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Abstract. Two species of bark beetles from the genus Cryphalus Erichson, 1836 were found during a survey of fir 
stands within the Slavkovský les Protected Lanscape Area. C. piceae (Ratzeburg, 1837) is presently regarded as rather 
rare species, probably due to a massive decline and practical absence of silver firs in the studied region. It was found 
on grand fir at single locality in the Kynžvart castle park.
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ÚVOD

Rod Cryphalus Erichson, 1836 je v České republice 
zastoupen čtyřmi druhy (Pfeffer 1989), z nichž nej-
hojnější je Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813). 
C. intermedius Ferrari, 1867, C. piceae (Ratzeburg, 
1837) a C. saltuarius Weise, 1891 se vyskytují řid-
čeji. Jsou to monogamně žijící druhy, vyvíjející se 
pod kůrou jehličnatých dřevin (Chararas & Stepha-
nopoulos 1975, Pfeffer 1989). Hospodářské ško-
dy v ČR způsoboval v minulosti pouze C. piceae 
na jedlích (Pfeffer 1955b). Protože došlo k masiv-
nímu snížení zastoupení jedle bělokoré (Abies alba) 
v lesních porostech v celé Evropě (Huettl & Mu-
eller-Dombois 1993, Bigler et al. 2004), stává se 
tento druh vzácným (Pfeffer 1989, Wermelinger 
et al. 2002, Procházka et al. 2014, Procházka & 
Schlaghamerský 2019). Obsazuje také jiné druhy 
jedlí (Pfeffer 1995, Toper 2002) nebo velmi vzác-
ně douglasku (Jankovský et al. 2006). V CHKO 
Slavkovský les jsou porosty jedle bělokoré zastou-
peny převážně mladými stromy do 20 let věku. Větší 
zastoupení starších jedlí se nachází v lesích hlav-
ně v okolí Bečova nad Teplou (Balín & Sychrava 
2016, Fiala & Jaška 2018). Jedle je živná dřevina 
nejen pro C. piceae, který upřednostňuje silnější vět-
ve a kmínky do 20 cm v průměru (Pfeffer 1955a, 
Witrylak 1995) a je zároveň jedlovým monofágem 
(Pfeffer 1955b, Pfeffer & Zumr 1983, Hrašovec 
et al. 2008), ale i pro C. asperatus, který obsazuje 
tenčí větévky (Pfeffer 1955a). Zcela výjimečně na-

padá jedle i C. saltuarius (Chorbadjiev 1924, Pfef-
fer 1995), který preferuje různé druhy smrků (Picea 
spp.) nebo borovici sibiřskou (Pinus sibirica) (Pfef-
fer 1995). Historické nálezy kůrovců rodu Crypha-
lus z Karlovarského kraje udává Kutschera (1902) 
a Pfeffer (1955a). 

METODIKA A MATERIÁL

Faunistický průzkum byl prováděn nahodile v letech 
2017–2020 při kontrolách zbytků starších jedlových 
porostů po celé ploše CHKO Slavkovský les. Sběr 
materiálu byl prováděn na napadených stromech 
odchytem kůrovců v požercích. Celkem byl prů-
zkum proveden na sedmi lokalitách a prohlédnuto 
bylo 11 porostů se zastoupením jedle bělokoré více 
než 10 %. Další údaje byly získány z muzejní sbír-
ky MKV. Systematika a nomenklatura je uvedena 
dle práce Alonso-Zarazaga et al. (2017). Lokali-
ty nálezů jednotlivých druhů jsou řazeny abecedně, 
čísla faunistických čtverců a kvadrantů byla vypo-
čtena s pomocí nástroje do stupného na webu BioLib  
(https://www.biolib.cz/cz/toolKFME/). Determina-
ci provedl autor pomocí dostupných klíčů (Pfeffer 
1955a, 1989). 
Přehled zkratek: CHKO – chráněná krajinná oblast, 
PR – přírodní rezervace, PLA – protected landscape 
area, coll. – sbírka, det. – určil, ex. – exemplář/-e, lgt. 
– sbíral, SCHKO – Správa CHKO Slavkovský les, 
Mariánské Lázně, MKV – Muzeum Karlovy Vary, 
p.o. Karlovarského kraje.
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PŘEHLED NÁLEZŮ

Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813)
Karlovy Vary (5743), datum neznámé, 1 ex., sběra-
tel neuveden, coll. MKV; Vodná u Bečova nad Tep-
lou (5843c), Jedlina nad Vodnou, 4.VII.2018, 1 ex., 
T. Fiala lgt. et det., coll. SCHKO; Výškov (6042d), 
PR Lazurový vrch, 30.X.2018, 3 ex., T. Fiala lgt. et 
det., coll. SCHKO.
Druh napadající hlavně smrky (Picea spp.) a jedle 
(Abies spp.), méně pak borovice (Pinus spp.) a mod-
říny (Larix spp.) (Pfeffer 1989). Recentní nálezy 
byly na spadaných větévkách jedle bělokoré o prů-
měru 1 cm.

Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837)
Lázně Kynžvart (5941d), zámecký park, 16.II.2020, 
1 ex., T. Fiala lgt. et det., coll. SCHKO.
Vzácně se vyskytující druh typický pro jedle (Pfef-
fer & Zumr 1983). Nalezen na kmínku náletové jed-
le obrovské (Abies grandis) o průměru 8 cm (Obr. 1). 
Jedle byla silně poškozena vytloukáním zvěře. Je-
dinec byl nalezen ve společnosti lýkožrouta Pityo-
phthorus pityographus pityographus (Ratzeburg, 
1837). Larvy obou kůrovců se mohou vyvíjet vedle 
sebe (Pfeffer & Zumr 1983, Witrylak 1995).

DISKUZE A ZÁVĚR

Tato práce dokumentuje recentní výskyt kůrovce 
Cryphalus piceae ve Slavkovském lese. Jedná se 
o druh specializovaný na jedle. C. piceae byl v před-
mětném území hledán v porostech jedle bělokoré, 
nalezen však byl pouze na jedli obrovské v zámec-
kém parku nedaleko Lázní Kynžvart. Ačkoliv byl 
C. piceae na počátku 20. století běžně rozšířeným 
kůrovcem na jedli bělokoré (Pfeffer 1923, Fleis-
cher 1927–1930) a vyskytoval se i na území Karlo-
varského kraje (Kutschera 1902), ve Slavkovském 
lese se dnes jedná o vzácný druh. V současné době 
má jedle bělokorá v CHKO Slavkovský les pou-
hých 0,64 % zastoupení v lesních porostech (Balín 
& Sychrava 2016). V naprosté většině případů se 
jedná o velmi mladé porosty do 20 let věku. Jedle 
bělokorá je přitom společně s bukem lesním (Fagus 
sylvatica) a smrkem ztepilým (Picea abies) součástí 
tzv. hercynské směsi, která by měla na území CHKO 
Slavkovský les tvořit dominantní, vyvážené smíšené 
lesy se zastoupením jedle bělokoré 25,22 % (Balín 
& Sychrava 2016). Historický převod zdejších lesů 
na smrkové monokultury a odumírání jedle bělokoré 
v 70. letech minulého století vedlo k dramatickému 
snížení zastoupení jedle bělokoré v lesích CHKO. 
S dospělými jedinci jedle bělokoré se setkáváme 
pouze jednotlivě, se skupinami jedle bělokoré pak 
na několika málo velmi izolovaných lokalitách. Při-

rozené zmlazení jedle bělokoré prakticky neexistuje 
kvůli velkému tlaku vysoké zvěře. Mladé stromky 
jsou vysazovány, nicméně jejich budoucnost není 
zcela jistá. V důsledku historických hospodářských 
změn tedy prakticky zmizelo životní prostředí druhů 
specializovaných na jedli bělokorou a C. piceae mezi 
takové druhy patří. Nález na jedli obrovské v par-
ku u Lázní Kynžvart přináší otázku, proč se objevil 
na jedli obrovské a dosud nebyl zaznamenán ve sku-
pinách přežívajících jedlí bělokorých nebo jedlových 
výsadeb, které jsou ve Slavkovském lese realizovány. 
Je možné, že C. piceae skrytě přežívá v parkových 
výsadbách, zatímco se na izolované populace jedle 
bělokoré prozatím zpětně nerozšířil. 
Ani druhý sledovaný druh kůrovce, Cryphalus aspe-
ratus, se na jedlích bělokorých ve Slavkovském lese 
nevyskytuje ve velkém množství. Je zajímavé, že 
přestože se nejedná o druh s výhradní specializací 
na jedle, nepodařilo se ho najít na jiných dřevinách 
než na jedli bělokoré. Přítomnost jedle bělokoré je 
tedy zřejmě pro C. asperatus ve Slavkovském lese 
klíčová. 
Ve Slavkovském lese se recentně nepodařilo proza-
tím zjistit na jedli bělokorou vázané kůrovce rodu Pi-
tyokteines A. G. Fuchs, 1911, kteří ale byli na Karlo-

Obr. 1. Jedle obrovská v zámeckém parku Kynžvart ob-
sazená Cryphalus piceae a Pityophthorus pityographus 
pityographus. Foto: Tomáš Fiala
Fig. 1. Grand fir in the Kynžvart castle park, inhabited by 
Cryphalus piceae and Pityophthorus pityographus pityo-
graphus. Photo: Tomáš Fiala
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varsku běžní ještě na začátku 20. století (Kutschera 
1902). Negativní zjištění mohou být však způsobena 
méně vhodnou metodou sběru, jakou je sledování od-
umírajících jedlí a vyhledávání požerků. Ke komplex-
nějšímu poznání výskytu kůrovců vázaných na jedli 
bělokorou je zapotřebí specializovaných systematic-
kých sledování. Jako vhodná metoda se do budoucna 
jeví odchyt pomocí experimentálních feromonů jak 
pro rod Cryphalus (Kohnle et al. 1992), tak pro rod 
Pityokteines (Harring 1978).  
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