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Ochrana

setiletích diskutoval poznatek, 
že výrazné přemnožení hraboše 
polního zaznamenali rostlinolé-
kaři naposledy v roce 1998, napří-
klad na Kolínsku. Tehdy zeměděl-
ské podniky musely konstatovat, 
že ozimou pšenici či jarní ječmen 
jim místo kombajnů sklidil hraboš 
polní. V  dalších letech však k  tak 
výraznému přemnožení nedošlo, 
zvýšené početní stavy nepřesa-
hovaly únosnou míru, zemědělské 
závody se rozhodovaly pro hube-
ní hrabošů často jen dle vlastních 
odhadů.

Podle našich zkušeností pozname-
náváme, že hubení v  jarních mě-
sících bývá málo účinné. Hraboš 
polní jakékoliv ztráty na  velikosti 
populace, které by vzniklo hube-
ním, ve velmi krátké době nahradí 
dalším intenzívním rozmnožová-
ním. Přesvědčila nás o tom jednak 
řada polních pokusů, a  také jiná 
pozorování. Například po prudké 
jarní průtrži mračen jsme na  jed-
nom porostu vojtěšky obsazené 
zdárně se vyvíjející populací hra-
boše polního našli velké množství 
hrabošů, kteří sice při průtrži stači-
li ještě vylézt ze zaplavených nor, 
ale uhynuli na povrchu. Následující 
den jsme však v porostu nacházeli 
nejen další uhynulé hraboše, ale 
i čerstvé požerky. Odchyt do pas-
tí nás potom přesvědčil, že prů-
trž část jedinců nejen přežila, ale 
tím intenzivněji pokračovala v roz-
množování.

Na základě těchto zkušeností jsme 
došli k závěru, že hubení hraboše 
v jarních měsících je méně účinné 
anebo dokonce zbytečné. Když se 
zásah provede v  pozdním podzi-
mu, kdy se populace hraboše již 
nerozmnožuje, nemohou být uhy-
nulí hraboši již nahrazeni a zesla-
bení populace je mnohem účin-
nější. Připočteme-li k  tomu ještě 
přirozený úhyn během zimních 
měsíců, je populace, vstupující 
do rozmnožování na jaře následu-
jícího roku skutečně výrazně osla-
bena. Doporučujeme proto vývoj 
populací hraboše soustavně sle-
dovat a zvolit pro případný zásah 
hubením tu nejúčinnější chvíli.

Rok 2019

Letošní přemnožení a škody způ-
sobené hrabošem polním jsou 
však na některých místech oprav-
du výjimečně vysoké. Lokálně jsou 
hlášeny ztráty na  úrodě až 80  %. 
Proto jsme se vypravili do obilných 

polí přede žněmi, abychom zjistili 
stav populace hrabošů. Analýzou 
odchycených vzorků jsme zjistili, 
že v  počtu samic stále ještě pře-
važovaly ty, které byly buď krátce 
po vrhu, nebo byly dokonce gra-
vidní. Hmotnost některých jedinců 
byla nadprůměrná (nejstarší jedin-
ci až kolem 50 g). Mezi odchycený-
mi byl na první pohled byl patrný 
výskyt nemocných jedinců. Přesto, 
že populace hraboše se jevila ještě 
v červenci dosti vitální, kloníme se 
spíše k názoru, že v místech, kde 
škody způsobené hrabošem byly 
letos na velké ploše, populace se 
zhroutí. Avšak tam, kde výrazněj-
ší škody byly patrné především 
na  rozhraní dvou různých plodin, 
nikoliv daleko k jejich středu, musí-
me intenzívně sledovat jejich další 
vývoj během podzimu a zimy.

Hraboš v plodinách

Tradičně jsou v agroekosystémech 
nejpreferovanější trvalé porosty 
a porosty pícnin, kde po dobu ně-
kolika let není člověkem porušen 
systém nor, hnízd i  zásobáren. 
V  každém případě jsou víceleté 
pícniny v zemědělské krajině pro-
dukčními centry hraboše polního. 
Potravní nabídka vysoké kvality 
v pícninách hraboši prospívá a  je 
přerušena jenom kosením, kdy 
je hraboš přinucen snížit aktivitu 
a často potom konzumuje, pupeny 
a  kořeny. Zde také dosahuje nej-
vyšších hustot, a  to zvláště v prv-
ních letech, kdy má porost vyšší 
úživnou a energetickou hodnotu. 
Proto letos i  v  pícninách vznikly 
nemalé škody, a zemědělci museli 
některé zaorat. Trvalé porosty jsou 
v zemědělské krajině refugia hra-
boše, odkud se může šířit do okol-
ních plodin. V  ČR se se snížením 
živočišné výroby snížila i  výměra 
víceletých pícnin. Proto jsme sou-
středili pozornost na další plodiny.

Porovnáváním atraktivity porostů 
ozimých plodin jsme zjistili, že ře-

pková pole hostí přes zimu více 
hrabošů než pole obilná a hraboš 
v  nich lépe přezimuje. Počty nor 
jsou zde jen o málo nižší než v píc-
ninách a  trvalých travních poros-
tech. Jakmile řepka na podzim vy-
tvoří první listy, hraboš polní se 
začíná stěhovat do jejího porostu. 
Když řepka vytvoří listové růžice, 
stává se svou širokou pokryvností 
půdy a výživností svých listů ide-
álním porostem pro přezimování 
hraboše polního. V tomto porostu 
se ještě na podzim stačí rozmno-
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