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Abstract. The Kladské rašeliny (peat bogs) National Nature Reserve (NNR) belongs among several localities in the 
world, where the bog pine, Pinus uncinata subsp. uliginosa, occurs. The author conducted a study to detect the species 
diversity of bark beetles on the bog pine at this locality during the years 2016–2017. Ten species of bark beetles were 
found and compared with the list of bark beetles attacking the bog pine in the South Bohemia. The most important 
species recorded on the bog pine in the Kladské rašeliny NNR is Ips amitinus. Its population is in a progradation phase. 
Newly, the great spruce bark beetle, Dendroctonus micans, was recorded to feed on the bog pine. The bog pine stands 
in the studied area are obviously under lots of stress due to climatic conditions (e.g. drought) and game (tree injury 
from antler rubbing and winter feeding on bark and twigs). If the stress factors will persist,  the bark beetle outbreaks 
and damages to the bog pine stands are to be expected in the near future.
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ÚVOD

Změny klimatu mají přímý vliv na početnost škůd-
ců na dřevinách (Mattson & Haack 1987, Brang 
1988, Csóka 1997, Dobbertin et al. 2001, Battis-
ti et al. 2006, Jactel et al. 2012, Klapwijk et al. 
2012, Marini et al. 2012). Aktuální poznání diverzity 
kůrovcovitých brouků na méně častých nebo ochra-
nářsky významných dřevinách přináší velmi cenné 
informace, potenciálně užitečné při ochraně těchto 
dřevin. U zmíněných dřevin zanedbání ochrany proti 
škůdcům může přinést zásadní ohrožení jejich výsky-
tu. Borovice blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa) 
je v červeném seznamu vedena jako ohrožená (EN) 
(Grulich 2017). Změny klimatu představují pro bo-
rovice zásadní ohrožení (Bigler et al. 2006, Aguadé 
et al. 2015). Hlavně sucho může mít vliv na boro-
vici blatku díky její vazbě na podmáčené rašelinné 
půdy. Velké výkyvy hladiny podzemní vody jsou vý-
znamným stresorem ovlivňujícím fyziologii borovice 
blatky a její odolnost vůči biotickým vlivům (Mach 
2007, Kučerová 2011).
Historie systematické klasifikace borovice blatky 
je velice komplikovaná. Podle posledních výzkumů 
je to poddruh borovice zobanité (Pinus uncinata), 
který je subendemickým taxonem rostoucím na ně-

kolika místech ČR s malým přesahem do Němec-
ka, Rakouska a Polska (Businský 2009). Podrobný 
rozbor genetických souvislostí s historickým vývo-
jem taxonu popisují Businský (2009) a Businský & 
Kirschner (2010). 
Díky komplikovanosti systematického hodnocení bo-
rovice blatky a geografickému rozšíření, kdy se bo-
rovice blatka popisovala z celé Evropy pod různými 
jmény, jsou jednotlivé studie o kůrovcích na borovici 
blatce nepřehledné. Pouze Roubal (1934), Pfeffer 
(1950, 1989) a částečně Spitzer & Zumr (1982) se 
věnovali výskytu kůrovců na borovici blatce v rámci 
jejího dnes uznávaného rozšíření. Přesto A. Pfeffer 
uvádí pro borovici blatku mnoho zmatečných syno-
nym (Pfeffer 1989). Těmto nepřesnostem se nevy-
hnul ani v další publikaci (Pfeffer 1995), kde sice 
píše o kůrovcích na Pinus rotundata s podtitulem 
Pinus uncinata, ale z území, kde se borovice blatka 
nevyskytuje. Roubal (1934) popisuje kůrovce z bo-
rovice blatky (pod názvem Pinus uncinata) z lokalit 
Jakule, Těšínov a Nové Hrady v Třeboňské pánvi 
a Pfeffer (1950), taktéž pod názvem Pinus uncinata, 
z NPR Rejvíz v Jeseníkách. 
Také jiní autoři uvádějí kůrovce na dalších druzích 
borovic, které jsou nebo byly považovány za rodi-
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čovské taxony borovice blatky, případně jejich syno-
nyma, jedná se o Pinus mugo (Pfeffer 1932, 1946, 
1949, 1950, 1976a, 1976b, 1984, Balachowsky 
1949, Nunberg 1981, Basset 1985, 1988, Battisti 
& Gallo 1987, Stauffer & Zuber 1998, Knížek 
2005, Masutti et al. 2005, Jurc & Bojović 2006, 
Zahradník 2007, Davis et al. 2008, Holuša et al. 
2012, Lubojacký 2012, Nikulina 2014, Nikulina 
et al. 2015), Pinus uncinata (Pfeffer 1940, Carle 
1975, Sanchez & Alonso 1986, Grégoire 1988, 
Dajoz 1990, Riba 1996, Fernández 1999, Dominik 
2003, Davis et al. 2008) a Pinus rotundata (Pfeffer 
1946, 1976a, 1976b, Spitzer & Zumr 1982, Stauf-
fer & Zuber 1998).
Na území NPR Kladské rašeliny proběhl výzkum 
brouků v roce 2011 (Benedikt 2011) a v širším úze-
mí EVL Kladské rašeliny v roce 2013 (Benedikto-
vá 2014). Obě studie uvádějí seznam kůrovců, ale 
bez souvislosti s hostitelskou dřevinou. Širší prů-
zkum z let 1980–1983 byl z hlediska brouků jen po-

vrchní a žádné kůrovce nezaznamenal (Beránková 
1983).

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

NPR Kladské rašeliny se nachází v CHKO Slavkov-
ský les u obce Kladská. Rezervace byla vyhlášena 
31.12.1933. Rozkládá se na ploše 306,09 ha a skládá 
se z 5 částí – Tajga, Paterák, Husí les, Malé rašelini-
ště a Lysina. Borovice blatka (Obr. 1) roste v částech 
Tajga, Paterák, Malé rašeliniště a Husí les, zatímco 
na Lysině roste její kříženec, borovice vystoupavá 
Skalického (Pinus × ascendens nothosubsp. skalickyi; 
Businský & Kirschner 2010; Obr. 2). V roce 1990 
proběhlo úspěšné vysazení borovice blatky na kala-
mitních plochách na obvodu Lysiny na ploše 1,42 ha 
(Obr. 3). Celkové plošné zastoupení borovice blat-
ky a borovice vystoupavé v NPR Kladské rašeliny 
a okolí činí 90,59 ha (Anonymus 2014). Nadmořská 
výška lokalit je mezi 800 a 850 m, část Lysina leží 
výše, a to mezi 920–950 m. Průměrná roční teplota 
se pohybuje mezi 4–5 °C a průměrné roční srážky 
jsou 800–1000 mm. Významným klimatickým fak-
torem je zde vysoká relativní vlhkost vzduchu s čas-
tým výskytem mlh. Podloží je z geologického hle-
diska monotónní, tvořené krystalickými horninami 
sasko-vogtlandského paleozoika. Vznik rašelinišť je 
ovlivněn slabě mineralizovaným podložím chudým 
na rozpustné látky, chybí vrstva slatiny a rašeliní-
ko-suchopýrová rašelina nasedá přímo na minerální 
podklad. Mocnost rašelinové vrstvy dosahuje max. 
590 cm (Pokorný 2013).

METODIKA

Průzkum byl prováděn individuálními pochůzkami Obr. 1. Borovice blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa), 
Paterák. Foto: Tomáš Fiala.
Fig. 1. The bog pine (Pinus uncinata subsp. uliginosa), 
Paterák. Photo: Tomáš Fiala.

Obr. 2. Borovice vystoupavá Skalického (Pinus × ascen-
dens nothosubsp. skalickyi), Lysina. Foto: Tomáš Fiala.
Fig. 2. The peat pine (Pinus × ascendens nothosubsp. ska-
lickyi), Lysina. Photo: Tomáš Fiala.

Obr. 3. NPR Kladské rašeliny: 1 – Lysina, 2 – Tajga, 
3 – Husí les, 4 – Malé rašeliniště, 5 – Paterák, 6 – plochy 
zalesněné blatkou v roce 1990 (zdroj: webgis.nature.cz).
Fig. 3. Kladské rašeliny NNR: 1 – Lysina, 2 – Tajga, 
3 – Husí les, 4 – Malé rašeliniště, 5 – Paterák, 6 – areas 
afforested by the bog pine in 1990 (source: webgis.nature.
cz).
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(dvakrát měsíčně) v období červen až srpen v letech 
2016–2017. Sběr materiálu byl prováděn na napade-
ných stromech odchytem kůrovců pod kůrou v požer-
cích. K odchytu nebylo využito feromonových pastí, 
protože na níže uvedené druhy neexistují feromony 
(s výjimkou u druhů Trypodendron lineatum (Oli-
vier, 1795) a Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 
1760)) a zároveň to nejsou monofágové specializo-
vaní pouze na borovici blatku. Využití požerků k ur-
čení druhů, bez odchytu imág, bylo použito pouze 
u Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) a Trypo-
dendron lineatum, jejichž jednoznačnou determinaci 
lze provést na základě praktické nezaměnitelnosti po-
žerků (Pfeffer 1989). Dokladový materiál je uložen 
na Správě CHKO Slavkovský les, Mariánské Láz-
ně. Determinaci provedl autor pomocí klíče (Pfef-
fer 1989). Systematika a nomenklatura je uvedena 
dle práce Löbl & Smetana (2011). Použité zkratky: 
CHKO – chráněná krajinná oblast, NPR – národní 
přírodní rezervace, PR – přírodní rezervace, EVL – 
evropsky významná lokalita.

PŘEHLED NÁLEZŮ

Tribus Corthylini
Pityophthorus glabratus (Eichhoff, 1878) 
Místy hojný tyrfofilní oligofágní druh biomu opada-
vých listnatých lesů (Pfeffer 1976a, 1976b, 1995). 
Z příbuzných borovic byl zjištěn na Pinus mugo 
(Basset 1985, Battisti & Gallo 1987, Pfeffer 
1989, 1995), P. uncinata (Pfeffer 1940) a P. rotun-
data (Pfeffer 1976b). Z jihočeské borovice blatky 
ho udává Roubal (1934), Pfeffer (1976a, 1989) 
a Spitzer & Zumr (1982) a z NPR Rejvíz Pfeffer 
(1950). V NPR Kladské rašeliny nalezen v částech 
Paterák, Tajga a Husí les na silnějších částech termi-
nálního výhonu blatkového náletu společně s Pityo-
genes quadridens nebo s P. bidentatus. Vytváří hvěz-
dicovité požerky. Z Pateráku ho uvádějí i Benedikt 
(2011) a Benediktová (2014).

Pityophthorus pityographus pityographus (Ratze-
burg, 1837)
Hojný polyfágní euroturanský druh (Battisti & 
Gallo 1987). Z příbuzných borovic byl zjištěn 
na Pinus mugo (Pfeffer 1932, 1976b, 1995, Battisti 
& Gallo 1987, Nikulina et al. 2015) a na P. unci-
nata (Dominik 2003). Z jihočeské borovice blatky 
ho udává Pfeffer (1989). V NPR Kladské rašeliny 
nalezen pouze v části Lysina na zvěří poškozené bo-
rovici vystoupavé, na poléhavém kmínku o průměru 
5 cm. Vytváří hvězdicovité požerky.

Tribus Hylastini
Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813)
Běžný polyfágní eurosibiřský druh. Z příbuzných 

borovic byl zjištěn na Pinus mugo (Pfeffer 1976a, 
1995, Basset 1985, 1988) a P. uncinata (Sanchez & 
Alonso 1986). Z jihočeské borovice blatky ho udá-
vá Roubal (1934) a Pfeffer (1976a, 1989). V NPR 
nalezen v části Tajga na silnějších blatkách na kme-
nech o průměru 20 cm. Na základě nálezů požerků 
lze předpokládat jeho výskyt i v Pateráku. Vytváří 
požerky v dolní části botkovitě rozšířené.

Tribus Hylurgini
Dendroctonus micans (Kugelann, 1794)
Běžný eurosibiřský druh. Je to náš největší kůrovec 
o délce až 9 mm. Z příbuzných borovic byl zjištěn 
na Pinus mugo (Davis et al. 2008) a P. uncinata 
(Carle 1975, Grégoire 1988, Davis et al. 2008). 
Borovice blatka dosud nebyla popsána jako hostitel-
ská dřevina. V NPR nalezen v části Tajga. Napadá 
staré borovice blatky (věk 170+), obsazuje zde ba-
zální části kmenů (Obr. 4). Vytváří plošné požerky 
s charakteristickými závrty s pryskyřičnými výrony. 
V Turecku a Gruzii způsobuje kalamitní hospodářské 
škody na smrcích (Lukášová & Holuša 2011).

Tribus Ipini
Ips amitinus (Eichhoff, 1871)
Běžný polyfágní druh biomu opadavých listnatých 
lesů, vyskytující se po celé Evropě, je znám jako 
jeden z důležitých sekundárních škůdců na smrku 
(Witrylak 2008). Z příbuzných borovic byl zjištěn 
na Pinus mugo (Pfeffer 1976a, 1995, Stauffer & 
Zuber 1998, Jurc & Bojović 2006, Holuša et al. 
2012, Lubojacký 2012, Nikulina et al. 2015). Z ji-
hočeské borovice blatky ho udává Roubal (1934) 
a Pfeffer (1976a, 1989). V NPR Kladské rašeliny se 
vyskytuje velmi často na starých borovicích blatkách 
(věk 170+) ve všech částech mimo Lysinu. Napade-
ní borovice blatky v NPR má progradační charakter. 
Rozšíření napadení je způsobeno stresovým chřad-

Obr. 4. Pryskyřičné výrony na blatce způsobené Dendroc-
tonus micans, Tajga. Foto: Tomáš Fiala.
Fig. 4. Resin tubes on the bog pine caused by Dendrocto-
nus micans, Tajga. Photo: Tomáš Fiala.
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nutím blatky (velké kolísání hladiny podzemní vody 
díky suchu; Kučerová 2011). Obsazuje část kmene 
borovice blatky s tlustou borkou do max. výše 6 m 
a vytváří požerky s tříramennými matečnými chodba-
mi (Obr. 5). Z Pateráku ho uvádí Benedikt (2011).

Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784)
Běžný eurosibiřský tyrfofilní druh (Pfeffer 1976a, 
1995). Z příbuzných borovic byl zjištěn na Pinus 
mugo (Balachowsky 1949, Basset 1985, Battisti 
& Gallo 1987, Pfeffer 1989, 1995, Masutti et al. 
2005) a P. uncinata (Sanchez & Alonso 1986, Riba 
1996, Fernández 1999, Dominik 2003). Z jihočeské 
borovice blatky ho udává Roubal (1934) a Pfeffer 
(1946, 1976a, 1989) a z NPR Rejvíz Pfeffer (1950). 
V NPR byl nalezen v částech Malé rašeliniště, Husí 
les a Tajga, kde obsadil koncové větévky nárostu 
borovice blatky o průměru 7 mm, silnější části ob-
sadil Pityophthorus glabratus. V Malém rašeliništi 
P. bidentatus napadl koncové větévky napůl vyvrá-
cené borovice blatky (Obr. 6). Požerky jsou hvězdi-
covité.

Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1760)
Běžný eurosibiřský druh, v ČR je vedený jako ka-
lamitní škůdce. Napadá hlavně smrkové mlaziny. 
Z příbuzných borovic byl zjištěn na Pinus mugo 
(Pfeffer 1950, 1976a, 1995, Basset 1985, Battisti 

& Gallo 1987, Zahradník 2007, Nikulina et al. 
2015). Z borovice blatky ho udává Roubal (1934), 
Pfeffer (1989) a Zahradník (2007). V NPR nalezen 
v částech Tajga a Husí les. Obsadil zde zvěří poško-
zené nárosty borovice blatky. Vytváří hvězdicovitý 
požerek, jehož snubní komůrka je u smrku ukryta 
v lýku, u borovic je patrná i na běli. Benedikt (2011) 
a Benediktová (2014) ho uvádějí z Tajgy.

Pityogenes quadridens (Hartig, 1834)
Běžný eurosibiřský druh nížin a pahorkatin napada-
jící borovice (Pfeffer 1989). Z příbuzných borovic 
byl zjištěn na Pinus mugo (Nikulina et al. 2015) 
a P. uncinata (Sanchez & Alonso 1986). Z jihočes-
ké borovice blatky ho udává Roubal (1934) a Pfef-
fer (1976a, 1989). V NPR nalezen v části Paterák, 
kde obsadil slabší část terminálního výhonu blatko-
vého náletu společně s Pityophthorus glabratus. Vy-
tváří hvězdicovitý požerek. Benedikt (2011) ho uvá-
dí z Tajgy.

Tribus Polygraphini
Polygraphus grandiclava (C.G. Thomson, 1886)
Nepříliš hojný polyfágní druh biomu opadavých list-
natých lesů. Napadá třešně (Prunus spp.) a jehlična-
ny (Pfeffer 1989, Avtzis et al. 2008). Z příbuzných 
borovic je uváděn z Pinus mugo (Pfeffer 1976a, 
1989, 1995, Nunberg 1981, Battisti & Gallo 

Obr. 5. Blatka napadená Ips amitinus a Phaenops cyanea, 
Husí les. Foto: Tomáš Fiala.
Fig. 5. The bog pine attacked by Ips amitinus and Phae-
nops cyanea, Husí les. Photo: Tomáš Fiala.

Obr. 6. Výhony blatky napadené Pityogenes bidentatus, 
Paterák. Foto: Tomáš Fiala.
Fig. 6. Shoots of the bog pine attacked by Pityogenes 
bidentatus, Paterák. Photo: Tomáš Fiala.
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1987, Knížek 2005, Nikulina 2014, Nikulina et al. 
2015). Z jihočeské borovice blatky ho udává Pfef-
fer (1989) a z NPR Rejvíz Pfeffer (1950). V NPR 
nalezen v částech Tajga a Lysina. V Tajze obsadil 
odrostlé cca 4 m vysoké nálety borovice blatky, kde 
napadl spodní část kmínku. Na Lysině napadl zvě-
ří poškozené poléhavé větve borovice vystoupavé 
(Obr. 7). Na základě nálezu požerku lze předpokládat 
jeho výskyt i v Pateráku. Vytváří široké hvězdicovité 
požerky.

Tribus Xyloterini
Trypodendron lineatum (Olivier, 1795)
Běžný polyfágní eurosibiřský druh. Znám jako tech-
nický škůdce dřeva, larvy se neživí dřevem, ale am-
brosiovým podhoubím, jež do matečných chodeb 
zavlekla samička. Z příbuzných borovic je uváděn 
z Pinus uncinata (Dajoz 1990). Z jihočeské borovi-
ce blatky ho udává Pfeffer (1976a, 1989). V NPR 
zjištěn na základě požerků ve všech částech vyjma 
Lysiny. Příbuzný T. laeve Eggers, 1939 preferuje 
smrky a borovici lesní (Pinus sylvestris; Pfeffer 
1995), v ČR není tolik rozšířený (Lukášová et al. 
2012, Lukášová & Holuša 2014).

ZÁVĚR

V NPR Kladské rašeliny bylo během výzkumu zjiš-
těno 10 druhů kůrovců vyskytujících se na borovici 
blatce. Z bioindikačních druhů přirozenosti blatko-
vých rašelinišť (viz Pfeffer 1976a) byli nalezeni 
dva kůrovci, Pityophthorus glabratus a Pityogenes 
bidentatus. 
V ČR neproběhl v posledních letech výzkum na vý-
skyt kůrovců na borovici blatce. Poslední seznam 
kůrovců na jihočeské borovici blatce je z roku 1989 
(Pfeffer 1989). Soupis kůrovců z Pinus rotundata 
z roku 1995 (Pfeffer 1995) nelze brát jako směro-
datný, protože uvádí borovici blatku z území, kde se 

nevyskytuje. A. Pfeffer uvádí z jižních Čech z blat-
ky 16 druhů kůrovců a Roubal (1934) také 16 dru-
hů. Z NPR Kladské rašeliny je 9 druhů shodných. 
Pro druh Dendroctonus micans je zde borovice blat-
ka uvedena jako nová hostitelská dřevina. Z lesnic-
ky významných kůrovců chybí v NPR Tomicus pi-
niperda (Linnaeus, 1758) a T. minor (Hartig, 1834). 
Na rozdíl od jižních Čech, kde je borovice lesní při-
rozenou součástí místních rašelinišť, je to způsobeno 
absencí borovice lesní v porostech NPR. Nejbližší 
lokality s borovicí lesní, kde se Tomicus piniperda 
a T. minor vyskytují, jsou od NPR vzdáleny 2,5 km 
(PR Vlček). Lokality jsou od sebe odděleny smrko-
vou monokulturou, tvořící možnou bariéru bránící 
rozšíření i do NPR. Objevení dalších kůrovců na bo-
rovici blatce, uvedených A. Pfefferem, není v NPR 
vyloučeno.
Pro blatkové porosty představuje největší nebezpečí 
Ips amitinus, který napadá staré borovice blatky stre-
sované zejména nepříznivými klimatickými faktory 
(sucho). Množství uhynulých borovic blatek je na ně-
kterých místech alarmující. V případě pokračujících 
suchých období lze předpokládat zásadní úbytek bo-
rovice blatky v NPR. Klasická lesnická obrana proti 
kalamitnímu šíření Ips amitinus v NPR není přípust-
ná. Tajga je od roku 2005 v bezzásahovém režimu 
a ostatní části NPR jsou od roku 2014 ponechány 
samovolnému vývoji. Nabízí se i otázka, zda boro-
vice blatka ve věku 170+ nepřechází do přirozené 
fáze rozpadu. Současné sucho a odvodnění prove-
dené v NPR v 50. letech minulého století  tento jev 
jen urychlily. Stejný problém s odumíráním borovice 
blatky v jižních Čechách popisuje Kučerová (2011).
Menší kůrovci z tribů Corthylini, Ipini a Polygraphi-
ni napadají dle získaných výsledků borovice blatky 
poškozené zvěří. V tomto případě je zvěř primární 
škodlivý činitel. Běžně jsou napadeny nálety a ná-
rosty borovice blatky poškozené hlavně vytloukáním 
a zimním ohryzem. Škody zvěří jsou vidět v celé 
NPR.
Z ostatních zjištěných brouků se v NPR na borovi-
ci blatce vyskytuje Rhagium inquisitor (Linnaeus, 
1758), Pissodes pini (Linnaeus, 1758), P. castaneus 
(DeGeer, 1775), Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) 
a Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758).
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