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Co jsou epigeičtí brouci?
 Brouci žijící na povrchu půdy a  v opadu (cca 2000 druhů)
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4 1 - střevlík Carabus ullrichi

2 - drabčík Omalium caesum

3 - lejnožrout rodu Onthophagus

4 - mrchožrout rudoprsý
(Oicdeoptoma thoracicum)



Proč je dobrá vysoká biodiversita v lesních 
ekosystémech a jak ji zajistit?

Vysokou biodiversitu zajišťuje zejména:

Mozaika biotopů v krajině, 

Staré lesy, 

Mrtvé dřevo a další mikrobiotopy ve vzájemně propojené síti, 

Zachování biotopů po těžbě (vhodný management a managementová diversita), 

Příklon k přirozené dřevinné skladbě, 

Zařazení starých forem hospodaření. 



Epigeičtí brouci dobře indikují kvalitní lesní
porosty v krajinné mozaice (zde příklad 

nelesních biotopů)



Indikátory původních lesních porostů

 Druhy vyskytující se jen ve velmi starých a zachovalých lesních porostech se 
značným množstvím mikrobiotopů (mrtvé dřevo, plodnice hub, hlenek, dutiny 
stromů, vhodný opad, atd.)(Boháč, Matějíček, Rous, 2005). 

Drabčík Olisthaerus substriatus (v ČR se 
vyskytuje jen v NPR Boubín)

Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus) (v ČR se vyskytuje 
v EVL Hlubocké obory a NPR Mionší)



Pralesní relikty (Urwaldrelikte) 
 Řada z těchto druhů má velmi omezené

a ostrůvkovité rozšíření.

Vlevo: kornatec velký (Peltis grossa; v ČR se vyskytuje ostrůvkovitě
v původních lesích pralesovitého charakteru)

Vpravo: drabčík Lordithon bicolor; žije v pralesích na houbách (v ČR znám 
z NPR Boubín)



Management lesa a biodiversita (zachování
biotopů po těžbě)

 Vhodný management a managementová diversita je zcela zásadní pro obnovu 
společenstev epigeických bezobratlých

 Jak tedy z holinami po těžbě smrku v chráněných územích? 

 Je lépe nechat chřadnoucí jedince smrku na místě nebo je vytěžit? Průzkum 
na lokalitě Plechý (NPŠ).



Průzkum na lokalitě Plechý (NPŠ)

 Vliv managementu lesa na společenstva byl statisticky velmi výrazný.

 Klíčovým druhem bezobratlých je lýkožrout smrkový. 

 Vznik mrtvého lesa mimořádně zvyšuje biodiverzitu zejména dravých, 
podkorních druhů (i mezi epigeickými druhy žijícími na padlých a 
rozkládajících se kmenech), fungikolů a humikolů.



Jasná odlišnost společenstev brouků holiny po 
těžbě (P19 a P20) od plochy s ponechaným 

chřadnoucím lesem (P19_0 a P20_0)

Podrobnosti viz Boháč (2016)



Horské druhy – Arpedium brachypterum, 
Quedius punctatellus

1 2

1 - horský drabčík Arpedium brachypterum; 
vyskytuje se v horských oblastech
2 - horský drabčík Quedius punctatellus žijící
pod kůrou padlých smrků



Příklon k přirozené dřevinné skladbě

 V umělých lesních ekosystémech se snižuje druhová diversita epigeických 
brouků, snižuje se počet lesních specialistů a počet funkcionálních skupin 
(potravních, prostorových, atd.) (Boháč 2016). 



Zařazení starých forem hospodaření

 Zařazení starých forem hospodaření se neuplatňuje v horských lesích, má však 

nesporný význam v lesích nižších výškových stupňů (Boháč 2016).



Závěr

 Epigeičtí bezobratlí jsou velmi citliví na zastínění, které vytváří vegetace. 

 Řada lesních druhů není schopna migrovat na otevřené plochy bez zastínění. 
Vegetace také bezesporu vytváří mikroklima.

 Lesní druhy jsou adaptovány na chladnější a vlhčí mikroklima bez velkých 
výkyvů. 

 Uměle odlesněné plochy na Šumavě mají méně funkcionálních skupin, více 
antropotoleratních a méně náročnějších druhů.

 Také je zde většina druhů střední a menší velikosti. Často schází velcí
predátoři.

 Vznik mrtvého lesa mimořádně zvyšuje biodiverzitu zejména dravých, 
podkorních druhů (i mezi epigeickými druhy žijícími na padlých a 
rozkládajících se kmenech), fungikolů a humikolů.



 Management lesa je významný faktor ovlivňující strukturu společenstev. 

 Obecně lze na základě výsledků této studie konstatovat, že v přirozených 
lesních biotopech se vyskytuje více druhů a je tam větší funkcionální
biodiverzita. 

 Převládají zde náročnější druhy citlivější k antropogenním vlivům. 

 U mrtvého lesa činností lýkožrouta smrkového (lokalita Plechý) dochází
k výraznému zvýšení počtu druhu a funkcionálních skupin, protože vznikají
další ekologické niky pro druhy (subkortikolní druhy, druhy žijící v mrtvém 
dřevě, mykofágní druhy, atd.). 



Děkuji za pozornost


