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Usmernenie k monitoringu lykožrúta severského 
 

Monitoring lykožrúta severského Ips duplicatus Sahlberg (ďalej „ID“) prebiehal od 
roku 2001 do roku 2008 v severozápadnej časti Slovenska. Vzhľadom na vysokú početnosť populácie 
ID v tejto oblasti LOS odporučila od roku 2009 prejsť z monitorovania jeho stavu na prevádzkový boj 
a to tam, kde boli jeho odchyty do lapačov (monitorovacích resp. obranných) v predchádzajúcom roku 
vyššie ako 300 chrobákov na lapač (www.los.sk/id.html).  

Od roku 2009 sa LOS zamerala na monitorovanie výskytu tohto invázneho druhu v menšom 
počte lapačov (spolu cca 80), avšak na rozsiahlejšom území Slovenska. Tieto monitorovacie lapače 
boli inštalované po individuálnej dohode s obhospodarovateľom a odchyty boli spracovávané 
v laboratóriách Strediska LOS v Banskej Štiavnici. 

Pre rok 2010 bude platiť režim z roku 2009. Znamená to, že monitorovanie výskytu lykožrúta 
severského na Slovensku bude prebiehať po individuálnej dohode LOS s vybranými 
obhospodarovateľmi. Výsledky z monitorovacieho a prevádzkového nasadenia lapačov na 
severozápadnom Slovensku sa v roku 2010 nebudú zasielať na vyhodnotenie Lesníckej ochranárskej 
službe (okrem subjektov, s ktorými sa LOS dohodne individuálne). Vyhodnotenie odchytov si vykoná 
každý subjekt samostatne, výsledky je treba využiť pre plánovanie obranných opatrení proti 
lykožrútovi severskému v nasledujúcom roku (počet lapačov, asanačná ťažba).  

Viac informácií o lykožrútovi severskom bude umiestnených aj na stránke www.los.sk. 
Kontaktnou osobou pre konzultácie je Ing. Jozef Vakula, 0902-649 291, vakula@nlcsk.org. 
 
 S pozdravom 
 

                      Ing. Andrej Kunca, PhD. 
                   vedúci Strediska LOS Banská Štiavnica 
 

Príloha:  
- Pokyny pre monitorovacie a prevádzkové nasadenie lapačov proti lykožrútovi severskému Ips 
duplicatus Sahlberg 
- Vyhodnotenie monitoringu lykožrúta severského Ips duplicatus Sahlb. v roku 2009 v Lesoch SR, š.p. 
a niektorých neštátnych subjektoch 


