
Malý/velký postrach lesů 
střední Evropy 





Doplňte text

• Jak již název napovídá, lýkožrout se živí …………  stromů. Lýko zajištuje 
přenos cukrů (výživy) rostlin, proto strom při jeho výrazném poškození 
………….. Pokud jsou stromy zdravé silné s dostatkem vody lýkožrout 
nemá moc šancí – strom ho při napadení zalepí …………..,a kůrovec 
zemře. Problém nastává v době ………., kdy jsou stromy oslabené, 
lýkožrouti se velmi rychle v lýku namnoží a v porostech stejného stáří 
dokáží způsobit katastrofální ……………

• Nápověda (slova skloňujte): sucho, škody, lýko, odumírá, míza



• Spočítejte, kolik jedinců lýkožrouta bude na konci 
„úspěšné“ sezóny. Na začátku počítejme s 1 
samcem a 1 samičkou.  

• Spočítejte cestičky vycházející ze základní mateční 
chodby. Stejná samička pokračuje v kladení, 
spočítejte tedy i chodbičky u vycházející z obou 
menších navazujících mateřských chodeb.

• Celý vývoj v dospělce trvá 70 dní, pokud jsou suchá 
jara a léta mohou lýkožrouti zvládnout během 
jednoho roku i tři generace. 

Počet jedinců v první generaci počet jedinců v druhé generaci počet jedinců v třetí generaci

X=Spočítané všechny komůrky, v nichž se 

vyvíjely nebo vyvíjí larvy

X/2 – průměrný počet samic

(X/2)*X = Y

Y/2 – průměrný počet samice

Y/2*X = ?



1. Co to je lýko? 

A) Spodní část kůry, která slouží k ochraně stromu

B) Pletivo, které rozvádí živiny po celém stromě

C) Část dřeva, která je výrazně světlá

D) Jedovatá rostlina

•

2. Kolik druhů lýkožroutů žije na našem území? 

A) Pouze jeden

B) Dva (smrkový a jedlový)

C) Více druhů

•

3. Zakroužkuj další druhy dřevokazného hmyzu

A) Střevlík

B) Bělokaz

C) Dřevokaz

D) Červotoč

•

4. Na jakém stromě by si lýkožrout smrkový pochutnal 
jako první? 

A) Smrk rostoucí u potoka

B) Smrk oslabený suchem

C) Smrk staletého věku

D) V polovině zlomený modřín

•

5. Který z těchto druhů může způsobit lesní kalamitu? 

A) Bekyně mniška

B) Tesařík alpský

C) Chrobák

D) Mravenec 

KVÍZ



• Prohlédněte si obrázky různých typů lesa. U každého obrázku se 
zamyslete, jestli je tento les náchylný ke kalamitám a proč. A co 
zvířata, nachází zde dostatek potravy a úkrytů? 











• Správné odpovědi: 

• lýkem, odumírá, mízou, sucha, škody

• 314 928 (Není nutné, aby žáci došli přesně 
k tomuto výsledku, každopádně musí být jasné, 
že za příznivých podmínek je tento brouk 
schopný se během sezony velmi rychle 
namnožit.)

• 1.B, 2.C, 3.B, C, D, 4.B, 5.A 

• 1. – Stejnověký bukový les je také náchylný ke 
kalamitám, chybí zde různá patra.

• 2. – Velmi nevhodně vysazený mladý smrkový 
les, pravděpodobně padne v budoucnu za oběť 
lýkožroutovi. 

• 3.– Smrkový les s podrostem – při vhodném typu 
výběrového hospodaření se jedná o les, který má 
budoucnost

• 4. – Smíšený les s bohatým podrostem – stabilní, 
zdravý a bohatý na biodiverzitu.  Vhodné 
prostředí pro řadu živočichů i rostlin.

• 5. – Stejnověká smrková monokultura bez 
podrostu – les náchylný ke kalamitám a zároveň 
chudý na biodiverzitu.

• 6. - Listnatý les se stromy různého stáří a 
ponechaným mrtvým dřevem – stabilní a zdravý 
les, bohatý na biodiverzitu.


