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1. Úvod o projektu
Lýkožrout severský (Ips duplicatus (Sahlberg)) je v současné době jedním z ekonomicky
nejvýznamnějších hmyzích škůdců z podčeledi kůrovcovitých ve střední Evropě. Mezi
státy, v nichž jsou evidována významná poškození porostů vlivem přemnožení
lýkožrouta severského, patří mimo ČR především Polsko, Slovensko, Rakousko,
Německo a Rumunsko. V ČR je tento druh rozšířen na celém území, převážně
v nadmořských výškách do 600 m n. m. Původní oblast kalamitního výskytu na severní
Moravě a ve Slezsku se rozšířila i na Vysočinu.
V důsledku toho, že na území střední Evropy se první větší přemnožení lýkožrouta
severského začala objevovat až v devadesátých letech 20. století (Knížek a Zahradník,
1996; Grodzki, 1997, 2003), jsou dostupné literární údaje jen velmi nečetné. Ve větším
množství lze nalézt výhradně práce, které se zabývají odpovědí tohoto druhu na
syntetické feromonové návnady (Byers et al., 1990; Ivarsson et al., 1993; Valkama et al.,
1997; Duduman, 2011, 2014; Holuša et al. 2013). Sporadicky se pak vyskytují
publikace, v nichž se autoři zabývají rozšířením tohoto druhu (Pfeffer a Knížek, 1995;
Knížek et al., 2006), jeho biologií (Holuša a Grodzki, 2008; Holuša et al., 2012)
a obrannými opatřeními proti němu (Lubojacký a Holuša, 2013; Kula a Šotola, 2017).
Většina životního cyklu, jako např. přezimování a diapauzní a post-diapauzní vývoj, byla
na počátku řešení projektu nedostatečně či zcela neprobádána a relevantní experimenty
na rozsáhlejším souboru jedinců nikdy nebyly provedeny. Právě podrobná znalost dvou
výše zmíněných úseků životního cyklu však může vést k vyšší efektivitě obranných
zásahů a tím i ke snížení škod na smrkových porostech. V rámci současného projektu
jsme se proto zaměřili na výše zmíněná témata a několik dalších aspektů životního
cyklu, jejichž potenciál pro ochranu lesa byl potvrzen v dříve řešeném projektu
u lýkožrouta smrkového. Šlo především o zjištění kritické délky dne, při níž dochází
k indukci diapauzy; vývoj pohlavních orgánů a plodnosti samic v závislosti na stáří
a fyziologickém stavu jedince, zejména ve vztahu k diapauze a fenoménu tzv.
sesterských přerojení; úspěšnost, fyziologii a chování brouků při přezimování a teplotní
závislost rychlosti vývoje.
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Cíle projektu spadaly do dvou okruhů. Na jedné straně šlo o získání dostatečně
podrobných znalostí bionomie lýkožrouta severského, které by mimo jiné posloužily
i jako podklad pro navazující výzkum, a na straně druhé o jejich praktickou využitelnost
v souladu s názvem tématu vypsaným poskytovatelem. Aby bylo možné oba cíle naplnit,
laboratorní experimenty v umělých podmínkách byly omezeny na minimum a plnily spíše
doplňkovou funkci. Těžištěm výzkumu se staly práce v terénu včetně odběrů lýkožroutů
k laboratorním stanovením.
Závěrečné pasáže shrnující praktické uplatnění získaných výsledků byly sestaveny na
základě konzultace a upraveny garantem projektu Ing. Martinem Zavrtálkem.
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2. Posouzení stavu létací svaloviny lýkožroutů na konci vegetační
sezóny
2.1.

Úvod

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 severský obvykle přezimuje ve stádiu dospělce v imaginální diapauze.
U takovýchto dospělců dochází k redukci létací svaloviny a brouci ztrácí schopnost letu.
Stupeň rozvoje tohoto procesu je možno posoudit za pomoci jednoduché biochemické
metody 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.
Úroveň metabolismu pracujícího hmyzího svalu je po přepočtení na hmotnost vůbec
nejvyšší, jaká byla naměřena v biologickém materiálu. Tomu odpovídá i množství
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
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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.

2.1.1. Sezónně ovlivněné změny létací svaloviny
Diapauzní dospělci mnoha druhů hmyzu temperátní zóny ztrácí schopnost letu
v důsledku atrofie létací svaloviny (Harrison, 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 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.
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2.1.2. 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). Na základě informací uvedených výše jsme v rámci výzkumu imaginální
diapauzy lýkožrouta smrkového otestovali v laboratorních podmínkách a později i na
rozsáhlých terénních vzorcích možnost využití tetrazoliových solí pro rozpoznání
diapauzních jedinců a posouzení rizika dalšího šíření na lokalitách koncem vegetační
sezóny.

2.1.3. Biochemická detekce schopnosti letu u lýkožrouta smrkového
Z výsledků získaných na lýkožroutech smrkových, kteří byli pravidelně odebírání
z terénu na třech lokalitách lišících se nadmořskou výškou (600, 800, 1100 m n.m.), je
zřejmé, že indukce imaginální diapauzy a s ní spojená ztráta schopnosti letu je řízená
primárně zkracující se délkou dne na konci vegetační sezóny (Doležal a Sehnal, 2007 a,
b). Zároveň však nelze zanedbat ani modifikující vliv teploty, který byl zejména patrný při
statistickém vyhodnocení výsledků meziročně i mezi jednotlivými lokalitami v rámci
jednoho roku. Nejvýše položená lokalita, na níž byly vždy měřeny i nejnižší teploty, se
rychlostí ztráty schopnosti letu vždy statisticky významně lišila od zbývajících dvou
stanovišť. Nezanedbatelný vliv měl i srážkový průběh vegetační sezóny, kdy letovou
aktivitu lýkožroutů brzdilo nepříznivé počasí. 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
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výřezech a přešla do diapauzy. 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 a týdenní
sumy stupňodní klesaly mezi 60 – 80 std., případně ještě níže.
Na základě pozitivních výsledků u lýkožrouta smrkového jsme v rámci probíhajícího
projektu přistoupili ke studiu problematiky postupné ztráty schopnosti letu i u lýkožrouta
severského, přičemž blízká příbuznost a obdobné tělesné rozměry umožnily i zapojení
shodných metodických přístupů.
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2.2.

Materiál a metodika

2.2.1. Sběr dospělců v terénu
Lýkožrouti pro biochemická stanovení byli v letech 2015 – 2017 odebíráni na lokalitách
Kružberk (515 m n.m.) a Slunečná (798 m n.m.). Odběr brouků byl prováděn
z napadených stojících stromů, či ze skládek dřeva, odebraní brouci 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 dnech. Odběry probíhaly
od poloviny srpna do začátku října v týdenních intervalech. V roce 2015 a 2016 bylo
realizováno osm odběrů, v roce 2017 sedm.

2.2.2. 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. Naopak
blanitá křídla diapauzních jedinců zůstala vždy složená 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.

2.2.3. Tetrazoliové soli
Vypreparované létací svaly byly přeneseny do 1% roztoku soli tetrazolium violet (2,5Diphenyl-3-(α-naphthyl)tetrazolium

chloride,

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

chloride) v destilované deionizované vodě. Vzhledem k nutnosti zpracovat velké
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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 (Obr. 1); 1 byl plně diapauzní jedinec
s velmi slabým nebo žádným zbarvením (Obr. 2). Mimo hodnot obarvení létací svaloviny
bylo při pitvě zaznamenáno i pohlaví jedince.

Obr. 1 - Křídelní svalovina jedince v časném stádiu diapauzního vývoje. Svalová hmota je stále poměrně
rozvinutá avšak intenzita zabarvení solí tetrazolium blue je nízká.
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Obr. 2 - Křídelní svalovina plně diapauzního jedince.

2.2.4. 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 multifaktoriální ANOVA.
Porovnání jednotlivých skupin mezi sebou bylo prováděno post-hoc Tukey testem.
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2.3.

Výsledky

Výsledky postupné ztráty schopnosti letu sledují v jednotlivých letech obdobný trend
(Obr. 3, 4, 5). Na počátku sledování byla schopna letu většina studovaných jedinců
a jejich podíl postupně klesal přibližně do poslední dekády srpna, kdy již byla pozitivně
vyhodnocena jen zhruba polovina lýkožroutů. Po tomto datu se již projevují meziroční
rozdíly, výrazně se liší zejména rok 2016.
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Obr. 3 – Průběh postupné ztráty schopnosti letu u lýkožroutů odebraných na lokalitě Kružberk (515 m n.
m.) v letech 2015, 2016 a 2017. Černé sloupce zobrazují procento letuschopných jedinců, šrafované
sloupce sumu stupňodní za týden předcházející biochemickému testu (vypočteno jako suma denních
pravých teplotních průměrů, od kterých byl odečten spodní vývojový práh l. severského = 10,44 °C)
a tečkovaná křivka denní teplotní minima.
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Obr. 4 – Průběh postupné ztráty schopnosti letu u lýkožroutů odebraných na lokalitě Slunečná (798 m n.
m.) v letech 2015, 2016 a 2017. Černé sloupce zobrazují procento letuschopných jedinců, šrafované
sloupce sumu stupňodní za týden předcházející biochemickému testu (vypočteno jako suma denních
pravých teplotních průměrů, od kterých byl odečten spodní vývojový práh l. severského = 10,44 °C)
a tečkovaná křivka denní teplotní minima.
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Obr. 5 – Souhrn stanovení stavu létací svaloviny lýkožroutů odebíraných na lokalitách Kružberk (515 m n.
m.) a Slunečná (798 m n. m.) v letech 2015, 2016 a 2017. Sloupce znázorňují procento jedinců, kteří byli
na základě odstínu obarvení létací svaloviny vyhodnoceni jako schopní letu. Datum sběru označuje čísly 2
– 10 týdny od počátku srpna.

Koncem srpna 2015 bylo schopno letu již méně než 50 % brouků. Následoval mírný
pokles na méně než 40 % začátkem září a druhý týden v září nebyl na lokalitě Slunečná
v nadmořské výšce 798 m n. m. zjištěn žádný letuschopný jedinec. Na lokalitě Kružberk
(515 m n. m.) bylo tou dobou schopno letu pouze 10 % zkoumaných brouků
a k úplnému ukončení aktivního vývoje došlo o týden později. Statistické vyhodnocení
sezóny 2015 prokázalo, že odlišné zbarvení křídelní svaloviny je možno vysvětlit pomocí
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testovaných faktorů „Datum sběru“ (ANOVA; p=0,0000), a „Lokalita“ (ANOVA;
p=0,000062). Jako statisticky neprůkazný byl vyhodnocen faktor „Pohlaví“ (ANOVA;
p=0,356112). Hodnocení post hoc Tukey testem prokázalo, že všechny sběry
s výjimkou posledních tří, v nichž se nenacházeli žádní letuschopní lýkožrouti, se od
sebe prokazatelně liší.
Výsledky sezóny 2016 jsou v kontextu zbylých dvou let poněkud odlišné, jelikož část
lýkožroutů byla hodnocena pozitivně ještě v polovině září. Na konci srpna byla schopna
letu přibližně polovina brouků na obou sledovaných lokalitách, což odpovídá
předchozímu pozorování z let 2015 a 2017. Následoval rychlý pokles ze 40 % začátkem
září na méně než 10 % ve druhé dekádě, což v dalších letech nebylo pozorováno. Po
tomto termínu však již nebyl jako letu schopný vyhodnocen žádný z testovaných jedinců
z obou lokalit. Při statistickém hodnocení dat z roku 2016 bylo prokázáno, že odlišné
zbarvení křídelní svaloviny je možno vysvětlit především pomocí faktoru „Datum sběru“
(ANOVA; p=0,0000). Na rozdíl od roku 2015 nebyl statisticky průkazný faktor „Lokalita“
(ANOVA; p=0,97). Jako statisticky neprůkazný byl stejně jako v roce 2015 vyhodnocen
faktor „Pohlaví“ (ANOVA; p=0,59).
V roce 2017 byla na konci srpna schopna letu již jen jedna třetina brouků. Tento
výsledek byl navíc zjištěn na obou sledovaných lokalitách. Následoval rychlý pokles na
méně než 10 % v první dekádě září. Po tomto termínu již nebyl jako letu schopný
vyhodnocen žádný z testovaných jedinců z obou lokalit, ačkoli k mírnému a střednímu
obarvení svaloviny ještě docházelo. Statistické vyhodnocení vegetační sezóny 2017
prokázalo, že odlišné zbarvení křídelní svaloviny je možno vysvětlit především pomocí
faktoru „Datum sběru“ (ANOVA; p=0,0000). Statisticky průkazný byl rovněž faktor
„Lokalita“ (ANOVA; p=0,0000). Naopak „Pohlaví“ (ANOVA; p=0,61) nemělo na
schopnost letu žádný efekt.
Pro zachycení meziročních rozdílů bylo zpracováno statistické vyhodnocení všech dat
získaných na obou lokalitách za tři roky sledování. Výsledky naznačují, že se od sebe
obě lokality statisticky významně liší (Tukey HSD test; p = 0,020). Průkazně odlišné jsou
i roky 2015 a 2016 (Tukey HSD test; p=0,0001) a roky 2016 a 2017 (Tukey HSD test;
p=0,0001.
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2.4.

Diskuze

Výsledky pozorování potvrzují zásadní vliv zkracující se délky dne na postupný nástup
diapauzního vývoje provázený redukcí křídelních svalů. Ten byl stejně jako u lýkožrouta
smrkového patrný již od poloviny srpna během všech tří vegetačních sezón. Obdobně je
zřejmý i výrazný vliv teploty, kdy teplejší počasí může nástup diapauzy oddálit a naopak.
V letech 2015 a 2017 byl na výše položené lokalitě Slunečná podíl aktivních lýkožroutů
vždy menší než na Kružberku, což dobře koresponduje se záznamy teplotních měření
i vypočtenými stupňodny z Obr. 3 a 4. Obecně lze říci, že pokles minimálních teplot pod
10 °C byl vždy následován prudkým poklesem podílu letuschopných brouků. Roky 2015
a 2016 byly teplotně nadprůměrné s malým množstvím srážek. To zřejmě vysvětluje
pomalejší přechod do diapauzy pozorovaný zvláště v roce 2016. Nejedná se však
o překvapující výsledek, jelikož obdobné údaje jsme zaznamenali již v předchozích
pokusech na l. smrkovém, kdy v teplotně nadprůměrném roce 2009 bylo na začátku září
60 – 80 % jedinců letuschopných a ještě koncem září byla letuschopná 4 % odebraných
brouků. Opačný trend potvrzující negativní vliv nízkých teplot se projevil v roce 2017,
kdy byl prudký pokles procenta jedinců schopných letu uspíšen poměrně nepříznivým
průběhem počasí v měsíci září. Na záznamech z feromonových lapačů je zřejmé, že ani
na jedné z lokalit po polovině srpna 2017 již žádná významnější letová aktivita
lýkožroutů neprobíhala. To koresponduje i s údaji z ČHMÚ, jelikož výrazné ochlazení
a četné srážky byly zaznamenány v době od 12. do 18. srpna 2017. K narušení indukce
diapauzního vývoje nedošlo ani během následujících teplotně nadprůměrných týdnů.
Poměrně nepříznivý vývoj počasí na přelomu srpna a v průběhu září zřejmě celý proces
přechodu do diapauzy ještě uspíšil a od poloviny září již nebyli na sledovaných
lokalitách vyhodnoceni žádní lýkožrouti jako schopni letu.
Skutečnost, že v roce 2016 se nepodařilo prokázat významnější vliv rozdílné nadmořské
výšky (teploty) na průběh inaktivace létací svaloviny, je zřejmě možno vysvětlit vysokou
populační hustotou a s ní spojenou nižší kvalitou a dostupností potravy. Lýkožrouti pak
přeletují a hledají vhodnější zdroje k doplnění energetických rezerv ještě koncem
vegetační sezóny. Obdobný trend byl pozorován i u lýkožrouta smrkového v rámci
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předchozího projektu, kdy v sousedství silných zdrojů lýkožroutů byly pravidelně
zaznamenávány odchyty ve feromonových lapačích ještě dva až tři týdny poté, co na
lokalitách v základním stavu nebyla žádná aktivita zaznamenána. Tato skutečnost pak
mohla přispět k tomu, že na teplotně bezesporu méně příznivé lokalitě Slunečná byl
průběh rojení a zneaktivňování létací svaloviny podobný jako na níže položené lokalitě
Kružberk.
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2.5.

Závěry a praktická doporučení

1. Postupná ztráta schopnosti letu je u lýkožrouta severského 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, přičemž významný vliv mají především denní teplotní minima.
Významný pokles v procentu letuschopných jedinců byl vždy zaznamenán poté,
co denní minima klesla mezi 5 - 10 °C. Dalším faktorem byl průběh srážek –
několikadenní období srážek a ochlazení vedla rychlejší ztrátě schopnosti letu.
2. V roce 2016 se nepodařilo prokázat významnější vliv rozdílné nadmořské výšky
(teploty) na průběh inaktivace létací svaloviny. Stejně jako u dříve studovaného
lýkožrouta smrkového je zřejmým vysvětlením vysoká populační hustota a s ní
spojená nižší kvalita a dostupnost potravy. Zachování schopnosti letu je pak
výhodou při hledání zdroje potravy k doplnění energetických rezerv pro
přezimování ještě koncem vegetační sezóny. U lýkožrouta severského je význam
energetických rezerv v tukovém tělese umocněn tím, že většina populace
přezimuje v hrabance, kde nemá možnost si zásoby doplnit. Tato skutečnost pak
mohla přispět k tomu, že na teplotně bezesporu méně příznivé lokalitě Slunečná
byl průběh rojení a zneaktivňování létací svaloviny podobný jako na níže
položené lokalitě Kružberk. Oba zmiňované druhy lýkožroutů však již v tomto
období mají omezenou schopnost reprodukce, což bylo prokázáno např.
sledováním velikosti snůšek sesterských samic. Ohrožení porostů proto není tak
akutní, jako u běžných rojení.

2.5.1. Praktická doporučení
Období letové aktivity bylo dosud stanoveno do 30. září, přičemž do tohoto termínu platí
i povinnost provádět kontroly zajišťující funkčnost obranných opatření – zejména
účinnost feromonových odparníků. V návaznosti na výstupy grantového úkolu GS LČR
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„Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta ke zvýšení efektivity obranných
zásahů“ je povinnost kontrol obranných opatření a udržování jejich funkčnosti v praxi
odvozována z aktualizovaného výkladu pojmu „období letové aktivity“, které je
vyvozováno nikoli jednotně z kalendářního data, ale přibližně od 20.8. zejména podle
průkazných známek pokračující aktivity v terénu (čerstvé závrty ve stojících stromech,
aktuální vysoké odchyty v lapačích). Tento princip by bylo vhodné i formálně včlenit
přímo do vnitropodnikových předpisů.
Další doporučení potvrzuje zvýšené nároky na rychlost asanace v letním období (tj.
období letové aktivity), které vychází z předpokladu přetrvávající schopnosti kůrovců
v tomto období opouštět napadené dříví a šířit se dále do porostů, případně se i množit.
V praxi se v posledních letech přistupuje k řešení, které letní režim zkracuje podle
nového výkladu pojmu „období letové aktivity“. Při významném podílu lýkožrouta
severského je nicméně nutné při úpravách trvání letního režimu brát do úvahy také
odlišný mechanismus přezimování lýkožrouta severského, kdy během podzimu dochází
k opouštění stojících stromů dospělci a k jejich přesunu do hrabanky. V tomto období
cca do konce listopadu by naopak pro limitaci ohrožení porostů v následující sezóně
bylo žádoucí zvýšené nároky na rychlost asanace aktivního kůrovcového dříví zachovat.
Zároveň se v tomto ohledu v závěru letové aktivity kůrovců jeví jako velmi vhodné
využívání skupin stojících či stojících otrávených lapáků, jelikož tak kůrovci v závěru
vegetační sezóny budou koncentrováni na předem vytipovaná vhodná místa, což
usnadní asanaci napadených stromů ještě před tím, než je lýkožrouti severští opustí
a začnou vyhledávat zimoviště v hrabance (viz. kapitola 3.2).
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3. Přezimování a diapauza
3.1.

Úvod

Diapauza představuje jednu ze strategií, s jejichž pomocí hmyz překonává nepříznivé
podmínky vnějšího prostředí. Jedná se o celou řadu změn synchronizovaně
probíhajících na všech úrovních daného organismu. Některé symptomy, jako například
zastavení přímého vývoje a reprodukce či úpravy chování, jsou patrné zvnějšku, ke
studiu jiných (změny genové exprese, hromadění nejrůznějších látek, které např. brání
zmrznutí či slouží jako zásobárna energie) je třeba specifických metod a přístrojového
vybavení. Variabilita v projevech je obrovská a liší se nejen mezidruhově, ale i uvnitř
druhů. Typickým příkladem vnitrodruhových rozdílů je odlišnost prahových hodnot
vnějších podmínek (délka dne, vlhkost) navozujících diapauzu u severních a jižních
populací, navenek se projevující rozdílným počtem generací za jednu vegetační sezónu
(voltinismem). Právě počet generací, které úspěšně dokončí vývoj, ovlivňuje významnou
měrou populační dynamiku druhu, přičemž v případě významných hmyzích škůdců, jako
jsou kůrovcovití, je úzce spojen i s ekonomickými a ekologickými škodami na
sledovaném území.
Fenologie kůrovcovitých je v temperátní zóně zásadně ovlivněna především sezonalitou
prostředí a s ní související dostupností potravních zdrojů. Překonání nepříznivých
podmínek ve stavu diapauzy a zvýšená odolnost dormantních stádií pak zajišťuje krom
efektivního využití dostupných zdrojů i synchronizaci životního cyklu a voltinismus
lokálních populací. Podle toho, zda je nástup diapauzy pevně dán a neměnný v každé
generaci, či zda je její rozvoj postupně navozen vnějšími signály a závisí na jejich
výskytu, rozlišujeme diapauzu tzv. obligátní a fakultativní, přičemž u geografického
gradientu populací jednoho druhu se mohou objevit oba typy. Vnějších signálů
indukujících diapauzu může být celá řada, rozlišujeme stimuly abiotické (délka dne,
teplota, vlhkost) a biotické (změny kvality potravy). V našich zeměpisných šířkách je
nejdůležitějším a neměnným abiotickým signálem délka dne. Při zkrácení světelné fáze
dne pod určitou mezní hodnotu dochází k zahájení přechodu do diapauzy a přípravám
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na nadcházející zimní období. Právě fotoperiodický signál je příčinou odlišného počtu
generací kůrovcovitých v rozmezí geografického areálu. Nejlépe prostudovaným druhem
je lýkožrout smrkový, Ips typographus, jehož voltinismus z mnoha evropských zemí
i nejrůznějších nadmořských výšek je popsán v celé řadě prací. Obecně platí, že
středoevropské populace z nížin a středních nadmořských výšek produkují dvě až tři
generace a populace ze Skandinávie a horských oblastí jednu generaci za vegetační
sezónu. Dalším významným abiotickým faktorem je teplota, která kromě modifikujícího
vlivu na indukci diapauzy délkou dne (vysoké teploty konstantní teploty mohou vést až
k přerušení procesu), ovlivňuje celou řadu životních projevů kůrovců. Různými autory
byly odvozeny prahové teploty pro let, vývoj jednotlivých stádií a přezimování. Stejně
jako u fotoperiodických signálů, i zde je zřejmá výrazná variabilita, daná především
geografickým původem studované populace. Prahové hodnoty ovlivňuje i ontogenetická
historie jedinců a chladová aklimace. Z výše uvedeného přehledu, který dokumentuje
variabilitu fyziologických odpovědí, je zřejmé, že kůrovci jsou na nejrůznější, a jak je
možno pozorovat zvláště v posledních letech, i méně obvyklé změny a výkyvy prostředí
velmi dobře adaptování a jsou schopni je úspěšně překonat.
Většina existujících literárních údajů, s nimiž pracuje text výše, pochází od lýkožrouta
smrkového. Proto bylo jedním z cílů projektu i získání relevantních informací o nástupu
a průběhu diapauzy u lýkožrouta severského, o němž bylo z dostupné literatury
prokazatelně známo jen to, že na konci vegetační sezóny opouští lýkožrouti hostitelské
dřeviny a přelézají do hrabanky, kde přezimují (Knížek a Holuša, 2001; Onyszko a
Starzyk, 2011). Konkrétní termín závisí zejména u tzv. nedokončených generací na
době dosažení stádia dospělce. V krajním případě může docházet i k zimování pod
kůrou napadených stromů, ovšem jde zřejmě jen o minoritní část populace. Mrkva
(1994, 1995) uvádí i přezimování ve ztluštělé borce u paždí větví.
Následující kapitoly jsou proto zaměřeny na souhrn laboratorních a terénních
experimentů, které popisují stimuly vedoucí k indukci diapauzy u l. severského, změny
v chování a fyziologii prediapauzních, diapauzních a postdiapauzních brouků. Několik
pokusů bylo věnováno doplnění informací o vlivu délky dne na indukci imaginální
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diapauzy, změny chladové odolnosti během životního cyklu a přesun diapauzních
lýkožroutů severských do hrabanky na konci vegetační sezóny.
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3.2.

Přechod lýkožroutů do hrabanky

3.2.1. Materiál a metodika
3.2.1.1. Migrace z výřezů do hrabanky
V srpnu 2016 byly na území LS Vítkov odebrány smrkové výřezy o délce 1 m napadené
lýkožroutem severským a převezeny do Českých Budějovic. Zde byla jedna polovina
výřezů rozebrána a spočteni všichni živí dospělci. Druhá polovina výřezů byla umístěna
do klecí, na jejichž dně se nacházela deseticentimetrová vrstva zhutněné zeminy a nad
ní stejně silná vrstva hrabanky a drnů trávy (Obr. 6). Klece byly umístěny venku
v zahradě Entomologického ústavu až do března 2017. Poté byly výřezy z klecí vyjmuty,
rozebrány a zjištěn počet živých lýkožroutů. Nakonec byla z klecí postupně vybírána
i vrstva hrabanky s drny a zeminy a v ní hledáni živí lýkožrouti. V klecích byl umístěn
datalogger Cometter (Comet System, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika), který
měřil teplotu vzduchu v intervalech 30 minut. Ze zjištěných údajů byl posléze vypočten
tzv. pravý denní teplotní průměr. Rovněž byla sledována výše a přítomnost/absence
sněhové pokrývky.
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Obr. 6 – Nákres uspořádání experimentu s migrací diapauzních lýkožroutů severských z výřezů do
hrabanky.

3.2.1.2. Vliv délky dne na indukci imaginální diapauzy
Výřezy čerstvě napadené lýkožroutem severským (Ips duplicatus) byly odebrány na
začátku vegetační sezóny z přírodní populace na lokalitě Slunečná. Po převozu do
Českých Budějovic byly umístěny do chovné místnosti (fotoperioda 18:6, teplota 21 °C),
aby bylo dokončeno kladení vajíček a zahájen vývoj dceřiné generace. V době, kdy se
dceřiná generace nacházela ve fotoperiodicky citlivém stádiu kukel a larev posledního
instaru (16.5.2018), byly výřezy umístěny do plastových boxů (40x56x19 cm) dle
následujícího schématu. Vždy dva výřezy byly uzavřeny nastojato do jednoho boxu, na
jehož dně se nacházela cca 15 cm vrstva lesní hrabanky (Obr. 7). Ve víku boxu byl
vyřezán větrací otvor překrytý okenní sítí proti hmyzu, s jehož pomocí byly výřezy
vlhčeny. Proti úniku dospělců bylo víko boxu přilepeno silikonovým tmelem k boxu
a spojení zpevněno textilní lepicí páskou.
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Obr. 7 – Plastový box se dvěma výřezy a hrabankou

Plastové boxy byly umístěny do inkubátorů Sanyo MIR 253 (Sanyo Inc., Osaka,
Japonsko) s teplotou nastavenou na konstantních 20 °C a následujícími délkami dne:
1)

Fotoperioda 12:12 (Fotofáze: Skotofáze, (F:S))

2)

Fotoperioda 13:11 (F:S)

3)

Fotoperioda 14:10 (F:S)

4)

Fotoperioda 15:9 (F:S)

5)

Fotoperioda 16:8 (F:S)

6)

Fotoperioda 17:7 (F:S)

Po dvou měsících (16.7.2018) byl pokus ukončen a spočítán počet živých a mrtvých
lýkožroutů v hrabance a ve výřezech. Pro přesné posouzení diapauzního stavu byli živí
jedinci vypitváni a byl zaznamenán stav pohlavních orgánů a létací svaloviny. Pokud to
bylo možné, pitva byla provedena i u uhynulých jedinců.

3.2.1.3. Přechod do hrabanky v terénu
Pro zjištění přibližného data přesunu lýkožroutů severských z napadených stromů do
hrabanky jsme od konce července 2018 až ke dni odevzdání zprávy odebírali hrabanku
na lokalitě Slunečná. Odběr probíhal v okolí napadených stromů, vždy v okruhu cca 0,5
m kolem paty kmene, přičemž pokud to bylo možné, odebírali jsme vrstvu do hloubky
cca 10 – 15 cm. Odebraný materiál byl umístěn do plastových boxů s víkem a převezen
do Českých Budějovic k dalšímu sledování. V každém termínu byla odebrána hrabanka
z okolí dvou stromů. Odběry proběhly v následujících dnech:
24. července 2018
9. srpna 2018
15. srpna 2018
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29. srpna 2018
13. září 2018
8. října 2018
Po převozu do Českých Budějovic byla hrabanka přesypána do válcových fotoeklektorů
umístěných v insektáriu v konstantní teplotě 21 °C a délce dne 18 : 6 hodin
(foto:skotofáze) a po čtyři týdny sledovány počty vyletujících lýkožroutů severských
a smrkových.

3.2.1.4. Statistické hodnocení
Statistické vyhodnocení výsledků proběhlo s využitím programů STATISTICA verze 7.2
(StatSoft Inc. Tulsa, OK, USA) a R verze 2.10.1, metodou multifaktoriální ANOVA.
Porovnání jednotlivých skupin mezi sebou bylo prováděno post-hoc Tukey testem.
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3.2.2. Výsledky
3.2.2.1. Migrace z výřezů do hrabanky
V září 2016 se v 1 m dlouhých výřezech nacházelo v průměru 665,75 ± 84,2 lýkožroutů
severských. Celkem byly rozebrány čtyři výřezy, v nichž bylo nalezeno 683, 561, 628
a 791 lýkožroutů severských. V březnu 2017 se pod kůrou výřezů, které byly přes zimu
ponechány v klecích na zahradě Entomologického ústavu, nacházelo v průměru jen 5,5
± 3,4 živých lýkožroutů severských. Celkem byly rozebrány čtyři výřezy s konkrétními
počty 2, 11, 4 a 5 lýkožroutů severských. Ve směsi hrabanky a drnů bylo nalezeno
v průměru 366,25 ± 90,46 živých lýkožroutů severských. Konkrétní počty z jednotlivých
klecí jsou 401, 468, 221 a 375. Většina lýkožroutů se nacházela na rozhraní vrstev
zhutněné zeminy a hrabanky s drny. Ve vrstvě zhutněné zeminy bylo nalezeno
v průměru jen 13,25 ± 7,08 živých dospělců. V jednotlivých klecích šlo o 22, 3, 11 a 17
lýkožroutů severských. Záznam měření teploty a výšky sněhové pokrývky je na Obr 8.
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Obr 8 – Pravé denní teplotní průměry z klecí umístěných na zahradě Entomologického ústavu v Českých
Budějovicích. Průběh teplot je zaznamenán křivkou proloženou kruhy. Modré čtverce vyznačují dny se
sněhovou pokrývkou a její výšku, která je uvedena na pravé svislé ose.

3.2.2.2. Vliv délky dne na indukci imaginální diapauzy
Z Tab. 1 je zřejmé, že počet jedinců migrujících do hrabanky byl výrazně ovlivněn
délkou dne. Při 12 hodinách světla bylo v hrabance dohledáno 70 %, při 13 hodinách již
jen 60 % jedinců. Při delších fotoperiodách podíl lýkožroutů přelétávajících do hrabanky
prudce poklesl a dohledáno bylo jen 11 - 16 % dospělců. Ve variantě s délkou dne 17
hodin již nebyli v hrabance nalezeni žádní brouci.
Pitvou živých lýkožroutů bylo zjištěno, že všichni brouci nalezení v hrabance se
nacházeli v plně diapauzním či prediapauzním stavu (atrofie letácích svalů a pohlavních
orgánů) (Tab. 2). Ve fotoperiodě 12:12 byli diapauzní i všichni jedinci nalezení ve
výřezech (Tab. 2). Při délce dne 13 hodin bylo aktivních pouze 6 jedinců z celkem 46 (tj.
13 %). Poté počet aktivních jedinců rychle stoupal, takže ve fotoperiodě 14:10 bylo
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reprodukčních cca 50 % brouků nalezených ve výřezech (Tab. 2). Delší dny (15:9
a 16:8) již vedly k pokračování normálního vývoje u většiny populace (90 a 85 %) (Tab.
2). Prahová délka dne, při níž nastoupí diapauzní vývoj 50 % populace, byla z diapauzní
křivky lýkožrouta severského odvozena na 14,2 hodin (Obr. 9).
Tab. 1 – Tabulka zobrazuje počet živých a mrtvých jedinců nalezených v hrabance a ve výřezech v různých
délkách dne a procento jedinců, kteří přelétli z výřezů do hrabanky
fotoperioda

hrabanka

výřez

% migrujících jedinců

živí

mrtví

celkem

živí

mrtví

celkem

12:12

31

112

143

20

41

61

70,10

13:11

25

44

69

34

12

46

60,00

14:10

12

24

36

167

55

222

13,95

15:09

7

13

20

127

24

151

11,70

16:08

0

22

22

17

100

117

15,83

17:07

0

0

0

NA

NA

NA

NA

Tab. 2 – Tabulka zobrazuje počet diapauzních a aktivních lýkožroutů nalezených v hrabance a ve výřezech
v různých délkách dne a celkové procento diapauzních brouků.
fotoperioda

hrabanka

výřez

% diapauzních

aktivní celkem

jedinců

diapauzní

aktivní

celkem

diapauzní

12:12

204

0

204

61

0

61

100,00

13:11

69

0

69

40

6

46

94,78

14:10

36

0

36

112

110

222

57,36

15:09

19

0

19

15

136

151

20,00

16:08

22

0

22

2

115

117

17,27

28

Obr. 9 – Křivka diapauzní odpovědi lýkožrouta severského. Zobrazena jsou procenta diapauzních jedinců
při různých délkách dne. Šedě je vynesena délka dne, při níž bude diapauza indukována u 50 % populace.

Statistické vyhodnocení prokázalo, že jedinci odebraní z hrabanky a z výřezů se od
sebe významně odlišují (Tukey HSD test; p=0,000009) (Tab. 2). Významný vliv délky
dne na diapauzní vývoj lýkožrouta severského potvrzuje odlišnost fotoperiody 14 : 10
(F:S) liší od všech ostatních skupin (Tukey HSD test; p=0,000017). Naproti tomu obě
varianty krátkého dne (12:12 a 13:10 (F:S)) se zastoupením diapauzních dospělců od
sebe neliší (Tukey HSD test; p=0,321171). Obdobné výsledky přineslo i porovnání obou
dlouhodenních variant (15:9 a 16:8) mezi nimiž rovněž nebyla prokázána statisticky
významná odlišnost (Tukey HSD test; p=0,919860).
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3.2.2.3. Přechod do hrabanky v terénu
Z hrabanky odebrané na konci července a počátku srpna nevylétli žádní lýkožrouti.
První vyletující brouci byli zachyceni 6. září ve fotoeklektorech s hrabankou odebranou
dne 29. srpna 2018. Pravidelně byli nacházeni až do 21. září, v následujících dnech již
nevylezl žádný brouk. Celkem v obou fotoeklektorech vylétlo 45 lýkožroutů severských
a 2 lýkožrouti smrkoví. Z hrabanky odebrané dne 13. září 2018 začali kůrovci vyletovat
19. září a celkem vylétlo 103 lýkožroutů severských a 22 lýkožroutů smrkových. První
brouci ze vzorků odebraných dne 8. října začali vyletovat 22. října. Celkem bylo po celou
dobu sledování zachyceno 131 lýkožroutů severských, 28 lýkožroutů smrkových, 2
lýkohubi matní a 6 lýkožroutů lesklých.
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3.2.3. Diskuze
Cílené experimenty potvrdily původní hypotézu, že preferovaným habitatem pro
přezimování lýkožroutů severských je hrabanka, do níž diapauzní jedinci z napadených
výřezů aktivně migrují. V laboratorních experimentech k tomu docházelo vlivem krátkého
dne již po měsíci a 12 hodin světla vedlo k migraci do hrabanky u 70 % populace.
V terénním experimentu, kde byla využita neukončená generace, došlo k přesunu
většiny populace ihned po dokončení vývoje do dospělců v průběhu října a listopadu.
Experimentálně byla rovněž stanovena prahová délka dne pro indukci imaginální
diapauzy. Obdobně jako u dříve studovaného lýkožrouta smrkového, jehož práh byl 14,7
hodiny, spadá počátek indukce diapauzního vývoje na polovinu srpna. U lýkožrouta
severského nastávají podmínky vedoucí k nástupu diapauzy zhruba o týden později,
prahová hodnota byla 14,2 hodiny, což v našich zeměpisných šířkách představuje 17. –
18. srpna.
Přelézání do hrabanky velmi komplikuje laboratorní experimenty s podmínkami
navozujícími diapauzu. Zatímco u lýkožrouta smrkového vedl krátký den k setrvání ve
výřezech a dlouhý den k jejich opouštění, lýkožrouti severští z výřezů vylézali za
krátkého i dlouhého dne. Pokud nebyl dlouhodenním broukům nabídnut vhodný čerstvý
výřez, k opouštění původního nedošlo. Původní série výřezů z roku 2017 byla proto
vyloučena z hodnocení a pro rok 2018 jsme využili úpravu s hrabankou a plastovým
boxem.
Odlišné chování lýkožroutů severských komplikovalo i terénní variantu experimentu.
Vzhledem k neznámému počtu lýkožroutů ve výřezech ponechaných k přezimování
nebylo možné jednoznačně stanovit procento přeživších jedinců. Vzhledem k tomu, že
výřezy byly odebrány na jedné skládce z jednoho až dvou stromů, lze předpokládat, že
počty se významně nelišily od kontroly rozebrané na počátku experimentu. V zemině
a hrabance se tedy podařilo dohledat zhruba 50 – 60 % dospělců, což opět odpovídá
předchozím experimentům s přežíváním zimního období v terakotových květináčích
a dřevěných bedničkách. Do vrstvy zhutněné zeminy proniklo jen malé množství
lýkožroutů. Většina se nacházela na rozhraní obou vrstev či v hrabance a drnech.
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Obdobná byla i situace v terénu na Slunečné, kde se v hloubkách pod 10 cm nacházela
kamenitá zemina a jílovitá půda. Z teplotních měření je zřejmé, že průběh zimního
období 2016/2017 byl stejně jako v předchozích dvou letech velmi mírný. Nejnižší
teploty byly naměřeny koncem ledna 2017 a nedosáhly ani -10°C. Chladová odolnost
proto nebyla pro přezimující diapauzní brouky limitujícím faktorem.
Odběry hrabanky potvrdily fotoperiodickou závislost migrace do hrabanky jako jedné
z adaptací pro přečkání nepříznivého zimního období. U brouků, kteří dokončili vývoj
před dosažením kritické délky dne pro indukci diapauzy, tak dochází k přesunu
z napadených kmenů po polovině srpna. Souvislosti s diapauzním vývojem napovídá
i to, že brouci nezačali z fotoeklektorů vyletovat ihned, ale ve sběrných nádobách byli
nalezeni až po dvou týdnech v konstantních podmínkách 21 °C a dlouhého dne. To
odpovídá předchozím pozorováním, kdy na ukončení diapauzy bylo třeba deseti až
čtrnáctidenní vystavení podmínkám, které podporují pokračování aktivního vývoje.
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3.3.
Chladová odolnost a úspěšnost přezimování u lýkožrouta
severského
3.3.1. Materiál a metody
3.3.1.1. Sezóna 2014/2015
3.3.1.1.1.

Pokusný hmyz a měření teploty

Dospělci lýkožrouta severského, Ips duplicatus, byli odebráni z přírodní populace ze
smrkových lesů na území lesní správy Vítkov. Napadené smrkové výřezy byly
v listopadu 2014 odkorněny a nalezení živí dospělci umístěni do terakotových květináčů
naplněných směsí hrabanky a smrkového lýka. Do jednoho květináče bylo umístěno
vždy 30 brouků. Květináče byly na stromy zavěšeny dnem vzhůru, takže průduchy ve
dně zajišťovaly uvnitř vlhkost, která odpovídala přírodním podmínkám. Aby nemohli
lýkožrouti z květináčů uniknout, bylo jejich ústí uzavřeno miskou z tvrzeného
polyethylenu. Zároveň byla směs hrabanky a lýka s lýkožrouty před vložením do
květináče obalena dvojitou vrstvou monofylu. Vzhledem k pozdnímu zahájení
experimentu byla ponechána pouze dvě data kontrol a to na počátku (listopad 2014)
a konci (březen/duben 2015) pokusu. Na všech lokalitách byl zároveň s květináči
umístěn i datalogger Cometter (Comet Systems, Rožnov pod Radhoštěm, Česká
republika), který měřil teplotu vzduchu v 30 minutových intervalech (Obr. 10). Ze
získaných výsledků byly následně vypočteny pravé teplotní průměry a zaneseny do
grafů pro každou ze sledovaných lokalit. Aby bylo možno jednotlivé lokality mezi sebou
porovnat, vypočetli jsme sumy stupňodní dle postupu uvedeného v práci Wermelingera
a Seiferta (1998). Jako spodní teplotní práh pro lýkožrouta severského jsme použili
teplotu 8,3 °C, která je běžně používána pro l. smrkového. Dle příspěvku Dudumana et
al. (2015) je však použitelná i pro modelování vývoje l. severského.
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Obr. 10– Zavěšení květináčů s přezimujícími lýkožrouty a dataloggerem na lokalitě LS Vítkov 739 m n. m.

3.3.1.1.2.

Sledované lokality

První tři lokality pro sledování byly vybrány tak, aby se lišily nadmořskou výškou
(teplotou) a nacházely se na území LS Vítkov. Jejich bližší charakteristika je níže:
LS Vítkov 470 m n. m., GPS: N49°49´41,6´´; E017°48´33,5´´
LS Vítkov 532 m n. m., GPS: N49°49´48,4´´; E017°41´50,3´´
LS Vítkov 739 m n. m., GPS: N49°46´46,3´´; E017°32´41,3´´
Zároveň byly nádoby s lýkožrouty umístěny i na dvě vzdálenější lokality, jelikož během
předchozích experimentů podobného charakteru jsme porovnáním teplotních záznamů
zjistili, že do vzdálenosti 100 km se lokality navzdory odlišné nadmořské výšce teplotně
příliš neliší. Bližší charakteristika obou lokalit je uvedena níže:
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Kutná Hora 252 m n. m., GPS: N49°56'53.441"; E15°16'10.688"
České Budějovice 395 m n. m., GPS: N48°58'36.448"; N14°26'49.747"
Na všech sledovaných lokalitách byly nádobky umístěny do výšky 2 m nad zemí
společně s teploměrem.

3.3.1.2. Sezóna 2015/2016
3.3.1.2.1.

Pokusný hmyz a měření teploty 2015/2016

Dospělci lýkožrouta severského byli odebráni z přírodní populace ze smrkových lesů na
území lesní správy Vítkov. Napadené smrkové výřezy byly v září 2015 odkorněny
a nalezení živí dospělci umístěni po 50 kusech do terakotových květináčů a dřevěných
bedniček o rozměrech 20x20x40 cm naplněných směsí hrabanky a smrkového lýka. Dva
typy nádob byly použity kvůli jejich odlišné propustnosti pro vodu a tím následně
i odlišným vlhkostním podmínkám uvnitř. Květináče byly na stromy stejně jako v letech
2014/2015 zavěšeny dnem vzhůru, takže průduchy ve dně zajišťovaly průnik vlhkosti
dovnitř. Kromě květináčů a bedniček zavěšených na stromech bylo v sezóně 2015/2016
umístěno stejné množství nádobek i k patě stromů, kde byly překryty vrstvou hrabanky.
Aby nemohli lýkožrouti z květináčů uniknout, bylo jejich ústí uzavřeno miskou
z tvrzeného polyethylenu. Bedničky byly uzavřeny dřevěnými víčky. Zároveň byla směs
hrabanky a lýka s lýkožrouty před vložením do květináče/boxu obalena dvojitou vrstvou
monofylu. Vzhledem k dostatku pokusných jedinců bylo v zimní sezóně 2015/2016
možno zvýšit počet odběrů pro další stanovení prováděná v Českých Budějovicích
(průběžné přežívání, body podchlazení, hydratace). Termíny byly zvoleny následovně:
1.

Odběr – kontrola na počátku pokusu – 23.9. 2015

2.

Odběr – mechanismy chladové odolnosti plně rozvinuty – 14.12. 2015

3.

Odběr – po výraznějším ochlazení – 26.1. 2016 na severní Moravě, 3.2. 2016

v jižních Čechách
35

4.

Odběr – na konci přezimování – 25.4. 2016 na severní Moravě, 5.4. 2016

v jižních Čechách
Odebírány byly vždy oba typy nádob ze všech sledovaných lokalit, převezeny do
Českých Budějovic, rozebrány pro zjištění úmrtnosti a přeživší jedinci dále testováni.
Na všech lokalitách byl zároveň s květináči umístěn i datalogger Cometter (Comet
Systems, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika), který měřil teplotu vzduchu v 30
minutových intervalech. Ze získaných výsledků byly následně vypočteny pravé teplotní
průměry a zaneseny do grafů pro každou ze sledovaných lokalit. Pro zjištění chladové
odolnosti v terénu a srovnání s naměřenými body podchlazení byly obdobné grafy
vytvořeny i pro denní teplotní minima. Aby bylo možno jednotlivé lokality mezi sebou
porovnat, vypočetli jsme sumy stupňodní dle postupu uvedeného v práci Wermelingera
a Seiferta (1998). Jako spodní teplotní práh pro lýkožrouta severského jsme použili
teplotu 8,3 °C, která je běžně používána pro l. smrkového. Dle příspěvku Dudumana et
al. (2015) je však použitelná i pro modelování vývoje l. severského.

3.3.1.2.2.

Sledované lokality

Pro zimní sezónu 2015/2016 byly lokality vybrány tak, aby na jedné straně pokrývaly
různé nadmořské výšky ve studované oblasti na severní Moravě, na straně druhé
umožnily charakterizovat limity pro přezimování u lýkožrouta severského.
První tři lokality byly proto zvoleny na území LS Vítkov a Bruntál a shodují se
s umístěním ostatních prováděných experimentů. Jejich bližší charakteristika je níže:
LS Vítkov, Kružberk, 515 m n. m., GPS: N 49°50’04.6‘‘; E017°37’19.3‘‘
LS Vítkov, Suchá Dora, 576 m n. m., GPS: N49°41’00.7‘‘; E017°45’13.5‘‘
LS Bruntál, Slunečná, 798 m n.m., GPS: N49°50’20.9‘‘; E017°25’56.6‘‘
Na výše uvedených lokalitách byly rozmístěny květináče do výšky 2 m nad zemí a do
hrabanky u paty stromu. Do květináčů byl vložen datalogger pro měření teploty (viz.
1.2.1.1.).
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Pro otestování teplotně nadprůměrných i podprůměrných podmínek byly vybrány tři
lokality v Jihočeském kraji, z nichž lokalita České Budějovice je shodná s pokusy z let
2014/2015, lokality na území NP Šumava byly vybrány nově. Jedna se nacházela na
okraji smrkového porostu u obce Prášily a její nadmořská výška byla přibližně o 100 m
n.m. vyšší než u nejvýše položené severomoravské lokality, druhá se nacházela
v mrazové kotlince nazývané Mrtvé údolí poblíže Prášilského jezera v nadmořské výšce
téměř 1150 m n.m.
Bližší charakteristiky lokalit jsou uvedeny níže:
České Budějovice 395 m n. m., GPS: N48°58'36.448"; E14°26'49.747"
Prášily – 892 m n.m., N49°6'25,8", E13°22'37,5"
Mrtvé údolí - 1143 m n.m., N49°3'51,4", E13°24'31,4"
Na výše uvedených sledovaných lokalitách byly umístěny květináče a dřevěné bedničky
vždy do výšky 2 m nad zemí a překryty vrstvou hrabanky u paty stromu. Dovnitř byl
vložen datalogger pro měření teploty.

3.3.1.3. Obsah vody v těle
Čerstvá hmotnost byla stanovována jednotlivě pro každého jedince s použitím vah
Sartorius s citlivostí 0,01 mg. Suchá hmotnost byla stanovena po usušení lýkožroutů
v 65 °C po dobu 3 dnů.

37

3.3.1.4. Chladová odolnost
Bod podchlazení je teplota, při které zmrzne voda v těle při postupném ochlazování.
Tuto teplotu jsme u studovaných jedinců měřili ve čtyřech datech odběrů zvolených tak,
aby co nejlépe odpovídala buď významným úsekům životního cyklu, nebo umožnila
zachytit reakci na vnější podmínky. Měření probíhala na termostatu Ministat 240-cc
(Huber, Offenburg, Německo) v kombinaci s dataloggerem TC-08 (Pico Technology, St.
Neots, Velká Británie). Pokud to bylo možné s ohledem na počet přeživších jedinců
a nutnost dalších stanovení, snažili jsme se změřit vždy 20 jedinců v každé variantě
pokusu.

3.3.1.5. Statistické vyhodnocení
Data byla vyhodnocena metodami ANOVA, Kruskal – Wallisův a Dunnův test
v programech Statistica v. 10 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, Spojené státy Americké)
a Graph Pad v. 6 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Grafické zpracování
proběhlo v programu Graph Pad v. 6.
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3.3.2. Výsledky
3.3.2.1. Chladová odolnost a úspěšnost přezimování u lýkožrouta
severského v sezóně 2014/2015
3.3.2.1.1.

Sezónní změny hmotnosti a hydratace

Čerstvá a suchá hmotnost lýkožroutů se ve sledovaném období od listopadu 2014 do
dubna 2015 téměř nezměnila (Kruskal – Wallisův test, p > 0.05). Průměrná čerstvá
hmotnost brouků na počátku pokusu byla 3,67 ± 0,49 mg (průměr ± S.D.), zatímco
průměrná čerstvá při ukončení experimentu se pohybovala od 3,50 ± 0.41 mg (průměr ±
S.D.) na lokalitě Kutná Hora do 4,04 ± 0,92 mg (průměr ± S.D.) na lokalitě LS Vítkov
v nadmořské výšce 470 m n. m.
Hydratace v průběhu zimního období poklesla jen u brouků na lokalitě LS Vítkov
v nadmořské výšce 739 m n. m. (Tukey test pro mnohonásobná porovnání, p < 0.05).
Rozdíly mezi počátečním obsahem vody v těle a hydratací na konci pokusu nebyly na
ostatních lokalitách statisticky významné (Tukey test pro mnohonásobná porovnání, p >
0.05). V listopadu 2014 činil obsah vody průměrně 55, 2 ± 7, 63 % (průměr ± S.D.)
tělesné hmotnosti, v dubnu 2015 se hydratace pohybovala od 57,2 ± 14,6 % (průměr ±
S.D.) na lokalitě LS Vítkov v 470 m n. m. do 68,1 ± 3,9 % (průměr ± S.D.; LS Vítkov 739 m n. m.). Přehled výsledků je zaznamenán v Obr. 11 a Tab. 3.
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Obr. 11 – Statistické vyhodnocení obsahu vody v tělech lýkožroutů severských na počátku a na konci
experimentu s přezimováním (Tukey test pro mnohonásobná porovnání). Zobrazen je průměrný obsah
vody ± S.D. Odlišná písmena nad sloupci označují statisticky průkazně odlišné výsledky.
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Tab. 3 – Průměrné množství vody v tělech l. severských na počátku pokusu v listopadu 2014 a na
jednotlivých sledovaných lokalitách v dubnu 2015. Procento hydratace je uvedeno vždy se směrodatnou
odchylkou (S.D.) pro daný soubor měření.
Lokalita

Hydratace±SD

Listopad 2014 – poč. pokusu

55,17±7,62

LS Vítkov- 470 m n.m.

57,16±14,56

LS Vítkov- 532 m n.m.

61,64±5,14

LS Vítkov- 739 m n.m.

68,09±3,92

Kutná Hora 252 m n.m

59,7±6,42

České Budějovice 395 m n.m.

62,2±4,63

3.3.2.1.2.

Chladová odolnost

Naměřené body podchlazení (SCP) se u pokusných jedinců příliš nelišily. Statisticky
významné rozdíly byly prokázány jen mezi SCP lýkožroutů z listopadu 2014 a dubna
2015 z lokality LS Vítkov v nadmořské výšce 470 m n. m. (Tukey test pro
mnohonásobná porovnání, p < 0.05). Statisticky významně odlišné bylo SCP lýkožroutů
z nadmořské výšky 470 m n. m. (LS Vítkov) a to od nadmořské výšky 252 m n. m.
(Kutná Hora) (Tukey test pro mnohonásobná porovnání, p < 0.05) a od nadmořské
výšky 395 m n. m. (České Budějovice) (Tukey test pro mnohonásobná porovnání, p <
0.05). Dále byla průkazně odlišná lokalita Kutná Hora od lokality LS Vítkov v nadmořské
výšce 739 m n. m. (Tukey test pro mnohonásobná porovnání, p < 0.05). Body
podchlazení lýkožroutů z listopadu 2014 činily průměrně -14,4 ± 3,0 ° C (průměr ± S.D.).
V dubnu 2015 se průměrné hodnoty SCP u lýkožroutů pohybovaly od -10,2 ± 2,6 ° C ve
470 m n. m. (LS Vítkov) do -16,1 ± 2,9 ° C ve 252 m n. m. (Kutná Hora). Přehled
naměřených hodnot SCP je uveden v Obr. 12 a Tab. 4.
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Obr. 12 – Statistické vyhodnocení bodu podchlazení (SCP) u lýkožroutů severských na počátku a na konci
experimentu s přezimováním (Tukey test pro mnohonásobná porovnání). Zobrazen je vždy průměr SCP v
dané skupině ± S.D. Odlišná písmena nad sloupci označují statisticky průkazně odlišné výsledky.
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Tab. 4 – Tabulka shrnuje průměrné, maximální a minimální body podchlazení (SCP) naměřené
u lýkožroutů severských na počátku experimentu v listopadu 2014 a při ukončení v dubnu 2015.
U průměrných hodnot SCP je uvedena i směrodatná odchylka (S.D.) pro daný soubor měření.
Lokalita

SCP (průměr±S.D.)±SD

Minimum

Maximum

Listopad 2014 – poč. pokusu

-14,45±3,04

-19,42

-6,29

LS Vítkov- 470 m n.m.

-10,22±2,64

-13,63

-6,08

LS Vítkov- 532 m n.m.

-12,39±3,91

-18,12

-7,23

LS Vítkov- 739 m n.m.

-11,19±2,38

-14,14

-7,07

Kutná Hora 252 m n.m

-16,11±3,94

-23,77

-10,36

České Budějovice 395 m n.m.

-14,88±3,49

-22,48

-8,31

3.3.2.1.3.

Úspěšnost přezimování v terénu

Dospělci lýkožrouta severského byli vystaveni přírodním podmínkám po celou dobu
přezimování na třech lokalitách s odlišnou nadmořskou výškou v Severomoravském
kraji, jedné lokalitě ve Středočeském a jedné v Jihočeském kraji.
Mikroklimatické podmínky (teplota) byly zaznamenávány dataloggery umístěnými vedle
květináčů s lýkožrouty v půlhodinových intervalech. Výsledky přepočtené na pravé
teplotní průměry jsou shrnuty v Obr. 12. a z údajů vypočtené parametry stupňodní pro
jednotlivé

lokality

jsou

uvedeny

v

souhrnné

tabulce

(Tab.

5).
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Obr. 12 – Záznam teplot z lokalit LS Vítkov (470, 532 a 739 m n. m,), Kutná Hora (252 m .n.m.) a České Budějovice (395 m n. m.). Ze záznamu v
půlhodinových intervalech byly vypočteny tzv. pravé denní teplotní průměry
.
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Tab. 5 – Sumy stupňodní (STD) vypočtené z teplotních záznamů z jednotlivých sledovaných lokalit. Jako
spodní vývojový práh byla použita teplota 8,3° C, která byla odvozena pro l. smrkového, ale její využití u l.
severského bylo experimentálně ověřeno Dudumanem et al. (2015).
Lokalita

STD

LS Vítkov- 470 m n.m.

4,58

LS Vítkov- 532 m n.m.

3,45

LS Vítkov- 739 m n.m.

0,61

Kutná Hora 252 m n.m

153,36

České Budějovice 395 m n.m.

10,56

Na konci experimentu v dubnu 2015 se při rozboru obsahu květináčů podařilo dohledat
100% jedinců (živí+mrtví), kteří byli do nádobek umístěni na počátku pokusu. Procento
přeživších lýkožroutů se pohybovalo od 23 do 78%. Nejméně lýkožroutů přežívalo na
nejníže (470 a 252 m n. m.) a nejvýše (739 m n. m.) položených lokalitách.
V nadmořských výškách 395 a 532 m n. m. přežilo 40 a 78 % lýkožroutů (Tab. 6).
Tab. 6 - Procento přeživších lýkožroutů nalezených v květináčích se směsí hrabanky a lýka v dubnu 2015.
Lokalita

% přeživších

LS Vítkov- 470 m n.m.

23

LS Vítkov- 532 m n.m.

40

LS Vítkov- 739 m n.m.

25

Kutná Hora 252 m n.m

35

České Budějovice 395 m n.m.

78

Ze statistického vyhodnocení výsledků za pomoci metody ANOVA vyplývá, že na bod
podchlazení a s ním spojenou úspěšnost přezimování měl výrazný vliv faktor Lokalita
(ANOVA; F = 7,27; p = 0,000007).

45

3.3.2.2. Chladová odolnost a úspěšnost přezimování u lýkožrouta
severského v sezóně 2015/2016
3.3.2.2.1.

Sezónní změny hmotnosti a hydratace

Čerstvá a suchá hmotnost lýkožroutů se ve sledovaném období od října 2015 do dubna
2016 téměř nezměnila (Dunnův test pro mnohonásobná porovnání, p > 0.05). Jediné
výjimky představovaly statisticky průkazné rozdíly hmotností na lokalitě Mrtvé údolí
v termínu 14.12.2015 a odběru ze stromu, které se odlišovaly od sběru na zemi ze
Slunečné ze dne 26.1.2016 i odběru ze země ze Slunečné dne 25.4.2016. Dubnový
sběr ze Slunečné ze země se zároveň statisticky významně lišil od sběru Prášily ze dne
14.12.2015 na zemi. Průměrná čerstvá hmotnost brouků na počátku pokusu byla 5,17 ±
0,78 mg (průměr ± S.D.). Vzhledem k počtu sledovaných lokalit a dat odběru jsou
ostatní hodnoty přehledně uvedeny v Tab. 7.
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Tab. 7 – Tabulka shrnuje výsledky měření čerstvé hmotnosti lýkožroutů severských v experimentu
s přezimováním 2015/2016. Kromě průměrných hmotností jsou zachycena i maxima, minima
a směrodatné odchylky. V tabulce nejsou zahrnuty varianty, kde vlivem příliš vysoké úmrtnosti nezbýval
pro stanovení čerstvé hmotnosti dostatek lýkožroutů. V takovýchto případech byli živí jedinci využiti na
důležitější stanovení, jako je SCP a následná biochemická analýza.
Lokalita
Kontrola
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Kružberk
Kružberk
Kružberk
Kružberk
Slunečná
Slunečná
Slunečná
Slunečná

Umístění

Datum

Minimum Maximum Průměr

zem
zem
zem
strom
strom
zem
zem
zem
strom
strom
strom
zem
zem
zem
strom
strom
strom
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem

13.10.2015
16.12.2015
1.2.2016
5.4.2016
16.12.2015
1.2.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016

4,02
3,11
3,85
3,44
3,59
3,6
3,63
3,81
3,69
3,16
3,76
3,72
2,98
3,73
3,77
3,73
4,03
4,56
3,3
4,31
4,01
3,24
4,18
3,7
3,11
2,86
4,13
4,8
4,09
4,58

6,26
6,11
5,64
5,52
5,84
5,32
5,35
5,22
6,43
5,83
5,68
5,83
5,11
5,85
5,82
5,85
5,47
5,9
5,68
5,59
5,48
5,8
5,91
5,51
5,34
5,7
5,59
5,78
5,89
5,78

5,17
4,65
4,78
4,61
4,76
4,54
4,55
4,58
5,21
4,36
4,79
5,00
4,39
4,84
4,87
4,74
4,81
5,13
4,58
4,80
4,73
4,58
5,16
4,56
4,37
4,34
4,94
5,28
4,86
5,35

Směrodatná
odchylka
0,78
0,70
0,49
0,59
0,54
0,56
0,54
0,57
0,78
0,71
0,57
0,53
0,59
0,65
0,59
0,54
0,46
0,39
0,75
0,40
0,46
0,76
0,62
0,54
0,65
0,84
0,51
0,32
0,63
0,38
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Nejnižší hodnota hydratace byla naměřena na počátku experimentu u kontrolní skupiny
lýkožroutů (46 ± 3 %). Ve většině případů je v následujícím období patrný vzestup
obsahu vody v těle, přičemž v některých variantách pokusu z roku je zřejmé, že nádobky
umístěné na stromě ve výšce 2 m nad zemí vysychaly více než nádobky na zemi u paty
stromu. Tato skutečnost se odrazila i v procentu hydratace přezimujících jedinců.
Jednalo se o lokality České Budějovice, Prášily a Kružberk (Obr. 13). Naopak na
lokalitách Mrtvé údolí, Suchá Dora a Slunečná tento trend patrný nebyl a hydratace byla
víceméně stabilní v celém sledovaném období (Obr. 13). Trend vzestupu obsahu vody
s blížícím se termínem jarního rojení je patrný a statisticky průkazný pouze na lokalitách
Prášily a Slunečná (Obr. 13). Vzhledem k množství variant a dat sběru jsou naměřené
hodnoty hydratace přehledně uvedeny v Tab. 8. Statistické vyhodnocení odlišností
v rámci jednotlivých lokalit je součástí Obr. 13. Nad jednotlivými sloupci jsou malá
písmena, která znázorňují statistickou odlišnost, případně shodu, prokázanou za pomoci
Dunnova testu pro mnohonásobná porovnání na 5% hladině významnosti. Shodná
písmena znamenají, že sloupce (varianty pokusu) se od sebe neliší.
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Tab. 8 - Tabulka shrnuje výsledky měření obsahu vody v těle lýkožroutů severských v experimentu
s přezimováním 2015/2016. Kromě průměrného procenta hydratace jsou zachycena i maxima, minima
a směrodatné odchylky. V tabulce nejsou zahrnuty varianty, kde vlivem příliš vysoké úmrtnosti nezbýval
pro stanovení obsahu vody v těle dostatek lýkožroutů. V takovýchto případech byli živí jedinci využiti na
důležitější stanovení, jako je SCP a následná biochemická analýza.
Lokalita
Kontrola
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Kružberk
Kružberk
Kružberk
Kružberk
Slunečná
Slunečná
Slunečná
Slunečná

Umístění Datum
zem
zem
zem
strom
strom
zem
zem
zem
strom
strom
strom
zem
zem
zem
strom
strom
strom
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem

13.10.2015
16.12.2015
1.2.2016
5.4.2016
16.12.2015
1.2.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016

Minimum
(%)
42
41
49
52
41
40
50
54
58
50
55
54
48
51
53
45
49
56
52
48
56
30
46
50
46
54
47
45
52
57

Maximum
(%)
54
69
65
64
61
57
73
80
76
76
77
72
77
67
71
63
55
74
60
73
66
61
56
64
53
66
60
56
70
68

Průměr
(%)
46
57
56
57
51
49
61
67
64
61
67
64
57
58
63
52
52
64
56
62
61
54
52
59
50
59
52
52
65
63

Směrodatná
odchylka
3
7
6
3
5
5
6
8
5
6
7
4
7
5
5
4
2
5
3
7
3
9
3
5
3
4
4
3
6
3
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Obr. 13 – Průměrné změny obsahu vody (podle počtu přeživších jedinců ve skupině n = 10 až 20, úsečky vyznačují směrodatnou odchylku) v tělech
přezimujících lýkožroutů severských na lokalitách České Budějovice (395 m n.m.), Prášily (892 m n.m.), Mrtvé údolí (1143 m n.m.), Kružberk (515 m
n.m.), Suchá Dora (576 m n.m.) a Slunečná (798 m n.m.) od října 2015 do dubna 2016. Nádobky s lýkožrouty byly umístěny na stromě ve výšce 2 m
nad zemí a na zemi u paty stromu. Datum označuje termíny odběrů a zpracování vzorků. Malá písmena v záhlaví sloupců označují staticky
významnou odlišnost/shodu dle výsledků Dunnova testu pro mnohonásobná porovnání. Stejná písmena značí shodující se sloupce.
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3.3.2.2.2.

Chladová odolnost

V naměřených bodech podchlazení (SCP) u pokusných jedinců ze všech sledovaných
lokalit je patrný trend poklesu od října 2015 do ledna až února 2016 a následný vzestup
směrem k blížícímu se termínu jarního rojení u vzorků z dubna 2016. Ve všech
případech se hodnoty SCP z října 2015 statisticky neliší od hodnot z dubna 2016
(Dunnův test pro mnohonásobná porovnání na hladině významnosti 5%) (Obr. 14).
Body podchlazení lýkožroutů z října 2015 činily průměrně -14,0 ± 3,4 ° C (průměr ±
S.D.). Po nízkých teplotách v lednu 2016 došlo ke snížení až na průměrných -20 ± 1,9
°C na lokalitě Prášily na stromě. Nejvyšší hodnoty SCP v tomto období byly naměřeny
u lýkožroutů z lokality Slunečná na zemi a to -16,14 ± 4,3 °C. Před započetím jarního
rojení v dubnu 2016 došlo k nárůstu SCP až na průměrných -10,43 ± 5,2 °C
u lýkožroutů z lokality Mrtvé údolí – zem. Pro přehlednost jsou všechny naměřené
hodnoty SCP pro jednotlivé varianty experimentu uvedeny v Tab. 9. Statistické
vyhodnocení celého experimentu za pomoci Dunnova testu pro mnohonásobná
porovnání je zachyceno na Obr. 14, přičemž statisticky rozdílné/shodné varianty jsou
označeny malými písmeny v záhlaví sloupců. Shodná písmena znamenají statisticky
průkazně shodné výsledky.
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Tab. 9 - Tabulka shrnuje výsledky měření bodu podchlazení (SCP) lýkožroutů severských v experimentu
s přezimováním 2015/2016. Kromě průměrné teploty, při níž docházelo k zmrznutí tělních tekutin, jsou
zachycena i maxima, minima a směrodatné odchylky.
Lokalita

Umístění Datum

Kontrola
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Prášily
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Kružberk
Kružberk
Kružberk
Kružberk
Slunečná
Slunečná
Slunečná
Slunečná

zem
zem
zem
strom
strom
strom
zem
zem
zem
strom
strom
strom
zem
zem
zem
strom
strom
strom
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem

13.10.2015
16.12.2015
1.2.2016
5.4.2016
16.12.2015
1.2.2016
5.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016
26.1.2016
26.1.2016
25.4.2016
25.4.2016

Minimum
(°C)
-23,5
-21,93
-21,06
-19,72
-20,73
-21,17
-20,98
-20,8
-20,62
-19,55
-20,65
-20,64
-19,3
-20,03
-21,37
-19,78
-21,21
-21,68
-18,48
-20,97
-23,26
-18,69
-19,26
-20,91
-21,5
-17,87
-19
-21,14
-21,53
-16,57
-17,31

Maximum
(°C)
-10,12
-5,25
-3,58
-6,49
-6,62
-15,58
-6,43
-6,45
-6,78
-2,76
-6,04
-11,78
-1,98
-7,7
-9,25
-4,58
-6,7
-13,92
-6,5
-8,92
-5,79
-11,16
-6,55
-11,57
-8,86
-4,99
-5,49
-13,65
-7,37
-6,99
-3,48

Průměr
(°C)
-14
-18,01
-18,06
-13,66
-17,47
-19,18
-14,77
-14,08
-18,73
-10,43
-15,88
-18,62
-13,81
-16,97
-17,82
-11,29
-17,42
-20
-12,78
-18,36
-17,71
-14,87
-12,47
-18,76
-18,88
-11,33
-10,44
-18,78
-16,14
-11,52
-10,78

Směrodatná
odchylka
3,351
4,231
4,108
4,687
3,827
1,408
4,1
4,543
3,718
5,193
4,432
2,088
5,401
3,305
3,346
4,543
4,092
1,858
3,35
2,925
4,742
2,71
3,664
2,596
2,839
3,712
4,951
2,397
4,321
3,479
4,215
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Obr. 14 – Průměrné hodnoty bodu podchlazení (SCP) (podle počtu přeživších jedinců ve skupině n = 15 až 30, úsečky vyznačují směrodatnou
odchylku) u přezimujících lýkožroutů severských na lokalitách České Budějovice (395 m n.m.), Prášily (892 m n.m.), Mrtvé údolí (1143 m n.m.),
Kružberk (515 m n.m.), Suchá Dora (576 m n.m.) a Slunečná (798 m n.m.) od října 2015 do dubna 2016. Nádobky s lýkožrouty byly umístěny na
stromě ve výšce 2 m nad zemí a na zemi u paty stromu. Datum označuje termíny odběrů a zpracování vzorků. Malá písmena v záhlaví sloupců
označují staticky významnou odlišnost/shodu dle výsledků Dunnova testu pro mnohonásobná porovnání. Stejná písmena značí shodující se
sloupce.
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3.3.2.2.3.

Úspěšnost přezimování v terénu

Dospělci lýkožrouta severského byli vystaveni přírodním podmínkám po celou dobu
přezimování na třech lokalitách s odlišnou nadmořskou výškou v Severomoravském
kraji a třech lokalitách s odlišnou nadmořskou výškou v Jihočeském kraji. Zároveň byli
umístěni ve dvou typech nádobek – dřevěných krabicích a terakotových květináčích.
Dřevěné krabičky se ukázaly být pro přezimování podstatně méně vhodné, než
terakotové květináče. Ve většině variant byla mortalita mnohem vyšší vlivem rozvoje
houbových infekcí, případně vlhkosti – na dně krabiček se držela voda, takže někteří
brouci zvláště z lokalit se sněhovou pokrývkou byli i utopení. Pro statistické hodnocení
jsme se tedy po konzultaci se statistikem rozhodli oba typy krabiček sloučit.
Mikroklimatické podmínky (teplota) byly zaznamenávány dataloggery umístěnými uvnitř
nádobek s lýkožrouty v půlhodinových intervalech. Výsledky přepočtené na pravé denní
teplotní průměry, případně zachycující denní minimální teploty jsou shrnuty v Obr.15
a 16 a z údajů vypočtené parametry stupňodní pro jednotlivé lokality jsou uvedeny
v souhrnné tabulce (Tab. 10). Zima 2015/2016 byla opět tepelně nadprůměrná. Ze
záznamů pro jednotlivé lokality (Obr.15, 16) je zřejmé, že k významnějšímu ochlazení
došlo pouze na konci prosince 2015 a ve druhé dekádě ledna 2016. V tomto období
klesaly minimální noční teploty krátkodobě až k -20°C. Za zmínku stojí i teplotní
záznamy z lokalit Prášily (Obr.15, 16), Mrtvé údolí (Obr.15, 16) a Slunečná (Obr.15,
16), na nichž je patrné, že došlo k dlouhodobému překrytí nádobek vrstvou sněhu
a teplota se pohybovala stabilně kolem 0°C. Na lokalitě Slunečná došlo na stromě ke
zničení dataloggeru, který se nepodařilo opravit ani přehrát data, proto není záznam
součástí zprávy.
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Tab. 10 – Sumy stupňodní (STD) vypočtené z teplotních záznamů z jednotlivých sledovaných lokalit. Jako
spodní vývojový práh byla použita teplota 8,3° C, která byla odvozena pro l. smrkového, ale její využití u l.
severského bylo experimentálně ověřeno Dudumanem et al. (2015).
Lokalita
České Budějovice
České Budějovice
Prášily
Prášily
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Kružberk
Kružberk
Suchá Dora
Suchá Dora
Slunečná

Umístění
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom
zem
strom

STD
151,95
129,97
35,67
29,48
11,3
7,36
62,94
88,46
78,11
23,61
28,22
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Obr.15 – Pravé denní teplotní průměry a denní minimální teploty zaznamenané na lokalitách České Budějovice (395 m n.m.), Prášily (892 m n.m.),
Mrtvé údolí (1143 m n.m.), Kružberk (515 m n.m.) a Suchá Dora (576 m n.m.) na stromě ve výšce 2 m nad zemí v průběhu experimentu
s přezimováním lýkožroutů severských v letech 2015 a 2016.

56

Obr. 16 – Pravé denní teplotní průměry a denní minimální teploty zaznamenané na lokalitách České Budějovice (395 m n.m.), Prášily (892 m n.m.),
Mrtvé údolí (1143 m n.m.), Kružberk (515 m n.m.), Suchá Dora (576 m n.m.) a Slunečná (798 m n.m.) na zemi u paty stromu v průběhu
experimentu s přezimováním lýkožroutů severských v letech 2015 a 2016.
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Nádobky s lýkožrouty byly ze sledovaných lokalit odebírány tak, abychom mohli zachytit
případné reakce brouků na změny teploty, případně změny fyziologie. Jako první odběr
na lokalitách České Budějovice, Prášily a Mrtvé údolí byl zvolen prosinec 2015, kdy již
brouci ukončili imaginální diapauzu a nacházeli se ve stavu postdiapauzní kviescence.
V této době přežívalo od 59 do 80 % pokusných jedinců. Následoval odběr na počátku
února 2016, tedy po nejchladnějších dnech zimního období 2015/2016. Zde již byly
zaznamenány výrazně nižší počty přežívajících brouků – 29 – 71 %. Na nízkém
procentu přeživších měla výrazný podíl především houbová onemocnění a nadměrná
vlhkost. V posledním sběru z dubna 2016 přežívalo poměrně shodné procento
lýkožroutů, jako ve sběru únorovém – 21 – 71 % dospělců. K únikům lýkožroutů
z pokusných nádobek nedocházelo, podařilo se dohledat 100 % pokusných jedinců
(Tab. 11). Grafické zobrazení přežívání pro jednotlivé varianty experimentu je na Obr.
17.
Na lokalitách na severní Moravě byly realizovány pouze dva odběry. První odběr byl
proveden po nejvýraznějším ochlazení na konci ledna 2016. V této době přežívalo 44 –
92 % lýkožroutů, tedy vyšší procento než na jihočeských lokalitách. Poslední odběr před
započetím jarního rojení v dubnu 2016 se stejně jako na jihu Čech příliš nelišil od
předchozího sběru. Zimu úspěšně přežilo 38 – 82 % lýkožroutů severských. I ve
vzorcích ze severní Moravy nedošlo k úniku lýkožroutů z nádobek a dohledáno bylo
100 % pokusných jedinců (Tab. 11). Grafické zobrazení přežívání pro jednotlivé varianty
experimentu je na Obr. 17.
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Tab. 11 - Procento přeživších lýkožroutů nalezených v květináčích se směsí hrabanky a lýka v prosinci,
lednu, únoru a dubnu 2016. V každé nádobce se na počátku experimentu nacházelo 50 živých dospělců
lýkožrouta severského.
Lokalita

Datum

České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Mrtvé údolí
Prášily
Prášily
Prášily
Kružberk
Kružberk
Suchá Dora
Suchá Dora
Slunečná
Slunečná

16.12.2015
1.2.2016
5.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
14.12.2015
3.2.2016
6.4.2016
26.1.2016
25.4.2016
26.1.2016
25.4.2016
26.1.2016
25.4.2016

Živí brouci –
zem (%)
64
71
46
68
29
71
78
71
33
62
82
92
74
76
66

Živí brouci –
strom (%)
64
54
21
80
53
35
59
42
43
56
38
44
44
50
50
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Obr. 17 – Počet přeživších lýkožroutů severských nalezených v nádobkách (terakotové květináče a dřevěné bedničky) na lokalitách České
Budějovice (395 m n.m.), Prášily (892 m n.m.), Mrtvé údolí (1143 m n.m.), Kružberk (515 m n.m.), Suchá Dora (576 m n.m.) a Slunečná (798 m
n.m.). Vzhledem k vysoké mortalitě v bedničkách jsou data vždy prezentována dohromady pro oba typy nádob a počet lýkožroutů na začátku
pokusu je 100 u lokalit Č. Budějovice, Prášily a Mrtvé údolí, a 50 jedinců na lokalitách Kružberk, Suchá Dora a Slunečná.
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3.3.3. Diskuze
V experimentu se podařilo zachytit některé fyziologické mechanismy zaručující
úspěšnost přezimování u lýkožrouta severského. V našich vzorcích, které byly odebrány
ze smrkových výřezů v listopadu 2014 i říjnu 2015, převažovali tmaví lýkožrouti po
dokončeném úživném žíru. Proto byly zjištěné rozdíly v hmotnosti jen malé a statisticky
neprůkazné. Obdobný trend je popsán i u lýkožrouta lesklého v práci Košťála et al.
(2014), kde je popisován nárůst suché hmotnost lýkožroutů po dokončení úživného žíru
a ztmavnutí kutikuly. Hlavní rozdíly v hmotnosti tak autoři pozorovali mezi světlými
a tmavými jedinci. Stejně lze vysvětlit i velmi podobnou úroveň hydratace na počátku
i konci pokusu. U tmavých jedinců byla Košťálem et al. (2014) pozorována výrazně nižší
hydratace než u světlých brouků. Poměrně konstantní procento vody v těle naměřené
během přezimování 2014/2015 mohlo být zřejmě způsobeno i tím, že pokusní jedinci
byli z přírody odebráni až v listopadu 2014, tedy v době, kdy je již imaginální diapauza
v terénu plně rozvinuta (Schopf, 1985, 1989; Doležal a Sehnal, 2007; Faccoli, 2009),
a nepodařilo se tak zachytit snižování hydratace jako jeden z klíčových mechanismů
prevence zmrznutí. V experimentu z roku 2015/2016 byla hladina hydratace opět
poměrně konstantní a odpovídala výsledkům z předchozího roku. Výraznější rozdíly
přineslo navýšení počtu dat odběrů ze sledovaných lokalit. Ukázalo se tak, že vzhledem
k velmi mírnému průběhu podzimních a zimních měsíců jsou lýkožrouti severští schopni
přijímat potravu a zvyšovat tak obsah vody v těle. Tento nárůst byl patrný nejvíce
u variant pokusu, kde byly nádobky umístěny u paty stromů a kde byla vlhkost uvnitř
nádobek vyšší, což se projevilo na množství vody přijímaném s čerstvým lýkem, které
bylo součástí směsi hrabanky, v níž brouci přezimovali. Vyšší ztráty vody tak byly
obvykle zaznamenány u lýkožroutů přezimujících v nádobkách zavěšených na
stromech. Ve dvou případech bylo zachyceno i postupné zvyšování obsahu tělesné
vody směrem k blížícímu se jarnímu rojení.
Brouci z listopadu 2014 vykazovali poměrně nízké body podchlazení (nejnižší hodnoty
kolem -19° C), což zřejmě souviselo s datem sběru, jelikož chladová odolnost se
zpravidla vyvíjí po nástupu nízkých teplot s chladovou aklimací (Denlinger, 1991;
Šlachta et al., 2002). Tento předpoklad byl v plné míře potvrzen v roce 2015/2016, kdy
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brouci z říjnového sběru uhynuli průměrně již v -14°C a postupný pokles na -20°C
přineslo až ochlazení v prosinci 2015 a lednu 2016. V porovnání s lýkožroutem
smrkovým či lýkožroutem lesklým však jsou naměřené hodnoty SCP stále vysoké.
U obou výše zmíněných druhů byly tolerovány teploty až kolem -25 až -30° C (Košťál et
al., 2011; Košťál et al., 2014). Nižší hodnoty SCP u l. smrkového a l. lesklého zřejmě
souvisí i s historií rozšíření těchto druhů, jejichž refugia během poslední doby ledové
před cca 12000 lety kopírovala hranici rozšíření smrku ztepilého v horském pásmu
Dinárských hor, masivu Karpat, Apeninském pohoří a v oblastech severně od Moskvy
(Schmidt-Voigt, 1977; Lagercrantz a Ryman, 1990; Giannini et al., 1991, Stauffer et al.
1999). Historicky tedy byly oba druhy konfrontovány s mnohem nižšími teplotami, čemuž
odpovídá i úroveň adaptací pro přezimování. Naproti tomu lýkožrout severský, ač je

řazen mezi boreoalpinní druhy hmyzu, se dle dostupné literatury vyskytoval až do
nedávné doby jen v nadmořských výškách do 600 m n. m. a do vyšších nadmořských
výšek proniká spíše v souvislosti s teplejšími zimami posledních let než v důsledku
posunu svých fyziologických limitů (Duduman et al., 2011).
Pozorování z obou let potvrdilo původní předpoklad, že naměřené hodnoty SCP jsou do
značné míry ovlivněny teplotními podmínkami na konkrétních lokalitách. Například
varianty ze země a stromu se tak odlišují podstatně více (rozdíly v průměru až 3 °C),
než je tomu např. u jihočeských nebo severomoravských lokalit lišících se nadmořskou
výškou. Možným vysvětlením jsou izolační vlastnosti sněhové pokrývky, která se např.
na lokalitě Mrtvé údolí vyskytovala až do dubna 2016. Zatímco vlivem téměř konstantní
teploty 0°C pod sněhem došlo k nárůstu SCP na -10°C, u lýkožroutů přezimujících ve
výšce 2 m nad zemí byla průměrná hodnota SCP -13°C. Hodnoty SCP u lýkožroutů
přezimujících na zemi byly obecně vyšší, což potvrzuje pozorování předchozích autorů,
že

nízké

teploty

prostředí

a

schopnost

na

ně

reagovat

představují

jeden

z nejvýznamnějších faktorů limitujících úspěšnost přezimování hmyzích populací
(Leather et al., 1993, Danks, 1996). Výše uvedené výsledky velmi dobře korespondují
i s faktem, že lýkožrouti severští před a v průběhu přezimování aktivně migrují ze
stojících stromů do hrabanky. Tato skutečnost se nám potvrdila v sezóně 2015/2016
necíleným pozorováním, kdy jsme do klecí na zahradě LS Vítkov umístili v září 2015
výřezy obsahující lýkožrouty severské. Průměrná hustota obsazení byla v této době cca
62

800 jedinců v 1 m dlouhém výřezu. Při postupném odvážení výřezů do Českých
Budějovic jsme registrovali značný úbytek živých lýkožroutů. Ten se podařilo vysvětlit až
prohlídkou klecí, kdy bylo zjištěno, že brouci aktivně opouštěli výřezy a pokoušeli se
ukrýt na dně klece. Někteří se zavrtali do dna (vyrobeno z OSB desek), ale většina
zůstala ve směsi kůry a drtinek na dně, případně pod zbývajícími výřezy.
Z teplotních záznamů za oba roky je zřejmé, že jediným sledovaným místem, kde se
v sezóně 2014/2015 teplotní minima (trvající často jen 30 minut) přiblížila limitům bodů
podchlazení, které byly pro lýkožrouta severského naměřeny, byla nejníže položená
lokalita na území LS Vítkov (-14° C), České Budějovice (-13° C) a nejvýše položená
lokalita LS Vítkov (-12° C). V sezóně 2015/2016 dosáhla minima poněkud níže,
v krajním případě až téměř k -20°C, na většině lokalit však jen k -15 až -10°C, ovšem
opět jen krátkodobě a jen ve variantách, kde nebyly nízké teploty odstíněny sněhovou
pokrývkou. Z výsledků měření SCP však vyplývá, že takovéto krátkodobé poklesy
nemohou negativně ovlivnit mortalitu přezimujících populací. Fyziologické limity
l. severského jsou tedy dostatečné pro zajištění úspěšného přezimování v přirozených
podmínkách rozšíření tj. do nadmořské výšky kolem 600 m n. m. Schopnosti přežití
v podmínkách vyšších nadmořských výšek, kam se l. severský šíří v důsledku
globálních změn klimatu, jsou závislé na teplotních podmínkách dané sezóny, ovšem
mírné zimy posledních let ruší přirozené bariéry a dochází i k rozšíření do vyšších poloh.
Podstatně závažnější komplikaci představují infekce entomopatogenními houbami, což
je u přezimujících kůrovcovitých obvyklé zvláště v případě nadprůměrně teplých zimních
období, mezi které zimy 2014/2015 a 2015/2016 bezesporu patřily. Rovněž vysoká
vlhkost v důsledku tání sněhové pokrývky může přispět k nižší úspěšnosti přezimování.
Pokud nedojde v následujících letech k poklesu teplot během zimního období, je nutno
předpokládat, že úspěšnost přezimování lýkožrouta severského se bude pohybovat
mezi 40 – 80%.
Dalším možným vysvětlením vysoké mortality na některých lokalitách mohou být právě
vysoké teploty během zimy, jejichž význam je minimálně stejný, jako je tomu u teplot
příliš nízkých (Košťál et al., 2011 a 2014). U studenokrevných živočichů vyšší teploty
zvyšují rychlost metabolismu a tím i ztráty vody a energetických rezerv, což může
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u dormantních jedinců, jejichž přístup k vodě a potravě je limitovaný, mít fatální následky
(Zachariassen, 1991; Danks, 1996; Hahn and Denlinger, 2007). Všechny fyziologické
procesy vyžadují nemalé množství energie (MacMillan et al., 2012) a mohou tak být
rovněž příčinou zvýšené mortality, zejména při dlouhodobých fluktuacích (Marshall and
Sinclair, 2010; 2012). Souhrn výše uvedených informací se proto jeví jako
pravděpodobné vysvětlení námi získaných předběžných dat.
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3.4.

Závěry a praktická doporučení

1. Potvrdilo se, že významná část populace lýkožrouta severského preferuje zimování
v hrabance v okolí napadených stromů. Výjimku představují pokolení založená na
sklonku vegetační sezóny, takže larvy, kukly a mladé brouky je možno nalézt pod kůrou
napadených stromů i v průběhu října, zřídka i během listopadu. I u těchto jedinců je
ovšem patrný sklon napadené kmeny opouštět po dokončení vývoje do dospělců
(během období vyšších teplot). V únoru a březnu se již ve stromech nachází jen
minimum lýkožroutů severských.
2. Lýkožrout severský nedosahuje tak vysoké úrovně chladové odolnosti, jako dříve
studované druhy l. smrkový a l. lesklý, oproti nimž jsou hodnoty bodu podchlazení o cca
5 – 10 °C vyšší. K nárůstu bodu podchlazení docházelo u zkoumaných jedinců vždy
v souvislosti s poklesem teplot během podzimu či zimy, takže největších hodnot bylo
dosaženo po ochlazení v průběhu listopadu a prosince. Nejnižší hodnoty bodu
podchlazení se pohybovaly kolem -20 °C, což je sice méně než u výše zmíněných
kůrovců, ovšem díky přezimování v hrabance pod sněhovou pokrývkou je tato hodnota
dostatečná pro úspěšné přežití významného procenta populace. V terénních pokusech
na sledovaných lokalitách šlo o 40 – 80 % zkoumaných jedinců.

3.4.1.

Praktická doporučení

Poznatky shrnuté v této kapitole se dotýkají zejména termínů asanace kůrovcového
dříví, které jsou vymezeny následovně (zkrácené znění):
- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)
Termín asanace nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo
k předání objednávky asanace kůrovcového dříví
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- od 1. března do 15. března
Termín asanace nejpozději do 31. března.
- od 16. března do 30. září
Termín asanace 5-15 pracovních dnů (v případě asanace odvozem ke zpracování
jednotně 15 dní) od předání objednávky asanace kůrovcového dříví
V případě lýkožrouta severského je vzhledem k potvrzené migraci do hrabanky třeba
počítat s tím, že dospělci mohou napadené stromy opouštět k zimování v závislosti na
tom, kdy dokončili vývoj, již koncem srpna. Tento proces pokračuje během celého
podzimu, v zimním období jsou nezpracované stojící kůrovcové stromy napadené
lýkožroutem severským již opuštěné - sterilní. Včasnost asanace hmoty napadené
přezimující generací nelze tedy na rozdíl od lýkožrouta smrkového provozně hodnotit
podle stupně opadání kůry, ale výhradně podle termínu provedení asanace. Výše
uvedené termíny by bylo pro případ významného podílu lýkožrouta severského vhodné
modifikovat tak, aby minimálně v říjnu, případně i v listopadu byla napadená hmota
asanována v termínech odpovídajících letnímu období. Ve zbytku zimního období až do
jarního rojení pak z pohledu ochrany lesa není závazný termín rozhodující (jedná se
o sterilní hmotu). Je třeba opakovaně zdůraznit, že při souběžném napadení
lýkožroutem smrkovým nejsou tato doporučení uplatnitelná.
Odlišný mechanismus přezimování má vliv i na metodiku výpočtu kalamitního základu.
Pro lokality s majoritním výskytem lýkožrouta severského je při zachování konceptu
kalamitního základu vhodné počítat se základním poměrem opatření pouze v případě
dříví zpracovaného v období 31.8. – 31.10. minulého roku, v dalším období lze nalezené
stromy z hlediska jejich stavu možné definovat jako opuštěné. Jejich těžbou se tedy
významně neovlivňuje množství kůrovců připravených k jarnímu rojení a optimální
poměr opatření by měl odpovídat průměrnému procentu přežití dospělců zimujících
v hrabance, tj. 4-8:10.
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4. Sesterská přerojení u lýkožrouta severského
4.1.

Fenomén

Úvod

sesterských

přerojení

se

vyskytuje

u

mnoha

zástupců

podčeledi

kůrovcovitých. Zřejmě nejvíce probádaný je u lýkožrouta smrkového, kde bylo
pozorováno u všech generací a následuje s odstupem 2 - 3 týdnů po základním rojení
(Martinek 1956, 1957, 1961). 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; Wermelinger a Seifert,
1999). 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
(Martínek, 1961). Třetí sesterské přerojení bylo zaznamenáno v nadmořských výškách
600 – 800 m n.m. a přerojovalo se 10 – 20% samic. V nadmořských výškách byla
zaznamenána nejvýše dvě přerojení (Davídková a Doležal, 2017). Důvodem
sesterského přerojení je pravděpodobně hledání nového materiálu ke kladení vajec
a k regeneračnímu žíru. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že v případě dobré kvality lýka
ve stávajícím kmeni nemusí k přerojení dojít a po dokončení úživného žíru mohou
samice pokračovat v kladení, což je patrné i z požerku (Martinek, 1956; Anderbrant
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a Lofquist, 1988; Davídková a Doležal, 2017). V případě špatné kvality lýka hrozí
samicím uhynutí dříve, než 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.
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 Lofquista (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 Lofquist, 1988).
Vedle lýkožrouta smrkového a lýkožrouta menšího (Ips amitinus) zakládá u nás
sesterské pokolení i lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus (L.)) a dřevokaz

čárkovaný (Trypodendron lineatum) (Martínek, 1961). Údaje o lýkožroutu severském
v dostupné literatuře neexistují a skutečnost, že zakládá sesterská pokolení je jen
okrajově zmíněna v letáku LOS (Knížek a Holuša, 2001). Cílem prováděných prací bylo
především ověřit existenci sesterských přerojení u lýkožrouta severského, zjistit, jaké
procento samic je zakládá, ověřit změny v plodnosti a posoudit praktickou využitelnost
zjištěných informací.
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4.2.

Materiál a metodika

4.2.1. Sledované lokality
Lokality byly vybrány tak, aby se na všech nacházel zapojený smrkový porost, porostní
stěna a osluněná mýtina a zároveň se nacházely v nadmořských výškách přibližně 500
až 800 m n. m. Zároveň byl kladen důraz na co největší teplotní rozmanitost, proto byly
vybrány lokality navzájem více vzdálené. Dalším kritériem byla co nejdelší udržitelnost
lokalit s ohledem na postupující gradaci l. severského ve sledované oblasti. Vybrány
byly dvě lokality na území LS Vítkov a jedna na území LS Bruntál:
LS Vítkov, Kružberk, 515 m n. m., GPS: N 49°50’04.6‘‘; E017°37’19.3‘‘
LS Vítkov, Suchá Dora, 576 m n. m., GPS: N49°41’00.7‘‘; E017°45’13.5‘‘
LS Bruntál, Slunečná, 798 m n.m., GPS: N49°50’20.9‘‘; E017°25’56.6‘‘
Na těchto lokalitách byly od jara 2015 do léta 2017 prováděny všechny plánované
terénní práce.

4.2.2. Sesterská přerojení
V roce 2015 byly na jaře po začátku jarního rojení lýkožrouta severského pokáceny 2
napadené stromy, z nichž byly připraveny výřezy o délce 60 – 90 cm a průměru 15 – 25
cm, které byly rozvezeny na vybrané lokality vždy po 12 výřezech.
V roce 2016 byly na jaře po začátku jarního rojení lýkožrouta severského pokáceny 2
napadené stromy a připraveny výřezy o délce 80 - 90 cm a průměru 15 – 25 cm, které
byly rozvezeny na sledovaná místa vždy v počtu 12 výřezů na lokalitu.
V roce 2017 probíhaly již jen ověřovací pokusy, zejména pro potvrzení údajů o velikosti
snůšek zjištěných v minulých letech. Pracovali jsme proto s polovičním počtem výřezů
napadených během jarního rojení o délce 80 – 90 cm a průměru 15 – 25 cm.
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Výřezy byly každoročně zvoleny tak, aby se jejich tloušťka, hustota napadení a stav lýka
shodovaly pokud možno na všech sledovaných lokalitách. V letech 2015 a 2016 byly na
každé z lokalit umístěny dvě klece tak, že jedna se nacházela na osluněném místě (Obr.
18) na okraji porostu a druhá uvnitř porostu ve stínu Obr. 19). V roce 2017 byla na
každé z lokalit umístěna pouze jedna klec a to na osluněném místě.
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. Po zkušenostech
z roku 2015 jsme pro roky 2016 a 2017 klece opatřili vnitřní vrstvou jemného pletiva,
takže přeletující lýkožrouti neměli možnost zalézat mezi vnější vrstvu pletiva a latě. Aby
bylo možné pravidelně vkládat čerstvé výřezy a napadené výřezy odvážet k rozboru,
svrchní část klece lze odklápět a uzavírat přitahovacími sponami, které zajišťují
dosednutí víka klece na konstrukci pláště v celé ploše. Úniku lýkožroutů z klece navíc
bránilo dvojité okenní těsnění nalepené mezi víkem a konstrukcí pláště.
Do každé klece bylo umístěno 6 napadených výřezů a šest výřezů čerstvých (opět
o délce 80 - 90 cm). V roce 2016 a 2017 byl zvolen menší průměr čerstvých výřezů,
přibližně 12 – 18 cm, jelikož se v roce 2015 ukázalo, že lýkožrouti je preferují.
V týdenních intervalech pak bylo sledováno přeletování lýkožroutů z původních
napadených do čerstvých výřezů a závrty značeny barevnými 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.
V roce 2015 byly takto instalovány čtyři série čerstvých výřezů. Spolu s původními
napadenými výřezy z lapáků první série bylo rozebráno celkem 168 výřezů o délce 60 –
90 cm a průměru zpravidla 15 – 25 cm.
V roce 2016 jsme stejně jako v předchozím roce využili čtyři série čerstvých výřezů,
celkem tedy bylo rozebráno 168 výřezů o délce 80 – 90 cm a průměru zpravidla 12 - 18
cm.
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V roce 2017 byly instalovány jen tři série čerstvých výřezů, celkem tedy bylo rozebráno
72 výřezů o délce 80 – 90 cm a průměru 12 – 18 cm.
Při rozboru byly sledovány následující parametry:
Obvod výřezu na svrchní a spodní části, délka výřezu (celková plocha lýka výřezu)
Počet závrtů (dle barvy bylo možné určit stáří požerku, ke kterému závrt patřil)
Délka chodeb úživného žíru
Délka matečných chodeb (pokud bylo možné přiřadit úživný žír k následující matečné
chodbě, byla tato skutečnost zohledněna při statistickém vyhodnocení)
Počet matečných chodeb
Počet larválních chodeb
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. 18 - Klec na osluněném místě.
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Obr. 19 - Klec uvnitř porostu ve stínu.
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4.3.

Výsledky

4.3.1. Vegetační sezóna 2015
4.3.1.1. Lokalita Kružberk, 515 m n. m., GPS: N 49°50’04.6‘‘;
E017°37’19.3‘‘
Dne 27. května 2015 byly na lokalitu dovezeny napadené výřezy a umístěny do klecí
spolu s výřezy čerstvými.
V klecích umístěných na slunci sesterské přelety proběhly v týdnech od 8. a 15. června
2015. V prvním týdnu se přerojilo 76 % samic a ve druhém 24 %. Následovalo druhé
sesterské přerojení trvající tři týdny, přičemž největší počet přeletujících samic byl
zaznamenán v posledním týdnu tj. od 3. srpna 2015, kdy přeletělo 66 % lýkožroutů.
První týden se přerojilo pouze 8 % a druhý týden přelétlo 26 % jedinců.
V klecích umístěných ve stínu proběhlo první sesterské přerojení stejně jako v osluněné
kleci v týdnech od 8. června a 15. června, kdy se přerojilo 82 a 18 % samic. Druhé
přerojení bylo o dva týdny opožděno. Celkem trvalo dva týdny, přičemž v týdnu od 3.
srpna 2015 přelétlo 86 % samic a v následujícím týdnu zbylých 14 % lýkožroutů. Třetí
sesterské přelety nebyly na této lokalitě zaznamenány. Procento přerojených samic při
jednotlivých přeletech je zobrazeno v Tab. 12 a na Obr. 22.
Populační dynamika lýkožrouta severského na lokalitě Kružberk zpracovaná z údajů o
odchytech v šesti feromonových lapačích v průběhu vegetační sezony 2015 je
zobrazena na Obr. 20.
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4.3.1.2. Lokalita Suchá Dora, 576 m n. m., GPS: N49°41’00.7‘‘;
E017°45’13.5‘‘
Dne 27. května 2015 byly na lokalitu dovezeny napadené výřezy a umístěny do klecí
spolu s výřezy čerstvými.
V klecích umístěných na slunci proběhly první sesterské přelety během tří následujících

červnových týdnů, přičemž nejvíce samic (74 %) se přerojilo v prvním týdnu od 1. června
2015. Ve zbylých dvou týdnech přelétlo již jen 26 % jedinců. Druhé sesterské přelety
trvaly čtyři týdny, v prvním týdnu od 20. července přeletělo 24 % jedinců, následující
týden 18 %. V týdnech od 3. a 10. srpna přelétlo 56 % a 2 % lýkožroutů. Třetí sesterské
přerojení proběhlo od 17. srpna a trvalo dva týdny.
V klecích umístěných ve stínu byly první sesterské přelety o týden opožděné, přičemž
83 % samic se přerojilo v týdnu od 8. července, a pokračovaly ještě následující týden.
Druhé sesterské přelety trvaly stejně jako na lokalitě Kružberk tři týdny. V prvních dvou
týdnech, tj. od 20. a 27. července přeletělo pouze 4 a 7 % samic, v posledním týdnu bylo
sesterské rojení nejsilnější, přelétlo 89 % jedinců. Třetí sesterské přerojení v kleci ve
stínu neproběhlo. Procento přerojených samic při jednotlivých přeletech je zobrazeno
v Tab. 12 a na Obr. 22.
Populační dynamika lýkožrouta severského na lokalitě Suchá Dora sestavené z údajů o
odchytech v osmi feromonových lapačích v průběhu vegetační sezony 2015 je
zobrazena na Obr. 20.
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Obr. 20 - Graf zachycuje průměrný počet lýkožroutů odchycených do feromonových lapačů (průměr ±
směrodatná odchylka (S.D.)) v roce 2015 na lokalitách Kružberk (515 m n.m.) a Suchá Dora ( 576 m n.m.).

4.3.1.3. Lokalita Slunečná, 798 m n.m., GPS: N49°50’20.9‘‘;
E017°25’56.6‘‘
Stejně jako na předchozích dvou lokalitách byly dne 27. května 2015 dovezeny
napadené výřezy a umístěny do klecí spolu s výřezy čerstvými.
První sesterské přerojení proběhlo stejně jako na nejníže položené lokalitě během dvou
týdnů a to od 8. června, přičemž v obou týdnech přelétlo stejné množství jedinců. Druhé
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sesterské přelety trvaly rovněž dva týdny a byly oproti lokalitě Suchá Dora o dva týdny
opožděny. V obou týdnech se přerojilo téměř stejné množství lýkožroutů (49 % a 51 %).
Třetí sesterské rojení pak začalo 17. srpna a trvalo po následující dva týdny.
První sesterské rojení v kleci umístěné ve stínu trvalo stejně jako v kleci na slunci dva
týdny a to od 8. června, kdy se přerojilo 16 % lýkožroutů. V následujícím týdnu přelétlo
84 % jedinců. Druhé sesterské přelety trvaly čtyři týdny, samice začaly poprvé přeletovat
v týdnu od 20. července, kdy přelétlo 36 % jedinců. Následující týden to bylo 19 %
samic, dále 32 % a v týdnu od 10. srpna přeletělo zbylých 13 %. Třetí přerojení stejně
jako v kleci na slunci trvalo dva týdny a začalo v týdnu od 17. srpna. Procento
přerojených samic při jednotlivých přeletech je zobrazeno v Tab. 12 a na Obr. 22.

4.3.2. Vegetační sezóna 2016
4.3.2.1. Lokalita Kružberk, 515 m n. m., GPS: N 49°50’04.6‘‘;
E017°37’19.3‘‘
Dne 9. června 2016 byly na lokalitu dovezeny napadené výřezy a umístěny do klecí
spolu s výřezy čerstvými.
V kleci umístěné na slunci sesterské přelety proběhly v týdnech od 27. června a 4.

července 2016. V prvním týdnu se přerojilo 83 % samic a ve druhém 17 %. Následovalo
druhé sesterské přerojení trvající dva týdny, přičemž největší počet přeletujících samic
byl zaznamenán v prvním srpnovém týdnu, kdy přeletělo 86 % lýkožroutů. Ve druhém
srpnovém týdnu přelétlo zbylých 14 %.
V kleci umístěné ve stínu proběhlo první sesterské přerojení stejně jako v osluněné kleci
v týdnech od 27. června a 4. července, kdy se přerojilo 98 a 2 % samic. Druhé přerojení
trvalo také dva týdny, přičemž v týdnu od 1. srpna 2016 přelétlo 74 % samic
a v následujícím týdnu zbylých 26 % z celkového počtu jedinců. Třetí sesterské přelety
nebyly na této lokalitě zaznamenány a čerstvé výřezy čtvrté série zůstaly nenapadeny.
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Procento přerojených samic při jednotlivých přeletech je zobrazeno v Tab. 12 a na Obr.
22.
Populační dynamika lýkožrouta severského na lokalitě Kružberk zpracovaná z údajů
o odchytech v šesti feromonových lapačích v průběhu vegetační sezony 2016 je
zobrazena na Obr. 21.

4.3.2.2. Lokalita Suchá Dora, 576 m n. m., GPS: N49°41’00.7‘‘;
E017°45’13.5‘‘
Dne 9. června 2016 byly na lokalitu dovezeny napadené výřezy a umístěny do klecí
spolu s výřezy čerstvými.
V kleci umístěné na slunci začaly první sesterské samice přeletovat v týdnu od 20.

června a rojení pokračovalo další dva týdny. V prvním týdnu se přerojilo 35 %, ve
druhém 27 % a ve třetím 38 % samic. Druhé sesterské přelety proběhly během prvních
dvou srpnových týdnů, přičemž v obou týdnech přelétlo téměř stejné množství jedinců
(49 a 51 %). Třetí rojení neproběhlo.
V kleci umístěné ve stínu lýkožrouti nepřelétli do první série výřezů. Ta byla nahrazena
druhou sérií čerstvých výřezů dne 12. července 2016. Přerojení poté proběhlo až první
dva týdny v srpnu a většina jedinců (92 %) přeletěla již první týden. Třetí rojení
neproběhlo. Procento přerojených samic při jednotlivých přeletech je zobrazeno v Tab.
12 a na Obr. 22.
Populační dynamika lýkožrouta severského na lokalitě Suchá Dora sestavená z údajů
o odchytech v osmi feromonových lapačích v průběhu vegetační sezony 2016 je
zobrazena na Obr. 21.

77

4.3.2.3. Lokalita Slunečná, 798 m n.m., GPS: N49°50’20.9‘‘;
E017°25’56.6‘‘
Stejně jako na předchozích dvou lokalitách byly dne 9. června 2016 dovezeny napadené
výřezy a umístěny do klecí spolu s výřezy čerstvými.
První sesterské přerojení proběhlo stejně jako na nejníže položené lokalitě během dvou
týdnů a to od 27. června, přičemž první týden přelétlo 77 % a druhý zbylých 23 % samic.
Druhé sesterské přelety trvaly tři týdny, přičemž v týdnu od 18. července přelétla 3 %
jedinců, následující týden bylo rojení přerušeno a pokračovalo první dva týdny v srpnu,
kdy přelétlo 73 a 24 % lýkožroutů. Třetí sesterské rojení neproběhlo.
První sesterské rojení v kleci umístěné ve stínu trvalo stejně jako v kleci na slunci dva
týdny s počátkem od 27. června a bylo poměrné vyrovnané. První týden se přerojilo 41
% lýkožroutů a v následujícím týdnu přelétlo 59 % jedinců. Druhé sesterské rojení bylo
velmi slabé, přelétly již jen 3 samice. Procento přerojených samic při jednotlivých
přeletech je zobrazeno v Tab. 12 a na Obr. 22.
Populační dynamika lýkožrouta severského na lokalitě Slunečná sestavená z údajů
o odchytech v deseti feromonových lapačích v průběhu vegetační sezony 2016 je
zobrazena na Obr. 21.

78

Obr. 21 - Graf zachycuje průměrný počet lýkožroutů odchycených do feromonových lapačů (průměr
z devíti lapačů ± směrodatná odchylka (S.D.)) v roce 2016 na lokalitách Kružberk (515 m n.m.), Suchá
Dora ( 576 m n.m.) a Slunečná (798 m n.m.)
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Tab. 12 – Tabulka zobrazuje procenta přerojených jedinců lýkožrouta severského na lokalitách Kružberk,
Suchá Dora a Slunečná v klecích umístěných na slunci a ve stínu v průběhu vegetačních sezón 2015
a 2016.
Lokalita

Umístění

Číslo přerojení

% přerojených samic
2015

% přerojených samic
2016

Kružberk
Kružberk
Kružberk
Kružberk
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Suchá Dora
Slunečná
Slunečná
Slunečná
Slunečná
Slunečná
Slunečná

Slunce
Slunce
Stín
Stín
Slunce
Slunce
Slunce
Stín
Stín
Slunce
Slunce
Slunce
Stín
Stín
Stín

1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3

10,51
32,61
45,48
21,89
34,58
65,83
48,73
6,09
51,79
6,27
81,63
7,50
27,12
97,85
10,53

23,12
18,08
80,00
33,24
100,00
37,58
0
46,87
0
90,54
43,58
0
20,94
2,50
0
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Obr. 22– Na obrázku je kroužky vynesena časová souslednost sesterských přeletů v sezónách 2015
a 2016. Data z klecí na slunci a ve stínu jsou zobrazena dohromady. Na ose X je počet dní od začátku roku
v dané sezóně, na levé ose Y je celkový počet závrtů za daný den v dané nadmořské výšce (popřípadě za
období mezi kontrolami výřezů v klecích). Křivka proložená trojúhelníky znázorňuje pravé denní teplotní
průměry (°C) na daných lokalitách ve sledovaném období. Její hodnoty určuje pravá osa y. Pro srovnání je
křížkovanou čarou zachycen i průběh rojení lýkožrouta severského na daných lokalitách po 20. květnu
(140. den v roce) tak, jak byl zjištěn z feromonových lapačů (bez osy).
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4.3.3. Velikost snůšky během sesterských přerojení v roce 2015
Rozborem výřezů ze stromů napadených lýkožroutem severským během jarního rojení,
které byly využity jako zdroj brouků pro experiment se sesterským přerojením v roce
2015, bylo zjištěno, že většina samic nakladla 10 až 20 vajíček. Průměrná velikost
snůšky vypočtená z výsledků z klecí na slunci i ve stínu byla 13,56 ± 6,27 vajíček.
Maximální počet vajíček nalezených v matečné chodbě byl 45 na lokalitě Suchá Dora.
Během prvního přerojení velikost snůšky mírně poklesla a ve většině požerků bylo
nalezeno jen 10 až 15 nakladených vajíček. Celkově činil průměrný počet nakladených
vajíček 8,49 ± 8,34. Největší zjištěné snůšky představovalo 56 vajíček na lokalitách
Suchá Dora a Slunečná. Při druhém sesterském přerojení odpovídala velikost snůšky
jarnímu rojení a vzrostla opět na 10 – 20 vajíček. Průměrná hodnota činí 13,02 ± 7,23
vajíček na kladoucí samici. Maximum bylo zjištěno ve výřezu z lokality Slunečná – 65
vajíček. Čtvrtý ovariální cyklus (třetí přerojení) bylo zjištěno jen v jedné variantě pokusu
a to na lokalitě Slunečná v kleci umístěné na slunci. V zastíněné kleci sice došlo
k přerojení, ovšem nebyla nalezena žádná vajíčka. Většina samic kladla jen velmi málo
vajíček, zpravidla kolem 10. Průměrná velikost snůšky dosáhla 12 ± 12,39 vajíček,
nejvíce bylo zjištěno 44 vajíček (Tab. 13; Obr. 23, 24).

4.3.4. Velikost snůšky během sesterských přerojení v roce 2016
V roce 2016 bylo rozborem nulté série výřezů zjištěno, že po jarním rojení byla
nejčastější velikost snůšky stejně jako v roce 2015 10 – 20 vajíček. V průměru šlo
o 11,58 ± 9,54 vajíček. Největší nalezená snůška obsahovala 56 vajíček – lokalita
Kružberk. Při prvním přerojení byla průměrná snůška stejná jako v předchzím ovariálním
cyklu, tj. mezi 10 – 20 vajíčky, s průměrným počtem 11,42 ± 8,63. Maximum bylo 51
vajíček na lokalitě Kružberk. Při druhém přerojení kladly samice zpravidla jen 10 – 15,
v celkovém průměru 8,26 ± 6,25 vajíček. Největší počet vajíček v matečné chodbě (53)
byl nalezen na lokalitě Kružberk. Třetí přerojení nebylo v roce 2016 zjištěno (Tab. 13;
Obr. 23, 24).
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4.3.5. Velikost snůšky během sesterských přerojení v roce 2017
V roce 2017 proběhl již jen doplňující experiment k potvrzení velikosti snůšek, které se
v předchozích letech zdály nízké v porovnání s dříve studovaným lýkožroutem
smrkovým. Velikost snůšky v roce 2017 byla poměrně stabilní a stejně jako
v předchozích letech se u většiny samic pohybovala kolem 20 vajíček na ovariální
cyklus. V nultém přerojení šlo v průměru o 13,24 ± 9,05 vajíček. Největší nalezená
snůška pocházela z lokality Kružberk a obsahovala 52 vajíček. Velikost snůšky v prvním
přerojení mírně vzrostla na 14,73 ± 4,95 vajíček, přičemž maximální počet byl nalezen
opět ve výřezu z lokality Kružberk a to 58 vajíček. Druhé přerojení se nijak nevymykalo
předchozím dvěma a samice nakladly v průměru 11,56 ± 6,83 vajíček. Nejvyšší počet
vajíček v jednom požerku byl nalezen na lokalitě Suchá Dora – 47 vajíček. Třetí
přerojení proběhlo na lokalitách Suchá Dora a Slunečná, avšak počet přeletujících
lýkožroutů i nakladených vajíček byl nízký. V průměru to bylo 9,86 ± 6,54 vajíček
a maximální snůšku představovalo 39 vajíček z lokality Suchá Dora.
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Tab. 13 – Reprodukční potenciál lýkožroutů severských v pokusu se sesterským přerojováním. Tabulka
obsahuje průměrné a maximální velikosti snůšek a směrodatné odchylky.

Slunce

Číslo
přerojení
0

Ø
počet
vajíček/samice
14,90

Směrodatná
odchylka
6,97

Max.
počet
vajíček/samice
42

Kružberk

Slunce

1

3,78

6,85

26

Kružberk

Slunce

2

10,67

8,25

40

2015

Kružberk

Stín

0

14,33

6,93

40

2015

Kružberk

Stín

1

10,76

8,80

48

2015

Kružberk

Stín

2

8,84

4,49

22

2015

Suchá Dora

Slunce

0

11,51

5,02

29

2015

Suchá Dora

Slunce

1

12,79

6,83

56

2015

Suchá Dora

Slunce

2

7,60

3,25

21

2015

Suchá Dora

Stín

0

13,76

6,89

45

2015

Suchá Dora

Stín

1

9,32

10,71

40

2015

Suchá Dora

Stín

2

15,51

8,09

55

2015

Slunečná

Slunce

0

13,45

6,06

37

2015

Slunečná

Slunce

1

3,35

8,75

36

2015

Slunečná

Slunce

2

22,01

12,86

65

2015

Slunečná

Slunce

3

0,00

0,00

0

2015

Slunečná

Stín

0

13,45

5,80

38

2015

Slunečná

Stín

1

10,93

8,10

56

2015

Slunečná

Stín

2

13,47

6,42

38

2015

Slunečná

Stín

3

12,00

12,40

44

2016

Kružberk

Slunce

0

11,79

10,12

55

2016

Kružberk

Slunce

1

10,71

10,62

51

2016

Kružberk

Slunce

2

7,06

10,96

53

2016

Kružberk

Stín

0

11,50

10,22

56

2016

Kružberk

Stín

1

9,22

4,66

23

2016

Kružberk

Stín

2

9,48

5,83

28

2016

Suchá Dora

Slunce

0

18,51

11,88

53

2016

Suchá Dora

Slunce

1

14,19

9,23

48

2016

Suchá Dora

Slunce

2

12,47

6,30

32

2016

Suchá Dora

Stín

0

10,05

8,50

41

2016

Suchá Dora

Stín

1

7,38

5,74

24

2016

Slunečná

Slunce

0

10,94

9,13

55

2016

Slunečná

Slunce

1

11,34

9,39

38

2016

Slunečná

Slunce

2

7,84

5,15

27

2016

Slunečná

Stín

0

6,72

7,37

43

2016

Slunečná

Stín

1

11,65

9,27

38

2016

Slunečná

Stín

2

5,33

3,51

9

Rok

Lokalita

Umístění

2015

Kružberk

2015
2015
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Obr. 23 – Histogram zobrazuje počet vajíček snesených samicemi během jednotlivých přerojení a četnost
výskytu snůšek dle velikosti ve vegetačních sezónách 2015 a 2016. Na ose X je počet vajíček a pořadí
přerojení. Přerojení 0 znamená původní nálet do stojících stromů během jarního rojení. Na ose Y je
četnost výskytu snůšky (Počet pozorování) dle velikosti a rok pozorování.
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Obr. 24 – Graf znázorňuje průměrný počet vajíček snesených samicemi lýkožrouta severského v
jednotlivých ovariálních cyklech. Je zřejmé, že velikost snůšky je relativně stabilní a více než vlastním
ovariálním cyklem je ovlivněna dobou, kdy k přerojení/snůšce došlo. Na ose X je vyneseno pořadí
přerojení (přerojení 0 zahrnuje hodnoty z původního náletu do stojících stromů během jarního rojení) v
letech 2015 a 2016. Na ose Y je průměrný počet vajíček snesených samicemi ze všech variant pokusu.

4.3.6. Celkové statistické hodnocení vegetační sezóny 2015
Z výsledků PCA na Obr. 25 je zřejmé, že se stoupající nadmořskou výškou (Altitude) je
mírně negativně korelován faktor Reswarming - počet sesterských přerojení. Jeho
negativní korelace s celkovou délkou matečných chodeb a celkovým počtem
nakladených vajíček dokumentuje v kapitole 1.2.1.3 popsaný pokles velikosti snůšek
směrem ke konci vegetační sezóny. Faktor Sun exposed – pozice klece naopak nemá
na hodnocené parametry téměř žádný vliv. Celkový počet nakladených vajíček – Eggs
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stoupá s celkovou délkou matečných chodeb – GalLenS, přičemž celková délka chodeb
úživného žíru – RegLenS je spíše nezávislá a její hodnota stoupá s nadmořskou výškou
- Altitude. Poněkud jiné jsou výsledky u průměrných hodnot přepočtených na jedince,
kde všechny tři faktory (RegLenM – průměrná délka chodby úživného žíru, GalLenM –
průměrná délka matečné chodby, EggsM – průměrný počet vajíček na samici) jsou
navzájem pozitivně korelovány.
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Obr. 25 – Výsledky statistického vyhodnocení kompletních dat za vegetační sezónu 2015 s pomocí PCA –
Principal Component Analysis. Hodnocené a zobrazené faktory jsou: Eggs – celkový počet nakladených
vajíček ve výřezu; EggsM – průměrný počet vajíček na jednu kladoucí samici; GalLenS – celková délka
matečných chodeb ve výřezu; GalLenM – Průměrná délka matečné chodby ve výřezu; Reswarming –
celkový počet založených pokolení; RegLenM – průměrná délka chodby regeneračního žíru pro daný
výřez, RegLenS - celková délka chodeb regeneračního žíru ve výřezu, Altitude – nadmořská výška; Sun
exposed – pozice klece – slunce = 1, stín = 0. Kroužkem jsou označeny závislé proměnné (Active),
trojúhelníkem nezávislé proměnné (Suppl).
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4.3.7. Celkové statistické hodnocení vegetační sezóny 2016
Výsledky z roku 2016 (Obr. 26) v podstatě odpovídají roku 2015. Shoduje se pozitivní
korelace celkového počtu nakladených vajíček – Eggs s celkovou délkou matečných
chodeb – GalLenS. Na rozdíl od roku 2015 je však s oběma faktory pozitivně korelována
i celková délka chodeb úživného žíru – RegLenS. Vliv oslunění (Sun exposed) je opět
malý, avšak je pozitivně korelován s průměrnými počty nakladených vajíček (EggsM)
a průměrnou délkou matečných chodeb (GalLenM) i chodeb úživného žíru (RegLenM).
Zjištěné pozitivní korelace průměrných i celkových hodnot snůšek a regeneračního žíru
odpovídají realitě i fyziologické podstatě sesterských přerojení, kdy bez úživného žíru
samice v kladení po přeletu pokračovat nemohou. Shodně jako v předchozí sezóně je
faktor Reswarming negativně korelován s celkovými počty nakladených vajíček (Eggs),
celkovou délkou matečných chodeb (GalLenS) a celkovou délkou chodeb úživného žíru
(RegLenS). Tato skutečnost dokresluje pokles velikostí snůšek na konci vegetační
sezóny.

89

Obr. 26 – Výsledky statistického vyhodnocení kompletních dat za vegetační sezónu 2016 s pomocí PCA –
Principal Component Analysis. Hodnocené a zobrazené faktory jsou: Eggs – celkový počet nakladených
vajíček ve výřezu; EggsM – průměrný počet vajíček na jednu kladoucí samici; GalLenS – celková délka
matečných chodeb ve výřezu; GalLenM – Průměrná délka matečné chodby ve výřezu; Reswarming –
celkový počet založených pokolení; RegLenM – průměrná délka chodby regeneračního žíru pro daný
výřez, RegLenS - celková délka chodeb regeneračního žíru ve výřezu, Altitude – nadmořská výška; Sun
exposed – pozice klece – slunce = 1, stín = 0. Kroužkem jsou označeny závislé proměnné (Active),
trojúhelníkem nezávislé proměnné (Suppl).
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4.3.8. Celkové statistické hodnocení vegetačních sezón 2015 a 2016
Souhrnná hodnocení dat za obě vegetační sezóny (Obr. 27) v podstatě odpovídají
výsledkům oddělených hodnocení. Vliv nadmořské výšky (Altitude) na počet přerojení
(Reswarming) je nejednoznačný. V roce 2015 byla korelace spíše negativní, v roce 2016
pozitivní a při hodnocení obou sezón vyšly faktory vzájemně nezávislé. Velmi malý vliv
má i vegetační sezóna (Season) a stejně jako u obou samostatných hodnocení oslunění
klece (Sun exposed). Proměnnou s největším vlivem na celkovou velikost snůšky (Eggs)
a celkovou délku matečných chodeb (GalLenS) a chodeb úživného žíru (RegLenS) bylo
přerojení (Reswarming). Souhrnné hodnocení tak potvrdilo předchozí pozorování, že
nejvíce vajíček je kladeno během prvního ovariálního cyklu, poté jejich počet mírně
klesá, ovšem je stabilní a k největšímu poklesu dochází během čtvrtého ovariálního
cyklu na konci vegetační sezóny. Tento efekt je zvláště patrný na obrázku, kde byla
jednotlivá přerojení zavedena jako oddělené faktory. R0 představuje nálet na stojící
stromy během jarního rojení, R1-R3 jsou již sesterské přelety, které proběhly uvnitř klecí
(Obr. 28)
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Obr. 27 – Výsledky statistického vyhodnocení kompletních dat za vegetační sezóny 2015 a 2016 s pomocí
PCA – Principal Component Analysis. Hodnocené a zobrazené faktory jsou: Eggs – celkový počet
nakladených vajíček ve výřezu; EggsM – průměrný počet vajíček na jednu kladoucí samici; GalLenS –
celková délka matečných chodeb ve výřezu; GalLenM – Průměrná délka matečné chodby ve výřezu;
Reswarming – celkový počet založených pokolení; RegLenM – průměrná délka chodby regeneračního žíru
pro daný výřez, RegLenS - celková délka chodeb regeneračního žíru ve výřezu, Altitude – nadmořská
výška; Sun exposed – pozice klece – slunce = 1, stín = 0; Season – rok sledování. Kroužkem jsou označeny
závislé proměnné (Active), trojúhelníkem nezávislé proměnné (Suppl).
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Obr. 28 – Výsledky statistického vyhodnocení kompletních dat za vegetační sezóny 2015 a 2016 s pomocí
PCA – Principal Component Analysis. Hodnocené a zobrazené faktory jsou: Eggs – celkový počet
nakladených vajíček ve výřezu; EggsM – průměrný počet vajíček na jednu kladoucí samici; RegLenM –
průměrná délka chodby regeneračního žíru pro daný výřez, RegLenS - celková délka chodeb
regeneračního žíru ve výřezu, R0 – R3 – jednotlivá přerojení, R0 představuje původní nálet na stojící
lapáky. Kroužkem jsou označeny závislé proměnné, čtvercem nezávislé proměnné.
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4.3.9. Vyhodnocení dalších sledovaných parametrů
4.3.9.1. Vliv hustoty napadení na délku matečných chodeb
Průměrná délka matečných chodeb v celém pokusu byla 3,91 ± 2,41 cm. Maximální
délky chodeb se v jednotlivých variantách pohybovaly až kolem 10 cm, přičemž se vždy
jednalo o rozptýlenou a přerušovanou snůšku kombinovanou s úživným žírem, který
nešlo jednoznačně oddělit. Z Obr. 29 je zřejmé, že nejdelší i nejkratší chodby se
nacházely vždy ve výřezech s hustotou napadení nižší než 1 závrt na dm2. Tyto extrémy
náležely většinou k výřezům posledních sérií na konci vegetační sezóny. Jinak byla
délka chodeb spíše stabilní a v rámci shora uvedeného průměru.
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Obr. 29 – Bodový graf závislosti průměrné délky matečných chodeb na hustotě napadení výřezu. Na ose X
je hustota napadení (počet závrtů na dm3), na ose Y je délka matečných chodeb. Jeden bod znamená
jednu matečnou chodbu. Obrázek je rozčleněn dle vegetační sezóny (Season) a nadmořské výšky
(Altitude)

4.3.9.2. Vliv hustoty napadení na počet přerojujících se samic
Z Obr. 30 je zřejmé, že k největšímu nárůstu počtu přerojujících se samic dochází mezi
hustotou napadení 0,5 – 1 závrt na dm2, poté jejich počet stoupá až přibližně do hustoty
2 závrty na dm2, ve vyšších hustotách jsou data nejednoznačná. Poměrně jasné jsou
naopak výsledky závislosti regeneračních žírů realizovaných v původním a čersvém
výřezu (Obr. 31). Od 100 – 200 regeneračních žírů v původním výřezu platila téměř
lineární závislost mezi přelety do výřezu čerstvého.
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Obr. 30 – 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 a nadmořské výšky. Jeden
bod představuje jednu klec a sérii výřezů.
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Obr. 31 – Bodový graf shrnující celkové počty chodeb regeneračního žíru ve starém a novém výřezu. Na
ose X je celkový počet chodeb regeneračního žíru ve starých výřezech, na ose Y je celkový počet chodeb
regeneračního žíru v čerstvých výřezech. Obrázek je rozčleněn dle vegetační sezóny a nadmořské výšky.
Jeden bod představuje jednu klec a sérii výřezů.

4.3.9.3. Počet přerojujících se samců
Již v průběhu vegetační sezóny 2015 bylo při rozborech výřezů zjištěno, že společně se
samicemi přeletuje do čerstvých výřezů i významný počet samců. To bylo zřejmé nejen
z jejich přítomnosti v požercích a průkazu pitvou, ale i z prostého typu požerků se
snubními komůrkami. Procento sesterských z celkového počtu požerků, kde samice
kladly vajíčka, je zachyceno na Obr. 32. Data jsou rozdělena dle nadmořské výšky,
vegetační sezóny a oslunění, ovšem je zřejmé, že obecně dochází k postupnému
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zvyšování podílu sesterských požerků. V některých variantách dosahuje jejich podíl až
60 %.

Obr. 32 – Procento sesterských požerků z celkového počtu galerií, kde došlo ke kladení vajíček. P1 až P3
značí pořadí přerojení, Slunce a Stín pozici klece na lokalitě. Data jsou dále rozdělena dle nadmořské výšky
a vegetační sezóny.
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4.4.

Diskuze

Globální změna klimatu, mezi jejíž hlavní projevy v temperátní zóně patří zvláště
v posledních dekádách setrvalý nárůst teplot a nedostatek srážek, má výrazný vliv na
populační dynamiku kůrovcovitých v celém areálu rozšíření. Jarní rojení začíná dříve,
vývoj je rychlejší a obranyschopnost hostitelských dřevin, nepříznivě ovlivněných
vývojem klimatických podmínek, je nízká (Bale et al., 2002; Netherer et al., 2015).
Sesterská pokolení představují jeden z mechanismů rychlého nárůstu lokální početnosti
kůrovců a to především ve vyšších nadmořských výškách, kde se vyskytují převážně
monovoltinní populace (Davídková a Doležal, 2017; Marini et al., 2017; Mezei et al.,
2017)
Ve vegetační sezóně 2015 proběhla na všech sledovaných lokalitách dvě sesterská
přerojení, na lokalitě Suchá Dora v nadmořské 576 m n. m. proběhlo třetí přerojení
v kleci na slunci a na lokalitě Slunečná v 798 m n.m. proběhlo třetí přerojení v obou
klecích. I přes přidání čtvrté série výřezů se samice počtvrté nepřerojily navzdory
skutečnosti, že nově založená generace ve třetí sérii výřezů dokončila vývoj a v polovině
září se v nich již nacházeli světlí brouci. Obdobný trend byl patrný i ve vegetační sezóně
2016, kdy všude s výjimkou lokality Suchá Dora v nadmořské výšce 576 m n. m. / stín,
kde bylo zaznamenáno jen jedno, došlo ke dvěma přerojením. I přes přidání čtvrté série

čerstvých výřezů se samice v roce 2016 potřetí nepřerojily. Nově založená generace ve
třetí sérii výřezů dokončila vývoj do poloviny září a od tohoto data se pod kůrou
nacházeli světlí brouci, kteří zde zůstali až do odvezení a rozebrání v laboratoři.
V dostupné literatuře se nepodařilo dohledat relevantní informaci o sesterském přerojení
u lýkožrouta severského. To je zmíněno pouze v letáku LOS – Lýkožrout severský (Ips
duplicatus) (Sahlberg) (Knížek a Holuša, 2001). Ačkoli je vzhledem k četnosti tohoto
fenoménu u kůrovcovitých brouků možno jeho výskyt u l. severského předpokládat,
předkládaná data z let 2015 a 2016 jsou dosud prvním experimentálním potvrzením jeho
existence. Na rozdíl od předchozích výsledků u lýkožrouta smrkového, kde samci
většinou uhynuli v původním požerku (Davídková a Doležal, 2017), však spolu se
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samicemi přeletovalo i významné procento samců a podíl skutečně sesterských galerií
bez snubní komůrky se pohyboval kolem 30 – 60 %.
Při prvním sesterském přerojení v roce 2015 se přelétlo 6 - 45 % samic, v roce 2016
dokonce 20 – 100 % samic, což odpovídá našim výsledkům u lýkožrouta smrkového,
kde bylo zdokumentováno přerojení až 100 % samic (Davídková a Doležal, 2017).
K přerojení poměrně vysokého počtu samic (až 91 %) docházelo i v pokusech Martinka
(1956).
Druhý sesterský přelet v roce 2015 byl poměrně silný. Na nejvýše položené lokalitě se
přerojilo až 98 % dospělců, na níže položených lokalitách se počty pohybovaly od 22 do
66 %. V roce 2016 bylo druhé přerojení slabší než v roce předchozím. Přerojilo se 2 –
43 % lýkožroutů, přičemž největší počet přeletujících samic byl typicky pozorován na
nejvýše položené lokalitě. Celkově údaje z let 2015 a 2016 velmi dobře korespondují
s našimi výsledky z předchozích pokusů na lýkožroutu smrkovém, kdy se při druhém
rojení na níže položených lokalitách (600 – 800 m n. m.) přerojilo 9 – 38 % samic
a v jednom případě v 1100 m n. m. až 90 % jedinců. To odpovídá i výsledkům
Nethererové et al. (2001), která uvádí, že v nižších (300 m n. m.) a středních (600 m n.
m.) polohách se přerojilo 20 – 40 % samic lýkožrouta smrkového. Existenci druhého
sesterského přeletu u lýkožrouta smrkového potvrzuje i práce Wermelingera a Seiferta
(1999), podle níž se stoupající nadmořskou výškou klesá význam běžných generací
a stoupá význam sesterských přeletů.
Třetí přerojení proběhlo v roce 2015 na lokalitě Suchá Dora v 576 m n. m. v kleci na
slunci a na lokalitě Slunečná v 798 m n. m. v obou klecích. V níže položené lokalitě se
přerojilo nejvíce samic (49 %), ve vyšší nadmořské výšce byly přelety slabší (8 a 11 %).
V roce 2016 nebylo třetí sesterské přerojení pozorováno. Zřejmým vysvětlením je
průběh počasí ve vegetační sezóně 2016. Měsíc červenec byl dle údajů Českého
hydrometeorologického ústavu srážkově nadprůměrný a počtem slunečných dní (úhrn
počtu hodin slunečního svitu) podprůměrný. Zvláště nedostatek jasných slunných dní,
případně jejich střídání s dny deštivými, má na rojení lýkožrouta severského negativní
vliv. Toto počasí zřejmě přerušilo rojení a posunulo načasování druhých přeletů až na
první dva týdny měsíce srpna. Připravenost brouků k dalšímu přeletu pak již do značné
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míry ovlivnil zkracující se den, nástup imaginální diapauzy a s ním spojené zastavení
reprodukce i letové aktivity. Absenci druhých sesterských přeletů v některých variantách
experimentu lze velmi pravděpodobně vysvětlit kromě počasí i vyššími nároky
l. severského na kvalitu a stav čerstvých smrkových výřezů. Výrazný vliv teploty
a množství srážek na průběh a početnost sesterských přerojení uvádí větší množství
autorů. Dle Annily (1969) a Anderbranta (1986) slouží teplé a slunečné počasí
k synchronizaci a intenzifikaci přerojování. Faccoli (2009) zaznamenal pozitivní vliv
meziročně stoupajících teplot na jaře na zvyšující se poškození porostů v italských
Alpách a Marini et al.(2017) dokumentuje tutéž skutečnost analýzou záznamů
o poškozeních a populační dynamice lýkožrouta smrkového z 8 evropských zemí. Vliv
teploty na zvýšení počtu sesterských přerojení oproti konci 50. let (Martinek, 1956, 1957,
1961) se podařilo prokázat porovnáním teplotních záznamů a údajů o počtech
přeletujících lýkožroutů i v rámci předchozího projektu (Davídková a Doležal, 2017).
Významný vliv na přerojování do čerstvých výřezů má stejně jako u lýkožrouta
smrkového hustota napadení původního výřezu. U lýkožrouta smrkového docházelo
k prudkému nárůstu již od hustoty 0,25 závrtu na dm2, u lýkožrouta severského přibližně
v rozmezí 0,5 – 1 závrt na dm2. Příčinou může být kromě menších tělesných rozměrů
lýkožrouta severského a tomu odpovídajících drobnějších požerků i obecně kratší délka
matečných chodeb a s tím související nižší počet kladených vajíček. Většina samic
kladla během jednoho ovariálního cyklu přibližně 10 – 20 vajíček, ačkoli maximální
zjištěné počty byly ojediněle i více než trojnásobné. Nejvyšší snůšky byly pozorovány
u prvního ovariálního cyklu, poté došlo k mírnému poklesu. Významně méně vajíček
však samice kladly až na konci vegetační sezóny, kdy je reprodukce obecně
zastavována v souvislosti s indukcí imaginální diapauzy a přípravou na přezimování.
Tato skutečnost byla potvrzena i v roce 2017. Změny plodnosti samic lýkožrouta
severského v průběhu vegetační sezóny odpovídají dříve zjištěným údajům u lýkožrouta
smrkového. Jedinou výjimku představuje vyšší počet kladených vajíček (20 – 40)
u později jmenovaného druhu (Uchida a Nakashima, 1961; Annila, 1969; Anderbrant
a Lofquist, 1988).
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4.5.
1.

Závěry a praktická doporučení

Sesterské přerojení nastupuje poměrně významné procento samic (Tab. 14),

takže riziko poškození okolních porostů např. při přerojení z lapáků a skládek v případě,
že nebudou včas asanovány, je vysoké. V následující tabulce jsou shrnuty výsledky
pozorování za roky 2015 a 2016.
Tab. 14 – Procento samic, které se přerojily během experimentů v letech 2015 a 2016. V nadmořské výšce
515, 576 a 800 m n.m. byla v obou letech zaznamenána dvě až tři sesterská přerojení.
Přerojení
1
2
3

2.

500 - 600 m n. m.
6 - 100 %
18 - 51 %
0-48 %

800 m n.m.
6 - 90 %
2- 97 %
0-10 %

U lýkožrouta smrkového došlo v porovnání s literaturou z přelomu 50. a 60. let ke

zvýšení počtu sesterských přerojení o jedno. U lýkožrouta severského chybí historické
údaje, avšak z informací praktických lesníků je zřejmé, že sesterská přerojení jsou
v poslední době četnější než v minulosti, což dobře koresponduje se získanými
výsledky. 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. Na rozdíl od dříve studovaného lýkožrouta
smrkového však u lýkožrouta severského přeletuje 40 – 70 % samců společně se
samicemi. V jednotlivých sériích tak bylo nacházeno vyšší procento běžných požerků se
snubní komůrkou, což naznačuje opakované páření. Postupně se však zastoupení
sesterských požerků zvyšovalo. 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, v některých
případech samice nekladly vůbec. To však vzhledem k načasování bylo spíše
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způsobeno zkracujícím se dnem na konci vegetační sezóny, postupným přechodem do
imaginální diapauzy a s ním spojeným ukončováním reprodukce.
4.

Časová souslednost sesterských přerojení – z nasbíraných dat vyplývá, že

k přerojení dochází 21 – 48 dní od prvního náletu. Mimo samotné rychlosti kladení
vajíček je samozřejmě počátek přerojení ovlivněn i počasím (např. deštivé počasí
zastavuje rojení). Společně s bodem 5, 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 0,5 - 1 závrtu na dm2.

4.5.1. Praktická doporučení
Dle ČSN 48 1000 je stupeň napadení 0,5 – 1 závrt na dm2 považován za střední. Již od
tohoto stupně napadení však významně stoupá procento přerojujících se samic. Pokud
jsou proti lýkožroutu severskému využívány neodvětvené lapáky (případně adjustované
feromonovým odparníkem), měly by být zadány k asanaci ihned po zjištění silného
náletu. Jako vhodné se jeví i umístění některého z opatření s neomezenou kapacitou
v okolí (lapač, otrávený lapák, insekticidní sítě). U stojících lapáků je situace odlišná,
jelikož není možné kontrolovat hustotu napadení, proto se zde jako optimální termín
zadání k asanaci jeví první nalezení suchých drtinek (známka napadení). Při intervalech
kontroly 7 – 10 dní a započtení lhůty pro asanaci lapáků dva týdny by před termínem
asanace k sesterskému přerojení nemělo dojít. Klíčová bude v tomto ohledu i otázka
umístění skládek vytěženého dříví a jeho následného ošetření.
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5. Rychlost vývoje u lýkožrouta severského
5.1.

Úvod

Teplota je faktorem, který u polyvoltinních druhů kůrovců z temperátní zóny zásadním
způsobem ovlivňuje rychlost vývoje a populační dynamiku. Podrobná znalost teplotní
závislosti u konkrétních druhů přináší možnost vývoj matematicky modelovat
a predikovat například počet generací v dané vegetační sezóně, načasování letové
aktivity škůdce a další parametry, jejichž odhad může zefektivnit management a snížit
ekonomické ztráty.
Pokusy o vytvoření spolehlivého modelu pro lýkožrouta smrkového probíhaly paralelně
s rozvojem výpočetní techniky. Poměrně dlouho však autoři zanedbávali některé
podstatné aspekty fenologie, jako například počet a načasování rojení dceřiných
generací (Logan a Bentz, 1999; Ungerer et al., 1999; Økland and Bjørnstad, 2006),
případně byly založeny na předpokladu, že vždy dojde k vývoji dvou dceřiných generací
za vegetační sezónu (Fahse a Heurich, 2011). Společným znakem většiny modelů pak
bylo zanedbání sesterských přerojení (Jönsson et al., 2007; Fahse a Heurich, 2011).
Z tohoto pohledu zůstává nejdokonalejší model PHENIPS (Baier et al., 2007), který se
všemi výše jmenovanými nedostatky počítá a jehož přesnost se i v porovnání s reálnými
daty jeví poměrně dobře (Berec et al., 2013). Model totiž na rozdíl od předchůdců bere
v úvahu i topografii krajiny, složení porostu a z těchto parametrů odhaduje reálnou
teplotu v lýku.
Znalost relevantních údajů pro další druhy kůrovců umožňuje bez větších problémů
modifikovat PHENIPS a využít jej nejen pro výše zmíněného lýkožrouta smrkového, ale
i pro další druhy kůrovců. Jeho využití s minimálními změnami navrhuje vzhledem ke
shodnému počátku rojení lýkožrouta severského a smrkového Holuša et al. (2012).
Základní parametrizaci teplotní závislosti vývoje u lýkožrouta modřínového s cílem
využití v modelu publikovali Schebeck a Schopf (2017). Vzhledem k rozporuplným
informacím o rychlosti vývoje u lýkožrouta severského (Mrkva 1994, 1995, 2018; Holuša
et al., 2012; Duduman et al., 2015) jsme jako jeden z cílů projektu zvolili právě získání
vlastních dat za pomoci sendvičové techniky, která umožňuje dobu trvání jednotlivých
vývojových stádií přímo sledovat.
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5.2.

Materiál a metodika

Rychlost vývoje lýkožrouta severského byla studována za pomoci tzv. sendvičové
metody, která byla podrobně popsána v práci Wermelingera a Seiferta (1998). Princip
metody spočívá v umístění plátu čerstvě sloupnutého lýka mezi dvě desky z plexiskla
a pevném dotažení celého „sendviče“ za pomoci šroubů a křídlových matic, které se
nacházejí po obvodu. Větrací otvory v plexiskle zajišťují prodyšnost celého systému,
ovšem zároveň nejsou příliš velké, aby nedocházelo k předčasnému vyschnutí lýka. Za
tímto účelem je také celý obvod sendviče oblepen izolační páskou. V plexiskle se dále
nacházejí otvory, kterými je možno těsně protáhnout plastové trubičky tak, aby doléhaly
na vložené lýko a mohli do nich být vloženi zkoumaní lýkožrouti. Po zavrtání do lýka je
možné sledovat činnost lýkožroutů přes průhledné plexisklo, což je zejména vhodné pro
sledování rychlosti vývoje larev a kukel a chování rodičovských brouků v požercích.
Experiment by měl za ideálních podmínek probíhat v úplně tmě v inkubátoru, pro práci
se sendvičem a kontrolu aktivity brouků je možno využít červené světlo. Je však
doloženo, že aktivitu brouků v lýku je možno sledovat i při méně dokonalém zatemnění.
V experimentech bylo použito lýko s kladoucími samicemi (požerky ve stádiu počínající
mateřské chodby s několika nakladenými vajíčky) a sledován byl především vývoj larev
a kukel (Obr. 33). Během každodenních kontrol byl stupeň vývoje zaznamenáván na
plexisklo za pomoci barevných fixů (Obr. 34).
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Obr. 33 – Jeden ze sendvičů využitých v experimentu s rychlostí vývoje u lýkožrouta severského.

Obr. 34 – Pokračující vývoj nedospělých stádií lýkožrouta severského je zaznamenáván za pomoci
barevných fixů přímo na plexisklovou desku.

Velkou nevýhodou této metody je značná náchylnost k rozvoji plísní mezi plexisklovými
deskami. Částečně je jejich rozvoj možno eliminovat větším množstvím větracích otvorů
zakrytých okenní síťovinou, ovšem i tak je nutno plexiskla a povrch borky důkladně
dezinfikovat. Pro tento účel se nejlépe osvědčil ethanol, případně chlornan sodný.
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Naopak povrch borky či lýka (pokud nepoužíváme lýko již napadené) je vhodné
oplachovat roztokem methylparabenu.

5.2.1. Statistické vyhodnocení
Statistické vyhodnocení výsledků bylo prováděno v programu STATISTICA verze 7.2
(StatSoft Inc. Tulsa, OK, USA) a v programu Graphad Prism verze 6.01 (GraphPad
Software, La Jolla, Ca, USA). Normalita dat byla ověřena Kolmogorov–Smirnovovým
testem. Průměrné délky vývoje pro jednotlivá stádia i pro všechna vývojová stádia
dohromady byly vypočteny multifaktoriální ANOVOU v programu Statistica.
Dolní vývojové prahy (LDT) byly z naměřených dat odhadnuty modelováním pomocí
lineární regrese pro všechna vývojová stádia ve zkoumaných teplotách. Výpočet LDT
pracuje s inverzní dobou vývoje ve dnech, tzv. rychlosti vývoje (DR):
DR= 1 / doba vývoje ve dnech
přičemž
=

+ ∙

kdy DR je rychlost vývoje a T je teplota. LDT byl vypočten extrapolací regresní funkce
na DR = 0.
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5.3.

Výsledky

Průměrná doba vývoje jedné generace (vajíčka-dospělci) trvala v 15 °C 39 dnů, ve 20
°C již jen 24 dnů, ve 25 °C 18 dní a ve 30 °C trval vývoj pouhých 10 dnů (Tab. 15).
Všechna mladší vývojová stádia (vajíčka, larvy a kukly) umístěná do konstantních teplot
35 a 39 °C uhynula. Vývoj vajíčka trval v závislosti na teplotě 2 – 7 dnů což je 17 – 21 %
celkové doby vývoje, u larev trval vývoj 6 – 20 dnů (50 – 59 % celkové doby vývoje) a u
kukel 2 – 12 dnů (21 – 31 % celkové doby vývoje).
Rychlosti vývoje jednotlivých stádií jsou zaznamenány v Tab. Y16 a Obr. 35. Vysoké
koeficienty determinace (R2) ukazují silný lineární vztah mezi teplotou a rychlostí vývoje.
Průsečík regresní křivky na ose x ukazuje spodní vývojový práh (LDT). Nejnižší LDT byl
vypočten u vajíček (9,2 °C), nejvyšší u kukel (12, 5 °C), vývojový práh vypočtený ze
souhrnných dat pro všechna vývojová stádia byl 10, 44 °C (Tab. 10, Obr. 12).

Tab. 15 - Tabulka zobrazuje absolutní (Dny ± SE) a relativní (%) průměrnou dobu vývoje jednotlivých
vývojových stádii i všech stádií dohromady ve zkoumaných teplotách, N = počet vzorků. Teploty 35 a 39 °C
byly letální pro všechna nedospělá vývojová stádia.
15 °C

20 °C
N

%

N

Dny ±SE

30°C

7,25±0,30

19 16 4,58±0,29

18 51 2,2±0,27

21 20

NA

NA

Larva

19,69±0,30 50 16 11,91±0,26 50 21 10,67±0,16 59 52 5,9±0,27

56 20

NA

NA

Kukla

12,11±0,40 31 9

5,37±0,27

22 29 2,21±0,32 21 14

NA

NA

Celkem

39±0,40

24±0,31

NA

NA

15 18,03±0,22

Dny ±SE

29 10,5±0,32

%

°C

Vajíčko

22 19 4±0,22

N

39

%

19 17 3,18±0,17

%

35°C

Dny ±SE

9

Dny ±SE

25°C

N

14
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Tab. 16 - Tabulka zobrazuje parametry lineární regresní křivky ve zkoumaných teplotách. DR = průměrná
rychlost vývoje, SEDR = směrodatná odchylka rychlosti vývoje, a (intercept) ± SE = parametr lineární křivky
± směrodatná odchylka, b (slope) ± SE = parametr lineární křivky ± směrodatná odchylka, R2 = koeficient
determinace, LDT = spodní vývojový práh.
DR

SEDR

Vajíčko 15 °C

0,13963

0,01504

Vajíčko 20 °C

0,22059

0,02461

Vajíčko 25 °C

0,31994

0,03462

Vajíčko 30 °C

0,46666

0,06666

Larva 15 °C

0,05085

0,00174

Larva 20 °C

0,07256

0,00350

Larva 25 °C

0,09589

0,00730

Larva 30 °C

0,17292

0,02724

Kukla 15 °C

0,08311

0,00663

Kukla 20 °C

0,18823

0,03536

Kukla 25 °C

0,25575

0,03994

Kukla 30 °C

0,47857

0,07726

Celkem 15 °C

0,02566

0,00070

Celkem 20 °C

0,04181

0,00244

Celkem 25 °C

0,05569

0,00358

Celkem 30 °C

0,09716

0,01244

a (intercept) ± SE

b (slope) ± SE

R2

LDT(°C)

-0,1995 ± 0,04915

0,02161 ± 0,00212

0,98

9,23

-0,07723 ± 0,0440

0,007790 ± 0,0019

0,89

9,91

-0,3128 ± 0,1070

0,02508 ± 0,00462

0,94

12,47

-0,04769 ± 0,0201

0,004568 ± 0,0009

0,93

10,44
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Obr. 35– Graf zobrazuje vztah mezi rychlostí vývoje (DR) a teplotou pro jednotlivá vývojová stádia a pro
všechna vývojová stádia dohromady.
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5.4.

Diskuze

Mezi dříve publikovanými údaji existují značné rozdíly v odhadu rychlosti vývoje
lýkožrouta severského. Podle Holuši et al. (2012), který analyzoval data z feromonových
lapačů rozmístěných v terénu, nebyl prokázán žádný statistický rozdíl v letové aktivitě
a tedy ani v rychlosti vývoje obou druhů a matematické modely vytvořené pro lýkožrouta
smrkového (např. PHENIPS) mohou tedy být použity k odhadu rojení i u l. severského
ve střední Evropě (Holuša et al., 2012). Naproti tomu Duduman et al. (2015)
v laboratorním experimentu porovnával rychlost vývoje těchto dvou druhů v různých
teplotách. Použil tzv. „sendvičovou“ metodu dle Wermelingera a Seiferta (1998), přičemž
a oba druhy byly chovány v úplně tmě a teplotách 20 °C, 22.5 °C a 27.5 °C. Vývoj od
vajíčka do dospělce se zkracoval u l. severského v závislosti na teplotě z 37,4 dne, přes
33,9 dne až na 25,4 dne. U l. smrkového probíhal vývoj podstatně pomaleji a to 47,8
dne, 39,4 dne a 29,3 dne. Z výsledků je zřejmé, že vývoj l. severského byl rychlejší,
obzvláště v nejnižší teplotě, kde je rozdíl téměř 10 dnů, což podle autora umožnuje
dokončení až tří generací za rok v nadmořských výškách 450 – 500 m n. m. U l.
smrkového autor odhaduje vývoj pouze dvou dokončených generací (Duduman et al.,
2015). Vývoj tří generací v terénu dokumentují i práce Mrkvy (1994, 1995), který dále
uvádí, že vývoj lýkožrouta severského v terénu probíhá souběžně s lýkožroutem
smrkovým, případně je vůči němu opožděn. Bohužel ani jedna z prací neobsahuje
přesný popis využitých metodik laboratorního chovu a rychlost vývoje udává pouze
v rozmezí týdnů. V posledním textu z roku 2018 Mrkva naopak uvádí, že lýkožrout
severský na zvýšení teplot reaguje „pozitivněji“ než lýkožrout smrkový, opět bez udání
metodiky či relevantního zdroje.
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že vztah mezi teplotou a rychlostí vývoje je
u lýkožrouta severského téměř lineární až do teplot kolem 30 °C. Nejrychlejší vývoj byl
zaznamenán v teplotě 30 °C a to pouhých 10 dní. Obdobně rychle probíhal vývoj
lýkožrouta smrkového v pokusech Wermelingera a Seiferta (1998), kdy v teplotě 33 °C
potřebovali brouci na dokončení vývoje jen 13 dní. Naopak teploty nad 35 °C již byly
letální pro všechna mladší vývojová stadia, což opět odpovídá výsledkům získaným pro
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lýkožrouta smrkového. Rychlejšímu vývoji lýkožroutů severských nasvědčují i výsledky
ze studia sesterských přerojení, kde bylo během vegetační sezóny třeba přidat o jednu
sérii čerstvých výřezů více, než při předchozím studiu lýkožrouta smrkového. Výrazné
urychlení vývoje vlivem vysokých teplot bylo zřejmé i během vegetační sezóny 2018,
kdy došlo nejen k časnějšímu počátku jarního rojení, ale i výrazně rychlejšímu průběhu
vývoje první dceřiné generace, která vyletovala již na přelomu května a června, tedy
téměř o měsíc dříve, než bylo obvyklé v minulých letech (Půlpán a Doležal, 2018).

113

5.5.

Závěry a praktická doporučení

1. Vývoj kalamitních škůdců z podčeledi kůrovcovitých je za vhodných teplotních
podmínek velmi rychlý. U lýkožrouta severského proběhne v teplotě 30 °C vývoj
od nakladení vajíčka do dospělce za pouhých 10 dní, u lýkožrouta smrkového jde
o 13 dní v teplotě 33 °C. Závislost vývoje na teplotě má téměř lineární charakter,
což velmi dobře vysvětluje časnější počátky jarního rojení i vzestup počtu
generací s dokončeným vývojem v průběhu jedné vegetační sezóny na některých
lokalitách.
2. Poměrně vysoké spodní vývojové prahy zjištěné výpočtem z naměřených dat
potvrzují nízkou toleranci lýkožrouta severského vůči teplotám pod bodem mrazu,
což odpovídá výsledkům studia chladové odolnosti tohoto druhu. K ukončení
gradace by tak mohly výraznou měrou přispět chladné zimy.

5.5.1. Praktická doporučení
Zjištěné údaje zvyšují nároky na dodržení lhůt pro asanaci napadeného materiálu, které
jsou výsledkem kompromisu mezi technologickými možnostmi dodavatelů a optimálním
přístupem k asanaci kůrovcového dříví z hlediska čistě ochranářského. Z výsledků
vyplývá, že za určitých klimatických podmínek může docházet k situaci, že i při včasném
nálezu kůrovcových stromů a splnění termínů asanace může dojít k dokončení vývoje
a výletu dceřiné generace. Pro efektivitu obrany je proto žádoucí zajištění co
nejmenšího časového odstupu mezi nalezením a asanací kůrovcového dříví, jelikož
mezi účinností asanace a dobou uplynulou do jejího provedení platí nepřímá úměra.
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