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Navrhovaný projekt on-line 
monitoringu podkôrneho 
hmyzu je vykonávaný v 
spolupráci s Lesmi SR š.p. a 
je súčasťou riešenia 
„Programu monitorovania 
hmyzích škodcov a hubových 
patogénov“. 

V rámci tohto Programu sa 
zabezpečuje už 8. rok 
monitoring lykožrúta 
severského (od r. 2001),

14. rok monitoring mníšky 
veľkohlavej. 

Pripravuje sa monitoring 
podpňovky smrekovej. 



ÚČEL MONITORINGU

• Presnejšiu prognózu vývoja týchto škodcov 
• Efektívnejšiu ochranu a obranu
• Poznanie stavu populácie v oblasti ešte pred 

jeho premnožením
• Zmeny jeho populačnej hustoty a dynamika 

vývoja, ktorými reagoval na meniace sa 
klimatické podmienky 

• Priblíženie problematiky a vážnosti situácie 
verejnosti



Na dosiahnutie účelu 
monitoringu je potrebný 

jednotný systém 
monitorovania umožňujúci 

vzájomné porovnanie a 
vyhodnocovanie.



Monitoring lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého

• Lapače umiestniť na plochách vyťažených poslednú
zimu s minimálnou rozlohou 0,2 ha

• Lapače na odchyt lykožrúta smrekového a lykožrúta 
lesklého môžu byť umiestnené na jednej lokalite, avšak 
ich vzájomná vzdialenosť musí predstavovať minimálne 
30 metrov.

• Lapače určené na monitoring musia byť od 
prevádzkových lapačov vzdialené minimálne 50 
metrov. 

• kontrolované v dvojtýždňových intervaloch vždy 
v pondelok alebo v utorok daného týždňa 

• Namerané údaje o odchytoch budú zaznamenávané
v ml (cm3), pričom sa označí, či bola vzorka mokrá
alebo suchá.



Monitoring lykožrúta severského
• Monitoring lykožrúta severského prebieha v 13 okresoch 

Žilinského a Trenčianskeho kraja od roku 2001. 
Vzhľadom na jeho expanziu máme záujem zistiť jeho 
rozšírenie aj mimo známeho areálu rozšírenia na 
Slovensku, do ďalších 15 okresov. 

• Lapače sa umiestnia podobne ako na lykožrúta 
smrekového, t. j. pri porastových stenách, avšak vo 
vzdialenosti min. 20 m a najviac 40 m od porastovej 
steny. 

• Do lapačov pre monitoring sa použijú výlučne 
feromónové odparníky na lákanie lykožrúta severského
(ID-Ecolure) 

• Odbery z lapačov vykonávať počas štvormesačnej 
sezóny a vzorky zasielať na LOS v Banskej Štiavnici

• Negatívne hlásenia (nezaslanie vzorky) sa budú
považovať za nevykonanie odberu, pretože sa do 
lapačov vždy odchytia aspoň iné, necieľové druhy 
hmyzu. 



OZ IT PC ID
Považská Bystrica 5 5 0

Čadca 8 8 0

Námestovo 10 10 0

Žilina 11 11 0

Slovenská Ľupča 4 4 1

Čierny Balog 4 4 0

Beňuš 5 5 1

Liptovský Hrádok 12 12 2

Prešov 7 7 3

Rožňava 3 3 1

Bardejov 2 2 1

Košice 2 2 1

Rimavská Sobota 2 2 1

Kriváň 2 2 1

Žarnovica 1 1 1

Revúca 0 0 1

Prievidza 0 0 1

Spolu 17 OZ 78 78 15



Výsledky na stránke

http://www.los.sk
resp.

http://wags.nlcsk.org/lp/vystup.aspx

Ďakujem za pozornosť
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