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Zimování hmyzu
pod šupinami k ry

jedle b!lokoré
na Valašsku

Ond"ej Konvi#ka, Lukáš Spitzer

Pokud se #lov!k jenom trochu zajímá o p"íro-
du, o to, co se v ní d!je, a všímá si svého okolí,
nem že si nevšimnout nep"eberného množství
hmyzu, který se nachází všude kolem nás. Hmyz
totiž opravdu najdeme tém!" všude, žije dokon-
ce i v p"íbojové zón! a na hladin! mo"e blízko
pob"eží. Toto hemžení našich malých spole#ní-
k  kolem nás je nejv!tší na ja"e a v lét!, kdy
všechno kolem nás b!há, létá a bzu#í. P"ijde
ovšem podzim a zima a ono hemžení jakoby
mávnutím kouzelného proutku ustane. N!kolik
málo druh  m žeme voln! v p"írod! potkat ce-
lou zimu, a to klidn! i za stavu sn!hové kalamity.
Pár druh  je dokonce na život v drsných pod-
mínkách zimy specializováno. Až na tyto výjimky
se však šestinozí tvore#kové na podzim n!kam
ztrácejí. Jist! Vás nejednou napadlo, kam se
všechen ten hmyz pod!l. Na první pohled by se
zdálo, že všechen hmyz p"íchodem královny
Zimy bídn! zahynul. Našt!stí tomu tak není, jinak
bychom se s p"íchodem jara nemohli kochat
poletujícími babo#kami #i bzu#ením v#el.

V!tšina druh  hmyzu se rozmnožuje v hlavním
vegeta#ním období,  na ja"e a v lét!. Po spá"ení
naklade sami#ka vají#ka, ze kterých se za n!ja-
ký #as, který je u každého druhu specifický a mj.
záleží na množství podmínek (teplota, vlhkost a

p"ezimovat na místech p"ímo exponovaných v!-
tru a sn!hu, proto se uchylují do t!chto úkryt .

Jedle b!lokorá je p vodní druh stromu typic-
ký práv! pro region Valašska, to dokládá mj.
skute#nost, že v Karlovickém údolí (údolí Vsetín-
ské Be#vy) stále vytvá"í jedle nejpo#etn!jší po-
pulaci v $eské republice. Šupinky jedle zde pro
své p"ezimování využívá velký po#et hmyzu.
Z brouk  (Coleoptera) m žeme na Valašsku
nalézt p"i zimování pod šupinkami k ry jedlí vzác-

Denivka z  ádu sí!ok ídlých (Neuroptera). Tento
drobný hmyz p íbuzný zlatoo"kám m#žeme najít
vzácn$ pod šupinkami k#ry jedle

Vzrostlé jedle b$lokoré v PR Halvovský potok po-
blíž turistické chaty Cáb

Vzácný tesa ík Pogonocherus ovatus, který je svým
výskytem v %R vázán na rozsáhlejší jedlové po-
rosty

V jehli"natých porostech mnohdy hromadn$ zi-
mují sluné"ka druhu Aphidecta obliterata

další), vylíhnou malé larvi#ky. Ty následn! p"ijí-
mají potravu a postupem #asu rychle rostou.
Když dosáhnou ur#ité velikosti, dojde k jejich
p"em!n! v dosp!lce. Život velké #ásti hmyzích
dosp!lc  (imag) je velmi krátký. Všichni jist! zná-
me p"ím!r „jepi#í život“, který není v hmyzí "íši
nikterak neobvyklý. Nap"íklad všem dob"e zná-
mé larvy chrousta (ponravy) se v zemi vyvíjejí
až 4 roky, dosp!lý chroust však žije jen n!kolik
týdn . Podobné je to nap"íklad i u rohá#e a mno-
ha dalších brouk . Jediným úkolem dosp!lce je
totiž zplodit nové potomstvo. Po ukon#ení repro-
dukce dosp!lý jedinec umírá a druh jako takový
pak p"ežívá pouze ve form! vají#ek a larev až
do doby vylíhnutí nových dosp!lých jedinc , kte"í
op!t dají život dalším pokolením. V t!chto vývo-
jových formách tedy p"e#kává zimu velká #ást
hmyzu.

Je zde ovšem ješt! skupina hmyzu, která p"e-
konává nep"íznivé podmínky zimního období ve
stadiu imag. V p"írod! ale není nic jednoduché a
p"ímo#aré. Bu% se proto jedná o druhy, které
sv j vývoj ukon#ují již ke sklonku vegeta#ní se-
zony, kdy se líhnou imaga, nebo se jedná o dru-
hy, jejichž dosp!lci se dožívají více let, a nako-
nec druhy se zcela zvláštním osobitým zp so-
bem vývoje. N!které druhy dokonce mohou p"e-
#kávat zimu jak ve stádiu imága, tak ve stádiu
vají#ka, larvy #i kukly. Z výše uvedených sku-
te#ností vyplývá, že i v zim! m žeme narazit na
mnoho dosp!lc  hmyzu, jen musíme v!d!t kde.
Tento hmyz je ukryt v p d!, pod listím, v trouchu
pa"ez  #i starých strom , pod kameny, jiný m -
žeme nalézt ukrytý pod k rou živých i mrtvých
strom . $ást hmyzu využívá k p"ezimování i lid-
ská obydlí, #i jejich #ásti. Mnoho druh  brouk ,
ploštic #i jiného hmyzu se dá nejlépe a nejsnad-
n!ji najít práv! v zimním období.

Velice zajímavá je skupina druh  hmyzu, kte-
rý zimuje pod odstávajícími šupinkami k ry stro-
m . Využívá tak fyziologického tepla, které kaž-
dý živý strom i v pr b!hu zimy vyza"uje. Pod
šupinkami k ry živého, zdravého stromu je pro-
to vždy o n!kolik stup&  více, než kolik byste
nam!"ili ve vzduchu. Je ale logické, že ne každý
druh stromu poskytuje díky své struktu"e k ry
vhodné místo pro p"ezimování. N!které stromy
tuto možnost p"e#kání zimy tém!" v bec nenabí-
zí, nap". buk lesní má k ru tém!" hladkou, tudíž
se hmyz v rámci stromu nemá kam schovat. Jiné
stromy tuto možnost sice „nabízejí“, ovšem malá
#i naopak velmi velká velikost šupinek výrazn!
omezuje velikost i po#etnost zimujícího hmyzu.
Smrk (Picea abies) disponuje pouze malými šu-
pinkami, které mohou využít pouze nejmenší
zástupci hmyzí "íše, javor klen (Acer pseudopla-
tanus) nabízí naopak pouze p"íliš velké a široce
odstávající šupinky. Jako nejvhodn!jší d"evinou
se v tomto sm!ru jeví jedle b!lokorá (Abies alba).
Jedle nabízejí pom!rn! širokou škálu velikostí
šupinek, které se pohybují od nejmenších veli-
kostí až do 15 cm v pr m!ru. Z toho taky vyplý-
vá existence v!tšího množství r znorodých úkry-
t . Jinými slovy: „tém!" každý druh (pokud zi-
muje pod šupinami k ry) si najde na jedli to svo-
je místo“. Každý zimující druh hmyzu pot"ebuje
totiž trošku jiné podmínky. Nap"íklad v!tší druhy
nalézají dostatek prostoru k p"ezimování pouze
pod v!tšími šupinami. Pod hmyzem „vybrané“
šupinky proniká vítr #i sníh pouze minimáln!, je
zde proto mikroklima vhodné k p"e#kání zimního
období. V!tšina druh  v zásad! není schopna
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ného tesa"íka Pogonocherus ovatus (Goeze,
1777). Jedná se o velmi lokální druh, který je
svým vývojem intenzivn! vázaný práv! na starší
jedle, v jejichž koncových v!tvích probíhá jeho
vývoj. Na ja"e se tito brouci pohybují v korunách
strom , kde provád!jí žír na tenkých v!tvi#kách
jedlí a kladou vají#ka. Poté umírají a noví brouci
se rodí až na sklonku léta a na podzim, kdy hle-
dají úkryty p"ed nadcházející zimou. Tento malý
tesa"ík bohužel z naší p"írody mizí s ubýváním
jedlí a jedlových porost . Valašsko je jedním
z mála posledních míst s po#etn!jšími populace-
mi, avšak i zde ubývá díky kácení jedlí a nedo-
state#né obnov! jejích porost .

Další druhy zde zimujících brouk  reprezen-
tují drobní st"evlí#ci – nap". Dromius fenestratus
(Fabricius, 1794), #i sluné#ko jehli#natých po-
rost  Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758).
Velice hojn! lze pod šupinkami najít brouka
z #eledi šironoscovitých (Anthribidae) Brachy-
tarsus nebulosus (Forster, 1771). Vylou#it ne-
lze na Valašsku ani výskyt velmi vzácného „jed-
lového“ tesa"íka Acanthocinus reticulatus (Ra-
zoumovsky, 1789), který bývá nej#ast!ji nalé-
zán práv! p"i zimování pod šupinkami k ry jedlí,
nebo pod samotnou k rou. Pod šupinami ovšem
nezimují jenom brouci. Nalezneme zde také mno-
hé zástupce lesních k"ís  (Auchenorrhyncha),
kte"í jsou v zoologickém systému "azeni blízko
všem dob"e známým mšicím. Velmi po#etné je
spole#enstvo ploštic (Heteroptera), kdy nej#as-
t!ji najdeme druhy Gastrodes grossipes (De
Geer, 1773) a G. abietum Bergroth, 1914, dále

pak Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829) a
Pinalitus atomarius (Meyer-Dür, 1843). Pod
šupinkami najdeme však zástupce mnoha dal-
ších "ád  hmyzu, jejichž determinace je ale
mnohdy velmi obtížná – mimo jiné zástupce much
(Diptera), blanok"ídlých (Hymenoptera) #i de-
nivky a zlatoo#ky z "ádu sí'ok"ídlých (Neurop-
tera). P"i odlupování šupinek lze nalézt i r zné
pavouky, stonožky, mnohonožky, chvostoskoky
a další bezobratlé.

P"i bližším pr zkumu m žete narazit na strom,
pod jehož šupinami k ry jsou doslova zástupy
hmyzu, na druhou stranu jiné stromy mohou být
na zimující hmyz pom!rn! chudé. Ne všechny
jedle jsou totiž stejn! „obsazeny“ zimujícími dru-
hy. Hmyz pro p"ezimování preferuje okrajové,
oslabené a oslun!né stromy, na nichž má v!tší
šanci, že zimování p"ežije díky vyšší teplot!.
V p"ípad!, že však dojde k úplnému odum"ení
stromu, dochází ke snížení po#tu druh  hmyzu
zimujících pod šupinkami, a to z toho d vodu, že
strom p"estal fungovat jako životadárný zdroj
tepla. Je dlužno také "íct, že pod šupinami k ry
nezimují pouze druhy vázané svým vývojem na
jedle, ale také druhy vyvíjející se i na jiných mís-
tech. Velmi po#etným zimujícím osazenstvem dis-
ponují stromy rostoucí p"ímo v potocích #i v je-
jich blízkosti. Na takových stromech zimují i je-
dinci, které normáln! na stromech nenalezne-
me. Hmyz se tímto brání utopení p"i jarních po-
vodních.

Jak je vid!t, vhodné stromy jedle fungují p"es
zimu jako velká „noclehárna“ pro obrovské
množství jedinc  bezobratlých. Na za#átku zimy
je jejich hustota tak vysoká, že tém!" pod kaž-

dou šupinkou najdeme n!jakého nocležníka.
Bylo by proto s podivem, kdyby si tohoto bohat!
prost"eného (a p"es zimu vlastn! jediného) sto-
lu nevšimli jiní zimní obyvatelé lesa. Nejvíce
v zim! strádají ptáci. Jejich t!lí#ka a celková hmot-
nost je totiž tak malá, že pro p"ežití musí neustále
p"ijímat velké množství potravy, jinak by zem"eli
mrazem. Velcí savci umí díky v!tšímu t!lu dob"e
šet"it teplem, nejsou proto v zim! vystaveni až
tak velkým nebezpe#enstvím jako drobní ptáci.
Jakmile napadne sníh a zten#í se možnosti zís-
kání potravy, naletují na jedle mnohé druhy na-
šich zimujících pták . Nej#ast!ji jsou to všichni
datlovití ptáci (datel, strakapoudi, datlíci), dále
pak šoupálci a brhlíci, kte"í jsou ve sb!ru zimují-
cího hmyzu obzvláš' šikovní, a kone#n! sýkory
ko&adry, mod"inky a další. Na zimujícím hmyzu
si #asto smlsne i veverka, která si tak zpest"uje
zimní jednotvárnou stravu. Hmyz je v zim! na-
víc chladem ztuhlý a nepohyblivý, nemá proto
p"ed hbitými zobá#ky žádnou šanci na únik. Na
ja"e proto m žeme kolem n!kterých strom  najít
#ást šupinek na zemi, #asto v širokém kruhu.
Taková jedle je už zdálky dob"e poznatelná díky
r žov!jšímu zbarvení. Strom odlupováním šupi-
nek k ry však nijak netrpí. Jedná se totiž o mrt-
vou k ru (borku), která je zevnit" neustále na-
hrazována novými vrstvami. P"íští rok na pod-
zim bude proto op!t nachystána spousta nov!
se odlupujících šupinek #ekajících na své zimní
nájemníky.

Pokud se tedy vydáte v zim! do lesa a nara-
zíte na skupinku starších jedlí, zkuste nožem od-
loupnout pár šupinek a sami budete velmi p"e-
kvapeni, kolik zimujících spá#  naleznete.

Zimující zástupce  ádu blanok ídlých (Hymenop-
tera)

Hmyzí vají"ka "ekají skryty pod šupinkami k#ry na
první teplé jarní dny

V sou"asnosti rychle postupující t$žbou v údolí Vsetín – %ervenka je ohrožena populace tesa íka Pogo-
nocherus ovatus    Fotografie k #lánku L. Spitzer


