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Tiplicovití (Diptera: Tipulidae) škodící na řepě
Harmful factors in sugar Beet – animal pests: crane flies (TipuLidae)

Hana Šefrová – mendelova univerzita v Brně, agronomická fakulta

šKOdLIVí čINITELÉ CUKROVÉ ŘEPY – žIVOčIšNí šKůdCI

Taxonomické zařazení

Tiplicovití (Tipulidae) patří do řádu dvoukřídlého hmyzu 
(Diptera), do podřádu dlouhorozí (Nematocera). V Evropě jsou 
zastoupeni asi 460 druhy, v České republice je známo 120 dru-
hů (1), z tohoto počtu je jedenáct druhů považováno za škůdce 

rostlin (2, 3). Šest druhů rodů Tipula a Nephrotoma (ryponožka) 
se vyvíjí na řepě (tab. I.). 

Praktický význam mají tři druhy, které se mohou přemno-
žovat. Nejhojnější z nich je tiplice bahenní (obr. 1.), méně hojné 
jsou tiplice zelná a tiplice buráková (4). 

Morfologie

Imaga jsou poměrně velká, štíhlá s nápadně dlouhýma 
nohama. Připomínají velké komáry, ale nemají bodavě sací ústní 
ústrojí. Jejich tykadla jsou nitkovitá, křídla dlouhá a úzká. Hruď 
je silně klenutá, zadeček úzký, dlouhý složený z 9–10 článků. 
Imaga rodu Tipula jsou hnědě zbarvená, imaga rodu Nephro-
toma černo-žlutě skvrnitá (obr. 2). Samci tiplic jsou menší než 
samičky. Jejich zadeček je na konci zduřelý v hypopygium 
(obr. 3.), které slouží k pevnému spojení při kopulaci za letu. 
Samičky mají zadeček zašpičatělý, opatřený kladélkem (obr. 4.). 
Tiplice bahenní má tykadla čtrnáctičlánková, první dva články 
tykadel jsou žluté, ostatní tmavé. Tiplice zelná je drobněj-
ší, tykadla má třináctičlánková, první tři (výjimečně až pět)  
články jsou žluté. 

Vajíčka tiplic jsou elipsoidní, černá a lesklá, dlouhá asi 
1,1 mm a široká 0,4 mm. Larvy jsou šedožluté, dlouhé až 4,5 cm, 
válcovité s tuhou pokožkou, podle které dostaly anglický ná-
zev „leatherjackets“ (obr. 5.). Jejich hlavová schránka a ústní 
ústrojí jsou redukované (hemicefalní larva), bazální část hlavy 

Obr. 1. Tiplice bahenní (Tipula paludosa)

Obr. 2. Tiplice rodu Nephrotoma Obr. 3. Sameček tiplice se zduřelým zadečkem (hypopygium)
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je vnořena do předohrudi. Na konci těla jsou umístěny tři páry 
výrůstků, které připomínají hlavu čerta. Poslední článek zadečku 
je uťatý a podle jeho stavby lze determinovat jednotlivé druhy. 
Kukly jsou mumiové, dlouhé 2–3 cm, žlutohnědé s krátkými 
dýchacími rourkami. Na povrchu mají krátké ostny, které jim 
umožňují vysunutí z půdy před líhnutím (3, 5, 6).

Obr. 5. Válcovité larvy tiplice  foto (11)

Vývoj

Samičky kladou až několik set vajíček do vlhkých substrátů 
(půda, vlhké trouchnivějící dřevo). Larvy procházejí čtyřmi in-
stary, přezimují mladé larvy těsně pod povrchem. Tiplice rodu 
Nephrotoma a tiplice bahenní mají jednu generaci během roku. 

Obr. 4. Samička tiplice se zašpičatělým zadečkem
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Zjišťování výskytu a možnosti regulace

Imaga tiplic jsou lákána světelnými lapači, pro larvy je 
atraktivní naklíčené obilí v půdě, které lze využít jako nástrahy. 
Početnost larev lze snížit intenzivním obděláním půdy a odvod-
něním zamokřených pozemků. Během orby jsou larvy vynášeny 
na povrch a vystaveny negativním vlivům. Na zahradních plodi-
nách jsou doporučeny k regulaci larev tiplic přípravky na bázi 
hlístice Steinernema feltiae. Do cukrovky nejsou v roce 2015 
registrovány žádné insekticidy (9, 10). 
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Tab. I. Tiplice vyvíjející se na řepě (sestaveno podle různých zdrojů)

Vědecký název Český název Anglický název Délka imaga  /  larvy (mm)

Tipula paludosa (Meigen, 1830) tiplice bahenní European marsh crane fly,  European crane fly 17–25  /  35–45

Tipula oleracea (L., 1758) tiplice zelná common crane fly 16–23  /  18–28

Nephrotoma appendiculata (Pierre, 1919) tiplice skvrnitá spring crane fly,  spotted crane fly 13–20  /  13–20

Nephrotoma cornicina (L., 1758) tiplice kořenová summer crane fly 11–18  /  13–14

Nephrotoma pratensis (L., 1758) tiplice luční 14–16  /  13–20

Nephrotoma flavescens (L., 1758) tiplice buráková tiger crane fly 11–19  /  13–14

Tiplice zelná má v průběhu roku dvě generace. Imaga jsou aktivní 
v dubnu až květnu, líhnou se dříve než imaga ostatních druhů. 
Druhá generace létá v červnu až srpnu (3, 5). 

Rozšíření a ekologické nároky

Všechny druhy tiplic, které se vyvíjejí na řepě, jsou běžně 
rozšířené v celé palearktické oblasti. Obývají louky, lesy a okolí 
vod. Larvy žijí exofágně v půdě na kořenech, v noci vylézají na 
povrch. Zpočátku se živí převážně organickými zbytky, později 
jsou fytofágní. Vyskytují se v ohniscích na vlhkých stanovištích. 
Mladé larvy jsou velmi citlivé vůči suchu a slunečnímu světlu (3). 
Imaga žijí krátce a nepřijímají potravu, nebo se živí nektarem 
květů většinou miříkovitých rostlin. Tiplice bahenní, tiplice 
zelná a tiplice kořenová jsou původem evropské druhy, byly 
zavlečeny do Severní Ameriky, kde se staly vážnými škůdci 
především golfových trávníků. Mohou dosáhnout hustoty až 
800–1 300 larev na 1 m2 (7). Nejvýznamnějšími regulátory larev 
jsou ptačí predátoři (špačci, vrány, racci, bažanti) a hmyzo-
žravci. Imaga jsou častou kořistí pavouků. V larvách parazitují 
kuklice rodu Siphona a Admontia (Tachinidae). Ve vlhkém 
prostředí bývají tiplice napadány houbou Entomophthora 
muscae (3).

Význam

Škodí larvy po přezimování především v dubnu a v květ-
nu. Mohou poškozovat kořeny polních plodin a zahradních 
rostlin i ve sklenících a pařeništích. Poškození se projeví 
zpomaleným růstem a odumíráním rostlin. Mladé rostliny 
mají překousnutý hypokotyl. U starších rostlin jsou kořeny 
a stonky okousané těsně nad povrchem. Překousané listy 
jsou vtažené do půdních chodbiček. Požerek je roztřepený, 
podobně jako požerek způsobený larvami muchnic. Nejvyšší 
hustoty dosahují při pěstování plodin po trvalých travních 
a jetelotravních porostech a ve vlhčích letech. Na našem území 
tiplice vážně poškodily řepu v roce 1905 severně od Prahy. 
Kalamitní výskyt byl zjištěn v roce 1964 na Vsetínsku, kdy 
musely být zaorány 4 ha červené řepy (4, 8). V posledních 
pěti letech byly larvy tiplic na řepě pozorovány, ale neškodily  
(Bittner, osobní sdělení).


