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Fiala T. 2021: Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v přírodní rezervaci Vladař. (The bark beetles (Coleo
ptera: Curculionidae: Scolytinae) in the Vladař Nature Reserve). Západočeské entomologické listy 12: 59-64, 3-12-2021
Abstract. The data on the bark and ambrosia beetles community of the Vladař Nature Reserve are summarised in the
paper. Altogether twenty-five species were found at the locality. Rarer species found include Trypophloeus binodulus
(Ratzeburg, 1837), Cryphalus intermedius (Ferrari, 1867) and Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837). An exceptional
record is also an inhabitant of mountain spruces, Xylechinus pilosus (Ratzeburg, 1837). Its occurrence is probably related to the inverse climate in the canyon of the Střela River. Two invasive ambrosia beetles, Cyclorhipidion bodoanum
(Reitter, 1913) and Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894), were also found.
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ÚVOD

CHRAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Kůrovci jsou zástupci broučí fauny, jejichž vývoj
probíhá hlavně ve dřevinách. Proto větší diverzita dřevin a jejich umístění v rozličném typu terénu
dává předpoklad větší diverzity kůrovců (Hulcr et
al. 2008, Kirkendall et al. 2015). Přírodní rezervace Vladař tyto podmínky splňuje (viz Charakteristika území). Přes vysokou přírodní atraktivnost této
lokality v ní dosud nebyl uskutečněn systematický
průzkum brouků (Coleoptera). V letech 1977–1979
zde byl proveden pouze všeobecný výzkum bioty, který zaznamenal pouze 14 druhů brouků (Nesvadbová et al. 1979). Předkládaná studie přináší
recentní poznatky o fauně kůrovců (Curculionidae:
Scolytinae) na území PR Vladař. Výsledky průzkumu už byly částečně publikovány (Fiala & Knížek
2020, Fiala et al. 2021, Holuša et al. 2021). Fauna
kůrovců Karlovarského kraje nebyla zatím souborně
zpracována. Existuje pouze několik studií, které se
kůrovcům na Karlovarsku věnují, historický soupis
z počátku 20. století (Kutschera 1902) a jednotlivé
nálezy uvádí Pfeffer (1955). Ze současné doby je to
např. seznam kůrovců z NPP Komorní hůrka (Fiala
2019), přehled kůrovců z EVL Bystřina – Lužní potok na Ašsku (Benedikt 2011), podrobná faunistika
z chebského okresu ke kůrovci Phloeotribus rhododactylus (Marsham, 1802) (Fiala & Holuša 2020)
a několik údajů z Žihelska, těsně za hranicí Karlovarského kraje (Týr 2021).

PR Vladař se nachází 3,5 km jihovýchodně od města
Žlutice. Rozkládá se na ploše 121,56 ha (Obr. 1). Jedná se o izolovaný povrchový čedičový výlev ve tvaru stolové hory, který souvisí s činností doupovského
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Obr. 1. Mapa PR Vladař (světle zelená plocha) s vyznačeným umístěním lapačů (1 – lapač Theysohn s 96% etanolem, 2 – lapač Theysohn s Pheagr–IT (α-pinen + terpen);
fialově je vyznačeno území, které bylo ponecháno samovolnému vývoji (převzato z webgis.nature.cz).
Fig. 1. Map of the Vladař Nature Reserve (light green area)
with indication of traps position (1 – Theysohn trap baited
with 96% ethanol, 2 – Theysohn trap baited with Pheagr–IT (α-pinene + terpene); the area left to a spontaneous
development is indicated in purple (adopted from webgis.
nature.cz).

stratovulkánu. Lokalita leží v rozpětí nadmořských
výšek 510–693 m. Klimatická oblast je mírně teplá
(MT4), průměrné roční srážky jsou 525 mm a průměrná teplota 7 °C (Hrčka 2011). Oblast Žluticka
je ovlivňována západním větrem a na severu navazuje na velice suchou krajinu jižního Žatecka v závětří Doupovských hor. Na vulkanických výchozech
se projevuje vrcholový fenomén, který vede k extrémním podmínkám pro vegetaci, v údolí nedaleké
řeky Střely zase teplotní inverze (Culek 1996, Kučera 1997). V rovinaté vrcholové části je menší centrální sníženina lemovaná nepatrně zvýšenými okraji, které přecházejí ve svahy s výrazným sklonem,
na nichž se vyskytují četné sutě a kamenná moře.
Svahy jsou v závislosti na orientaci a morfologii terénu porostlé dubohabřinami svazu Galio-Carpinetum, suťovými lesy svazu Tilieto-Acerion a acidofilními doubravami svazu Quercion roboris. Z dřevin
převládá dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá
(Tilia cordata) a habr obecný (Carpinus betulus).
V inverzních polohách se vyskytují buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba) a javory
(Acer spp.). Severní část je porostlá smrkem ztepilým
(Picea abies) a ve východní a jižní části se vyskytují nepůvodní dřeviny, borovice černá (Pinus nigra)
a modřín opadavý (Larix decidua) (Hrčka 2011).
V roce 2014 bylo v centrální části vymezeno území
pro samovolný vývoj na ploše 12,63 ha (Krejzek et
al. 2014) (Obr. 1).

METODIKA A MATERIÁL
Faunistické údaje byly zjištěny vlastním sběrem.
Průzkum se uskutečnil dvakrát měsíčně od dubna
do konce srpna v roce 2020 na celé ploše PR. Sběr
materiálu byl prováděn na napadených stromech odchytem kůrovců pod kůrou v požercích. K odchytu
byly také využity lapače Theysohn. V jednom z nich
byl dne 2.V.2020 nainstalován feromonový odparník Pheagr-IT a v druhém dne 8.IV.2020 byl jako
volatilní látka použit 96% etanol (perforovaný pytlík s molitanem; Steininger et al. 2015). Etanol byl
jednou za 14 dní doplňován. Feromonový odparník
byl vyměněn dne 27.VI.2020 za směs terpenu a α-pinenu v poměru 1:1. Umístění lapačů je znázorněno
na Obr. 1. Dokladový materiál je uložen na Správě
CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně. Determinaci provedl autor pomocí dostupných klíčů (Pfeffer
1955). Systematika a nomenklatura je uvedena dle
práce Alonso-Zarazaga et al. (2017) a Johnson et
al. (2020). Přehled zkratek: ČR – Česká republika;
EVL – evropsky významná lokalita; CHKO – chráněná krajinná oblast; NPP – národní přírodní památka; PR – přírodní rezervace; ex. – exemplář/-e.

PŘEHLED NÁLEZŮ
Curculionidae: Scolytinae
Corthylini
Pityophthorus pityographus pityographus (Ratzeburg, 1837)
Běžný polyfágní druh. V PR zjištěn na tenkých větévkách vyvrácené jedle bělokoré.
Cryphalini
Cryphalus intermedius (Ferrari, 1867) (Obr. 2)
Druh, který je vázán na modřín. V minulosti byl
v Česku znám pouze z Moravy (Pfeffer 1955), teprve nedávno byl publikován jako nový druh pro Čechy
z jižních Čech a z Vladaře (Fiala & Knížek 2020).
Dva ex. byly nalezeny ve vrcholové části pokáceného
modřínu v části, kde se větev napojuje na kmen.
Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837)
Vzácněji se vyskytující druh, který je převážně vázán
na jedle. V PR byl nalezen 1 ex. na silnější spadlé
větvi jedle bělokoré. Podrobnější údaje o výskytu
ve Slavkovském lese uvádí Fiala (2020).
Dryocoetini
Dryocoetes villosus villosus (Fabricius, 1792)
Nepříliš hojný druh lužních a lesostepních doubrav
(Pfeffer 1955). V PR byl chycen 1 ex. do lapače
s α-pinenem a terpenem.
Ernoporini
Ernoporus tiliae (Panzer, 1793)
Druh, který je vázán hlavně na lípy (Tilia spp.). Preferuje osluněné lípy podél cest, kde napadá usychající nebo zlomené větévky (Broome 2006, Hellrigl
2012). V PR byl nalezen uvnitř porostu na větévkách
vyvrácené osluněné lípy.
Hylurgini
Tomicus minor (Hartig, 1834)
Velmi běžný druh borů. V PR nalezen hojně na borovici lesní (Pinus sylvestris).
Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758)
Velmi běžný druh borů. V PR nalezen velmi hojně
na borovici lesní.
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Xylechinus pilosus (Ratzeburg, 1837)
Význačný druh horských smrčin (Pfeffer 1955).
V PR byl odchycen 1 ex. do lapače s Pheagr-IT. Jeho
výskyt v PR pravděpodobně souvisí s nedalekými inverzními polohami v údolí řeky Střely.
Ipini
Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827)
Velmi běžný druh borů. V PR hojně nalezen na větvích i kmíncích borovic. V případě přemnožení se
z něho stává významný škůdce borovic (Foit 2007,
Siitonen 2014).
Ips cembrae (Heer, 1836)
Běžný druh vázaný na modříny. V PR nalezen velmi
hojně na kmenech i větvích modřínů.
Ips typographus (Linnaeus, 1758)
Velmi hojný kalamitní škůdce. V PR nalezen na smrcích a v lapači s Pheagr-IT.
Pityogenes bidentatus (Herbst, 1783)
Běžný druh napadající tenčí větve různých druhů bo-

Obr. 2. Cryphalus intermedius. Foto: Zbyněk Kejval.
Fig. 2. Cryphalus intermedius. Photo: Zbyněk Kejval.
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rovic. V PR byl zjištěn hojně na větévkách borovice
lesní.
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1760)
Běžný polyfágní kalamitní škůdce. Obsazuje větve
nebo kmínky mladších stromů. V PR zjištěn na smrku, modřínu a odchycen do lapače s Pheagr-IT.
Phloeosinini
Phloeosinus thujae (Perris, 1855)
Málo běžný druh napadající v Česku hlavně jalovce
(Juniperus communis) a méně často zeravy (Thuja
spp.) (Fiala & Holuša 2019). V PR byly nalezeny
2 ex. na jalovcích silně zastíněných a poškozených
zvěří.
Polygraphini
Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758)
Velmi běžný druh na zastíněných oslabených jehličnanech (Pfeffer 1955). V PR nalezen hojně v požercích na smrku a v lapači s Pheagr-IT.

Scolytini
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)
Běžný oligofágní druh doubrav. Obsazuje hlavně
silnější větve dubů, při přemnožení napadá i kmeny
(Knížek 2002). V PR nalezen hojně na spadaných
dubových větvích.
Scolytus mali (Bechstein, 1805)
Běžný oligofágní druh napadající různé ovocné dřeviny. V PR zjištěn velmi hojně na třešních (Prunus
spp.).
Scolytus multistriatus (Marsham, 1802)
Běžný druh napadající různé druhy jilmů, obsazuje
kmeny a větve se slabší kůrou. V PR zjištěn na jilmu
drsném (Ulmus glabra).
Scolytus ratzeburgii (E. W. Janson, 1856)
Běžný druh napadající různé druhy bříz. Obsazuje
kmeny a jeho žír je lehce rozpoznatelný díky větracím otvorům v kůře. V PR byl hojně zjištěn na bříze
bělokoré (Betula pendula) na vrcholu Vladaře.
Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)
Běžný druh napadající různé druhy jilmů, obsazuje
kmeny se silnější kůrou. V PR zjištěn na jilmu drsném.
Trypophloeini
Trypophloeus binodulus (Ratzeburg, 1837)
Řídce se vyskytující druh napadající různé druhy topolů (Pfeffer 1989). V PR byl nalezen 1 ex. v tenké
větvičce vyvráceného topolu osiky (Populus tremula). Ze stejné lokality druh uvedl Benedikt et al.
(2021). Nejbližší známá lokalita dalšího výskytu je
Žihle (Týr 2021).

Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894)
Nyní běžně se vyskytující invazní ambroziový kůrovec. Napadá hlavně měkké listnáče, ale byl popsán
i z dubu (Kvamme et al. 2020). Původem je z východní Asie (Alonso-Zarazaga et al. 2017). V PR byl
chycen do lapače s 96% etanolem pouze v dubnu
(9 ex.). V Karlovarském kraji byl zjištěn u Toužimi
(Tájková et al. 2018), v Lokti (Holuša et al. 2021)
a Nejdku (Benedikt et al. 2021).
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)
Běžný, široce polyfágní ambrosiový kůrovec.
V PR hojně chytán do lapače s 96% etanolem.
DISKUSE A ZÁVĚR
V rámci jednoročního průzkumu v PR Vladař bylo
zjištěno 25 druhů kůrovců. V porovnání s daleko
menším územím Komorní hůrky, kde bylo nalezeno
20 druhů (Fiala 2019), to není až takový výrazný
rozdíl. Významně bohatší je však tato lokalita z hlediska výskytu vzácnějších druhů. Z nalezených druhů
lze za významné považovat Trypophloeus binodulus,
Cryphalus intermedius a C. piceae. O něco častější výskyt v Česku mají nalezené druhy Dryocoetes
villosus a Phloeosinus thujae. K šíření invazních
kůrovců v Evropě významnou měrou přispívá člověk, zejména kamionovou dopravou, ale i dalšími
způsoby zavlékání cizích druhů na vzdálené lokality
(Hulme 2009, Gallardo et al. 2017). Z těchto důvodů není překvapivé zjištění dvou druhů invazních
kůrovců, Cyclorhipidion bodoanum a Xyleborinus
attenuatus, v PR Vladař. Výskyt kůrovce horských
smrčin, druhu Xylechinus pilosus, je v lokalitě výjimečný a nejspíše souvisí s inverzními polohami
v údolí nedaleké řeky Střely. Pro smrk je úzký kaňon
řeky Střely s inverzním klimatem možnou přirozenou
lokalitou, podobně se smrk vyskytuje i v údolí řeky
Sázavy (Žďárská 2005).

Xyleborini
Anisandrus dispar (Fabricius, 1792)
Běžný ambroziový kůrovec napadající různé listnáče.
V PR byl hojně chytán do lapače s 96% etanolem.
Cyclorhipidion bodoanum (Reitter, 1913)
Invazní polyfágní ambroziový kůrovec. Prvonález pro Česko pochází právě z Vladaře (Fiala et
al. 2021). Celkem bylo do lapače s 96% etanolem
chyceno 13 ex. Druh původem z východní a jihovýchodní Asie (Park et al. 2020, Smith et al. 2020).
Upřednostňuje rozvolněnější doubravy (Bouget et
al. 2013). Fotografie jedince z PR Vladař je zobrazena v článku Fiala et al. (2021).
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ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady) za determinaci jedinců C. intermedius a Cyclorhipidion bodoanum.
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