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� Národné lesnícke centrum
� Lesnícky výskumný ústav Zvolen
� Stredisko lesníckej ochranárskej služby

Banská Štiavnica



OLH 2

Situácia na Slovensku - vývoj náhodných ťažieb
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Podkôrny hmyz na Slovensku
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Podkôrny hmyz na Slovensku
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Situácia na Slovensku – podkôrny hmyz

Kraj Napadnuté Spracované Ostáva spracovať
[m3]

Banskobystrický 887 462 704 642 182 820
Bratislavský 286 286 0

Košický 481 874 376 320 105 554
Nitriansky 3 160 3 160 0

Prešovský 496 452 386 468 109 984
Trenčiansky 67 132 65 546 1 586
Trnavský 1 565 1 565 0

Žilinský 1 678 146 1 353 196 324 950

Spolu 3 616 077 2 891 183 724 894
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Situácia na Slovensku – podkôrny hmyz

Druh škodlivého činiteľa

Počiatočný stav k 
1.1.2010

Prírastok za rok 
2010

Napadnuté Spracované Ostáva

[m3]

Lykožrút smrekový 961 579 2 488 787 3 450 366 2 737 274 713 092
Lykožrút lesklý 7 018 74 956 81 974 75 406 6 568

Drevokaz čiarkovaný 30 550 580 580 0
Podkôrniky na 
borovici 94 1 279 1 373 1 373 0
Podkôrnik dubový 27 2 535 2 562 2 442 120
Lykožrúty na jedli 26 2 264 2 290 2 290 0
Lykožrút 
smrekovcový 0 1 482 1 482 1 482 0
Iný podkôrny hmyz 14 475 60 883 75 358 70 244 5 114
Iné biotické 0 92 92 92 0
Spolu 983 249 2 632 828 3 616 077 2 891 183 724 894

Drevina

Počiatočný stav k 
1.1.2010

Prírastok za rok 2010 Napadnuté Spracované Ostáva spracovať

[m3]

ihličnaté 983 222 2 628 657 3 611 879 2 887 105 724 774

listnaté 27 4 171 4 198 4 078 120

Spolu 983 249 2 632 828 3 616 077 2 891 183 724 894
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Podkôrny hmyz na Slovensku
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V SR žije cca 110 druhov podkôrnikov. Z toho len 3-4 sú tzv. „agresívne druhy“ 
nebezpečné pre smrek. Podobná bionómia.

Najnebezpe čnejšie druhy na smreku

Lykožrút smrekový
Ips typographus

Lykožrút severský
Ips duplicatus

Lykožrút smrečinový
Ips amitinusLykožrút lesklý

Pityogenes chalcographus
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Ips typographus
- lykožrút smrekový
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Pityogenes chalcographus
- lykožrút lesklý
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Ips amitinus
- lykožrút smrečinový
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Ips duplicatus
- lykožrút severský
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Počas jedného roka splodí jedna samička 
cca 30 000 potomkov (pri troch generáciách, ak v každej prežije 50 jedincov).   

Podkôrny hmyz
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15.5.2006

Podkôrny hmyz

Lykožrút smrekový

Prvé nalietajú samčeky

Komunikácia -
zmes agregačných 
feromónov, ktorých 
pomer sa mení
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K zahubeniu smreka dochádza po 
prerušení vodivých pletív larvami

Podkôrny hmyz

Lykožrút smrekový
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stojace stromy

Aktívny chrobačiar:

znaky aktivity lykožrúta

•Podľa prítomnosti závrtov v bazálnej časti kmeňa- 1,3-1,5m
•Výskyt drviniek na päte kmeňa - počas celej sezóny
•Výrony živice na povrchu kmeňa, začiatok koruny

Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykožrút smrekový
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stojace stromy

znaky aktivity ďatľov

•Odlupovanie kôry- začiatok koruny, štádium larvy, 
kukly a žltého chrobáka
•Najlepšie v zimných mesiacoch

Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykožrút smrekový

Aktívny chrobačiar:
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zlomy a vývraty

Aktívny chrobačiar:

Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykožrút smrekový
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stojace stromy

znaky stresu stromu

•Farebné zmeny ihličia, najskôr žlté, neskôr červené a na 
koniec opadáva

Aktívny chrobačiar:

Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykožrút smrekový
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stojace stromy
Sterilný chrobačiar:

Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykožrút smrekový
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Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykožrút lesklý

Strom javiaci charakteristické 
znaky napadnutia lykožrútom 
lesklým

Strom javiaci charakteristické 
znaky napadnutia lykožrútom 
smrekovým
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Opatrenia na zastavenie kalamity

� včasnosť, rýchlosť a dôslednosť spracovania kalamity

�komplexné veľkoplošné ochranárske opatrenia

� ochrana lesa na I. mieste - v silno postihnutom území
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Opatrenia

�urýchlene spracovať drevo vhodné pre vývoj podkôrneho hmyzu 

�dôsledne vykonávať asanáciu napadnutého dreva 

�pri chemickej asanácii používať bodovú aplikáciu insekticídov

�naletené drevo na skladoch chemicky ošetriť, alebo odkôrniť;

�nevykonávať úmyselnú ťažbu okrem prebierok do 50 rokov;

Opatrenia na zastavenie kalamity
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�zamestnať potrebný počet odborných pracovníkov na vyhľadávanie, 
vyznačovanie a evidenciu náhodných ťažieb;
�inštalovať lapače a lapáky podľa STN 48 2711.
�prísna kontrola orgánmi štátnej správy LH
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Nevhodne umiestnený lapač

cca. 3m

Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykožrút smrekový
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- Správne zastrihnú ť odparník 
(v smere nožníc po zásek)

- Odparník umiestni ť pod 
selekčnú sie ťku

- Odparníky doklada ť a nie 
vymie ňať

-Dbať na záručnú lehotu, 
trvanlivosti odparníka

Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykožrút smrekový
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Východnianski drevorubači
v období 1. ČSR na Podbanskom.



Drevokaz čiarkovaný

• Skoré rojenie (v nižších 
polohách už aj koncom marca, vo 
vyšších až koncom mája), jedna 
generácia za rok – univoltný druh, 
monogamný
• Nalietava na neodkôrnené drevo
• D. čiarkovaný patrí do skupiny 
tzv. ambróziových chrobákov, v 
chodbách, ktoré prenikajú rôzne 
hlboko v závislosti na hrúbke  
napadnutého dreva, si škodca 
"pestuje" ambróziovú hubu 
Trichosporium  ferrugineum
• jej hýfami  a spórami sa živia 
dospelce a larvy 
• pre rast tejto huby je potrebná 
dostatočná vlhkosť dreva,  
minimálne 54 %, preto nalietáva 
predovšetkým na drevo v kôre.

Drevokazný hmyz na ihličnatých drevinách



Drevokaz čiarkovaný

Drevokazný hmyz na ihličnatých drevinách



Drevokaz čiarkovaný

•Porasty hrubšie ako 15 
cm, na vlhkejších 
lokalitách s vyšším 
výskytom pôdnych 
saprofitických 
a parazitických húb 
a hnilôb. 
•Porasty s vyšším 
výskytom odumierajúcich 
stromov z dôvodu 
oslabenia fyziologickým 
stresom
•Okolie skládok dreva.

•Pre tohto škodcu sa používajú rovnaké typy lapačov 
ako pre lykožrúty, rozdiel je iba v type odparníka. 
•Odparníky sa inštalujú tesne pred rojením čo je cca 
v 11. až 12 .týždni.  
•Doba účinnosti najčastejšie používaného odparníka 
XL- Ecolure je 9 týždňov.
•Bezpečná vzdialenosť umiestnenia lapača od 
najbližšieho atraktívneho dreva je 15 m. 

Drevokazný hmyz na ihličnatých drevinách



Lykožrút jedľový –Pityokteines curvidens

Podkôrny a drevokazný hmyz na jedli

• Rojí sa v apríli až máji, má obyčajne dve generácie za rok
• Vyvíja sa pod kôrou silnejších, starších jedlí, v spodnej 
časti kmeňa, 
• Má charakteristický tvar požerku, nedá sa zameniť s inými 
druhmi na jedli
• Obrana sa vykonáva spravidla iba asanáciou naletených 
kmeňov, prípadne kladením lapákov



Lykožrút malý (korunový) – Pityokteines vorontzowi
Lykožrút prostredný (jedlinový) – Pityokteines spinidens

•Oba druhy majú podobnú bionómiu 
ako predchádzajúci lykožrút jedľový
•L. prostredný nalietava na 
podkorunovú časť silnejších stromov
•L. malý nalietava do koruny a vetiev 
jedlí
•Tieto tri spomínané druhy sa často 
vyskytujú na jednom strome
•Obrana – odstraňovanie zvyškov po 
ťažbe, pálenie haluziny, odvoz 
naletených kmeňov

Podkôrny a drevokazný hmyz na jedli

Na jedli ešte škodia technický 
škodcovia, ako sú fúzače z rodu 
Tetropium, blanokrídlovce z čeľade 
Siricidae a drevokazné mravce z rodu 
Camponotus.



Lykožrút smrekovcový –Ips cebrae

Podkôrny a drevokazný hmyz na smrekovci

• Rojí sa v apríli až máji, bionómia 
podobná l. smrekovému, 

• Má dve generácie za rok
• Požerok hviezdicovite usporiadaný, 3 – 5 

materských chodieb
• Škodí aj zrelostným žerom imága v 

korunách starších smrekovcoch, v dreni 
výhonkov

• Stromy strácajú mladé výhonky a 
chradnú

• Napadnuté stromy neskoro rašia, majú 
preriedenú korunu a na kmeni je 
viditeľný výron živice

• Výnimočne môže naletieť aj smrek
• V súčasnosti veľmi hojný vo Vysokých 

Tatrách, na kalamitných holinách napáda 
ponechané výstavky smrekovca

• Kalamitne sa  v minulosti premnožil i na 
Poľane



Najvýznamnejšie druhy podkôrneho hmyzu na 
borovici

• lykožrút vrcholcový (Ips acuminatus)
– je najmenším zástupcom rodu Ips

– kalamitne sa vyskytuječasto na miestach
po lesných požiaroch a v blízkych
porastoch borovice lesnej

– na zadnom okraji kroviek sú tri páry
zúbkov, z ktorých je tretí - dolný najväčší

– požerok je charakteristický hviezdicový s
hlboko zarezanými chodbami do beľového
dreva, upchatých drvinou z trusu



• lykožrút vrcholcový (Ips acuminatus).

– významne sa podieľa na prenose húb z rodu 
Ceratocistys, ktoré zapríčiňujú modranie dreva



• lykožrút vrcholcový (Ips acuminatus)

– je sekundárnym škodcom, no pri premnožení napáda i 
zdravé stromy, po polomoch, prísuškoch a lesných 
požiaroch

–obsadzuje najmä vrcholce borovíc a tenšiu hmotu



Podkôrny a drevokazný hmyz na borovici

Lykokaz borovicovýTomicus piniperda

•Rojí sa veľmi skoro na jar, často už v marci a apríli.  
•Samička nalietava na kmene borovíc rôznych druhov, kde vyžiera zvislé chodby. 
•Závrt lykokaza borovicového je zreteľný podľa kôpky hnedočervených drviniek.
•Zrelostný žer mladých imág je oveľa škodlivejší ako žer lariev v lyku
•Na kontrolu výskytu škodcu sa používajú lapáky, pre tento účel sa rúbu stredne hrubé 
borovice s dostatočne hrubou borkou, a to v priebehu zimného obdobia, najneskôr vo 
februári.



Podkôrny a drevokazný hmyz na borovici

Lykokaz borovicovýTomicus piniperda



Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykokaz borinový Tomicus minor

•Rojí sa veľmi skoro na jar, často už v marci a apríli.  
•Samička nalietava na tenšie časti kmeňov borovíc a na 
vetvy.
•Požerok má obyčajne tvar dvojramennej svorky, 
uloženej naprieč osi kmeňa, s materskými chodbami 
dlhými 6 - 10 cm a s riedkymi krátkymi (2 - 3 cm) 
larválnymi chodbami.
•Zrelostný žer mladých imág je oveľa škodlivejší ako 
žer lariev v lyku.
•Na kontrolu výskytu škodcu sa používajú lapáky s 
tenkou kôrou, pre tento účel sa rúbu stredne hrubé 
borovice a to v priebehu zimného obdobia, najneskôr vo 
februári.



Lykokaz borinový Tomicus minor

Najvýznamnejšie druhy podkôrneho hmyzu na 
borovici



Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykokaz borinový Tomicus minor



Podkôrny a drevokazný hmyz

Lykokaz borinový Tomicus minor
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Podkôrny hmyz na Slovensku



Tvrdoň smrekový –Hylobius abietis

•Samička kladie vajíčka na 
čerstvé pne ihličnatých drevín, 
kde sa i vyvíja larva, ktorá je v 
tomto štádiu neškodná.
•Škodí imágo svojím 
zrelostným žerom
•Vývoj trvá od 4 do 15 
mesiacov
•Plošný žer imág lievikovitého 
tvaru, najskôr tesne nad 
koreňmi, neskôr po celom 
kmienku
•Škodí na všetkých ihličnatých 
drevinách
•Vo vysokých Tatrách lokálne 
premnožený po vetrovej 
kalamite, silne atakuje 
sadenice limby

Tvrdone a lykokazy ako škodcovia sadeníc



Tvrdoň smrekový – Hylobius abietis

•STN 48 2712 Ochrana lesa proti tvrdoňom a 
lykokazom
•Kontrola poškodenia na sadeniciach sa vykonáva 
na 50 sadeniciach na 1 ha (5 plôch po 10 sadeníc)
•Slabý stupeň – do ¼ obvodu kmienka
•Silný stupeň – nad ¼ obvodu kmienka
•Viac ako 5% smrekových sadeníc má silné 
poškodenie (BO nad 10%) ide o silný stupeň 
poškodenia, treba chemicky zasiahnuť

•Viac ako 5 imág na lapacie zariadenie a deň je 
treba pristúpiť k chemickej obrane.

Tvrdone a lykokazy ako škodcovia sadeníc



Lykokaz pňový – Hylastes ater
Lykokaz sadenicoý – Hylastes cunicularius

•Pňový – borovicové pne, sadenicový – smrekové pne
•Generácia sa vyvíja 1-3 roky
•Poškodenie - kanáliky s ostrými hranami, často i v 
koreňoch a v dolnej časti kmienka
•Je taktiež viazaný na čerstvé pne a zostatky po ťažbe
•STN 48 2712
•Kontrola lapacími polenami, 1m, hrúbka 8-12 cm, 10 
ks/1ha, z časti zapustené do zeme, 

Tvrdone a lykokazy ako škodcovia sadeníc



Lykokaz pňový – Hylastes ater, Lykokaz sadenicoý – Hylastes cunicularius

Tvrdone a lykokazy ako škodcovia sadeníc
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Jozef Vakula

... ďakujem za pozornosť


