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Fiala T. 2019: Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v národní přírodní památce Komorní hůrka (The bark 
beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in the Komorní hůrka National Nature Monument). – Západočeské 
entomologické listy, 10: 34–39, 27-3-2019.

Abstract. The data on the bark and ambrosia beetles community in the Komorní hůrka National Nature Monument are 
summarised in the paper. Altogether twenty species were found at the locality. Among more ordinary species, Pityoge-
nes bistridentatus (Eichhoff, 1878), a mediterranean element, is possible to consider the most interesting. This species 
is, moreover, recorded to feed on the white pine (Pinus strobus) for the first time. Xyleborus monographus (Fabricius, 
1792) and X. dryographus (Ratzeburg, 1837) represent a group of lowland species occurring in the Chebská pahorkati-
na (upland). The species Anisandrus dispar (Fabricius, 1792), Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) and Xyleborus 
dryographus were successfully caught in a trap baited with 96% ethanol as a volatile substance. 
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ÚVOD

Národní přírodní památka Komorní hůrka předsta-
vuje svou polohou a pestrostí biotopů významné re-
fugium živočichů a rostlin na Chebsku. Díky míst-
ně specifickým podmínkám se NPP stala útočištěm 
různých druhů organismů, které se nevyskytují jinde 
na Chebsku (Peksa 2013, Fellner 2014). I přes tuto 
významnost území zde nebyl proveden žádný větší 
výzkum řádu Coleoptera. Základním inventarizačním 
průzkumem bylo zjištěno pouze 65 druhů brouků 
z čeledi Carabidae (Jiránek et al. 1976) a z dalších 
bezobratlých proveden průzkum pavouků (Chochel 
2014). 
Předkládaná studie přináší recentní poznatky o fauně 
podčeledi Scolytinae na území NPP Komorní hůrka. 
Právě zdejší kombinace dřevin (viz Charakteristika 
území) nabízí faunisticky a bionomicky zajímavé 
téma výzkumu kambioxylofágních brouků, zejména 
ve světle současných klimatických změn, kdy jsou 
porosty borovic častěji napadány houbovými choro-
bami (Soukup et al. 2000, Jankovský & Palovčí-
ková 2003). Předchozí studie provedené na borovici 
vejmutovce (cf. Knížek & Trýzna 2002, Isaia 2007, 
Bertheau et al. 2009) a borovici černé (cf. Pfeffer 
1984, Urban 2000, Masutti et al. 2005, Lakatos 
2006, Isaia 2007) poskytují pro takový záměr solidní 
podklady.
Fauna kůrovců Karlovarského kraje nebyla zatím 

souborně zpracována. Existuje pouze historický sou-
pis 29 druhů z počátku 20. století (Kutschera 1902). 
Další jednotlivé nálezy uvádí Pfeffer (1955).

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

NPP Komorní hůrka se nachází přibližně 1,5 km jižně 
od Františkových Lázní. Jedná se o pozůstatek jedné 
z nejmladších sopek ve střední Evropě. Rozkládá se 
na ploše 6,99 ha a ochranné pásmo má plochu 0,44 ha 
(Obr. 1). Lokalita leží v rozpětí nadmořských výšek 
475–503 m. Klimatická oblast je mírně teplá (MT4). 
Průměrné roční srážky jsou 560 mm a průměrná tep-
lota 7 °C. Lesní porosty jsou zařazeny do souboru 
lesních typů – svěží dubová bučina. Z biotopů stojí 
za zmínku teplé nízké acidofilní suché trávníky na 
dně Velké jámy a v jejím okolí. Vrcholové partie 
NPP nebyly zalesněné až do konce 19. století, dnes 
jsou zarostlé víceetážovým smíšeným lesem s prv-
ky štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. 
Severozápadní část vrcholu byla nevhodně zalesně-
na geograficky nepůvodními dřevinami – borovicí 
černou (Pinus nigra), borovicí vejmutovkou (Pinus 
strobus), trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia) 
a dubem červeným (Quercus rubra). Zbytek vrcholu 
byl zalesněn bukem lesním (Fagus sylvatica) a du-
bem letním (Quercus robur). Východní část je bez 
lesního porostu, pomístně zarostlá křovinami (Rol-
ková 2017).
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METODIKA A MATERIÁL

Průzkum se uskutečnil (dvakrát měsíčně) od dubna 
do konce srpna roku 2018 na celé ploše NPP a v je-
jím ochranném pásmu. Sběr materiálu byl prováděn 
na napadených stromech odchytem kůrovců pod ků-
rou v požercích. Dále byl využit lapák z borovice 
černé, který byl pokácený 27.III.2018. K odchytu 
byly využity také lapače Theysohn. V jednom byl 
dne 27.IV.2018 nainstalován feromonový odparník 
Pheagr-IT a v druhém byl jako volatilní látka po-
užit 96% etanol (perforovaný pytlík s molitanem; 
viz Oliver & Mannion 2001, Miller & Rabaglia 
2009, Galko et al. 2014, Steininger et al. 2015). 
Etanol byl jednou za 14 dní doplňován. Feromonový 
odparník byl vyměněn za nový dne 30.VI.2018. Dne 
5.VI.2018 byla v ochranném pásmu NPP nainstalo-
vána zemní past (viz Nordlander 1987) s volatilní 
látkou 96% etanolem a slanou vodou jako fixačním 
médiem. Využití požerků k ur čení druhů, bez odchytu 
imág, bylo použito pouze u Scolytus mali (Bechstein, 
1805), S. scolytus (Fabricius, 1775), Ips acuminatus 
(Gyllenhal, 1827), I. cembrae (Heer, 1836) a Tomicus 
minor (Hartig, 1834), jejichž jednoznačnou determi-

naci lze provést na základě praktické nezaměnitel-
nosti po žerků (Pfeffer 1989). Dokladový materiál je 
uložen na Správě CHKO Slavkovský les, Mariánské 
Láz ně. Determinaci provedl autor pomocí dostup-
ných klíčů (Pfef fer 1940, 1944, 1955). Systematika 
a nomenklatura je uvedena dle práce Knížek (2011). 
Přehled zkratek: CHKO – chráněná krajinná oblast, 
NPP – národní přírodní památka, ex. – exemplář/-e. 

PŘEHLED NÁLEZŮ

Tribus Corthylini
Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837)
Běžný eurosibiřský druh napadající tenké větévky 
různých druhů borovic (Cola & Freude 1972, Pfef-
fer 1989, 1995). V NPP byl ojediněle zjištěn na bo-
rovici vejmutovce. 

Pityophthorus pityographus pityographus (Ratze-
burg, 1837)
Běžný polyfágní euroturanský druh (Battisti & 
Gallo 1987). V NPP byl zjištěn hojně na koncových 
větvičkách borovice černé o průměru 8 mm. 

Obr.1 Mapa NPP Komorní hůrka s ochranným pásmem a s vyznačenými lapacími zařízeními (1 – lapák z borovice 
černé, 2 – lapač Theysohn s Pheagr–IT, 3 – lapač Theysohn s 96% etanolem, 4 – zemní past s 96% etanolem) (převzato 
z webgis.nature.cz)
Fig.1 Map of the Komorní hůrka NNM with protection zone and with marked traps (1 – trap log from Austrian pine, 
2 – Theysohn trap baited with Pheagr–IT, 3 – Theysohn trap baited with 96% ethanol, 4 – ground trap baited with 96% 
ethanol) (adopted from webgis.nature.cz)
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Tribus Hylastini
Hylastes cunicularius (Erichson, 1836)
Běžný eurosibiřský druh napadající kořeny smrků 
(Pfeffer 1995). Dospělci svým zralostním žírem 
napadají jehličnaté sazenice a ožírají jejich krčky 
(Pfeffer 1955, Lindelöw 1992). V ochranném pás-
mu NPP bylo chyceno 16 ex. do zemní pasti.

Tribus Hylurgini
Tomicus minor (Hartig, 1834)
Běžný eurosibiřský druh napadající různé druhy bo-
rovic (Pfeffer 1995). V NPP byly ojediněle nalezeny 
požerky na borovici černé. 

Tribus Ipini
Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827)
Běžný eurosibiřský druh napadající silnější větve 
různých druhů borovic (Pfeffer 1995). V důsled-
ku sucha se z něho stává jeden z nejagresivnějších 
škůdců borovic (Foit 2007, Siitonen 2014) a záro-
veň je významným přenašečem ophiostomatálních 
hub (Davydenko et al. 2017). V NPP byly ojediněle 
nalezeny požerky na borovici lesní (Pinus sylvestris) 
a borovici vejmutovce. 

Ips cembrae (Heer, 1836)
Běžný druh temperátních lesů napadající různé druhy 
modřínů (Pfeffer 1995). V NPP byly ojediněle nale-
zeny požerky na modřínu opadavém (Larix decidua). 

Ips typographus (Linnaeus, 1758)
Běžný polyfágní eurosibiřský druh (Pfeffer 1995). 
Patří mezi kalamitní škůdce. V NPP byl hojně nale-
zen na zbytku vyvráceného smrku ztepilého (Picea 
abies) a ve feromonovém lapači s Pheagr-IT. 

Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784)
Běžný eurosibiřský druh napadající tenčí větve růz-
ných druhů borovic (Pfeffer 1995). V NPP byl oje-
diněle zjištěn na borovici lesní. 

Pityogenes bistridentatus (Eichhoff, 1878)
Nepříliš hojný mediteránní druh napadající převážně 
borovici černou (Pfeffer 1965, 1984, 1995). V pří-
hodných podmínkách má jeho šíření expanzivní 
charakter (Nikulina & Martynov 2017). V NPP 
byl hojně zjištěn na borovici černé a borovici vejmu-
tovce. Závrty se začátky matečných chodeb a nakla-
denými vajíčky byly zjištěny na lapáku z borovice 
černé a větvích borovice vejmutovky dne 12.IV.2018. 
Obsadil větévky o průměru 1 až 2 cm. Borovice vej-
mutovka dosud nebyla popsána jako hostitelská dře-
vina. Od začátku července se začaly objevovat sami-
ce (7 ex.) ve feromonovém lapači s Pheagr-IT. Nálet 

P. bistridentatus do lapačů popisuje Brutovský et 
al. (2011). 

Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1758)
Běžný polyfágní eurosibiřský druh (Pfeffer 1995). 
Patří mezi kalamitní škůdce. Obsazuje větve nebo 
kmínky mladších stromů. V NPP byl hojně zjištěn 
na borovici vejmutovce, smrku ztepilém a 2 ex. chy-
ceny ve feromonovém lapači s Pheagr-IT. 

Tribus Polygraphini
Polygraphus grandiclava (C. G. Thomson, 1886)
Nepříliš hojný polyfágní druh temperátních lesů. Na-
padá třešně (Prunus spp.) a borovice (Pfeffer 1989, 
Fiala 2017). V NPP byl odchycen 1 ex. do lapače 
s 96% etanolem. 

Tribus Scolytini
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)
Běžný oligofágní druh nížin a pahorkatin napadající 
převážně různé druhy dubů (Pfeffer 1989, 1995). 
Obsazuje hlavně silnější větve, při přemnožení na-
padá i kmeny a může způsobit odumření stromu 
(Knížek 2002, Galko et al. 2012). V NPP byl hojně 
zjištěn na dubu letním a dubu červeném. 

Scolytus mali (Bechstein, 1805)
Běžný polyfágní druh napadající hlavně ovocné 
dřeviny (Pfeffer 1989, 1995). Obsazuje chřadnou-
cí stromy a urychluje jejich odumírání (Jamnický 
1957). V NPP byly hojně nalezeny požerky na třešni 
ptačí (Prunus avium), jeřábu ptačím (Sorbus aucupa-
ria) a jabloni lesní (Malus sylvestris). 

Scolytus multistriatus (Marsham, 1802)
Běžný oligofágní druh napadající různé druhy jilmů 
(Pfeffer 1995). Obsazuje kmeny a větve se slabší 
kůrou. V NPP byl hojně zjištěn na jilmu drsném (Ul-
mus glabra). Dříve byl veden jako zranitelný (Kní-
žek 2005).

Scolytus ratzeburgii (E. W. Janson, 1856)
Běžný oligofágní eurosibiřský druh napadající různé 
druhy bříz (Pfeffer 1995). Obsazuje kmeny a jeho 
žír je lehce rozpoznatelný díky větracím otvorům 
v kůře. V NPP byl hojně zjištěn na bříze bělokoré 
(Betula pendula). 

Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)
Běžný oligofágní druh napadající různé druhy jilmů 
(Pfeffer 1995). Obsazuje kmeny se silnou kůrou. 
V NPP byly ojediněle nalezeny požerky na jilmu drs-
ném. Dříve byl veden jako zranitelný (Knížek 2005).
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Tribus Xyleborini
Anisandrus dispar (Fabricius, 1792)
Běžný, široce polyfágní druh temperátních lesů, 
napadající různé druhy listnatých stromů (Pfeffer 
1989, 1995). Patří mezi ambrosiové brouky, larvy 
se živí podhoubím hub. V Turecku patří mezi vý-
znamné škůdce lískových sadů (Saruhan & Akyol 
2013, Tuncer et al. 2017) a v Srbsku hrušňových 
sadů (Tanasković et al. 2016). V NPP byl chytán 
do lapače s 96% etanolem. Celkem bylo odchyceno 
55 ex. Letová aktivita tohoto druhu, zjištěná pomocí 
lapače, vrcholila v druhé polovině května (Obr. 2).

Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)
Běžný, široce polyfágní eurosibiřský druh napa-
dající jak listnaté, tak jehličnaté dřeviny (Pfeffer 
1955, 1995). Patří mezi ambrosiové brouky, larvy 
se živí podhoubím hub. V Turecku patří mezi vý-
znamné škůdce lískových sadů (Saruhan & Akyol 
2013, Tuncer et al. 2017). V NPP byl hlavně chytán 
do lapače s 96% etanolem, kde bylo chyceno 53 ex. 
V lapači s Pheagr-IT byl chycen 1 ex. Dále byl od-
chycen exemplář lezoucí po bříze bělokoré. Letová 
aktivita tohoto druhu, zjištěná pomocí lapače, měla 
dva vrcholy, začátkem května a pak koncem července 
(Obr. 2).

Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837)
Běžný polyfágní druh nížin napadající převážně duby 
(Pfeffer 1955, 1989). Patří mezi ambrosiové brouky, 
larvy se živí podhoubím hub. V NPP byl chytán do 
lapače s 96% etanolem. Bylo odchyceno 15 ex. Le-
tová aktivita tohoto druhu, zjištěná pomocí lapače, 
vrcholila v první polovině srpna (Obr. 2).

Xyleborus monographus (Fabricius, 1792)
Běžný polyfágní druh nížin napadající převážně 
duby, buky a jilmy (Pfeffer 1989, 1995). Patří mezi 
ambrosiové brouky, larvy se živí podhoubím hub. 

V NPP byl chycen 1 ex. do lapače s Pheagr-IT. Od-
chyt tohoto druhu do lapače s feromony na lýkožrou-
ty na smrcích popisuje i Lombardero (1996). 

ZÁVĚR

V rámci jednoročního průzkumu NPP Komorní 
hůrka bylo nalezeno 20 druhů kůrovců. Vzhledem 
k relativní izolovanosti a malé ploše NPP je to po-
měrně velký počet. Například z mnohem většího 
území Křivoklátska je hlášeno celkem 65 druhů 
(Januš 2016). Zjištění Pityogenes bistridentatus lze 
považovat za významnější nález, neboť tento druh 
patří mezi mediteránní prvky naší kůrovcové fau-
ny (Pfeffer 1995). Druhy Xyleborus monographus 
a X. dryographus reprezentují nížinné prvky v Cheb-
ské pahorkatině (Pfeffer 1955). Úspěšně byl využit 
lapač s volatilní látkou 96% etanolem, který funguje 
na odchyt ambrosiových kůrovců Anisandrus dispar, 
Xyleborinus saxesenii a Xyleborus dryographus. Le-
tová aktivita Anisandrus dispar byla největší v dru-
hé polovině května a pak pomalu ustávala, shodně 
s výsledky průzkumů, které prováděli Markalas & 
Kalapanida (1997) a Salmane et al. (2015). Letová 
aktivita u Xyleborinus saxesenii měla dva vrcholy, 
začátkem května a pak na konci července. Xyleborus 
dryographus se objevil v lapači až koncem července 
a jeho početnost narůstala do poloviny srpna (Obr. 2). 
Letová aktivita u tohoto druhu neodpovídala závěrům 
výzkumu Markalas & Kalapanida (1997), kdy vr-
chol popisují v červnu a začátkem července. Hylastes 
cunicularius byl úspěšně zjištěn pomocí zemní pasti 
s 96% etanolem, podle návodu, který uvádějí Lin-
delöw et al. (1993). 
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Obr. 2 Odchyt ambrosiových kůrovců v lapači s volatilní látkou 96% etanolem.
Fig. 2 Capture of ambrosia bark beetles in a trap baited with 96% ethanol as a volatile substance.
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