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LESNICK¯ V¯ZNAM A ROZ·Í¤ENÍ

L˘koÏrout leskl˘ - Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) patfií 

do fiádu broukÛ (Coleoptera), ãeledi kÛrovcovit˘ch (Scolytidae). Je jedním ze

sedmi zástupcÛ tohoto rodu u nás.

L˘koÏrout leskl˘ ‰kodí zejména v mlad‰ích porostech, tyãkovinách 

a tyãovinách, ale v posledních dvou desetiletích se stále ãastûji projevuje jako

‰kÛdce i v porostech star‰ích, a to pfiedev‰ím v oblastech s v˘razn˘m imisním

po‰kozením porostÛ a v okolí vût‰ích mûstsk˘ch aglomerací nebo prÛmyslo-

v˘ch komplexÛ (zdroje zneãi‰tûní ovzdu‰í). Jeho v˘znam narÛstá za dlouhotr-

vajících nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek (napfi. sráÏkov˘ deficit apod.).

Jde o ‰kÛdce sekundárního a fyziologického. Pfiednostnû obsazuje materi-

ál ãerstvû odumfiel˘, pfiíp. odumírající. Teprve pfii pfiemnoÏení mÛÏe napadat

i zdánlivû zdravé stromy, kde jeho poÏerky pfieru‰ují vodivá pletiva, coÏ zpÛ-

sobuje následné odumírání ãástí stromÛ (vûtve, vr‰ky) nebo cel˘ch stromÛ.

Ve star‰ích porostech obsazují brouci pfiedev‰ím vrcholové partie stromÛ se

slabou kÛrou a vûtve. Pfii pfiemnoÏení se v‰ak roz‰ifiuje i do spodních partií.

V mlazinách napadá celé stromky.

Nejãastûji jej nalézáme na smrku ztepilém, ale napadá i nûkteré dal‰í dru-

hy smrku (u nás napfi. smrk pichlav˘), dále modfiín opadav˘, borovici lesní 

a dal‰í borovice - vejmutovku, blatku, kleã, borovici ãernou.

Je ‰iroce roz‰ífien témûfi po celé Evropû, na Kavkazu, na Sibifii aÏ po Koreu

a v Japonsku. U nás se vyskytuje v‰ude ve smrkov˘ch, ale i borov˘ch poros-

tech, bez ohledu na nadmofiskou v˘‰ku.

Ve smyslu vyhlá‰ky MZe âR ã. 101/1996 Sb., kde v § 3 je l. leskl˘ uve-

den jako kalamitní ‰kÛdce, je pro nûj stanoven:

Základní stav - takov˘ poãetní stav l. lesklého, kdy objem napadeného

dfiíví z pfiedchozího roku nedosáhl 1 m3 na 5 ha smrkov˘ch porostÛ a nedo-

‰lo k vytváfiení ohnisek.

Zv˘‰en˘ stav - takov˘ poãetní stav l. lesklého, kdy objem napadeného dfií-

ví v prÛmûru pfiekroãil 1 m3 na 5 ha smrkov˘ch porostÛ a dochází k vytváfie-

ní ohnisek.

Kalamitní stav - takov˘ poãetní stav l. lesklého, kdy dochází k rozsáhlé-

mu po‰kození porostÛ.

POPIS V¯VOJOV¯CH STADIÍ A POÎERKU

Vajíãko je drobné, kulaté, bûlavé. Larvy jsou bûlavé, rohlíãkovitû zahnu-

té, beznohé, v posledním instaru 2,7–3 mm dlouhé. Kukla je volná, bílá.

Dospûlec je 1,6–2,8 mm velk˘, krátce válcovit˘, hnûdoãern˘, leskl˘,

nûkdy je ‰tít ãern˘ a krovky smolnû hnûdé. Samci mají ploché, fiídce teãko-

vané ãelo, samice má na ãele mezi oãima hlubokou, pfiíãnû oválnou jamku.

·tít je na pfiedním okraji hrbolkovan˘, vzadu fiídce a silnû teãkovan˘, leskl˘.

Prostfiedkem ‰títu prochází podéln˘, hladk˘ a leskl˘ k˘l. Krovky jsou silnû

lesklé, fiídce a velmi jemnû teãkované. Teãky jsou fiazeny do fiádek. Mezir˘-

Ïí jsou ‰iroká, hladká a lesklá. Skosená záì krovek je podél ‰vu prohloubená

a po stranách je opatfiena tfiemi páry zubÛ. U samcÛ jsou zuby kuÏelovité, ost-

fie zakonãené, od sebe stejnû vzdálené, u samic jsou tyto zuby tvofieny pouze

mozolovit˘mi hrbolky. Nohy a tykadla jsou hnûdavé.

PoÏerek je hvûzdicovit˘. Skládá se ze snubní komÛrky, která je u smrku

vyhlodána v l˘ku, u borovice se zafiezává aÏ do bûle, a dále ze 3–6 (8) mateã-

n˘ch, mírnû zproh˘ban˘ch chodeb. Mateãné chodby jsou zpravidla 2–6 cm

dlouhé a 1 mm ‰iroké. Larvové chodby jsou dlouhé 2–4 cm a jsou velmi husté.

ZPÒSOB ÎIVOTA

Rojení nastává v niÏ‰ích polohách zpravidla koncem dubna aÏ zaãátkem

kvûtna, ve vy‰‰ích polohách pak bûhem kvûtna, obdobnû jako u l˘koÏrouta

smrkového, za dnÛ, kdy prÛmûrná teplota pfiesahuje 16°C (vlastní let probí-

há pfii teplotách nad 20°C).

Jako první na stromy nalétávají samci. Vyhlodají snubní komÛrku 

a zaãnou produkovat agregaãní feromon, kter˘ obsahuje jako hlavní úãinnou

látku chalcogran (2-ethyl–1,6- dioxaspiro[4.4]nonan). Za samcem pfiilétá

následnû zpravidla 3–6 (8) samic, které hlodají ze snubní komÛrky hvûzdico-

vitû uspofiádané mateãní chodby a do jemn˘ch postraních záfiezÛ tûchto cho-

deb kladou jednotlivû vajíãka. Bûhem zhruba 7 dnÛ vyklade samiãka v prÛ-

mûru 10–26 vajíãek. Larvy se líhnou postupnû, jak byla kladena vajíãka. Po

ukonãení Ïíru, kter˘ trvá 4–6 t˘dnÛ (v závislosti na teplotû), se larvy kuklí.

Kukelní komÛrka je v kÛfie. Koncem ãervna se jiÏ objevují první brouci, kte-

fií po ukonãení zralostního Ïíru, jenÏ nejãastûji probíhá zpravidla v místû v˘vo-

je, nalétají na stromy a zakládají druhou generaci. Za pfiízniv˘ch podmínek

mÛÏe l˘koÏrout leskl˘ zaloÏit v niÏ‰ích polohách 3 generace, ve vy‰‰ích polo-

hách pak dvû. Za nepfiízniv˘ch podmínek (chladné a de‰tivé jaro) pak o jednu

generaci ménû. Období vegetaãního klidu pfietrvává jako larva, kukla nebo

dospûlec. Zimování probíhá zpravidla v místû v˘voje, ale mÛÏe se uskuteãnit

také v místû náhradního zralostního Ïíru nebo v hrabance.

L˘koÏrout leskl˘ upfiednostÀuje pro svÛj v˘voj slab‰í materiál - vûtve, hor-

ní ãást kmene. Pouze v˘jimeãnû se vyvíjí i v silnûj‰ím materiálu (zejména smr-

ku). Nejhojnûj‰í je proto v tyãkovinách a tyãovinách. Ve star‰ích porostech

osidluje pfiedev‰ím koruny. Po snûhov˘ch nebo vûtrn˘ch polomech dochází

ãasto k jeho pfiemnoÏení ve slab‰ím dfievû a nalétává pak i na stojící okolní

stromy, které pfii silném napadení odumírají. Obdobnû k tomu mÛÏe dojít i na

lokalitách, kde probíhala tûÏba a kde je soustfiedûn tûÏební odpad.

P¤IROZENÍ NEP¤ÁTELÉ

Mezi nejv˘znamnûj‰í predátory l˘koÏrouta lesklého patfií brouk 

z ãeledi Temnochilidae, kornatec dlouh˘ (Nemozoma elongatum Latr.). Ten-

to brouk je úzk˘, válcovit˘, takÏe mÛÏe snadno prolézat chodbami 

l. lesklého, kde se Ïiví jeho larvami. V pomûrnû vysokém poãtu b˘vá nalézán

v odchytech l. lesklého ve feromonov˘ch lapaãích, kde jeho podíl mÛÏe ãinit

aÏ 4 % odchytu l. lesklého. Dal‰í predátofii z fiádu broukÛ, i kdyÏ jiÏ ménû

v˘znamní, jsou z ãeledi stfievlíkovit˘ch (Carabidae), drabãíkovit˘ch (Staphi-

linidae), mr‰níkovit˘ch (Histeridae), potemníkovit˘ch (Tenebrionidae), pest-

rokroveãníkovit˘ch (Cleridae), lesknáãkovit˘ch (Nitidulidae) a jim pfiíbuzné

ãeledi Rhizophagidae.

V˘znamné jsou i nûkteré druhy dvoukfiídl˘ch (napfi. z rodu Medetera) 

a blanokfiídl˘ch (napfi. chalcidka Psychophagus abieticola Ratz. nebo lumãí-

ci rodu Spathius, Ecphylus a Cosmophorus), jejichÏ larvy parazitují na vajíã-

kách, pfiípadnû larvách l. lesklého. Na dospûlcích parazitují roztoãi (napfi.

Vlevo sameãek, vpravo samiãka l˘koÏrouta lesklého (zvût‰eno 25x)

Vlevo zadní ãást krovek sameãka, vpravo samiãky l˘koÏrouta lesklého



AKTUALIZOVAN¯ DOTISK 2003

LESNICKÁ PRÁCE III3/97

Uropoda polysticta Vitzth.) nebo cizopasné hlístice (napfi. zástupci rodÛ

Panagrolaimus nebo Parasitophelenchus).

Nemal˘ v˘znam, zejména za vlhkého poãasí, mají i rÛzné entomopato-

genní houby, obdobnû jako u jin˘ch zástupcÛ ãeledi kÛrovcovit˘ch.

KONTROLA

L˘koÏrout leskl˘ se kontroluje okulárnû a pomocí lapákÛ nebo feromono-

v˘ch lapaãÛ. Kontrola se provádí pfiedev‰ím v prostorech ve stáfií 20–40 let,

pfii kalamitním pfiemnoÏení i v porostech star‰ích nebo naopak mlad‰ích. 

V základním stavu (latenci) postaãuje plnû okulární kontrola pfii pochÛzkách.

Ve star‰ích porostech se zpravidla vyhledávají jednotlivé napadené stromy, 

v mlad‰ích porostech pak ohniska.

Pfii zv˘‰eném stavu se kontrola provádí jednak lapáky, jednak feromono-

v˘mi lapaãi. Obû tyto metody je moÏné povaÏovat za rovnocenné; vhodné je

jejich kombinování. Lapáky na l. lesklého se pokládají v porostech 

od 20 do 60 let, a to zpravidla v poãtu 1 lapák na 5 ha porostÛ v tomto vûku

nebo 1 lapák na jeden souvisl˘ porost tohoto stáfií. Ve star‰ích porostech se 

v pfiípadû potfieby vyuÏívají lapáky kladené na l˘koÏrouta smrkového.

Pfii dosaÏení zv˘‰eného nebo kalamitního stavu je nutné vést evidenci t˘ka-

jící se tohoto ‰kÛdce. Ta obsahuje (ve smyslu § 2 vyhlá‰ky ã. 101/1996 Sb.)

lokalizaci v˘skytu, rozsah ‰kod, datum zji‰tûní ‰kody a datum a druh obran-

ného zásahu. Zejména u velk˘ch majetkÛ je vhodné vést evidenci i v grafické

podobû. KaÏdoroãnû se pak provádí sumarizace po‰kození na formuláfii uve-

deném v pfiíloze v˘‰e citované vyhlá‰ky.

OCHRANA

Preventivní opatfiení
Základním preventivním opatfiením je, kromû dodrÏování obecn˘ch zásad

porostní hygieny, odstraÀování tûÏebního odpadu (vûtví, vr‰kÛ), které jsou

vhodné pro namnoÏení l. lesklého. Nejvhodnûj‰í je jejich ‰tûpkování, popfi.

spálení, neboÈ tak alespoÀ ãást biomasy zÛstává v lese. Stejn˘m zpÛsobem je

nutné zpracovávat i materiál z profiezávek, pfiípadnû z probírek.

Obranná opatfiení
Základním obrann˘m opatfiením je dÛsledné a vãasné odstraÀování napa-

den˘ch stromÛ (zejména v tyãovinách). DÛleÏit˘mi doplÀkov˘mi metodami

je vyuÏití lapákÛ nebo feromonov˘ch lapaãÛ. Obû tyto metody jsou co do

úãinnosti víceménû srovnatelné, i kdyÏ kaÏdá má jiné v˘hody ãi nedostatky.

V̆ bûr záleÏí na místních podmínkách, pfiípadnû na zku‰enostech uÏivatele.

Vhodná je jejich kombinace.

Lapáky
Jako lapáky pouÏíváme na l˘koÏrouta lesklého zpravidla slab‰í smrky 

(o v˘ãetní tlou‰Èce 15–20 cm) nebo vr‰ky silnûj‰ích smrkÛ, podle lokalizace

lapáku (mlad‰í nebo star‰í porosty). Je moÏné pouÏít i hromady klestu, je-li

zaruãena moÏnost úãinné asanace (zpravidla pfiichází do úvahy pouze ‰tûp-

kování). U lapákÛ není nutné dodrÏovat Ïádnou bezpeãnostní vzdálenost, je

moÏné je pfiipravovat pfiímo v porostech.

Hlavní zásady pfiípravy lapákÛ je moÏno shrnout do následujících bodÛ:

● lapáky musí b˘t odvûtvené, je vhodné je zakr˘t vûtvemi;

● pro zv˘‰ení úãinnosti se zpravidla podkládají;

● nesmí zarÛst bufiení (nutnost o‰lapování);

● pokládají se zpravidla do polostínu.

Lapáky I. série, urãené k zachycení pfiezimujících broukÛ (jarní rojení), se

pfiipravují zpravidla v bfieznu, ve vy‰‰ích polohách v dubnu. Nedoporuãuje

se pfiíprava na podzim, zejména ve vy‰‰ích polohách s dlouhotrvající pokr˘v-

kou snûhu. V pfiípadû plného obsazení lapáku se pfiipraví ihned lapáky dal‰í.

Lapáky II. (resp. III.) série, urãené k zachycení dal‰ích generací, se pfii-

pravují prÛbûÏnû; mûly by b˘t pfiipraveny dfiíve, neÏ jsou staré lapáky asano-

vány.

Lapáky se musí evidovat. Zaznamenává se ãíslo lapáku, datum jeho polo-

Ïení a jeho lokalizace. Dále se eviduje datum a zpÛsob jeho asanace a stupeÀ

napadení. Lapáky se musí prÛbûÏnû kontrolovat (zpravidla v t˘denních inter-

valech), pfiiãemÏ se sleduje stupeÀ v˘voje a stupeÀ napadení.

Pro jarní rojení se doporuãuje jeden stromov˘ lapák (lapací hromada) na

kaÏd˘ch zhruba 5 m ohniska (v tyãkovinách nebo tyãovinách), popfi. na 5 m3

vãas asanovaného dfiíví napadeného l. leskl˘m (star‰í porosty).

StupeÀ napadení lapákÛ se stanovuje podle následujících kritérií:

● slab˘ stupeÀ napadení - ménû neÏ 1 závrt na dm2;

● stfiední stupeÀ napadení - 1– 2 závrty na dm2;

● siln˘ stupeÀ napadení - více neÏ 2 závrty na dm2.

Pfii slabém stupni napadení se dal‰í lapáky nepfiipravují, pfii stfiedním stup-

ni napadení se klade pro dal‰í rojení stejné mnoÏství lapákÛ. Pfii silném stup-

ni napadení, je-li lapák jiÏ plnû obsazen, je nutné ihned pfiikácet dal‰í lapáky

pro zachycení dal‰ích nalétávajících broukÛ. Pro letní rojení se pak poãet

lapákÛ pfiímûrnû zv˘‰í.

V‰echny lapáky je nutné vãas a úãinnû asanovat, a to vãetnû vûtví, jsou-li

napadeny.

Feromonové lapaãe
K odchytÛm l˘koÏrouta lesklého jsou vhodné nárazové typy lapaãÛ (‰tûr-

binové lapaãe typu Theysohn nebo kfiíÏové lapaãe typu Ecotrap). Sítko ve

sbûrn˘ch kontejnerech musí b˘t dostateãnû husté, aby nedocházelo k unikání

zachycen˘ch jedincÛ. K nalákání se pouÏívají odparníky urãené k tomuto

úãelu, které jsou uvedeny v Seznamu povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu lesa,

kter˘ je pravidelnû vydáván MZe âR. Odparníky se vyvû‰ují tûsnû pfied pfied-

pokládan˘m zaãátkem rojení, tj. v niÏ‰ích polohách zpravidla v druhé polo-

vinû dubna, ve vy‰‰ích polohách ponûkud pozdûji.

PoÏerky l˘koÏrouta lesklého

Predátofii l˘koÏrouta lesklého: 
vlevo kornatec dlouh˘ (Nemozoma elongantum), zvût‰eno 14x, vpravo 
pestrokroveãník mravenãí (Thanasimus formicarius), zvût‰eno 9x



Mezi hlavní zásady instalace feromonov˘ch lapaãÛ patfií:

● lapaãe se instalují v tyãkovinách a tyãovinách ve vzdálenosti 10–15 m,

v porostech star‰ích 5–8 m od nejbliÏ‰ího zdravého smrku (popfi. borovice,

modfiínu);

● lapaã nesmí b˘t zakryt bufiení;

● úãinná plocha lapaãe má b˘t zhruba v prsní v˘‰ce;

● rozestupy mezi lapaãi by zpravidla nemûly klesnout pod 20 m.

Feromonové lapaãe se kontrolují v intervalu 7–10 dní, v období vrcholo-

vého rojení v kalamitních oblastech i ãastûji. Pro urãení mnoÏství zachyce-

n˘ch jedincÛ platí, Ïe po odstranûní hrub˘ch neãistot vãetnû velk˘ch druhÛ

necílového hmyzu je v 1 cm 3 (1 ml) pfiibliÏnû 550 l˘koÏroutÛ leskl˘ch. 

Pfii kontrolách lapaãÛ se kontrolují také stromy v jejich okolí.

Feromonové lapaãe se evidují. Kromû ãísla lapaãe (a typu) se zaznamená-

vá místo a datum instalace, datum vyvû‰ení a v˘mûn odparníkÛ a data jed-

notliv˘ch kontrol a v˘‰e odbûrÛ.

Pro jarní rojení se doporuãuje v tyãkovinách a tyãovinách umístit 1 fero-

monov˘ lapaã na kaÏd˘ch zhruba 5 m prÛmûru nalezeného ohniska Ïíru toho-

to kÛrovce (tyãky, tyãkoviny) nebo 5 m3 vãas zpracovaného dfiíví napadené-

ho l. leskl˘m (ve star‰ích porostech). Pfii vzdálenosti mezi jednotliv˘mi

ohnisky nad 150 m se lapaãe instalují do bezprostfiední blízkosti ohnisek 

(pfii dodrÏení nutné bezpeãnostní vzdálenosti), pfii men‰í vzdálenosti se pak

umísÈují v pravideln˘ch rozestupech podél porostního okraje.

Pro letní (popfi. dal‰í rojení) se vychází ze stupnû odchytu v jarním roje-

ní. JestliÏe byl zji‰tûn:

● slab˘ stupeÀ odchytu (do 10 000 ks), lapaãe se mohou zru‰it nebo pfie-

místit na vhodnûj‰í lokalitu,

● stfiední stupeÀ odchytu (10 000–50 000 ks), poãet lapaãÛ by mûl zÛstat

stejn˘,

● siln˘ stupeÀ odchytu (nad 50 000 ks), poãet lapaãÛ by se mûl pfiimûfienû

zv˘‰it.

Asanace
Rozeznáváme asanaci mechanickou a chemickou. Mechanická asanace se

provádí jednak odkornûním (hroubí), jednak ‰tûpkováním nebo spálením

(nehroubí). âím men‰í je v˘sledná ‰tûpka, tím lépe. Mechanická asanace je

plnû úãinná, provádí-li se do stadia larvy. Jakmile se objevují v poÏercích

kukly nebo Ïlutí ãi hnûdí brouci, je jiÏ víceménû neúãinná. Zde dochází 

k zahubení pouze pfiímo po‰kozen˘ch broukÛ. Úãinnost je v tomto pfiípadû

moÏné znaãnû zv˘‰it, jestliÏe sloupanou kÛru ihned spálíme; loupání v‰ak

musí b˘t provedeno za chladného poãasí, aby brouci neodlétali nebo neodlé-

zali. Pfiímé spálení napadeného nehroubí je stále plnû úãinné , i kdyÏ období,

kdy je pálení povoleno, je limitováno poãasím.

Chemická asanace se zpravidla provádí jen u hroubí, a to pouze schvále-

n˘mi pfiípravky, uveden˘mi v Seznamu povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu

lesa. Jsou stejné jako u l˘koÏrouta smrkového. S asanací je moÏno zapoãít

ihned po náletu broukÛ na dfiíví. U nehroubí se zpravidla chemická asanace

neprovádí, s ohledem na obtíÏnost dokonalé pokryvnosti (vûtve, vr‰ky stro-

mÛ, velmi ãasto na hromadách) a tím sníÏené úãinnosti. Pfii chemické asana-

ci je nutné dÛslednû dbát na kvalitu provedené práce, jinak mÛÏe b˘t úãin-

nost znaãnû sníÏena. Vedle neÏádoucí ekologické zátûÏe je to jeden z dÛvodÛ

upfiednostÀování mechanické asanace v‰ude tam, kde je to moÏné.
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OdstraÀování tûÏebního odpadu je základním preventivním opatfiením proti
l˘koÏroutu lesklému; vpravo na obrázku smrková sou‰e po napadení 
l. leskl˘m

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

vajíãko

larva

kukla

dospûlec

kladení lapákÛ

asanace

V̆ vojov˘ diagram l˘koÏrouta lesklého a období kontrolních a obrann˘ch opatfiení

hlavní období v˘skytu nebo ãinnosti moÏné období v˘skytu nebo ãinnosti


