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Použitý scénáø zmìny klimatu byl vytvoøen pomocí globálního 
klimatického modelu (GCM) ARPEGE Climat V4 (DÉQUÉ 2007) v 
experimentu realizovanémv CNRM/Météo-France. Z dùvodu hrubého 
prostorového rozlišení tìchto dat (~50 km ve Støední Evropì) byl 
použit regionální klimatický model (RCM) ALADIN-Climate/CZ (FARDA a 
kol. 2010), jehož pomocí byly výstupy GCM pøeškálované na jemnìjší 
prostorové rozlišení (tzv. downscaling). Informace o budoucím vývoji 
emisí skleníkových plynù byly pøevzaty z emisního scénáøe IPCC A1B. 
Tento scénáø reprezentuje støední variantu nárùstu koncentrací 
skleníkových plynù.

Rozloha PLO Keleèská pahorkatina je 40 393 ha. 
Území náleží do soustavy Vnìjších Západních 
Karpat, má mírnì zvlnìný povrch s široce 
zaoblenými høbety. Nejvyšší polohy dosahují 
kolem 500 m n. m. Prùmìrný roèní úhrn srážek se 
pohybuje mezi 550 až 750 mm, prùmìrná teplota 
se pohybuje v rozmezí 7 až 9 °C. Vyskytuje se zde 
1. – 4. vegetaèní stupeò. Dominují zde dubové 
buèiny (70 %) a bohatá øada (75 %). Znaèné 
procento zaujímají porosty výmladkového pùvodu. 
Pøirozenou døevinnou skladbu tvoøilo 48,3 % 
buku, 36,7 % dubu, 7,1 % habru, 2,4 % lípy, 2,1 % 
jedle, 1,4 % jasanu a 1,2 % javoru. V souèasné 
døevinné skladbì dominuje smrk (33 %), dub (21 
%), buk (12 %), borovice (7 %), modøín (6 %), 
bøíza (6 %), habr (5 %) a lípa (5 %). Z lesních 
škùdcù se vyskytují kùrovci (Ips typographus, 
Ips duplicatus a Pityogenes chalcographus) 
dále klikoroh borový (Hylobius abietis), 
ploskohøbetky (Cephalcia spp.), pilatky 
(Pristiphora spp., Pachynematus spp.) a 
bekynì mniška (Lymantria monacha).
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Tato mapa byla vytvoøena v rámci Specifického výskumu na ÈZU FLD KOLM 
a v rámci projektu NAZV  QH91097 „Vyhodnocení dopadu globálních 
klimatických zmen na rozšírení a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.: 
Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech Ceské republiky 
jako východisko pro jejich trvale udržitelný management“ 
(www.climips.cz). 
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MODEL PRO VÝPOÈET ZMÌNY POÈTU GENERACÍ

Analýza vývoje lýkožrouta smrkového byla založená na modelu 
PHENIPS – Komplexním fenologickém modelu lýkožrouta 
smrkového Ips typographus (Baier a kol. 2007). V rámci tohoto 
modelu urèuje maximální denní teplota vzduchu den nástupu 
napadení a prùmìrná teplota kùry urèuje rychlost vývoje 
jednotlivých vývojových stadií. Zaèátek napadení hostitelské 
døeviny na jaøe je urèovaný na základì teplotního limitu 16,5 °C 
pro letovou aktivitu a sumou teplot nad tuto hranici 140 stupòodní 
(degree-days) kumulovaných od 1. bøezna. Vývoj potomstva je 
ukonèený po dosažení 557 stupòodní nad prahovou hodnotu 8,3 
°C. K ukonèení reprodukèní aktivity lýkožrouta dojde pøi dosažení 
délky sluneèního svitu 14,5 hodiny. Prùmìrná teplota kùry je 
urèena regresí prùmìrné denní teploty vzduchu a sluneèní 
radiace. Na vývojové stadium vajíèka pøipadá 12 % celkové délky 
vývoje dospìlého jedince, 35 % pøipadá na stadium larvy a 13 % 
na stadium kukly.

Èásti PLO (varianta A) a èásti jehliènatých porost  PLO (varianta B) s klimatickými 
podmínkami umožòujícími vývoj n-generací lýkožrouta smrkového. 
celkové rozlohy PLO (A) nebo jehliènatých porostù v PLO  (B).
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