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NETRADI NÍ ZP SOBY BOJE S LÝKOŽROUTEM SMRKOVÝM – IPS TYPOGRAPHUS L. 
(COLEOPTERA: SCOLYTIDAE)

UNCONVENTIONAL MANAGEMENT STRATEGIES OF EIGHT-TOOTHED SPRUCE BARK BEETLE
– IPS TYPOGRAPHUS L. (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE)
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ABSTRACT

Outbreaks of bark beetles in protected areas as well as efforts for more ecological control of Ips typographus lead to searching for new 
management strategies. In this paper, we present the results of experiments which were conducted in National Park Šumava in the period of 2000 
– 2005. The main goal of the study was to evaluate effi ciency of two control methods. Tested standing poisoned trap trees showed the possibility 
of their multiple use without infestation preventing to cut living trees for preparation of conventional trap trees. Also evaluation of partially 
debarked trap trees showed the possibility of their use for abundance management of Ips typographus. The results indicate that tested methods 
may be used in forest practice as the complementary methods to classical management strategies.
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ÚVOD

Ochrana proti k rovc m spo ívá ve své podstat  v kombinaci pre-
ventivních, kontrolních a obranných opat ení (GÖTHLIN et al. 2000), 
které ve svém d sledku vedou k udržení populací t chto organism
v hospodá sky únosných mezích. Ú innost obrany závisí rovn ž na 
charakteru porost , ve kterých se k rovci p emnožují. Ve smrkových 
monokulturách musí být uplat ovaná opat ení mnohem pravideln jší
a intenzivn jší než ve smíšených p írod  bližších listnato-jehli natých
porostech.

Volba jednotlivých metod, postup  a prost edk  ochrany proti 
k rovc m závisí nejenom na jejich fi nan ní náro nosti, ale i na mí e,
kterou negativn  ovliv ují lesní ekosystém. Souhrn t chto vlastností 
pak rozhoduje o volb  jednotlivých metod p edevším v závislosti na 
tom, v jakém stupni ochrany p írody se stanovišt  nachází.

Základem úsp šné ochrany proti k rovc m je, stejn  jako v minu-
losti, d sledné  vyhledávání a v asná a ú inná asanace k rovcem
napadeného d íví. Klasickým zp sobem asanace napadených kmen
bylo donedávna ru ní odkorn ní klasickým škrabákem. Jistou zm -
nu ve zp sobu asanace p ineslo široké využívání insekticid  (DEDEK,
PAPE 1990, BOMBOSCH et al. 1992, BOMBOSCH, DEDEK 1994). Bohužel 
v p ípad  k rovc  lze aplikovat jen insekticidy s tém  výlu n
požerovým, mén  kontaktním ú inkem a nízkou selektivitou. Jejich 
použití je tak ve v tšin  p ípad  nežádoucí a zvláš  omezené použití 
pak nachází v chrán ných územích. 

Nad jn jším p ísp vkem do arzenálu ochrany les  proti k rovc m
se staly agrega ní feromony s lapa i, které áste n  nahrazují lapá-
ky. Jejich zna nou výhodou bylo ušet ení zdravých strom , které by 
bylo t eba na lapáky pokácet, což m že do zna né míry posloužit i ke 
zvýšení statické stability porostních st n. Hodnocením jejich vlivu na 

fl uktua ní dynamiku se zabývali auto i v n kolika studiích (JAKUŠ,
BLAŽENEC 2002), ale jednozna né defi nování jejich efektivity zatím 
chybí (LOBINGER 1995).

Modifi kací klasických lapák  je nástup mechanizovaného odkor-
ování s pomocí adaptér  na motorové pily s áste ným odstran ním

k ry. Jde nejen o ist  mechanický proces s minimem negativních 
d sledk  pro jiné skupiny organism  než podkorní hmyz, ale i o mož-
nost ú inn  eliminovat aktivitu tzv. sesterských generací k rovc . P i
obran  proti p emnožení menších druh  se m že uplatnit i mobilní 
št pkovací technika. 

Vedle t chto klasických metod jsou studovány i možnosti využití 
entomopatogenních hub, vir , pop ípad  antiagrega ních feromon
(VAUPEL, ZIMMERMANN 1996, KREUTZ 2001). Výsledky t chto strategií 
z hlediska praktického použití p inášejí v mnohých p ípadech zatím 
nejednozna né výsledky.

Vedle známých a provozn  aplikovaných postup  jsou hledány 
další, nové metody ochrany proti k rovc m, které by se mohly apli-
kovat jen za ur itých podmínek, a to jak v chrán ných územích v ás-
tech s nižším stupn m ochrany, tak v b žných hospodá ských lesích. 
V lánku jsou shrnuty výsledky dvou testovaných metod ochrany 
– kombinace feromon  a insekticid  na skupinách stojících strom ,
a neúplného odstran ní k ry z klasických lapák .

METODIKA

Skupiny stojících strom  zatraktivn ných feromonem a ošet-
ených insekticidem

Metodika vychází z kombinace poznatk  získaných z aplika-
ce feromon  a kombinace feromon  a insekticid . K ošet ení spod-
ních ástí strom  (5 – 6 strom  ve skupin ) byl zvolen insekticid 
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Vaztak 10 SC, který byl aplikován ru ním zádovým post ikova em
s prodlužovací trubicí od úrovn  terénu až do výšky 5 m.

V roce 2000 se zapo alo s kontrolou náletu lýkožrouta smrkové-
ho nad ošet enou sekci, aby se zjistilo, zda je délka ošet ené sekce 
dostate ná. Po jarním rojení (v ervenci) se pokácelo 10 vzorník  (5 
na lesní správ  Modrava a 5 na lesní správ  Borová Lada). Závrty 
se po ítaly na jednotlivých stromech nad ošet enou sekcí, tj. od 5 m 
nad zemí v etn  koruny stromu do pr m ru kmene cca 10 cm. 

Vzhledem k relativn  nízké výšce ošet ení insekticidem byl fero-
monový odparník (IT-Ecolure) umíst n na patu kmene prost edního
stromu ve skupin  (kolem n ho se vyzna ily a insekticidem ošet ily
všechny stromy ve vzdálenosti menší než 6 m). Pro zjišt ní vertikál-
ního dosahu ú inku feromonu a ovlivn ní síly náletu byly všechny 
st edové stromy ve skupin  opat eny tkaninovými límci pro zachycení 
uhynulých jedinc . Límce byly umíst ny ve vzájemných vertikálních 
odstupech od odparníku 0,5; 1,5 a 2,5 m. Celkové množství uhynu-
lých k rovc  bylo zjiš ováno sou tem imag na jednotlivých límcích 
a na skupinách bez límc  na horizontální kruhové ploše z netkané tex-
tilie.

Vzhledem k pracnosti bylo toto šet ení provedeno u p ti skupin 
s využitím límc  a u p ti skupin s využitím horizontální záchytné plo-
chy, a to v roce 2000. 

Proškrabávání k ry pro omezení vývoje k rovc
Strategie áste ného odstran ní k ry vyplývá z poznání, že takto 

ošet ené stromy podléhají rozkladu mnohem lépe než ty kompletn
odkorn né. V chrán ných územích je asto podmínkou ochrany p íro-
dy, aby kalamitní hmota z stala v rezervacích – ale tyto stromy jsou 
asto d vodem pro extrémní nár st etnosti k rovc . Uvedená metoda 

je tak ur itým kompromisem, jak zachovat vlastnosti neodkorn ných
strom  a sou asn  zhoršit podmínky pro množení k rovc .

P edevším bylo nutno stanovit ší i neporušeného pruhu k ry s lý-
kem tak, aby byl atraktivní pro nalétávající k rovce, avšak aby jeho 
ší ka nedovolovala k rovc m dokon it vývoj. Z p edb žné analýzy 
požerk  k rovc  (Ips typographus a I. amitinus) se ší e pruhu stano-
vila mezi t emi a p ti centimetry. Proškrabání bylo vždy až na d evo
a ší e proškrábnutí byla 3 – 5 mm. Výhodou této metody by m lo
být i narušení povrchu k ry p i zachování dostate ného rozsahu neod-
stran né ásti, tedy podmínek obecn  podporujících rychlejší rozklad 
ležících kmen .

S proškrabáváním k ry bylo zapo ato na ja e roku 2003. Na zákla-
d  délky larválních chodeb byla ší ka jednotlivých ponechaných pru-
h  k ry stanovena na maximáln  3 cm. Zkoušky byly provád ny na 
ležících kmenech v celkovém množství 50 ks. Proškrabání k ry muse-
lo být provedeno po celém obvodu kmene a rovnob žn  s jeho osou. 
Každý kmen byl takto ošet en od oddenku po vrcholkovou ást až do 
pr m ru kmene 20 cm (ošet ení je možné provést i na ten ím kmeni). 

Proškrabávání bylo provedeno na lesních správách eské Žleby, 
Srní a Prášily. Ležící kmeny jako klasické lapáky byly takto p iprave-
ny p ed rojením lýkožrout . Na lesní správ eské Žleby byly experi-
mentální lapáky p ipraveny 1. b ezna, na lesní správ  Srní 30. b ezna
a na lesní správ  Prášily 15. dubna. Úprava k ry proškrabáním byla 
provedena na lesní správ eské Žleby v termínu 10. – 14. 4. 2003, na 
Srní 5. – 7. 5. 2003 a na Prášilech 15. – 17. 4. 2003. Po átek rojení byl 
zaznamenán na eských Žlebech 9. 5. 2003, na Srní 15. 5. 2003 a na 
Prášilech také 9. 5. 2003. Pro lapáky se v tšinou použily smrky padlé 
p sobením v tru. K šet ení byly zvoleny lokality, kde napadení lapák
odpovídalo stupni „silný“. Na 50 ležících kmenech (lapácích) bylo 
celkem vyšet eno 416 požerk , z toho 331 Ips typographus a 85 Ips
amitinus. Na p ipravených lapácích se hodnotila úsp šnost dokon ení
vývoje larev. Stanovil se procentuální pom r všech larválních chodeb 
a t ch, kde se larvy úsp šn  zakuklily.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Stojící skupiny živých strom  ošet ených insekticidem
P i stromech ošet ených insekticidem do výše 5 m jsme sledovali 

distribuci náletu jako funkci vzdálenosti od feromonového odparníku. 
Sledováním vertikálního rozptylu náletu k rovc  pomocí textilních 
límc  ve výši 0,5; 1,5 a 2,5 m bylo zjišt no, že více než polovina 
z brouk  nalétnuvších na ošet enou ást kmene byla zachycena na 
límci umíst ném 0,5 m nad zemí, tedy na nejnižší jednometrové sekci 
mezi 0,5 a 1,5 m. Síla náletu na sekce situované výše postupn  klesá, 
jak ukazuje obrázek 1.

Krom  zjišt ní, že nálet je soust ed n na ošet enou ást, je d ležité,
kolik brouk  se zavrtá do vyšších ástí kmene, kam ošet ení nesahá. 
Tyto výsledky se výrazn  liší v závislosti na výši popula ní hustoty 
k rovc .

P i klasickém lesnickém hodnocení popula ní hustoty k rovc
(tedy p i rozlišování základního, zvýšeného a kalamitního stavu) byl 
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Obr. 1.
Poměr brouků odchycených do límců umístněných v různých výškách na stromu
Proportion of bark beetles captured to funnels situated in various height on tree
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za základního a zvýšeného stavu po et pokus  o zavrtání nad ošet-
enou sekcí minimální a nemohl ovlivnit zdravotní stav strom , jak 

ukazují výsledky v tabulce 1 (Borová Lada). V oblasti kalamitního 
stavu byly pokusy o zavrtání výrazn etn jší (tab. 1, Modrava), kdy 
stromy náporu k rovc  neodolaly. 

Sledováním horizontálního rozptylu náletu k rovc  na položenou 
textilii bylo zjišt no, že nejvíce odum elých brouk  bylo nalezeno do 
vzdálenosti 1,5 m od kmene, jak ukazuje obrázek 2. To sv d í o vhod-
né dávce aplikovaného insekticidu. P es zatraktivn ní feromonem a jen 
áste nou ochranu insekticidem lze konstatovat, že p ežití t chto sku-

pin strom  je vysoké. Z celkového po tu 744 strom  (v tšinou opako-

van  použitých) odum elo v pr b hu 4letého šet ení pouze 25 (3,4 %) 
strom  (7 jednotlivých strom  ve skupin  a 3 skupiny jako celek).

Za významný p ínos této metody lze bezesporu považovat snížení 
zásah  do citlivých porostních okraj  kácením lapák  a možnos-
ti využití uvnit  porost . Vyjdeme-li p i stanovení pot ebného po tu
lapák  klasicky z kalamitního základu a z výše zmín ného poznatku, 
že jedna skupina ošet ených strom  odpovídá zhruba 3 lapák m, pak 
instalací 124 skupin bylo ušet eno 372 smrk , které nebylo t eba jako 
lapáky kácet. 

Vzhledem k relativn  ne p íliš vysoko dosahujícímu chemickému 
ošet ení se ukázalo nutným umístit feromonový odparník co nejníže, 
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Obr. 2.
Poměr brouků odchycených v různých vzdálenostech na textilii umístněné kolem stromu
Proportion of bark beetles captured to textil layer placed on ground around tree

Vzorník ./
Sample tree no.

Po et závrt  – Modrava/
Number of entry holes - Modrava

Po et závrt  – Borová Lada/
Number of entry holes – Borová Lada

1 308 0
2 25 2
3 253 2
4 391 0
5 8 0

Pr m rný po et závrt /
Average number of entry holes 197 0,8

Tab. 1.
Po et závrt  nad neošet enou ástí kmene p i vysoké (Modrava) a nízké (Borová Lada) etnosti k rovce
Number of entry holes above non-treated part of trunk with low (Modrava) and high (Borová Lada) abundance of bark beetles

Tab. 2.
Mortalita larev lýkožrouta menšího a l. smrkového p i proškrabání k ry lapák
Mortality of larvae of Ips amitinus and I. typographus on trap trees partially debarked

Druh k rovce/
Bark beetle species

Po et vzork /požerk /
Number of sample/galleries

Po et larev/
Number of larvae

Po et p ežívajících larev/
Number of surviving larvae

Mortalita/
Mortality

I. amitinus 9/85 45,89 + 7,12 15,89 + 3,65 66 %

I. typographus 1 10/103 41,30 + 10,33 4,80 + 1,42 89 %

I. typographus 2 20/218 48,80 + 10,19 7,20 + 1,33 83 %
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prakticky na samou patu kmene. Z výsledk  testování otrávených 
lapák  vyplývá, že p i umíst ní feromonového odparníku výše na 
kmen nar stá po et pokus  o zavrtání nad neošet enou ást kmene.

Proškrabávání k ry pro omezení vývoje k rovc
Po n kolika p ípravných pokusech s r znou ší kou neporušené 

k ry byl pro rozsáhlejší šet ení zvolen jako optimální proužek o ší ce
3 cm. P i proškrabání v uvedené ší i (3 cm) z stává na kmeni cca 
90 % k ry. Užší proužky už jevily známky mén etného napadení, 
širší vykazovaly napadení zhruba stejné a poskytovaly k rovc m v tší
potravní nabídku. Oba druhy mají pon kud odlišné chování sami ek
a larev. Larvy lýkožrouta smrkového spot ebují více lýka a sami ky
kladou vají ka hust ji, larvy lýkožrouta menšího spot ebují mén  lýka 
a vají ka jsou kladena ve v tších rozestupech, z ehož vyplývá vyšší 
nabídka lýka pro larvy lýkožrouta menšího.

Mortalita p i stejné ší ce proužku je pro oba druhy odlišná 
– zatímco u I. amitinus iní jen 66 %, u Ips typographus dosahuje 
83 – 89 %. Vyšší mortalita u l. smrkového je patrn  d sledek hust ji
kladených vají ek, celkov  pon kud v tších larev a v tších nárok  na 
disponibilní plochu lýka. Jak však uvádí DUBBEL (1993), p i vysokých 
etnostech ani úplné odkorn ní s ú inností 93 % nezabezpe í pot eb-

nou redukci etnosti, když p ežívající ást populace dokáže nahradit 
zp sobené ztráty. Proto je tento zp sob ur en hlavn  pro oblasti, kde 
k rovec nedosáhl kalamitních hodnot.

P ežívají p edevším larvy blízko konc  mate ských chodeb, kte-
ré mají možnost uhnout do sm ru vícemén  paralelního s mate skou
chodbou. Pom rn  vysoká úmrtnost v d sledku proškrábávání k ry by 
mohla být zvýšena i lepší p ístupností larev pro blanok ídlé parazity, 
kte í vesm s kladou vají ka p es k ru a vzhledem k nevelké délce 
kladélka parazitují larvy jen v omezené vzdálenosti od povrchu. Vedle 
toho by další šet ení zasluhovala i skute nost, zda silnou restrikcí dis-
ponibilní potravy není ovlivn na i plodnost zbývajících dosp lc .

Další pozoruhodnou skute ností bylo, že se imaga na takto ošet e-
ných kmenech zavrtávají vesm s z boku rýh po proškrábnutí k ry. 

ZÁV R

Na základ  zjišt ných výsledk  možno metodu stojících skupin 
živých strom  zatraktivn ných feromonem a ošet ených insekticidem 
považovat za vhodnou dopl kovou metodu boje s lýkožroutem smrko-
vým. K tomuto záv ru nás vedou stávající poznatky:
• Sledováním vertikálního rozptylu náletu k rovc  pomocí tex-

tilních límc  ve výši 0,5; 1,5 a 2,5 m bylo zjišt no, že více než 
polovina z brouk  nalétnuvších na ošet enou ást kmene byla 
zachycena na límci umíst ném 0,5 m nad zemí, tedy na nejnižší 
jednometrové sekci mezi 0,5 a 1,5 m. 

• Sledováním horizontálního rozptylu náletu k rovc  na položenou 
textilii bylo zjišt no, že nejvíce odum elých brouk  bylo nalezeno 
do vzdálenosti 1,5 m od kmene, což sv d í o vhodné dávce apli-
kovaného insekticidu. 

• P i základním a zvýšeném stavu byl po et pokus  o zavrtání nad 
ošet enou sekcí minimální a nemohl ovlivnit zdravotní stav stro-
m . V oblasti kalamitního stavu byly pokusy o zavrtání výrazn
etn jší, kdy stromy náporu k rovce neodolaly. P es zatraktivn ní

feromonem a jen áste nou ochranu insekticidem lze konstatovat, 
že p ežití strom  p i této metod  je vysoké.

Proškrabávání k ry za ú elem snížení reproduk ního úsp chu
k rovc  se rovn ž osv d ilo za ur itých podmínek, když její úsp š-
nost závisí na druhu k rovce, proti kterému se aplikuje. Zaznamenaná 
mortalita byla rozdílná pro dva nejd ležit jší druhy (Ips typographus, 
I. amitinus), které se v pokusech hodnotily:
• P i stejné ší ce proužku inila u Ips amitinus jen 66 %, u I. typo-

graphus dosahovala 83 – 89 %.

Poděkování:
 Práce na přípravě článku byly částečně podpořeny gran-tem NAZV 
č. QH 81136.
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Unconventional management strategies of eight-toothed spruce bark beetle
– Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytidae)

Summary

Bark beetles have been often serious pests in spruce monocultures but also in close-to-nature forests in the last decades. There is a long-term 
discussion about possibility of sanitary cutting of trees infested by bark beetles particularly in strictly protected areas. Strictly protected zones of 
natural parks become often the areas with large-scale bark beetles outbreaks. According to nature conservation authorities, some control strate-
gies are applicable in strictly protected zones and/or on their edges. Under the conditions of Šumava Mts. National Park and its protection zones 
there is possibility for application of several modifi ed methods of bark beetles control (depending on zone status mainly). The most important 
method generally may be partial debarking of trees (when 3 cm wide bark stripe indicated optimal result) infested by bark beetles by using 
debarking adapter powered by chain saw engine. Mortality is higher in case of Ips typographus (83 – 89%) while experiments with I. amitinus
showed only 66% mortality of larvae. Generally, mainly larvae close to ends of maternal tunnels survived, because of higher food supply here. 
This method has low impact to the environment and hardly any other method can compete with it in speed and effectiveness. The use of groups 
of standing trees treated by pheromone baits and insecticide has the great advantage for protection of unstable forest edges as well as for protec-
tion of living trees which need not be cut down and used for conventional trap trees preparation. Only 25 trees have died (7 individual trees and 
3 groups as a whole) of total number of 744 trees included in experiments during 4-year treatment. The method cannot be used in strict nature 
protection zone, because of the negative impact of insecticides.
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