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A. N e u ž i 1 o v á : 

Příspěvek k znalosti cizopasných hub kůrovců 
lps typographus. 

Kůrovci Ips typographus, jsou hostiteli četných druhů hub, s nimiž žijí v různých vzt,az ích 
Buď s i pěstují plísně, známé jako amhrosiové houby, úrnyslně jako součást běžné potravy - pak 
jsou houba a kúrovec symbionti. V druhém pl-ípadč můžeme nazvat je ji ch vztah polosymbiotis
mem. Kůrovci zanášejí d o svých chodeb pas ivně sp óry různých hub, které se stávají doplúkem 
jejich potravy. Tyto houby se rychle rozrůstají do dřevního pletiva a zpúsobují narušení dfova 
a jeho znehodnocení. Konečně mohou houby žít na hmyzu parasiticky, působíce jeho onemoc
fnční až smrt . 

O ambrosiových houbách u kůrovcú máme celou řadu praf'Í. P op isuj í vět.šinou ne]rozší
fon!íjší rod - L eptographium a Cerato('ystis. Pokud se týká pa ras itiekých hub, nejvýznamně ~S\. 
je práce S i e mas z k o v a (1939), který isoloval a podrobně popsal mnoho druhů hub z chodeb 
kúrovců lps typographus a zmiřluje se také o parasitickém druhu Beauveria globulifera, který 
iso loval pHmo z kůrovce. T a ké několik našich prací je věnovano tomuto problému. Z nich však 
jedin ě F a s s a ti o v á ( 1954) se zmiúuje o pmasitiekýeh druzích, isolovaných z kúrovce lps 
t ypcgrap lms. 

Při vyšetřování cizopasníků kůrovce lps typographus (Weiser 1953-4) 
byli nalezeni na různých lokalitách brouci , napadeni v různém stupni houbami. 
Tak na př. z kůrovců, nasbíraných v Mariánských Lázních, bylo 4 %, v Hor
šově Týně 3,3 % a na Slovensku 10 % parasitováno entomofytními houbami. 
Z napadených brouků jsem isolovala 4 druhy entomofágních hub: B eauveria 
bassiana a B eauveria densa (Mariánské Lázně) , Beauveria globulifera (Slovensko) 
a Spicaria farinosa (Horšův Týn). 

B eauveria bassiana, která je nejběžnější entomofágní druh, pokrývala 
povrch mrtvého hmyzu smetanově bílým, vatovitým povlakem, tvofoným 
převážně sterilními myceliovými vlákny, s poměrně malým počtem spór. Také 
po přeočkování na umělou živnou půdu - sladinkový agar a bramborovou 
kaši - kultura sporulovala poměrně slabě. Průměrný počet spór byl 4 miliony 
na 1 cm3 . 

Beauveria globulifera, druhý nejrozšířenější houbový parasit hmyzu , tvoř-ila 
nažloutlý porost, proti prvému druhu méně kompaktní, který dělal spíše dojem 
poprašku, což bylo způsobeno silnou sporulací tohoto druhu. Na 1 cm3 př'ipadlo 
až 30 mi]ionů spór. Jelikož si tuto bohatou sporulaci zachoval i po p:foočkování 
na umělý substrát, použila jsem ho k pokusům umělé infekce proti molu 
řepnému, které byly úspěšné . 

l1,07,[išeni clruhú Heanveria bassiana a Beauveria globulifera je dost obtížné. Oba tvoH pro 
rod Beawťeria cha ra kteri stil'ké fyalidy - postl'anni větve na basi 1ah vicov itó ztlus tl é, n eso ucí 
na svém zúženém konci konidii. Po vytvoi"eni tM,o prvé konidi e pokračuje fyalicla na vrchol u 
vo svém růstu tak, že odsune prvou konidii strano u a vytvo.H novou, kterou př'i dal ším růstu 
odsune na opačnou strnn u. čímž vz.niká pro tento rod charakteri sti<·ká lomená osa, z níž konidie 
•.rolně opadávají. Ve likost fyalid i kulovitých konidií je u obou druhů stejná. Proto je ji ch mikrn
s kopické rozli šení ne ní možrn~ a musíme je lll'Čovat jen podle vzh ledu porostu, n ejlépe ve 3. týdnu 
rústu, kdy se oua druhy nejvíce liší. Beaw;eria bassiana má v tomto stadiu porost velmi nízký 
a kompaktní, kř·ídové nebo vápnité konsistence. Beauveria ylobul·ifera proti tomu tvoH porost 
značně vyšší a začíná vytvái"et propadlé, sporulujicí zóny a druhotné mycelium. 
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Tfotím druhem, isolovaným z I ps typographus , je Beauveria densa. Od 
obou předešlých se dá odlišit mikroskopicky, á to tvarem spór, které jsou 
u tohoto druhu oválné, často na značně zredukovaných fyalidách. Na hmyzu 
tvořila opvt bílý, slabě nažloutlý povlak. Sporulace byla střední. Konečně byla 
z kůrovce Ips typographus isolována entomofágní houba Bpicaria farinosa, 
tvořící na hmyzu opět nažloutlý povlak. Na umělém substrátě se objevilo 

1. 

1. B eauveria globulijera - kultura 3 týdny star á, na sladinkovf>m agaru. 
2. Spicaria jari nosa - kultura 3 t ýdny stará, na sladinkovém agaru . 
A b bil dun ge n: 
l. B eaureria globuli fera, 3 Woch en alte Agar-Kultur. 
2. Spicaria farinosa, 3 Woeh en a lte Agar-Kultur. 

2. 

slabě oranžové zabarvení spodní strany kultury. Po 1 měsíci růstu vytváí·ela 
houba na sladinkovém agaru svazčité koremiové útvary asi 1,5 cm vysoké 
a 1 mm široké. Tyto makroskopické útvary jsou tvořeny skupinami svazků 
hyf, nesoucích na svém vrcholu konidie. Mikroskopicky se tento druh vyzna
čuje tvorbou lahvicovitých fyalid , nahromaděných ve velkém množství kolem 
vlákna. Fyalidy jsou uspořádány v přeslenech a jsou obyčejně přímé. Na svém 
zúženém konci nesou buď přímo konidii , nebo novou fyalidu , produkující 
teprve konidii. Tyto rozvětvené fyalidy v mém isolátu převládaly. Konidie 
jsou na konidionoši spojeny v řetízcích za sebou, což je důležitým diagnostic
kým znakem pro tento rod. Průměrná hustota spór byla 15 až 20 mil. na 1 cm3 . 

Po několikerém přeočkování na umělou živnou půdu se však sporulace snížila 
(na průměrně 5 až 1 O milionů spór). 
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Biologický ústav ČSAV 
Praha XIX, Na cviči šti 2 

MaTep1mrr R rrmrnaHHIO napaan11nblX rpn6Iwn 1wpoe)l;on Ips typographus. 
I1pu HCCJiegoBaHHI1 Kopoep;oR Ips typographus n oHpCCTHOCTRX MapllaHcmix Jfa:-JHeti, 

fopmoBa Tbrna li cpe,!l;J-JeH C.rroBamur 6J,rJUI H3QJIMponaJ-IbI '18Tblpe BHi'J,a DHTOMOCf>HTHbIX 
rpHoKon H HJJihTHnnponatthI Ha coJio,a;onoM arapc H 1rnpTo(!JcJihJ-IJ,rX cpcaax. Bcauveria 
bassiana, Beauvería globuli fera, B eauveria densa y 1-iaceHoMhlX O'I8Hh LiaCTO BCTpeLJaeTCH, 
TaK 1ITO HX Haxom.n;eHHe y Ips typographus He HBJ1Fl8TCH H8Q}({l1i'J,aIIHblM, M.emi'J,y T8M Hal\ 
Spicaria farínosa i'J.O c11x rrop na 31'0M n11;u:e ne na6mo;u;aJiaCh. HyJihTYPM Beauveria 
globulífera, OTJI.wia1omMecH xopoweií cnoponocHoCTbJO, npHMeHHJiHCb H ;IJ;JIH ytt11•uomemu1 
MHhJX Bpe~~HTCJICH, nanp. CBCH.TJOBHLIHOM MQJl.H Gnorimoschema ocellatellum. 

A. N e u ž i l o v á : 

Ein Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilze bei lps typographus 
Bei den Untersuchungen der Borkenkafer Ips typographits (L.) aus der Umgebung von 

Marienbad, Horšův Týn und aus der Mittelslowakei wurden vier entomophyte Beauveria-Arten 
isoliert und auf kiinstlichem Substrat (Agar und Kartoffeln) geziichtet . Die Arten Beauveria 
ba8siana, B eauveria globulifera und Beauveria áensa kommen bei Insekten haufig vor, so dass ihr 
Vorkommen an Ips typographus zu erwarten war. Spicaria farinosa dagegen wurde aus diesem 
Wirte nicht beschri eben. l\fossenkultur der bei dieser Gelegenheit isolierten Beauveria globulifera, 
die sieh durch gute Sporulation auszeichnet, wurde erfolgreich zur Bekiimpfung anderen 
Schii,dlinge wie Gnorimoschema ocellatellurn (B o yd) benutzt. 
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