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Wužitífaunistického výzkumu brouků pro hodnocenídopadů ónnosti
ěl'o\rěka na Evotní pÍoďedí
.iaíoslav BoMč

v současném obclobÍ ne€xistujé lédnolnÁ př.dslava o toíÍ' co ie náPlní faunistllíy' NěK€řÍ

cJtol' so dom.'va.' ' ,. ldJnisrild nor i 9moslatný výz\UŤný s Ť e' a jo lé4 2a\lao€ Ť pó dá'š' vÝzhLŤy
tá'onoŤické zoo'9eogJ.l'cle s eko'og:ché' opdčnýn !{l!6měm je názo'' le taLnisriLa !ó\'nJj€
všechny disciPlínyleÍé;niho výzkumu 

'ivočichů 
(podíobný Přehbd lileíalury lvádí PESENKo' 1982).

rato nóganoinosi nazorůje jPůsobenalím' 
'e 

i lemín ''íauna'' j. chápán dznými autoíy Jú:ně a!
součas;os{ só slkávámo s ilemi íúznými předslavami o jeho náplnii I ) soubot žiloěichů Uíěilého

.]!émí' 2) soJbololUhú' klsré ířai spoleanýzoogeoglaiický původ,3' so!piŠ díuhú!čilé |okálily l ebo
D'oloo]' v závislosl' na 'fup^' 

p.'íán můre njl íáunlJichý 9i2lr'. r"nAtonÍ E"onon'c"é.
zoÓq;ooÍa'iké n€bÓ e<oiogc(é' v pÓcálecním obdobi oo-návánijsou l"Únis!'''L-' ýý?rumy zarré_řery

oieňevim na ooznanio'uňi' obý!)llcÍch dsnou oblaÍ so:'d6n nalarononichvaspskt9i'lUmú' Ná

i"nro'w"u.nn"u"'u'"pop"aninoÝýchdluhůadoPjlěníLdajůoŽcogeog'"'l'{lňlozšíiénidÍJnúj:ž
dilve;opsanftlz i'nych obleť' v po2oé-Ším Óbdoo tJ.islcLý.h výŽtLrl;jsu sléd@á.ytůz1é
zooqe;rgiarcré soli,iosi {napi vy'kyl dluhú s álLtoálp'nn'm a bÓÍ.o.'o;nním lrzšl'enlm v oáré
ootJsir t"ro zoooeoq'áícká enalý2a bÝva ptoledena h'dvnú J ia".'í'Cl''ich vý:kufů věltich
J'émnchcelkúí.a;l'p;lotD'v.oua'asný.níalnislic.ycrp.al;!hplovJdénýcnname4Šlchadobřé
ólrzkoJňanúch územiď ínaoí' 1zémi čoch] s. caío ýlíáváŤo s iéjic1 €rolo!ickýŤ zá'réte.ím' lvlo
:áLnlýic\o€iologiclé p'jce jsou Čáslo 2aŤě16ny ná ooscÚzeni pi iíoo4' hodnoly srudoýanéno úzéňÍ
a slUoné iel^o ovlvné.i činnoBlj ,loveka' na slédovanlvýshyÍu v.Á.ny.h .ébo ilnák Pozo'Lhod4ých
ofurú'TvioD'dcéÍohoJbý'lvolňi:ernop.oplá.ov.;\yo(h'4 vDilodýrto;ÍŤÓhouv'áslnin's]eŤl
slě2i pÍoiajet k3ňplelr 'nvénl6tkáci ,ivo(icnú b'd'jo..h.ane1yc 

' 
u.eŤl' VýŽkuň bé.obÍa ÝLh na

o9á;lch Uzemlch|€ Da' caío v po.álcich' V tonlo síré'J vi}n vé íý Yý7nam í,Jrisl.ky.h v/zlJmaj
oováoé4Ých oob;dohýni pá@níky čosloslovénsle soole(nosi óntomologické oll coAV'
á'ove'' rá treoa, ar:y p;olosio.áh' onrcmo]ogove píeo ož'l' oslamín výzl ]hnlkům i€dnod Jcný a
dobře í;gující syŠté biÓindikačíÍch m.tod. Jaklédyvyužiliaunistických výzkumů b.oukú pÍo úěe|y

Pío účely biol.dikac€ stavu píoŠlřodíjsoÚ sPol€čenslva brcukl'J časlo Používén6. tsylo

ooL2ilo i m4oho ;ha6klel ílk 
' 
iiňi2 ié sllu\| U'a técllo spo's&n$ev vY'ad lÓvát BýlV '8přilad

;ou2 v lýo cnalal.lBlisilv sóE&isl6v: poč.l dÍuhů Poč4 jedlnců' indel olLrov'i' Óol'r's$i'
individuÁlÁ domiralcé dÍulú 

' 
poiad i cÍuhů Poo lg IBjiú doňiran.€ 

' 
sť ' \:1Ura domlna.Le \píioidně

vyjádlers indelém so"glÍedelí doňl4an@}' ino€vy divéts'ly (shánonů!' simp\Ónův' i.dex
;;ovnanosti llolcLá sI.u{Uta' '.dikač.i díutý vybldn€ pÓmoci n no 'Ó'o7reÍné dí" yzv a
dlskriminačn; anál!?v Jako cháÍá{!élisl;ky' kt€íé naŤ Fohou pooal uliler.o 'nlo'Flce o íávu
ŽivohihÓ pÍnslléo;';yly o/1aó6ny: záío'lpenÍ d'uhů lu.*ho zJoqeogíá|ckeno loz$'ér'' tjlryfh
životních í;íém' ďuhů různý.h zo.ální.h 

' 
bioloPových 

' 
pi]dních a biologi.kých náÍoků' druhů Íů'ného

íupně vzácnosti či íůzného stupně oh@ž€ní'

PooIa.mén o'L4ů u'čirý.h elolo9'clých náÉk:l ve spoléčt.sl!ecl. Ť j'.me hocnolh zŤóry
na zlounanýlh sBnoviŠlch' s postupuiicim ýyŠoLŠénlm \la|'.y m'ilvlhhomihé oruhy slřévl\ú
lMAFTls, 17!i7)' pollupÚI'c eJl'olizqci nádí2íŤ:2loruhy vodni( h blouh: s rejvysšÍňi nďoky .a č6lofu
Ýod {BoHÁČ, úRAs' 1gP,sl' spolecenstva D'ouků mohou i"d'Íovat jednoťiuá suhcesnl slád a vyvÓJ6

Abychom všák mohlipío Účely lakďýchto okologiciďch anal? spol6č.n.1va bé2obal]ých

využíl, polře;ujem. Žnát ékologické náloky j6dnotlivých dnrhú. Átojédnak rcakce díuhú na změny
.áklad;ích ek;bgických Íak1oiů (vlhkosl' lrPlota' átd')' jednak leakce díunů na komplgxnÍ a
mnorofuál rý íakro! _cinnÓsl c'ověú'

PéÉPéldivním pošuPom sloužícím k indikaČi stuFně naíuš€ní kíajiny P_Í@ťédíicrýím
spÓlečónsrev bioukú,e ýyu''li znalosti o výsxylu j.dnollýých ďUhů v úzémÍ.h lúznou mě'ou ddč.1ých
é;nno$Íčl@ékB' Naii. BoPAl (I986) po lildéléfu naÝ'2ené BU.hfuem (B!'J('HAq. 1983)prc pavouky



. tozdalil d.al'lÍty .á í.likly l. řádv' t6likty ll' řádu a dtuhy éxpafiŽivní' Jako oxpqn.lvnl díuhy jsou
oŽn'a.ny dfuhy' ki..ó isoÚ $hoPny vyvál.| lívol.schopné popu|&. na umólo od|n6nónÍ-h úl6mÍch'
souč8nó obsáhló zn.loBlio Ío?šnóňí nékroých skupin Droukú na úzoml coskBlolon3|á 

'iskané
',nlíi.*o.kologickýmivýlklmy'pGMujI!áklad.uplovypíacováníodboínóokolool.kóklasi'ikacs,kÉÍá můž! PoměÍně objoltjvně vFtihnout ékologické náíoky druhú. Pokud je vyp'acovÁna klasiíika@'
j. lapotl€bi'hodnolit údajé z tozsáhlejšiho ú2smía zjistil' jakých hodnotnabýállekvonco oromolářů
iodnollivFh kalogotii na $at\oviéilď íú'nou méÍou ovlivněný9h činnosti ělďeka (BoHÁc''q8a)' Ta*
u Ígkám. íovnávací škálu, šé kléío! pak můžem6 s@návat jakýkoli dalšÍ vzo.el sPoločón6lva' Přitom
ní.ká íý6kv.n6 éxómPlářú €xpan'ivních d.uhú indi*lj€ !'y!okó Přiíodní hodňoly ú!6mÍ. v'soká
íÍ.kvonce gx.mplóřů gxPan2lvní.h druhů ngmusí všat vždy znamgnat Přílodní bezcsnnÓst lokálity' Ío
plať zojména o stanovištíoh s vyh.aněnými PřÍodnÍmi podmínkaml' klé.á jsou původními mlsty výskt'lu
€xpanŽivních díunů (liioránÍ blolopy' ňivy)'

Na základě děléní b'ouko podló Bliktnolti výsMu bý naýžen indéx vyiadřujicí stuPéň
enlíopogénního @Ívněni sPoleéénsreý' Poé'lá 6. na zákládé íÍ.hwne všgch ťl skuP'n v.
spoI€éenstvo.h {BoHÁČ' 199o)' Hodnola indoxu $ PohybuP od o' kdy sé vé společs4stvu vyskyíulijéí
.xpanzivnl díuiy (siibillia spoleě6nšlva js neinjžšÍv důslódku n6j5ilnějšího an1Íopo96nního vlivu), do
1@, kdy býy !. .pol.čsnslvu naloreny jon Íélakty l' řádu a bylo pozoíováno nejmenšÍ nalušoní
ol(ogyilómů ělověk.m'

zavar
Falniíidý vý:kum bíoukú l. v.lmi sznámným ,díoj€m lníoma.l plo dalšÍ tal(onomické,

z@g@grafické a okologlckó studi.' Jo dobř! vyuŽlt.hý pío potř.by blologiďého ítÓl'ito ngu.
\^r.kum bíouků jako modolové skupiny bozob'áťých v chÍáněnýcn úzomÍch íúzně ovlivněnýoh
ěiovék.m j. všNl dosud p@áděn ign na máléň Poafu lokal 

' 
a ploto ié ll6bs uvilal iniciatvu clénú

čs' spoločnosti énbmolÓo(kó ptl ČsAV' @holných kveliíikovaný p.úzkum pÍovÁdél' Pío úč€ly
biomonhorcváni znrěn Píošř6dÍ,6 návlžoná m€loda' využÍvajicÍ znaloglí o výskÉU j6dnotlivý.n dnrhů
v úl3mích íůrně ovlivněnýďl čldvókgm.

Boháč J' 
' 
l96a: wu'ití spol€ětnslď dla$iksÍtýcň (colooPlé'a' slaphylinidáo) l bioindiiaci žiwln;ho

prcstlsdÍ' _ zPtáry Čs' spol' éílomol' Při ČsAv' PÍaha' 24: 15-23

Boháě J'' 199o| Wu'itÍ spol€ěénsl€v d€běileilýEh (coléoplol3' staoňylinidel prc iňdlká.l hvalily
ŽivotnÍho plcť€di _ zPlávy G' spol €ntomol. Píi ČsAv' Plaha' 26| 1!9_125

Jonáa J ' haÍas v'' 1 9s8| vÓo.Í bÍouo {Hydladephsga' P.lPi@r'a' coléopioía) bioslédcké 
'ezefracéTleboňsko'.sbor Jihoěes'muz'vČes BLdoiovicích' P.iÍ'védy'28| r1_l7

Buchaí J', 19o3: Klasiíika@ dÍuhů Pavoučí zvířeny čech jako Pomůcka k bio ndikaci životniho prosťedÍ'
_ Fáuna Boh€mia s6P1entl'' L]stí nad Labem'8:11$135

Madiš M'' 198o: cambid'beélles as bioind]catol3 oí landscaPe 6cological balancé| a P.eliminary ln I

P.oc' luld inl. coní€rcncs BiÓindicalo.€sd€téíioíisálionis íegibnis 12'16lh s€ptémb6l1977' Ublice
ňeaí Píagoé' PÍaha. p' 3!49

Pesenko J. A' 1982: PÍincipy i melody količeslvsílnovo analiza v íáUňističBkich isledovánijach. MoŠkva

RŇor' Jáýoslav Boháč. Dísc'
BBzd€vská 15. 37o 1 i české Buděiovi.€

.zptď' zápedoč!.' Psboč' ě' sPol6é' Enlomol'. Plr.ň' suppl',4 9. l1, l!l!x)

c o l e o p t e r a m y Í m e c o p h i l a na slovensku; niekoré
ich ochraÍry a bi(Índika&Ého využitia

va|eÍÉn Franc

problémy

Myím.koiília Pallík PozofuhÓdnýma zaujímavým' alo k l/el'ml málo známy.í 9kologickým
.dapláciam v žiwěíšnéj ííši' v6lká váčšiná myÍmekoíilov Pochádla 2 tisdy hmyzu, lé3p' íádu
coléoPteía' vzťah k míavcom móŽo bý' P lom vel'mi ro'noíodý á diíéíéncovaný. Nie ie obiehívng
možné Podať v tomto pííspovku ani sklátenú analýzu €kologic!(ých vzt'ahov v s}Ťúziách
my.m.ko'ihýlh coleoPléÍ' chcBli by smévšak2hhú1'l! aspoň ákládnó v!t'ahy' zhodnolil' siluácju Ý

ÍozšiÍ6ní myím.koíilných coleoPlgÍ na slovensku a uPozolnil' na vš.ob6cný úbytok týchlo zváěša
s1gno6kných' zoogéogíaíicky po2oluhod.ýlh a bioindikačnó vý.namných dÍL'hov'

siluácla v liloÍálnom spÍacovanl PÍoblémaliky j6 vol'mi n.lJsPokojivá: k dilpozícil i6 len
niékol'ko staíšÍď, t!žko aPlikďal.l'ný.h Píóc Ý óasoÉsoch - nap.' (Bot BAL' 1905), {KoBBEL' 1938)'

í.sp. rcŽdíobónó údai. v niBkloých monogÍaliách (SMETÁNA' 195a)' (FoUML' 1931) .lc' MaIý 2áujem
6ntomológov o lúto píoblomslik! súvi6í ! pom€íné nárcčnou métodikou 

'b.íu' 
aI6 subjehívne ai v

odéntácii na lzv. kom.íě.o s|íeKÍvnó 3kupiny a v lodnost ánnom p€í.íovaíl aplikovan6j entomológié'

Na gownsku žiis v súěasnoíi do 90 dÍuhov myrmg|olihýrcn coléPléí. Píognó čÍslo nómožío
uviésl'' PÍďo'é m.dzi "právo!'' _ obligálňou mym6kÓ'íliou a t2v' homimyÍmgkoííliou noéÍitujg oŠIÍá

híanlos' Táxonomicty Pat a col@Pl.ía mymócoPhili. k násLdným čél'adiam'

Psélaphide ...'.'.'..''.'.'.'..','.-.'....-'.-'..'.' '..''''''.'.'' 10 díuhď
c€órp,da€ '''..'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.'..........'.'.'.'''.'.'.'''.'. 5 díuhov
s1ap/'yi''lda6.'..''.'...'.'.'......''.---_--______'.'.'' 52 dÍuh@
SotdrEonite ........................................................ 7 druhov
lrisb/í'áé'.'.'.'''.'.'....'.'.'.'....--__-----_. 4 dÍuhy
+ oslainýrc'l 6 čél'ádí .''.'.'.' ''.'---__ _ _ _-'.,.'.' ''' 9 ďubov

Počď homimyímskoÍilov mo'no odhadnút'lgn v6l'mi2hÍuba. Posymbiotlcké tondén.ió proiávuis
dalšíchviacako ]oodruhov' Ekolog]ckú ldasiíikáciu móžBme uskúočnit'podla viac6lých k téÍii

l. oÓložiý, ale v mnohých plípadoch éšte něujásnený je aspekl.halakieru symbiózy (s. lál')' V1ejto
súv]slosii íozo2návame Íj hlavné skupiny:
1. svnekenti- súvmraveniskách indiieÍentn€típéní' živiasaodPadom' det'itom' mycélimi húb apod.
(orilýiiiov ctroteruq sairjsÓdes' Thiasophjla, oxypod4 e1c')' Patlí 6em vačšiná - cca 52 dluhov'
myímékoli jných coleopl€í'
2' gY!99!!i (cca 20 díunov) _ v2t ah ňá chaíakloí Píédácie, sPomínané dluhy (najmá wl ký íod zý'ás
zěe|'adě slapl,ylinidaé) naPádajú a konzumujú ogme]é' Polan€né a choé míavce a ich výinové štádiá'
Píispievalú lak k 2davotnej sélskcii hoslilel'a.

'oPál' nemoŽno uviest' ciŠlá' U v'acelý.h dfuhov je oioíómia len povrch.6 unáma' navY{é tielo 3

'átdadné 
symbiotické lypy nié sú oslío ohranič.nó'

3' syq!! (cca 15 druhov) _ !ú Pri*ladom úzk€j Poiíavnej symbiózy' 9i hoglt€l'om límení' za čo
iň posMujú slád|áslý *klél' hoíý Píodukljú žl'aŽové políěka' .áPadné durými cbl'pkami

|LoňechusoidéŠ slrumosls' dluhy z .odov !o'}echusa' clavigeÍ ainé).

ll. Podl'a s1ÚpňašpécialiŽáci. možémo hovoíit'o dÍuhoch monoíilných (kloÍá žijú výhládne u jedného

hctitél'6)' o díuhoch ÓlioolilnÝch' K tým prvým PatíÍ vie ako 40 myímelrclilných coléopl€í na
siovénsko, ěo sEdči o' i. o v'*okom stupni jch ekologickéj špecialjŽácie'

?



. rbai.sr' pÍoblomaliku PodI'a jédnollivých dtuhov hoslilel'ov ni. ié Ý mžnodllch iÓhto PÍísP€vkU'
PíÍnosnó js aspoň wčlénenié lrcóh hlawýcn bionomický.h skuPÍn:
1. M'Iookonli 

'.mných 
a podkméňďÝch kolónil (lasius flavus, Tabinoína' ÍctÍ6Ínorfun.'') od

ioilo skupiny Pa!í 22 druhovl obvyklé najvráméJších a nalonío'ónejších' vlaraných na st6pnó rcÍúgiá'
2' M.toekenl] aÍboÍikohých Foímicidov (Lasius brunn.us' Dénd.olaslus fuligihÓsuŠ,LiÓfrebpln
nicbcéphalun\' se.r. pAki Školo polovi.a. @a 42 dÍuhov mymekoliluých coleopteÍ ná slovensku.
3' Meto€kenii delÍitických kolonií (skupin ro.fi,ca Efa)' 1akýmto spósobom Ž]jÓ cca 23 dÍuhov'

colooptoía myímécophi]a peds|avujú znáčnÚ časl'(skoo 1'3 %) díuhovóho bohalslva Íadu ňá
slovsnsku. Píilomvšaklen 17dÍuhovjétozšíÍenýchhojnejšiBaškoíopo@lom ÚzeÍní sF 36druhov má
lokálno awácne íozšíonig a až 34 dfuhov 3a \.ysMuj6 na siÓvensku ]en bodovo' spoÍádicky a vel'mi
ojed]rele I Vlsoký íupéň ohÍÓu eniA myÍmokďilných cnÍobakov súýisi s nasl€dujúciíni Íaktami:
_U Vaěš]nydÍUhovpÓzoíujóméÝysokýslupeň ékoiogickejšpéciaiiza.io, ato nielén píivýboÍ6 hÓs1itel'á.

_ viaceÍé dfuhy sú mec'le.ánného' p.iP' Ponlo.nedil6.ánneho Prrcdu a na úzsinie sB len zasahujú
ÓkÍajom svojhÓ al.álu |Eocabps pelapis' zyms percai, z. furJcÓlliŠ, Honaéusa pa^adoxa al'),
_váčšina díUhov ]é .hamkt€íislická níŽkou populačnou husto{ouj
'ÍnyÍmekoíilin ich hos! telial.Pia n].]6n bezprostledným náPoíom na biotoPy (Íekuhivácie' likvidácja
médŽi výstaÝba chatových a zahÍádk&ských kolóniÍ' boj PÍoti ' PÍeslaínuým' Polaslom a i')' ál. aj

9lobá ne FÓsobiaciň! vPlyÝnými, ako sú éňisi-.' cheňiŽácia a 9]obálne 2n6ěistenie ProsÍedia'

V súčarrosli jo ná území sR 22 díuhov myÍ'nekol]lných coléoproÍ Šine ohlo2enFhl lvena.''s
.ola..irjes, Aaemad!s st|igosus Euconfrus naeklinj' E- praqensis'Ťhoftcapharus colricil,us Euryasa
caaícáta, É. brachel'!1ra, zyŘs hawrthi, Lamechlsaides strunosus, Lon@husa paladÓxa, L.
pÚbi.alis, Araaro.haŘ bonnaiei' Íhiasaphlla inquilina' Microgbtta ýntjlis' Haplaglossa
n1argina]is,5áu]Čye á Šchňidtj, ŤliČrÓnyx suhjiČÓ]líŠ' Baý'sodés ŠP' (okíem 8' renlslrs)'clav(?er
]ongicornis' Bhapato.ěfus rcnda'' Ďa|ších ]-o d lhov je ohíozených k.ilicky, ÉsP' o ich výskyté v
posledn€j dobe nie sú vÓboc spráÝy' sú tÓ: EoÓai'pg pélapiŠ' Euconnus chÍysÓconus, Lanpinus
éýhíaptolus' Laínprinod* sa9inall:6' L. haornelrplélu3' zyras aríaťlcÚs' z' fuÍicollis, z' hahPei, z'
peíězj' z' contagasus, z. piicatuŠ' Halrjoeusa pamdora' cénnrbna lucif ga, ChénhjÚfr
biÍuberculatun, Amaurcnyx már'é]i, satraPes saftonj a P]eganoPhorus

Vdímé' že 41' lj' skoro 50 % díuhov my.m9koliných co]eoplérv sR j€ siho až kíllicky ohlozených!
zasoeklu hlavných bionomických skuP'n jé ich lozloženié

dluhyzemný.h a podtámenových kolón]í (vld' lll' 1.) '. '....'.'. ' 18 dÍ!hov
druhy slÍonot'ch kolóniÍ leplejších lesných biotopov'.'.'.'''' 20 dÍ!hov
druhy detÍltických kolóniÍ skupiny Formica Íufa '.' '' ''.' ''. '. 3 díuhy

Fíánc v'. 19g7: Polennalné ohÍozen'o á psBperlvy ochÍány s bio'ndil'ačnéno vyui ia

l]il"u"'i.;#'c"';.;i;; ". "t"a""' 
s'''"""r"' (PÍ'a svouČ) Pedagog'c\a Íakuna' a"4

i:lJji11''i." PÍisP€vok k ooznán'J myn'kon'ov slové4skg' PaŤfurieMéslskrhornúroaoí'

K BÍančika v TtončÍné' s' 2915'
;.í";i:l"'r". il;;;i "ylŤécoph 

ú česhýcl^' vesr' KlÁ' ťes sool' 
'áur' 

ll' 2' Plaha' 4a-s

;;;il:'''ójr, haÉlog co|e;DhÍ sbvenqLaa Pod{áíoálské Fusi l' slalr|lis\ána' P'aha'527s'

il:i"n"";'' 
-;;;;;;;"; ČsB xll' stlphy|lnidao l' (slaphylin na€)' Na\ladalólstv csAV P'aha'

P' s 
záV6íom $i dovol'uiem Požiadal' vše{kých člsnov entomologickój 

'poločnosti' 
kléÍí vlastnia

-*-"r'iii lřlJ.i.ň 
", 

ine na ,:'emi s'oúnsra' aoy posky i udsj. o tých@ nál€zÓch (ň;estÓ'

il ;:;#'il"Ézo","lsl') auto'ovitohlo olsP€vkJ' Bude váŤ rssmÉín6 vdběný za kaŽdy Loal

pÍe jeho dizéíačnú píácu'

Paódoí'val€íián Fí aň c
HoÍné záhlady 19' 974o1 Bánská Bysllica

co eolela myrmecophila pat.ia evidenhe k najzlanllel'nejším a ňsjohíozsnejěím slupinám Íauny.
Mnohé dÍuhysú Pl]1om cillivými bioindikáioÍm] lelúgií naizachoválgjších €kosyďémov v krájins Palria
k nim náilne ďuhy všeobécné 2námojše a b6z váčších obtiažÍ urěltehéi loíe''!so'?ós sÍrumosls,
Lorcchusa sp'' z'fas ha@nhi' Bahisus íofiica us' Tlbhon sulclcollis' clavlger langi@nis'
Rhopalocarus rÓndan ji a |né.

W.meko'lnó chrcbáky by si zasllhoýalj ýlac pozoínosti samolných €nbÍŤ]ológov lv
zák]adnom j aPlikovanom výskume)' ale i šiÍš]u poPulaíizáciu medzj l'udhri. (Ťoto ovš.m možno
povédal' i o hmyze ako .elk!') Lokalitám bioindikačne významných, |aunisticky connýcn a s]lné
ohlozenýlh dÍuhov myrmokoíilných coleopteí by mala bý'poský ulá !ákonnáochrana' Plelo'e na
ýchto mieslach obvykle ž jú lpolu so synúziami d'alšíčh pozÓruhodných' žíiedtavých a ohíozených
díuhď hm'zu i ostaln€j launy' Píi my.m€koíilírýčh chíobákoch Pla|íviac nel indo . P.ddPokladom
ochíany lých ňajcillivejšÍ.h a najzíanilel'neišich šPecia]izových dluhov je dósledná ochÍana c6lých
ókÓsyslémoý' Íelúgií s vtskou biologickoÚ d]ve.silou a komplexný' ekologicky lundovaný pohl'ad..a
kaj]nu. Pokial sa takýto pohl'ad u nás n€slanó píavid]om, blde génoíond slď.nsk.i pírcdy slál€
ochudobňováný' Ažial' práve Ó lio naj.énnejšie skvosiy'.'
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zprav' záPadoč€.' l'obď. Čs. sPoléě. Enlomot', P!r6ii, s!PPl., 4: 13 _ 16,1990

sÍovnání hoÍské ÍaunycáMBr'ME Šumavy, Českého lesa
a Krušných hor

l(árd HůÍká

srovnávaná pohoří patří z6 zoog€og.alického hlediska k záPadníčást čóského meslvu, redy
1é čás|i úsek! podProýincié vaílských pohoří, jejíž východní hÉnici lvoíí vé sméfu od jihu na swď loky
\41avyá Labe ' Jsou 10 Pohořííelalivně nízká' kdo nénívylvořeno alpinské pásFo. @ž negalivně ovlivňuj?
bohalsfuÍ hoBkých dfuhů' plodévdím éndémickhh' BÍáno sÍ]ktně paťí do 1élo podp'ovi.cie z
biogeogÍaÍi.kého hlediska jen úz6mí léžici nad nádmořskou výškou 75o m. oÝšem PřÍlomnÓst
sÓUvislých íÓzŠáhlejšich území nad toulo nadmolskou výškou oý]]Ýňuje i íi'e ležící lésnístanoviště
plcli.Li6'sl.atycnlesů'DrdhÝho'skýcnlosůse\lJpulí'uépl6vidohéa!dov}škt55omhols\edlury
2ijí.rábie2i.hleaoJc'chrcd;ešlěn'lé'ýoÝná!áŤl€dyÍaunÚŠligv {o!'l/cnsumafy(Fskéholesa
a záoadních Klušných hor naloz€nou zhrlba nad loulo výškou a1o Především ná základě svóho
mateíiáu násbkáného vělšinou od konce 40' do kon6é 70' let' co se tyká biotoPú, byla Přovážná
Po2oÍnost ýěnována lesům' lou|ám, pastv]nám ajiným b€z]esým stanovištim, .ašelinišlÍm á břénům
lekoucích i s|ojalých vod'

Lesnípá6mo můž€mé w vyššÍch hoíách Ío2děli1cio dvou čáslí' dobléchaÍak!éíizovaiélných
kvaliláliý.im složením, Ý našich Podmínkách ai€ přédevším kvani]lalivní zastcuPenín ]ed notlivý.h
dlUhú \:rš cs. pésmociko'n.' /o.á 76q-hLj€vo 9todLéJ JpJli.l |-o1olict'?llJbaoo?ýŠ\ý1ooo

11oo f' vyssl |egn'PásŤo cisLoáP'nn zÓ4á 
^ 

holn'hla' |_ 9ÚLvislšnÓ lésa vč.<.éa l9s6 sooí{y
absoluhiÝýše Pohoří selkávám€ j€n s nižěím l.sním Pásmem. wsk}rujÍ ý v něm lyPické díuhy|
CaÉbus sifues'/ls' c. lhnei' c' ploblénalbus, c. aurontons' c. i@guhris, cychfus cÚaboid.s' c.
ať'bnuatus, aálsfus c€9U' Bénbidion ,itjdulum, Ťrcchls Pj]isdnsjs, Ť. Šp]ahdéns' T. íÚbg s' r. obfusus,
Haaa]us fuljginosus' H, quaclripustulatus. Ťncholichhos ]aéýi.alis' Pbřsťrhus aelhiops' P.
bumeisled. Molops élalus' M. piceus pbeui, ca|akus nicbPiárus' P'akticky vš6chny Mo díuhy i.
w! tY'ují i v hors'q1ch lgsích KiÚšnýú hor á š!ňavy' V Kíušných hodch Š9 vyšší le.nÍ pásmo uPbduj.,
'esP.uolafiovalo p'akticky je1 ve vÍcholďýcl' parlÍch maslvu Hínovcé' KválilA vnó 3évgsložénitauny
čelódi cÁÁ4.8/oÁF .ePqovuj.' Ná sumavé je !ryšši l€sn;Pasmo šito.e zasloLPeno PřoowšÍm v
klimďových sPolóčonslvoch aoidoíilních hÓískýcn bučjn a líimalických sm,ěin' Došahull tu svého
ýÍaznóho maxima PiB@slrchus (HaP@6fus) plnjlio'z ýýchodníchAlp :a€ahuiícíÍ'lclls a/pbolá
a ebrla caýanoa a hoBký ie6ni duhcalathls nicrÓPbrus. Do n|lšího lesníno pásma zasahujÍv obl.tť
stolc.. fudvanóvického polesÍoalši 2-8lpské Pfuky' Mo|oPs PiěeB austílacus a Pleosrichu.
cabpbíus) ýlŘnni' ý neiilněišl ěáýl sumavy píavdópodobné i Ab,oilřl'us íP$ÚdosE'qPls)
,/'9é'' sldalblJs' be'Póčně PÍo|d:aný Ý trovoníadských hoíách.

TyPické .lpin3ké Pásmo nánÍ vylvořó.o v 

'ádném 
zé 6|.dov!ných pohoři Na šumavč a v

Krušných hoÍácn ó. a]. w výš*ách nad 90o m n' m' vyskylují loĚáhtí 3rršší d vlhči bstl9tÁ shnovi&a
.hďaho'u PasM.' luk či p.ďcnišhích niv' Né'ejésněná pláně s€ vy.kyfujl i v něk!6rých vícholorF'l
paí ích (íušíýcn hoÍ (íaPí. oko|í Eložiňo oá.u) i sumvy (oblast chutáňďa. Kv d aj.,' é€s@ v návilnó!ť
na vrchodšrní íašollniěla' Na Šumavě i v Krušných boÍá.h 

'ijo 
PřBdovším v suššch b.Žl€spl pa'tiíÓ'

lokálně i n. PřÍliš ý.á@Ď, ÁmaE 
'rElica' 

díuh s rozdóloným aléál€m Ío:šlř.nícidrumpolámá v s'vorlta
fundró a E vrcholovýďl Panilch óvtoplký.h hol a Ká!*9ŽU' N. šumavě bý nodávno, s zalÍm lén
oj.dinělo, nalszén na podobných šlánďišlÍch jako Á' éÉ'í'a další.lfuh s ob.lobným ohaíaklďéfi
íozšíl.í1í' Anan nbnconis' Jé zaměnilélná s typickým druhom Podhoískýln a ho'skt1('l pastvln á luk
Ama'a /Úbolis' v}BMujlcím $ vo vš€ch s@náváných Pohořích.

véIl@ chďákte.istickým stanovištěm šqmaly a tÝUšných hol i.ou Íáš.tiílšlě' zÝlášá
víchoviště' Vs !alěžo.ých, sušších čágt€ch. zálůstaiíďch Př..lóvším vřé$m, 

'lj. 
obdobíÁ Ía!n! iako

na bozlesých dÉíích. TyPiěti jgou cá'ábls arlg/'srs. c}ai'dii vapďal1oÍ@,l'lotioPhls aqualiaÚs'ý
KÍušnýcI hoíáchlďtě caíár'us nréns, NÓlipn us genniný aÝá.náÁ2'arapráotál''iša, n.dávno zjištěňá
cyhindb cingulala a\eplr' a slchÓm|inějši Anara infina a A' pulpar'' v9 vlhté části * sphagncm žíé

r1



1

Vobou poholíchryríob]onlÁgÓnune četi a|yÍIo1ilnidÍuhy ca?bus nahetieŠi pacholei' Ptercs|iČhos
i^ryurÓ4 dj]jgehs' P. (Pséudonelanius) rhaéúcus a EurcP'jfus gre,7is' Pléd€vším v loňto b otopu sě
vyskylÚje dalšl dÍuh ! disjunkl Vní bo.éomontaíním Íozšíř€ním PalrÓbUsáss'm'7's' kleíýbylUž ále
naleŽen na našsm úzgn'iÍiv íí!i.]ě,v kyselých Pobřežních porcstéch někieÍých ]hočeských rybníků.

PÓbíéžíÍiaÚnasjřevlíkovitýchslojaÚch apíedevším lekolcíchvc.l ukauu cves.ovnávaných
pohořích obdcbný ob.áz iakÓ Óstalnl bioiopy' v českém les9 chybí vysioveně hoÍské dÍuhy, přédévším
Bemť'c'Óa .Béqb:d orP!a\oI1/J) al hi.lldiuh 

' 
!é'e '. aÓŤ'^ánl.'a'o'ul eň b i ei i l ÓÍ 'lyll po o' ů od

aooŤq/š.a''"!r.9bv!\ ýL-cj.".áéu1dl.'!a\'vhtL\ny.hrolac1 o'Udhv.pJd 
'ť'{n7 polokú

tokou.ích 2 hlebe.! l.J!šnÝch horna naš]]žní3kanu pohořÍUdáVá ichaíakteíj€jich břehů s min]mem
štěÍkových laýic, coŽ se Plojevuje ve s'ovnÁní s šumavÓ! icrlho!ě chudou 

'aUnÓU 
v ho.ách

plichááÍcÍch p;d.odů r;e;,bidi6néb1it2kyaasyh&hasliatus lÓdu1enbjdion' Jenna šumavě byly
nápř' 2jišlěny dluhy 6' mlliéla nun a B' sbn.k1es z podíodu s}'recrúýlctls a B' ásé'ders z podlod L]

\ pJb'er. j 
'' 'e pcl' i lvo .e néoáv'Ú ÓddelerýcndlLnj rYé@nn'Us íPq.ldomaseu'

haé\.lsar f)fuq'ia cbdcé'ar'sLýL]ívevsec1slovrá/anýcrpohcich'ále]6'chvza,'nnýpoňéÍ
-.odliŠný'VČesk*;le+p'BvazL!P]'i?nta(a:'1'rašuma'oavV,snvLhloÍallrdoPakýe.ó
A ,'a€í''4s 3 l. i min]Ó Íašeliniště' zná se 

' 
žo v nadmÓřské Výšco nad 800 m s6 P. t]lgrlia vyskyllje u

nás jén zcsla výjhéěně'

Podlodu syr€crosťcfus ímitlelianun, s|í,Ífuidés)' cál^bidoíauna Šumavy tak Přodslavujé tyPlckou
;hladnomil;ou hoBkou ko;nlnhu' ktétou jo nÚ!.o P'o Její unikálnoš v @lo.táinim měřítku inlenŽlv.ě

BNoÍ' lGí€l Hůílíá' Dísc
Peíunova 3' 13o 00 Píaha 3

Na bř.zíchVltaw od soumáBkého Bostu k začátku upénské PlehÍrdybylvhugtó pobřéŽní
ve9elaci nalezen vzácný sév6ÍoevrcPský.jluh Epaplrlus /'ýulá]"is' vyskytujícísó vé 9řédní Evropě rcliklně
jen naslld€ných' baŽi.ných staroviš1ích ]nko pÓzůsla1ek Pos]édních chladných klimati.kých období'

V íÓ.e 1986 bý opěl j.n lra šumavě, v šiÍší oblašl chuúňová, naloŽ6n PlércstbáUs
|crvobius) ncqlbén, sluJé.onihý íilul' sudsl a 

'apad.'ch 
kalPát s mozáikNitý'n Íozšířénim'

vytva!s]:o ró ižo'ova.ýcr.'le:lšÍic1loláln'poPula@' Žje bud'v alPinském pásŤu ho/' n€bo v Bulich
s.ýomích ezpozics lsdovýmikolliý nlŽšÍch polohách' zaiím j9 znÁm Jédiný 6)(emPlář.

z loho' .o bylo za'ím ř€čsno' !.yplwÁ' ž. chalaKeÍ {áuny pohoří je dán mnoha abiotickýni
j blotlckými Paíametry. z nichž n6jdůl6žllějšÍj$u nadmořs]<á výška a géomo.'ologický chaÍahéí a i
nlch vyplýající rcdní Íožim 

' 
chaísklg. vodot€ěía utvář.níveg€tačního pokry!Ú 

' 
Důležilájé i geoglďická

poloha a isolovanoslči návaznosl najiná pohoří'

ěeský laB sg svo! ní'kou nadmořskou !ýškou, bs' kllmatjckýoh smÍčin' vÍchovištnÍotl
Íaš.liniš'á b€zléďch gtanovi&' a l.n s málo íozsáhlými acidoíilnÍml buójnami v€ vrchÓlÓvé parlu

Če.chďa má chudÓU monlán.Ííaunu ěólédi ci4l9Áa/oÁE odpovÍdajíď .i'šímu l€sním! pásmu' b6!
borcoalpinnÍch druhů a b'6z přÍtomnÓsti alFkých Pýků'

s.vóíněji l€žící a o 2@ m vyššÍ Xrušné hotY s Íozsáhlými víchovlšll a b€Žlesými Parlieni t]ostí
2 dÍUhy . dIsiunklivním Ío.šíí€ním na š6váfu holáíktickó oblaďi á v ho.ách ířodní a jižní EvíoPy F'
é'ĚÚba A assim//s). cenná jó íaufia v.chovišť s vfíobionl^lfr A' éÍien a s c. ÍbnénieŠi pehorei a
dálo Eácnó dírhy b6d6ých 61anovlšt' canbus niÝns' qnindis @Po@ioíun, c. .Íngulata'

Málo ďuňovĚ boható jsÓu írla{vně pÍudké s vólšino! l€$m zaíÍněíré loky poioků a říě€k.

N.ichqhHeíiltlčlělšl s blog.ogíalicky i chorclogicky ngjcén.ější jo launa šumaly. Byly lu
.al6zóny3dtuhysdigjunhivním bo.€omontán.tmíozšosííín(4'eftalic4 A. nlgli@/n,is, P. a$inilis|'
dál. ruliktni e 

'.9'i9.'s 
aÉ d!ra'lá, 5díuhů .€boPoddílhú, lde.é s6m PíonilAjlz výehodnÍch ÁlP

|N' casťaraa' T' alpi@l4 P. ýhnanhl' P. i igelí sudéť]cus a M' Ppélsálslrlácus}' z nichŽ 2 vytvářejÍ
end.mlckó Í*y (lt. caslanqa sunaúca' P. sélúa'n, D!bá/4 ' v. vyšší lesní zóně jé ýPic*ý P. punilb'
lo!ď 9 v &.hách vyshy'uj.lgšiě jgn v Mcrchíáds}ých hoÍáď. Ve víchovlšií.h žijí' Podobně jako v
KfušÍých hoíách' Á. enbať a c. néneťtssi pachal'l. N^břézích vodních toků sá !-vsMuií 4 druhy
ho.ského podrodu Béňbidl'fielolild.ya (4cénděrs'ahocÓéruléun, ger'ÉU]atus, tibiale\ 

^ 
2 dluhy
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zp.av' záPadočós' Poboě. Č€. sPoléč' Enloííol'' Bzsň, suppl'' 4:17_ 16' lso

Lesknáčkovití -NtTlDUuDAq jako
tracheomykóz V ceskoslovensku

potenciání vektory

d.úů šuma!ry v dolním (75o]ooo m) a honím (1000_1360 m)

Jo6éí JelÍnek

Ílá.héomvkózv' vá'ná houbová onemocnénÍdt'lin' !€ vyst(íJjÍvcs'é hola'hickó oblasll'

p'"r''.*.t'l" *.."on"i. wsMu réchlo onemocněnÍ p'edstavuj' íoŽ'lý komplex ot'eli' z nErz s'
:;""ffi;řóňň"ňaň'i."tr".'cr".*" c,-a.t"t' c"i'"'g:;':.",""""{*llffT"l}:":.';
íášch oodmÍnkách isou z. néjv'"namnélsl píénas€
',i!ň"'g J'"." i.o" 16.l,," euiÁFs'ioÁf' a Dé'Ókazdudvy {s;olyfus 

'nrrcafus 
F{ATzB'l (PÁTocKA

l"i6ftiŇi:i;;i'"i;;to;ló;aiécúm odpov'oáj' i ov;piov'ádaiici' oi'gnoslicky odli'nó typy

ijJřňvii'v' l''ix**c iako typ skol''tďý aagÍilový (;EšKo' 1987)'

studi. ám6ichýúáutotú Ploka/aly' le k výŽnamným wklorům tláchéomýóz lg duboct v

u* *nr i'',l'iJ''i."*áí'io,otagni a.hv r":"inaek;uiých WÍlouloÁo (GlBBs a f!!!9'1 
]_'g:9|

šř'.I 
" 
s.'"i"in ..:I"i i" išlk ioněkud;dLšná od ovlop3ký(h pomélů: hlavnim Palh

Jřt'" li"r'-r'J"t"' c.l*"" tis faga.eafuň' dÓ Eýlopý dosud nézavlocelý tý EíoPó jsou lo j'n6

:"l1';i:'á_#Ň::';"í ópíios'oma) otuhová s]<ladba *pÍoláqni'h 'ésknaékovitých 
jg Žd€

ll'""ii"'ňiňř'.JJ;lil_i "'l.'g 
.-ů. bohaši n'' v Evíopé {Glisc'/o'h'lus' ca'l,phlusl

l?li,ť'l'i]ii''-"ň' ii;íci p;!. ;mé.ic<é íody' iako toobpa či colopí'fus ' Jeiicn úlohá j'\o wkloíú

il#"Íil;""itJ qFn!;;]!_js 
' 
i" 

'a" "r'yÁiin"a"r 
pré*šóél z 

'odu 
sco/yi's (wEBBEB a G BBs'

1989).

U nás do$d nóbýá lalo pÍobl.ma ce vénďán' doíal.čla oÓ'oÍnoí ' lícba'é kon|amineó

".'n"""'';#;;;;;6;ijoi'a 
u rr arunú eereai rÝÍrDUUoÁE' klstá pledí'aÝUjl čtvÍt'nu všech

[JJ.ňl"**v"r' o.r'l u'."*ů /jištěných n6 9edováné lokáliÉ ÉqŤBAUE RovA a "ANlŤoR' 
198a)a

llii'il'"vGi1'-i i]"]i;ů.r*Ýcň blouiů opskovan' poukázJi' i PŘ|HooA 199o}' chlěl bych * p'o1o

ná záuadé do9vsdňích lralosi ookus Ó vyltpovani polenciáaě ýýŽiámných v'ktolú tnct€omykóz

mézi nešimi druhy l.gtnáčkoýR'ch bloukŮ'

t'lahodil. mů2o doj:l k p| enosu líácnéomýózv elou íadoJ dl unú hmyzu' Jako ptávid'hÍ a

.arz *"'"án v'zij."-i piá;'aseii se ourem motroů uptátn l pouze ty dÍuhy' ktéló plicházéjíplav'delně

l'"iiJ"rii-.1' 5,'l" ; iw.i lkáněnl napád.nýln l ldl ich slomi' Jrou !o l6dy i'dnah díJhy

)řňii' 'ň"#'"."''"Í"í oo lháni sromů 8cotnrlt' aueatsloet' cEBAllBÝclDAÉ'

i'cÉiĚijón;ái]'i, ;.,'j"_iill'':;;y' navšlé'u,ici kvas'cí ;izu na olwlenyc4 Í anách PoÍanéných í'omů ' ('
druhé káleooíi patli píédevgI ldda saoro_ cl mYkosaorclágn''h dlUh] čéle di NÍlDuLlDAE' l|elé

L]l" ár 
_rii"i"] 

.";" u iI. ymi 
'o z"ladajÍor ' sé sJbsÍáiy' ra; i hoJbami v'étně Pathogsrich hub

L"á'i;i,.iJž"lii óu_ž'i'i; ÍBENoP' iq$)' Jé ledy /ojňé' Žo tylo d'uhy_ Plně odpwídaií

ii"i"ři""iiiá "i,Li;r, 
*"r'"omyoz a 2é néheté došadénépocet é AŠ ocB.o2Šiřenédthy ŤohoL

búv romto smě'u skuteěné vftnamnó'""' '"'"ř ,il,'ii"]:i"ir; ;v.'."'u té'nto o'Lhú i€ ňo2no Doulit paí: s !ůznými návradami' z írch!

*. " "*.liilá"p_":.jj;a 
áourivarv ravn",;y z rvn'tého lésú (JEÚNEK' 1984' Paql PoglýLJi

;1j,';J;;;;;'"á;;;;,llioval€'né'vÝsled"y'áj*u tedypouŽirelné iho s'édÓváriaburoáne

iédnotll$ich díuhú á Fj'ch sezón'ídynamiky
'"'' ""''"piJiiii*'i r^;y' nesousra'ng 

'"ý=ba\y Écl'to polo'ovánl ukáŽují' 
'€ 'za 

neihoirójšI a

***-; ;;;a;;; -'í"' llóté u nás onpádáli v úv;hu iako slutsčně Ýýznámíl ďen'šeči

i''ř;;;;l;;;;;ú'íctrdubďehÓ Égeiaťníh' í'lrnA oovažoval díuhý EpL@ě unlcolol

{oL )' sor.'a qísoa íL )' oliscňócn'us lloí6ns;s (FoÚRcBJ a G' gdádn'glltafus toL'J' v lssich

iiij'aiá 
" 
8in'lá.o*-gr'á *uPné tp@a lémnalis IIVANNH') ('E' ádunbála MANNH'}Asrád

i"ťr|'čjř"i"išěi*ir^""lus ('')' óalšÍ v Paslěch ziišt'ova'é díuhy jou svým způ*oom 
':votá' ;;ř :il;;; Ň;í.ny /tpu,'iants'iaut- ' Fn'iillá í'LL')' E' pyoruéa (GYLL')/' n€bo

i pii'*J,"Li"Ác.r.rep',,6.r'.osrl mohou 

'dko 

!Ýznámnajši plé;'šoi'Uolálnil nan''výš ienlokálně

obí' 1. zastouFní vyblaných lesních

pl@enluáhí zastouPení druhů Bembidion tiblalé a B. genlculatum na břězích
šUmavs'ých poloků a Iekv závislosli.a nadmořskó výš@'
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lEPuraéa gotata (oL':)' E n s.'colis (STEPH.)' E óbu.ÍaÍá 0HUNB') aj.' ca'pophilus séxpustulalus
(F'), c blpusfulafus (HEEF)' soD'1apdnrlad*lna|lLLrc'],' cryPlařha spP'/. vbudoucnu bysé na
pronosu tracneomykoz mohly významně podÍl.l i něk!.é ádEntivní druhy' z dosud u náŠ nszjiš|ěných
zéiňéna carpopulus maainéllus {MoTscrr't a G/,sctrocl,/Us quad'b''gafus (sAY]

z uvědénéhÓ Jé lléjňé' 
'o 

PoméÍ4é vý7.amné míšo Ťezi PolenciálíÍmi vektory
Íach.omykoz zaujímají ňěkieré dílhy Íodu EpU@4 kteé ŽárcVeň PalřÍ k délérminačně
ngjobiížnějšim dÍullům našich lesknáčkovilých' Vu hlédem k poméně velké ádap1ivnÍ íadiaoi uvnitř
Édu jé však splávná deleím1nac6 velmi dúležilá prc siovnatelnost á použilehost dosážéný.h
výsl6o'(ů'chyblou oétó.mii6ci.epatmó za!2€nai cennáp/áce ÁRrBÁUEqoVÉá -ANlToPó(t988)|
ÚÝádé^é dluhy Fpuméa ablÓngá, boroól/á a silosia.á jsou bo.éomontannÍ díuhy jejich2 vyskyi v
dubohábřině či dokoncé v leplomilnó dolbíávě js wlmi n.pravděPodobný' :alím @ iej!ýnaěnějšÍ
druh odpovídajÍďho vegelačního stupně _ EPU@a Únlcolc._ n6nÍv0beó uváděn. Talo Připomínka nj]ak
négniŽlio PíúkoPnický výŽnam ojlované p.áce u nás, měla by být sPÍš€ uPozoněním' žé složilá
PÍoblémarika ttachqomykoz m!6í býl řěšéna koíňpl9xně za účasli speČiáliŠtů Íúzných ÓbÓtů'

LjloÍa1uÍa

ÁrtbauéÍová B'' Janitoí Á'' 1968: Theimponanc€ olbéetlgs (coleoplela) a6 veclors in the llansmisg]on
ol oak wil|' - works lňst. éxpe.imenr. Phylopaihology and ÉntÓínol', 3(] )| 207_223'
Gibbs J.N', Fíench o'w' ]9so:Ťhe lranln ssicn oíoak wilt usDA Foíést ssN' FeB Páp€í Nc_']85 17

HÓškÓ J 
' 
]937: PÍíznáky^ piiehgh i lijllá.]ného hynUljadubovso ŽÍeté!'Ón] |a oalo' gény a vekt.r'' '

Ved' PrácsVýsk' Ústavu |es. HospÓdáí ro:voene,36] 33 56
Jélínek J ' 

19a7: BEad dolgh used as a mon]lol]ng tool]n czéchos]ovak]a' _ Niiidula, no. 1 2.
Juzwik J'' F'ench D' W, ]933 c.ÍaiÓcystis laga@aÍumand c. pi€ae on the suíac.s oí Í*-ílying
and lL.9us.mat-inhao:1. 

'q 
\i,J! ds.-Pr''ooarnooq/./r: 6. 1i68

Páloc"aJ''Novolr/'l''_oe7''rásť.Ťy,lnahtomadnonnynuíoubovrcs'ovenskJ'.véd'Plá@
Výsk' Ustavu les' Hospodár'vo zvoeo6, 36: 57_90

PříhodaA' 199oi Hynutí!1roů véýr€dni.h čechách' _ Bohomiá coniíalis, 19i81_9l'
wébbe. J' F', Gibb.l J' N', 19a9: nsect iisseminal]on ol]lngal Palhogens ln ýildi.g N'' N. M:collins'
P. ]\'' HammÓnd and J' F' Webbeí {.cJ'): ]nsÉct'FlnqÚs l.télctions l 161'193' Acadomic PÍess' London '

BNDí' Jose' Jelín6k, csc.
Koiovova 1s3o' 1550o Plaha 5_ s1odŮlky

zpÍav. zpado&s. Poboč' čs. spol9č' EntoÍnol.' Plzsň, suppl.' 4:l9 _ 21, 199o

Adventivní druhy čeledi NrrDULtDAE (cot@pÍera) v českoslwensku

Josď Jelínek

Jako advénlivní označuji druhy' kteíé díuhÓtně á lÍvalé osíd]ily nové území' Podlé
UDVABBYHo (1969)lento teÍmínv sobé zahÍnuje uP|arněnÍvliv! čiověka při šířeflí ěchlo dÍuhůi
lalo Podm{nka je alesPoň nepřÍmo u nÍže uvedených PřÍPadů splněna'

K úspěšnému přěkonání badéÍ ]imilujících původní areál druhu mohou nápoňoci íúzné
vnější čivniiřní Íaktory' K vnitřnín laktodm palřívhodnó proadaptac6, Í_stíal69 e nébo adaPrace
hÍaniěiích PoPulacídÍUhu i(žjvotnÍň PodmÍnkám odchy]ným odjehooplima' k vnějšim laklodm Pak
všechny 

'iÍÚhy2ňěn 
ž volnÍho Ploslředí nebo Píímý závlek člověkem'

Mezi Ňa 2400 druhy leskňáčkoýl\ých blouků (|GŤERE|DAE a 

^//floULlDÁE) 

jsou ňejčastější
1řipoÍaÝnílypyisapÍo'ágní,mykofagnía'troíágní(plévážněanlofágn0.z€jňénaŠapÍoíágnízpůsob

'ivotá 
PředslaÝuje 2 hlediska druhohého šiŤenÍ dÍuhu vhodnou P'eadaPlaci P.o víc€ či méně

vyhÍaněnou synanlíoPii' k1eÍá múž6v někteÍých PříPadoch véslaž kintlodukcido nových oblastí. K
takovému vývoji došlo Ž€jméná u někteých díuhi rcdu ca4ooprllus j]ž ý minulých slaleiích, takže
přesnějšÍurčení jejich zsměphného púvodu j6 dněs píaklicky neínožná'

V so!časňé době Však počel advenlivních d.uhú lesknáčkovilých ateňpÓ jéjich šírení v
celém svělě výlazně naú!tá' Jak přesvědčivě dokládá Auolslo (198€) 

' 
základní příěinou loh.to jevu

j9vposledníchdesélilétíchýystÚPňovanádoslrukcé Původních lesních ekosyslémů a j€ji.h přgměna
ná agíooenózy' Pod rlakém lěchto 2měn dochá2í ná jédné s1Íáně k lokálnímu wmtání úzce
spécializovaných díJhú, na d.uhé slÍaně Pak k modiíikaci 1loíických rik méně spécial]zovaných
saPrclágních á mykolágních dfuhů na šnokó spéktÍum (íytÓ)saP.oíágie' kte.á jim unožňuje v
nových podm'nkách íy.hlou populační óxPlozi a kolon]zaciag.océnóz Ýně iuvnitř PúVodniho aÍeálu
a olevÍíá cestu k inl'odukcido vzdálených oblaslí'

V posledních létéch je pátíný n&úst adv6n1ivnÍch dÍuhů lésknáěkoviých iv československu
a souednich s1ř9do6vropských státéoh' při č€mž lsou pa!íné uÍčité rozdÍly vé slrat€gii éxpánz. v
Žávislosli na pů@du díuhů;

1)oruhymlného Pásma' Příklad počátgěnÍÍáŽé éxpanzév dúglBdk! ío 
'šířon 

Í l.oíické niky
Posk\4!j. urcphofus rublipén'lŠ (HEEB)' Původná váianý na hnijící pod2emnÍ části lGtlin Íodu ferula
(Apieeaé)' aL pl.dcháze)bí t šiÍšímu sp€kku $pÍďágig' Joho ópanze 2 původnÍho a.€álu v jižnÍ

EvÍoPě a liŽnl éásti ší9dni Evlooy l€ bud'v počálééni íázi' nébÓ ig 'iŤil@ána lllmat'ckými nárchy d.uhu
adosÚd nepiokočila 9€ÉÍnIhBnict Pídincié s@PÍ íaji'nÍm govéns\L (BILY a JELINEK' 1983)'
umilující účinok l(llma{crých PodmÍnek j6 však za.édbatohý U dÍuhů Žaligč.ných z obdobných
zsměplsných šÍřok, ják pÍokázálá oxpanze s€voíÓaméíickóho drunu Gilý/'ocn'lt]s qladnš{ll'afus (sAY)
v9 3třsdní EvíoÉ (JEÚNEX, 1984}'

4 oíuny tíopického Púvodu' NěkloÍé dtuhy todÚ calPoPn]Us íc' ,'om'Pbrus' skpjna c
d'mld/alÚs} byly do slřédní Evropy opgkovaná žav1ékányjlž ý minulém ío]elíjáko stladišlní škůdci' aniž
bydošlo k jéjlchúspěšnéaklimatizacivěvolné přÍíodě/Úimkuýoříc nemhÍorus (L')' d.uh nejasného
původu'HoBloN' 19@/| aklimatizovaly.€ všákúspěšně v celém líopickém pásmu iv s'lbtÍoPickém
pásmu EvÍopý a Usd V posledních dvou de$li].lích . sad i v souvislosti 9 naÍůšajídmi
anlíoPogeníÍmi změnámi stí.doovÍoPskáho píostřédí nébo s posluPnýÍ oláPlovánírn klimalu.
pal dochá'Í k dálši éxp.n.i léďlÓ maÍgl.álních PoPulacÍdo slř6dníEvrePy' Tak $ běhéŤ rěkolika
lél Íolš:lily po c6tém Ú:smí č.sko.lovenska d.uhy c€?oPhilus haginďIls MoÍscH' a c. p o'ellu'
MorscH' lďLÝ a JEL{NEX' 1983)a zřoimě unáB jiÍ €'slujíovnél volně lijí.í poPulaco caPoPh'us



Méně ěasló iýu advoniivní druhy mezi Moíágními (Gtšinoú aítolágními) díuhy
lesknáěkovilých' Bpíe2enlovanýň] v nášÍ íau.ě čeledí KAŤERETIDAE a podae1.da MéIbolhinae
IN|TIDULIDAE\' Ť'Ý1o d.Uhy i$u lo1iž alespoňvlaťálním šrádiÚvětšinou mono č] o]]goÍágnia jejich
úBpěšná oxpanzeje1Udíž Podmíněna Píédchozlm výský'tem nebo součaŠno! BtpanzÍživné íoď] ny.
Neilepš' PíédPoklady etpaízě majitedy díUhy vázané na šj'oc€ pěslované hosPodářské či okrasné
.ostliny, Případně na jinó antroPolyty' Mvenlivním díuh.m vo střódní Éwopě jo palÍně Mol'g€Í/lés
/ép'd,i ]VILL',jenož živná rÓsllinacadaduňdraba lpŘssLacoaé) s do tvÍoPy sponlánně Íozšířila 2
Asiévm'nulém slole'l' N6 pochybnyŤ ádvéntiÝn Ť dÍuttsm jó všáka@rypláÚlus 6slifus {KlEsW)'
ziiŠróný neda lo na l''ni lMolavě (JE'Í\EK' 1990] kam Plonil(l jakÓ skůdcá zahladnich hlodlků
Podunajlm 

'€ 
ŽáPadnÍ EvíoPy'

HosPodářský vý:íám edventiÝííďl dÍuhů lssknáčkÓvjÝch' zějméňavaniíopÓc€nóŽách,
v nichŽ jé ŠnížÓía komPetirivnÍ schopnost aulÓchtonních druhú, mohou advonlivní dluhy.ychle
vytvolit s]lné PoP! ae' kleÍé d'ky své éUíýág]L mohou raPadal ÍúŽné subst.áty a Púsobit značné
hosFodář$ké škody' žÍrem i Přénossm různýcn hÚb a Plísní znehodno.oýal zejméná měklé díuhy
ovoce' napada1tlíčící osivo iá PÓlÍch ěi lesn'ch školkách a pod' (Přéhled liléíatury vi' WElss a
WLLlAN/ts 198o, MILLEH a WlLLlA]\'|s' 19a1 , WiLLlAlVs a spÓl., 1983). Nóbozpečnost těchlo škůdco v
ovocnélství spočivá v tom' Že naPadajíovoc€ v době Plné 2lalostj' ldy j6 výoučEno Pou'ií klasických

Vzhlsd.m kiomu' žo dosaEdnÍ píonikání těchto dÍlhú do střédní Evropy budó néPochybně

Pokačlval' byio by žádouoí vě^ovat jéjiď šÍření náležitou Pozol.osl' Plilom lŽ6 vy!Žíli2ávěÍÚ,
vyplývajícl z dósavadních zkušgností. J6dnÁ s. PřBd€vším o díuhy (lub)toPickóho původ']' klé.ó s
k nám šř{ iomou 6xpanzé marginálníoh PoPulacÍ dřívě aklimali'ovaných v jiŽní ěi západní Ev.opě.
Podobně jakojiné teplomlhó PNty sé t nám gpontánně šÍrÍv PodBtatě dvěmac€slami: (iin.jčáBíĎji
a.i z jižni EvíoPy (ltálió' Ju96lávi€) východně od AlP lnapl' ufuphorus rubnPénnis, ca.pophilus
na(,iněllus|' 

^abo 
0i) Podunajím ze zÁPadní EvíoPy (FÍanci€, jz. Němócko _ PÍok&a!élně plalí pÍo

Bftchqbb\us vastnus, fiozn^l Pío caqbphilB mary''él,Us}' v obou případsch j. v.tuPnÍ blanou
ná naš€ úzěml oblagt p.ovincio stePÍ na jižflÍ Moíavá a slovónskÚi toto úz€míjg prclo nólvhodněišl pío
moniloíoýánlPíůniku óalšÍch dÍuhů. Íva zákledně došupnýďl Údajů 

'.lmón!, 
hái. j. možno so Pok'jlil

I o novou P.ognólu lěchio d.uňů . 
'/ 

nojbliŽších 
'ol6ch 

jg možno oč.kávat oxPanzi dfuhů Urqphorus
h!ftŘnÉ ÍÍ .|, cělpoPhilu. l,eeí''a'' ooBsoN' c' /'Uit/afus ÉB'' a dbso/ofu ER. a 3firl l flaploílcus

!!biŠs. M' J., williams R' N'' 19ao: An annolalod bibliogÍaPhy of th6 g.nus s{olidol! Efich$f
(col€oplďa| Nitidulidá., Nilidulhaé). _ohioÁ9 c' Béš. oélotop' c€ntéÍ' Bes. circulal255:37 pP'
Williams R' N', Ficklé D' s'' K€hal W' Blumb3íg o.' Klein l'/t' G', 19a3: BibliogÍaphy Ól the géíus
caíPophilus s16Phéns (coleoPle.ď Nilidulidao)' _ohioAgÍic. Bes. oeveloP' c€ntoÍ' Rés. circulď278:
95Pp.

BNoí' Josél JelÍn€k, csc'
Kolovova l83o' 155 oo PÍahs 5 - stodůlky

Audi!'o P'' l96a: LllÍí.slrthÍti dll{lidulldl (col.o!'L'.) li!ďrpíoí.glh.Í.. líod..ll. t.mp.í.L:
rass.gíi 6d €vob'lom &ll 

'oaom.no' 
. Áíi )ť con!Í- náz' Itd. EíL, llquila' 19€a; 56!'.569

Bílý s', &línek J.' 19lt3: F&niíiclt@ldiííom o6.tlodonÍ1 coLoP{.Ía-ld!.nt.boh.tlto.lov', &
149n50.
HoÍioí A"' 1960l Fauíi9ti* d.í mitLLuíopáiscnďr KúÍáí' \r'ol' 7' o comia' l' Í.il (sphag'iťd'. _

PhalaÚidaé)' Úbáíinoon " Bď3n..., viii + 346pp'
Jelínek J'' l984] Glischrcchilus quadíisignalus' án ovéÍ1ook.d sPed6 in cz.rhoslovaldi (cobPr..a.
Nil]dulidaÓ). _ A.la énr. bohgmÓsld.' 81:70_ 72'
J€línok J', l99o| Faunistic É@rds ííom c2ocho6lddda' coléoPlď4 Mndglida..'Á'lá snl.
bohémoslov" 67 tnsk!)'
lviIl6' K'v'' williams B'N.' 19al: An annolatěd bibliog.áPtry ol gon']. GÍgchíoďllut R€hiél
(coléoPleÍa: Nilidllidáo. clyýaíchlna.). - ohio 

^gíjc. 
Bě' D6v6loP' c.nl.í' Bě clículaí 266: 65 pP.

UdváÍdy M. o' F'' 1969: o}hamicŽoogg€raPhy Ú!hdpocial rďďgnétolaídeimals.'váítNoslíand
Fi9jnhold co'' Néw Yoík, xviii + 445 pP'

1a



Zpíav' západočés' Poboě' čs' sPoléč' Entoínol', PlŽéň' supPl',4i23-26,199o

Brouci (coreoptera) naletující do Íeromonorých lapačÍl naBhyacionia
ruotiana (DEN. ď scHlFF-) azďraphen drbíbna GN. {Lepi.roteía)

zdéněk l{€tečká

Píi siedování nálelu obaléčů do íeíomonových lapači byl z]išlěn icdchyl něh.Úch
nocí|o!'ch díuhů hmr2u' Mezi těmito byl Pozoíďán i nálet něklBrých díuhů bÍoÚků' kt Íó lsu zdo
uvsdsny' GFAY a kol' (1984) uvádí sloŽenííelomonu na &hyeio''a b!Ó/'aná (DEN' gt scHlFF') U
zeiftpheŘ dinkna eN'. U Poiíavní Íomy vyvi]eií.í se na Pl'Us a P'coa složéní íelomonu st&ovil
GUEB|N (1934)' Nálét bíÓuků ná lápačé s akáktanry udává cHÉNlEn a ko]. (19B9)' uvádí nál.l 6@0
kusú btoukú z 20 ěelédí.

lvaisriál' melodika

Pozorování bylo Píováděílo v létéch 19€&1989, od dubna do čéNenc., v bolovýlh
výsadbách a mlaziiáchstáří do 15 l.1. Byly používánykelÍmkové laPača Ž0'5 lkélímků 2výjimalélnou
vložkou (KALINA' 1985) u Íoíomonovýlh odp8.níkú zo "82akubicové IaPač€ cP ElokaP na
léíoňonové odparníky zoekon s lgpém chémsiop českoslwonské výoby. L'Pače byly Postaveny na
líecí mÍstecn' v o{olí čés\ých BudéJovic _ Kolny l51om/ňla uPlŽné' B.lévóc {J6om/ň )' 

jálo
letomonoýýc h ooÚa Íkj oyla pourilÓ o'o zén apheé difďa Výíobku Uslavu oÍqanic|é chém'o á
b]oci.ňio csAV lypu zo ' 82 s účinnou |álkou E - 9 dod€canyl€c€lál a na Rt]yaciúia buc,liana
ÓdPaíní*ů lnmyzoekon s účinnou lÁtko! E ' 9 dÓdé.€nylacolát s přímě.í E _ 9 dodácanol'

\Ýs]9dky a d]skuso

cdkom byio 2j!š1ěno 197 kÚsů brcuků ý 2a druŽÍch' Néjvětšl množslÝí kusů Dylo zjištěno ý
Třebon]'Vlaníně 42,1 %, ménějiŽ v Kolném 31,5 % aý Plzni _ Bélóvci26,4 ýá' NéjvětšÍ mnoŽstÝídJUhú
bylo zjišlěno v Bolevci ' j6 díÚhú, méněv.vranÍně - 15 d.uhú a nejméně vKolnén ' 12druhů' z
jednotlivý.h řádů hmylu je zástolponí ve léíomonďých laPačích; lÓpicoptéÉ 48'35 % (vče1né
cíových dÍÚhů), Dipbm 45'91 %' c'ÓLopbÁ 2'79 %' Íichopléía 2.37 %' HymanÓptéé o'31 %'
RaphidiapEa n'1 %' Blaftiílsea cl)8 %' NéuÚptéra a'(]3 %' P].coPléra o'a2 %' Cxanata o'o2 % a
íorcp1Er6 0,02 %' zblouků se ňejPočeiněji vysk!'lujÍně|téÍé druhYkovařÍkú IELAÍEFIDAE) a6lunéčék
(cocclNELLloAE) (viz labu ka)' výEký Óbou čél.díbudé 2ávis6tna způsob'!'ivolá irnág, k16ré se
vyskytujinavěfuičkách,kdéjsouumíslěnyleíomonovólaPáče.csialňídÍuhybloukůjsouzaslolPeny
ižvmeišín nrnožství' Mcnší u aŠtoupéní b.ÓUků vnáleluná íéÍomor'ovýodPahlk Rb_ zoekon blde
dáno vělši sélektivnostÍ lr! bi@vého lapaěe oP ElokaP cproti kelímko!ému lapači.

GíayT' G 
' 
s|eŠ.oí K' N.' sh€phďd R' F'' GÍa8t G. G.' M3nvilloJ' F',1984: EutoPean Pině morh'

Bhya.ioniá buoliana' LoPidopleÍa: Toňricada6' ldenliliqtion oÍ additiona] pholomon€ c$mponsnts
.esÚlling in an implovéd luíé' _can' En1omol., l16:1ý5'1532'
Guoíin P. M., Ball€nswéil€lW, fun H', Busol H' fl.' 1984: Host Ía@ Photomoné PolymoPhism a. th6
larch budmoth' 'ExpeÍienliá, 40: 892_894'
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chénisí J' V. R', Philogéne B' J' R'' 1989| Evoluelion ol th.ee trap dósign loÍ cgpl!Íe ol conilérleéding
beeles and 'olésl coGopt€lg' -cán' Enromol' l21:15q167'
Kalin. F'' skuhíavý v' ' ždáték J' ' ŠÍot M'' vlkoa J'' Hochmul R'' I 985' ooalěč ňodlinový' szN Praha

.]' PíokoPové 17 37o 05 české Budějovie

Tabu|ká: BÍolci olovónído félomonových lapačů na Fl,yac,b'la bUoía'a (DEN é| scHlFF') (Bb) . cp
ElÓkap A zehaPhe/a diniana GN' (zd) " kelÍmkovó pasli v ]óte.h 19s6 - 1969 v Kolném vÍanínii B;b;i

e = -': 1= _i 
= "': -i .1- a = 

-: ?':': -1 - -r ": _': .:': '? a -l -

ře_ *

Itts ls: l -= o

=RlF!x:sJť 'ě c

9k:el_p\*aaťEa

!.;a'E9lt=cÉ5'E.:.Ť
! \l ěsiř a B iY'9 c E'Fa_&EŤs=PE á€E
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Plocentické zaslouPonÍiednollvýcn řádů:
Plécopleía ll), Td.hopleía (2). odonala {3)'
Hornopléra (4)' Blallod€n (5), coleopteÍa (6),
LePidopteÍa (7), Hymenoplelá (8)' DiptéÍa (9),

NeuroPlěíá (10)' RaPhidjop|ela{11)'
vo 

'eíomonových 
lapačích ía obal€čB

Nálel bíouků doí€romonovjlh lapaÓi ná
obaločév Kolném {l), Tleboni{2} á Pluni(3)

zaslolpenÍ čelédí bíolků
Byruíida6 (1)' BuPleslidaé (2)' Elaleidáé {3}'
MslyÍidaé (4), coclnellida€ (5)' Moído]l]das (6),

cerameycidáe (7) L.gÍiidáe (s)' chr}somelidaB
(9), Curculionjdae (10), S.orytidae (11), celkem

(12)'ve íelomo.ových laPaěÍch na obaleče

Ná]el bíouků do íďomonových lapačů ná
obaléěo' podle lyPu odperníku zo _82 (a)'

zoékon (b) a podlo lokBlitXolný (l)' Třéboň (2)'

PlŽeň (3)' celkém (4)

í

{

I

I

zpíav' západočes' Poboč. Čs' spoleě' Enlomol'' PlŽ€ň' suppl.' 4'.27 -29,Eq

xylďágní brouci poreoýw) jalmÍ! u,mus sp. div.) v okolí chaÍko\ra
(sssR) a na Třeboňsku (ceskoslovensko)

zdeněk Ketďka

Jilmové poíosly odumirajípod vlivem graíióŽy jilmú, hoJbÓvého onÓmocněnÍ' J<teÉ jo
pienáseno nimo , né 

' 'v]ol.qr 'm 
nmyzéŤ soÓl.čénstva Yy|otágn'cl' otÓUk i l ú /eml naéi teoL o i{y

pl.poň'nd P.cM (1969)' Í\oe LvJdl .á jilmu hábÍollstén zo sljÍová Ý P1rÍm lo€ od Jníláni sLo'lÚs
pwnaeuŠ \F^Ba') aMagdalis áff,'géIr GEoFFR' VdÍÚném íoes' pwm@ls 

'' 
s' tl6chisKAl''

Magdalis aínigéra GE9FFP' a }Áiaipalpis grei|iŠ (KBYN')' TřelÍm lokefr odumÍíá i kmÍnek, ktelý
obsazuie s- m't'sl''aÍos (MARSH') a na odumřelých !ěM.h uýádí Ankďia nanca F^BB. A x'']Óbiles
Elusus oL' N'ÁsLoV (1966) z Roslovské oblásti udává na jilmech scintjlhfix niífrca \tllvls ). Antha\k
daaÚéla |GMEI'| '' A' lueíki GIňGLB' ' c',ysoDoÓ.š a'''ls (FABR'). z volgogladské oblasti LUBJE
(l9s"9) uvádí najilmóch ty1o dívhy bíoukú|só&/'rs pygmaols F', s- *irschi sKÁL'' s' mdlisl'a'Us
(MAFSH') s' scoi}4Ús (FABB.)' PÍe'@bi!s rráaži ElcHá'' xylonités retusus aL'' Magda|is amigéra
GEoFFF.' E@erlps /usřarus |L'|' scinlillatrix nnifta (lMULLs') Á'''Exia tverk GANGLB' a A.
deaurála sénicu/ls scHRÁNK'
(Pozn' ied.: ÚPlné návyslédovaných dÍuhůj$u uv€denyÝ souhínné tabu ce')

Maleriál. m.lodika

Pozolováni byloplováděno vcharkovské oblaŠtiv letech 197&1963 podél ieky sévéíský
0o.ě.uobq sckolovo Ga'oary'zŤijev nadmoís\ávýš-aié zo.oholr 120nh' Ná TřoooňsLJbylo
polorovaňlpÍovóděro! lelech .935.'937 u oocÍÚal n' slopánovi@' 

'd€]on6dmols{á'.ys{a 
o[olo.60

m/m'vmimovégéláčnídobu *braná sladia byla vláboíatomích Podmínkách dcPěslována do imág'
oál€ byl píovádón individ!áhisběí imág. Všéchny vzÓrky a sb& iňá9 byl Prcváděn na slojÍcích
jilínech'tudížihuslotypopulacísévzlahujlnastojí.íPostÚPněÚsychajícíjilmy,PřeÝáŽněosluněné'
v Třeboni bylo sledovánÍ Ploýed.no .a u]nus glabra HUos' a v chaíkově na uhus /aevis PALL' i U.

Výsledky á diskuše

V okolí chaÍkova na hían ci ]esoslepní a slepní zóny bylo zj]štěno na prvních sládjích
sukcese]3dÍlhůtyloiágíichbÍolkú'NaŤřeboňskubýozjišlěnonapNnÍchsládíÓhsukcesé7díUhů
xylÓlágních bíouků. Počet lusú na jednotivých ]okalitách' dominance' ábundance' polÍavnÍ
sPecia]]7a* a nika' k1éíou Óbsazuji jsou uvédony v labule. V tabulce jé laké uÝedeno' v]aké íázi
odumÍáníjlm! se díuh VyskytÚje'

Fázó ÓdumíÍáni''o'' _os]abený s1íom' kleý byl někleýni biol]ckými či abiollckýnr lakloÍy
částeěně oslaben, ale ne nenávíalně' l2n', že nébude]i oslaben ]ešlě jinýmivlivy, budÓ s6 nadálé

Éázě odumíání ''A'' _ odumí'ající sircm kteý jé biolickýrn] či abiolickými láktoÍy oslábén již
nenávÍatně,17n' žo PostuPně odÚmirá á plůběheín Íoku ěl2aněkolik lel odumře úPlně. stlom jes lně
plosychají.í sve kou čáslí suÓhý.h větví'

Fáze odumíráf,Í ''B'' _ zavadajÍcí slom, lteý ie bioiickými čj abiÓlický'nl Íakloíy usml@n a
íějakou dobu ještě ifuá než úplně seschné a vy$hn€ mu týko' Toto sladiurn čásově odPoÝídá šsti
měsícúm po Ódumřéní čipoíážení siiomu v6 vegeláční$zóně' Nělte.é dfuhy' ktelé obsazujís1Íom
ve íázi''A'' svůj vývoj zakončujiÝ období 

'áze 
"B'',loto je v}zíačeío v lábul@ lak' žé talo íá2éje



Fázg oduňnání "c ' _ odumřdý Šlíom, kleď j€ ňťJý. i9hÓ d) évo a kůía ji' nemá mízu' ani
zeléné větvě a lisly' KůÉaiýkojsou ]ižvyschléÁvi']t:.nsl! ju]c ze vzdušné vlhkosti. Kůíá Přiléhá
kg dřovu a dř€vo jé boz větších náznaků hn]loby. ČasÓvě lálo láŽe odpovídá od 1 Íoku do 3lel od

Při obsazování ]]lmú nejvělš' míožství díuh ů bÍouků 9e šnaží obsadit jilmy v prvníÓh sládiích
sukc.s.' kdy dřovo ješiě nenívyschlé. DÍqhyÓbszujícíjilm so řídílloušl kou kůry' PÍúměrelÍ větve a
expoŽicívětvo (vi! iabu ka)' s.Ólýus šp.' Ma?dalis ár'l'gerá, a vělšina tesaříkÚ |CERAMBY,]DAE)
dává pl€dnostŽaslíněným stÍanám větvín6bo jihům uvnitl porÓstu' KÍasci (BUP,RES7oÁE) a íěkteřÍ
te$řÍci dávají Píednost osllněným stÍanám VěiÝÍa kmeio' VpřÍhodných podmínkách múŽóvzlislát
hustola poPu a€ dílhú ' Jako Ďapl ' U scinli atjx nirifrcaby la v chaÍkově pozoÍována ve výšco od l00
do 140 cm nad :€míwšší hustota' Ókolo 1,5výl€lÓvých otvoÍů na 1oo cm2á požerkyse zde.acháŽely

Lu.j€ M'.d' 1958:slvolo!.yje víedileli ilmovych Poodv stalingíadskoj ÓblaŠl]. _EntÓm oboŽÍ''37:294'
306
Máslov A" D'' 1966: Bologia zlaiok (coleoPleÍa, BuPÍestidae) _ vÍeditelej ilmovych Porcd v Bos1ovsklj
oblasli' .zoolog. žUínal, 45:1650_] 658.
Plcka J'' 19@' BiÓcono$ ÓíoLků j:'ňU hátt'oli(.él'o Í('JŤus cáÍp:nilolia oed'l n3 

'aŠosFpnÍchlokalilach u stú.da na |izrim slovo.\ku . zptávycs' spol' 6ntÓmo ' pn csAV, PÍaha' 5'93_91

J' PÍÓkopové 1 7' 37o 05 české Budějovi@

labul]€ : PotíavnÍ spéciali2ace pÓl}'táq (P)' oligoíág (o)' dom].an'e (o), abundance 14 a

""r""* rrsl, '" tteie ooss'u1 ůroúci1tmy v oÉlíŤřeboné (Ť')a v chaÍkoýské oblasti (ch')

Ťaa€
Ýai
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zPíáv' áPadoces' Poboč' čs' sPolec' Entoňol'' Plzéň suppl'' 4| 31' l99o

současné hospodařenív lese konťa yzácné a chráněné druhy hmyzu

zdeněk Mnáček

obsar Íéle.álu byljl'v podqlatěv plr€m rozsahu pub 'kovárv Ógsopise'Žva''_ 1/9o' rcčrí\
)(loryll lL'M]' 199o' 1:27_28' Pod nád6m _ Dů9léd{ý zřlěn lssniho hospodaísfui v'dou o.avach na

lig' zdéněk Mláěek' csc'
PaliAld'ho 7' 669 02 znojňo



zpÉÝ' záPadoč... Poboč' čs' sPoleč' EnlomÓl'' Plzóň' sl]ppl'' 4:33-35,1990

Met@cus parcdoxus (UNNÉ) (coreopÍe ra: RH\P\PHaRIDAE) -
způsob Žvota a hostitelé.

JřÍ zahradnft

o Výzkum vějíŤnjia nópadné^o wér'els pamdo.us /uNNÉ' 176l/) se do uÉné mÍíy děll

kol.ootóíoboóvé a hvňenopEÍoloqové ' To p'oto 
' 'é 

jako 1alNý Patíi do lÁdu blouků ' avšák 
'€lýmswm vývoleň ié n€lo;lucíě sp;al s iádgň blanoklld'ýth. sPéc;elré s óóÉdÍ ýě'lov'ým (VEsP/oÁ4'

s rcdem losa (Yasp!ia).

Poněvadž jde o bíouka velj@ atíakrivního, mohlo by se zdát' 
'6 

je po vš.cn í'ánkách
doko.ale pozhoLŤj. To p|an !4áL zat'm jen o i6ho morro'ogii a v&Bbililě' Názoryná píůběhvývoP'

7eiména;d poet pokoléni' inázory n9 hogtilělské dídhy vc jeou ňojodnohé'

lmago vějířnl'G žijé volné na lesních pasekÁch' při ol(íáji lesa, í]a m6'Ícn i v zahíedách' s€dá
ná ros inv' naiúíu;o.aženýcn 6lÍ0ňú 

' 
na tlouchnivějíci d'ěýo a doBlajé cltováno i ná kvělóch (JoY'

l976 _ ná Bíilskýth osÍ@;h'' Jého ž|vot r. 'maéně llú'try' neboťn.pt.sahup nókolik dnú' zdÁse'
2€ imaoÓ népíijiňa pol.'vu aŽ'i9 z6 Ža$b tukového lél..á' VylÍhláimagA 3' miPodař'lo udtžotpli

'ivďě 
;oÍů;éů 3 - i dnv. N6láigl i. áni py|' dni Íosl líné šr'ávy' s]adká voda í6bo livočišnó o{lhovlna'

sámce Llado ýalička n€jáděll do tGň n sláléto tlouchňivéjÍcÍho dléva v mÍstéch 
' 
kd6 nnízdí vogy' Na

dlwu ý vylíhné díobna la&a' ornáÓuj9 s. s16jné jako u majkoúlých brcu{ú 16lř1ín'ň tÍiJngulin 
' 
namá

všáÍ' ná chodidlo.h dEphy' ale plígvky' \a dlevénem troLchu člkáfiiunqulin na rcsu' kt'íá sem

oíilólá oo sláwbnl maGrai 3velio hnlzo;' r.iungulinsánani Píich}'ti. @9 l.j zan€s. do hnÍzóa' Ť6í
;kIvné vnirá do i€dné buňky Plasfu'vnÍž $ vyvÍjÍ vod lefoa' Jéryt m Poli.bná' aby vosí lapa v lé

době už dosah;áh uíěiÉh; siupně wÍůstu' TÍiunguin do nÍvniká a žiió v ní iako 
'ndopaíaŽil' 

EdwaÍds
lEowARos- 1980) . odvolánÍm na palgluŠnó plác. shríUj€ w sva monogÍaíil o ýosách vyvoj vějirnika
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\^tvól valrfiI*. i. tgdv rnÍn pofióma .bbř. a i.dí'oťM výtojova sbdja jsou dob"
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Hradóbní5' 1l0 00 PŤahe 1

zprav. apadočgs. Poboč' čs. společ' Entomol'' Plzeň, suPPl'' 4:37-40' 1990

BÍouci ve feÍomonorr'ých lapaóch na kůro\rce FcoLwonr)
Petr zahradnik' Miloš KnŽek

v l.l.oh l98e1988 jsm€ při t€siování odchylový.h vlasiností Íůrných vpů Íorcmonďých
laPačů kůíovců a různých fgíomonových odpamíkÚ' uíč.ných k lákánÍ kú.Mů, věnďali Pozoínolt
necilovému hmy:! v odch',téch' Nejčgslě]] 9 mózi tÍmlo hm}zem obj€vovali zásluPci lřÍ řádů:
dvoukřídlých lohléla), blanoklidlÝch \Hynenoplwa| a bíoukú {colaÓpi]9,a). zástupci posledně
jmenováného řádu 9 v odchýech vyskylovall n.jčastěii' jak co do počtu chyc.ných jsdincú' tak i
počtu taxonú' V iomto PřísPěvku jsou shmuly výsl€dky 4 Pókusú, kleÉ byly 2aměřóny na 3 dllhy
líůÍov.oviých| lýkožÍouta sm*ového (/Ps ýPognPhus /L'/), lýt(oŽrcula lósklóho (P'}r96'és
chalcognphus /L./| a dř€vokaza čáíkovaného 0(j.íotefus lineafus loL'/|'

ÚčolyPokusů

Á Přozlouš€nÍ 
'ůzných 

lyPú Íeromono!ých odpamíkÓ k lákánÍ lýkoŽÍouta smtkového
B' Přozkoušéní odchlových vlashoslí íůzných iypú íeÍomonových lapačú u lýkÓÍoulasmÍkového'
c' Pře1koUšéní odcby1Óvých vlastnosti ís'omonového odPámíku LinoPíď'
D' PřézkoušenlodchlÓvých vlastnosiííercmonového odpámíku chal@pÉx'

charakt€íistika ígrcmono!.rch odpamÍkú

PheoPÍat _ sloužÍ k lákání lýkožrouta smíkového' ÚčinÍá látka _ $cis-vslbonol, 2-mďyl€-budg.
2_ol. \,Íoba shell Agíaí' snN.

lT ElokaP " sloužík lákání lýkožrouta smrkového' Úěinná látka _ gds{eÍbenol' 2_m6lyl_3_bu|il)'
2-ol. Výlobá chemika BÉiislavá'

lŤ EtokaP sL ' sloaŽÍ k lákÁní lýkožÍouta síníkového. Účinná látka _$ciŠ_voíbonol' 2'
motyl'3.buli.'2-ol + .ozpouštědlo xyl6n' Výíoba Jzo AKs]ušovic..
unopíax - slouží klákánÍ dř.vokaza ěákďaného' Úěinná látka _ ljnóatin. \'ýoba sheilAglď, sRN'
chalcopía . slouŽí k lákání lýkoÍouta I6sklého' Úěj.ná lálka - chalcogían' \,ýíoba shell ÁglaÍ' snN'

PoUž]té tyPy leíomonových lapačů

chemika. náraový |apač' křížo!ý' ělyřsměÍný' baýa tmavě hnódá' umělá hmola' nÁía.ová Plocha 4

olešník _ náláŽový laPaě' |řížový, čtyřsměÍný' baNa šedá, pléchový, nárazová plocha 3 906 cm,' čsFB'
lBL 3_ náÉzďý laPaě' 1lojúhelníkový'dvousměfný, Prl]hledfiápojyg!/ánoválol16sbÍlýmlPos1Ía.nÍmI
límci, náÍazová plocha7 216cm2' Pol3to'
Íheysohn _ štéÍbinový náíazový lapač' dvous'Íěrný, baNačeÍná (v 1 případě byla Použila bílá barya),
uměláhmÓla' náíazová plochá4 8o0 cm2' sRN'
Bo egaa.d 80 - 

'lexibilní 
tí'rbico!ý lapač, přistáváci baíva čďná' umělá hmota, svnějšIm límc€m,

NTL_ novÓdurcÝý tlubicový lapaé' Plistávaci' baNasedá' boz vnejšÍhodmco' čsÉB'
VL(_ vál@ýýlaPač kúíovců' Plisláváci' b.foá č.'ná' umólÁ hňo1a' s vněi{lm líň@Ť' csFB'

Jaká 1ypyle.omono\'ch lápačů a lgrcmonových odPďníků bylyv ktéÉm pokusu použily' vyPlýváŽ

vlivy pú$bí.í na nécílénó d.uhy blouků - coléoploé
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MnožsfuÍ Ódchyceného nácÍlového bmyŽu v. ioíoňonÓvém lapači ovlivňuj€ řada íaktoÍů,
jso! to t}p laPaěo (náÉŽový, přistáVací - lfub'cový)' jsho barya' mat6riá! a úpíava Poví;hu, ko.struk@
sběnéňo kortolň6lJ. slanov'šIé lěpače' čolňÓstxonro]' působsn' tet oŤonu jáko kaaoŤonu'
- clslié $l's'ooly selékliÝily j9d"ollivých typú telomo.oval'l láoééi) a íLhýďl
lelomonových odPaíníků iso! uvodény v tabulce l' Podíobnéjménnés€známy ,achycéných bío;ků
jsou Óbgže.y v ěláncích uvedených v použilé litéíaluře'

_ -V 
řadě Prací bylo plolázáno' žo přislávaci (tlubicové) laPačé jsóu výrarně sélokriv.ější n€Ž

lapačé náraŽové' v lěchlo láPačích se 2.e1a Ój6diněl€vyskytljípour€ dÍo ó dÍuhybÍouků. Í.PÍyo
zawdBníýnějších lÍmcú a vělších oýo.ů v€ sPodní čáslilaPačolJmožnalovnikáníivětší.h díuhůhmy,u'
v našich pokuséch n' byli ň€jčástěji tuobius abiatb lL/ a olioÍrhyhchus hjg.r /F'/' iroíí
pÍavděpodobíě v lapáči hlodali PředoGIm íín'

Vliv balvy $ uplatňujě 2ójmén au zAs}ýp.iJlád! DiptoraaHylDé'opi'ia, kd6 zvlášlě bílá barva
láká znáčné m.ožslvl záŠtupců těchlo řádú' l! b.oukŮ so v&k dá vysledoval uíčitó Žvýšonl množslvi
za.hyených jedincú w sv&iých tyP6ch lapačů.

vliv konslíulc. sběíného kont€jnBí! so ploi6vil ! nětl€ých lyPů laPaěů (c'l€mika,
BoÍegaatd 80) abŠ6ící mal}'ch díuhů brcukú' ktéří vylézáli odlokovými otvory sběmébo kontginéÍU'
Pokud n€došlo kjeho Úpíatě.jak lomÚ bylo při Po!žití odparfiíku chalcopÍAx.

túajýarnějis. píojgvilvlív ďlaÉkleru slanďišě lbiolopu)' NaPř. v pokusu ''B'' s. navš6.h
okalilách vyskylďaly dloqhodobě v6lkó louž. avodou naplněnó příkoPy' !a ltéých 

'ilo 
značné

množslví vodních bíoukú 2 ěeladl DyTlsclDAE atlvDRoPHluDAE Tilo blouci velmi č;sto Př.bnJjí' což
6s prcjevilo je]i.h ýazným zástoup€ním v odchtléch' Např' u lapačů ch€mika 26 314|usi
zachyc.ných bÍoukůbylo 259 zo zmíněnýď dvou č.ledÍu šólbinového laPač6 Thoysohnjich bylo
. 630 kl,3ú 39o' NejvýíaŽnĚji byl zaslouP6n .líuh áydrcpo fus dolsalis lr '/. dále corc}Ó/! sp', 

^lEiusbiPus llatÚs /LJ ' Hýrcbjus fuscipas /L'l ' HeleaphÓ|us quatícus /L./ a ltebop'orus sP' U ÉPačů
olešník a lBL 3 byl však podíl iěchro bÍolkú minimálnl PÍavděpodobně $ zdo uplelnil vliv baÍ!'y
(Lapače Th.y$hn a chémika jsou 

'mavé' 
zalím@ lapače o|6šnít á lBL! světló)

M€zi silně zastouPéné necíléné dÍuhy b.oukú nutno Počílallv druhy kt'oýců' naněž
nébýy sPeci€lně zaměřónyjednotlivé ptováděné polusy' Íýo dÍltty jsou mvněŽ vázány na smrkové
okosyllémy a Patři v nich mezi domhantni dluhy' JsoU lo ku ďinadl4 lPs ýpÓdaphus lL'l'
Pi.yogénes chalcÓgéphus lL'/' Dly.roeles auÚ4lapl6 /B^Íz./' D. háGŮosgáPrv! /BEIÍTER/'
Hylattes cunicltan us / ER. /,

Dálší skupinou btouků' Přl všech pokusó.h se v odchýoch výía:ně Podíl€jÍcíl j$u
zásluPcl ěél6dě EUftRlDAE' B|,,li píikazně nejpoěólnější vé vš.ch odběí3ch a i ieiich druliďé
sp€klrum bylo nélvělšI. Ťakíapř'vpokusu'A''z2l56 kusúzachycéných broukú bylo 1 284 gx6mplářů
z léto čoledi (1j.59'6 %!}' vg24dluzich. Nojpočoměji byly zasloupony druhy Ai'ols subílJscUs /MÚLL/
' ^aPé.rB 

bd]taalrs /L./' A. sanguinaus /L'/,Atho!s Ebei /BACH/' cor@bjtés Pacliniconis /L'/'
Mclanalus cdýranpes /P^\</ a M' I,hpas /HBsÍ l Na.ékleďcl 'oialilach s9 nÓjněji vysrýovaiy
i dllhy sancus ofuhnéus l - / ' Aňpddus eíythagďus /MÚLL/ a co.'frbir.s caslaheus /L / 'z lesaříki ÍcEMMByclDrE) bylinéjhojnější Á'agru'? l'sg uisibr /L'/'R. bifa3ciatun /F./'ŤélrPiuň casÉheun /L'/ a ha lokalilÁch ! vy{ŠÍ nadmol shou výŠkou Iorcfus cu6o/ / L / '

velk? vliv 'nálo l.kódluhové slo'en podíÓslu' Napl' nalokalilě č.lnoš:ceU i.;ly J porJsu
''D'' bylo velké množství sar'bÚcÚs n'gra' To s6 píojévilo poměÍně vwokýmipočty druhu Habrnél's
scutéllans IBEEB/ 7 č.Ldi NmDuLlDAE' kÉÚ j. na čeÍnýbézvázán'z 1212 klsú Žachy.onýlh
n€cílových brculú Páťib 23o jedincú jménovanému druhu'

vzhledóm k p.aÝidelným a ěašým odbědm nedošlo Při našion Pokusech kvÍaznějšÍmu
nálél! sapíoíáqních d.!hú bÍouků' kleř' $ v Plovo2níoh podínínkách v laPačích &slo vyskylují
(např' zástuPcj Íod! ttecbPhorus, ÍharabPhilus lugÓsÚs |L./ , Demestés ňuinB /L' / a Pod'| '

Íéměř ve všech Pokuséch na všéch ]okaliláctl se však v lápačÍď čás|o objovoval v6 větším
množstvÍ také Áphodlus dep.essus /KI)G'I./SCARABAEIDAE' Aphodiinaa/.

Úči.ky íeíomonu jako kanomonu $ t/ýíazně prcjeviJy v Pol(usu' '.D''. chalcog.an láká ióž
spsciíického p.edálola lýkožÍolta lésklého ' díuh 

^lemÓsoň 
a elongalun /L'/ 2 ěelédi osfoMlDAE -

TEvtlocflluDrt)'Množst.vi loholo broukas. pohyboýálo v ío2mézí zhruba 1 _ 4 % vůči odchy.éným
lýko'Íollúm l.sklým a v p'úměÍu fuořilo 62 % Ódchycsných necílových bÍoukú' v absoluhÍch
hodíolá.h se tylo Poěty pohybovaly od nětolikaseldo hěkolika tisíc jedlnců.

Labo.atoíně bý p.oká2á. laké účinek íoíomonu lýkožroula síkového iako kalÍomon na
poslrokovočníka mraveněího onanaslmus folfrjcalius |L./)' Ténto píedálo. se nám obj.rcvalv
od.hýo.h 6polečné j s dÍuhem ]1 fu'pos /tsMHM/, ale joho počty v Poměfu k lýkožÍoulu smi'<ovému
bylyv poÍovnábnís Poměíem mézidllhém Nenosanael'ngalu'' /L'l a lýko'íoulem lesklým 2ela
záíédbalBlíé' Tát např' v Pokusu 

, A', byli zástÚPci odu I'a'6,m0s chyceni v množstÝÍ 5a j;dinců na
54 613lý|ožrcltů sm.kových a Ýyskytli se Pouzó V 39 odběÍach 2 315 možnýčh' V Pokusu 

.'B'' bylo
chy@no Pouzé 5 jedinců z íodu Ihanas'l'ls vůči20 964lýkožíoutům sm.kovým' alopouz6 va4
odběíech zé 195 možnFh. obdobně nhké pÓěly bÍoukú íodu lraráslmus byly ijištěny i v pokusech
s d ievokaŽém čálkovaným a lýkožÍoutem lesklým' Hovořit všák o !om, žá !/to Poóly jsu s ohiědem
na hnožství zachy..ných lýkožíoulú smÍkďých zanédbatélné' jé diskulabllní' n€bi't;nejsu ,námy
v,lzhy rezi imenÓvánýn pÍedatoÍeň ajohohořlslí' (!'lolikdospělcú a laÍov lýk''Íoula smlkovóh;
nli}ejod.aláruaádosPě'Ócp€sl'okloý6.n:kamlávenčihozasvú,Živol'l'{idoval)'honeč.étolonénÍ
Žnámo ari u dfuhu itbfusor' a elongá!ň ýg yťLAh! k lÝké'roulu lssklému.

závě€čný$uhín

ávěí6m tnůžómó konslalovat, že brcuky, lachy@né do 
'ercmonový.h 

laPačú můžsme Dzdělit
do několika skupiíl. Přédňě iso! to dfuhy cí]ovó' lÁkané spBcilickým léÍomonem' Dá|e lÓ jsou
pÍ6dálori, na ktoíá l.íomon púsobíjeko kaiÍomon (mono'ágnía oligoláonípÍsdáioři)a n6bo pl6d;toři
p'olyfágni' nE ně' íéomÓn iáko kakomon Íopůsobí' zde múžé uíčitou rcíi hÍátlpach rozktádajícÍch se
lěl chyc6ného hmy2u (j. možnó, žéněkl.ří P.odáloři!. mohou 

'ivit 
ijako sáPío'ágoÝé)' óo další

skupiny palřI díuhy, kteé isouvá.Ányllolicky.a$éjnou hoslitelskou dřévinu jako cíiový díuh a ktěří
sé v dáňém biotofu lé' PřiíoŽéně vyskylujía na ňěž múž6 iolomon nějákým zPůsobém účinkoval (naPř.
jiníkůlovci, tesaříci' koýalíci)' V dá!š slfuPině jŠou zařazeny díUhy vázané na daný biotop (pir;st,
vodou napl.ěné příkopy aPod')- Přódposl.d.' skoPana zahÍnuje d'uhy gprc'ágní' lárané hnilobným
íozkladom zachy@nóho hm}Žu' Konéěně Poslgdnl skupinu tvoří brouci' odchyclní zcéla ňáhod;ě'
l.lo/l néosn6F biolopu vúÓec ne'll a helí 9e v laPači ocllajÍ pouzé v důslódkJ m!gr&. (PÍetelů)
vo sl€dÓÝáném óíóqló l

Novák V', zahíadník P.' 1988: wslódky využilí íélomonov6hÓ příPÍavku LinoPrat při s.ižování
Počel. íhÓ Šiavu dřevoká'a čáíkovaného (Xylotgrus linéá|us /o1l.) _ L€sniclví 34 (LxD| 499 - 5l2

zah.adnÍk P.' l98& wu'ilÍ lóÍomonového odPátníku chalcoPlarv boji píoli lýkoÍoul! l€sklému -
Lésni.k^ plácé 67 | 27 4 - 276

zahladĎík P. 
' 

KnÍŽék fi,l', Kapitolá P.' nodzlowicz A'. Ko|k A'' 
'99o; 

PÓíovnání účinnoslí Používáných typú
loromonových Ódpálníkfi k lákání lýkožíoutá sm.kového (lps lyPogÍaPhls /L./) - zptáÝy l.snického

ŽahÉdník P' ' KnÍžék M., Kapitola P.' Bodziewicz A., Kolk A' ' 1990: Poovnání odchýových vlaslnóslí
novýlh typů ÍeÍomonovýlh laPačŮ ná iýkož'oula smÍkovóho (ps tyPogtaPhls /L'l) - zpl'vy bsnického

u Ni,(olajky 25' 150 oo Prahá 5

log' Miloš Kníž€k
Na běl]dlé l ' l50 oo Píaha 5
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stručný přehled vegetačnírh poměrů Žebznorudska
(Itud k exku|si)

ŽelÉzioÍudskem je v tomlo PlÍsPěVk! mÍ.ěno úŽemÍ KráJovského hvozdu vs
ly|ogoograiickém vyňézení a Při]6hlé Pa.lié konlaktnÍch lytochorionú' Goologický subs1íá| ivoří
plovážné svoíy a svoíové Íuly' v jižních pártiích se uplatnují paíaÍuly lÝÁlovskóho hÝozu. Výšková
čl€nibsl úz€míje Poměíně značná' néjvyšším bod€m jékóta 1343- vícholJozsrní hoíy' nejnižšlm _
hladina údolní nádížo NÍsko _ cca sao m n' m. Na í6lléíu kÍajlny só uPlatňují Př6devšÍm Poh raniěnÍ
hřéb6n Kíáiovskóho hvoždu' vnilrnÍ Panolřský hřbsi (oba oddělujo údoÍ ÚhlaÝy)' Ž6b2noÍudská kotlina
prolékaná řekou fozná a na jihovýchodé skupina Polomu a Pl6sná (= D6bíník' lóta 1336)' Výšková
ampliluda a Poměíně značně čl€n]lýlelén (skálnalév'Óholy, káÍové stěny s glaciálními jezeíy v ka.e.h.
hlubocó 2aří2ňu1á slinná nebo naoPak úváloá údolí, Švahy dzných sklonů a oíiontací)' dá]é
píaméaišě a vrchoviště a v neposl€dní řadě i hospodářskÁ č]nnost ěloÝěka PíedisPonovaly Přes
poměmě uni'o'mňí gaologický .ubstrát Íelativně peslíou mozaikuÍloíistických iv69étaěnÍch Pomělů.
Ná tomto územÍ můžemo sledoval smónu végělaěních stuPňú od suPÍakolinního po subalP]nský' j

když oba krajnis Ý}skylljÍjen fÍaoménláíně.

RekonstÍukčně k€ do laklo vymozóného úzamí vymaPova| Ý sevehíčásli acidoíilnÍ
doubíávy, vyskýuiící s6 Ždó vlivsm dgšt'ováho Štínu pohíaničnlho Klálovského hrczdu' ]ež
Í6PÍéz6n1ujÍ jéště okÉje slPíakolnr.l!o stuPně' submontánnÍ slup€ň ]é chaÍaklerizován acidoíiními
iédlob!ěiňami' montánňÍsluPéň té- acidolilnÍmi buěinamise smíkém Úon výjim€čně květnalými
buói.ami}aPodmáěónými jódlinaml' suplamonlánní stupéň klimaxovými ácidoíilními a kvělnatými
smíčinami. subalpinský stuPóň ié nazna&n tÍagmenly vog6tacó ve skalním aml]lgállu kaíové stěny
óoínóhojézéÍaanagkalnalém vÍchofu noryoslý (l28o m n' m')' v obou případ..h jde o agÍadální
Ýýsll}'l't€dyo.nklávy$balPinské vog€lácé v supíamontánním stupni vlivom svéíáznýcn ilimaťckých
a qoomoíologických PoměÍú.

v údÓhch vodotečlÍoslly o'šiny' kleÍé $ dosud lokálně z&hovaly v s' A'unco 3ylv6snis_
Alrolum glLl'noge v údoi Úhlavy'vo vyéíich nadroislo;cn Ýýšlách j€ za9luoovEly u' 

'míĎěnépodmáčenéjsdliny' vrchovišt'býo idříve' !onbdom na koníig!Íea lóíénu 
' 
Poměhě málo'

DodnoŠ Jé úi6mí Žébrnoíudska Přévážně losnálé, béíéeých kiájinných c.lků j. méně'

Poněkud ví.t b6.lésýDh Paňi{ jé ňa plochách Í9kon6tÍukčnÍch doubÍav' tedy v údolí Úhlávy
sove.|jě od obce Hamry' jejíž iva byla přov€d€na ía kulturnílouky a Přohradní 2dž NýEko' ílagňénly
douýaý a jéjich náhÍadních conóz j$u zachovány užj€n na západních svazích údolí Úhhvy v okoll

AcidÓfilni jodlobuěinys většI ngbo m€nšíPříměsÍ8mÍku (Picaa abi€s)' patřícl3ýaž! L'Jžulo_
l aqion,poknivalyd.|6ko noiv}tsiěásl uŽémí' sýýms|o26nímjm odpovídajÍ íocantnÍ Poosly íApl' nad
údolím ho.ní Úhlavypod cet.ýmjrzot€m' v karcvó srěně c€.{ová jéréÍá'v Bíló sl.žl' Při v'chu sltehď'
na VýchodnÍm svahu ho.y ostťý, ná .vazích hř€be é Páncíř - MůstBk' v Datglo.lskó íokll' v nich
Pígvládá ás' LlzulcFagefun' oj.dinělg (v oatglovskó lolíli) só vysMuji a' cálamagmíio villos-
Fa96lum a oB$hampsio'léxuosae"Abi€t€tum' Pozoíuhodno'r skuteěnoslÍ je' Žó v úz.mljsou dosud
,aahovány PÍosp€rujicÍ Porc$y j.dls' např' v€ východním svanu hory ostÍý, v údolÍ Č€mého Potoka
a vj€ho okolí, v Da!.lovské íokli. U bý' zámóčku o€bmÍk nád Želérnou Fudou dn.s uŽ slúcsnó poíosly
obřlÓ jgdlÍ navazovaly na dosud vynlkajÍcÍm zPúsobem Uchované staíó jédlové Potosly v
soÚsódním B3yÍ'&hél Wald (okolí zwi€sloíwa]dhaus)' Fotěšnéhé je' žé l9nto sl@m v Poslednlch
lelóch 2d6 oPět 2mlazuj€'

KVěhaÍé bučioy se původně vr{b^ovaly a dodnes jsou zachovány jén Velie llagmenláíně.



Xvělnilá bvčlfu {F.sl@ áltisšima.+ag.t/ňl pod P'.nd.m v Údoll D.š.niďého poloka býa ská..na'
dalš 9 chážÍ přI Upalí laBé sla.y Č.ínaho j.t.n (a3. 

^@ri-Faggtum?). 
v t'aiólovslé iokli, v údoli

suťffionÉ.n: 3luPóň J. ch'Eldéi.dan výskwem Íohon$rukčnhh llimaridídl
(klimď@ý.n) 3mlč;n' 2 nich' časlajal jsou Ev' kys.ló .íníčiny aa' calamagoslio úlioge_Pi.oéúm'
náoPál loěltr'ló smléiny as' lňylio alPstíiýPieolum ia m byly zjišlěny např' v rabvé slaně
Uéíného lezeÁ na úboči hoíy Pl6sná v okolí jéEla t'ka' Do'ní hían'oe rlimďický.h sméin Prcblhalaý @ 1200 m n' Ť'' lysMďaly s iédy plev&né v poh.anlěnh lcÁlov6tiém hvozdu' vé ý;holovýcň
paniich ho'y Polom B Pl.sná' lén v omó26nó íoíoz; Ý kuhináónicn p.dllčň hol PÚ;iř á Můsbx:

FÍaon6nlysubalpinskévogétác€ j$uomoz.ny ná skal.áý amfileát kaíovó sténý Čehéro
|eze.a 9 na 9lalnatou qolo|ovou Panii hoty c\try l.280 m n' m')' Lépe 'sou pa{ tyto ry|y Uegete
2c hovár y vo ýtcho oÝé čás hory GÍosseÍ Arbél ( 1457 m n m ) .a území Bavolska' Na hál ovó súně
ce.n.hojezéÍás6líoc.nosyudr'éjy dÍky obnA'6nému sha'nlmu pod.ladu a pélioo|(kýf srěl^ovym
lávi.dn aplaz véňJ BněhU v Ž.ýAi!' J.zeln: ro-y (|34J Ť n' m ),snín zde sil'di.o Š\a';lc. o'o.en oobezleséhop'uhuoooaimi'Ldeýnlomádíav€to'řos.éžn\úzůsléváez€idopord.jnoi;lJ(čéío
přesPolovinučoťná)' lV'irněobnažénés&alní plohy isou osídlóny chicnÓÍobními ďlhy a iagňenv
jejich.€nos (Agloslis ÍupesÍis, Juficus tÍi'idus' cíyptog.ammé1um crispae, Mynilb_Pin; rn ňughiÍ
bézlésý pÍuh Pod skalami je poiostlý horskými chiÓno'ilními nivami bohatě ,á$bé!rými vláhou imorá €něhové Pokíývky {as Géntiáno pannoňi.aé_A1hyÍléluň alposkis a ca]imagÍostiB1Úíl
villosae)' Ná2nakyiěchto sPole&ns|9v j$u i ve vÍcholové padI] hory oslÚ.

obnďoný skahí podklad a soláktivnÍ vliv sněhový.h iaÝin vylÓučily obsažání tohďo
áŤl!.á!u.aoolénýn leseň U celém ooslgláciálu'lJ<2e bezlo$ zde Jmo:n ; v @mlo '€ÍUgiU rle1ilněklolýň ar\lcálpinským .druhůň z éeného poslg'éciálu.io soL.ác.'sl'' "de o Ploje; a;emÓ.
o'oq.aí|ckého sysléŤU 8|'6 ň.zle s. vŠeňi zÁkládn hl lenonény' lak bylylÚlnu'ová;y;6vysokých
sudgt ch J' J.níksm (1961)'

sporcu végéraci hostí kamrnná moř6 na ýa'Ích Klálo6kóho hvozdu (úLDď J€zénÍ hory,
svaíoh! á v údolí svatožné)' zo spol6ě..stévtdg rost€ as' Fhodoco@Va@l;iduíň my.tilli'

l(l€č (PinÚ6 mugo) sé na ňiíórálnÍm subst'álu wsk'rue kíomě kaíové stěny 6mého j€Žela
joště nasvafuhu' mirno našé úŽ6mí íla GÍosg.ÁÍbéí'naFollanu' Luzném'dál6na Aniigl!, uPloiného
,.Žgía' výsryt klď3 na Músť{Ú a v hřebéni m€zl Můglk.m a Panclísm jó kuhulniho pŮvodu' l.tsni
hlaňi6 v Královškém hw!.lu píobíhá cca v lasom n' m'' lkdyžvliv.m v5ku múŽ€ lokihě do.háŽ.t

vEhďlšě toho!Ó úÉmíodpovídají vÍÓovlšťm údolníňo lypu' jsou i.dy bóz j6'nsk s plochým
povícnom 

' 
vFkylují so v údolí ř6ky Kř3molnó' o |/ovaho BrunŠtu a v nevÍhovánó sPa Nová Hůíia'

oominanhím díuh€m J6 rds Piau3 Íot!ňdala' př.v|ád.jícími synteony jsou Pino .olundaia&
sphagnglum a sphaqno_Plc€otum. PodmÁčaÉ 3mÍčiny h'. Msrigobryo t ilobate-Pi.9o1um) svysk/lji zrÍdk!' např. ná vý.hÓdním ÚbočÍ Mfultu . u s|aíéňo Brun lÚ lzd. též BďuÉfu

v úz€mli.óu č€bá píaméíišiě; scjaíilní, psyohbíltní oligoaotní palříď as. chry$spleniotum
oP-posllilolil á hélioíilní' Roú odPďídaií a.' caticeirm goodenow{l' Jon ÚiÍň.ěně ss objevuji
přÍpoloěnÍ nivy s dominanhÍm P6lasjlesalbus n€boci@lblta alpina' kleíé řádíni; doás' Pélas ;iuÁ
albi (naPr' údolísvaíožnéa Dalelowká rckl.).

Louky byly ý územÍ sildovány j€n odonlačně, 
' 

oŽiiš€ný.h synlaxonů jmonuj€me:
Án9élico{ksielum Pálust''s' oeschamP9io c€sp losaé€iísietum helélophýli' trjmáchlo v';gdíi.
Fillpénduleium ulnádéo'cháeíophyllo hiÍsull_F ipsndulálUm' ciB'o h.toíophylii.FÍlip.nduleiun
(svaz cathiÓn)' sanguisoňo_Do.champsiellm cospitosao (s.. lrtopecurion1' .lunco J uotinielurn
@éíubae (lEz Molinion)' z da]ších nglesníďl spoločénstév! většinoÚ vá:anýď1 na 

'ašelinný 
n€bo

2vodněný subsÍál' 12é jmeňÓvat EquiselelÚm 
'luviaialis' 

Polyl icho combÚnb_Moliniďum @eiuleaé'

3a

cÚici Ío6lÍatcsÉlgí9|Um ap'fut.li' E.iophoÍo ýaginÍi'sPňagngtum tpM' Ná někteú hlií |.íry
j. vá'á. eat Molion canina. (aŠ' Polygalo.N.ídofum|_

Kálffiký hwzd' l.'Ícl 
'a 

$wtozápadoÍm okÍaji šuňáw' i. i.dn.k wslevsn z c.lého Dohoii
í.jv'c€ vaiíům' l.dnak io i né/vlc. vzoálán ÁlPam' kt .ó ;ě9 pro íórol3mezi &mavy aeary ůiv' na
7eléŽnorudsto z$ánuji !! j€n něktéró díUhy álpského migmtu jaro ooroniéum auirr'acum,
solda.6lL monllna (obá jon olÍáj@ě)' ngdoýhuje s.m fulhdgs .itida' Poa ďl.lxii, cadmlr;l 

'olia' 
cďd!6 p€tsnál.' naoPak j. 

'o€ 
zsiše.á l'okvénŇ Ýýslýv &ballanlbIďch pryků' kteÍó

význÍval9měFm k ijhoÚchodu| Bl*hnum gpie.l' chry9o3plenium oppoÉitiíoliLm' HUP;r''. sl.€o'
TÍolliu. al$ss'mÚs' sódum pu'Puíolm áj'

- součsré ku|luíní lésy Žébznoru.tska isou značně dďaslovány. id. o .hudé až ste'ikí
s'hové kullury kto.ó t součJsrosli J'iéví pošb2gnídájiovým plenoslm imisí'2výšoňýň obgl-em
lňž\ych kovů' plos|.ohibell.oJsmBovou ailrýň'vliw

RNDI' JaÍomí soÍío.
bolanické o.lděléní

západoěoskóho mu26a v Plzni


