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Abstrakt
Předložená dizertační práce se zabývá vlivem různých typů narušení lesních
ekosystémů (holosečné lesní hospodaření, fragmentace, změna druhové skladby
dřevin, změna korunového zápoje v důsledku působení větru na zapojené lesní
porosty) na hmyz. Za modelové taxony, na nichž byly studie provedeny, jsme zvolili
mravence a brouky. Z výsledků všech provedených studií vyplývá, že množství
dopadajícího světla významně ovlivňuje výskyt a početnost všech zkoumaných druhů.
Pro udržení vyšší druhové pestrosti mravenců ve smrkových lesích je důležité vytvářet
větší světliny, na nichž žije signifikantně více druhů než na drobných světlinách
či v zapojeném lese. Na slunečním záření jsou závislí také na lesních okrajích a
pasekách žijící mravenci Lasius flavus, kterým významně napomáhává zvýšit teplotu
v jejich z hlíny vystavěných hnízdních kupách. Opačnou závislost jsme zjistili u
mravence Camponotus ligniperdus, který se častěji vyskytoval v uzavřených lesích.
Možným vysvětlením tohoto neočekávaného jevu může být snaha vyhnout se
konkurenci ostatních druhů mravenců či početnější výskyt stromů napadených
hnilobou, které využívá ke stavbě svých hnízd. Závislost na hnilobou napadených
stromech ukazuje, že tento druh mravence není lesním škůdcem, za kterého byl
doposud pokládán. Otevřené porosty nevyhovují ani bělokazu dubovému (Scolytus
intricatus), který se v nich vyskytuje v menších početnostech a dosahuje menších
velikostí těla. Pro své rozmnožování tento druh preferuje tlustší kmeny stromů,
využívá však i tenké větve. Získané výsledky lze využít v rámci lesního managementu
k podpoře či naopak omezení výskytu druhů, jejichž přítomnost je z pohledu ochrany
lesa žádoucí (mravenci) či nežádoucí (bělokaz dubový).

Klíčová slova: bělokaz dubový, fragmentace, hmyz, les, mravenci, narušení
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Véle A (2019): Impact of different forest disturbances on insects. Doctoral
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Abstract
The presented dissertation thesis deals with the influence of various types of forest
ecosystem disturbances (forest management, change of species composition of trees,
change of the crown canopy affected by the wind, fragmentation) on insects. We chose
ants and beetles as model organisms on which the studies were conducted. The results
of all studies have shown that the amount of incident light directly or indirectly affects
the occurrence and abundance of all investigated taxa. To maintain higher species
diversity in spruce forests, it is important to create larger clear-cuts where live
significantly more ant species. The yellow meadow ant, Lasius flavus also depend on
the direct solar radiation, which helps to raise the temperature in their soil mounds.
The opposite dependence was found in carpenter ant Camponotus ligniperdus, which
is more common in closed forests. A possible explanation for this unexpected result
may be to avoid competition from other ants, or the more frequent occurrence of trees
affected by rot, which it uses for nest building. Dependence on rot-infected trees show
that this species is not a forest pest. The open stands do not even suit the oak bark
beetle, which there occurs in smaller numbers and has smaller body sizes. For its
reproduction, this beetle prefers thicker tree trunks, but it also uses thin branches. The
obtained results can be used within the forest management to support or reduce the
occurrence of species whose presence is desirable (ants) or undesirable (oak bark
beetle).

Key words: ants, disturbance, forest, fragmentation, insect, oak bark beetle
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CÍLE PRÁCE
Během zpracování dizertační práce byly hledány odpovědi na čtyři stanovené cíle:
Zjistit, zda je výskyt mravenců ve smrkových lesích ovlivněn přítomností
světlin, příp. jejich velikostí.
Určit faktory, které ovlivňují termoregulaci hnízd mravence Lasius flavus.
Vyhodnotit faktory prostředí ovlivňující početnost bělokaza dubového
v městských lesích a navrhnout metody jejich ochrany.
Popsat faktory,
v hospodářských lesích.

kterými

je

ovlivněn

výskyt

mravence

dřevokaze

ÚVOD
Lesy pokrývají více než 30 % zemské souše a obdobnou rozlohu (33,8 %) zaujímají
také lesy na našem území. V Evropě stejně jako v České republice dochází
v posledních desetiletích k mírnému, ale neustálému nárůstu rozlohy lesů i množství
dřeva v nich ponechaném (MacDicken et al., 2015; MZe, 2018). I přesto se nelze na
lesy dívat, jako na plynule se rozvíjející stabilní ekosystém. Struktura produkčních
lesů se totiž výrazně liší od struktur lesů původních (Gossner et al., 2013). Evropské
lesy jsou navíc pravidelně narušovány přírodními i antropogenními silami
(Wohlgemuth et al., 2002; Angelstam, Kuuluvainen, 2004; Seidl et al., 2011).
Významnou roli mezi narušeními způsobenými přírodními silami zaujímají někteří
zástupci hmyzu, kteří dokáží zcela zásadním způsobem a na velkých plochách měnit
charakter přírodních i hospodářských lesů (Müller et al., 2008; Seidl et al., 2011;
Grodzki, Fronek, 2017).
Hmyz tvoří podstatnou součást lesních ekosystémů, v nichž zastává mnoho důležitých
funkcí (Weisser, Siemann, 2008; Yang, Gratton, 2014). Ovlivňuje koloběh živin
i jejich dynamiku (Hunter, 2001; Véle et al., 2010). Rozšiřuje i konzumuje houby
a rostliny, svojí činností dokáže oslabit stromy či zcela změnit charakter vegetace
(Schowalter, 1981; Jardon et al., 1994; Pletscher, Klepzig, 2004; Lemoine et al.,
2017). Hmyz je také podstatnou součástí potravních řetězců, v nichž zaujímá roli
predátorů i kořisti (Laakso, Setälä, 2000; Fayt et al., 2005; Moya-Laraño, Wise, 2007).
Mezi jednotlivými zástupci hmyzu existují složité mezidruhové vztahy (Adlung,
1966; Pennacchio, Strand, 2006).
Výskyt a abundance hmyzu v lesích jsou silně ovlivňovány působením přírodních
i antropogenních faktorů. Významným abiotickým faktorem s dopadem na celé
lesní ekosystémy je v našich podmínkách vítr. Významnými antropogenními
faktory ovlivňující hmyz jsou např. lesní hospodaření či urbanizace spojené
s úbytkem dřevní hmoty, změnou druhového i věkového spektra stromů
a s fragmentací lesů (Niemelä, 2001; Nilsson et al., 2001; Hunter, 2002; Gaublomme
et al., 2008; Véle et al., 2011; příloha 1,3). Vliv přírodních a antropogenních narušení
lesů na hmyz se může, ale také nemusí od sebe odlišovat či může docházet k jejich
synergickému působení (Bengtsson et al., 2000; Hanson, Lorimer, 2007; Laurance,
Curran, 2008). Vzhledem k předpokládanému nárůstu v počtu a intenzitě disturbancí
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v důsledku

nastávající

klimatické

změny,

lze

v následujících

desetiletích

předpokládat i zvýšený tlak na populace hmyzu v lesích (Seidl et al., 2017).
Studium vlivu narušení lesních ekosystémů na hmyz je aktuální společensky
i hospodářsky významné téma, které může napomoci nejen ochraně před působením
hospodářsky nežádoucích druhů, ale také k udržení biodiverzity hmyzu v lesích.
Porozumění dynamice přírodních disturbancí a jejich srovnání s hospodářskými
zásahy je nezbytné k ochraně a managementu biodiverzity a ekosystémových funkcí
v člověkem silně ovlivněných evropských lesích (Nilsson, Ericson, 1997). Vysoká
diverzita hmyzu je žádoucí mimo jiné i z důvodu ochrany lesa (Hooper et al., 2005).
Návrh a aplikace metod pro udržení biodiverzity a nových metod ochrany lesa
v hospodářských lesích (v nichž je potlačena funkce přírodních procesů), při
současném zachování produkčních schopností lesů jsou jedním z cílů a pilířů
moderního lesnictví (Ferris, Humphrey, 1999; Führer, 2000; Wohlgemuth et al., 2002;
Kuuluvainen, 2009). Ekosystémy s vyšší biologickou diverzitou totiž bývají méně
náchylné k narušením a tudíž vyžadují méně intenzivní zásahy vykonávané za účelem
ochrany lesa (Hooper et al., 2005; Jactel et al., 2005; Mori et al., 2017).
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NARUŠENÍ LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ
Lesní disturbance jsou výkyvy prostředí a destruktivní události, které narušují zdraví
a/nebo strukturu lesa a/nebo mění zdroje nebo prostředí v jakémkoli prostorovém
nebo časovém měřítku (FAO, 2005). Disturbance silně ovlivňují druhové složení,
strukturu i fungování lesních ekosystémů, koloběh živin a určují prostorové i časové
procesy v dynamice lesů, čímž ovlivňují také populace hmyzu (Forman et al., 1995;
Oliver, Larson, 1996; Foster et al., 1998; Bebi et al., 2009; Hicke et al., 2012; Bradford
et al., 2013). Jejich dopad se liší v závislosti na vývojové fázi lesa (Dale et al., 2000;
Hilszczański et al., 2005). Na hmyz disturbance působí přímo (např. úhyn jedinců) i
nepřímo prostřednictvím změn v podmínkách prostředí či v mezidruhových vztazích
(Roland, 1993; Bentz et al., 2010).
Disturbance jsou významné také z ekonomických důvodů. Narušení lesních
ekosystémů ovlivňují jejich produktivitu např. prostřednictvím snížené schopnosti
zachytit zdroje v důsledku snížené listové plochy či sníženou schopností získané
zdroje využívat (Peters et al., 2013). Výsledky teoretických modelů i empirických
studií ukazují, že frekvence a intenzita disturbancí silně ovlivňují, prostřednictvím
změn v environmentálních parametrech, biodiverzitu zasažených oblastí (Petraitis et
al., 1989; Wohlgemuth et al., 2002; Schowalter, 2012). Ta je přitom důležitá pro
dlouhodobou stabilitu lesních ekosystémů (Hooper et al., 2005).
Ve střední Evropě se můžeme podle Wohlgemuth et al. (2002) setkat se třemi typy
disturbancí. Endogenní (graduální) disturbance jsou způsobené silami uvnitř
stanoviště (stárnutí a rozpad stromů, jehož výsledkem je vznik mezer v porostu, mírný
tlak zvěře). Exogenní (episodické) disturbance jsou způsobené silami, jejichž původ
se nachází vně stanoviště: vítr, oheň, laviny, záplavy, sesuvy půdy, škůdci. Člověkem
způsobené (periodické) distrubance: lesní hospodářství (těžba dřeva, výsadba
a pěstování dřevin), pastva, sběr dřeva, hrabanky a dalších lesních produktů).
V nedávné době začalo být mezi disturbance řazeno i sucho (jakožto důsledek
vzájemného působení srážek, biomasy, teploty, rychlosti větru a relativní vlhkosti)
dříve považované za perturbaci (Hanson, Weltzin, 2000; Peters et al., 2011). Mezi
nejvýznamnější abiotické disturbance v evropských lesích patří vítr, sucho a požáry
(Schelhaas et al., 2003; Jactel et al., 2012; Allen et al., 2015). Významná biotická
narušení zde způsobují např. kůrovcovití brouci, podstatná je ale zejména činnost
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člověka (intenzivní lesní hospodaření, narůstající fragmentace a urbanizace lesů
apod.) (Punttila et al., 1991; Schiegg, 2001; Keller et al., 2004; Zapata, Robledano,
2014).

Vítr
Ve střední Evropě je vítr nejdůležitější exogenní disturbancí v lesích (Wohlgemuth et
al., 2002; Schelhaas et al., 2003). V ČR i okolních zemích je příčinou přibližně 70 %
nahodilé těžby způsobené abiotickými faktory (Šrámek, Novotný, 2019). Význam
větru spočívá především ve tvorbě časové i prostorové heterogenity ve struktuře lesů,
v důsledku čehož ho lze považovat za hlavní přírodní sílu sukcese lesa (Bouget,
Duelli, 2004). Silně ovlivňuje regionální biodiverzitu hmyzu i výskyt hospodářsky
nežádoucích druhů (Bouget, Duelli, 2004; Grodzki, Fronek, 2017). Vítr mimo jiné
napomáhá šíření hmyzu na nová stanoviště, vytváří či ničí biotopy vhodné pro jeho
výskyt, ovlivňuje chemickou komunikaci hmyzu (Bayers, 2000; Cardé, Willis, 2008;
Mezei et al., 2014; Chase et al., 2017; příloha 4). Hmyz se často vyhýbá stanovištím
se silnou intenzitou větru, na nichž nedochází ke kladení vajíček (Bonsignore,
Bellamy, 2013). Za zcela zásadní lze vliv větru hodnotit ve vztahu ke vzniku polomů
a následným změnám v gradačním cyklu podkorního hmyzu (Wermelinger, 2004;
Grodzki, Fronek, 2017).

Sucho
V Evropě dochází k nárůstu sucha od poloviny minulého století (Dai et al., 2004). Na
našem území je sucho příčinou téměř čtvrtiny nahodilé těžby způsobené abiotickými
faktory (Šrámek, Novotný, 2019). Doba trvání sucha je důležitější než jeho intenzita
(Fay et al., 2000). Silná nebo dlouhotrvající období sucha mohou vyvolat častější nebo
závažnější napadení stromů hmyzem. Obecně je známo, že ze sucha profituje zejména
podkorní, dřevokazný a savý hmyz, který lépe prosperuje na suchem oslabených
stromech (Koricheva et al., 1998; Jactel et al., 2012). Opak platí např. pro hálkotvorný
hmyz (Koricheva et al., 1998). Jednoznačně pozitivně na sucho reagují sekundární
škůdci. Jimi způsobená poškození vzrůstají s intenzitou sucha, které se odráží ve
snížené obranyschopnosti stromů (Bultman, Bell, 2003; Jactel et al., 2012; Colangelo
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et al., 2018; příloha 3). Interakce sucha a vyšší početnosti hmyzu může mít závažné
důsledky na přežívání stromů, které by nebyly způsobeny pouze suchem či samotným
působením hmyzu (Anderegg et al., 2015).

Lesní hospodaření
Lesní hospodaření narušuje lesy vícero způsoby. Hmyz je ovlivňován již samotnou
těžbou dřeva (Punttila et al., 1991; Schiegg, 2001). Snaha o vysoké výnosy dřeva,
způsobuje nepřirozenou strukturu lesů, čímž mění i složení společenstev hmyzu
(McGee et al., 1999; Müller et al., 2007). Pěstováním hustých a zapojených porostů
může být hmyz ovlivněn negativně i pozitivně (příloha 1, 3, 4). Dalším typickým
jevem intenzivního lesního hospodaření je odstraňování starých a uschlých stromů,
jež se odráží v poklesu biodiverzity zejména saproxylických druhů (Schiegg, 2001;
Siitonen, 2001). Kromě věkové skladby může lesní hospodaření také ovlivňovat i
druhou skladbu lesů. V druhově pozměněných lesích často nachází příhodné
podmínky a do vysokých početností se dokáží namnožit druhy schopné způsobovat
značné hospodářské ztráty (Wigley, Roberts, 1997; Hansen et al., 2001; Berryman,
2013). Lesní hospodaření ovšem může také simulovat přírodní disturbance a tím
přispívat k nárůstu druhové diverzity hmyzu v lesích (Niemelä et al., 1996; Nitschke,
2005). Typickým příkladem je např. již zmíněné holosečné lesní hospodaření, díky
němuž vznikají, obdobně jako díky působení některých exogenních disturbancí v
lesích mozaiky různě starých porostů s odlišným složením hmyzích společenstev
(Wigley, Roberts, 1997; Palladini et al., 2007; Véle et al., 2011).
Je zřejmé, že mezi intenzitou hospodářských zásahů a strukturou hmyzích
společenstev neexistuje jednoduchá závislost, což je dobře patrné na příkladu
mravenců. Při tvorbě holosečí dochází k přímému poškozování hnízd i nepřímému
ovlivňování populací v hnízdech (Rosengren, Pamilo, 1978; Niemelä et al., 1996;
Sorvari, Hakkarainen, 2007). Intenzivně obhospodařované lesy přesto mohou být díky
většímu zastoupení mladých a prosvětlených porostů osídleny početněji než lesy
obhospodařované extenzivně či vůbec (Punttila et al., 1991; Yi et al., 2005; příloha
1). V nejmladších lesních porostech žijí především druhy s r-stretegií a druhy vázané
na otevřená stanoviště, zatímco ve starších porostech převažují druhy teritoriální
(Punttila et al., 1991, 1996; Maeto, Sato, 2004). Kolonizace těmito druhy je poměrně
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rychlá a již do dvaceti let dosahuje diverzita mravenců svého vrcholu (Niemelä et al.,
1996; Véle et al., 2011).

FRAGMENTACE
Fragmentace krajiny je dle Fahrig (2003) definována jako rozdělení přírodního
krajinného pokryvu na několik menších oblastí nacházejících se v člověkem
pozměněné krajině. Fragmentaci lesů způsobuje nejen lesní hospodaření, nýbrž je
důsledkem i dalších lidských činností např. pokračující urbanizace (Zapata,
Robledano, 2014). Vliv fragmentace spočívá ve snížení rozlohy původního biotopu
a nárůstu rozlohy lesních okrajů, v důsledku čehož dochází ke změnám v intenzitách
působení environmentálních faktorů. Ty se opět projevují v nárůstu i poklesu
abundance hmyzu. Výsledky našich studií ukazují, že na většinu druhů mravenců
obývajících smrkové lesy má fragmentace kladný vliv (příloha 1). Větší množství
slunečního záření, dopadajícího na hnízdo díky fragmentaci souvislých lesních celků,
může mravencům rodu Lasius usnadňovat termoregulaci jejich hnízd (příloha 2).
Jiným druhům, např. mravencům rodu Camponotus, změněné parametry prostředí
nevyhovují (příloha 4). Kromě změny environmentálních podmínek hraje důležitou
roli v odezvě hmyzu na fragmentaci také vzrůstající izolace jejich populací (Hunter,
2002). Fragmentace ovlivňuje hmyz také prostřednictvím změny ekologických
procesů, přičemž i tyto nesnadno pozorovatelné jevy mohou mít na populace hmyzu
dalekosáhlé důsledky (Roland, Taylor, 1997; Tscharntke, Brandl, 2003). Konkrétně
lze zmínit např. gradace defoliátorů v boreálních lesích, jež nastaly v důsledku
nevhodnosti fragmentovaných lesů pro výskyt parazitoidů (Roland, 1993).
K takovýmto gradacím přispívá dle Roland (1993) i skutečnost, že většina motýlů
klade svá vajíčka na lesní okraje raději než do tmavých částí lesa, a že lesní okraje i
silně fragmentované lesy se vyznačují vyšší teplotou, která umožňuje rychlejší
vývoj hmyzu. Vliv může mít také nevhodnost fragmentovaných biotopů např. pro
ptačí predátory hmyzu (Fayt et al., 2005). Na druhou stranu může fragmentace lesů
kladně působit na taxony hmyzu, jejichž přítomnost je vzhledem k jejich možnému
využití v ochraně lesa přínosná. Jedná se např. o predátory, kteří preferují prosluněné
lesní plochy či některé parazitoidy v dospělosti sbírající potravu na vegetaci, jejíž

15

větší množství roste na lesních světlinách (Hilszczański et al., 2007; Klapwijk et al.,
2016).
Odezva hmyzích taxonů na fragmentaci se liší mimo jiné v závislosti schopnostech
jejich rozptylu (Ribas et al., 2005). Fragmentací pozměněné okolí zůstavších ploch
může sloužit jako bariéra pro šíření úzce specializovaných druhů, zatímco generalisté
mohou z takovýchto zásahů profitovat a lesní okraje využívat jako nášlapné kameny
(Punttila et al., 1996; Maeto, Sato, 2004; Müller et al., 2007; Sobrinho, Schoereder,
2007). Ve fragmentovaných biotopech tak může postupně docházet k náhradě
specialistů druhy s širokou ekologickou valencí (Tscharntke et al., 2002). Zajímavý
jev související s fragmentací byl popsán v lesích severní Evropy. Polygynní druhy
mravenců lépe přežívají v rozlehlejších a méně izolovaných fragmentech, zatímco
monogynní druhy dominují v malých a značně izolovaných fragmentech lesů
(Vepsäläinen, Pisarski, 1982; Mabelis, 1994; Punttila et al., 1996).
Vliv fragmentace se odvíjí také od uspořádání zbývajících porostů, které ovlivňuje
migraci živočichů a tím i druhové složení a početnost hmyzu (Mabelis, 1994;
Schoereder et al., 2004; Eggleton et al., 2005; Sobrinho, Schoereder, 2007;
Summerville, Crist, 2008). U mravenců bylo zjištěno, že jejich společenstva jsou silně
ovlivněna přítomností optimálních habitatů až 300 m vzdálených (Véle et al., 2011).
Rozlehlejší stanoviště zase mají schopnost přijmout více imigrantů (Kawecki, 2004).

BIOTIČTÍ ČINITELÉ
Biotičtí činitelé včetně hospodářsky nežádoucích druhů jsou integrální součástí
lesních ekosystémů (Müller et al., 2008; Svoboda et al., 2012). V hospodářských
lesích je však početná přítomnost druhů způsobujících jejich rozsáhlé narušení (např.
kůrovcovitých brouků) nežádoucí (Schelhaas et al., 2003; Mezei et al., 2014; Grodzki,
Fronek, 2017). Významné poškození smrkových lesů způsobuje lýkožrout smrkový
(Ips typographus), který byl během uplnulých dvou století opakovanou příčinou
rozsáhlých narušení smrkových lesích v podmínkách střední a severní Evropy
(Wermelinger, 2004). Z čistě ekologického hlediska se však i na něho lze dívat jako
na klíčový druh smrkových porostů umožňující jejich regeneraci a zvyšující počty
mezidruhových vazeb, spojené s vyšší diverzitou mnoha zástupců nejen hmyzu
(Müller et al., 2008).
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Na listnatých stromech je důležitým zástupcem kůrovcovitých brouků bělokaz
dubový (Scolytus intricatus), který způsobuje značná poškození dubových porostů
(Marković, Stojanović, 2011). Ta mohou být citelná především v příměstských lesích,
u nichž jsou vysoce ceněny i jejich mimoprodukční funkce (Konijnendijk, 2003).
Početnost bělokaza dubového lze snižovat odstraňováním těžebních zbytků včetně
tenkých větví, ve kterých se může vyvíjet (Galko et al., 2012; příloha 3), ale také
preventivně změnou v uspořádání a druhovém složení porostů. Duby rostoucí
v prostředí s vysokým jarním korunovým zápojem (způsobeným např. pěstováním
jehličnanů v jejich blízkosti) jsou oslabené, čehož bělokaz dubový využívá. Takovéto
stromy častěji napadá, úspěšně se zde rozmnožuje a vylíhlí brouci dosahují větších
tělních rozměrů (příloha 3).
Ekosystémovými inženýry s významným vlivem na lesní ekosystém jsou také
mravenci (Toro et al., 2012). Mnoho z nich pozitivně ovlivňuje půdní vlastnosti
(Frouz, Jílková, 2008). Mravenci přemísťují semena rostlin, chrání rostliny před
herbivory, ale také je oslabují chovem mšic (Adlung, 1966; Gorb, Gorb, 1999).
Z pohledu potravního řetězce jsou mravenci důležitou kořistí i predátory (Adlung,
1966; Horstmann, 1970). Rovněž dokáží měnit složení živočišných společenstev
(Laakso, Setälä, 2000; Hawes et al., 2002). Na rozdíl od kůrovců je jejich přítomnost
hodnocena kladně i v hospodářských lesích, neboť mohou snižovat populace
hospodářsky nežádoucích druhů či indikují nevhodnost pěstovaných dřevin na
stanovišti (Adlung, 1966; příloha 4). Ani mravenci dřevokazové dříve považovaní za
lesní škůdce, nezpůsobují hospodářské škody, neboť ke stavbě hnízd využívají stromy
napadené hnědou hnilobou (příloha 4). Výskyt většiny druhů mravenců lze podpořit
udržováním mozaiky dostatečně velkých lesních světlin, jež zajišťují mravencům
vhodné environmentální podmínky (Véle et al., 2011; příloha 1, 2).

PARAMETRY PROSTŘEDÍ
Vliv narušení lesa můžeme pozorovat ve změnách abiotických i biotických parametrů
prostředí. Důležitými environmentálními parametry ovlivňujícími výskyt i abundance
mnoha živočišných taxonů jsou dopadající sluneční záření a s ním spojená teplota
vzduchu a půdy (Carlson, Groot, 1997; Forrester et al., 2012; příloha 1, 3). Na
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živočichy množství dopadajícího slunečního záření působí i nepřímo např.
ovlivňováním vegetace a množství potravních zdrojů (Punttila et al., 1991; Palviainen
et al., 2005; Yi et al., 2005).
Množství dopadajícího slunečního záření se silně odlišuje i v drobných
mikrohabiatech (Velde et al., 2011) a ovlivňuje mnoho živočišných taxonů. Namátkou
lze jmenovat např. půdní živočichy, motýly, brouky a mravence (Selås Vidar et al.,
2004; Salmon et al., 2008; Velde et al., 2011; Battisti et al., 2013; Vodka, Cizek, 2013;
příloha 1,3). Druhová bohatost hmyzu na lesních světlinách může být díky vyššímu
množství dopadajícího záření až o 50 % vyšší než ve vzrostlém lese (Duelli et al.,
2002).
Kombinace teploty a slunečního záření je často používána k vysvětlení distribuce
a abundance hmyzu (Bryant, Shreeve, 2002). Teplota je jedním z nejdůležitějších
faktorů ovlivňujících fyziologické funkce ektotermálních živočichů, jejich vývoj
a přežívání a tedy i úspěch populací (Battisti et al., 2013). V teplejším prostředí
živočichové dosahuji větších tělních velikostí (Atkinson, 1994). U mravenců je změna
v dotaci prostředí slunečním zářením příčinou změn struktury jejich společenstev
během stárnutí lesních porostů (Niemelä et al., 1996; Véle et al., 2011). Oslunění totiž
zvyšuje také vnitřní teplotu mravenčích hnízd, čímž zkracuje fyziologický čas nutný
pro vývoj následující generace (Kipyatkov, Lopatina, 2002; příloha 2). Zajištění
dostatečně vysoké teploty vhodné pro vývoj plodu je jednou z hlavních funkcí
hnízdních kup a jednou z příčin úspěšnosti mravenců (Hölldobler, Wilson, 1990).
Zatímco např. u lesních mravenců je teplota zajišťována působením vícero zdrojů
(kromě teploty vzduchu a přímého slunečního záření se jedná např. o rozklad
organického materiálu, z něhož je kupa postavena), u druhů stavících si hnízda pouze
z půdy hraje primární roli právě sluneční záření (Frouz, 2000; příloha 2).
Velké množství slunečního záření dobře snáší zejména agresivní druhy (Punttila et
al., 1996). Na lesních světlinách se však častěji nacházejí i další taxony mravenců,
např. zástupci rodů Lasius, Myrmica i Formica (Niemelä et al., 1996; Mabelis,
Korczyńska, 2001; Véle et al., 2011). Hnízda lesních mravenců na světlinách lépe
přežívají (Mabelis, Korczyńska, 2001), což se odráží v dlouhodobém výskytu hnízd
především ve světlejších porostech (Punttila et al., 1994; Niemelä et al., 1996; příloha
1). Na světlejších plochách se také nachází více vegetace v podrostu a s ní spojené
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vyšší množství potenciální potravy mravenců (Gorham et al., 2002; Jeffries et al.,
2006).
Pozitivní závislost výskytu hmyzu na teplotě prostředí však neplatí vždy. Pineau et al.
(2017) zjistili, že lýkožrout borový (Ips sexdentatus) má vyšší obsah lipidů v těle
pokud se nevyvíjí v prostředí s příliš vysokou teplotou. Větší tělesná velikost
u kůrovců značí jejich lepší kondici (Reid, Roitberg, 1995). Problémem pro kůrovce
může být také skutečnost, že intenzivní sluneční záření snižuje účinnost, ke
komunikaci hojně využívaných feromonů (Wood, 1982; Seybold et al., 2000;
Artyushenko et al., 2017). Rovněž mravenci rodu Camponotus častěji osídlují stinná
místa (příloha 4). Vzhledem ke skutečnosti, že mravenci patří mezi teplomilné
živočichy (Hölldobler, Wilson, 1990) spočívá možné vysvětlení v existující nepřímé
vazbě. Je možné, že se umístěním hnízd daleko od světlin snaží snížit konkurenci
s jinými druhy mravenců, jejichž většina se vyskytuje na světlinách (Alinvi et al.,
2008; příloha 1, 4). Mravenci dřevokazové nepatří mezi příliš agresivní a bojovné
druhy (Savolainen, Vepsäläinen, 1988). Možným vysvětlením je jejich preference ke
stojícímu mrtvému dřevu s velkým obvodem (Westerfelt et al., 2015), které se na
světlinách většinou nenachází. Dalším důvodem může být vyrovnanější klima vhodné
pro výskyt hnědé hniloby, kterou je napadena většina mravenci osídlených stromů a
která usnadňuje mravencům tvorbu jejich hnízd (Gooding et al., 1966; příloha 4).
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ZÁVĚR
Výsledky studie o vlivu velikosti lesních světlin na výskyt a početnost mravenců
(příloha 1) ukazují, že disturbance a fragmentace způsobené lesním hospodařením
nemusí na hmyz působit pouze negativně. Větší druhové zastoupení i vyšší abundance
mravenců na rozsáhlejších světlinách jsou odpovědí na změnu v množství
dopadajícího slunečního záření a s ním spojené změny dalších environmentálních
parametrů. Sluneční záření a s ním spojená teplota vzduchu jsou také hlavními faktory
ovlivňující teplotu v hnízdních kupách mravence Lasius flavus (příloha 2).
Fragmentace lesů naopak nesvědčí mravenci Camponotus ligniperdus, který preferuje
uzavřené smrkové porosty. Jeho absenci na prosvětlených plochách lze vysvětlit
únikem z konkurenčního prostředí, v němž dominují agresivnější druhy mravenců.
Roli pravděpodobně hraje i početnější výskyt dostatečně tlustých hnědou hnilobou
napadených stromů v zapojených porostech, v nichž si buduje svá hnízda (příloha 4).
Parametry prostředí spojené s množstvím slunečního záření ovlivňují také výskyt
bělokaza dubového. V zastíněných stromech se bělokaz vyvíjí ve vyšších
početnostech a zde vylíhlí jedinci se vyznačují větší velikostí těla (příloha 3).
Cílem současného lesního hospodářství je podpora biodiverzity a prevence činností,
jež mohou vést k vysokým populačním hustotám hospodářsky nežádoucích
organismů (Ferris, Humphrey, 1999; Führer, 2000; Wohlgemuth et al., 2002;
Kuuluvainen, 2009). K těmto cílům může dopomoci i aplikace námi získaných
výsledků. Přítomnost mravenců v lesích je žádoucí z vícero důvodů. Pro podporu
většiny druhů mravenců lze vytvářet dostatečně rozsáhlé světliny (příloha 1, 2).
Stromy osídlené mravenci dřevokazi není nutné odstraňovat, neboť tito mravenci
nejsou lesními škůdci. V ochraně lesa lze naopak využít jejich predačních schopností.
Jejich četný výskyt lze rovněž využít jako indikaci podmínek nevhodných pro
pěstování smrků (příloha 4). Početnost bělokaza dubového v příměstských lesích lze
snížit pěstováním dubů ve světlých porostech a odstraňováním i tenkých těžebních
zbytků (příloha 3).
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