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Rozdelenie chrobačiarov
Ako chrobačiar (z pohľadu ochrany lesa pred podkôrnym hmyzom) nazývame 

taký strom, ktorý bol alebo stále je obsadený niektorým z vývojových štádií 
podkôrneho hmyzu. 

Aktívny chrobačiar:

Strom na ktorom nájdeme znaky prítomnosti podkôrneho hmyzu a pod kôrou nájdeme 
požerky, v ktorých sú prítomné dospelé jedince, vajíčka, larvy alebo kukly 
podkôrnikovitých. 

Pasívny chrobačiar:
Strom, ktorý bol obsadený podkôrnym hmyzom, avšak vývoj jedincov na ňom bol už 
ukončený a nová generácia chrobákov ho už opustila a nie je ďalej vhodný pre 
založenie ďalšej generácie. 

Potenciálny chrobačiar:
Strom, ktorý nemusí byť priamo napadnutý podkôrnym hmyzom, ale prejavuje známky 
zhoršeného zdravotného stavu (poškodenia),a tak môže byť v blízkej budúcnosti 
napadnutý hmyzími škodcami. 



Potenciálny chrobačiar
Zmena sfarbenia ihličia

Chradnúce stromy

Neobvyklá fruktifikácia

Stromy v blízkosti ohnísk premnoženia

Vetrom vyvrátené stromy

Spílené stromy ponechané v poraste

Zvýšená pozornosť pri kontrolách

Včasné spracovanie kalamitnej hmoty



Usychanie ihličia
Miazgotok

Závrtové otvory
Požerky

Aktívny chrobačiar

Aktivita vtákov

Zmena sfarbenia a usychanie ihličia

Napadnutie lykožrútom smrekovým

Napadnutie lykožrútom lesklým

Komplex podkôrneho hmyzu



Usychanie ihličia
Miazgotok

Závrtové otvory
Požerky

Aktívny chrobačiar

Aktivita vtákov

Obranná reakcia poškodeného 
stromu – aj pri napadnutí 
podpňovkou

Tvorba sekundárnej živice

Ak sa strom účinne bráni treba ho 
zachovať pre tvorbu zmladenia



Usychanie ihličia
Miazgotok

Závrtové otvory
Požerky

Aktívny chrobačiar

Aktivita vtákov

Foto: www.forestryimages.com

Aktivita vtákov hľadajúcich larvy a imága pod kôrou je tiež 
dobrým indikátorom napadnutia



Usychanie ihličia
Miazgotok

Závrtové otvory
Požerky

Aktívny chrobačiar

Aktivita vtákov

Závrtové otvory sú veľkosti 
podkôrnika

Hrdzavohnedé drvinky sú tvorené 
podkôrnym a biele drevokazným 
hmyzom



Usychanie ihličia
Miazgotok

Závrtové otvory
Požerky

Aktívny chrobačiar

Aktivita vtákov

Lykožrút smrekový (Ips typographus)

Lykožrút lesklý (Pityogenes 
chalcographus)

Lykožrút smrečinový (Ips amitinus )

Lykožrút severský (Ips duplicatus )



Pasívny chrobačiar

Z pohľadu ochrany lesa pred 
podkôrnym hmyzom nie sú 
významné

Opadnutá kôra je charakteristický znak

Nová generácia podkôrneho hmyzu strom už 
opustila



Podkôrnikový pozorovateľ
Nároky na podkôrnikového pozorovateľa Úlohy podkôrnikového pozorovateľa

Podkôrnikový pozorovateľ musí mať potrebné teoretické 
znalosti a technické vybavenie na určené práce a musí 
mať zabezpečený vstup na všetky pozemky, na ktorých 

sa budú práce realizovať.

 dosiahnuté vzdelanie: minimálne SŠ lesnícka

 prax v oblasti ochrany lesa

 musí mať odborné preškolenie (lesníkom príslušnej  organizačnej    
jednotky obstarávateľa, alebo miestne príslušného OLH)



K základným úlohám podkôrnikových pozorovateľov patrí:

• Aspoň dvakrát za sezónu prejsť všetky porasty na svojom úseku (vymedziť 
úseky tak, aby to bolo zvládnuteľné).

• Vyhľadávať a vyznačovať aktívne chrobačiare (prípadne ich polohu s GPS). 
O prírastku nových aktívnych chrobačiarov viesť evidenciu v zápisníku 
s mapovou prílohou a upozorniť zodpovedného OLH.

• Podľa svojich vedomostí a skúseností určiť druh podkôrneho hmyzu na 
aktívnych a pasívnych chrobačiaroch.

• Viesť evidenciu výskytu aj potenciálnych chrobačiarov s vyznačením do 
mapy. Tieto oblasti navštíviť vo vegetačnom období častejšie.

• Viesť evidenciu výskytu pasívnych chrobačiarov a vyznačiť ich v mape.

• O svojich poznatkoch z terénnych pochôdzok pravidelne informovať OLH.

Podkôrnikový pozorovateľ
Nároky na podkôrnikového pozorovateľa Úlohy podkôrnikového pozorovateľa
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