58; p< 0.01; AIC = 2879.607; F(non-linearity) = 112.86; p(non-linearity) < 0.01) 
na výšce stromu na LS Kácov

GAM model závislosti četnosti výskytu I. typographus v závislosti na době nakácení 

je průkazný a trend je mírně sestupný (obr. 24), což téměř odpovídá modelu z předchozí 

analýzy (obr. 19). U P. chalcographus nemá doba nakácení na obsazení lapáků vliv (obr. 25).

Obr. 25 GAM model závislosti četnosti výskytu I. typographus (F=20.49; p< 0.01; AIC = 
8889.997; F(non-linearity) = 7.18; p(non-linearity) = < 0.012964) a P. chalcographus
(F=3.21; p< 0.040462; AIC = 2934.301; F(non-linearity) = 6.13; p(non-linearity) =
< 0.013329) na období přípravy lapáku na LS Kácov

U H. palliatus a I. amitinus je trend podobný (obr. 26), což by u H. palliatus vysvětlovala 

preference již dříve odumřelých stromů s průkaznou změnou kvality lýka.
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Obr. 26 GAM model závislosti četnosti výskytu Ips amitinus (F=1.24; p=0.289842; AIC =72.022; 
F(non-linearity) = 0.40; p(non-linearity)=0.473010), Dryocoetes autographus (F=0.613; 
p= 0.458381; AIC = 4.001; F(non-linearity) = 1.15; p(non-linearity)=0.282912), 
Polygraphus poligraphus (F=14.67; p< 0.01; AIC = 125.301; F(non-linearity) = 11.85; 
p(non-linearity) = 0.000579), Hylurgops palliatus (F=5.68; p<0.01; AIC= 66.629; F(non-
linearity) = 0.54; p(non-linearity) =0.462291), Dendroctonus micans (F=7.32; p< 0.01; 
AIC = 66.866; F(non-linearity) = 7.68; p(non-linearity) < 0.01) na období přípravy 
lap1áku na LS Kácov

VERTIKÁLNÍ ROZLOŽENÍ KŮROVCŮ NA LS OSTRAVA

Model je statisticky průkazný a obsahuje devět environmentálních proměnných. Proč jsou 

jednotlivé faktory významné, je možno vysvětlit následovně:

(i) Výskyt I. typographus je pozitivně korelován s průměrem kmene, protože je závislý 

na silnějších stromech, P. chalcographus je korelován negativně, neboť preferuje 

slabší stromy či jejich části;

(ii) Podobně je výskyt I. typographus negativně korelován s výškou (ubývá směrem 

ke špici stromu), naopak P. chalcographus pozitivně (přibývá ke špici stromu);

(iii) I. typographus je pozitivně korelován s polohou nahoře, to vysvětluje častější 

obsazování této více osluněné části (možná jsou zde lepší podmínky pro pohyb 

a vyhledávání místa pro závrty). Další strany nejsou významné;

(iv) Půlení je pozitivně korelováno s četností výskytu I. typographus, to vysvětluje větší 

počet závrtů na kmenu v okolí řezu (viz dále);
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(v) Výskyt I. typographus je negativně korelován s dobou kácení, což je zřejmé neboť 

není pozitivní trend narůstání počtu závrtu v závislosti na době skácení;

(vi) Výskyt I. typographus nemá žádný vztah s osluněností, proč není jasné (podobně

i ve dvou předchozích případech);

(vii) Pozitivní korelace délky sněhové pokrývky s četností výskytu I. typographus by mělo 

vysvětlovat zakonzervování lapáků a udržení jejich atraktivity v roce 2006;

(viii) Proč je výskyt I. typographus negativně korelován s nasazením koruny může 

vysvětlovat jen to, že trend obsazování není lineární (viz dále);

(ix) Výskyt imág (závrty) je negativně korelován s teplotou v květnu, pozitivně s obdobím 

se sněhovou pokrývkou vyšší než 20 cm v období XII.-V., srážkami v květnu

a za období XII.-V., což zůstává bez jasného vysvětlení.

GAM model četnost výskytu I. typographus v závislosti na výšce kmene je průkazný 

a zjištěný trend je podmíněn mírou disponibilní potravy pro lýkožrouta lesklého i v prostředí 

hlavního ataku lýkožroutem smrkovým a následnou reakcí na kvalitu (sílu) lýka v horní části 

lapáku (obr. 28). Lapáky byly vyrobeny ze stromů relativně nižších výčetních tloušťek 

a délek, čímž se uvedená závislost prohlubuje. Početnost je relativně vysoká i na patě stromu, 

ale narůstá s výškou, aby přibližně od poloviny kmene se projevil pokles s výškou.

U P. chalcographus četnost výskytu roste s výškou kmene, kromě prohnutí křivky 

ve spodní části (obr. 28).
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Obr. 28 GAM model závislosti četnosti výskytu I. typographus (F=136.77; p< 0.01; AIC = 
1.71e+004 ; F(non-linearity) = 261.76; p(non-linearity) = 0.185689) a P. chalcographus
(F=801.89; p< 0.01; AIC = 1.45e+004; F(non-linearity) = 743.06; p(non-linearity)
< 0.01) na výšce stromu na LS Ostrava
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U ostatních druhů četnost výskytu více méně roste s výškou kmene, rovněž kromě slabého 

prohnutí křivky ve spodní části (obr. 29).
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Obr. 29 GAM model závislosti četnosti výskytu Ips amitinus (F=69.53; p< 0.01; AIC = 1228.026; 
F(non-linearity) = 53.02; p(non-linearity) = < 0.185689), Dryocoetes autographus
(F=801.89; p< 0.01; AIC = 1.45e+004; F(non-linearity) = 743.06; p(non-linearity) =
< < 0.01), Polygraphus poligraphus (F=88.71; p< 0.01; AIC = 123.557; F(non-linearity) = 
114.54; p(non-linearity)< 0.01), Hylurgops palliatus (F=18.67; p< 0.01; AIC = 297.394; 
F(non-linearity) = 24.30; p(non-linearity)<0.01), Dendroctonus micans (F=96.75;
p< 0.01; AIC = 151.265; F(non-linearity) = 65.91; p(non-linearity) < 0.01) na výšce 
stromu na LS Ostrava

Podle průkazného modelu GAM četnost výskytu I. typographus v závislosti na době 

pokácení má trend rostoucí směrem k desátému týdnu nakácení (konec února) a pak postupně 

klesá (obr. 30), což je identické s modelem analýzy dynamiky (obr. 22). Z toho vyplývá,

že ani příliš časné pokládání lapáků není vhodné, neboť se může snížit atraktivita. Vzhledem 

k optimální účinnosti lapáku zůstává váha správného načasování jeho tvorby jedním 

z limitujících faktorů. U P. chalcographus četnost výskytu stále mírně klesá.

Obr. 30 GAM model závislosti četnosti výskytu I. typographus (F=86.96; p< 0.01; AIC = 
1.73e+004; F(non-linearity) = 136.88; p(non-linearity) = < 0.185689) a P. chalcographus 
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(F=10.58; p< 0.000026; AIC = 1.67e+004; F(non-linearity) = 10.41; p(non-linearity)
 < 0.01) na období přípravy lapáku

U I. amitinus je trend podobný jako u I. typographus, u H. palliatus klesá, u ostatních je 

nevýrazný a odráží výrazně nižší četnost výskytu ostatních druhů (obr. 31).
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Obr. 31 GAM model závislosti četnosti výskytu Ips amitinus (F=16.16; p< 0.01; AIC =1240.516; 

F(non-linearity) = 13.8; p(non-linearity) <0.000300), Dryocoetes autographus (F=7.16; 

p< 0.000783; AIC = 153.852; F(non-linearity) = 14.24; p(non-linearity) = < 0.000161), 

Polygraphus poligraphus (F=14.67; p< 0.01; AIC = 125.301; F(non-linearity) = 11.85; 

p(non-linearity) = < 0.000579), Hylurgops palliatus (F=35.37; p< 0.01; AIC = 296.452; 

F(non-linearity) = 7.67; p(non-linearity) = < 0.009843), Dendroctonus micans (F=7.32; 

p< 0.000669; AIC = 66.866; F(non-linearity) = 7.68; p(non-linearity) = < 0.000370) 

na období přípravy lapáku na LS Ostrava

SROVNÁNÍ POČTU ZÁVRTŮ (ANOVA)

Při srovnání průměrného počtu závrtů na jeden lapák podle termínu přípravy je vidět

u LS Kácov zřetelné kolísání mezi jednotlivými daty v roce 2005, zatímco v roce 2006 a 2007 

nejsou rozdíly statisticky signifikantní (obr. 32, 34). Souvisí to pravděpodobně s nižšími 

populačními hustotami, takže obsazení lapáků bylo vyrovnanější než v roce gradace.

U LS Ostrava trend odpovídá modelu (obr. 30), v roce 2005 a 2007 nejdříve stoupá,

a pak klesá. V roce 2006 je vyrovnaný, kromě prokazatelně nižších hodnot 20.2. a 21.4. 2006, 

což, jak již bylo řečeno, vysvětlujeme konzervací stromů sněhem.
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Jak již bylo řečeno výše, nejvyšší obsazení lapáků v lednu a prosinci v roce 2005

na LS Kácov může být náhodné.

Dobře je to vidět na obr. 33  a  34, které zřetelně znázorňují vybočující termíny. 

Nejvýraznější rozdíly jsou u LS Ostrava v roce 2007 (obr. 34) (zatímco LS Kácov žádný 

rozdíl neukazuje a hodnoty jsou nízké, podobně i v roce 2006 (obr. 33)). V roce 2006 byly 

na LS Ostrava počty téměř stejné u všech termínů a hodnoty s postupně překrývají (obr. 33), 

v roce 2005 je zřejmý trend nárůstu k únoru (10.2.) a následovně pokles. U LS Kácov jsou 

výrazně vybočena data v prosinci a lednu v roce 2005, ostatní roky jsou vyrovnané (obr. 33).
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Obr. 32 Srovnání průměrného počtu závrtů na lapácích podle data přípravy

datum pokácení(LS*rok); Průměry MNČ

Současný efekt: F(42, 11413)=17,091, p=0,0000

Dekompozice typu III

Vertikály označují 0,95 intervaly spolehlivosti

 datum pokácení
 15.12.
 datum pokácení
 13.1.
 datum pokácení
 10.2.
 datum pokácení
 24.2.
 datum pokácení
 10.3.
 datum pokácení
 24.3.
 datum pokácení
 21.4.
 datum pokácení
 7.4.

LS: Ostrava

rok:
2005

2006
2007

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

po
čt

y 
zá

vr
tů

LS: Kácov

rok:
2005

2006
2007

Obr. 33 Srovnání průměrného počtu závrtů na lapácích podle data přípravy
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datum pokácení(LS*rok); Průměry MNČ

Současný efekt: F(42, 11413)=17,091, p=0,0000

Dekompozice typu III

Vertikály označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Obr. 34 Srovnání průměrného počtu závrtů na lapácích podle data přípravy pro roky a lesní 
správy

SROVNÁNÍ PŮLENÝCH LAPÁKŮ

Celkově, za celou dobu studia na LS Ostrava, bylo na lapácích půlených zjištěno 

signifikantně více závrtů než na lapácích nepůlených (obr. 35). Tento trend je zřejmý

i při rozlišení jednotlivých sekcí, 1-4 (obr. 36), všechny sekce nachytaly více brouků.
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Obr. 35 Srovnání průměrného počtu závrtů zjištěných na transektech lapáků půlených 
a nepůlených za celou dobu studia
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půlení*sekce; Nevážené průměry

Současný efekt: F(0, 5868)=--, p=  --

Dekompozice efektivní hypotézy

Vertikály označují 0,95 intervaly spolehlivosti

 sekce
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 4
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Obr. 36 Srovnání průměrného počtu závrtů zjištěných na transektech lapáků půlených 
a nepůlených za celou dobu studia podle sekcí

Existují však rozdíly mezi jednotlivými roky, daty kontrol a sekcemi v těchto termínech 

(obr. 37-39). Zatímco v letech 2005 a 2007 bylo závrtů na půlených lapácích prokazatelně 

více, což způsobilo i rozdíl celkový, v roce 2006 byl celkový průměrný počet vyrovnaný 

(obr. 37). To je pravděpodobně důsledkem, již několikráte zmiňované, tuhé zimy a vyšší 

sněhové pokrývky, která ležela i v těchto nižších polohách do dubna. Tento rozdíl však 

způsobily především sekce 1 a 2, které měly prokazatelně méně závrtů v roce 2006, zatímco 

např. sekce 4 měla v tomto roce závrtů nejvíce (obr. 38, 39).

rok*půlení; Nevážené průměry
Současný efekt: F(0, 5868)=--, p=  --

Dekompozice efektivní hypotézy
Vertikály označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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 půlený
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Obr. 37 Srovnání průměrného počtu závrtů zjištěných na transektech lapáků půlených 
a nepůlených  podle jednotlivých let
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rok*půlení*sekce; Nevážené průměry

Současný efekt: F(0, 5868)=--, p=  --

Dekompozice efektivní hypotézy

Vertikály označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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 půlení
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2007

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

po
čt

y 
zá

vr
tů

sekce: 2

rok:
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Obr. 38 Srovnání průměrného počtu závrtů zjištěných na transektech lapáků půlených 
a nepůlených podle sekcí a let

Celkové průměrné počty závrtů na lapácích půlených se odlišují v termínech přípravy 

(obr. 39). Zatímco u nejdříve připravených lapáků (prosinec, leden, polovina února) rozdíly 

nejsou, později nakácené lapáky půlené byly obsazeny více (obr. 39).  Když nerozlišujeme 

sekce je tento trend zřejmý (obr. 39), zatímco lapáky nepůlené měly trend zjištěný 

v předchozích analýzách, kdy lapáky připravené v únoru byly nejatraktivnější, u půlených 

byly nejvíce obsazeny lapáky z 21.4. Tento trend je způsoben sekcemi 1 (obr. 29) a 2.

datum pokácení*půlení; Nevážené průměry

Současný efekt: F(3, 5868)=39,435, p=0,0000

Dekompozice efektivní hypotézy

Vertikály označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Obr. 39 Srovnání průměrného počtu závrtů zjištěných na transektech lapáků půlených 
a nepůlených za celou dobu studia podle dat kácení lapáků
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Obecně nejmenší rozdíly byly zjištěny u sekce 3, jejíž hodnoty závrtů se prakticky 

u lapáků půlených a nepůlených neliší. U sekce čtyři existují rozdíly v roce 2006, kdy byly 

závrty na této sekci nejpočetnější. Bohužel v roce 2007 nebyly připraveny půlené lapáky 

v termínech 10.3., 24.3, 7.4. 2006, takže v těchto místech chybějí data. Největší rozdíly byly 

tedy zjištěny u sekcí 1 a 2, i když ne ve všech letech. V roce 2006 byly hodnoty na půlených 

a nepůlených lapácích stejné. I když existují rozdíly u jednotlivých termínů, např. 24.3. 2005 

u sekce 1, tj. žádný rozdíl, stejně jako  u sekce 2, lze uzavřít, že půlené lapáky připravené 

od 10.2. byly ve spodní části kmene atraktivnější. S tím pochopitelně souvisí preference této 

části kmene lýkožrouty rodu Ips, takže výsledky jsou zde zřejmější. Je to pravděpodobně 

důvodem umístění sekce č. 2 , která se u lapáků vyskytuje poblíže půlky kmene a je tedy 

ovlivněna řezem. Lze tedy souhlasit s praktickými zkušenostmi, že později pokácené lapáky 

se tímto způsobem zatraktivní (Pulpán, in litt., Dušek in litt.).

Na druhou stranu v roce 2006 sekce 1 i 2, takřka ve všech termínech byly obsazeny méně.

4 ZÁVĚRY

(i) TERMÍNY PŘÍPRAVY LAPÁKŮ

a. Na LS Ostrava bylo potvrzeno jak modely GAM (dynamika i četnost obsazení), tak 

i srovnáním počtu závrtů, že nejatraktivnější jsou pro lýkožrouty rodu Ips lapáky 

připravené ve druhé polovině února, tj. dva měsíce před výletem brouků. To může 

opravdu vysvětlovat napadení stromů václavkou a ovlivnění kvality lýka a rychlejší 

vysychání stromů. 

b. Atraktivita lapáků však může být zachována jestliže jsou ovlivněny sněhovou 

pokrývkou nad 20 cm.

c. Pro LS Kácov, přestože některé modely GAM nejsou přesvědčivé a hodnoty z roku 

2005 mají neobyčejně velkou variabilitu, je možno konstatovat, že lapáky připravené 

ve všech termínech mohou mít stejnou účinnost. Rozdíly jsou náhodné a nelze 

je ovlivnit dobou kácení.
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d.  Z těchto závěrů vyplývá, že termín kladení dva měsíce před očekávaným rojením 

brouků je nejbezpečnější pro oblasti s výskytem i bez výskytu  václavky na lapácích. 

Výsledná účinnost závisí významně na počasí, populační hustotě lýkožrouta, poloze 

lapáku apod. Navíc je efektivita lapáku ovlivněna množstvím faktorů, které souvisejí 

i s jednotlivými stromy.

(ii) ROZLOŽENÍ KŮROVCŮ NA KMENI

a. Zatímco osídlení kmene I. typographus na LS Kácov začíná na patě a směrem ke špici 

stromu klesá, na LS Ostrava lapáky nebyly od paty silně obsazeny. To je 

pravděpodobně důsledkem ovlivnění lýka václavkou a jejího rychlejšího vysychání. 

Osídlení a pokryvnost kmene lýkožroutem smrkovým je při napadení václavkou 

ovlivněna, tím i účinnost lapáků.

b. U P. chalcographus jsou trendy stejné, stoupají výrazně směrem ke špici, 

s neznatelným poklesem ve spodní části.

c. Synuzie ostatních druhů odpovídá jejich bionomii a ekologickým požadavkům těchto 

kůrovců.

(iii) PŮLENÍ

a. Půlené lapáky byly výrazně atraktivnější ve spodní části kmene, které potom ovlivňují 

celkový výsledek.

b.  Tento výsledek byl nejvýraznější u termínů, které nás nejvíce zajímají, tj. 10.2. a 24.2. 

Ovšem jen v letech 2005 a 2007. Existují rozdíly způsobené průběhem počasí, které 

mohou výsledky ovlivnit, což je opačný trend v roce 2006.

c. Půlené lapáky ve většině případů nemohou snížit účinnost lapáků připravených 

od poloviny února , spíše je mohou zatraktivnit.

DOPORUČENÍ PRO PRAXI

a) Lapáky první série jsou i ve václavkové oblasti účinné

b) Nejbezpečnější je příprava lapáků dva měsíce před počátkem rojení

c) Půlení nesnižuje účinnost lapáků naopak jej ve většině případů zvyšuje


