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Abstrakt

Ve své práci se pokouším zjistit, jaký vliv má lesnické hospodaření na výskyt datlíka 

tříprstého. Datlík tříprstý je „vlajkovým“ druhem bezzásadového lesa pralesního typu a proto 

vyžaduje naší pozornost a ochranu. V práci jsou použity i výsledky studií sesterských druhů 

datlíka tříprstého ze Severní Ameriky. Hlavními kapitolami jsou vliv fragmentace porostů, vliv 

zdravotního stavu porostu a na závěr vliv potravní nabídky na výskyt a chování datlíka.

Klíčová slova: datlík, fragmentace, kůrovec, potrava, požáry, stanoviště, teritorium

Abstract

In my thesis I have tried to find out how does forest management influence presence of the 

Three-toed woodpecker Picoides tridactylus.This species is considered a "flagship species" of 

an untouched primeval type of forest and therefore it requires our attention and protection. 

The thesis contains results of North-American studies focused on the species very similar to 

Picoides tridactylus. The main chapters are those aimed to provide information about how is 

the Picoides tridactylus affected by forest fragmentation, stand health condition and finally 

the impact of food supply on the occurence and behaviour of the species.

Key words: bark beetle, food supply, fragmentation, substrate, territory, Three-toed 

woodpecker, wildfire
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Úvod

Nejvíce diskutovaným problémem šumavského národního parku je péče o horské smrčiny. 

Rozpor je převážně v tom, zda ponechat lesy přirozenému vývoji, nebo na základě lesnického 

hospodářství provádět sanaci. Jako hlavním ochranářsky zajímavým druhem těchto lesů je 

tetřev hlušec (Tetrao urogallus), který se v poslední době těší velkému zájmu na jeho 

ochranu. Na Šumavě však žije i další zajímavý druh, který je typický pro severské a horské 

smrčiny. Zřejmě díky jeho nenápadnosti je často opomíjený. Tím druhem je datlík tříprstý 

(Picoides tridactylus). Pták vyhledávající bezzásahové lesy s velkým množstvím mrtvého 

dřeva. A právě na Šumavě má datlík největší stálou populaci v České republice.

Cílem mojí práce je shromáždit co nejvíce informací o tom, co ovlivňuje výskyt 

a početnost datlíka a jak by se tyto výsledky daly aplikovat do nakládání se šumavskými 

smrčinami. Hlavními vlivy na výskyt datlíka je fragmentace porostu, zdravotní stav porostu 

a potravní nabídka v dané lokalitě.
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1. Obecná Charakteristika

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) patří do řádu šplhavci (Piciformes) a čeledi datlovití 

(Picidae). Dosahuje téměř velikosti strakapouda velkého (délka těla 21,5-24 cm). Svrchu je 

černavý, s bílým pruhem za okem a bíle proužkovaným hřbetem, spodina je bílá, hustě černě 

proužkovaná. Samec má přední část temene žlutou, samice černě proužkovanou. Čtvrtý prst

má redukovaný (Dungel et Hudec 2001)

Sesterské druhy: Severní Amerika- Datlík smrkový (Picoides dorsalis) a Datlík černohřbetý 

(Picoides arcticus)

Rozšíření: Hnízdí v severských lesích Eurasie, východně až po Kamčatku a Japonsko. 

Mimo to existuje také řada izolovaných populací v horských oblastech Evropy a Asie jižně od 

areálu souvislého rozšíření (Svenson et al. 2004). Picoides dorsalis hnízdí v jehličnatých lesích 

celé západní Kanady, na Aljašce a na středozápadě Spojených států.(IUCN 2009). Picoides 

arcticus má hnízdní lokality v celé Kanadě, na Aljašce a na severozápadě Spojených států

(IUCN 2006). V Evropě se počet hnízdících párů datlíka tříprstého odhaduje na 350 000

- 1 100 000, což se rovná 1 050 000 – 3 300 000 jednotlivcům (BirdLife International 2004).

Evropa tvoří 5-24% z celosvětové populace, takže velmi předběžný a hrubý odhad velikosti

světové populace je 4 380 000-66 000 000 jednotlivců. (IUCN 2009)

Potrava: V potravě převládá hmyz, hlavně v dřevě žijící brouci a jejich larvy, občas také 

„kroužkuje“ stromy a požívá vytékající pryskyřici (Dungel et Hudec 2001).

Hnízdění: Monogamní druh. Hnízdí 1x ročně v dutinách stromů, většinou jehličnatých, 

zhruba 100 let starých (vletový otvor 4,5 x 5 cm). Každý rok tesají oba partneři dutinu novou. 

V jedné snůšce bývá 3 - 5 čistě bílých vajec o velikosti 24, 4 x 18, 5 mm. Inkubace trvá zhruba 

11 dnů a podílí se na ní oba rodiče. Společně se také starají o mláďata, která opouští hnízdo 

po 22-25 dnech. Plně samostatná jsou pak ve věku až 2 měsíců (Hudec et al. 2005).

Biotop: Datlík obývá převážně staré jehličnaté lesy, zvláště smrkové Picea spp. 

a vyskytuje se také tam, kde díky disturbanci, jakou jsou například lesní požáry, dochází 

k přemnožení hmyzu (Dungel et Hudec 2001).
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2. Fragmentace porostu

Velké množství prací studovalo výskyt a krmení datlíka uvnitř lesa a na okrajích. Mascarua

- Lopez (2005) studoval množství mrtvých stromů na okrajích a uvnitř lesa. Zjistil, že se datlík 

smrkový (Picoides dorsalis) krmí hlavně na mrtvém dřevě, přičemž množství mrtvých stromů 

je vyšší v 10m pásu podél okraje než uvnitř lesa. Naopak dále zjistil, že okrajový efekt nemá 

žádný vliv na pařezy, jejichž výskyt je všude stejný. Z toho plyne, že fragmentace lesů sama 

o sobě není pro datlíky limitujícím faktorem. Gagne et al. (2007) nicméně zjistili 

v severozápadním Quebeku, že datlík raději ke krmení využívá stromy dále od okraje (40 - 80 

m), přestože pařezy a mrtvé stromy jsou na okraji (0 - 40 m) snadněji dostupné (Obr.1.).

Podle studie Imbeau et Desrochers (2002) se v Severní Americe datlík vyskytuje častěji 

v souvislém lese než ve fragmentech lesa vzniklých těžbou dřeva a to až trojnásobně. 

Nicméně hustota datlíka ve 100 ha jak souvislého tak fragmentovaného (do plochy zahrnuty 

jen fragmenty ne paseky) lesa nebyla rozdílná. Imbeau et Desrochers (2002) tedy nenašli 

žádný důkaz o tom, že by datlík byl pták vyhýbající se okrajům. Gagne et al. (2007) se 

nicméně domnívají, že si Imbeau et Desrochers(2002) zvolili ke studiu nevhodné plochy. 

Sčítání probíhalo v 60 metrů širokých linií, což podle autorů neumožňuje přesnější stanovení 

hnízdní hustoty datlíka, jehož teritoria jsou velká několik desítek hektarů. Gagne et al.(2007), 

kteří studovali početnost na plochách s větší rozlohou, potvrdili výsledky Imbeau et

Desrochers (2002) a shodně poukazují na fakt, že podmínky uvnitř lesa (dál než 40 m od

okraje) mohou poskytnout lepší podmínky hledání potravy než podél hran, vzhledem k jejich 

dostupnosti. Fayt (2004) i Imbeau et Desrochers (2002) zjistili, že datlík tříprstý je citlivý na 

hrany v blízkosti starých lesních pozůstatků, kde se datlík krmí. Lesy bez fragmentace jsou 

datlíkem preferovány, protože je zde větší hustota výskytu kůrovce a z toho vyplývá vysoká 

energetická účinnost při krmení (krmné substráty blízko sebe) (Steeger per.comm.in Doyon 

et al. 2000).
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2.2. Velikost teritorií a fragmentace

Fragmentace lesa nicméně zvyšuje nároky datlíků na velikost teritoria. Haila (1983), který 

zkoumal velikost teritorií evropského datlíka (Picoides tridactylus) v nenarušených lesích 

zjistil, že nejmenší území obývané datlíkem je 99 ha. Mykra et al (2000), kteří zkoumali 

velikost teritorií datlíka (Picoides tridactylus) v těžených finských lesích zjistili hodnoty až 

třikrát větší. V Severní Americe v Oregonu popsali Goggans et al. (1989), že průměrná 

rozloha teritoria vhodná pro výskyt datlíka černohřbetého (Picoides arcticus) je 174, 7 ha. To,

že tento druh potřebuje velké plochy porostů, potvrzují další práce, ve Švédsku je ideální 

plocha pro hnízdící pár datlíka tříprstého 100 - 400 ha (Amcoff et Eriksson 1996 in 

Wesolowski et al. 2005), ve Švýcarsku se pohybuje okolo 200 ha/ pár (Butler et Schlaepfer

2001), v Německu je to cca 90 ha/ pár Pechacek (2004). Evropský datlík tříprstý mění během 

roku velikost svého teritoria, po opuštění mláďat rozloha teritoria roste (Pechacek 2004), týž 

autor také uvádí, že velikost území datlíka tříprstého je ovlivněna množstvím mrtvého dřeva, 

které je na této ploše k dispozici. Naproti tomu severoamerický datlík Picoides arcticus není 

ovlivněn množstvím mrtvého dřeva na velikost teritoria (Tremblay et al. 2009).

Gibbon (1966 ex Burdet et Niemi 2002) poznamenal, že americký datlík smrkový 

(Picoides dorsalis) aktivně brání bezprostřední oblast kolem hnízda před jinými druhy

datlovitých. V Norsku, úzce souvisejícího datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) bylo
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zjištěno, že hnízdící pár využívá (minimální) oblasti 11 ha, 17 ha a 19 ha, ale zda tyto oblasti 

aktivně brání nebo ne nebylo zjištěno (Hogstad 1977).

2.3. Vliv přirozené a umělé fragmentace

Datlíci lépe tolerují fragmentaci přirozenou, způsobenou především požáry, než fragmentaci 

způsobenou těžbou. Bylo zjištěno (Haeussler et Kneeshaw 2003, Leduc et al. 2000 in Gagne 

et al 2007), že shořelá krajina je pro datlíka více přátelským prostředím než vykácená. Ve 

vyhořelé lokalitě jsou všude rozesety částečně ohořelé a mrtvé stromy poskytující vhodná 

stanoviště k hledání potravy pro datlíka i jiné druhy. Závislost datlíka smrkového na hmyzu 

žijícím v mrtvém a umírajícím dřevě má často za následek, že se populace datlíka vyskytuje 

v porostech s přirozenou fragmentací, vznikající v důsledku lesních požárů (Blackford 1955 in 

Pechacek 2004, Hutto 1995, Koplin 1968, Kreisel et Stein 1999 Murphy et Lehnhausen 1998), 

polomů (Virkkala et al. 1991), povodní (Short 1974), hmyzích kalamit (Bull et al. 1986) a

onemocnění porostů (Yunick 1985). Zejména datlík smrkový (Picoides dorsalis) se vyskytuje 

v porostech brzy po požáru. Toto rozsáhlé využití v nedávné době narušených porostů

znamená, že druh do značné míry využívá efemerní zdroje. Hoyt et Hannon (2002)shodně 

uvádějí, že datlík smrkový (Picoides dorsalis) okupuje území po 3 roky od požáru potom však 

mezi 3 - 8 rokem od požáru denzita osídlení klesá. Další autoři se také shodují, že využití 

nedávno spálených nebo umírajících stromů datlíkem, klesá v čase (Murphy et Lehnhausen

1998, Yeager 1955).

Ve studii z Minnesoty (Heinselman 1973) se datlík černohřbetý (Picoides arcticus) 

vyskytuje častěji v lesích zničených požárem a to 1-2 roky po požáru, než ve starých 

nedotčených lesích. Na územích postižených ve 2 - 4 letých periodách opakujícími se požáry,

bylo zjištěno zvýšení populační hustoty datlíka v Minnesotě (Niemi 1978), však mimo spálený 

les byl výskyt datlíka minimální. Další, kdo v Minnesotě zkoumali vliv lesních požárů na výskyt 

datlíka, byli Apfelbaum et Haney (1981), kteří zjistili, že datlík který nebyl přítomen na území 

před požárem, si zde rok po požáru vytvořil teritorium. 

Disturbance způsobená těžbou má opačný efekt než disturbance přirozená. Koivula et

Schmiegelow (2007) zjistili, že těžba v oblastech se smíšenými lesy měla negativní vliv na

množství datlů rodu Picoides a datlíka černohřbetého (Picoides arcticus) obzvláště. Zjistili, že 

hustota výskytu datlíka černohřbetého je nejnižší ve smíšených lesích s pravidelnou těžbou 
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dřeva. Dřívější studie datlíka smrkového (Picoides dorsalis) v oblastech s převahou

jehličnatých lesů také ukázaly negativní dopady lesního hospodaření na místní úrovni, kdy 

odstraňování suchých stojících stromů a stromů napadených hmyzem, ničí kvalitu stanoviště, 

které datlík potřebuje (Goggans 1989 in Doyon et al. 2000, Harestad et Keisker 1989, Nappi

et al. 2004, Semenchuk 1992, Villard 1994). 

Na populační úrovni je doložen pokles velikosti lokálních populací datlíka v rozmezí 

o 50% (Marcot 1983, Scott et Oldemeyer 1983 in Doyon et al. 2000) až 77% (Loose et 

Anderson 1995) díky těžbě dřeva, která zahrnovala i odstraňování mrtvých stojících stromů. 

Pakkala et. al (2002) zjistili ve své 14-ti leté studii patrný klesající trend celkovém počtu 

datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) ve Finsku. Asi 50% pokles lze podle nich připsat přímo 

změně stanovišť a krajiny, většinou způsobených lesnickým hospodařením (Pakkala et al.

2002).

Na individuální úrovni ovlivňuje těžba hnízdní úspěšnost. Pouze 42,9% (Britská 

Kolumbie, Steeger et Dulisse 1997) a 55% (Oregon  Goggans 1989) hnízdních párů bylo 

schopno úspěšně odchovat alespoň jedno mládě v lesích, kde probíhá těžba. Předpokládá se, 

že tato nízká hnízdění úspěšnost, může vznikat v důsledku odstraňování mrtvého dřeva 

z lesa.

2.4. Datlík a bobr

V několika málo studiích je uvedena symbióza mezi datlíkem a bobrem evropským. Datlík se 

velice často vyskytuje ve smíšených lesích, kde žijí bobři. Skierczynska et al. (2009) zjistili 

v severovýchodním Polsku, že se 65% ze zjištěných výskytů datlíka nacházelo v blízkosti 

bobřích hrází a na území zaplavovaném bobry. Jedná se o smíšené lužní lesy olše 

a smrku. Předpokládají také, že přítomnost bobrů a jejich působení na krajinný ráz, může mít 

pozitivní vliv na dlouhodobé přežití populace datlíka tříprstého, díky nepřetržité dodávce 

pařezů, mrtvého dřeva a udržování vhodného habitatu. Takovéto soužití bobrů a datlíka bylo 

popsáno i ve Finsku (Gorman 2004 ex Skierczynska et al 2009). V Severní Americe bylo toto 

chování zjištěno i u datlíka smrkového (Picoides dorsalis), nejbližšího příbuzného evropskému 

datlíkovi (Short 1974).
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3. Zdravotní stav porostů

3.1. Prahové hodnoty mrtvého dřeva

Někteří autoři prokázali, že se datlík (Picoides tridactylus) krmí na umírajících a mrtvých 

stromech a zejména na v nedávné době zemřelých stojících smrcích (Hogstad 1970, Imbeau

et Desrochers 2002, Murphy et Lehnhausen 1998, Pecháček 1995 in Butlet et al. 2003). Také 

pro amerického datlíka černohřbetého bylo v Severní Americe zjištěno, že hlavním krmným 

substrátem jsou rozkládající se jehličnaté stromy (Goggans et al. 1989, Murphy et Lenhausen

1998, Nappi et al. 2003, Trambley et al., Raphael et White 1984).

(Trambley et al. 2009) uvádějí, že ve starých jehličnatých lesích Severní Ameriky je okolo 

30m3 mrtvého dřeva v prvotním stádiu rozkladu na hektar, naopak v porostech kde probíhá 

prořezávka, množství mrtvého dřeva klesla pod 9m3 na hektar.

Ve studii Butler et al. (2003) ve Švédsku a Švýcarsku nebyla závislost pravděpodobnosti 

výskytu datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) na množství mrtvého dřeva lineární (Obr.2.). 

Z toho plyne, že když se množství mrtvého dřeva dostane pod minimum, může datlík zmizet

z prostředí. Tito autoři dále zjistili, že citlivost na změny v množství mrtvého dřeva je vyšší 

boreální populace datlíka tříprstého než u jeho sub-alpských protějšků. (Butler et al. 2003) 

dále uvádí, že kritická hodnota je nejméně 5% mrtvých kmenů ve starších lesích. Utschick

(1991) se ve své studii s tímto výsledkem shoduje a uvádí, že datlíkovo požadavky jsou

v rozmezí 5-10%, jako optimální podíl pařezů pro lesní ptáky. Výsledky zánikových modelů

a některé empirické údaje o obratlovcích ukazují, že regionální zánik druhů začne zrychlovat,

když vhodná plocha stanoviště klesne pod 20-30% plochy původní (Andren 1994, Carlson

2000, Jansson et Angelstam 1999). Proto Nilsson et al. (2001) navrhl, že nejméně 20% z 

původní hustoty velkých mrtvých stromů je třeba pro zachování biodiverzity lesního 

společenství.
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3.2. Kvalita krajiny

Podle studie Butler et al (2003) je důležité doporučit kritické prahové hodnoty mrtvého 

dřeva pro datlíka jako praktický cíl managementu. Datlovití ptáci včetně datlíků, ale navíc 

mohou sloužit jako „umbrella species“pro jiné taxony v jehličnatých boreálních a horských 

lesů (Angelstam et al, 2003; Roberge et Angelstam, 2004). Několik takových spojení 

s biologickou rozmanitostí a kvalitou stanovišť bylo již dříve prokázáno. Mikusinski et al.

(2001) zjistili, že počet druhů lesních ptáků v Polsku je v pozitivním vztahu s výskytem 

datlovitých a zejména s přítomností datlíka tříprstého. Suter et al. (2002) prokázali, že Tetřev 

hlušec (Tetrao urogallus), se ve Švýcarsku vykytuje v prostředí obývaným datlíkem tříprstým, 

což je příklad, že datlík je zároveň zastřešujícím druhem pro horské ptáky v červeném 

seznamu. Pakkala et al. (2002) zjistili pozitivní korelaci mezi výskytem hnízdícího datlíka

a krajinné kvality (Obr.3.). Dále tito autoři ve své studii naznačují, že výskyt datlíka tříprstého

ve větších regionech vyžaduje kvalitu lesnaté krajiny nad prahovou hodnotou. Jinými slovy, 

druh zcela pravděpodobně chybí v regionu, kde se kvalita krajiny nachází pod prahovou 

hodnotou.
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3.3. Hnízdní stanoviště

V Severní Americe datlík smrkový preferuje k hnízdění staré bezzásahové jehličnaté lesy, 

jakož i jehličnaté lesy, které byly vystaveny různým formám poruch (např. požár, povodně, 

polomy). V severní Idaho a Montaně se 84 procent hnízd nachází v porostech bez zásahů 

lesnického hospodaření (Leonard 2001). Podobné výsledky byly nalezeny v jižní Idaho 

a Wyomingu, kde se hnízda nachází především ve starých porostech, a také ve vlhkých

oblastech blízko stojící vody (Hoffman, 1997). Ve východní Americe, datlík smrkový raději

k hnízdění využívá staré smíšené lesy a zejména ty, v blízkosti bažin a zatopených oblastí

(Short 1974). Bent (1939 ex Wiggins 2004) poznamenal, že hnízda lze nalézt v těsné blízkosti

lesních porostů v rámci poruch s hojným zastoupením potravinových zdrojů.

V Britské Kolumbii, se 13 aktivních hnízd nacházelo v 5 různých druzích stromů. Hnízda

byla umístěna v dospělých stromech s průměrným DBH 26, 1 cm, s průměrnou výškou 21, 0

m, a dutina s hnízdem byla průměrně ve výšce 5, 2 m nad zemí. Většina hnízdních se 

nacházela v žijících stromech, i když na nich byl patrný nástup nemoci a rozkladu (Steeger et
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Dulisse 1997). V Oregonu, hnízdní stromy měly průměrné DBH 27, 9 cm, průměrnou výšku

23, 1 m, a průměrnou výšku dutiny od země 7, 7 m (Goggans et al. 1988). Jedno hnízdo našel 

Eckert (1981) v bažinách v Minnesotě cca 3,9 m od země na stromě vysokém cca 4,8 m výšky

s DBH 20,3 cm. Vhodné hnízdní stromy musí mít průměr nejméně 15 cm, lepší stromy ke 

hnízdění jsou s průměrem větším než 30 cm (Loose et Anderson 1995; Steeger per. comm. in

Doyon et al. 2000). Pozorování ukázala, že výška kde si datlík buduje hnízda je od 1 do 24 m

nad zemí (Cyr et Alvo 1995). Evans a Conner (1979) navrhují, že by bylo vhodné nekácet 

mrtvé nebo umírající stromy 4 - 12 m vysoké jako hnízdní stromy pro datlíka. Steeger (Pers.

comm. 1999 in Doyon et al. 2000) uvádí, že pro datlíka jsou vhodné hnízdní stromy víc jak 

20 m vysoké.

Datlíci vynakládají značnou energie na hloubení hnízdní dutiny. Práce je méně náročná, 

když je dřevo napadené nebo rozkládající se (Conner et al. 1976, Harestad et Keisker 1989, 

Welsh et Capen 1992). Rozklad dřeva nesmí být v pokročilém stádiu, aby udržel tvar hnízda 

(Conner et al. 1976). Bull (1987) zjistil, že 87% datlíků hnízdí v mrtvých stromech s uraženými 

vrcholy. Většina těchto hnízd se nacházela do 2 m od špičky stromu, nejblíže k rozpadu. 

Zlomené stromy jsou mnohem náchylnější k nemocem a houbám rozkládajícím dřevo, než 

jsou nedotčené stromy. Ve zlomených stromech lze tedy snadněji vyhloubit hnízdní dutinu

(Bull 1987).
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4. Potrava

4.1. Potrava dospělců

Řada prací dokládá závislost hustoty datlíka tříprstého na kůrovci. Byl zjištěn nárůst 

početnosti datlíka při přemnožení kůrovce. Fayt et al.(2005) se zabývali faktory vysvětlující

vliv výskytu kůrovce na hustotu populace datlíka a zjistili, že výskyt datlíka smrkového je 

limitován dostupností kůrovce (Fayt et al. 2005), jejich výsledky potvrzují, že datlík smrkový 

je nejhojnější v lokalitách s velkou (kalamitní) populací kůrovce. Ve spálených lesích 

a porostech s přemnožením kůrovce se hustota datlíka smrkového zvětšila 3,7 až 21 krát ve 

srovnání s hustotou v blízkých starých lesích s endemickou populací kůrovce(Goggans et al. 

1989; Baldwin 1960, 1968 ex Fayt et al. 2005; Fayt 2003; Powell 2000). V nenapadeném 

starém lese, byla hnízdní hustota datlíka  4-5 párů /km2 (0.08-0.1 jedince / ha) (Pakkala et al.

2002). Po lesním požáru, nebo při kůrovcové epidemii odhaduje Sorvari (1994) hnízdní 

hustotu datlíka a to 5 hnízd na plochu 17 ha, což odpovídá hnízdní hustotě 0.588 jedince / 

ha. Studie několika autorů se shodují v tom, že podíl kůrovce ve stravě datlíka postupně

roste s rostoucí dostupností tohoto brouka.(Baldwin 1960 ex Fayt et al. 2005; Koplin 1972; 

Koplin et Baldwin 1970).

Přímé rozbory potravy tak jednoznačné výsledky nepřinášejí, i když řada prací jak 

starších, tak i těch novějších uvádí kůrovce jako nejvýznamnější složku potravy dospělých 

datlíků tříprstých. V Ruské studii (Sevastyanov 1959 ex Fayt et al. 2005) 84% žaludků datlíků 

obsahovalo jak larvy, tak dospělce kůrovce. Podobný výsledek zaznamenal v Norsku Hogstad 

(1970), zjistil, že obsah žaludků datlíků se z 90% skládal z larev a kukel kůrovce. Steeger et al. 

(1998) zjistil, že datlík smrkový (Picoides dorsalis) je největší predátor kůrovce v Severní 

Americe, tudíž silně přispívá k přirozené regulaci populace kůrovce (Steeger et Dulisse 1997). 

Fayt (2004) zkoumal potravu datlíků v zimních měsících a zjistil, že hlavní potravou datlíka 

v zimě jsou převážně brouci kůrovce, které získává ze stojících mrtvých smrků. Fayt(2004) 

dále uvádí, že druhová bohatost kůrovce v dané oblasti pozitivně ovlivňuje velikost mláďat 

datlíka tříprstého. Výsledky další prací potvrzují, že datlík smrkový je potravní specialista,

který se živí převážně larvami a brouky z podčeledi Scolytidae (Koplin 1969, Murphy et

Lehnhausen 1998).
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Naproti tomu hodně prací potravní preferenci larev a brouků kůrovce datlíkem tříprstým 

vyvrací. Pechacek et Kristin (2004) zjistili v Alpách, že datlík tříprstý preferuje velkou kořist

(1-2 cm velikosti těla).  Jsou jí především larvy tesaříků. Naopak menší kořist jako jsou

kůrovci (cca 0,6 cm velikost těla), neurčené malé larvy (<0,2 cm) a členové řádu Procoptera 

(do 0,3 cm) požírají jen zřídka. Tito autoři dále našli v potravě dospělců datlíka tříprstého 

výrazné sezónní rozdíly. Během hnízdění, žere dospělý datlík především larvy tesaříků 

(> 63%) dále pak konzumuje dospělce lýkožrouta a to méně než 10%. Oproti tomu mimo 

hnízdící sezonu tvoří dospělci lýkožrouta více než 34% jeho potravy (počítáno přes jedince). 

Ve starších studiích sledujících změny potravy v průběhu roku v Rusku (Sevastyanov 1959 ex

Fayt et al. 2005), v Alpách (Pechacek et Kristin 1993) a na Aljašce (Murphy et Lehnhausen

1998) přitom významnější sezonalita nalezena nebyla. 

Různorodá potrava je uváděna i u severoamerického datlíka černohřbetého Podle studie 

Murphy et Lehnhausen (1998) preferuje datlík černohřbetý jako hlavní zdroj obživy larvy 

tesaříků. Také Harris (1982 ex Fayt et al. 2005), Villard et Beninger (1993) uvádějí jako 

nejvýznamnější složku potravy larvy čeledí tesaříkovití (Cerambycidae) a krascovití 

(Buprestidae). Larvy a dospělce kůrovce (Scolytidae) oproti tomu uvádí jen Kilham (1965)

zjistil, že více než 75% (počítáno přes jedince) z potravy datlíka bylo složeno z tesaříků 

a krasců. Beal (1911 ex Corace et al. 2001) zkoumal 28 obsahů žaludků datlíka 

černohřbetého a objevil, že 77% stravy bylo složeno z larev žijících ve dřevě. Dále tento autor

uvádí, že v každém žaludku bylo běžně 15 - 20 larev.

4.2. Potrava mláďat

Potravou mláďat se zabývalo jen několik prací. Shodují se v tom, že mláďata datlíka jsou 

krmena především larvami větších brouků a pavouky. Pechacek et Kristin (2004) studovali 

složení potravy holátek v hnízdě, zjistili, že Datlík tříprstý krmí svá mláďata hlavně pavouky 

a larvami tesaříků (celkem> 65% počtu jedinců), zatímco podíl kůrovce byl pouze 

zanedbatelný (<4%). Podobných výsledků bylo dosaženo i v Německu a Švýcarsku (Hess et 

Unterfigeri nepublikované údaje in Pechacek et Kristin 2004, Pechacek et Kristin 1996, Ruge

et Havelka 1993 ex Pechacek et Kristin 2004. Pechacek et Kristin (2004) dále uvádějí, že ve 

45-49% vzorků trusu mláďat byla nalezena čeleď Tipulidae. Obdobně i Ruge et Havelka (1993

ex Pechacek et Kristin 2004) zjistili velký počet z čeledi Tipulidae ve stravě mladých datlíků. 
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Ve svých pracích dále všichni výše uvedení autoři uvádějí, že potrava mláďat se podstatě 

nelišila od potravy dospělců během hnízdního období. Pechacek et Kristin (2004) oproti 

tomu zjistili, že se složení potravy mláďat výrazně lišilo na různých územích. Larvy tesaříků 

a pavouci sice všude převažují, odlišné však byly doplňkové složky potravy jako tiplice 

a mravenci.

4.3. Potravní preference

Pechacek et Kristin (2004) byli jediní, kdo zkoumali složení potravy vzhledem k potravní 

nabídce. Zjistili, že během hnízdění je relativní výskyt Coleoptera (včetně lýkožrouta) 

v potravě mladých i dospělých 3,8 a 2,4 krát nižší, než je k dispozici v nabídce. Naopak 

preferovanou potravou jsou v této době larvy tesaříků. Těmito výsledky si Pechacek et Kristin 

(2004) potvrzují hypotézu, že datlík tříprstý (Picoides tridactylus) při hnízdění přechází 

z menší potravy jako je lýkožrout na větší jako jsou pavouci a larvy tesaříků. A to pro zajištění 

zvýšených energetických požadavků (jak vlastních tak i mláďat) v období hnízdění. Tyto 

závěry nepřímo potvrzují i studie, které nezkoumali potravní nabídku a pouze zjistily vyšší 

podíl velké potravy v době hnízdění (Fayt 2004) 

4.4. Potravní stanoviště

Práce zabývající se preferencemi potravních stanovišť datlíka, se zaměřují především na 

průměr stromů (eventuelně konkrétních úseků kmene nebo větví), na kterých se datlík 

nejčastěji krmí. Průměr stromu musí být alespoň 10 cm, aby byl vhodným krmným 

stanovištěm pro datlíka. Optimálním krmným stanovištěm je strom s průměrem mezi 25 a 30

cm (Evans et Conner 1979 ex Doyon et al. 2000, Loose et Anderson 1995, Steeger et Dulisse

1997). Nicméně, zkušenost Steeger (Pers. comm. in Doyon et al. 2000) naznačuje, že míra 

použití stromů jako krmných substrátů datlíkem má tendenci klesat s průměrem větším než

30 cm. Obecně platí, že se na větších stromech vyskytuje více hmyzu a larev než na stromech 

menších (Loose et Anderson 1995). Také je známo, že větší i mrtvé stromy často zůstávají

stát delší dobu (Bull 1987). Nicméně, hojnost hmyzu se liší u různých druhů dřevin (Steeger 

per. Comm. in Doyon et al. 2000) a rozdílných stupňů rozkladu (Reid per. comm.in Doyon et 

al. 2000).
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Několik autorů studovalo také rozdíl v preferovaných potravních stanovištích mezi samci 

a samicemi datlíka. Samci preferují zejména krmení na kmenech a na větších stromech. 

Naopak samice využívají relativně malé stromy a větve. Výsledky Imbeau et Desrochers 

(2002) výšky a průměru krmných stromů také potvrzují tyto závěry. Sexuální diferenciace by 

mohla být vyvolána dimorfismem. Buď je pro samici výhodnější krmit se na tenčích kmenech 

či větvích (Hogstad 1978), nebo je na ně vytlačena sociální dominancí samců (Hogstad 1991). 

Na Aljašce ve spálených smrkových porostech bylo zjištěno, že samci se krmí více na lehce

spálených substrátech (a vyhnou se silně ohořelým), zatímco samice se vyhýbají těmto

vypáleným lokalitám a krmí se v okolních nespálených oblastech (Murphy et Lehnhausen

1998).

4.5. Způsob získávání potravy

Způsobem získávání potravy datlíka se nikdo intenzivně nezabýval. Existuje však řada 

příležitostných pozorování. V Oregonu hledá datlík smrkový potravu převážně odlupováním 

vrstev kůry (Bull et al. 1986). Podobně, v Quebecu více než 97% pozorovaných krmících se 

datlíků vyklovávalo kůru nikoliv dřevo, což souvisí s výskytem larev a brouků kůrovce v lýku 

těsně pod kůrou (Imbeau et Desrochers 2002). Murphy et Lehnhausen (1998) také potvrzují, 

že datlík smrkový se krmí především na jehličnatých stromech odstraňováním kůry bočními

údery, které odhalují vnitřní vrstvy kůry a cambium (Murphy et Lehnhausen 1998).

Ne všechnu potravu ale datlík získává pod kůrou či ve dřevě. Burt (1930 ex Corace et al. 

2001) na základě analýz obsahů žaludků uvádí, že datlík získal  v 85% potravu klováním,v 10%

sběrem z kmenů stromů a v 5% získával potravu krmením se na zemi. Picoides dorsalis

a Picoides trydactylus mohou také tzv. kroužkovat, což znamená olizovat mízu stromů 

(Dungel et Hudec 2001, Villard 1994). 

4.6. Souhrn

Je zjevný rozpor mezi pracemi, které uvádějí závislost výskytu datlíka na kůrovci a pracemi 

studujícími potravu. Datlík preferuje větší kořist, i když je kůrovec v dané lokalitě v nadbytku. 

Ve studiích Drent et Daan (1980), Koplin (1972) bylo zjištěno, že rychlost metabolismu

a následné požadavky na potravu datlíka druhů se mění v průběhu roku v závislosti na okolní 

teplotě a reprodukční fázi. V souladu s těmito výsledky Hutchison (1951) zjistil, že larvy



19

kůrovce tvoří 99 procent z obsahu žaludku datlíka v měsících s nižšími teplotami, s rostoucí 

měsíční teplotou klesal procentuelní podíl kůrovce v potravě datlíka. Hutchison (1951) to 

potvrzuje také tím, že v létě je podíl kůrovce v obsahu žaludků datlíků nižší. Pecháček

a Kristın (1996, 2004) zjistili, že datlík tříprstý snižuje konzumaci kůrovce s nástupem 

hnízdního období a to bez zjevných změn dostupnosti kůrovce. Koplin et Baldwin, (1970) 

zjistili, že datlík preferuje větší larvy kůrovce před menšími. Konkrétně bylo prokázáno, že

datlík ignoroval larvy kůrovce mladší než 3,5-4 měsíce, pravděpodobně proto, že jsou příliš 

malé a energeticky nevýhodné.
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5. Závěr

Většina prací se shoduje, že datlíci jsou druhem závislým na velkých a fragmentací 

neporušených plochách lesa. S rostoucí fragmentací roste i plocha, kterou datlík vyžaduje. 

Datlík preferuje fragmentaci lesa vzniklou přirozenou cestou, před fragmentací umělou 

(vzniklou lidskou činností). A to z důvodu, že při přirozené fragmentaci, jako jsou například 

lesní požáry a polomy, zůstává v krajině velké množství mrtvého nebo umírajícího dřeva, 

které datlík vyhledává jako krmná stanoviště. Datlík je také početnější v krajině, kde je 

zvýšený výskyt kůrovce, jelikož larvy a dospělci kůrovce tvoří velkou část jídelníčku datlíka. 

Všichni autoři se také shodují, že datlík potřebuje ve svém teritoriu určité množství mrtvého 

dřeva. Když hodnota mrtvého dřeva v krajině klesne pod určitou hranici (tzv. prahovou 

hodnotu), tak následkem toho může být i opuštění teritoria. Mrtvé a rozkládající dřevo je pro 

datlíka důležité za dvou hledisek. Zaprvé jako hlavní krmné stanoviště a zadruhé stanoviště 

ke hnízdění. Datlík hnízdí v mrtvých stromech v určitém stádiu rozkladu, z důvodu, že na 

vyhloubení hnízdní dutiny nespotřebuje tolik energie. Nakonec bych chtěl vyzdvihnout vliv 

těžby na početnost a výskyt datlíka. Bylo dokázáno, že těžba jak v jehličnatých tak ve 

smíšených lesích má na datlíka negativní vliv. Při těžbě se odstraňují mrtvé a hmyzem 

napadené stromy, což výrazně mění stanoviště a krajinu vhodnou pro datlíka.

Tyto výsledky, by mohly být důležité při rozhodování, jak nakládat se smrčinami na 

Šumavě. Bezzásahovostí a ponecháváním mrtvých stromů v krajině by se mohla vytvořit 

nová stanoviště vhodná pro druhy jako je datlík. Kde výskyt datlíka dokládá kvalitu 

a biologickou rozmanitost stanoviště, dokázanou například i výskytem tetřeva hlušce.
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