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UUžžiteiteččnnéé organismyorganismy

�� HHááďďáátkatka
�� PavouciPavouci
�� RoztoRoztoččii

–– Typhlodromus pyriTyphlodromus pyri

�� HmyzHmyz
�� ObratlovciObratlovci

–– ptptááci, savcici, savci……



PredPredáátotořři a parazitoidii a parazitoidi

�� PredPredáátotořřii
–– Brouci (slunBrouci (slunééččka, stka, střřevlevlííci)ci)
–– PestPestřřenkyenky
–– SSííťťokokřříídldlíí
–– PloPloššticetice
–– ŠŠkvokvořřii

�� ParazitoidiParazitoidi
–– BlanokBlanokřříídldlíí
–– Kuklice  Kuklice  



BrouciBrouci

�� SlunSlunééččkaka
–– S. sedmiteS. sedmiteččnnéé
–– S. východnS. východníí

�� StStřřevlevlíícici
�� DrabDrabččíícici
�� PPááteteřřííččci  ci  



PestPestřřenkyenky a bejlomorkya bejlomorky

�� PestPestřřenka psanenka psanáá
�� PestPestřřenka pruhovanenka pruhovanáá

�� DravDravéé bejlomorkybejlomorky



SSííťťokokřříídldlíí

�� ZlatooZlatooččkaka
�� DenivkyDenivky



PloPloššticetice

�� HladHladěěnkynky
�� LovLovččiceice



BlanokBlanokřříídldlíí

�� LumciLumci
�� LumLumččíícici

–– MMššicomaicomařřii

�� ChalcidkyChalcidky
�� DravDravéé žžlabatkylabatky



KukliceKuklice

�� ParazitoidParazitoidéé
–– hl. housenek motýlhl. housenek motýlůů



MMššiceice

�� PredPredáátotořřii
–– slunslunééččkaka
–– larvy pestlarvy pestřřenekenek
–– larvy slarvy sííťťokokřříídlýchdlých
–– larvy dravých larvy dravých bejlomorekbejlomorek

�� ParazitoidiParazitoidi
–– mmššicomaicomařřii



MeraMera skvrnitskvrnitáá

�� slunslunééččkaka
–– sedmitesedmiteččnnéé
–– východnvýchodníí

�� šškvokvořřii
–– šškvor obecnýkvor obecný



ObaleObalečč jablejableččnýný

�� PredPredáátotořřii
–– ptptáácici
–– ploplošštice tice 

�� ParazitoidiParazitoidi
–– lumcilumci
–– lumlumččíícici
–– kuklicekuklice



ObaleObalečč jablejableččný ný -- parazitaceparazitace

7 %7 %Slaný Slaný –– nad tratnad tratíí

0,9 %0,9 %Slaný Slaný –– skladsklad

2,5 %2,5 %TuchorazTuchoraz

25,5 %25,5 %DrahorazDrahoraz

2,4 %2,4 %0,3 %0,3 %VelkVelkéé BBíílovicelovice

3,8 %3,8 %25 %25 %PrahaPraha--RuzynRuzyněě --
stromostromořřadadíí

3,4 %3,4 %2,7 %2,7 %PrahaPraha--RuzynRuzyněě -- sadsad

2009200920082008



Podpora uPodpora užžiteiteččných organismných organismůů

�� Monokultury vyhovujMonokultury vyhovujíí herbivorherbivorůůmm
==>> šškkůůdcdcůůmm

�� ŠŠkkůůdcem se stdcem se stáávváá zvzvíířře, ktere, kteréé mmáá
dostatek potravy a nedostatek dostatek potravy a nedostatek 
nepnepřřáátel  tel  



Podpora uPodpora užžiteiteččných organismných organismůů

1.1. UpUpřřednostednostňňovat ovat ššetrnetrnéé pesticidypesticidy
2.2. ZvýZvýššeneníí biodiverzitybiodiverzity
3.3. Refugia v sadu a v okolRefugia v sadu a v okolíí
4.4. PropojenPropojeníí biokoridorybiokoridory



UpUpřřednostednostňňovat ovat ššetrnetrnéé pesticidypesticidy

�� T. pyri T. pyri –– omezený seznam omezený seznam 
ppřříípravkpravkůů

�� RRůůzný zný úúččinek na dospinek na dospěělce a lce a 
vývojovvývojováá ststáádiadia

�� RRůůzný zný úúččinek na rinek na růůznznéé řřáádydy
–– SpintorSpintor

�� slunslunééččka ka -- OKOK
�� blanokblanokřříídldlíí -- KOKO

1144VertimecVertimec

3311MospilanMospilan

larvylarvydospdospěělcilciZlatooZlatooččkyky



ZvýZvýššeneníí biodiverzity (rostliny)biodiverzity (rostliny)

�� DospDospěělci ulci užž. organism. organismůů potpotřřebujebujíí k k žživotu cukry:ivotu cukry:
–– nektar rostlinnektar rostlin
–– medovice mmedovice mššic ic 

�� slosložženeníí cukrcukrůů nemusnemusíí být optimbýt optimáálnlníí

�� Nedostatek:Nedostatek:
–– zkrzkráácenceníí ddéélky lky žživotaivota
–– snsníížženeníí parazitaceparazitace

�� vývoj menvývoj menšíšího poho poččtu vajtu vajííččekek
�� upupřřednostnednostněěnnéé hledhledáánníí potravy ppotravy přřed vyhleded vyhledáávváánníím hostitelm hostitelůů

–– odlet na jinodlet na jinéé mmíístosto



ZvýZvýššeneníí biodiverzity (rostliny)biodiverzity (rostliny)
současný stav – mulčované meziřadí,

pro užitečné organismy nevhodné

optimální stav – dostatek kvetoucích

rostlin poskytujících potravu 

přehoustlý porost, druhý extrém



ZvýZvýššeneníí biodiverzity (hmyz)biodiverzity (hmyz)

�� NeutrNeutráálnlníí organismyorganismy

�� Význam:Význam:
–– vyvyššíšší biodiverzita (pobiodiverzita (poččet et 

druhdruhůů/plochu) = vy/plochu) = vyššíšší
samoregulasamoregulaččnníí schopnostschopnost

–– alternativnalternativníí potrava upotrava užž. organism. organismůů
(m(mššice) =ice) =>> udrudržženeníí uužž. organism. organismůů v v 
porostuporostu



NNíízkzkáá biodiverzitabiodiverzita

�� UUžž. organismy v . organismy v 
mulmulččovanovanéém mezim meziřřadadíí
nenachnenacháázejzejíí alternativnalternativníí
potravupotravu

�� OpouOpouššttěějjíí sadsad



VysokVysokáá biodiverzitabiodiverzita

�� PPřřechod uechod užž. organism. organismůů
ze stromze stromůů na podrost a na podrost a 
zpzpěětt

�� UUžž. organismy nemus. organismy nemusíí
opustit sadopustit sad



Refugia a biokoridory Refugia a biokoridory 

Sad

Refugium vně sadu

Refugium uvnitř sadu

Biokoridor


