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Šíření kůrovce v CHKO Slavkovský les
Tomáš Fiala, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
 
V posledních letech rezonuje v lesnictví jméno 
lýkožrout smrkový (Ips typographus) a lýko-
žrout severský (Ips duplicatus). Tito dva brouci 
způsobují nevyčíslitelné škody na smrkových 
porostech na Moravě a Vysočině. Celá tato 
kalamita se postupně přesouvá z východu 
na západ a kůrovci úspěšně likvidují smrčiny 
v nižších a středních polohách. Přes veškerou 
agresivitu lýkožrouta je prvotní příčinou šíření 
kůrovce dlouhotrvající sucho, které smrk se 
svým mělkým kořenovým systémem špatně 
snáší. Smrk patří mezi dřeviny spíše horské, je 
tedy adaptován na vyšší srážkové úhrny. Do-
statek vody je pro smrk životně důležitý, neboť 
mu umožňuje produkovat větší množství prys-
kyřice, kterou smrk potřebuje při napadení 
kůrovcem. Smrkové monokultury pěstované 
v nižších polohách trpí více nedostatkem vody 
a následně gradacemi kůrovce.

V lesním hospodářství rozlišujeme tři stavy 
výskytu kůrovce v porostech. Základní stav 
znamená, že kůrovcová těžba v předchozím 
roce nepřekročila 1 m3/5 ha. Zvýšený stav 
značí, že kůrovcová těžba v předchozím 
roce je v rozmezí 1–5 m3/5 ha. Kalamitní stav 

představuje těžbu nad 5 m3/5 ha. Ve Slav-
kovském lese máme momentálně zatím jen 
zvýšený stav kůrovce. V nejcennějších par-
tiích CHKO, tedy v I. zóně v centrální části 
okolo Kladské a na území EVL Kladské raše-
liny, kde jsou předmětem ochrany rašelinné 
a podmáčené smrčiny, je kůrovec v základ-
ním stavu jenom díky vyšší hladině spodní 
vody. V loňském roce Správa CHKO moni-
torovala výskyt kůrovce v nadmořské výšce 
nad 900 m. Rozmístili jsme kontrolní lapače 
s feromonovým odparníkem PHEAGR-IT 
v počtu 1 ks na vrcholu Lesný, 1 ks na vr-
cholu Lysina a 1 ks u NPR Kladské rašeliny 
– část Lysina. Pokus ukázal, že v těchto nad-
mořských výškách udělal lýkožrout smrkový 
pouze 1 generaci, která vylétla mezi 6. až 
16. srpnem. Celkem za 4 měsíce fungování 
lapačů bylo odchyceno u NPR Kladské raše-
liny – část Lysina 169 ks, na vrcholu Lysina 
261 ks a na vrcholu Lesný 175 ks lýkožroutů 
smrkových. Jako kontrolní lapače byly pou-
žity lapače, jež rozmístil Lesní závod Kladská 
podél lesní cesty Vlnitá, která je v nadmořské 
výšce v průměru 850 m. Zde se už odchyt 

Požerky lýkožrouta modřínového (Ips cembrae). Foto Tomáš Fiala.
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lýkožroutů pohyboval v tisících kusech na la-
pač a lýkožrout tu během roku dosáhl dvou 
generací. Přitom do lapačů se chytí pouze 
cca 35 % všech kůrovců, kteří jsou v jejich 
okolí aktivní (Duelli et al. 1997).

Nebezpečí, že dojde k masivní likvida-
ci smrkových porostů v CHKO Slavkovský 
les, je vysoké. V takto extrémních počtech, 
v nichž se lýkožrout vyskytuje ve výškách 
do 850 m n. m., nelze porosty účinně zachrá-
nit. Člověk bude vždy o krok pozadu za pří-
rodou. V likvidaci kůrovce nám může pomoci 
pouze počasí. To letošní květnové, chladnější 
a deštivé, jeho vývoj výrazně zpomalilo.  Aby 
nám příroda pomohla, muselo by takové po-
časí pokračovat, přičemž jsou důležité hlav-
ně dlouhotrvající srážky (alespoň 2 až 3 dny 
v kuse), a pokud se přidají i vyšší teploty, 
všechna vývojová stádia kůrovce zplesniví. 
Jak nám příroda ukázala, naše květnové op-
timistické výhledy vzaly za své a červencové 
tropické teploty významně zahýbaly s hladi-
nou spodní vody. Smrky tak začínají koncem 
července odumírat ve velkém a rozsevy kůrov-
ce se začínají objevovat na svazích po celém 
Slavkovském lese.

Dlouhotrvajícím suchem jsou však posti-
ženy i naše další jehličnany. Například u bo-
rovice lesní dochází ke zvýšenému nárůstu 
výskytu lýkožrouta vrcholkového (Ips acu-
minatus), který se stává primárním škůdcem 

borovic (Foit 2007). Kolísáním hladiny spod-
ní vody u borovice blatky dochází k nárůstu 
stresu a blatka podléhá lýkožroutu menšímu 
(Ips amitinus; Fiala 2017). Ani modřín opadavý 
není vůči suchu odolný a toho využívá lýko-
žrout modřínový (Ips cembrae) k jeho napa-
dení a způsobuje odumírání modřínu ve větší 
míře (Schebeck et Schopf 2016). V Doupov-
ských horách pro změnu napadá lýkožrout 
lesklý (Pityogenes chalcographus) mladé smr-
kové porosty ve věku 20 let a způsobuje jejich 
velkoplošné úhyny (Anonymus 2018). ■
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■ V dubnu letošního roku vyšla knížka Motý-
li a vážky Mariánskolázeňska. Jejími auto-
ry jsou Pavla Tájková, Přemysl Tájek a Libor 
Dvořák, kteří tak uzavřeli desetileté mapování 
výskytu motýlů a vážek v regionu. Publikace 
na 91 stranách s 86 fotografiemi a 25 mapka-
mi seznamuje čtenáře se všemi druhy vážek 
a denních motýlů zjištěnými na Mariánsko-
lázeňsku. Krom toho představuje i 18 nejza-
jímavějších lokalit vážek a 15 lokalit motýlů. 
Publikaci vydalo Městské muzeum Mariánské 
Lázně, kde lze knihu také zakoupit.

■ V sobotu v polovině července tohoto roku 
se Karlovarský kraj poprvé zapojil do pořádání 
celorepublikové akce Dny lidové architektu-
ry. Akce se konala v Doubravě na Chebsku, 
jež byla v roce 1996 prohlášena za vesnic-
kou památkovou rezervaci. Jako zázrakem 
Doubrava přestála dějinné zvraty a je ojedi-
nělým dědictvím Chebska s nejvíce dochova-
nými typickými hrázděnými statky. Rustlerův 
statek, místo konání této akce, je nyní mu-
zeem zemědělství a lidového života zdejšího 
kraje.    
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