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ÚVOD  

K premnoženiu podkôrneho hmyzu dochádza prevažne po vetrových polomoch a v 
porastoch fyziologicky oslabených inými abiotickými činiteľmi. V priebehu svojho života 
reaguje podkôrny hmyz na širokú škálu podnetov, ktoré ho ovplyvňujú. Od zmien počasia, 
ktoré môžu skrátiť resp. predĺžiť dobu jeho vývoja, cez dostupnosť potravnej ponuky, až po 
prítomnosť parazitov, parazitoidov, predátorov a iných bioregulátorov. Pre efektívnejšiu 
ochranu, obranu a predovšetkým presnejšiu prognózu vývoja týchto škodcov je potrebné 
poznať najmä aký bol stav populácie v oblasti ešte pred jeho premnožením a zmeny jeho 
populačnej hustoty, ktorými reagoval na meniace sa klimatické podmienky. K tomuto môže 
poslúžiť aj celoslovenský monitoring lykožrúta smrekového, lesklého a severského.  

Súčasná evidencia prostredníctvom napadnutej hmoty (meranej v m3) nie je 
dostatočne presná, pretože je komplikované určiť, či daný strom bol lykožrútom napadnutý 
primárne alebo sekundárne, alebo či bol strom poškodený iným škodlivým činiteľom. Údaje 
z feromónových lapačov, ktoré sú v určitej miere k dispozícii, je komplikované porovnávať, 
pretože sa kontroly vykonávali v rozdielnom čase. Rovnako je z nich ťažko zistiť stav pred 
vytvorením ohnísk, pretože sa väčšinou inštalujú ako jeden z krokov obranných opatrení 
používaných v rámci integrovanej ochrany lesa.  

Navrhovaný projekt on-line monitoringu je súčasťou riešenia „Programu 
monitorovania hmyzích škodcov a hubových patogénov“. V rámci tohto programu sa 
zabezpečuje už 9. rok monitoring lykožrúta severského (od r. 2000), 14. rok monitoring 
mníšky veľkohlavej. Vzhľadom na prudký nárast odchytov lykožrúta severského do lapačov a 
jeho vysoký (lokálne až kalamitný) výskyt  v Žilinskom a Trenčianskom kraji navrhuje LOS 
v roku 2009 celoslovenský monitoring na územiach obhospodarovaných Lesmi SR, š. p.. 

K výhodám monitoringu patrí možnosť porovnávať vývoj populácie škodcu jednotným 
systémom. Získané údaje budú priebežne spracovávané a uverejňované na stránkach 
Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici (http://www.los.sk). 

  

MATERIÁL A METODIKA  

LAPAČE 

Použijú sa nárazové (štrbinové) lapače:  
• Ridex,  
• Theysohn,  
• prípadne Bohmplast.  

Väčšia časť lapačov (156 ks) bola dodaná Národným lesníckym centrom na 
monitoring už v roku 2008. Na lykožrúta severského budú použité lapače vo vlastníctve OZ 
(76 ks) (dohoda s generálnym riaditeľstvom Lesov SR).  

 

FEROMÓNOVÉ ODPARNÍKY  

Feromónové odparníky dodá NLC poštou na lesné správy. Bude sa jednať 
o odparníky: 

• IT Ecolure Tubus (na lykožrúta smrekového),  

http://www.los.sk/�
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• PC Ecolure Tubus (na lykožrúta lesklého) a  
• ID Ecolure (na lykožrúta severského).  

Feromónové odparníky IT Ecolure Tubus a PC Ecolure Tubus sa do lapačov 
umiestňujú len vybratím z obalu. Tubus neotvárať resp. akýmkoľvek spôsobom tubus 
nepoškodiť.  

Feromónový odparník ID Ecolure sa aplikuje zástrihom. Zástrih sa vykoná ostrými 
nožnicami na mieste vyznačenom na odparníku. 

 

LOKALITA 

Lapače na odchyt lykožrúta smrekového, lykožrúta lesklého a lykožrúta severského 
môžu byť umiestnené na jednej lokalite, avšak ich vzájomná vzdialenosť musí predstavovať 
minimálne 30 metrov. Rovnako aj lapače určené na monitoring musia byť od prevádzkových 
lapačov vzdialené minimálne 50 metrov. Lapače umiestniť na plochách vyťažených poslednú 
zimu s minimálnou rozlohou 0,2 ha, pokiaľ je to možné, k porastovej stene: 

a) pre lykožrúta smrekového a lesklého vo vzdialenosti 10 – 25 metrov od 
najbližšieho živého smreka alebo porastovej steny, 

b) pre lykožrúta severského vo vzdialenosti 20 - 40 metrov od najbližšieho živého 
smreka alebo porastovej steny. 

 

TERMÍNY 

Lapače budú umiestnené v jednotlivých okresoch tak, ako to uvádza tabuľka č. 1, 
najneskôr do 1. 5. 2009 (18. týždeň). Odparníky (3 ks za sezónu) budú dopĺňané podľa 
tabuľky 2. Lapače je potrebné rozmiestniť na plochy predstavujúce bežné podmienky v danej 
oblasti (poškodenie vetrom, hmyzom, ....) a rovnomerne na území okresu (aby bolo možné 
údaje zovšeobecniť pre celý okres).  

Následne budú kontrolované (vyberané)  

a)  pre lykožrúta smrekového a lesklého v dvojtýždňových intervaloch vždy 
v pondelok alebo v utorok daného týždňa (spolu pôjde o 10 kontrol lapačov) 
tak ako je znázornené v tabuľke 2.  

 

b) pre lykožrúta severského v 4 týždňových intervaloch vždy v pondelok alebo 
v utorok posledného týždňa - na konci každého mesiaca (spolu pôjde o 5 
kontrol lapačov) 

MERANIE POČTU 

A) LYKOŽRÚT SMREKOVÝ A LYKOŽRÚT LESKLÝ 

Namerané údaje o odchytoch zaznamenávať v ks (lykožrút smrekový 40 
ks/ml, lykožrút lesklý 600 ks/ml). Meranie žiadame vykonávať čo najpresnejšie 
(ciachovaná odmerka). Pri meraní vzorku v odmernej nádobke niekoľkokrát 
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sklepnúť, aby boli údaje čo najpresnejšie. Veľké nečistoty (halúzky, listy, ...) pred 
meraním zo vzorky odstrániť.  

B) LYKOŽRÚT SEVERSKÝ  

Odchytený počet sa nebude merať priamo v teréne, ale vzorky sa odoberú 
zvlášť z každého lapača do priloženého PVC zip - vrecka (vrecká dodané spolu s 
feromónmi a štetcom). Lapače na lykožrúta severského (kód s označením ID) 
kontrolovať v štvortýždňových intervaloch. Každé vrecko sa po tesnom uzavretí 
a vytlačení vzduchu zreteľne označí (OZ, LS, okres, č. porastu, kód lapača a dátum 
odberu). Vrecká s chrobákmi sa neodkladne (ihneď po odbere!) zašlú na 
determináciu a evidenciu odchytov lykožrúta severského formou listu alebo 
malého balíka na adresu:  

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav  

Stredisko LOS 
Lesnícka 11 

969 23 Banská Štiavnica 

Na obálku pripísať heslo “Monitoring“ 

 

V čase od zberu vzoriek až po ich odoslanie je vhodné ich umiestniť do 
chladničky.  

 

ZASIELANIE INFORMÁCI Í 

Po inštalácií lapačov je potrebné na adresu lapac@nlcsk.org zaslať informácie 
o každom lapači: 

1. okres, v ktorom je daný lapač inštalovaný; 

2. cieľový druh podkôrneho hmyzu, na odchyt ktorého je daný lapač inštalovaný (IT, PC 
alebo ID); 

3. charakteristika porastu podľa LHP: JPRL, sklon, expozícia, nadmorská výška; 

4. meno a telefonický kontakt na osobu zodpovednú za prevádzku lapača.  

 

Na základe týchto informácií pridelí obratom LOS Banská Štiavnica kód pre jednotlivé 
lapače, aby bola možná ich jednoznačná identifikácia a vylúčená duplicita kódov.  

Kód lapača sa bude skladať z informácie: 

• na aký druh lykožrúta je lapač určený (IT – lykožrút smrekový, PC – lykožrút lesklý, ID – 
lykožrút severský); 

• druhá časť bude označenie okresu, v ktorom sa lapač nachádza (BR – Brezno, MT – 
Martin); 

• posledná časť bude poradové číslo lapača.  
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Kód bude vyzerať takto:  

• IT-BR-1 pre lykožrúta smrekového v okrese Brezno v prvom lapači,  

• PC-MT-3 pre lykožrúta lesklého v okrese Martin v treťom lapači. 

 

Informácie o odchytoch prosíme zasielať na tú istú adresu lapac@nlcsk.org najneskôr 
v utorok v týždni, v ktorom prebehla kontrola lapačov. 

Feromónové odparníky budú dodané na jednotlivé lesné správy Lesov SR, š.p. 
v určených množstvách (3 ks odparníky na každý lapač). Súčasťou balíka bude aj: 

• štetec na uľahčenie výberu odchyteného hmyzu zo zbernej nádoby feromónového 
lapača a  

• PVC – zip vrecká pre zasielané vzorky lykožrúta severského na LOS Banská Štiavnica.  

 

Pracovníci starajúci sa o lapače určené na monitoring podkôrneho hmyzu budú 
finančne ohodnotení.  

 

VÝSLEDKY  

Z riešenia úlohy bude účastníkom monitoringu zaslaná záverečná správa do 30. 11. 
2009. Získané údaje z lapačov budú priebežne zverejňované na stránkach http://www.los.sk 
ako signalizačná správa rojenia podkôrnych druhov škodcov na Slovensku a môžu byť použité 
i pre prevádzkové účely jednotlivých OZ. 

V prípade problémov a nejasností kontaktujte LOS Banská Štiavnica (Ing. Gubka, PhD. 
– tel. 0902 770 377).  



Tabuľková príloha 

Tabuľka 1 Rozmiestnenie feromónových lapačov určených na odchyt lykožrúta smrekového 
Ips typographus (IT) a lykožrúta lesklého Pityogenes chalcographus (PC) a lykožrúta 
severského Ips duplicatus (ID) v jednotlivých odštepných závodoch Lesov SR, š.p. podľa 
okresov 

Odštepný závod Lesná správa Okres IT PC ID 
Považská Bystrica 
  

  

LS Lednické Rovne PU 1 1 1 

LS Pružina PB 1 1 1 

LS Dohňany PB 1 1 1 

LS Považská Bystrica BY 2 2 2 

Čadca 
  

  

LS Stará Bystrica CA 3 3 3 

LS Čadca CA 4 4 4 

LS Povina KM 1 1 1 

Námestovo 
  
  
  

  

LS Oravská polhora NO 2 2 2 

LS Zakamenné NO 1 1 1 

LS Mutné NO 2 2 2 

LS Oravský Podzámok DK 2 2 2 

LS Oravský Podzámok TS 3 3 3 

Žilina 
  

  

LS Žilina ZA 4 4 4 

LS Rajecké Teplice ZA 2 2 2 

LS Martin MT 3 3 3 

Slovenská Ľupča LS Staré hory BB 3 3 3 

Čierny Balog LS Sihla BR 4 4 4 

Beňuš 
  
  
  

  

LS Červená Skala BR 1 1 1 

LS Závadka BR 1 1 1 

LS Polomka BR 1 1 1 

LS Beňuš BR 1 1 1 

LS Pohorelá BR 1 1 1 

Liptovský Hrádok 
  
  

  

LS Ľubochňa RK 4 4 4 

LS Liptovská Osada RK 2 2 2 

LS Liptovská Teplička LM 4 4 4 

LS Malužiná LM 3 3 3 

Prešov 
  

  

LS Hrabušice PP 3 3 3 

LS Spišská nová Ves SN 3 3 3 

LS Spišské Podhradie LE 1 1 1 

Rožňava 
  

  

LS Krásnohorské Podhradie RV 1 1 1 

LS Betliar RV 1 1 1 

LS Podsulová RV 1 1 1 

Bardejov LS Plavnica SL 2 2 2 

Košice LS Stará Voda GL 2 2 2 

Kriváň LS Poľana DT 2 2 2 

Žarnovica LS Ihráč ZH 1 1 1 

Rimavská Sobora LS Klenovec RS 2 2 2 

Spolu 15 OZ 
 

24 okresov 76 76 76 



Tabuľka 2 Termíny kontrol feromónových lapačov a termíny doplnenia odparníkov  
Týždeň 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 

Dni 28.4-1.5. 
11.-
12.5. 

25.-
26.5. 8.-9.6. 22.-23.6. 6.-7.7. 

20.-
21.7. 3.-4.8. 17.-18.8. 31.-2.9. 

14.-
16.9. 

Úkon inštalácia kontrola kontrola kontrola kontrola kontrola kontrola kontrola kontrola kontrola kontrola 

IT a PC 1. 
odparník       2. odparník-

doloženie       3. odparník-
doloženie     

ID 

1. 
odparník - 

prvý 
zástrih  

ID-
Ecolure 

1. 
odparní

k - 
druhý 

zástrih   

ID-Ecolure  
2. odparník – 

doloženie - prvý 
zástrih  

ID-
Ecolure 

2. 
odparní

k - 
druhý 

zástrih  

ID-Ecolure   
3. odparník – 

doloženie –  
prvý zástrih 

ID-
Ecolure 

3. 
odparní
k druhý 
zástrih  

Poznámka:  IT - lykožrút smrekový 

PC - lykožrút lesklý  

ID - lykožrút severský 
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