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Abstrakt  

Tato práce se zabývala průběhem sukcese hmyzu na mršinách malých obratlovců. V průběhu 

dvou sezón byla zkoumána dynamika hmyzích společenstev v průběhu rozkladu a vliv 

sezonality na abundanci a druhové spektrum kadaveru. V roce 2014 byly jako návnada 

použity mršiny myší o váze 20 - 25 g, v roce 2015 byly použity mršiny potkanů o váze     

400-500 g. Za účelem získání aktuálního obrazu o stavu hmyzího společenstva  byly návnady 

uloženy do průchozích pastí a nedocházelo tedy ke kumulaci hmyzu. V průběhu obou pokusů 

se během sukcese i sezóny měnila abundance a diverzita společenstva. Osidlování mršiny 

probíhalo u obou typů kadaveru podobně, avšak mršiny myši byly kolonizovány dříve. 

Průběh sukcese byl často ovlivněn primárním kolonizátorem kadaveru a ve většině pastí také 

docházelo k monopolizaci zdroje. Pouze na mršině myši bylo pozorováno zahrabání kadaveru 

hrobaříky. Nejčastějšími kolonizátory mršiny byli dvoukřídlí čeledi Calliphoridae, kteří tvořili 

více jak ¾ abundance celého společenstva. Dalšími významnými pozorovanými čeleděmi 

hmyzu byli Sarcophagidae (Diptera), Silphidae a Staphylinidae (Coleoptera). Nejvyšší 

abundance hmyzu byla pozorována v létě, nejnižší abundance na jaře či podzim v závislosti 

na kadaveru. Dále byly pozorovány sezónní preference některých druhů a skupin hmyzu.  
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Abstract 

The presented master thesis describes the changes of insects communities on carcases 

of small mammals in course of the decay. We focused both on aspects of (temporal) 

succession as well on season dependent differences in carrion insect community. The study 

was carried out during the seasons 2014 and 2015; in each of the years we used a different 

carrion type (2014: mice (Mus musculus) +/- 20g, 2015: brown rat (Rattus norvegicus)      

400-500g). Because we wanted to record the actual successional stage, we used           

a „walk-through“ type of traps instead of commonly used pitfall traps. The general succession 

pattern was similar in both seasons; however the succession course of brown rat carcasses was 

slightly delayed. The succession was strongly influenced by the first species colonizing 

the carrion and morover, most of the carcasses were dominated or monopolized by a single 

species (or species group). Only the carcasses of mice were buried by the burying beetles 

(Silphinae: Nicrophorus). Bow flies (Calliphoridae) have been identified as the most common 

members of carrion insect communities. The other important members were the flesh flies 

(Sarcophagidae), and beetle families Silphidae and Staphylinidae.  The highest abundance 

of insect was observed in summer, lowest abundance either in spring or fall depending 

on the cadaver type. Seasonal preferences of some species and groups of insect was observed 

and discussed. 

 

 

Key words 

necrobiont insect, carrion, heterotrophic succession, insect community, succession, 

seasonality, ephemeral habitat, Diptera, Coleoptera 
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1 ÚVOD 

Tato práce se zabývá studiem vlivu průběhu dekompozice a sezonality na hmyzí společenstva 

na mršinách. Tento výzkum je součástí širšího projektu „Mechanismy sukcese nekrobiontních 

hmyzích společenstev na mršinách drobných obratlovců“. Tohoto projektu se dále účastní 

Mgr. Jakub Kadlec a Bc. Petr Máslo, studenti entomologie PřF UK, pod vedením Mgr. Petra 

Šípka Ph.D. Naše práce je konzultována s RNDr. Františkem Sládečkem (PřF JU, ENTÚ AV 

ČR), který se zabývá heterotrofní sukcesí hmyzu na trusu. Projekt je podpořen grantovou 

agenturou UK (GAUK č. 361715).  

Většina projektů zabývajících se výzkumem hmyzích společenstev na mršinách je zaměřena 

na využití získaných poznatků ve forenzní entomologii. Díky tomu jsou nejčastěji 

jako návnady využívány kadavery větších obratlovců (prase, králík, pes), což umožňuje 

použít pouze  menší potenciální počet kadaverů pro pokus a množství zachyceného hmyzu 

je neúnosně velké (Matuzewski et al. 2009, Anton et al. 2011). Tento fakt ovlivňuje i způsob 

sběru vzorků: Sběr buď probíhá jednorázově – sběrem celého kadaveru, či odběrem vzorku 

hmyzu v několika časových bodech (Velásquez 2008, Anton et al. 2011). V případě 

postupného odběru vzorků však nedochází k pokrytí celého druhového spektra daného 

sukcesního bodu. Alternativním způsobem je použití  padacích pastí, které kumulují vzorky 

za určitou časovou osu (Šípková et Růžička 2009). Zde ovšem dochází k výraznému 

ovlivnění výsledného obrazu sukcese, jednak díky kumulativní povaze vzorků, ale hlavně 

díky tomu, že hmyz lapený do akumulační pasti se již nepodílí na rozkladu mršiny. V průběhu 

našeho experimentu jsme k zachycení detailní sukcesní trajektorie hmyzích společenstev na 

mršině využili sběr pomocí „sukcesního snímkování“. Jde o sběr celých mršin v jednotlivých 

sukcesních bodech. Pro tyto pokusy lze ale použít pouze drobné či malé mršiny 

(myš, potkan), kdy lze použít vyšší počet kadaverů a provést opakování pokusu a zároveň 

počty zachyceného hmyzu jsou ještě zpracovatelné. Pro tyto pokusy jsou vhodné průchozí 

pasti, kdy je vždy zachyceno pouze společenstvo obývající mršinu v daném čase.  
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je zachytit a popsat průběh sukcese hmyzího společenstva na kadaverech malých 

obratlovců a popsat sezónní distribuci a preference jednotlivých druhů, taxonů či guild 

nekrobiontního hmyzu.  

Hlavní otázky práce: 

 Mění se abundance a diverzita hmyzího společenstva na mršině v průběhu sukcese? 

 Mění se abundance a diverzita hmyzího společenstva na mršině v rámci sezóny? 

 Jaké jsou sezónní a sukcesní preference jednotlivých druhů či taxonů hmyzu? 

 Ovlivňuje primární kolonizátor průběh sukcese? 

 Dochází mezi rozdílnými kadavery k odlišnému průběhu hmyzí sukcese? 

 Dochází mezi rozdílnými kadavery k odlišení sezónních preferencí druhů či taxonů 

hmyzu? 
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3 LITERÁRNÍ SHRNUTÍ 

Mršina představuje v přírodě víceméně samostatně fungující efemérní ekosystém, 

tedy prostředí existující pouze omezenou dobu, které je ale kolonizováno organizmy 

z okolního prostředí. Na rozdíl od klasických dlouhodobě fungujících ekosystémů 

(například les, skalní step) zde dochází k degradačnímu vývoji prostředí, tedy rozkladu 

původního zdroje a vymizení všech kolonizujících druhů (Hanski, 1987, Begon et al. 2006). 

Jedná se tedy o heterotrofní sukcesi (Poole 1974, Connel et Slatyer 1977). Na podobném 

principu fungují i další efemerní habitaty jako jsou například výkaly, tlející dřevo, hrabanka, 

plodnice hub a další (Payne 1965, Guevara et al 2000, Finn et Gittings 2003). Tyto zdroje 

jsou buď velmi nutričně bohaté, nebo vytvářejí prostředí s charakteristickými vlastnostmi, 

které jsou ideální pro specifickou faunu vázanou na rozkladné procesy, tedy představují 

např. úkryty či místo k rozmnožování (Forbes et Coster 2015). Díky časovému 

i prostorovému omezení zdroje však dochází mezi kolonizátory k vysoké míře kompetice 

(Putman 1983, Finn 2001, Horestein et Linhares 2011). Nejdůležitější činitelé, ovlivňující 

dekompozici mršiny jsou bakteriální a hmyzí aktivita (Coe 1978, Smith 1986, 

Anderson et Cervenka 2002).   Pomineme-li bakteriální aktivitu, je dekompozice kadaveru v 

zásadně zprostředkována právě průběhem sukcese hmyzích společenstev na mršině. 

Nicméně samotná charakteristika této sukcese je zásadním způsobem ovlivněna vnějšími 

faktory prostředí  a charakteristikou samotné mršiny (Schoenly et Reid 1987, 

Campobasso et al. 2001). 

Mezi základní vlastnosti mršiny, které mají vliv na složení společenstev hmyzích 

dekompozitorů, patří její velikost, taxonomická příslušnost (s tím spojený např. typ tělního 

pokryvu) i způsob úmrtí (Voss et al. 2011). Rozdíly v sukcesním trendu hmyzu nebyly 

z hlediska taxonomické příslušnosti mršin příliš zkoumány. Pro výzkum nekrobiontního 

hmyzu jsou kvůli dostupnosti nejčastěji používány kadavery jednoho druhu, zvláště savců. 

Nejvíce využívanými modelovými organismy jsou mršiny prasat (Payne 1965, Hewadikaram 

et Goff 1991, Anton et al. 2011), psů (Reed 1958, Jirón et Cartín 1981), králíků        

(Chapman et Sankey 1955, Shi et al. 2009) či malých hlodavců (Tomberlin et Adler 1998, 

Moretti et al. 2008, Kasper et al. 2012). Výzkumy na ektotermních živočiších jsou méně 

hojné (Cornaby et al. 1974, Abell et al. 1982). Tyto práce jsou také často pouze 

kumulativními sběry dat, které nevystihují průběh sukcese. Velikost mršiny je z hlediska 

sukcesního trendu hmyzích společenstev taktéž důležitým faktorem, kvantitativních studií 
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zabývající se touto problematikou je však relativně málo (Kuusela et Hanski 1982, 

Hewadikaram et Goff 1991, Woodcock et al. 2002). 

Z externích faktorů, které výraznou měrou ovlivňují sukcesi na mršině, můžeme jmenovat 

například vliv sezóny (teplota, vlhkost, míra expozice slunečnímu záření), geografickou 

lokaci či typ prostředí, ve kterém dekompozice probíhá (Gennard 2007, 

Matuzewski et al. 2010, Anton et al. 2011). Externími faktory a jejich vlivem na rozklad 

mršin se zabývala řada studií (hezký přehled je zpracován v kapitole I. 4 autorů                         

Merrit et DeJong (2015): Arthropod communities in terrestrial environments“  knihy Carrion 

ecology, evolution, and their applications (Benbow et al. 2015)). Zatímco vliv některých 

faktorů se projeví na diversitě a abundanci hmyzích společenstev, jiné ovlivňují spíše rychlost 

vývoje jednotlivých druhů a tím i rychlost samotné sukcese. Reed (1958) konstatuje zásadní 

vliv sezóny na průběh sukcese, neboť řada druhů hmyzu má své maximum v létě a díky jejich 

vysoké aktivitě dochází v tomto období k nejrychlejší dekompozici. Průběh rozkladu je také 

ovlivněn tím, zda je mršina, resp. mrtvé tělo pohřbené (Gennard 2007). V případě 

zahrabaného kadaveru se osidlování hmyzem liší i podle hloubky zakopání. U hluboko 

pohřbených mršin můžeme pozorovat společenstva hmyzu, která indikují dlouhé trvání 

rozkladu (Obenberger 1953, Povolný 1978). Doba dekompozice těla je přirozeně závislá 

na typu prostředí, ve kterém k němu dochází. Napříkad Gennard (2007) uvádí, že při stejné 

teplotě trvá rozklad ve vodě dvakrát déle než rozklad na vzduchu, rozklad pohřbené mršiny 

až osmkrát déle než rozklad mršiny volně ležící. 

Přítomnost a abundance rozkladačů výraznou měrou ovlivňuje rychlost dekompozice mršiny. 

Jejich absence způsobuje značné zpomalení rozkladu (Payne 1965, Simmons et al. 2010, 

Pechal 2014), díky čemuž  dochází ke značným změnám v průběhu rozkladu 

oproti dekompozici za přítomnosti hmyzu (Obr. 1). Absence dekompozitorů může vést 

i k vyloučení některých rozkladných procesů a naopak se při ní zvyšuje pravděpodobnost 

rychlejšího vysychání a mumifikace těla (Kočárek 2003). U mršin s nenarušeným povrchem 

těla také často dochází ke zmýdelnění vnitřních orgánů, tedy saponifikaci (Knobloch 1958, 

Likovský 1967).  
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Obr. 1: Grafy rozkladu kadaveru prasete (Sus scrofa) za přítomnosti (A)  a absence hmyzu (B) (upraveno 

dle Payne, 1965).  

 

3.1 Ekologie nekrobiontních společenstev  

3.1.1 Trofické guildy 

Hmyz je zásadním činitelem ovlivňujícím dekompozici mršiny (Carter et al. 2007). 

Pokud pomineme náhodné (adventivní) druhy hmyzu, které mršinu využijí jen jako dočasné 

rozšíření svého stanoviště, můžeme nekrobiontní hmyz rozdělit podle ekologické role 

do několika trofických (potravních) guild (Smith 1986, Miralbes 2002, Villet 2011). 

Obvykle se jedná o tyto tři skupiny: 1) nekrofágové, 2) parazité (včetně parazitoidů) 

a predátoři, 3) omnivorní druhy.  

Nekrofágní druhy: Jako nekrofágy označujeme organismy, které se živí tkání mršiny, 

či tekutinami, které z ní vytékají (Amendt et al. 2004, Merrit et DeJong 2015). Nekrofágy 

můžeme dále rozlišit na několik skupin dle stavu konzumovaných mrtvých tkání 

(Povolný 1978, Povolný 1979, Kočárek 2003). Vlastní nekrofágové se živí čerstvou nebo 

ještě málo rozloženou tkání a vyskytují se tedy nejčastěji na čerstvé mrtvole. Mezi takové 

můžeme zařadit larvy dvoukřídlých z čeledí Calliphoridae a Sarcophagidae, dále pak larvy 

a dospělce některých druhů čeledi Silphidae a Leioidae. Saprofágové se živí tkání mršiny, 

která je biochemicky aktivní. Dermatofágové osidlují mršinu již vysychající a keratofágové 

jsou na dehydratovaných zbytcích, jako jsou kosti, srst a peří. Tyto skupiny mají specifické 

chemické vybavení pro trávení peptidových řetězců kolagenu, keratinu a elastinu 

(Kočárek 2003). Mezi dermatofágy a keratofágy můžeme řadit například brouky čeledí 

Dermestidae a Trogidae a larvy dvoukřídlých z čeledi Piophilidae. Merrit et DeJong (2015) 

uvádí mezi nekrofágy (s. l.) vysychajících částí těla i larvy motýlů čeledi Tineidae. 
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Nekrofágní druhy hmyzu jsou nejdůležitějšími hmyzími indikátory při určování doby 

uplynulé od smrti (tzv. post morte interval) (Smith, 1986). 

Predátoři, parazité a parazitoidi: Zástupci této guildy se živí na úkor dalších členů 

nekrobiotních společenstev. Predátoři se živí jinými živočichy na mršině a to včetně zástupců 

vlastní guildy (Kočárek 2003, Merrit et DeJong 2015). Do této skupiny patří především 

dospělci dravých brouků čeledí Silphidae (r. Silpha), Staphylinidae a Histeridae 

(Kočárek 2003, Bajerlein 2009, Madra et al. 2014). Parazitoidi se vyvíjejí na úkor svého 

hostitele, kterého v průběhu svého vývoje postupně zkonzumují celého, nebo způsobí  

poškození jeho těla vedoucí k jeho předčasné smrti. Nejčastějšími parazitoidy jsou blanokřídlí 

(Hymenoptera) čeledí Braconidae a Pteromalidae (Frederickx et al. 2013). Mezi parazitoidy  

larev či pupárií dvoukřídlých patří i larvy drabčíka rodu Aleochara (Prins 1984,                   

Lin et Shiao 2013).  

Omnivorní druhy: Zástupci této skupiny jsou často primární predátoři, kteří se však mohou 

živit i nekrofágně. Můžeme sem zařadit například mravence (Hymenoptera: Formicidae) 

a vosy (Hymenoptera: Vespidae). Problematická je i potravní klasifikace některých drabčíků 

(Staphylinidae), u nichž se předpokládá, že kromě lovu se mohou živit i na rozkládajících 

se tkáních, či mohou být parazity pupárií dvoukřídlých (Merrit et DeJong 2015).  

 

Řada druhů vyskytujících se na mršině mění během vývoje svou trofickou specializaci, jejich 

zařazení do potravní guildy je tedy obtížné. Například larvy hrobaříků jsou nekrofágní, 

avšak dospělci se kromě mrtvé tkáně mohou živit i vajíčky a larvami dvoukřídlých 

(Amendt et al. 2004). Larvy některých dvoukřídlých (Muscidae: Hydrotaea, Ophyra, 

Calliphoridae: Chrysomia) jsou dokonce z počátku vývoje nekrofágní a ve druhém a třetím 

instaru se stávají dravými (Skidmore 1985, Smith 1986, Benbow et al. 2015). 

Speciální skupinou hmyzu na mršinách jsou takzvaní spásači (Grazers), kteří se živí 

mikrobiálním biofilmem na mršině. Jde například o čeleď Sphaeroceridae, která se živí 

na různém rozkládajícím se materiálu, jako jsou tlející rostliny, hnůj, houby a mršiny 

(Roháček 2001). Mezi spásače můžeme řadit i čeleď Sciaride, jejíž některé druhy se živí 

houbami rostoucími na mršinách (Smith, 1986).  
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3.1.2 Vzájemné interakce na mršině 

Interakce dvou druhů můžeme v zásadě rozdělit na pozitivní, neutrální či negativní, přičemž 

existuje šest teoretických typů vzájemných vztahů (Haskell 1947), viz Tab. 1. 

Obě interagující strany mohou být ovlivněny pozitivně či negativně, nebo na ně tento vztah 

nemusí mít vliv žádný. Tyto interakce mohou probíhat uvnitř trofických guild i mezi nimi, 

stejně tak mohou být na mezidruhové i vnitrodruhové úrovni. Nejčastějšími interakcemi 

na mršině jsou kompetice a predace, přičemž kompetiční vztahy jsou nejvíce studované. 

Klasifikace vzájemných vztahů mezi jednotlivými organismy na mršině ovšem bývá obtížná 

a komplexní. Často dochází ke zprostředkované kompetiční výhodě, kdy díky vzájemné 

interakci dvou druhů profituje druh třetí. Selektivní odstranění jednoho druhu je výhodné 

pro druh kompetující, avšak nedochází k vlastní přímé interakci obou konkurentů. 

Zprostředkování výhody může být přímé (např. foretičtí roztoči a hrobaříci viz níže), 

či  zdánlivě nepropojené, kdy třetí strana získá kompetiční výhodu, ačkoliv se sama 

neangažuje. 

 

Tab. 1: Druhové interakce (upraveno dle Haskell 1947) 

 Druh 2 

 

Druh 1 

 - 0 + 

- kompetice amenzálismus predace/parazitismus 

0 amenzálismus neutralismus komenzálismus 

+ predace/parazitismus komenzálismus mutualismus 

 

 

3.1.2.1 Kompetice 

Mršina představuje velmi bohatý, avšak limitovaný potravní zdroj. Nekrobiontní společenstva 

se proto vyznačují vysokou mírou vzájemné potravní i prostorové kompetice                

(Martín-Vega et Baz 2012). Jinými slovy, hlavními limitujícími faktory je množství dostupné 

potravy a místo dokončení vývoje. Kompetice samozřejmě představuje pro jednotlivé druhy 

významný stresový faktor (Putman 1983, Horestein et Linhares 2011).  
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Jednou z adaptací v rámci kompetičního boje jsou rozdílné fyziologické vlastnosti. 

Čeleď Calliphoridae (např. rody Calliphora, Lucilia)  potenciální kompetici řeší brzkou 

kolonizací mršiny a kladením velkého množství vajíček (Denno et Cothran 1976 in Gill 2005, 

Gennard 2007), jde tedy o typickou r-strategii. Naopak jiní dvoukřídlí (Sarcophagiade, 

Calliphoridae: Chrysomya) jsou spíše K-stratégové (Begon et al. 2006).  Tyto druhy 

kompenzují pozdější nález kadaveru a nižší počet vajíček viviparií a rychlejším životním 

cyklem (Smith 1986, Denno et Cothran 1976 in Gill 2005). U dvoukřídlých dochází 

často také k  vnitrodruhové kompetici. Nárůst density jejich larev způsobuje i nárůst mortality 

a  redukci velikosti larev (Smith 1986, VanLAerhoven 2015). Vnitro i mezidruhová agresivita 

je hojná i u hrobaříků. 

Řada druhů hmyzu si vyvinula množství specifických mechanismů, umožňujících zcela 

eliminovat nebo minimalizovat kompetici s ostatními druhy  (Hocking et al. 2007). 

Uzurpace mršiny, tedy vyloučení kolonizace jiným hmyzem je jedním z nejviditelnějších 

příkladů kompetičního vyloučení na mršinách. Hrobaříci jsou schopni  adekvátně velkou 

mršinu zbavit ostatních kolonizátorů, zahrabat do země a upravit do podoby potravní koule 

(Scott, 1998), viz Obr. 2. Sliny hrobaříků navíc obsahují antimikrobiální látky, které zamezují 

nebo usměrňují mikrobiální rozklad mršiny (Sikes 2008). U hrobaříků je rovněž zmiňována 

schopnost rané detekce mršin (Sikes 2008), nicméně recentní práce naznačují, že hrobaříci 

preferují spíše starší mršiny, pokud nejsou obsazeny jiným hmyzem (Šípková et Růžička 

2009).  

 

Obr. 2: Potravní koule hrobaříka s larvami (foto Petr Šípek) 
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Základním způsobem omezení kompetice je posunutí ekologické niky                      

(Macarthur et Levins 1967, Silvertown 2004), ať již na prostorové nebo časové úrovni, 

či v rámci preferenci různě velkých mršin. Například u našich hrobaříků mají vzájemně 

si nejvíce kompetující druhy rozdělené jak prostorové (lesní druhy versus druhy otevřené 

krajiny) tak časové niky (jarní versus letní druhy) (Šustek 1981). Velmi důležitým způsobem 

koexistence množství druhů na mršině je využívání mršin v různých fázích rozkladu. 

Řada brouků (například Dermestidae, Trogidae a Ptinidae) se prostorové kompetici vyhýbá 

potravní specializací, která jim umožňuje využití pro ostatní druhy nestravitelných zbytků, 

jako jsou peří, srst a kůže, která je na mršině dostupná i po odeznění hlavní dekompoziční 

vlny (Smith 1986).  

 

3.1.2.2 Predace 

Predující druhy jsou na mršinu atrahovány díky velkému množství potenciální kořisti, počet 

predátorů se zvyšuje s rostoucí densitou kořisti (Peschke 1987). Podle některých zdrojů jsou 

predátoři většinou generalisté, nespecializují se tedy na určitý typ kořisti, ale loví kořist nejen 

různých druhů, ale i různých potravních guild, tedy i jiné predátory a omnivory 

(VanLaerhoven 2015). Potravní preference jednotlivých druhů však může záviset na velikosti 

kusadel predátora. Predátoři s malými kusadly (např. Staphylinidae: Omaliinae) se živí 

především vajíčky a larvami 1. instaru dvoukřídlých. Naopak predátoři s velkými kusadly 

(Histeridae, Staphylinidae) loví převážně larvy 3. instarů, před jejich migrací z mršiny 

(Peschke et al. 1987). 

Predace může poskytovat kompetiční výhodu přeživším jedincům (ať již konkurenčního 

nebo  stejného druhu jakým byla kořist). V případě mršiny dochází u larev dvoukřídlého 

hmyzu v nejintenzivnejším stádiu rozkladu k masivní kompetici nejen o zdroj, ale i o místo 

k životu. Přítomnost nezainteresovaného predátora tak může zlepšit kvalitu budoucího vývoje 

zbylých jedinců. Vysoká vnitrodruhová kompetice larev dvoukřídlých zapříčiňuje redukci 

velikosti larev a snižuje potenciální velikost a fitness dospělců (Smith 1986). 

 

3.1.2.3 Mutualismus a zprostředkovaná kompetiční výhoda 

Mutualismus je oboustranně výhodná interakce mezi jedinci či druhy (Bronstein 2009). 

Například Lucilia sericata (Calliphoridae) využívá mikrobiální faunu k určení vhodného 

zdroje a naopak transportuje mikroorganismy mezi jednotlivými mršinami        
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(VanLaerhoven 2015). Hrobaříci (r. Nicrophorus) využívají k vyloučení konkurentů foretické 

roztoče rodu Poecilochirus, kteří na mršině požírají vajíčka  a nižší instary dvoukřídlých 

(Diptera) (Springett 1968 in Smith 1986, Athias-Binche et al. 1993). Řada druhů foretických 

roztočů však požírá i vajíčka svého hostitele (Blackman 1997).  

 

3.1.2.4 Jiné interakce 

Některé druhy interakcí jsou asymetrické, tedy že svého interakčního partnera ovliňuje pouze 

jedna strana. Tyto interakce svou přítomností stabilizují stav společenstva (Mougi 2016). 

Komenzálismus je vztah, kdy je jedna strana získá z interakce výhody, zatímco druhá strana 

není ovlivněna. Naopak amenzálismus je interakce kdy jeden organismus negativně ovlivňuje 

druhý, ačkoliv sám není interakcí ovlivněn vůbec (Mougi 2016). Zajímavým příkladem 

amenzálismu je snižování konkurenčního tlaku larvami bzučivkovitých (Calliphorinae), 

které  produkují značné množství volného amoniaku, který je toxický pro hrobaříky 

(Nicrophorinae) (Crowson 1981 in Smith 1986). Podobně, příkladem zdánlivě nepropojeného 

zprostředkování kompetiční výhody je například parazitace larev bzučivkovitých 

(Calliphoridae) lumčíkem Alysia manducator, která stimuluje dřivější tvorbu pupárií, 

což je výhodné pro ostatní nekrofágní kompetitory na kadaveru (Smith 1986). 

 

3.2 Sukcese  

Sukcese je kontinuální proces osidlování a zániku populací druhů konkrétního ekosystému. 

V iniciálním stádiu se objevují druhy, které jsou přizpůsobené rychlému šíření 

a  rozmnožování, často jde i o druhy náhodné. V pozdějších fázích jsou rané druhy 

vytlačovány konkurenčně zdatnějšími, dochází tedy k proměně společenstva. 

Druhy se na zdroji mohou vyskytovat v případě, že je pro ně zdroj dostupný a panují na něm 

vhodné podmínky pro daný druh. Další podmínkou pro kolonizaci zdroje je nízká abundance 

kompetitorů a potenciálních predátorů (Begon et al. 2006). Druhy se však vzájemně ovlivňují, 

vztahy mezi raně sukcesními a pozdějšími druhy jsou zásadní pro samotný průběh sukcese 

(Sládeček et al. v revizi). Mechanismy sukcese na základě raně sukcesních druhů popsali 

Connel et Slatyer (1997).  

Průběh klasické autotrofní sukcese vede ke klimaxovému (konečnému) stádiu ekosystému, 

nebo k cyklickému střídání jednotlivých fází vývoje. V případě heterotrofní sukcese, dochází 

k postupné degradaci organické hmoty a zániku prostředí (Begon et al. 2006). Mechanismy 
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střídání druhů v ekosystému jsou však zkoumány především na úrovni autotrofní sukcese. 

Práce zabývající se heterotrofní sukcesí zkoumaly nicméně spíše vlivy faktorů prostředí, 

či  samostatný výčet druhů, jeho rozložení v čase, ne však jednotlivé interakce (Reed 1958, 

Payne 1965). Sukcese je ovlivněna řadou faktorů, jako je například sezonalita               

(Begon et al. 2006). Ke studiu vlivu těchto faktorů jsou při výzkumu sukcese prováděny 

manipulativní experimenty (např. Tilman 1982, Kadlec 2015, Sládeček et al. v recenzi). 

 

3.2.1 Průběh sukcese 

Klasický vzorec sukcese na mršině počítá s primárním osídlením mršiny dvoukřídlými, 

které později následují brouci (Madra et al. 2014). Nejprve mršinu kolonizují calyptrátní 

dvoukřídlí, v některých případech hrobaříci a mravenci. Posléze dochází k osídlení kadaveru 

acalyptrátními dvoukřídlými, nekrofágními brouky a predátory. Na konci rozkladu jsou 

na  mršinách pouze acalyptrátní dvoukřídlí a další vlna nekrofágních brouků (zastoupená 

hlavně  keratofágy a dermatofágy). 

Hmyz je k mršině atrahován již řádově minuty po smrti jedince, kdy na mršinu nalétávají 

dvoukřídlí čeledi Calliphoridae (Anton et al. 2011, Ortloff et al. 2012), kteří kladou vajíčka 

do  blízkosti tělních otvorů (Gennard 2007, Ortloff et al. 2012). O něco později kolonizují 

mršinu Sarcophagidae a kladou na mršinu živé larvy. Na počátku rozkladu 

mohou také  mršinu kolonizovat mravenci (Bonacci et al. 2011) a hrobaříci 

(Silphidae: Nicrophorinae) (Milne et Milne 1976, Gennard 2007). Další vlny kladení 

dvoukřídlého hmyzu provází rozklad mršiny až do decay fáze (vysvětlení pojmu níže), 

dominantní faunu mohou tvořit Muscidae a Fanniidae (Shi et al. 2009). Dále se objevují 

dospělci čeledí Piophilidae (Valdes-Perezgasga et al. 2010), Sphaeroceridae a Sepsidae 

(Martín-Vega 2011). Přítomnost velkého množství larev atrahuje brouky čeledí Staphylinidae 

(Ortloff et al., 2012), Histeridae a Cleridae (Valdes-Perezgasga et al. 2010), kteří se jimi živí. 

Když jsou larvy čeledí Calliphoridae a Sarcophagidae ve druhém či třetím instaru, opouštějí 

mršinu za účelem kuklení v zemi (Ortloff et al. 2012). Dospělci těchto čeledí se na mršině 

v pozdějších fázích vyskytují jen zřídka, avšak zvyšuje se hustota larev čeledi Faniidae a 

objevují se larvy čeledi Piophilidae. Staphylinidae zvyšují svou aktivitu a na mršině se 

objevují Silphidae (Thanatophilus, Silpha, Necrodes) a Nitidulidae (Reed 1958). 

S vysycháním mršiny se na mršině vyskytují hlavně dermatofágové a keratofágové jako jsou 

Cleridae,Dermestidae a Trogidae (Valdes-Perezgasga et al. 2010).  
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Rozklad mršiny za přítomnosti hmyzu je tradičně rozdělován do několika více či méně 

vyhraněných fází dle fyzického stavu těla (Reed, 1958, Payne 1965).  Počet těchto fází 

se u jednotlivých studií často liší (viz přehled v Mikátová 2013, Kadlec 2015). Hojně užívané 

členění rozkladu dle Reeda (1958) rozlišuje čtyři fáze dekompozice: fresh (čerstvá mršina), 

bloated (nadýmání), decay (hnití), dry (vysychání). Fáze fresh nastává ihned po smrti zvířete 

a končí lehkým nadýmáním těla (Anderson et VanLaerhoven, 1996, Gennard 2007). 

Na  mršinu nalétává první hmyz. Rozkladná fáze bloated je charakteristická aktivitou 

anaerobních bakterií, díky jejichž činnosti dochází k nadýmání nejdříve břišní části zvířete, 

poté i zbytku těla (Carter et al. 2007, Gennard 2007). Tato fáze zpravidla končí penetrací kůže 

mršiny, ke které často dochází díky aktivitě larev dvoukřídlých (Payne 1965). Fáze hnití 

(Decay stage) nastává po vypuštění plynů z tělní dutiny a dochází k největšímu úbytku 

biomasy. Mršina silně zapáchá a atrahuje hmyz (Anderson et VanLaerhoven 1996, Gennard 

2007). V této fázi je na mršině největší druhová diverzita. V poslední fázi rozkladu – dry, 

dochází k vysychání a z mršiny zbývají pouze kosti, chrupavka a kůže                       

(Anderson et VanLaerhoven 1996, Gennard 2007). Hnilobný zápach je minimální a mršina 

neláká téměř žádný hmyz. V průběhu této fáze mizí veškerá zbylá fauna, která postupně 

přichází o svůj potravní zdroj (Reed 1958, Valdes-Perezgasga et al. 2010, Ortloff et al. 2012). 

Rozdělení rozkladu na tyto etapy je však z hlediska společenství členovců poměrně 

problematické, jejich výskyt nekoreluje s jednotlivými fázemi (Schoenly et Reid 1987), 

viz Obr. 3. Sukcesí hmyzu na mršinách rozumíme chronologický sled osidlování, 

kdy  je různý hmyz přitahován v určitých fázích rozkladu. (Obenberger 1953,               

Valdes-Perezgasga et al. 2010, Amendt et al. 2011). Tento postup je na mršinách natolik 

charakteristický, že bývá využíván v kriminalistice k určení času od smrti, tzv. post morte 

interval (Povolný, 1982). 
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Obr. 3: Distribuce hmyzu během jednotlivých částí rozkladu (dle Reed 1958) 

 

3.2.2 Primární kolonizátor a vliv odstranění rané sukcese hmyzu 

Sukcese hmyzích společenstev na mršině je do značné míry ovlivněna primárními 

kolonizátory kadaveru (Hanski 1987, Benbow et al. 2015). Tito kolonizátoři mohou díky 

své činnosti vytvořit vhodné prostředí pro budoucí kolonizátory a usnadnit její osídlení 

(sukcesní model facilitace). Někteří ranní kolonizátoři svou činností či přítomností naopak 

pozdější kolonizaci zdroje zabraňují (sukcesní model inhibice) a k jeho dalšímu osídlení může 

dojít pouze v případě náhodné disturbance (Connel et Slatyer 1977). Budoucí průběh sukcese 

závisí na primárních kolonizátorech zejména v případě malých mršin (do 100 g) 

(Moretti et al. 2008). Iniciální kolonizátor může mršinu snáze uzurpovat. Při kolonizaci 

mršiny hrobaříky r. Nicrophorus (Silphidae) může docházet k obsazení mršiny a jejímu 

zahrabání za účelem vytvoření potravní koule a rozmnožování (Smith et Heese 1995). 

K  monopolizaci mršiny může dojít taktéž u mravenců, u kterých bylo pozorováno částečné 

pohřbívání kadaveru (Cornaby 1974). Velké množství larev dvoukřídlých může zamezit 

kolonizaci dalších nekrofágních druhů, avšak láká řadu predátorů (Peschke 1987).  

Ke zpoždění kolonizace hmyzem dochází také pomocí fyzických bariér, jako je pohřbení, 

kriminální  činnost (uložení těl do pytle), nebo při nízké teplotě (Pechal et al. 2014). 

Zamezení rané kolonizace změní po obnoveném přístupu strukturu hmyzího společenství 

a  průběh rozkladu těla (Pechal et al. 2014), viz Obr. 4. Krátkodobé zamezení kolonizace 

mršiny (1 den) způsobuje posunutí začátku průběhu sukcese. Mršiny kryté proti hmyzu déle 

(3 a 6 dní) jsou některými druhy brouků upřednostňovány oproti kadaverům s klasickýcm 
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průběhem sukcese (Kadlec 2015). Odstranění rané sukcese na jiných zdrojích podléhajících 

heterotrofní sukcesi (trus), způsobuje snížení abundance hmyzu, avšak neovlivňuje stav 

druhové diverzity (Sládeček et al. v recenzi). 

 

 

Obr. 4: Křivky poklesu biomasy při rozkladu prasete v různých podmínkách: Za přítomnosti hmyzu, za absence 

hmyzu a při zabránění rané sukcese hmyzu (dle Pechal et al. 2014). Pozorovaná stádia rozkladu: čerstvá mršina 

(fresh), nadýmání (bloat), aktivní hnití (active decay), pokročilé hnití (advanced decay), vysychání (dry). 

 

3.3 Sezonalita 

Sezonalita je rozdílná distribuce organismů a jejich základních životních projevů v závislosti 

na střídání ročních období. V oblastech mírného pásu na obou polokoulích dochází ke střídání 

čtyř období: jaro, léto, podzim, zima. V tropických oblastech není sezonalita tak nápadná, 

dochází zde ke střídání střídání období sucha a období dešťů, či změnám v teplotních 

režimech (Merrit et DeJong 2015).  

Sezonalita je důležitým faktorem ovlivňujícím rozklad mršiny a sukcesi hmyzu na ní 

(Gennard 2007, Polat et Kökdener 2014). Společenstva hmyzu se v rámci sezóny odlišují. 



15 

 

Liší se jak druhovou diverzitou, tak i abundancí jednotlivých taxonů (Arnaldos et al. 2004, 

Benbow et al. 2013). Hmyz kolonizuje mršinu většinou v teplejších částech roku, tedy na jaře, 

v létě a na podzim (Shi et al. 2009, Horestein et Linhares 2011). Nejvyšší abundance jedinců 

i druhů se objevuje na jaře (Kočárek 2003), nebo v létě (Reed 1958). Vysoké teploty v létě 

způsobují maximální výskyt hmyzu a tudíž nejrychlejší dekompozici kadaveru, sezonalita má 

tedy zásadní vliv na průběh sukcese (Reed 1958). Rychlý rozklad zdroje však 

zapříčiňuje menší množství času pro kolonizaci kadaveru hmyzem, čímž se může druhová 

diverzita snížit (Arnaldos et al. 2004). Nízké teploty v zimě inhibují aktivitu hmyzu 

(Reed 1958, Rodrígez et Bass 1983), přesto však byla zaznamenána přítomnost několika 

čeledí dvoukřídlých (Heleomyzidae, Trichoceridae, Sepsidae) a čeledi Staphylinidae 

na mršinách v zimních měsících (Anton et al. 2011).  

Řada druhů hmyzu se vyskytuje pouze během určité části roku, jejich přítomnost 

tedy charakterizuje jednotlivá období (Shi et al. 2009). Sezónní preference taxonů 

se však mohou geograficky lišit (Madra et al. 2014). Odlišná sezónní distribuce byla 

pozorována například u hrobaříků, kdy se různé druhy hrobaříků rozmnožují v jiných 

intervalech v rámci sezóny (Scott 1998, Šustek 1981). Druhy N. investigator a N. interruptus 

dokonce přezimují jako larvy, jiné druhy hrobaříků přezimují jako dospělci (Růžička 1994). 

Různé sezónní preference byly zaznamenány taktéž u několika druhů čeledi Calliphoridae 

(Weidner et al. 2015).  
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4 METODIKA 

4.1 Charakteristika lokality 

Výzkum se uskutečnil na pozemcích Dostihového Centra Osvinov v okolí osady Osvinov 

(50°21′19″ N, 13°1′59″ E), která je součástí obce Stráž nad Ohří v Karlovarském kraji. 

Oblast výzkumu (Obr. 5) se nachází na pomezí Krušných a Doupovských hor, ve výšce okolo 

500 m n.m. Jedná se o mírně teplý klimatický region, celkový roční úhrn srážek zde činí 700 

mm a průměrná letní teplota je 16 °C (Quit 1977). V lokalitě se nachází rozsáhlé, strojově 

kosené luční plochy, místo tedy bylo vhodné díky dostatečné velikosti, zejména však díky 

souhlasu majitele pozemku a možnosti koordinace terénních experimentů s managementem 

lokality.  

Vzhledem k umístění lokality zde dochází k přechodu mezi poměrně teplomilnou faunou 

a flórou severozápadního okraje Doupovských hor, výslunných strání nad řekou Ohří 

a chladnějším jihovýchodním okrajem Krušných hor. Tento přechod reprezentuje například 

i významný překryv výskytu užovky stromové (Zamenis longissimus), žijící jinak ve značně 

teplejších oblastech, s výskytem spíše chladnomilné zmije obecné (Vipera berus) 

(Matějů et al. 2014). 

Experimenty byly prováděny v lučním ekosystému s ostrůvky křovin a návazností na les 

(Obr. 6). Jedná se o mezofilní ovsíkové louky (T1.1. Chytrý et al. 2010) s výrazným sezónním 

aspektem a přechodem do vlhčích společenstev. Na jaře se na lokalitě vyskytovaly především 

společenstva s dominujícím pryskyřníkem prudkým (Ranunculus acris) a plazivým 

(Ranunculus repens), v létě a na podzim převažovaly rostliny hvězdnicovité (Asteraceae), 

v době po sečení s dominujícím jetelem plazivým (Trifolium pratense) a kontryhelem 

(Alchemilla sp.). 

Plochy pro umístění pastí byly vybírány tak, aby byly dostatečně velké a nedocházelo 

k přílišnému přiblížení jednotlivých pastí.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_d%C3%A9lka
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Obr. 5: Geografická poloha obce Osvinov (http://www.karlovyvary-region.eu/) 

 

Obr. 6: louky v okolí obce Osvinov (foto Petr Šípek) 
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4.2 Metodika sběru dat 

V rámci projektu jsme se zaměřili na dva typy experimentů – jeden zaznamenával klasický 

průběh sukcese hmyzích společenstev na mršinách v závislosti na sezóně tj. „oddíl sukcese 

a sezonalita hmyzích společenstev“, druhý se zabýval efektem primárních kolonizátorů 

a průběhem sukcese, respektive efektem zabránění ranně sukcesní kolonizace („blokace 

či blokovaná sukcese). Druhý zmiňovaný experiment byl kompletně proveden v terénu, 

statisticky zpracován a jeho výsledky ze sezóny 2014 byly prezentovány formou ústní 

prezentace (Kadlec et al. 2016) na konferenci Zoologické dny 2016 v Českých Budějovicích 

(viz příloha 1). Z důvodu komplexní povahy výsledků, časové náročnosti zpracování dat 

a interpretačnímu zpřehlednění, nejsou tyto výsledky zahrnuty do předkládané diplomové 

práce.  

 

4.2.1 Doba sběru a typ návnady 

V roce 2014 byl proveden pokus ve třech různých ročních obdobích: jaro (17.5.-31.5. 2014), 

léto (1.8.-17.8. 2014) a podzim (23.9.-7.10. 2014). Jako modelový organismus byly použity 

myši (Mus musculus), o hmotnosti 20-25 g, zakoupené od firmy Kober (Dvůr Králové 

nad Labem). Myši byly odborně usmrceny dislokací krční páteře několik desítek minut 

před kladením pastí. Usmrcení provedla Ing. Hana Šípková Ph.D., která je dle Předpisu 

č. 419/2012 Sb., Vyhlášky o ochraně pokusných zvířat, právně způsobilá k usmrcování 

pokusných zvířat. V roce 2015 byl design projektu opakován, modelovým organismem však 

byli potkani (Rattus norvegicus) o hmotnosti 400-500 g. Potkani byli zakoupeni již usmrcení 

a zamražení. Smrcení ani zamražení nemělo vliv na strukturu společenstev na daných 

mršinách. Den před kladením pastí byli potkani vždy ponecháni k rozmražení v prostoru 

se zamezeným přístupem hmyzu. Sběr dat opět probíhal třikrát: jaro (9.5.- 23.5. 2015), 

léto (31.7.-14.8. 2015), podzim (23.9.-7.10. 2015). Sběrné sezóny si v obou letech 

téměř odpovídaly, posun sběru byl mezi sezónami maximálně o týden a to z důvodu 

provedení pokusu za optimálních klimatických podmínek. 

Rozdílné typy kadaveru byly použity kvůli časté monopolizaci mršin myši hrobaříky. 

K pohřbívání dochází u mršin do 100 – 200 g (Milne et Milne 1976, Trumbo 1992). 

Kadaver potkana o váze 400 – 500 g je již pro hrobaříky příliš velký.  
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4.2.2 Schéma pasti 

Past byla složena z několika částí: plastová krabička o objemu 1l byla naplněna zeminou 

z místa uložení pasti a po okraj zahrabána do země. Na povrch byla položena čerstvá mršina 

hlodavce. Poté byla past zakryta plastovým košíkem o rozměrech 27 x 20 x 12,5 cm 

(d x š x v), s oky o velikosti 1,5x3 cm, který byl v rozích ukotven do země pomocí silných 

hřebíků (Obr. 7, 8). Košíky s hřeby sloužily jako ochrana návnady před případnými predátory 

a mrchožrouty, jako jsou například lasicovité šelmy, liška obecná (Vulpes vulpes) či prase 

divoké (Sus scrofa). Popsaná past je průchozí a slouží k zachycení stavu (respektive složení 

hmyzího společenstva) v daném čase sběru. Každá past byla na krycím košíku označena 

individuální značkou, která zahrnovala informaci o době nastražení a délce expozice. 

  

 

Obr. 7: Schéma pasti, zachycující ve výřezu krycí košík pasti pro klasickou sukcesi (A) a košík pokusu 

blokované sukcese (B), který je vypletený muším pletivem proti přístupu hmyzu (výsledky z blokačních 

experimentů nejsou součástí této DP); orig. Šárka Mikátová. 
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Obr. 8: Typ pasti použitý při výzkumu (foto Petr Šípek) 

 

4.2.3 Sukcese a sezonalita hmyzích společenstev 

Průběh sukcese hmyzích společenstev na mršinách byl zkoumán ve čtyřech, o den posunutých 

replikacích (A, B, C, D). Každá jednotlivá replikace obsahovala linii o jedenácti pastech 

(dny sběru 1 – 11). V každém ročním období (jaro, léto, podzim) bylo tedy položeno 44 pastí. 

Sběr pastí probíhal dle schématu (Tab. 2) v jednotlivých sukcesních bodech. V rámci 

randomizace byly jednotlivé pasti (sukcesní body) v příslušných liniích umístěné náhodně 

(tedy „na přeskáčku“), ve schématu jsou ale pro větší přehlednost zobrazeny popořadě. 

Každý sukcesní bod odpovídá jinému dni: od položení pasti až po dobu jedenácti dnů. Vždy 

byl zaznamenán stav sbírané pasti, tedy zda došlo ke zničení, či narušení pasti jinými 

obratlovci. Zničené pasti nebyly použity při analyzování dat. Kvůli snížení vzájemné 

interference jednotlivých pastí (mršin) byly vzdálenosti mezi jednotlivými pastmi na lokalitě 

vždy alespoň 30 metrů.  
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Tab. 2: Schéma rozložení pastí v čase, modrá pole značí sběr jednotlivých pastí. Písmena A, B, C, D značí 

replikace pokusu, číslice uvádějí sukcesní čas. Červeným rámečkem je označen 10. den experimentu. V tomto 

dni byla v replikaci A sebrána past exponovaná 10 dní, v replikaci B past exponovaná 9 dní, v replikaci C past 

exponovaná 8 dní a v replikaci D past exponovaná 7 dní. 

 
DEN SBĚRU REPLIKACE A 

   
0 položení pastí REPLIKACE B 

  
1 A1 položení pastí REPLIKACE C 

 
2 A2 B1 položení pastí REPLIKACE D 

3 A3 B2 C1 položení pastí 

4 A4 B3 C2 D1 

5 A5 B4 C3 D2 

6 A6 B5 C4 D3 

7 A7 B6 C5 D4 

8 A8 B7 C6 D5 

9 A9 B8 C7 D6 

10 A10 B9 C8 D7 

11 A11 B10 C9 D8 

12 
 

B11 C10 D9 

13 
  

C11 D10 

14 
   

D11 

 

4.2.4 Sběr mršin, uložení a určení vzorků 

Před samotným sebráním byla past přiklopena entomologickou síťkou, kvůli zachycení 

dospělců dvoukřídlých. Následně byla mršina se spodní vaničkou se zeminou umístěna 

do  igelitového zip sáčku. Mršiny byly individuálně rozebrány a substrát pod nimi proplaven 

přes velmi jemné síto vodou. Získané vzorky byly naloženy do 96% ethanolu, či Pampelova 

roztoku (Švácha et Danilewskyi 1986). Pampelův roztok je využíván pro primární konzervaci 

larev dvoukřídlých, případně brouků, kdy zabraňuje jejich tvrdnutí a ztrátě barev.  

Získané vzorky byly determinovány pomocí binokulární lupy a mikroskopu, podle dostupné 

literatury (Teskey 1981, Brauns 1995, Hůrka 2005, Thyssen 2009, Szpila 2010, 

Velásquez et al. 2010, Szpila 2012).  

 

4.2.5 Zařazení do trofických guild 

Potravní preference sbíraných druhů či taxonů se lišily. Podle literatury 

(Campobasso et al. 2001, Kočárek 2002, Kočárek 2003, Amendt et al. 2004, Aleksandrowicz 

et Komosinski 2005, Madra et al. 2014) byl hmyz rozdělen do několika trofických guild.  

Mezi nekrofágy byly řazeny druhy živící se vlastní mršinou, guilda predátorů zahrnovala 

dravé druhy brouků a mezi omnivory jsme řadili druhy, které se živí jak nekrofágií, 

tak i predací. Seznam všech taxonů a jejich zařazení je uveden v Příloze 2. 



22 

 

Omnivorní druhy: Silphidae: Nicrophorinae, Formicidae 

Nekrofágní druhy: Diptera, Cantharidae, Dermestidae, Leiodidae, Silphidae: Oiceoptoma, 

Thanatophilus 

Predátoři: Carabidae, Histeridae, Silphidae: Silpha, Staphylinidae 

Náhodné druhy: Geotrupidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Scarabaeidae 

 

4.3 Statistické zpracování dat 

Ze statistických analýz byly vyloučeny náhodné (adventivní) druhy hmyzu. Dále byly 

vyloučeny taxony či druhy s příliš nízkým počtem jedinců, tedy tzv. singletony a doubletony. 

Trendy abundancí a diverzity ekologických guild a taxonomických skupin v rámci sezóny 

a  sukcese byly testovány pomocí zobecněných lineárních modelů se smíšenými efekty 

(GLMM: generalized linear mixed models), počítaných pomocí funkce "glmer" v balíčku 

"lme4" (Maechler et Bolker, 2011) v programu R 2.15.2 (Team 2012). Jako vysvětlující 

proměnné byly použity sukcese (1-11 sukcesní bod) a sezonalita (jaro, léto, podzim). 

Pro  každou z těchto proměnných byly počítány separátní sady testu. Jako faktory 

s náhodným efektem byla pro sukcesi použita sezóna a replikace (příslušnost k řadě 

pokládané v jeden den) a pro sezonalitu sukcese a replikace. GLM byly počítány 

s Poissonovskou distribucí nevysvětlené variability. Pro otestování rozdílů mezi jednotlivými 

sezónami byly použity post-hoc testy s pomocí funkce "glht" v balíčku "multcomp" 

(Hothorn et al. 2008). Separátně probíhaly tyto testy na datech z mršin myší (2014) a mršin 

potkanů (2015). 

Sukcesní a sezónní trendy se zaměřením na taxonomickou příslušnost byly testovány pomocí 

kanonické korespondenční analýzy (CCA: canonical correspondence analysis) v programu 

Canoco for Windows 5 (Ter Braak et Šmilauer, 2012). CCA je mnohorozměrná ordinační 

metoda vhodná pro datasety, s unimodální odpovědí druhů podél gradientu 

(Lepš et Šmilauer 2003). Pro zjištění vlivu sukcese na nekrobiontní společenstva byl použit 

jako vysvětlující proměnná sukcesní gradient a jako blokové kovariáty byly využity sezónní 

gradient a příslušnost k replikaci. Pro zjištění vlivu sezonality byl využit jako vysvětlující 

proměnná sezónní gradient a jako blokové kovariáty sukcese a příslušnost k replikaci. 

Blokové kovariáty slouží k odfiltrování vlivu těchto proměnných. Data byla před každou 

analýzou log (x+1) transformována. Průkaznost vysvětlující proměnné byla určena podle 

Monte Carlo permutačního testu (999 volných permutací při redukovaném modelu). 
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Pro porovnání druhových trendů v sukcesi a sezóně na myších a potkaních mršinách byly 

pro CCA použity spojená data z obou typů kadaverů. Jednotlivé druhy (např. Thanatophilus 

sinuatus) poté v analýze vystupovaly jako 2 samostatné druhy;  "myší druh" (T. sinutaus-myš) 

a "potkaní druh" (T. sinuatus - potkan).  
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5 VÝSLEDKY 

Kompletní data z kadaverů myši jsou uvedená v Příloze 3. Kompletní data z kadaverů 

potkanů jsou uvedena v příloze Příloze 4. Kompletní seznam nalezených taxonů a jejich 

abundancí je uveden v Příloze 5. 

V roce 2014 bylo položeno 132 průchozích pastí, kde byl jako návnada použit kadaver myši. 

Z těchto pastí bylo 30 zničeno divokými prasaty (Sus scrofa), analyzováno a vyhodnoceno 

bylo tedy 102 pastí. Celkem bylo nalezeno 2920 larev, 104 pupária a 56 dospělců 

dvoukřídlých (Diptera), nejčastěji z čeledí Calliphoridae a Sarcophagidae. Na mršinách 

se méně vyskytovaly čeledě Muscidae, Phoridae, Sphaeroceridae, Piophilidae a Tipulidae. 

Dále bylo odchyceno 190 dospělců a 77 larev brouků (Coleoptera), převážně z čeledí 

Silphidae (Nicrophorinae 5 druhů, Silphinae 3 druhy) a Staphylinidae (2 druhy). Další 

nalezené čeledě brouků byly: Leiodidae (2 druhy), Histeridae (1 druh) a Geotrupidae (1 druh). 

Především v jarním opakování byly nalezeny dva druhy mravenců (Hymenoptera: 

Formicidae). Celkové abundance jedinců různých čeledí (Tab. 3) a abundance druhů 

jednotlivých čeledí brouků (Obr. 5) jsou uvedeny níže. 

V roce 2015 bylo položeno 132 průchozích pastí, u kterých byl jako návnada použit kadaver 

potkana. Z těchto pastí bylo 12 zničeno, analyzováno a vyhodnoceno bylo tedy 120 pastí. 

Celkem bylo nalezeno 73 406 larev, 57 pupárií a 23 dospělci dvoukřídlých, převážně z čeledí 

Calliphoriade a Sarcophagidae. Dalšími nalezenými čeleděmi dvoukřídlých byli Muscidae, 

Sepsidae, Piophilidae, Phoridae a Tipulidae. Dále bylo nalezeno 1001 dospělců a 12 larev 

brouků, nejčastěji z čeledí Silphidae (Nicrophorinae 5 druhů, Silphinae 4 druhy), 

Staphylinidae (23 druhy). V některých pastech byli nalezeni zástupci čeledí Leiodidae 

(2 druhy), Carabidae (4 druhy), Histeridae (4 druhy), Geotrupidae (3 druhy) a Dermestidae 

(2 druhy). Několik jedinců bylo také nalezeno z čeledí Scarabaeidae, Gyrinidae, 

Hydrophilidae a Cantharidae. V létě byli na mršinách potkanů ve větších počtech nalezeni 

mravenci Lasius niger (Hymenoptera: Formicidae). Celkové abundance jedinců různých 

čeledí (Tab. 3) a abundance druhů jednotlivých čeledí brouků (Obr. 5) jsou uvedeny níže. 
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Tab. 3: Počet jedinců z jednotlivých čeledí, odchycených na dvou typech kadaverů: myš (2014), potkan (2015). 

 

 

Obr. 9: Počet druhů jednotlivých čeledí brouků (Coleoptera) u dvou typů kadaverů 

 

 

 

 

 

  počet jedinců   počet jedinců 

čeleď myš potkan čeleď myš potkan 

Coleoptera:     Diptera:   

 Cantharidae 0 3 Calliphoridae 2642 72752 

Carabidae 0 19 Muscidae 12 9 

Dermestidae 0 4 Phoridae 39 3 

Geotrupidae 4 46 Piophilidae 1 61 

Gyrinidae 0 1 Sarcophagidae 371 647 

Histeridae 2 178 Sepsidae 0 3 

Hydrophilidae 0 1 Sphaeroceridae 12 0 

Leiodidae 24 124 Tipulidae 3 1 

Scarabaeidae 0 11 jiné 0 10 

Silphidae 233 350 Hymenoptera:   

 Staphylinidae 4 276 Formicidae 206 110 
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5.1 Sukcese 

5.1.1 Sukcese hmyzu na mršinách myší (Mus musculus) 

Abundance hmyzího společenstva v průběhu rozkladu myší narůstá (z = 11,681; p < 0,0001). 

Některé skupiny hmyzu se však vyskytují převážně na počátku rozkladu, jako například 

mravenci, jejichž početnost v průběhu dekompozice klesá (z = -6,664; p < 0,0001). 

Abundance dospělých dvoukřídlých nevykazuje žádný signifikantní trend (z = 1,778; 

p = 0,0755), avšak u larev dvoukřídlých v průběhu sukcese roste (z = 11,97; p < 0,0001). 

Abundance všech brouků v průběhu rozkladu roste (z = 8,526; p < 0,0001), avšak guildy 

predátorů (z = -0,342; p = 0,7323) a omnivorů – dospělců hrobaříků (z = 1,433; p = 0,151) 

nevykazují signifikantní trend. Naopak abundance larev hrobaříků v průběhu dekompozice 

signifikantně roste (z = 8,708; p < 0,0001), stejně jako početnost nekrofágních brouků 

(z = 3,097; p = 0,00195). Výsledky GLMM analýz jsou shrnuty v Tabulce 4, průměrnou 

abundanci jednotlivých skupin hmyzu v průběhu rozkladu zobrazuje Obr.  10. 

 

Tab. 4: Výsledky GLMM pro abundanci jednotlivých skupin v průběhu sukcese na mršinách myší 

myš rozdíl z  p  

celé společenstvo 0,07 11,68 <0,0001 

Diptera - imaga 0,08 1,78 0,0755 

Diptera - larvy 0,07 11,97 <0,0001 

Coleoptera - všichni 0,18 8,53 <0,0001 

C: hrobaříci - imaga 0,05 1,43 0,152 

C: hrobaříci - larvy 0,49 8,71 <0,0001 

C:  predátoři -0,04 -0,34 0,7323 

C:  nekrofágové 0,1 3,1 0,0019 

H: Formicidae -0,16 -6,66 <0,0001 
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5.1.2 Sukcese hmyzu na mršinách potkanů (Rattus norvegicus) 

Abundance hmyzího společenstva v průběhu rozkladu potkanů narůstá (z = 114,48; 

p < 0,0001). V iniciálních fázích rozkladu byli nalezeni mravenci, jejichž abundance 

v průběhu rozkladu klesá (z = -10,47; p < 0,0001). Abundance většiny ostatních 

taxonomických skupin či trofických guild vykazují v průběhu dekompozice potkana pozitivní 

trend. Abundance dospělých dvoukřídlých vykazuje signifikantní trend růstu 

(z = 2,189; p = 0,0286), zatímco růst abundance larev dvoukřídlých je podpořen silně 

(z = 113,99; p  <0,0001). Abundance všech brouků na mršině v průběhu dekompozice roste 

(z = 15,642; p  < 0,0001). Trofické guildy brouků, jako jsou predátoři (z = 15,154; 

p < 0,0001) a nekrofágové (z = 7,564; p < 0,0001) vykazují pozitivní růst abundance, 

u omnivorních brouků nebyl žádný trend potvrzen (z = - 0,822; p = 0,4114). 

Výsledky GLMM analýz jsou shrnuty v Tabulce 4, průměrnou abundanci jednotlivých skupin 

hmyzu v průběhu rozkladu zobrazuje Obr.  10. 

 

Tab. 5: Výsledky GLMM pro abundanci jednotlivých skupin v průběhu sukcese na mršinách potkanů 

potkan rozdíl z  p  

celé společenstvo 0,15 114,48 <0,0001 

Diptera - imaga 0,17 2,19 0,0285 

Diptera - larvy 0,15 113,99 <0,0001 

Coleoptera - všichni 0,17 15,64 <0,0001 

C: hrobaříci - imaga -0,05 -0,82 0,4114 

C:  predátoři 0,27 15,15 <0,0001 

C:  nekrofágové 0,12 7,56 <0,0001 

H: Formicidae -0,93 -10,05 <0,0001 
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5.1.3 Změna diverzity nekrobiontního společenstva v průběhu sukcese 

Druhové složení se na mršině v průběhu času lišilo (F = 3, p = 0,001, první osa vysvětluje 

3,7% variability což je 43,7% vysvětlitelné variability). Sled taxonů na mršinách myší 

i potkanů je obdobný, nicméně sukcese na menších mršinách začínala dříve a probíhala 

rychleji. Mezi prvním a druhým dnem rozkladu byly na kadaverech myší pozorovány larvy 

1. instaru z čeledi Calliphoridae, které mezi druhým a třetím dnem nahradily larvy 2. instaru 

a larvy prvních dvou instarů čeledi Sarcophagidae. Třetí instary čeledi Calliphoridae 

se na mršinách myší nejvíce objevovaly mezi 6. a 8. dnem rozkladu, zatímco 3. instary larev 

 

 

 

Obr. 11: Průměrná abundance různých skupin hmyzu v jednotlivých sukcesních bodech na mršinách 

potkanů. Sukcesní body jsou znázorněny 1. – 11. dnem pokusu.  Abundance byla průměrována 

z absolutních počtů v jednotlivých replikacích. 

a) Abundance celého společenstva a larev dvoukřídlých 

b) Abundance dospělců dvoukřídlých a dospělců omnivorních brouků: hrobaříků 

c) Abundance všech brouků a mravenců 

d) Abundance některých trofických guild brouků: nekrofágů a predátorů 

 

 

a b 

c d 
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čeledi Sarcophagidae byly nejvíce pozorovány mezi 9. – 11. dnem. Na mršinách potkanů 

se larvy čeledi Calliphoridae nejčastěji objevovaly až kolem třetího dne, kdy byly nejhojnější 

i larvy 3. instaru čeledi Sarcophagidae, ačkoliv 1. i 2. instar této čeledi má svá maxima 

až v pozdějších dnech. Larvy jiných čeledí dvoukřídlých, jako jsou Phoridae, Tipulidae se 

na mršinách vyskytovaly v pozdějších fázích rozkladu. Larvy čeledi Muscidae byly 

pozorovány především v konečných fázích pokusu, na mršině myši se vyskytovaly od 9. dne, 

na mršině potkana již ode dne 6. Sukcesní preference dvoukřídlých ukazují Obr. 12 A a B. 

Nekrofágní druhy brouků se také vyskytovaly dříve na mršině myši. Kolem třetího dne 

rozkladu se zde objevoval Scilodrepoides watsoni a Thanatophilus rugosus, zatímco 

na mršině potkana se tyto druhy běžně vyskytovaly až kolem pátého dne rozkladu. T. sinuatus 

se na nejvíce vyskytoval mezi 5. a 6. dnem rozkladu. V pozdějších fázích rozkladu 

se na kadaveru vyskytoval také Catops grandicollis. Sukcesní preference nekrofágním brouků 

ukazuje Obr. 12 C. 
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Obr. 12: CCA ordinační diagram rozdělení nekrofágního hmyzu v závislosti na průběhu rozkladu. Zelené hvězdy 

jsou taxony nalezené na mršinách myší. Červené čtverce odpovídají taxonům nalezeným na kadaverech potkanů. 

Zkratky druhů, či taxonů jsou uvedeny v Příloze 5 a vložené příloze. 

A) Rozložení maximálních abundancí larev dvoukřídlých. Pro větší přehlednost byly z tohoto diagramu 

vyloučeny larvy 1. a 2. instaru čeledi Sarcophagidae z kadaverů myší.  

B) Rozložení maximálních abundancí dospělců dvoukřídlých. Pro větší přehlednost byly z tohoto 

diagramu vyloučeni dospělci čeledi Muscidae. 

C) Rozložení maximálních abundancí jednotlivých druhů nekrofágních brouků. 

Příliš vychýlená data uvádíme v CCA ordinačním diagramu v příloze 6.  
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Mezi prvním a třetím dnem rozkladu byli na mršinách myší i potkanů pozorováni mravenci. 

U myší šlo o druh Myrmica rubra, zatímco u potkanů Lasius niger. Druhý jmenovaný druh 

(L. niger) byl přítomen i na mršinách myší, zde byl však pozorován nejčastěji až kolem 3. - 4. 

dne rozkladu. Poměrně čerstvou mršinu preferovaly také některé druhy hrobaříků, jako je 

Nicrophorus vespilloides, který se vyskytoval pouze na myších a Nicrophorus humator. 

N. vespillo se vyskytoval dříve na mršinách potkanů (4. den rozkladu) a později na mršinách 

myší (okolo5. dne rozkladu), spolu s druhem N. investigator se  vyskytovaly později. 

V pozdějších sukcesních stádiích (od 7. dne rozkladu po maximum na konci pokusu) byly 

na mršinách myši pozorovány také larvy hrobaříků. Sukcesní preference omnivorů ukazuje 

Obr. 13 A. 

 Guilda predátorů byla na mršině zastoupena nejhojněji od čtvrtého dne rozkladu. Na mršině 

myši se predátoři objevili dříve než na mršině potkana, avšak na kadaveru potkana byla větší 

druhová diverzita. Mezi časnější druhy predátorů na kadaverech potkanů patřili například 

Creophilus maxillosus, Philonthus spinipes (Staphylinidae) a Saprinus semistriatus 

(Histeridae). Největší druhová diverzita predátorů však nastala okolo 9. – 11. dne rozkladu 

(např. většina nalezených druhů rodu Philonthus).  Nejčastější predátoři byli z čeledi 

Staphylinidae a Histeridae. Predátoři z čeledi Silphidae byli nalezeni pouze v několika 

jedincích. Sukcesní preference predátorů ukazují Obr. 13 B a C. 
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Obr. 13: CCA ordinační diagram rozdělení hmyzu v závislosti na průběhu rozkladu. Zelené hvězdy jsou taxony 

nalezené na mršinách myší. Červené čtverce odpovídají taxonům nalezeným na kadaverech potkanů. Zkratky 

druhů jsou uvedeny v Příloze 5 a vložené příloze. 

A) Rozložení maximálních abundancí omnivorů: hrobaříků a mravenců. Pro větší přehlednost byl z tohoto 

diagramu vyloučen druh N. vespilloides. 

B) Rozložení maximálních abundancí predátorů čeledi Staphylinidae.  

C) Rozložení maximálních abundancí predátorů mimo čeledí Histeridae a Carabidae. 

Příliš vychýlená data uvádíme v CCA ordinačním diagramu v příloze 6. 
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5.2 Sezonalita 

5.2.1 Sezonalita hmyzu na mršinách myší (Mus musculus) 

Abundance hmyzího společenstva na mršinách myší v průběhu sezóny narůstá (z = 26,81; 

p < 0,0001) a svého maxima dosahuje v létě. Narůstá také celková abundance larev 

dvoukřídlých (z = 31,73; p < 0,0001) a  dosahuje svého maxima v létě. Na podzim je larev 

dvoukřídlých méně (z = -8,512; p < 0,0001). Na rozdíl od larev, měly imaga dvoukřídlých 

nejvyšší abundanci na jaře, s průběhem sezóny tedy dochází k poklesu počtu jedinců              

(z = - 5,139, p < 0,0001). Abundance všech brouků v průběhu sezóny roste (z = 4,476; 

p < 0,0001), početnost jednotlivých trofických guild má však rozdílné trendy. 

Počty nekrofágních brouků se během roku zvyšují (z = 7,911; p < 0,0001 a dosahují maxima 

během podzimu, zatímco počty omnivorních brouků jsou nejvyšší během léta a v průběhu 

sezóny klesají (z = - 2,289; p = 0,0221). Larvy omnivorních brouků jsou nejhojnější v létě, 

zatímco dospělci mají své maximum na jaře. Na jaře mají své maximum také mravenci, 

jejichž abundance směrem k podzimu klesá (z = -10,117; p < 0,0001). Abundance broučích 

predátorů nevykazuje žádný signifikantní trend (z = 1,297; p = 0,1948). Výsledky GLMM 

pro celkovou abundanci hmyzích skupin v sezóně jsou shrnuty v Tabulce 6. Rozdíly 

abundancí jednotlivých skupin v odlišných ročních obdobích jsou shrnuty v Tabulce 7. 

Průměrné abundance kolonizátorů zobrazuje Obr. 14. 

 

Tab. 6: Výsledky GLMM pro abundanci jednotlivých skupin v sezóně na mršinách myší 

myš rozdíl z p 

celé společenstvo 0,58 26,81 <0,0001 

Diptera - imaga -1,5 -5,139 <0,0001 

Diptera - larvy 0,8 31,73 <0,0001 

Coleoptera - všichni 0,35 4,48 <0,0001 

C: hrobaříci - imaga -0,86 -4,82 <0,0001 

C: hrobaříci - larvy 0,4 2,29 0,02 

C:  predátoři 0,62 1,3 0,19 

C:  nekrofágové 1,31 7,91 <0,0001 

H: Formicidae -2,78 -10,12 <0,0001 
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Tab. 7: Výsledky GLMM porovnání rozdílů abundance mezi sezónními opakováními na mršinách myší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celé společenstvo rozdíl z  p  C: hrobaříci - larvy rozdíl z  p  

léto - jaro 1,97 33,25 <0,0001 léto - jaro 1,88 5,41 <0,001 

podzim - jaro 1,66 27,84 <0,0001 podzim - jaro 0,55 1,19 0,451 

podzim - léto -0,31 -8,35 <0,0001 podzim - léto -1,33 -3,51 0,0013 

Diptera - imaga rozdíl z  p  C: hrobaříci - imaga rozdíl z  p  

léto - jaro -2,68 -3,67 0,0006 léto - jaro -0,8 -2,74 0,016 

podzim - jaro -2,31 -4,38 <0,0001 podzim - jaro -1,76 -4,31 <0,001 

podzim - léto 0,37 0,42 0,904 podzim - léto -0,96 -2,1 0,087 

Diptera - larvy rozdíl z  p  C: nekrofágové rozdíl z  p  

léto - jaro 4,09 25,53 <0,0001 léto - jaro 0,97 2,31 0,052 

podzim - jaro 3,77 23,47 <0,0001 podzim - jaro 2,47 6,88 <0,0001 

podzim - léto -0,33 -8,51 <0,0001 podzim - léto 1,5 0,28 <0,0001 

Coleoptera - všichni rozdíl z  p  H: Formicidae rozdíl z  p  

léto - jaro 0,67 4,13 <0,0001 léto - jaro -3,03 -8,75 <0,001 

podzim - jaro 0,72 4,45 <0,0001 podzim - jaro -4,62 -6,48 <0,001 

podzim - léto 0,05 0,37 0,927 podzim - léto -1,6 -2,03 0,096 
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Obr. 14: Průměrná abundance různých skupin hmyzu v odlišných částech sezóny na mršinách myší. 

Abundance byla průměrována z absolutních počtů v jednotlivých replikacích. 

a) Abundance celého společenstva a larev dvoukřídlých 

b) Abundance dospělců dvoukřídlých a některých trofických guild brouků: nekrofágů a predátorů  

c) Abundance všech brouků a mravenců 

d) Abundance omnivorních brouků: larev a dospělců hrobaříků 

 

a b 

c d 
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5.2.2 Sezonalita hmyzu na mršinách potkanů (Rattus norvegicus) 

Abundance hmyzího společenstva na mršinách potkanů v rámci sezóny klesá (z = -73,38; 

p < 0,0001), maxima však dosahuje v létě, naopak nejnižší abundance byla zjištěna 

na podzim. Abundance larev dvoukřídlých v sezóně klesá (z = -72,03; p < 0,0001), 

zatímco početnost dospělců dvoukřídlých během roku roste  (z = 2,742; p = 0,0061) 

a dosahuje maxima na podzim. Brouci vykazují nejvyšší abundanci během léta, celkový trend 

je ale během sezóny klesající (z = -16,329; p < 0,0001). Guilda omnivorních brouků 

nevykazuje žádný signifikantní trend (z = 0,648; p = 0,5171). Početnost nekrofágních brouků 

(z = -13,621; p < 0,0001) a predátorů (z = -10,195; p < 0,0001) se v průběhu sezóny snižuje. 

Nekrofágní brouci jsou nejhojnější na jaře, zatímco predátoři mají své maximum v létě. 

Abundance mravenců nemá v rámci sezóny žádný průkazný trend (z = -0,034; p = 0,9732). 

Výsledky GLMM pro celkovou abundanci hmyzích skupin v sezóně jsou shrnuty v Tabulce 8. 

Rozdíly abundancí jednotlivých skupin v odlišných ročních obdobích jsou shrnuty 

v Tabulce 9. Průměrné abundance kolonizátorů v pastech zobrazuje Obr. 15. 

Tab. 8: Výsledky GLMM pro abundanci jednotlivých skupin v sezóně na mršinách potkanů 

potkan rozdíl z  p  

celé společenstvo -0,34 -73,38 <0,0001 

Diptera - imaga 1,04 2,74 0,006 

Diptera - larvy -0,33 -72,03 <0,0001 

Coleoptera - všichni -0,7 -16,329 <0,0001 

C: hrobaříci - imaga 0,14 0,65 0,57 

C:  predátoři -0,62 -10,2 <0,0001 

C:  nekrofágové -0,98 -13,62 <0,0001 

H: Formicidae -0,01 -0,03 0,97 

 

Tab. 9: Výsledky GLMM porovnání rozdílů abundance mezi sezónními opakováními na mršinách myší. 

celé společenstvo rozdíl z p Coleoptera - všichni rozdíl z p 

léto - jaro 1,4 147,66 <0,0001 léto - jaro 0,1 1,51 0,27 

podzim - jaro -2,36 -88,66 <0,0001 podzim - jaro -2,29 -15,65 <0,001 

podzim - léto -3,76 -146,76 <0,0001 podzim - léto -2,39 -16,32 <0,001 

Diptera - imaga rozdíl z p C: predátoři rozdíl z p 

léto - jaro 0,34 0,36 0,93 léto - jaro 0,55 5,48 <0,0001 

podzim - jaro 1,77 2,29 0,055 podzim - jaro -2,65 -9,84 <0,0001 

podzim - léto 1,43 2,2 0,069 podzim - léto -3,198 -11,99 <0,0001 

Diptera - larvy rozdíl z p C: nekrofágové rozdíl z p 

léto - jaro 1,42 147,83 <0,0001 léto - jaro -0,67 -6,3 <0,0001 

podzim - jaro -2,37 -87,21 <0,0001 podzim - jaro -2,33 -11,87 <0,0001 

podzim - léto -3,79 -144,95 <0,0001 podzim - léto -1,65 -8,06 <0,0001 
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Obr. 15: Průměrná abundance různých skupin hmyzu v odlišných částech sezóny na mršinách potkanů. 

Abundance byla průměrována z absolutních počtů v jednotlivých replikacích. 

a) Abundance celého společenstva a larev dvoukřídlých 

b) Abundance dospělců dvoukřídlých a dospělců omnivorních brouků: hrobaříků  

c) Abundance mravenců, všech brouků a některých trofických guild brouků: nekrofágů a predátorů 

 

a b 

c 
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5.2.3 Sezónní zastoupení druhů na mršinách  

V průběhu sezóny se zásadně měnila hmyzí společenstva na mršinách (F = 4,6, p = 0,001, 

všechny osy vysvětlují 10,6% variability což je 65% vysvětlitelné variability). 

Maxima jednotlivých stádií, druhů či skupin hmyzu jsou však časově rozrůzněna (Tab. 10). 

Čeledi Calliphoridae a Sarcophagidae se na mršině vyskytovaly v každém opakování pokusu, 

na mršinách myší i potkanů. Maxima výskytu jednotlivých instarů larev obou čeledí se u obou 

typů návnad liší. U myší byly 1. a 2. instary larev čeledi Calliphoridae víceméně rovnoměrně 

distribuovány v rámci celé sezóny, nicméně 3. instary byl nejčastěji nalézány na podzim. 

Pupária této čeledi byla nejhojnější v létě. Na mršinách potkanů byly první dva instary larev 

čeledi Calliphoridae nejvíce pozorovány na jaře a 3. instar v létě, stejně jako pupária. 

Sezónní distribuce larev čeledi Sarcophagidae se u obou typů mršin velmi odlišovala. 

Na mršině myši byly všechny instary této čeledi nejvíce pozorovány na podzim, naopak 

na kadaveru potkana byl 1. instar nejběžnější na jaře a 2. a 3. instar v létě. Pupária této čeledi 

nebyla nalezena v žádném typu pasti. Sezónní preference dvoukřídlých ukazuje Obr. 16 A. 

Sezónní preference  nekrofágních brouků se u obou typů mršin liší. Druhy čeledi Siplhidae 

vykazují na rozdílných mršinách opačné preference. Druhy Thanatophilus rugosus 

a T. sinuatus se vyskytovali na mršinách myší převážně na podzim, zatímco na mršinách 

potkanů byly pozorovány nejčastěji na jaře, T. sinuatus i v létě. Druhy čeledi Leiodidae mají 

u obou typů mršin poměrně konzistentní sezónní výskyt. Scilodrepoides watsoni  měl 

nejhojnější výskyt na jaře, na mršinách myší byl často pozorován i v létě. Catops grandicollis 

byl pozorován především na podzim, na kadaveru potkana i na jaře. Sezónní preference 

nekrofágních brouků ukazuje Obr. 16 B. 
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Obr. 16: CCA ordinační diagramy sezónních preferencí nekrofágního hmyzu. Zelená hvězda označuje druhy 

nalezené na mršinách potkanů. Červený ohraničený čtverec označuje druhy nalezené na kadaverech potkanů. 

Zkratky druhů či taxonů jsou uvedeny v Příloze 5 a vložené příloze.  

A) Sezónní rozložení dvoukřídlých 

B) Sezónní rozložení nekrofágních brouků. 

 

Omnivorní druhy hmyzu se na mršině myši vyskytovaly ve všech ročních opakováních, 

zatímco na mršinách potkanů byly pozorovány zejména v létě. Na mršinách myši byly 

nalezeny dva druhy mravenců Lasius niger a Myrmica rubra. Oba tyto druhy měly své 

maximum výskytu na jaře, na mršině potkana se vyskytoval pouze druh Lasius niger a byl 

nejhojnější v létě. Sezónní distribuce byla velmi patrná u hrobaříků. N. vespillo byl na mršině 

myši pozorovaný převážně na jaře, zatímco na mršině potkana bylo jeho maximum v létě. 

Taktéž v létě byl na kadaverech potkanů pozorován N. humator, který se na mršinách myší 

vyskytoval převážně na podzim, spolu s druhem N. vespilloides. Letní maximum abundance 

měl na kadaverech myší N. investigator a této době bylo taktéž nalezeno nejvíce larev 

hrobaříků. Sezónní preference omnivorů ukazuje Obr. 17. 
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Obr. 17: CCA ordinační diagram sezónních preferencí omnivorního hmyzu. Zelená hvězda označuje druhy 

nalezené na mršinách potkanů. Červený ohraničený čtverec označuje druhy nalezené na kadaverech potkanů. 

Zkratky druhů jsou uvedeny v Příloze 5 a vložené příloze. 

 

Predátoři se na mršinách myši nacházeli ve velmi malých počtech a  jejich výskyt byl 

situován do letního (Margarinotus carbonarius) a podzimního (Philontus sp.) opakování 

pokusu. Naopak na kadaverech potkanů byla abundance i druhová diverzita vyšší. 

Některé druhy čeledi Staphylinidae preferovaly jarní (např. Philontus fimetarius, Aleochara 

lata), zatímco jiné období letní (např. P. splendes, Creophilus maxillosus), zatímco většina 

nalezených druhů čeledi Histeridae upřednostňovala spíše léto (Margarinotus carbonarius, 

Hister unicolor, Saprinus semistriatus). Jarní maximum měl pouze druh M. ventralis. Sezónní 

preference dvoukřídlých ukazují Obr. 18 A a B. 
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Obr. 18: CCA ordinační diagramy sezónních preferencí predátorů. Zelená hvězda označuje druhy nalezené na 

mršinách potkanů. Červený ohraničený čtverec označuje druhy nalezené na kadaverech potkanů. Zkratky druhů 

jsou uvedeny v Příloze 5 a přiložené příloze. 

A) Sezónní rozložení čeledi Staphylinidae. 

B) Sezónní rozložení čeledí Histeridae a Carabidae. 

 

Tab. 10: Maximální (+) a minimální (-) celkové abundance čeledí v sezóně u dvou typů kadaverů. Tabulka 

absolutních počtů je uvedena v Příloze 7. 

  2014 - návnada myš 2015 - návnada potkan 

čeleď jaro  léto podzim jaro léto podzim 

Coleoptera:             

Cantharidae   
 

  - + - 

Carabidae   
 

  - + - 

Dermestidae   
 

    + - 

Geotrupidae - + +   + - 

Gyrinidae   
 

  + - - 

Histeridae   +     + - 

Hydrophilidae   
 

  + - - 

Leiodidae   + - + - 
 

Scarabaeidae   
 

  + 
 

- 

Silphidae - 
 

+ + 
 

- 

Staphylinidae - 
 

+ + 
 

- 

Diptera:   
 

    
  

Calliphoridae - +     + - 

Muscidae - +   + - 
 

Phoridae + 
 

- - + - 

Piophilidae - - + + - 
 

Sarcophagidae - 
 

+ - + 
 

Sepsidae   
 

  - 
 

+ 

Sphaeroceridae + - -   
  

Tipulidae - +   + 
  

Hymenoptera:   
 

    
  

Formicidae + 
 

- - + - 
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5.3 Monopolizace  

Průběh sukcese na mršinách myši byl u řady pastí ovlivněn kolonizátorem, či skupinou 

kolonizátorů, kteří past monopolizovali. Monopolizací zdroje rozumíme osídlení zdroje, 

kde kolonizátor tvoří více než 90 % abundance společenstva na kadaveru (např. larvy 

dvoukřídlých), nebo je velmi konkurenčně zdatný (např. hrobaříci). Předpokládáme, 

že monopolizace zdroje znesnadňuje či inhibuje průběh další sukcese.  

5.3.1 Monopolizace kadaveru myši (Mus musculus) 

Z celkového počtu 102 pasti s mršinou myši, bylo 19 pastí vyřazeno kvůli absenci hmyzu. 

Během celé sezóny bylo monopolizováno 69 pastí, což tvoří 83 % celkového počtu.  

17 % pastí z celkového počtu nemělo dominantního kolonizátora. Hrobaříci celkem 

monopolizovali 46 % pastí, zahrabáno bylo 28 % z celkového počtu pastí. Nejčastější výskyt 

zahrabaných pastí byl v létě, kdy hrobaříci pohřbili 54 % kadaverů. Na jaře bylo pozorováno 

zahrabání 18 % pastí a na podzim 9 % pastí. Pasti, které byly kolonizovány hrobaříky 

a dvoukřídlí ani mravenci netvořili 90 % abundance, byly nejhojnější na jaře (40 %), 

naopak v létě a na podzim bylo těchto pastí velmi málo (4 – 5 %). Pasti, které byly 

monopolizovány pouze dvoukřídlými (tedy kde dvoukřídlí tvořili více než 90 % abundance) 

se nejčastěji vyskytovaly na podzim (63 %) a o něco méně v létě (29 %), na jaře však nebyly 

nalezeny žádné. Ani v jednom opakování pokusu nebyly nalezeny pasti monopolizované 

dvoukřídlými s přítomností hrobaříků. Mravenci monopolizovali mršiny nejčastěji na jaře 

(18 %) a na podzim (5 %), v létě žádné tyto pasti nebyly nalezeny. Pouze na jaře pak byly 

nalezeny pasti monopolizované mravenci (více jak 90 % abundance) s přítomností hrobaříka. 

Počty pastí, které nebyly monopolizovány žádným dominantním druhem se v rámci sezóny 

příliš nelišily (14 – 18 %). Zastoupení jednotlivých monopolizátorů v sezóně jsou zachycena 

na Obr. 19. 
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Obr. 19: Procentuální zastoupení monopolizovaných pastí v sezóně na mršinách myší. Legenda: 

Zahrabáno = stav pasti "zahrabaná"; Diptera > 90 %  = Diptera tvoří 90+ % abundance na past; Diptera > 90 % + 

hrobařík = Diptera tvoří více než 90 % abundance na past, v pasti je přítomen alespoň jeden hrobařík; 

Hrobařík = v pasti je aspoň jeden hrobařík a Diptera ani mravenci netvoří více než 90 % abundance; 

Mravenci > 90 % + hrobařík = mravenci tvoří více než 90 % abundance na past, v pasti je přítomen alespoň 

jeden hrobařík; Mravenci > 90 % = mravenci tvoří více než 90 % abundance v pasti, Ostatní = past, u které 

nenastal ani jeden z předchozích stavů 

 

5.3.2 Monopolizace kadaveru potkana (Rattus norvegicus) 

Z celkového počtu 120 pasti s kadaverem potkana, bylo 31  pastí vyřazeno kvůli absenci 

hmyzu. Během celé sezóny bylo monopolizováno 74 pastí, což tvoří 87 % celkového počtu.  

Pouze 17 % pastí z celkového počtu nemělo dominantního kolonizátora. Žádná past nebyla 

zahrabána hrobaříky. Pasti, které byly kolonizovány hrobaříky a dvoukřídlí ani mravenci 

zde netvořili 90 % abundance, byly nejhojnější na jaře (15 %) a na podzim (16 %). V létě 

bylo těchto pastí pouze 6 %. Pasti, které byly monopolizovány pouze dvoukřídlými 

(tedy kde dvoukřídlí tvořili více než 90 % abundance) se nejčastěji vyskytovaly v létě (64 %) 

na jaře a na podzim bylo těchto pastí méně (15 a 10 %). Naopak pastí, které byly 

monopolizované dvoukřídlými, avšak s přítomností hrobaříka bylo nejvíce na jaře (53 %) 

a na podzim (42 %). V létě bylo těchto pastí pouhých 19 %. Mravenci monopolizovali pouze 

letní pasti (3 %). Počet pastí, které nebyly monopolizovány žádným dominantním druhem byl 
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nejvyšší na podzim (32 %). O něco méně bylo těchto pastí na jaře (17 %) a nejméně v létě 

(8 %). Zastoupení jednotlivých monopolizátorů v sezóně jsou zachycena na Obr. 20. 

 

 

Obr. 20: Procentuální zastoupení monopolizovaných pastí v sezóně na mršinách potkanů. Legenda:        

Zahrabáno = stav pasti "zahrabaná"; Diptera > 90 %  = Diptera tvoří 90+ % abundance na past;                   

Diptera > 90 % + hrobařík = Diptera tvoří více než 90 % abundance na past, v pasti je přítomen alespoň jeden 

hrobařík; Hrobařík = v pasti je aspoň jeden hrobařík a Diptera ani mravenci netvoří více než 90 % abundance; 

Mravenci > 90 % + hrobařík = mravenci tvoří více než 90 % abundance na past, v pasti je přítomen alespoň 

jeden hrobařík; Mravenci > 90 % = mravenci tvoří více než 90 % abundance v pasti, Ostatní = past, u které 

nenastal ani jeden z předchozích stavů 
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6 DISKUSE 

V roce 2014 bylo na 102 mršinách myší nalezeno 3080 jedinců z řádu Diptera, 267 z řádu 

Coleoptera a 206 řádu Hymenoptera. Řád Diptera byl zastoupen sedmi čeleděmi, z řádu 

Coleoptera bylo na mršinách myší pozorováno pět čeledí. Na 120 mršinách potkanů v sezóně 

roku 2015 bylo nalezeno 73 486 jedinců z řádu Diptera, 1013 z řádu Coleoptera a 110 řádu 

Hymenoptera. Na kadaverech potkanů byli nalezeni zástupci sedmi čeledí řádu Diptera, 

z řádu Coleoptera bylo pozorováno jedenáct čeledí. Řád Hymenoptera byl v obou sezónách 

zastoupen pouze jednou čeledí. Malé mršiny nabízejí jen omezenou potravní kapacitu, 

tudíž se zde nalézá méně druhů i jedinců hmyzu (Velásquez 2008, Moleon et al. 2015), 

zatímco větší zdroje jsou lepšími atraktanty pro potenciální kolonizátory z řad hmyzu. 

Větší mršina je tedy zdrojem pro více druhů i jedinců hmyzu než mršina menší (Kuusela et 

Hanski 1982, Hewadikaram et Goff  1991). Ačkoliv je v obou letech našeho výzkumu rozdíl 

mezi počtem kadaverů, lze říci, že na větší mršině je větší abundance hmyzu. V paralelním 

výzkumu, zabývajícím se vlivem velikosti mršin na sukcesi hmyzu jsme zjistili, že s velikostí 

mršiny dochází k lineárnímu nárůstu počtu jedinců hmyzu (Máslo 2016). Máslo (2016) dále 

potvrzuje vyšší počty druhů brouků u větších mršin, avšak nedokládá signifikantní trend. 

Na kadaveru myši (20 g) zaznamenal 22 druhů brouků, na kadaverech středně velkých 

potkanů (100 g) 29 druhů brouků a na velkých potkanech (400 – 500 g) 33 druhů. Tento trend 

potvrzují data mé práce, kdy bylo nalezeno 14 druhů brouků na mršinách myší a 54 druhů 

na potkanech. Tato rozdílná  čísla jsou však pravděpodobně částečně ovlivněny odlišnými 

lety výzkumu. 

  

6.1 Sukcese  

Interpretace výsledků průběhu sukcese na mršinách a její přímé srovnání s literaturou není 

příliš jednoduchá. Řada výzkumů používala jako návnadu jiný typ mršiny. Velmi často jde 

o mršiny prasat, jejichž rozklad probíhá pomalejším tempem, nelze tedy porovnávat sukcesní 

preference druhů v závislosti na jejich přítomnosti v určitém dni pokusu. Proto jsme si 

orientačně stanovili několik stádií, odpovídajících fázím rozkladu dle literatury (Reed 1958). 

Fáze fresh (čerstvá mršina) odpovídala na kadaveru myši zhruba rozmezí od položení 

návnady do 2. dne pokusu. Fáze bloated (nadýmání) se na myších příliš neprojevovala, 

odhadem však trvala od 2. do 3. dne rozkladu. Okolo 4. - 5. dne nastala fáze decay (hnití), 

která trvala víceméně do konce pokusu. Fáze dry (vysychání) nastala v našich 
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experimentálních podmínkách pouze zřídka kolem 10. – 11. dne pokusu. Rozklad kadaverů 

potkana probíhal pomaleji. Fáze fresh trvala od položení návnady po 3. den pokusu. 

Fáze bloated byla pozorována v průměru od 3. do 6. dne rozkladu. Od 6. dne do konce pokusu 

byla na mršinách potkanů pozorována pouze fáze decay. Díky krátkodobosti našeho pokusu  

dochází k absenci fáze dry, kdy jsou na mršinu atrahovány zvláštní trofické skupiny hmyzu. 

Náš projekt tedy neposkytuje obraz celkového průběhu heterotrofní sukcese na mršinách, 

ale pouze jeho části. 

Celková abundance hmyzu na mršinách obou typů kadaverů v průběhu sukcese narůstá. 

Je to způsobeno zejména nárůstem larev dvoukřídlých, jejichž abundance se v průběhu 

sukcese zvyšovala a tvořila nejpočetnější část hmyzího společenstva. Zajímavé je, 

že abundance larev dvoukřídlých na mršině myši narůstá do zhruba 3. dne rozkladu a posléze 

stagnuje. Na mršině potkana dochází k maximální abundanci larev dvoukřídlých během 

5. dne rozkladu, poté jejich početnost klesá. Naopak abundance brouků na obou mršinách 

v průběhu sukcese narůstá. Larvy dvoukřídlých (zejména Calliphoridae) jsou dominantními 

konzumenty kadaveru (Putman 1978, Benbow et al. 2013) a zásadně ovlivňují průběh 

sukcese. Jejich přítomnost je pro jiné nekrofágy konkurencí, naopak láká na mršinu predátory 

(Peschke 1987). Castro et al. (2012) uvádí nejvyšší abundanci larev dvoukřídlých během 

nadýmání a hnití mršiny, naopak nejméně dvoukřídlých se nalézá na vysychající mršině. 

V našem výzkumu k fázi vysychání mršiny příliš nedocházelo, díky krátké době experimentů. 

Abundance larev by se tedy pravděpodobně (podobně jako v jiných pracech) v průběhu 

delšího rozkladu opět snižovala. 

Sukcese hmyzích společenstev na mršině měla v rámci obou našich pokusů obdobný průběh. 

Podle běžného sukcesního vzorce nejdříve kolonizují mršinu dvoukřídlí a později brouci 

(Arnaldos et al. 2004, Madra et al. 2014). V našem výzkumu jsme tento také trend pozorovali, 

pouze v některých případech docházelo k primární kolonizaci mravenci. Zajímavé bylo, 

že  myši, byly kolonizovány dříve než potkani. Larvy dvoukřídlých se na  mršině myši 

vyskytovaly v průměru dříve než na mršině potkana. U obou typů kadaverů byla nejdříve 

pozorována čeleď Calliphoridae, v rozmezí jednoho až dvou dnů poté také čeleď 

Sarcophagidae. Calliphoridae jsou považováni za nejranější skupinu hmyzu, kolonizující 

mršiny (Smith 1986, Gennard 2007, Valdes-Perezgasga et al. 2010). Díky vysokému počtu 

larev jsou Calliphoridae při osidlování malé mršiny kompetičně velmi úspěšní 

(Denno et Cothran 1976). V našem výzkumu dosahovaly larvy této čeledi absolutně 

nejvyšších abundancí, jejich přítomnost tedy mohla na mršinách myší inhibovat kolonizaci 
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kadaveru jinými nekrofágními druhy hmyzu (Peschke 1987). Výsledky našeho výzkumu tuto 

hypotézu nepodporují, nekrofágní druhy brouků na obou typech mršin mají nejvyšší 

abundance v době maximálních abundancí larev dvoukřídlých. 

Čeleď Calliphoridae se na obou typech mršin vyvíjela stejným tempem. Na mršinách myši 

však ke konci naší sukcesní řady (9. -11. den) opouštěly 3. instary larev mršinu, za účelem 

tvorby pupária. Na mršině potkana byl nástup této čeledi opožděný, v době skončení pokusu 

byly tedy larvy třetího instaru stále přítomny na mršině. Doba migrace larev se taktéž liší 

během sezóny (Castro et al. 2012). Nástup čeledi Sarcophagidae na mršinu byl oproti čeledi 

Calliphoridae opožděn, což je souladu s literáními údaji (Reed 1958, Anderson 2001). 

Na mršinách myší se 1. a 2. instary této čeledi nejvíce objevovaly kolem 3. - 4. dne rozkladu, 

zatímco 3. instar měl své maximum kolem 9. – 10. dne rozkladu. CCA analýzy sukcese na 

mršinách potkanů však přinesly trochu odlišné výsledky, neboť maxima výskytu různých 

instarů larev se neshodují s průběhem jejich vývoje. Nejvyšší abundance třetího instaru této 

čeledi byla pozorována dříve, než maxima 1. a 2. instaru. V našich experimentech byly třetí 

instary larev čeledi Sarcophagidae pozorovány pouze během léta, na jaře a na podzim by byly 

pravděpodobně nalezeny v pozdějších fázích rozkladu, než byl v našem výzkumu zkoumán. 

Dochází tedy k určitému zkreslení výsledků, v případě výzkumu delší doby rozkladu, 

by rozdíly mezi abundancemi jednotlivých instarů larev pravděpodobně odpovídaly vývoji 

uvedenému na kadaverech myší. Teplotně závislý vývoj u hmyzu je velmi dobře 

zdokumentovaným fenoménem (Povolný 1982, Dixon et al. 2009), který se uplatňuje 

i v rámci sukcese nekrobiotních společenstev na mršině (Castro et al. 2013). 

Další pozorované čeledi dvoukřídlých (myš: Piophilidae, Tipulidae, potkan: Phoridae, 

Sepsidae, Tipulidae) měly často velmi nízkou abundanci larev i imag, jejich sukcesní 

preference nejsou tedy determinovatelné. Larvy čeledi Muscidae se na obou typech kadaveru 

vyskytovaly v nízkých počtech během posledních dní pokusu, avšak na mršině potkanů byly 

pozorovány již dříve. Šlo však o nález v jediné pasti (šestý den sukcesní řady), může tedy jít 

o náhodné či ojedinělé vychýlení. Literární zdroje v souladu s naším zjištěním uvádějí, 

že Muscidae se na mršinách vyskytují až po primární kolonizaci mršiny čeledí Calliphoridae 

(Castro at al. 2012) a nejvyšší abundance dosahují v pozdějších fázích rozkladu (Reed 1958). 

Je tedy pravděpodobné, že při delším průběhu pokusu by se zvýšila abundance nalezených 

jedinců a maxima jejich výskytu. Na mršině myši se v letním opakování často objevovali 

dospělci čeledi Phoridae, maximum jejich abundance bylo kolem 4.-5. dne rozkladu, 

avšak vyskytovali se až do ukončení pokusu. Výsledky našeho výzkumu potvrzuje 
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Ortloff et al. (2012), avšak podle Reeda (1958) jsou však Phoridae spíše pozdějšími 

kolonizátory mršiny (decay fáze), podobně jako Sepsidae, Sphaeroceridae a Piophilidae. 

Abundance nekrofágních druhů v průběhu sukcese rostla. Na mršině myši docházelo 

k dřívějšímu nástupu většiny nekrofágních druhů. Scilodrepoides watsoni a Thanatophilus 

rugosus se na mršině myši vyskytovaly průměrně o dva dny dříve, než na mršinách potkanů. 

Scilodrepoides watsoni se na mršinách myší vyskytoval nejvíce okolo třetího dne rozkladu, 

na mršinách potkanů byla nejvyšší abundance zjištěna až okolo 5. dne rozkladu. Kočárek 

(2003) uvádí pozorování tohoto druhu ještě  na čerstvé mršině, avšak potvrzuje maximum 

výskytu ve fázi decay, což potvrzuje naše výsledky. Thanatophilus sinuatus se vyskytoval 

na mršinách, které nebyly příliš čerstvé, avšak ani příliš staré, maximum výskytu měl okolo 

5. dne rozkladu potkana i myši. Toto období zhruba odpovídá v našem výzkumu fázím 

rozkladu bloated a decay. V těchto fázích se tento druh vyskytuje dle literatury nejčastěji 

(Kočárek 2003, Castro et al. 2013). V pozdějších fázích rozkladu se na kadaveru vyskytoval 

Catops grandicollis. Peschke (1987) uvádí, že abundance nekrofágních druhů i jejich larev 

roste po opuštění mršiny larvami dvoukřídlých. V našem výzkumu se však nejvíce 

vyskytovaly v období s maximální abundancí larev dvoukřídlých, což může být způsobeno 

absencí posledních rozkladných fází mršiny v našem výzkumu, kdy se na kadaverech objevují 

čeledi jako Dermestidae, Cleridae a Trogidae (Valdes-Perezgasga et al. 2010). Může však jít 

i o špatné zařazení některých druhů do této trofické guildy (např. Thanatophilus), viz kap. 6.4 

problematika výzkumu a úskalí výzkumu. 

Koncentrovaný výskyt larev dvoukřídlých láká na mršinu predátory (Payne 1965, 

Putman 1978). Abundance predátorů pak koreluje v průběhu sukcese s početností jejich 

kořisti (Peschke 1987). Predátoři se na mršině vyskytovali zejména v době, kdy byla 

na kadaverech pozorována přítomnost 2. a 3. instaru čeledí Calliphoridae a Sarcophagidae. 

Na mršinách myší byla přítomnost predátorů pozorována dříve, než na mršinách potkanů, 

což odpovídá dřívější přítomnosti potenciální kořisti (larev dvoukřídlých). Z důvodu nízké 

početnosti predátorů na mršinách myší (8 jedinců ve čtyřech rodech) nelze ze sesbíraných dat 

vyvodit jejich sukcesní preference. Na mršinách potkanů se predátoři vyskytovali ve větších 

počtech, což je pravděpodobně způsobeno větší velikostí zdroje a vyšším počtem larev 

dvoukřídlých, tedy potenciální kořisti. Maximální abundance predátorů byly na kadaverech 

potkanů pozorovány od pátého dne rozkladu, kdy se na mršině také vyskytovalo nejvíce 

druhů predátorů (např. Histeridae: Margarinotus ventralis, Staphylinidae: 

Ontholestes murinus). Některé druhy však byly nejčastěji nalezeny až okolo 10. - 11. dne 
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rozkladu (např. Histeridae: Margarinotus carbonarius, Staphylinidae: Aleochara curtula, 

A. lata). Sukcesní preference jednotlivých čeledí nebyly pozorovány. Nejhojnější výskyt 

čeledi Histeridae je v literatuře popisován ve fázích rozkladu bloated (nadýmání) až decay 

(hnití) (Amendt et al. 2004, Castro et al. 2013), což odpovídá našim výsledkům. U čeledi 

Staphylinidae jsou preference sukcesní stádia mršiny u různých druhů odlišné, avšak soustředí 

se většinou na pozdější fáze rozkladu, jako je decay (hnití) a dry (vysychání) (Reed 1958, 

Castro et al. 2013).  

 

V průběhu sukcese docházelo k početné kolonizaci mršiny hrobaříky, signifikantní trend 

však nebyl potvrzen u žádného typu kadaveru. U hojnějších druhů hrobaříků však byly 

pozorovány odlišné preference v době kolonizace. Druhy Nicrophorus humator, N. vespillo 

a N. vespilloides (který se vyskytoval pouze na mršinách myši) měly svá maxima abundancí 

mezi 3.- 5. dnem rozkladu, tedy na poměrně čerstvé mršině. N. vespillo se však na mršině 

myši vyskytoval téměř v celém průběhu sukcese, na mršině potkana preferoval spíše raná 

stádia rozkladu. V pozdějších stádiích rozkladu se na mršině vyskytoval N. investigator. 

Hrobaříci jsou schopni detekovat kadaver brzy po smrti zvířete (Sikes 2008), na mršině 

se však mohou nalézat až do poslední fáze rozkladu (Kočárek 2003). 

Šípková et Růžička (2009) uvádí u hrobaříků preference starších mršin, pokud nejsou 

obsazeny jiným hmyzem. Rozdílné časové preference v našich pokusech se dají vysvětlit tím, 

že N. humator a N. vespilloides jsou lesní druhy (Šustek 1981), mršinu tedy nepovažovaly 

za vhodné místo k rozmnožování, ale pouze za zdroj potravy. N. vespillo je považován 

konkurenčně velmi zdatný druh (Otronen 1988), může tedy kolonizovat mršinu v různých 

stádiích rozkladu, i za přítomnosti jiných kompetitorů. 

Na mršině myši byly také pozorovány larvy hrobaříků, jejichž abundance v průběhu rozkladu 

rostla a dosahovala maxima v desátém dni rozkladu. K rozmnožování hrobaříků dochází 

na menších mršinách (cca 100 g), kdy si vytvoří z kadaveru potravní kouli a zahrabou 

ji (Milne et Milne 1976). Scott (1998) popisuje rozdílné preference velikostí těl u různých 

druhů hrobaříků (Nicrophorus sp.). S velikostí mršiny se zvyšuje pravděpodobnost odchovu 

více larev (Smith et Heese 1995, Trumbo 1992), avšak menší mršiny jsou pohřbívány častěji 

(Trumbo 1992). Absence larev hrobaříků na mršinách potkanů je způsobena přílišnou 

velikostí tohoto kadaveru, tedy neschopností hrobaříků ho zpracovat a zahrabat. 
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Početnost mravenců v průběhu rozkladu kadaveru klesala, u obou typů mršin byla nejvyšší 

na počátku rozkladu. Mravenci mohou hrát na mršině úlohu primárních kolonizátorů. 

V případě malé mršiny a velkého počtu jedinců zde může dojít k monopolizaci, někdy 

i k částečnému pohřbívání (Cornaby 1974, Moretti a Ribeiro 2006).  

 

6.2 Sezonalita 

Vliv sezonality byl potvrzen v obou letech výzkumu. V rámci pokusů se však lišil. 

Abundance hmyzu měla v sezóně roku 2014 stoupající trend s maximem v létě. V sezóně 

roku 2015 byla taktéž nejvyšší abundance pozorována v létě, avšak celkový trend početnosti 

byl klesající. Letní maximum abundance hmyzícho společenstva bylo pozorováno v řadě 

jiných prací (Reed 1958 ). Podle studií Castro et al. (2012, 2013) je však nejvyšší abundance 

hmyzu na mršině během podzimu (Coleoptera), nebo během podzimu a jara (Diptera). Oproti 

tomu Arnaldos et al. (2004) uvádí jako období s největším počtem jedinců pouze jaro, což je 

pravděpodobně způsobeno právě přítomností dvoukřídlých ve výzkumu. Abundance hmyzích 

společenstev je však evidentně ovlivněna také řadou jiných faktorů, než je sezonalita 

(Gennard 2007, Anton et al. 2011). Trajektorie celkové abundance v našem výzkumu byla 

zásadně ovlivněna vysokou početností a sezónním trendem larev dvoukřídlých. V roce 2014, 

kdy byly jako návnady použity kadavery myší, bylo pozorováno nejvíce larev dvoukřídlých 

v létě, dále na podzim a nejméně na jaře. Na kadaverech potkanů (rok 2015) bylo nejvíce 

larev dvoukřídlých taktéž v létě, avšak na jaře jich bylo pozorováno více než na podzim. 

Letní maxima dvoukřídlých byly pravděpodobně způsobeny vyššími teplotami než v ostatních 

opakováních. Avšak Castro et al. (2012) uvádí nižší letní abundanci dvoukřídlých, než na jaře 

a na podzim. Nízká abundance larev dvoukřídlých na mršinách myší na jaře může být 

způsobena kompetičním vyloučením ze strany hrobaříků, kteří monopolizují a zahrabou velké 

množství kadaverů. 

Na mršinách myší i potkanů se larvy čeledi Calliphoridae vyskytovaly ve všech sezónních 

opakováních. Nejvyšší abundance této čeledi však byla pozorována během léta. Podle Castro 

et al. (2012) se však Calliphoridae nejčastěji vyskytují během podzimu, kdy jsou také 

dominantními kolonizátory, naopak na jaře a v létě dominuje čeleď Muscidae. Sezónní 

distribuce larev čeledi Calliphoridae se u obou typů mršin velmi odlišovala. 1. a 2. instar byl 

na obou typech kadaverů pozorován ve všech zkoumaných ročních obdobích. Na mršině myši 

byl 3. instar nejčastěji nalézán na podzim a pupárium v létě. Během letního opakování pokusu 
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byly naměřeny nejvyšší teploty (data nejsou uvedena v DP, jsou však zaznamenána), 

což způsobilo dřívější kolonizaci mršiny a rychlejší vývoj. Na jaře i na podzim bylo chladněji 

a vývoj larev probíhal pomaleji. Na mršině potkana byly 3. instary i pupária čeledi 

Calliphoridae nejčastěji nalézány v létě. Pupárií bylo také nalezeno méně než na mršinách 

myši, což je pravděpodobně způsobeno pozdější kolonizací zdroje.  

Larvy čeledi Sarcophagidae měly ve všech instarech na myších maximum svého výskytu 

na podzim a ojedinělé nálezy na jaře a v létě. Na kadaveru potkana byly larvy této čeledě 

nejčastěji nalézány v létě s nízkým počtem pozorovaných jedinců na jaře a na podzim, 

což odpovídá výsledkům výzkumu Castro et al (2012). Archer et Elgar 2003 však uvádí 

výskyt této čeledi na jaře, v létě i na podzim. Sarcophagidae upřednostňují malé mršiny, 

někdy i bezobratlých živočichů (Roháček et Ševčík 2009). V našem výzkumu však byli 

na menších mršinách (myších) nalézáni spíše v suboptimálních podmínkách. V těchto 

podmínkách, tedy na podzim, bylo však na mršině pozorováno méně larev čeledi 

Calliphoridae, docházelo zde tedy k nižší kompetici o zdroj. Větší zdroj však poskytuje lepší 

příležitost kolonizace, kdy nedochází k takové míře kompetice, jako na menším zdroji. 

Preferenci větší mršiny u larev této čeledi zjistil i Máslo (2016), který uvádí největší 

abundanci larev této čeledi na mršinách vážících 100 gramů. Čeleď Piophilidae byla 

pozorována velmi zřídka, v jedné pasti s kadaverem potkana však bylo na jaře objeveno 57 

jedinců larev této čeledi. 

Abundance nekrofágních brouků se v rámci obou sezón lišila. Na mršinách myši byl 

pozorován vzestupný trend abundancí s maximem na podzim. Naopak na mršinách potkanů 

bylo nejvíce nekrofágních brouků na jaře. K opačnému sezónnímu trendu, tedy k poklesu 

abundance v rámci sezóny, dochází na kadaverech myší u hrobaříků, kteří mají maximum 

svého výskytu na jaře. V jarním opakování našeho pokusu bylo pozorováno časté zahrabání 

mršiny hrobaříky, docházelo tedy k inhibici dalších případných kolonizátorů. Hrobaříci však 

nedokáží monopolizovat větší mršinu (potkan), nedochází tedy na zdroji ke kompetičnímu 

vyloučení jiného hmyzu, tedy ani konkurenci mezi nekrofágy a hrobaříky. Nejhojnějšími 

nekrofágními brouky na mršinách byli zástupci čeledi Silphidae (Thanatophilus rugosus, T. 

sinuatus). Na mršinách myší byli nalezen především na podzim, zatímco na kadaverech 

potkanů byla jejich maximální abundance pozorována na jaře. Castro et al. (2013) uvádí 

nejvyšší abundanci druhu T. sinuatus v zimě a na jaře. Jarní maxima výskytu tohoto druhu 

byly popsány i v dalších výzkumech (Růžička 1994, Jakubec et Růžička 2015). 

Růžička (1994) však uvádí druhé maximum výskytu druhu T. sinuatus v srpnu. Zástupci 
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čeledi Leiodidae měli na obou typech mršin poměrně stejné sezónní preference. 

Scilodrepoides watsoni  se nejčastěji na obou mršinách vyskytoval na jaře, na mršinách myší 

i v létě. Kočárek (2003) potvrzuje maximum výskytu tohoto druhu na jaře. Catops 

grandicollis byl pozorován především na podzim, na kadaveru potkana i na jaře. Podzimní 

preference tohoto druhu potvrzují i další výzkumy (Růžička 1994, Kočárek 2003, Máslo 

2016).  

Sezonalita predátorů nebyla na mršině myši prokázána. Signifikantní trend pravděpodobně 

nebyl nalezen i díky nízkému počtu nalezených jedinců. Na mršině potkana pak abundance 

predátorů v rámci roku klesala, s maximální abundancí predátorů v létě, což bylo způsobeno 

vysokým počtem nalezených jedinců čeledi Histeridae v tomto období. Histeridae se dále 

vyskytovali v nízkých počtech na jaře, na podzim ale nebyl nalezen žádný. Jiné výzkumy 

(Bajerlein et al. 2011, Castro et al. 2013) však uvádějí  výskyt čeledi Histeridae po celý rok 

s maximem abundance na jaře. V našem výzkumu jsme na jaře pozorovali nejvyšší abundanci 

druhu Margarinotus ventralis, ostatní pozorované druhy (Margarinotus carbonarius, 

Hister unicolor, Saprinus semistriatus) však měly maxima výskytu v létě. Nejpočetnější 

i nejvíce druhově bohatou skupinou predátorů na mršině je čeleď Staphylinidae. Druhy z této 

skupiny se vyskytují na mršinách po celý rok (Castro et al. 2013), avšak nejvíce jedinců se 

vyskytuje na jaře (Madra et al. 2014). V našem výzkumu byli zástupci čeledi Staphylinidae 

pozorováni taktéž převážně na jaře a o něco méně v létě. Na podzim jsme nalezli pouze 

několik jedinců. Jednotlivé druhy této čeledi měly často výraznou sezónní preferenci. 

Maximální abundance druhu Philonthus spinnipes v létě odpovídá výzkumu 

Madra et al. (2014). Další, v našem výzkumu letní druhy jako je P. splendens a P. rectangulus 

byly však dle zmíněné práce bez výrazných sezónních preferencí. Creophilus maxillosus byl 

na mršinách potkanů pozorován převážně v létě. Stejné preference pozorovali 

Madra et al. (2014), Castro et al. (2013) však uvádí nejčastější výskyt tohoto druhu v zimě.  

Vliv sezóny byl velmi patrný u hrobaříků. Na mršině myši byl pozorován signifikantní trend 

úbytku jedinců od jara do podzimu, na mršinách potkanů však žádný trend pozorován nebyl. 

Sezónní preference jednotlivých druhů se mezi kadavery lišily. Nejhojnější Nicrophorus 

vespillo byl na mršinách myší pozorován nejčastěji na jaře, zatímco na mršinách potkanů měl 

největší abundanci v létě. N. vespillo je jarní druh hrobaříka, kdy se také rozmnožuje 

(Šustek 1981), vyskytuje se však od jara až do podzimu (Růžička 1994). V období 

po rozmnožování však již nepotřebuje kolonizovat pouze malé monopolizovatelné kadavery.  

Larvy hrobaříků byly pozorovány pouze na mršinách myší s maximem výskytu v létě. 
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Tyto larvy byly vždy nalezeny v přítomnosti druhu N. vespillo. Vzhledem k maximu výskytu 

larev hrobaříků ke konci našeho pokusu, je velmi pravděpodobné, že by při prodloužení doby 

pozorování rozkladu došlo k nalezení larev i v chladnějších sezónních opakováních.  

 

6.3 Monopolizace 

V průběhu našeho výzkumu jsme pozorovali častou monopolizaci kadaveru primárními 

kolonizátory. Vliv těchto kolonizátorů může inhibovat další potenciální osídlení zdroje 

(Connel et Slatyer 1977). Během celé sezóny bylo monopolizováno 83 % kadaverů myší a 87 

% kadaverů potkanů. Hmyz, který monopolizoval mršiny v našem výzkumu se podle 

literatury řadí mezi raně sukcesní kolonizátory, můžeme tedy říci, že přítomnost těchto druhů 

má velký vliv na budoucí průběh sukcese, či její absenci. 

K naprosté uzurpaci zdroje docházelo na mršinách myší, které byly zahrabány hrobaříky. 

Zahrabání mršin potkanů nebylo pozorováno. Malé mršiny jsou vhodným místem 

k rozmnožování hrobaříků, kteří z nich vytvoří potravní kouli, kterou následně pohřbí. 

Tato koule slouží k vývoji larev (Milne et Milne 1976, Šustek 1981). Mršiny větší než asi 

100 g nejsou hrobaříci schopni zahrabat (Milne et Milne 1976). Scott (1998) však popisuje 

rozdílné preference velikosti mršiny u různých druhů hrobaříků). Během našeho výzkumu 

zahrabali hrobaříci 28 % kadaverů myší. Největší podíl zahrabání jsme pozorovali v létě, kdy 

hrobaříci pohřbili 54 % kadaverů.  Daleko méně kadaverů hrobaříci zahrabali na jaře 

a na podzim. Naopak pasti monopolizované dospělci hrobaříků bez pozorovaného zahrabání 

byly nejhojnější na jaře (40 %) a velmi málo početné v létě a na podzim. Hrobaříci 

se nejčastěji rozmnožují během léta (Sikes 2008), což odpovídá nejvyššímu počtu 

zahrabaných pastí během tohoto období. Na jaře se na mršině pravděpodobně hrobaříci 

jen krmí, ačkoliv námi nejčastěji nalezený hrobařík N. vespillo se dle literatury rozmnožuje 

již na jaře (Šustek 1981). Na kadaverech potkanů byl výskyt pastí monopolizovaných 

dospělci hrobaříků nejčastější na jaře a na podzim (15 – 16 %). Tuto situaci způsobil 

pravděpodobně maximální výskyt dvoukřídlých během léta, tudíž nebyli hrobaříci schopni 

mršinu uzurpovat.  

Dalším primárním kolonizátorem, který dokáže monopolizovat mršinu, jsou dvoukřídlí. 

Vysoká abundance jejich larev a produkce amoniaku je činí velmi konkurenčně schopnými 

(Villet 2011). Na mršině myši monopolizovaly larvy dvoukřídlých mršinu převážně 

na podzim (63 %), slabě v létě a na jaře nebyly tyto pasti pozorovány vůbec. Pasti 
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monopolizované dvoukřídlými s přítomností hrobaříka nebyly na mršině myši nalezeny 

v žádném ze sezónních opakování. Slabá monopolizace kadaverů na jaře a v létě byla 

pravděpodobně způsobena velkým počtem uzurpovaných pastí hrobaříky, ať již zahrabaných, 

nebo jen osídlených. Na mršinách potkanů se pasti monopolizované larvami dvoukřídlých 

vyskytovaly převážně v létě (64 %). Naopak pastí monopolizovaných dvoukřídlými 

s přítomným hrobaříkem vyskytovaly nejvíce na jaře (53 %) a na podzim (42 %). 

V našem výzkumu byla zjištěna během léta nejvyšší abundance larev dvoukřídlých, 

docházelo tedy pravděpodobně k příliš silnému konkurenčnímu tlaku na potenciální 

kompetitory. 

Mršiny myší byly monopolizovány mravenci především na jaře a mírně na podzim. 

Naopak na mršině potkanů došlo k monopolizaci kadaveru pouze v létě. Monopolizace pastí 

mravenci odpovídá jejich pozorované abundanci a disperzi během sezóny. Abundance 

nalezených mravenců však nebyla příliš vysoká, může se tedy jednat o náhodnou 

monopolizaci, díky nedostatku jiných kompetitorů. 

 

 

6.4 Problémy a úskalí výzkumu sukcese nekrobiotního hmyzu 

V našich pokusech jsme zaznamenali zástupce několika trofických guild. Jedná se o druhy 

omnivorní, nekrofágní, predátory a druhy náhodné (adventivní). Zařazení do těchto skupin 

probíhalo dle literatury, avšak v některých případech se zpětně ukázalo jako relativně 

problematické. Některé druhy literaturou zařazené mezi adventivní druhy kadaveru 

(např. Poecilus cupreus) jsou ve skutečnosti  predátoři a na mršině se živí jiným hmyzem 

(Kočárek 2003). Složitá je taktéž klasifikace druhů čeledi Silphidae. Jako primární trofická 

specializace je u podčeledi Silphinae předpokládána nekrofágie, ze které se u odvozených 

zástupců (Silpha spp.) této podčeledi vyvinula predace (Ikeda et al 2008). Avšak u řady 

bazálních druhů, které jsou běžně považovány za nekrofágní (např. Thanatophilus, 

Oiceoptoma), byla u dospělců i larev pozorována predace larev dvoukřídlých 

(Peschke et al. 1978, Kadlec et Šípek pers. observ.). Evoluce trofických specializací 

u podčeledi Silphinae není tedy spolehlivě vyřešena, navíc recentní fylogenetické práce 

naznačují, že ancestrální potravní strategie u podčeledi Silphinae je predace 

(King et al. 2015). Dospělci hrobaříků (Silphidae: Nicrophorinae) jsou řazeni mezi omnivory 

(Milne et Milne 1976, Amendt et al. 2004). Jejich primární trofická specializace je predace, 
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na mršině se ale taktéž živí nekrofágií (Kočárek 2003). Larvy hrobaříků jsou však striktně 

nekrofágní (Kočárek 2003, Šípek pers observ.), larvy hrobaříků jsou ale logicky závislé 

na dospělých hrobařících a proto byly v práci  spolu s imagy řazeni mezi omnivory. 

Odchycení zástupci řádu Diptera byli zařazeni do guildy nekrofágů. Jak již bylo zmíněno 

v literárním shrnutí, larvy několika druhů a skupin dvoukřídlých (Calliphoridae: Chrysomia, 

Muscidae: Hydrotaea, Ophyra) jsou schopné během vývoje měnit svoji trofickou specializaci 

a stávají se v pozdějších instarech svého vývoje dravými (Skidmore 1985, Smith 1986). 

Změna potravních preferencí je však individuální a u jednotlivých larev pravděpodobně 

z uložených vzorků neurčitelná. Dospělci určených dvoukřídlých (např. Lucilia, Calliphora) 

však mají nekrofágní larvy.  

 

V této práci byly použity dva rozdílné typy kadaverů, každý v jiném roce výzkumu. 

Porovnávání těchto samostatných výzkumů je však velmi problematické. 

Ačkoliv se mezi sezónami příliš nelišily data sběrných období výzkumu, hodnoty řady 

externích faktorů ovlivňujících průběh sukcese (teplota, vlhkost) byly rozdílné. Mezi oběma 

kadavery jsou proto porovnávány pouze pozorované trendy, ne však abundance. Zásadním 

problémem našeho výzkumu byl dále odchyt dospělců dvoukřídlých. Díky využívání 

průchozích pastí, bylo obtížné imaga dvoukřídlých odchytit. A ačkoliv byla k lovu využita 

síťka s teleskopickou tyčí, řada jedinců byla příliš brzy vyrušena a z pasti odlétla. Analýza 

odchycených jedinců v rámci našeho výzkumu tedy neposkytuje relevantní odpovědi na naše 

otázky.  

Nejpočetnější skupinou kolonizující mršiny je hmyz (Payne 1965, Carter et al. 2007), 

avšak De Vault (2003) uvádí, že většina dostupných mršin je zkonzumována dravými 

obratlovci. V tropických a subtropických oblastech jsou obratlovci, kteří se na kadavery 

specializují, například supi, hyeny či šakali (Smith, 1986, Benbow et al. 2015). V průběhu 

našeho výzkumu jsme se potýkali s problémem zabezpečení pastí proti obratlovcům. 

Pasti byly kryty košíky a ukotveny do země, avšak v roce 2014 bylo zničeno 30 pastí, v roce 

2015 bylo zničeno 12 pastí. Tyto pasti byly pravděpodobně vyryty divokými prasaty. 

Kadavery myší byly většinou sežrány, či odneseny z pasti, avšak mršiny potkanů byly 

většinou nalezeny do několika metrů od původní pasti. 
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7 ZÁVĚR 

7.1 Kadaver myši 

 V roce 2014 bylo položeno 132 průchozích pastí, kde byl jako návnada použit kadaver 

myši. Celkem bylo nalezeno 2920 larev, 104 pupária a 56 dospělců dvoukřídlých 

(Diptera) a 190 dospělců a 77 larev brouků (Coleoptera). Dále bylo nalezeno 

206 jedinců čeledi Formicidae (Hymenoptera). 

 Bylo pozorováno 7 čeledí řádu Diptera a 5 čeledí řádu Coleoptera. 

 Nejvyšších abundancí dosahovaly čeledi Calliphoridae a Sarcophagidae (Diptera), 

o něco méně bylo jedinců z čeledi Silphidae (Coleoptera) a Formicidae 

(Hymenoptera). Čeleď Calliphoridae tvořila 74 % z celkového počtu jedinců. 

 Nejpočetnější trofickou guildou zastoupenou na mršinách myši byli nekrofágové. 

Nejvyšších abundancí z řádu brouků dosahovali omnivoři a následně nekrofágové. 

 

7.2 Kadaver potkana 

 V roce 2015 bylo položeno 132 průchozích pastí, u kterých byl jako návnada použit 

kadaver potkana. Celkem bylo nalezeno 73 406 larev, 57 pupárií a 23 dospělci 

dvoukřídlých (Diptera) a 1001 dospělců a 12 larev brouků (Coleoptera). Dále bylo 

nalezeno 110 jedinců čeledi Formicidae (Hymenoptera) 

 Bylo pozorováno 7 čeledí řádu Diptera a 9 čeledí řádu Coleoptera. 

 Nejvyšších abundancí dosahovaly čeledě Calliphoridae a Sarcophagidae (Diptera), 

Hojně byly nalezeni i zástupci čeledí Silphidae a Staphylinidae (Coleoptera). 

Čeleď Calliphoridae tvořila 97 % z celkového počtu jedinců. 

 Nejpočetnější trofickou guildou na mršinách potkanů byli nekrofágové. Nejvyšších 

abundancí z řádu brouků dosahovali predátoři a následně nekrofágní brouci. 

7.3 Konkluze 

 V rámci dvou let se výsledky našich pokusů lišily, což je ovlivněno jak rozdílným 

průběhem sezóny, tak rozdílným typem kadaveru (myš versus potkan). 

 Druhová diverzita společenstva se mezi kadavery příliš nelišila, na kadaverech 

potkanů však bylo nalezeno více druhů (taxonů) i jedinců hmyzu.  
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 Na obou typech kadaverů byli pozorováni nejčastější kolonizátoři ze stejných čeledí. 

Abundance čeledi Calliphoridae dosahovala v obou letech tří čtvrtin či více celkové 

abundance společenstva. 

 Abundance hmyzu v průběhu rozkladu rostla na kadaverech myší i potkanů. 

Maximální abundance na mršině myši byla pozorována během 3. a 6. dne rozkladu. 

Maximální abundance na mršině potkana byla pozorována během 5. dne rozkladu. 

Celková abundance hmyzu během jednotlivých sukcesních bodů koreluje s abundancí 

larev dvoukřídlých. 

 Abundance hmyzu se v průběhu sezóny na obou typech kadaverů měnila. Nejvyšší 

abundance byla pozorována během obou let v létě. Nejnižší abundance byla 

na mršinách myší během jara, na mršinách potkanů naopak na podzim.  

 Na obou typech mršin se v průběhu rozkladu kadaveru se hmyzí společenstvo vyvíjelo 

a měnilo se druhové spektrum. Osidlování kadaveru probíhalo víceméně podle 

klasického schématu: Diptera, hrobaříci → nekrofágní druhy brouků → predátoři. 

Kadavery potkanů byly však kolonizovány později, než mršiny myší. 

 Ačkoliv byl v rámci kolonizace mršiny zjištěn sukcesní trend, maxima výskytu 

jednotlivých trofických guild se na obou typech kadaverů během sukcese prakticky 

shodovaly.  

 Na obou typech kadaverů se druhové spektrum lišilo v rámci sezóny a byly potvrzeny 

sezónní preference některých druhů hmyzu.  

 Monopolizace kadaveru byla pozorována na mršinách myší i potkanů. 

V obou sezónách bylo monopolizováno více než 80 % pastí. Monopolizovat mršinu 

byli schopní hrobaříci, larvy dvoukřídlých, mravenci. 

 Mršiny myši byly často monopolizovány hrobaříky, kteří kadaver zahrabali za účelem 

odchovu larev. Celkem hrobaříci zahrabali 23 kadaverů myší, z toho 15 jich bylo 

zahrabáno v létě. Žádná mršina potkana hrobaříky zahrabána nebyla.  
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Příloha 1: abstrakt z konference Zoologické dny 2016 

Vliv blokace iniciálních fází sukcese na složení hmyzích společenstev na mršině myši  

Kadlec J. (1), Mikátová Š. (1), Máslo P. (1), Šípek P. (1), Sládeček F. (2)  

(1) Katedra zoologie, PřF UK, Praha; (2) Katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice  

V průběhu sezóny 2014 proběhly na lokalitě Osvinov (Stráž nad Ohří) experimenty, 

při kterých byl manipulativně zamezen přístup hmyzu v průběhu iniciálních stádií rozkladu 

mršiny myši pomoci speciálně navržených pastí. Takto kryté myši byly na lokalitě umístěné 

vždy jeden, tři nebo šest dní, přičemž v každém opakování byly položeny čtyři replikace vždy 

s jednodenním posunem. Celkem bylo použito v jednom opakování 104 pastí (11 kontrolních 

bezzásahových + 15 zásahových x 4 replikace); každým typem krytí bylo v dané replikaci 

ošetřeno 5 pastí. Po uplynutí doby krytí byl umožněn přístup hmyzu k mršině, past byla ale 

nadále kryta proti zničení predátory. Pasti byly sbírány v pěti sukcesních bodech                   

(tj. 1. – 5. den po odkrytí). Během sezóny proběhla tři opakování (jaro, léto, podzim). Během 

výzkumu vlivu blokace iniciálních stádií na celkovou podobu hmyzích společenstev 

na  mršině bylo celkem vyhodnoceno 312 pastí. Z toho bylo 132 kontrolních pastí a 180 pastí 

s rozdílnou mírou blokování iniciálních fází hmyzího společenstva na mršině. Celkově bylo 

z pastí vybráno 704 kusů brouků. Blokace měla vliv na abundanci brouků i zastoupení 

jednotlivých guild. V pastech blokovaných jeden den se nacházelo méně kusů brouků, ubylo 

hlavně nekrofágů. V pastech krytých po dobu tří dnů docházelo k nárůstu počtu nekrofágů 

a predátorů, naopak počty omnivorů byly v porovnání s kontrolou nižší. Celková početnost 

brouků byla v kontrole a ve tři dny kryté pasti téměř shodná. V pastech krytých šest dnů se 

nacházelo více kusů brouků oproti pastem kontrolním. Nárůst byl zejména v guildě nekrofágů 

a predátorů, počty omnivorů byly stejné. Dvoukřídlých bylo v průběhu blokací zaznamenáno 

celkem 6587 kusů, nejvíce z čeledí Caliphoridae, Sarcophagidae. Blokované pasti byly 

po odkrytí méně obsazovány dvoukřídlými, než pasti kontrolní.  
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Příloha 2: Tabulka pozorovaných taxonů a jejich zařazení do trofických guild. (Zde je 

zobrazena pouze část tabulky kompletní tabulka pro všechny sezóny je na přiloženém CD). 

 

zkratka druh/stádium guilda citace guildy 

Coleoptera:       

MARBRU Margarinotus brunneus predátor Kočárek 2003; Bajerlein 2009 

MARCAR Margarinotus carbonarius predátor Kočárek 2003; Bajerlein 2009 

MARPUR Margarinotus purpurascens predátor Kočárek 2003; Bajerlein 2009 

NH Nicrophorus humator omnivor 

Milne & Milne 1976; Amendt et 

al. 2004 

NINT Nicrophorus interruptus omnivor 

Milne & Milne 1976; Amendt et 

al. 2004 

NVS Nicrophorus vespilloides omnivor 

Milne & Milne 1976; Amendt et 

al. 2004 

OICTH Oiceoptoma thoracica nekrofág 

Aleksandrowicz & Komosinski 

2005 

SILCA Silpha carinata predátor 

Aleksandrowicz & Komosinski 

2005 

LarSil Silpha sp.  - larva nekrofág Kočárek 2003 

SILTR Silpha tristis predátor 

Aleksandrowicz & Komosinski 

2005 

TRUG Thanatophilus rugosus nekrofág 

Kočárek 2003; Šípková & 

Růžička 2009 

TSIN Thanatophilus sinuatus nekrofág 

Kočárek 2003; Šípková & 

Růžička 2009 

LarTh Thanatophilus sp.  - larva nekrofág Kočárek 2003 

ALEOC Aleochara curtula predátor Kočárek 2003 

OM Ontholestes murinus predátor Mądra et al. 2014, Kočárek 2003 

PHIL Philonthus sp. predátor Kočárek 2003; Bajerlein 2009 

Diptera:       

Calli Calliphoridae nekrofág Campobasso et al. 2001 

C1 

Calliphoridae - 1. instar 

larvy nekrofág Campobasso et al. 2001 

C2 

Calliphoridae - 2. instar 

larvy nekrofág Campobasso et al. 2001 

C3 

Calliphoridae - 3. instar 

larvy nekrofág Campobasso et al. 2001 

S1 

Sarcophagidae - 1. instar 

larvy nekrofág Byrd et Castner 2009 

S2 

Sarcophagidae - 2. instar 

larvy nekrofág Byrd et Castner 2009 

S3 

Sarcophagidae - 3. instar 

larvy nekrofág Byrd et Castner 2009 
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Příloha 3: Tabulka zaznamenaných druhů v jednotlivých pastech roku 2014 (Zde je zobrazena 

pouze část tabulky kompletní tabulka pro všechny sezóny je na přiloženém CD). 

 

past sezóna stav SCIWA NVO NVS SILTR 2. instar imaga 

A1 1 nor             

A2 1 nor             

A3 1 nor             

A4 1 nor   3         

A5 1 zah   1     4 2 

A6 1 nor   1         

A7 1 nor             

A8 1 nor             

A9 1 nor 2 1     8   

A10 1 nor             

A11 1 nor 2 2         

B1 1 nor             

B2 1 nor             

B3 1 nor 1 4         

B4 1 zah 2 3     2   

B5 1 nor   2         

B6 1 nor 1 1         

B7 1 nor   2         

B8 1 znič             

B9 1 nor   2         

B10 1 nor   2     1   

B11 1 nor   1         

C1 1 nor   2         

C2 1 zah 1 2         

C3 1 zah   3         

C4 1 nor   2         

C5 1 nor   3         
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Příloha 4: Tabulka zaznamenaných druhů v jednotlivých pastech roku 2015 (Zde je zobrazena 

pouze část tabulky kompletní tabulka pro všechny sezóny je na přiloženém CD). 

 

past den stav MARCAR SCIWA ONTHO TRUG TSIN ALEOC 

A1 1 nor             

A2 2 nor     1       

A3 3 nor             

A4 4 nor   22     3   

A5 5 nor   5   2 27   

A6 6 nor   8     2   

A7 7 nor   2         

A8 8 nor   1     6   

A9 9 nor 2     1 17 3 

A10 10 nor   2     2 7 

A11 11 nor 3         1 

B1 1 znič             

B2 2 nor             

B3 3 nor   2     2   

B4 4 nor             

B5 5 nor   25   1 2   

B6 6 znič             

B7 7 nor   4         

B8 8 nor   4         

B9 9 znič             

B10 10 nor 2 2   2 38 9 

B11 11 nor 2   2   28 3 

C1 1 nor             

C2 2 nor             

C3 3 nor             

C4 4 nor             

C5 5 nor             
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Příloha 5: Tabulka pozorovaných taxonů a jejich abundance v sezóně. (Zde je zobrazena pouze 

část tabulky kompletní tabulka pro všechny sezóny je na přiloženém CD). 

 

    počet jedinců: 2014 - návnada myš 

druh/stádium čeleď jaro léto podzim celkem 

            

larva Cantharidae 0 0 0 0 

Bembidion sp. Carabidae 0 0 0 0 

Dyschirius sp. Carabidae 0 0 0 0 

Poecilus cupreus Carabidae 0 0 0 0 

Pterostichus melanarius Carabidae 0 0 0 0 

Dermestes frischii Dermestidae 0 0 0 0 

Dermestes murinus Dermestidae 0 0 0 0 

Anoplotrupes stercorosus Geotrupidae 0 2 2 4 

Geotrupes spiniger Geotrupidae 0 0 0 0 

Trypocopris vernalis Geotrupidae 0 0 0 0 

Gyrinidae Gyrinidae 0 0 0 0 

Hister unicolor Histeridae 0 0 0 0 

Margarinotus brunneus Histeridae 0 0 0 0 

Margarinotus carbonarius Histeridae 0 2 0 2 

Margarinotus purpurascens Histeridae 0 0 0 0 

Margarinotus ventralis Histeridae 0 0 0 0 

Saprinus semistriatus Histeridae 0 0 0 0 

Hydrophilidae Hydrophilidae 0 0 0 0 

Catops grandicollis Leiodidae 0 0 5 5 

Sciodrepoides watsoni Leiodidae 9 10 0 19 

Onthophagus coenobita Scarabaeidae 0 0 0 0 

Onthophagus ovatus Scarabaeidae 0 0 0 0 

Nicrophorus humator Silphidae 0 0 2 2 

Nicrophorus interruptus Silphidae 0 1 0 1 

Nicrophorus investigator Silphidae 0 4 1 5 

Nicrophorus sepultor Silphidae 0 0 0 0 

Nicrophorus sp. - larva Silphidae 11 56 10 77 
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Příloha 6: Nestandartní data CCA diagramů některých nekrofágních druhů v průběhu sukcese 
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Příloha 7: Tabulka celkových abundancí jednotlivých čeledí v rámci sezóny. 

čeleď jaro  léto podzim celkem jaro léto podzim celkem 

Coleoptera:                 

Cantharidae 0 0 0 0 0 3 0 3 

Carabidae 0 0 0 0 3 13 3 19 

Dermestidae 0 0 0 0 1 3 0 4 

Geotrupidae 0 2 2 4 4 39 3 46 

Gyrinidae 0 0 0 0 1 0 0 1 

Histeridae 0 2 0 2 11 167 0 178 

Hydrophilidae 0 0 0 0 1 0 0 1 

Leiodidae 9 10 5 24 83 12 29 124 

Scarabaeidae 0 0 0 0 6 3 2 11 

Silphidae 61 81 91 233 191 155 4 350 

Staphylinidae 0 1 3 4 174 89 13 276 

Diptera:   

  
  

   
  

Calliphoridae 34 1550 1058 2642 13 762 57511 1479 72752 

Muscidae 0 10 2 12 8 0 1 9 

Phoridae 38 1 0 39 0 3 0 3 

Piophilidae 0 0 1 1 57 0 4 61 

Sarcophagidae 5 16 350 371 25 588 34 647 

Sepsidae 0 0 0 0 1 0 2 3 

Sphaeroceridae 12 0 0 12 0 0 0 0 

Tipulidae 0 2 1 3 1 0 0 1 

jiné 0 0 0 0 10 0 0 10 

Hymenoptera:   

  
  

   
  

Formicidae 195 9 2 206 0 110 0 110 

 

 

 

 


