
ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, SVAZEK 55, ÍSLO 1/201054

Uhlíková, Nakládal: Historické gradace bekyn  mnišky (Lymantria monacha L.) na území vojenského újezdu Brdy

ÚVOD

Bekyn  mniška (Lymantria monacha L.) je polyfág na jehli -
natých a listnatých d evinách. Vyskytuje se p edevším na smrku, 
borovici a mod ínu, ale p i kalamitním p emnožení napadá také v t-
šinu ostatních d evin a dokáže zp sobit v lesích rozsáhlé holožíry. 
P estože se mniška projevuje jako vážný lesní šk dce nejen v es-
ké republice, existuje velice málo studií, které by v dlouhodobém 
asovém horizontu hodnotily její gradace. V tšinou se jedná pouze 

o krátkodobé sekvence popisující pr b h a rozsah konkrétní gradace. 
V rámci R to byli nap . BLAŽEK (1932), MOKRÝ (1923), LIŠKA,
ŠR TKA (1994), v Polsku WELLENSTEIN (1942), v N mecku ALTEN-

KIRCH (1986) nebo v Dánsku BEJER (1986). Dále se lze setkat 
se zhodnocením stavu v daném roce a prognózy do let dalších 
(LIŠKA, ŠR TKA 1995, LIŠKA 1996, 1999, ZAHRADNÍK et al. 1995 aj.), 
p ípadn  se studiemi, které sledují rozší ení a po etnost pomocí 
feromonových pastí (CESCATTI, BATTISTI 1992). Ur itý p ehled gradací 
v eské republice udává nap . ŠVESTKA (1998). Nejrozsáhlejší dílo, 
které se zabývá bekyní mniškou, je práce KOMÁRKA (1931) týkající 
se nejv tší mniškové kalamity v letech 1917 - 1927 v eské 
republice. Typickými grada ními oblastmi u nás jsou okraje Plze -
ské kotliny, K ivoklátsko, Rakovnicko, Brdy, Posázaví, eskomo-
ravská vrchovina, Písecko, Jind ichohradecko a Jemnicko (ŠVESTKA 

et al. 1996). Jednou z klí ových oblastí v eské republice, kde mniš-
ka zpravidla za íná gradovat, jsou centrální Brdy, ale i tady podrob-
n jší studie k jejím gradacím dosud chybí.

CÍL A METODIKA

Cílem práce bylo zmapovat veškeré historické gradace beky-
n  mnišky (Lymantria monacha L.) na území vojenského újezdu 
Brdy tak, aby bylo možno nadále získaná data pohotov  využít. 
Vzhledem k tomu, že jsou Brdy považovány v rámci eské repub-
liky jako jedno z primárních žíroviš  bekyn  mnišky, budou tato 
data dále využita pro r zné prognózy a analýzy (nap . rekonstrukce 
fl uktua ních cykl  atd.).

P i získávání historických údaj  o gradacích bekyn  mnišky 
se spolupracovalo s divizí VLS Ho ovice, s lesní správou Jince, 
Strašice, Mirošov, Nepomuk a Obecnice. Všechny uvedené insti-
tuce byly navštíveny osobn  (n které i opakovan ) s cílem získat 
veškeré dostupné informace o mnišce. Byly okopírovány nebo nafo-
ceny p edevším údaje z kronik (nap . Anonymous 1939, 1999, 
Anonymous a, b), zápisy z jednání, mapy a jednotlivé formulá e
r zných typ  kontrol bekyn  mnišky. Nemén  d ležitá byla i úst-
ní sd lení zam stnanc . Dále byl navštíven archiv ÚHUL ve Staré 
Boleslavi a archiv ÚHUL v Brandýse nad Labem. Zde byly prohle-
dány veškeré historické pr zkumy, které se dané oblasti týkaly. 
Také byl zkontaktován M stský ú ad v Rokycanech. Zárove  byla hle-
dána data v asopisech (ŽÁN 1994, LIŠKA 1996, 1999, ŠKODA, FRANK

1996, LIŠKA, ŠR TKA 1994, 1995, 1997, ŠR TKA 1996, ZAHRADNÍK

et al. 1995) a knihách (MOKRÝ 1923, KOMÁREK 1931, KAZI-

MOUR 1933, KUDLER 1954, HOŠEK 1981, INEMAN 1998, ŠEFL 2005, 
Š ASTNÝ et al. 2006).

Ze všech dostupných informací z výše uvedených zdroj
byla sestavena databáze v programu MS Excel. Celkem zahrnu-
je 67 údaj  o výskytu mnišky na území Brd. V databázi byl každý 
záznam výskytu podrobn  rozepsán do 14 podrobn jších údaj : rok, 
období, LHC/LS, velkostatek, revír, konkrétn  (porost, odd lení), 
plocha žíru, stupe  výskytu, intenzita žíru, velikost t žby, d evi-
ny, stá í porostu, poznámka a zdroj. Do kolonky Rok se zazname-
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nává p esné asové ur ení výskytu mnišky. asto nejsou uvedeny 
konkrétní roky, ale pouze rozmezí let výskytu. Takováto informace 
byla zapsána do kolonky Období. Kolonky LHC/LS, Velkostatek, 
Revír slouží k lokalizaci výskytu. Pokud se najde p esná lokaliza-
ce výskytu (nap . víme konkrétní odd lení i porosty), zaznamená 
se do sloupce Konkrétn  (porost, odd lení). Zaznamenaná Plocha 
žíru v hektarech se vztahuje zárove  ke Stupni výskytu. Informace 
o stupni výskytu jsou v primárních zdrojích pom rn  variabilní 
(n kdy také velice strohé). Z tohoto d vodu byla vytvo ena kolon-
ka Intenzita, do které se každému ádku po pe livém p ezkoumání 
p idala hodnota intenzity. Hodnotu 1 mají údaje, u nichž bylo z ej-
mé, že došlo k holožíru. Hodnotu 2 dostaly ádky se silným žírem 
(resp. 25 - 70 %). Hodnotu 3 získaly údaje, které íkaly, že došlo 
k slabému žíru. U údaj , u nichž nebylo možné ur it stupe  intenzity, 
je uvedeno x. Do sloupce Vyt ženo byl zapsán objem vyt ženého 
d eva, tedy pouze v tom p ípad , že bylo z ejmé, že tento objem 
je ist  z mniškového d íví. Pokud bylo zjišt no, na jakých d evi-
nách žír probíhal a p ípadn , jak starých porost  se týkal, uved-
ly se do sloupc  D evina a Stá í porostu. Do kolonky Poznámky 
se vepisují veškeré další zajímavé informace o výskytu mnišky. 
Nemén  d ležitá informace je, z jakého zdroje byl údaj získán, 
k emuž slouží kolonka Zdroj.

Na základ  vytvo ené databáze vznikl graf a mapa historických 
gradací v oblasti vojenského újezdu Brdy (obr. 1 a 2).

VÝSLEDKY A DISKUSE

Podle dochovaných zpráv je znám první výskyt bekyn  mnišky 
v oblasti Brd z poloviny 50. let 19. století. Druhá vlna mniškových 
kalamit za ala v roce 1887 (ŠEFL 2005). V této dob  zde mniška 
byla na vzestupu a bylo zaznamenáno n kolik invazí, které vyvr-
cholily v letech 1892, 1896, 1901 a 1906. V roce 1909 byl zazname-
nán zvýšený výskyt v tehdejším obecnickém revíru na smrkových 
porostech III. t ídy (NOVÁK 1967a). Další záznamy hovo í o mnišce 
v období 1917 - 1927, kdy celou eskou republiku zasáhla nejv t-
ší mnišková kalamita v echách. Žír zapo al v porostech u Ohra-
zenice, v okolí Chaloupek a Hrachoviš . Holožír pokra oval jižn
od Zaje ova sm rem na Okrouhlík, dále k obci T n  a v prosto-
ru Tisského potoka na kótu Lipovsko k hájovn  Amerika, k údo-
lí Padr ského potoka p es severní svah kóty Kamenná a údolím 
Padr ského potoka a potoka Ledného k Dob ívu. Z lokality u Béb-
rovny bylo vid t až na Dob ív. Po holožíru zmizely lesy z východ-
ních strání v údolí erného potoka mezi Strašicemi a Dob ívem 
(ŠEFL 2005). V roce 1918 byla zjišt na mniška na obecnickém revíru 
a to na ploše 48 ha. K rozsáhlé mniškové kalamit  došlo v letech 
1919 - 1923 na ho ovickém velkostatku. Žír vyvrcholil v roce 1921 
a ve stejném roce mnišku zasáhla polyedrie. Žír zasáhl v nejv tší 
mí e polesí Sokolovice, kde vzniklo 329,05 ha holožíru a 49,95 ha 
porost  bylo žírem siln  pro ed no. Celkem zde padlo v d sledku 
žíru 89 000 plm d eva. V revíru Bezd dice to bylo 3 100 plm d evní 
hmoty. Celkem zde vzniklo 59,94 ha holožíru a 12,71 ha pro ed ných 
porost  (NOVÁK 1967b). V kronice z let 1933 - 1939 LS Strašice 
se píše o holožírech mnišky ve 20. letech 20. stol (Anony-
mous 1939). Bohužel konkrétní kroniku z 20. let se nepoda i-
lo dohledat. V letech 1932 - 1936 se mniška p emnožila na celé 
LS Mirošov. Díky holožíru bylo tenkrát vid t od obce Sko ice 
na vrch Kamenná (ústní sd lení p. Bej ek z LS Mirošov 2008). 
V letech 1934 - 1940 se vyskytla mniška v ho ovických lesích, 

Obr. 1.
asové distribuce gradací a intenzity žír  bekyn  mnišky (Lymantria monachy L.) v oblasti vojenského újezdu Brdy

Years of recorded nun moth (Lymantria monachy L.) outbreaks and defoliation intensity in the Brdy Mts. military zone
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p estože už v mnohem menší mí e než v p edchozích inva-
zích. Její výskyt dosáhl maxima v roce 1936. Ohnisko výsky-
tu leželo op t v polesí Sokolovice v odd. 35 - 43 a m lo vým ru 
jen asi 22 ha. Slab  ovšem byla postižena celá plocha velkostatku 
o rozloze 3 800 ha (NOVÁK 1967b). Poté se mniška na dlouhých 
padesát let odml ela a objevila se až p i velkém p emnožení 
v letech 1993 - 1995. První ohniska žíru byla v roce 1993 zare-
gistrována na území LS Jince a Obecnice, kde došlo dokonce 
k lokálním holožír m v mod ínových porostech. Na základ
následn  provedených kontrol feromonovými pastmi, Wellensteino-
vou metodou a poch zkovou metodou byl zmapován plošný výskyt 

bekyn  mnišky v Brdské oblasti a hustota její populace. Podle 
metodiky Výzkumného ústavu lesního hospodá ství a mysli-
vosti, v. v. i., byly lokality jejího výskytu rozd leny do t ech 
kategorií: „A“ = lokality s kritickým stavem šk dce s o ekávaným 
žírem 70 % listové plochy a siln jší, „B“ = lokality se zvýšeným 
stavem šk dce s o ekávanými žíry do 70 % a „C“ lokality s mír-
n  zvýšeným stavem šk dce, s o ekávanými slabými žíry, p esto 
gradací populace (ŠKODA 1993). Na základ  tohoto rozd lení 
byl v následujícím roce 1994 proveden letecký chemický zásah 
proti mnišce na celkové ploše 5 998 ha, z toho na 3 277 ha s kala-
mitním a kritickým stavem šk dce. Po vyhodnocení tohoto 

Obr. 2. 
Prostorová distribuce gradací bekyn  mnišky (Lymantria monachy L.) na území vojenského újezdu Brdy
Spatial outbreaks distribution of nun moth (Lymantria monachy L.) in the Brdy Mts. military zone
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zásahu bylo z ejmé, že rok 1995 bude rokem gradace bekyn
mnišky v Brdské oblasti VLS. V roce 1995 byl proveden letec-
ký zásah na ploše 9 100 ha. Po podrobném venkovním šet ení 
bylo rozhodnuto opakovat v tomto roce chemický zásah na plo-
še 500 ha u LS Jince, Obecnice a Nepomuk. Jarní výsledky lepo-
vání v roce 1996 ukázaly, že mniška je op t na základním stavu 
(ŠKODA, FRANK 1995).

Na základ  databáze výskytu mnišky v Brdech byl vytvo en 
graf (obr. 1). Na ose x jsou uvedeny jednotlivé roky a na ose y
je vynesena výše mniškového žíru. Nejvyšší sloupce znamena-
jí holožír, polovi ní sloupce silný žír a nejmenší sloupce p edsta-
vují slabý žír. První zmínka o mnišce v Brdech pochází z 50. let 
19. století. Nejdéle trvající holožíry spadají do období 20. let 20. 
století. Pravd podobn  nejv tší mniškovou kalamitou v Brdech 
byla ta z 90. let minulého století, kterou se poda ilo nakonec 
zdolat leteckými post iky, p estože v rámci celé eské republiky 
byla nejv tší mnišková kalamita v letech 1917 - 1927.

Mapa (obr. 2) znázor uje n které historické gradace v Brdech, 
p esn ji e eno gradace od roku 1917 do sou asnosti. Do mapy 
nebylo možné zanést všechny zjišt né gradace na území vojenského 
újezdu Brdy, protože u n kterých p emnožení (zejména z 19. století 
a za átku 20. století) nebylo možné zjistit p esnou lokalizaci.

ZÁV R

Na území vojenského újezdu Brdy prob hlo v historii osm 
v tších gradací bekyn  mnišky, p i nichž vznikly holožíry. První 
výskyt bekyn  mnišky v oblasti Brd byl zaznamenán v polovin
50. let 19. století (ŠEFL 2005). Poslední gradace mnišky na tomto 
území byla v letech 1993 - 1995. P esná lokalizace distribuce 
gradací mnišky se dá zjistit až od roku 1917. D ív jší údaje, p e-
devším z 19. století, se v tšinou sumárn  vztahují k jednotlivým 
velkostatk m. Nejdéle trvající gradace spadají do období 20. let 
20. století. Z ejm  nejv tší mniškovou kalamitou v Brdech 
byla ta z 90. let 20. století, kterou se poda ilo nakonec, 
s velkým nasazením, zdolat leteckými post iky.
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ve st ední Evrop “.
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HISTORICAL OUTBREAKS OF LYMANTRIA MONACHA L. IN THE TERRITORY OF THE BRDY MOUNTAINS

SUMMARY

Nun moth (Lymantria monacha L.) is strongly polyphagous pest feeding on conifers and broadleaves. Spruce, larch and pine 
are typical host plants but nun moth also causes extensive defoliations of other tree species during its outbreaks. Despite the fact 
that nun moth caused huge damages several times in managed forests, no complex reliable study evaluating its outbreaks exists in the Czech 
Republic. Only single regional outbreaks are described.

According to published data K ivoklát, Rakovník, Písek, Jind ich v Hradec and Jemnice areas, southern part of the Brdy 
Mountains, Posázaví region, eskomoravská vrchovina uplands, Plze ská kotlina territory are typical outbreak regions of nun moth 
(Lymantria monacha L.) in the Czech Republic. Furthermore the Brdy Mountains are a region with the fi rst seasonal outbreak. The aim 
of this contribution was to summarize known outbreaks in the Brdy Mountains as a base for consequential studies (prognosis, reconstruction 
of fl uctuation cycles etc.). Following the data from books, journals and from local sources (chronicles and record keepings of Jince, Strašice, 
Mirošov, Nepomuk and Obecnice forest districts) were used to establishing of nun moth outbreaks database.

Eight signifi cant nun moth outbreaks were recorded in the Brdy Mountains. The fi rst recorded total defoliation is known 
from the second half of the 19th century and the last one appeared in 1993 - 1995 in this area. Considering the historical data
there is a problem with exact localization of defoliated sites before 1917 because these data are mostly associated with whole forest 
districts. The outbreak that appeared in the 1920s was the longest period. Probably the largest outbreak in the Brdy Mountains 
was that from the 1990s (despite the fact that the outbreak from 1917 - 1927 was the largest in the Czech Republic) which was stopped 
by aerial spraying.
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