ochrana lesa
před kůrovci na smrku
pro mensl esní maietky
Ian Lubojacký

Miloš knížek
lan Liška

V obd,obí Posled,ních d,eseti. let se
na územíČeska rozai,nula kůroucoaá kalamita d,oposud nepoznaného rozsahu.

Její příčinouje komplex faktorů přírodního i společenského charaktera,

před,eaším se jed,ná o d,opady extrémní-

ho průběbu pouětrnostních aliaů ue

tlazbě na kriticky ned,ostatek Pracoaních
kapaci,t u sektoru lesního hospod,ářstuí
a cenouy Pád, na trhu s d,řílím.Hlaaním
cílem před,loženého letáku je poskytnout
základní informace k yoblemati,ce ,,boje"

se smrkouymi drulry kůroucůskuPině
tza. d,robnych

alastníkůlesa.

Podle platnÝch znění zákona č. 289/1995 Sb.,

lesní zákon, a whlášky MZe č, 101/1996

Sb.,

,,o opatřeních k ochraně lesď', jsou vlastníci
lesů bez rozdílu povinni provádět taková opatření, aby se předcházelo a zlbránilo působení
škodlir{ch činiteiůna les. při vzniku mimořádn}ch okolností, např. při přemnožení škůdců,ie
vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následkŮ. V praxi to znamená siedovat a evidolzt
vÝskyt škůdců,preventivně bránit jejich vrfuoii

šířenía v případě vzniku škod provádět taková
opatření ochrany lesa, abv se zamezilo jejich
dalšímu pokračování a rozšiřování. Jedná se např
o přednostní provádění nahodilé těžbv, pečiivé
a

vyhledávání, včasnézpracování

a

včasnou

a účinnouasanaci kŮrovci napadených stromů,
R a z s ítb íéu ap ad e ní s m r k a uy ds
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dodržování zíLsad porostní hvgieny apod.

íl

PRiLfiil,s

c0 jE To KŮRoVEc

stromy v porostech a působit jejich plošné odu-

mírání. Vlvoj lýkožrouta smrkového probíhá
na kmenech staršíchsmrků, při přemnožení

V současnosti jsou nejvýznamnějšími živočišnýmiškůdci lesních porostů kůrovci. Jedná

i na mladšíchstromech. Podle počasí jsou brou-

se o bfouk}., 1ejichž vívo1 (v pořadí: vajíčkoJar-

ci aktivní zhruba od poloviny dubna do konce

va-kukla-dospělec) probíhá v lÝku pod kůrou
napadených stromů. Žírem dospělců a larev

nateplotě obvykle

v

114<u

dochází k nevratnému poškození vodi-

září. Y,ínoj iedné generace trvá v závisiosti

6-8 (0)

nace kůrovcových stromů z letního období
předchozího roku.

lDENT!řlKACE sTROMŮ NAPADEiliYcH
KŮRoVcl

týdnů, běhemvege-

tačnílro období se tak rnohou vvvinout dvě až tři

vých pletiv (transport vodných roztoků) napade-

generace

ného stromu, což vede k jeho odumření.

v horních částeclr kmene a v korunách smrků

(v

horských polohách 1-2 generace),

Základem úspěšnéobrany před kůrovci je
včasná identifikace napadenÝch stromů v jarním období; na stojících stromech je prvním

lýkožrouta smrkového zpravidla doptovází, nahrazuje či zastupuje lýkožrout lesklý (2mm)
anaznačné části územístátu dnes již také lýkožrout severský (3,5-4 mm), kterÝ napadá pouze
stoiícístrornv.

#

Dtlspělý brouh tíktlžrou,ttt smrkauého

Zóutrx:é atuory l11kožroula smrkoúbo, tj. nístu, hde
se rodičotštíbrouci Prokausáucl/í kůrou do lýka.

Iizbled dasl ělcti (bxlukťt) lJíkrlžroltkl stwkayébo,
!. serc,l,:;kóbo

c l. lesk!éka.

IrlitQ

na šuPirtát,h kůrj,a u bóze kuene y.,},hanua

né rodičatsfuiai brouk1 lfhožuluta smrkauého ze
zál,rfut.tích ak,otů.
Prlžerky l,ikažrotúa smrkuého c l. lcsklóha Qlo!e), kterc
nnikll,jako tyďerlek ží:uxltličtluskýlcb |:rrlukt7, rl klreu.

Iaul.y, kuk!1 a brouci nrulého ptlkoleuí líkožrou.ta

smrkltého.

pftEVťNc§ NÁpAn§NÍ STHOMŮ {tEsAi
KŮROVCi

Hlavní preventivní opatření spočívá v odstraňování atraktivního materiálu vhodného
rtlzmnožování kůrovcťr. Jde především

k

o včasnézprrcování polomového dřívía odstranění dříví z těžby z lesních porostů před

PoŽerk.y
a

11Íkr;j,g11161

vltrkoú bo

plYi silnélu nál eí u

Plnétn obsazení síronu.

výletem brouků první geneíace,

ti,

do

konce května běžnélro roku. součástí této činnosti je také předepsaná důsledná těžba a asa-

Baretmó mňry, jebličí ,t, korunóch smtků

Přerlsíatt$í maler!ál t|:otln.li k nannožení
kůratcti.

|/1i |9[61.:61 0| rcy.y nouě r.,y1.1i nt$.ylc ll tltls|lělcti lji Ř1l1yy11,,
sercrské]la (tleuo) a l, snrkot.,ého (illato).

n rl,P

c den

f c h ktlr a t c i.

LÝKfižRůUT§M RK*vÝ, §§Vřffi sKÝ
A LESKLÝ

|e

Hlavní hospodářskou dřevinou našich lesů
smrk (cca 50 % rozlolrv lesa). }iejvýznamněj-

ším kůrovcem na snrrku je lýkožrout smrkový.
Brouci jsou velcí cca 5 mm a přednostně napadaií předevšírn poškozené a oslabené stromy
(polomy, čerstvě vytěžcné dříví,stojícíosla-

bené stromy

-

např. suchem), Pokud dojde
k jejich přemnožení, mohou napadat i ostatní

Pokna.1,

LISN]CKÁ

PF"ACí 4l2a19

/^.

pŘíl-otíA t-J
r.i.*t

jehličí)a nástedně

svmptomem napadení přítomnost tzv. drtinek

doby opatlu ,uOtt.

na patě kmene, které připomínají mletou kávu.

neprodleně asanovat, í1. l,abránií dokonČení
vlvoje nové geneface brouků a jejich vÝletu

ze přípravky určené pro tzv. neprofesionální
použití.Přípravky je nutné aplikovat zísadně

vázené často výrony pr.vskvřice (v případě osla-

z napadených stromů,

bení stromů suchem ke smolení obvl,kle nedochází). O něco později začínáopadávat světle

Larvv a kukl1,, tzr,. bílá stadia, je rnožné
účinněhubit mechanickv (ručnímodstraněním kůrr škrabákv. atlaptér,y na motorovou

podle pokynťr uvedených na etiketě přípravku,
ab,v nedošlo k ohrožení zdraví osob a necílových organismů nebo životníhoprostředí.

pilu, odkorňovacími hlavicemi těžebníchstro-

na skládku mimo

Na kmenl se současně objevují tzv. závrtv,

dopro-

zelené ;ehličí.Opad rezavého iehličía kůry
z kmenů 1iž signalizuje pokročilý stupeň vývoje
nové generace kůrovců.

o

jů * harvestorů, mobilními odkorňovacími
zařízeními.

ochranu rostlin, mohou osobně používatpou-

Pouhý odvoz kůrovcového dřívíz lesa (např.
les nebo na,,dvůr" či ,,zahra-

du" vlastníka) není asanačnímetodou! Z takto
skladovaného dříví mohou nově vylíhlíbrouci
snadno přelétnout zpět do lesa, Kombinací aktivního letu a unášení vzdušnými proudy (větrem)

A§Ar\,AťE ruApADE NÝC}.t sTRůM tj

jsou totiž kŮrovci schopni přesoul,at senayzdále-

nosti i několika kilometrů! při kalamitnírrt stavu

Stromy napadené kŮrovci nelze zachránit! Je
nutné je urychleně pokácet (nejpozděli do

kůrovcůje však akceptovatelný odvoz kůrovcového
dříví ke zpracování, kdyvčasná a účinná asanace

proběhne

u

zpracovatele nebo na náhradních

skládkách mimo

,lsott-li pod kůrtlu již tzt. žlutíhrrluci nebrl

hněií llrtnrci ntlúl:o Pokolení, ;ie

sútlc

t.,hctlně|ší Prouést

chemickou asanctcí,

e htkly kůrouců, t.zt. llílá statJía, je nožné
liči.nnězahubit rldkorněním naPadetúbtl tlř,hlí.

l,tml.,t

le s.

NÁ§LEDNÁ 0PATŘFNí V
VY§KYTU KŮRoVc{J

01-1Nl5e iCH

Zejména mimo kalamitní kůrovcové oblasti je dťrležitézbavovat olrniska žíruv po,
rostech zbytkovÝch populací kůrovců(tzv.
dočišťování),K tomuto účelusloužíodchytovázařízení jako např. feromonové lapače,
lapáky a otrávené lap/a,kv, Zásaďv jejich po-

užitía stanovování počtůtéchto zaŤízení
jsou dánv příslušnou 1egislativou a vl,daný-

mi pokyny ochranv lesa, Vlastník lesa

se

v této věci můžetaké obrátit na svého od-

borného lesního hospodáře nebo např.
L|llemi&y asanomné dřiuí ubženéna skkíclce,

Ru čltě o dka

yóM

na pracovník1, Lesní ochranné služby (viz
kontakty na aúory níže).

tlřít, í.

{.] h e

m i c ká

ct s tt n tt c

iasehtickíltísítí,
Odlaorňrluáxí adaPléren na notororau

piltl

e s k! á

t1 k1 cl říu

í za

k

ryt ún

Jsou-li pod kůrou již líhnoucí se brouci
(tzv. žlutíaž světle hnědí brouci),

1e

vhodněiší

než odkornění provést chemickou asanaci povo1enýrni přípravkv ze skupinv insekticidů. Tato

Kůrouto yó llwtlla odkarněná Pře t.vížněPonocí

adaPtél,u uct rnctororau P!lu.

4l20l9

Lt:ltcxt Pnacl

činnost je obvykle íealizován^ prostřednictvím povrchového postřiku kůry, nejčastěji
ťučnímzád,ovým postřikovačem. Pokud
vlastníci ne'sou dťžiteliosvědčení 0 odbOrné

způsobilosti pro nakládání s přípravkv na

1;lpyxlx.nyg7l.f

lapač {!1p nárazoli štěrbinoy{)

a ukllzka.feromonauýcb

cdparníků.

nát,nad t Podobě

PŘít,OriA

BoDsVÝ souHRI{ čtruNosrívlasrruír*p§DLE ROčNícHonnosí

zimní

období

Letní a p§dzirnní období

Jarní období

Důsledné vyhled áviní, téžba a asanace

kůrovcových stromů z 1etního, příp.
podzimního období předchozího roku,
činnost dokončit nejpozděii do konce
března|

Základem úspěšnéobranypřed kůrovci je včasná
identifikace nově napadených stromů v jarním období

Všechny síl1, soustředit na včasné

(běhern dubna a května, ve lryššíchpolohách i v čerrynu).

kůrovcových stromů vzniklph během
druhého (a případně třetího) rojení

Stromv je po jejich nalezení nutno co nejrychleji

pokácet a asanovat

-

nejpozději do doby opadu světle

a včasnou a účinnoulsanaci

kůrovců.
Na pozdě|ší dobu odložit těžbu

0dstraňování atraktivního materiálu

zeleného iehličí!

vhodnélro k rozmnožování lýkožroutů
(polomová hmota, wtěženédřívív kůře,

V nekalamitních oblastech umístit ve zpracovaných

těžební zbytky), činnost dokončit

předchozího roku potřebné množství odchytových

nejpozději do konce května!

rlhledávání

ohniscích žíruz letního (podzimního) období

zařízení (Lapítkinebo lapačů),s cílem maximáIně
redukovat množství brouků při jarním rojení.
Na kalamitních majetcích, kde množství kůrovcového

dříví z minulého roku průměrně překračuje 10 m3,/ha,
již aplikace odchvtových zaíízeníztrácí význam. Na

,,kŮrovcových souší" (tj, stromů, které již

neskýtají podmínky pro vývoi apřežívání
kůrovců) z prvního tojení, nachinelí-li
se v porostech (nemělo by k tomu však

docházet!), Jejich téžba již nemá žádný
efekt na tlumení populace kůrovců
a z pohledu ochrany lesa pouze neúčelně

odčerpává kapacity.

těchto majetcích je nutné soustředit všechny síly na
těžbu a účinnou asanaci co největšího množství

napadenÝch stojících stromů.

Diagram cbranných apatření {těžby a a§afrace kůrovcových stromů}
hlavní období činnosti
vedlejšíobdobí činnosti

*vyhledávání a zpracování aktivních kůrovcových stromů, tj. stromů, které ještě neopustili brouci nového
pokolení

aDRojE PODROBNřjŠícH truronnnacÍ
K DANÉ PROBLEMAT|CE

K problematice ochrany lesa před kůrovci

Dalšívariantou je obrátit se na pracovní-

ky lesní ochranné službv, kteří bezplatně
pondí, jak postupovat. Kontakty i mnoho
dalších užitečnýchinformací a materiáltt

existuje širokéspektrum zfuojů informací. Zá-

\zenalézt např. na internetových stránkách:

kladní možností je obrátit se na svého odborného lesního hospodáře (OtH), Ten nejenže po-

www.vulhm.czllos.

skytne vlastníku lesa potřebné inftlrmace
z oblasti ochran1, lesa před kůrovci, ale jeho

VYBRANA LlTERATi.iRA

úkolem je, jak stanoví lesní zákon, celkově zabezpečit vlastníku lesa odbornou úroveň hospo-

daření v lese. Povinností vlastníka lesa je pak
činnosti související s hospodařením v lese zajišťovat v součinnosti s O[H.

Vlastník 1esa

a

0[H bv

tedy měli vzítjemnéaktivně spolupracovat. Informace o místně příslušnémOLHIze získat na
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Příslušnípracovníci těchto úřadůse pak mohou
stát dalšírn zdrojem potřebnÝch informací.

prac oui ště F ryy de k - Míste k,

Zahradník P. & Gerákoaá II. 2010: Iýkožrout
stnrkou!. Ips tlpoqraphus (L). Iesnická Práce, 89

(12)-Příloha:8s.

Zahradník P. & KnížekM. 2007: Kůroaco,uá kttlamita - otázk1 a odpouědi. Iesnická ptáce,

(5)

Příklha,8

s.

Na Půstkách 39, 738 01 Frýdek-Místek
Ittg.

Miloš Knížek, Ph.D.
Ing.

SJlmpto-

m! na\adení stromů kůrouci ue smrkot:lfcb Porostech. Lesnickáprílce,97 (5) - Pt'íloba,1 s,
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