
1 PRIADKOVČEK THAUMETOPOEA PITYOCAMPA  
[LEPIDOPTERA, NOTODONTIDAE] 

1.1 Charakteristika druhu 
Je to stredne veľký, čierno sivý motýľ. Samica má v rozpätí 35 – 50 mm. Samce sú 

o niečo menšie. Husto ochlpené húsenice sú nebezpečné okrem iného aj tým, že po dotyku s 
ľudskou pokožkou môžu vyvolávať alergické reakcie.   

1.2 Bionómia a ekológia 
Má podobnú bionómiu ako jeho aj na Slovensku sa vyskytujúci príbuzný priadkovček 

dubový (Thaumetopoea processionea) škodiaci na duboch. Samica Thaumetopoea  
pityocampa kladie vajíčka na ihlice borovíc. V znáške sa nachádza do 300 vajíčok. Z vajíčok 
sa liahnu húsenice. Tie sú husto ochlpené, v dospelosti veľké 4,0 – 4,5 cm. Na vetvách 
stromov si vytvárajú hniezda z vlákien, ktoré vylučujú. Pred kuklením sa v rade vydávajú 
spoločne hľadať miesto, kde sa zakuklia. Húsenice Thaumetopoea  pityocampa sú pre človeka 
ešte nebezpečnejšie ako húsenice Thaumetopoea processionea. Ich chĺpky sú veľmi krehké 
a po zabodnutí do pokožky vyvolávajú silné alergické reakcie. 

 

1.3 Pôvod a rozšírenie  
Vyskytuje sa bežne v borovicových lesoch južnej Európy a severnej Afriky. Jedná sa 

o druh, ktorý sa postupne rozširuje z juhu v súvislosti so zmenami klímy. Je už známy 
napríklad z okolia Viedne. Žije v Albánsku, Chorvátsku, Rakúsku, Bulharsku, Francúzku, 
Grécku, Maďarsku, Taliansku a v krajinách severnej Afriky. Otepľovanie klímy umožní 
druhu rozšíriť svoj areál do severnejších častí Európy. Na Slovensku zatiaľ nebol zistený.  
  

1.4 Lesnícky význam 
Motýľ patrí k veľmi nebezpečným škodcom borovicových lesov južnej Európy. Pri 

premnožení dochádza k defoliácií korún. Najnebezpečnejšie je pôsobenie škodcu v mladých 
borovicových porastoch. Následkom jeho pôsobenia môžu hynúť celé porasty. V starších 
porastoch následkom defoliácie dochádza k odumieraniu celých vetiev alebo častí korún. 
Podľa dostupných zdrojov sa môže znižovať ročný prírastok napadnutých stromov až o 60 % 
a zároveň aj ich vitalita. Oslabené stromy sú potom atakované podkôrnym hmyzom.   



 
Obrázok 1 Borovicové vetvy napadnuté priadkovčekom Thaumetopoea pityocampa (Zúbrik). 

 
 
1.5 Možnosti ovládania populácie 

1.5.1 Kontrola 
Kontrolu možno vykonávať zisťovaním „hniezd“ na vetvách stromov. Kritické čísla 

resp. počty nie sú známe.  
  
1.5.2 Ochrana a obrana  

Proti škodcovi možno použiť inhibítory tvorby chitínu alebo biologické prípravky na 
báze Bacillus thuringiensis. Postrek je potrebné realizovať letecky a cieliť proti mladším 
húseniciam. V prípade použitia postreku na staršie húsenice, je potrebné aplikovať vyššie 
dávky prípravkov. 



2 KRASOŇ AGRILUS PLANIPENNIS [COLEOPTERA, 
BUPRESTIDAE] 

2.1 Charakteristika druhu 
Imágo je 8 – 14 mm dlhé a 3,1 – 3,4 mm široké, kovovo modrozeleno sfarbené. Jeho 

anglický názov emerald ash borer (EAB) bol odvodený od jeho výrazného smaragdového 
zafarbenia. Larva je 26 – 32 mm dlhá, plochá a biela, žije v požerku, ktorý je 26 – 32 mm 
dlhý, hadovite poprehýbaný a nachádzajúci sa v kambiovej časti kmeňa.  

 

  
Obrázok 2  Dospelé imágo krasoňa Agrilus planipennis (Cappaert). 

Obrázok 3 Larva krasoňa Agrilus planipennis (Canadian Forest Service, Canadian Food 
Inspection Agency, Hamilton). 

 

  
Obrázok 4 Požerok krasoňa Agrilus planipennis na jaseni (Canadian Food Inspection Agency, 

Hamilton). 
Obrázok 5 Napadnutý jaseňový porast (Canadian Food Inspection Agency, Talbot –  Kimoto). 



 
Obrázok 6 Hadovito poprehýbaný požerok s larvou krasoňa Agrilus planipennis na konci 

(Cappaert). 

2.2 Bionómia a ekológia 
Tento krasoň má zvyčajne jednu generáciu za rok. Rojenie prebieha od polovice mája 

do konca júla, imága sa živia počas rojenia obhrýzaním jaseňových listov. Samička po spárení 
kladie jednotlivo 68 – 90 vajíčok do prasklín a štrbín na povrchu kôry. Samčie imágo žije 2 
týždne a samičie 3 týždne. Po týždni sa z nakladených vajíčok liahnu larvy, ktoré žerú do 
polovice októbra. Prezimuje v štádiu larvy, ktorá sa kuklí v apríli až máji. Po vyliahnutí imága 
opúšťajú požerok výletovým otvorom, ktorý ma prierez v tvare písmena D so šírkou 3 – 4 
mm.    

2.3 Pôvod a rozšírenie  
Pôvodným domovom tohto nebezpečného invázneho druhu je východná Ázia, 

prirodzene sa vyskytuje v Mongolsku, Číne, Kórei, Japonsku, Taiwane a v Rusku. V roku 
2002 bol prvýkrát objavený v Severnej Amerike v štátoch Michigan (US), Ohio (US) a 
Ontario (CA), kde bol introdukovaný prostredníctvom obchodu s drevom a obalovými 
materiálmi. V štátoch Európskej únie zatiaľ nebol zistený, ale v roku 2005 bol objavený v 
moskovskej časti Ruska. Je veľký predpoklad, že vzhľadom na jeho rýchlu inváziu sa v 
budúcnosti môže dostať aj na naše územie.  

 

2.4 Lesnícky význam 
Hostiteľskými drevinami tohto druhu sú prevažne jasene (Fraxinus spp.), ale zistený bol 

aj na breste Ulmus propinqua. Poškodzuje stromy najmä v intravilánoch miest, ale aj v 
lesných porastoch. Stromy napadnuté týmto druhom chradnú (listy žltnú a opadávajú) a 
napokon odumierajú. Môže napadnúť mladé jasene (od hrúbky 5 cm), ako aj dospelé stromy, 
ktoré hynú v priebehu 2– 3 rokov od prvého napadnutia. V Severnej Amerike napadol a zničil 
od roku 2002 milióny jaseňov druhov Fraxinus pensylvanica, F. americana a F. nigra. V 
európskej časti Ruska (okolie Moskvy) atakuje prevažne jaseň Fraxinus pennsylvanica a 
menej jaseň štíhly (F. excelsior). 



V strednej Európe a na Slovensku sa môže stať v prípade jeho zavlečenia potenciálnym 
nebezpečenstvom pre jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), jaseň úzkolistý (F. angustifolia) a 
jaseň manový (F. ornus). Jeho hrozba zavlečenia na naše územie je významná z dôvodu zlého 
zdravotného stavu jaseňových porastov oslabených hubou Chalara fraxinea a lykokazom 
jaseňovým (Leperisinus fraxini). 

 

2.5 Možnosti ovládania populácie 

2.5.1 Kontrola 
V prípade zistenia tohto druhu na Slovensku spočíva kontrola vo vizuálnom 

vyhľadávaní identifikačných znakov na poškodených jaseňoch, ako sú výletové otvory imág, 
výskyt požerkov pod kôrou,  poškodenie kôry ďatľami, praskliny a podliatiny na kôre, 
požerky na listoch, defoliácia koruny. 

 

2.5.2 Ochrana a obrana  
Napadnuté stromy je nutné rýchlo, včas a dôsledne asanovať. Ďalšie metódy 

feromónového monitoringu, chemickej a biologickej obrany  sú v štádiu vývoja a výskumu. 



3 FÚZAČ ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS  
[COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE] 

3.1 Charakteristika druhu 
Čierny fúzač s asi 20 oddelenými bielymi škvrnami na krovkách. Dlhý je 20 – 35 mm a 

široký 7 – 12 mm. Tykadlá sú typicky predĺžené, pričom 3. až 11. článok je pri koreni bielo 
obrúbený a zvyšok článku je čiernomodrý. Tykadlá samičky sú 1,3-krát dlhšie ako telo, u 
samčeka 2,5-krát. Dospelá larva dorastá do dĺžky 50 mm. Rod Anoplophora zahŕňa spolu viac 
ako 30 druhov žijúcich v orientálnom a palearktickom regióne. 

 

  
Obrázok 7 Imágo fúzača Anoplophora glabripennis (Donald Duerr). 

Obrázok 8 Vyhryzená jamka s vajíčkami a výletové otvory (Dennis Haugen). 

3.2 Bionómia a ekológia 
Rojí sa od mája do augusta v závislosti od zemepisnej šírky. Imága žijú niekoľko 

týždňov. Po spárení kladie samička do priehlbinky v kôre zvyčajne 1 vajíčko. Celkovo 
vykladie 30 – 70 vajíčok, priemerne asi 35 vajíčok. Larva sa spočiatku vyvíja pod kôrou. Na 
konci tretieho a na začiatku štvrtého instaru sa zavŕtava do dreva a stržňa,  kde dokončuje 
vývin a kuklí sa. Kmeň opúšťa otvorom s priemerom 6 – 12 mm. V našich polohách by mohol 
mať v prípade výskytu dvojročnú generáciu.  

Vyliahnuté imága sa zavŕtavajú do stromu, z ktorého vyleteli, alebo prelietajú len na 
krátku vzdialenosť na najbližšie stromy, kde žerú na listoch alebo na mladej kôre vetvičiek. 
Samička kladie vajíčka asi 1 týždeň po kopulácii a je ich v priemere 32 na jednu samičku. 
Kladené sú jednotlivo do jamiek v kôre, ktoré samička vyhlodáva obyčajne na východnú 
stranu kmeňa alebo vetiev, ktorých hrúbka je väčšia ako 5 cm.  Larvy sa liahnu po 2 
týždňoch. Kukla je uložená v jadrovom dreve v kuklovej komôrke vystlatej drvinou.  

 

3.3 Pôvod a rozšírenie  
Škodca pochádza z Číny, kde patrí k vážnym škodcom. Do USA bol introdukovaný v 

roku 1996. Prvýkrát bol zistený v Brooklyne v štáte New York. Vzhľadom na fakt, že sa 
jedná o extrémne nebezpečného škodcu, boli už v zimných mesiacoch v roku 1996 prijaté 



opatrenia na zastavenie jeho invázie. V tomto období bolo na jeho úkor spílených a 
asanovaných niekoľko tisíc stromov, prevažne topoľov, vŕb, javorov a pagaštanov konských. 
Od tohto obdobia bolo zaregistrovaných niekoľko ohnísk premnoženia v okolí mesta New 
York. V roku 1998 bol zistený tiež v okolí mesta Chicago v štáte Illinois. V obidvoch 
prípadoch sa škodca dostal do Severnej Ameriky pravdepodobne ako larva alebo kukla v 
dreve, ktoré bolo použité na baliace účely (balenie strojov, palety a pod.). V roku 2001 bol 
zistený už aj v Rakúsku, v roku 2003 vo Francúzku a v Kanade. V Poľsku (2003) a v 
Nemecku (2004) bol v obidvoch prípadoch nájdený  na výsadbách javora Acer palmatum. 

Analýza klimatickej vhodnosti pre tento druh v Európe ukázala, že najvhodnejšími 
miestami pre jeho ďalšie rozšírenie sú južná a centrálna časť západnej Európy. U nás by boli 
pravdepodobne ohrozené najjužnejšie oblasti Slovenska. 

3.4 Lesnícky význam 
Tento polyfágny druh poškodzuje topole (Populus spp.), vŕby (Salix spp.), javory (Acer 

spp.), bresty (Ulmus spp.) a morušu bielu (Morus alba). Napáda nielen oslabené alebo 
mechanicky poškodené jedince, ale i zdravé stromy. Napáda všetky vekové kategórie (hrúbka 
kmeňa cca 10 – 60 cm). Imága často napádajú ten istý strom vo viacerých generáciách, čo 
vedie až k jeho odumretiu. Môže sa vyskytovať tak v porastoch, ako aj v intraviláne miest.  

K prvým príznakom napadnutia patrí zmena farby olistenia (svetlozelená) a postupné 
odlistenie, resp. odumieranie jednotlivých vetiev. Pri silnom napadnutí odumretie celých 
stromov v priebehu 3 – 5 rokov, u niektorých druhov drevín to môže trvať dlhšie. Na kmeni 
sú viditeľné relatívne veľké výletové otvory jasne vychádzajúce z hĺbky dreva, objavujúce sa 
v prvých rokoch v hornej časti kmeňa. Typický je požerok umiestnený hlboko v dreve. 

V jeho pôvodnej domovine Číne je napadnutých okolo 40 % topoľových plantáži (2,3 
mil. ha), ďalej je zamorených  okolo 240 miest v 5 provinciách (230 tis. ha). Odhaduje sa, že 
v jednej provincii bolo spílených asi 50 miliónov stromov počas 3-ročnej  periódy (1991 – 
1993). V USA bolo napadnutých a spracovaných do roku 2001 približne 6833 stromov (New 
York a Chicago). V Rakúsku bolo napadnutých a vypílených 47 stromov (august 2001).  

Zámena je možná v štádiu larvy s inými druhmi fúzačov (Cerambycidae). Na javore si 
možno výletové otvory pomýliť napr. s tými, ktoré spôsobuje drevotoč obyčajný (Zeuzera 
pyrina), ktorého húsenice žerú v dreve výhonkov, konárov a kmeňa. Na breste tiež s druhom 
Saperda punctata. Na topoľoch a vŕbach je zámena možná s vrzúnikom topoľovým (Saperda 
populnea), drevotočom obyčajným (Cossus cossus) a podobníkom sršňovitým (Sesia 
apiformis). Vo všetkých prípadoch sa jedná o zámenu výletových otvorov (ktoré sú zvyčajne 
umiestnené v nižších partiách kmeňa, kým u druhu Anoplophora glabripennis sú umiestnené 
prevažne v hornej polovici kmeňa). Imágo nie je zameniteľné s domácimi druhmi chrobákov, 
čiastočne podobné sú fúzače z rodu Monochamus. 
 
 
3.5 Možnosti ovládania populácie 

3.5.1 Kontrola 
Kontroluje sa prítomnosť škodcu pochôdzkou v ktoromkoľvek ročnom období. 

Viditeľnými príznakmi sú najmä vajíčkové jamky na kôre, larvové chodby v kôre a dreve, 
drvina vypadávajúca z výletových otvorov a drvina pri päte stromu.   
 
3.5.2 Ochrana a obrana  

Spočíva v odstraňovaní a pálení poškodených častí stromov. Ďalšie metódy 
feromónového monitoringu, chemickej a biologickej obrany  sú v štádiu výskumu. 



 


