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LESNICK¯ V¯ZNAM A ROZ·Í¤ENÍ

L˘koÏrout seversk˘ - Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)

patfií do fiádu broukÛ (Coleoptera), ãeledi kÛrovcovit˘ch

(Scolytidae). Je jedním ze ‰esti zástupcÛ tohoto rodu

u nás, pfiiãemÏ l˘koÏrout men‰í - Ips amitinus (Eichhoff,

1871) a l˘koÏrout smrkov˘ - Ips typographus (Linnaeus,

1758) se vyvíjejí rovnûÏ na smrku a ãasto tento druh

v místech jejich spoleãného v˘skytu doprovázejí.

L˘koÏrout seversk˘ je typick˘m pfiedstavitelem hmy-

zu, kter˘ se v minulosti ve stfiední Evropû neprojevil jako

lesnicky v˘znamn˘ druh pÛsobící hospodáfiské ztráty.

Lokální pfiemnoÏení byla zaregistrována pouze ve

v˘chodním Polsku v oblasti BialovûÏe. U nás poprvé

gradoval na poãátku devadesát˘ch let dvacátého století

na severní Moravû a ve Slezsku, kde bylo v souvislosti

s pfiemnoÏením l˘koÏrouta severského a l. smrkového

vytûÏeno a asanováno nûkolik set tisíc kubick˘ch metrÛ

dfiíví. L˘koÏrout seversk˘ se tak zafiadil mezi potencio-

nální kalamitní ‰kÛdce a je tfieba mu vûnovat v hospo-

dáfisk˘ch lesích patfiiãnou pozornost.

L˘koÏrout seversk˘ byl pÛvodnû roz‰ífien v oblasti

severské tajgy od ·védska aÏ po Sachalin, ale byl znám

i z horského areálu smrku ztepilého v Alpách. DÛsled-

kem v minulosti umûle zakládan˘ch smrkov˘ch porostÛ

se bûhem staletí postupnû roz‰ífiil ze severské tajgy na jih.

Prvé údaje o v˘skytu l˘koÏrouta severského ze soused-

ních území jsou z poãátku 20. století z oblasti horního

Slezska, dále byl sbírán v Krakovské a Malopolské

pahorkatinû, v âeském Tû‰ínû, Dûhylovû u Opavy, Tû‰í-

novû na TfieboÀsku, v Bavorském lese a v Liborãi u Vlá-

ry. V souãasné dobû byl jeho v˘skyt zaznamenán v pod-

statû na celém území na‰í republiky, a to zejména

v oblastech do nadmofiské v˘‰ky 600 metrÛ, ojedinûle

i v˘‰e. Toto roz‰ífiení je s velkou pravdûpodobností jed-

nak dÛsledkem vlastního pfiirozeného ‰ífiení, ale zejména

lidské ãinnosti, kdy se mÛÏe do nov˘ch lokalit dostávat

pfii obchodu se dfiívím. Jeho ohniskem roz‰ífiení v‰ak

zÛstává severní ãást Moravy a Slezsko, i kdyÏ zv˘‰en˘

v˘skyt byl zaznamenán i na Moravû stfiední a jiÏní.

Ve stfiední Evropû se vyvíjí na smrku ztepilém (Picea
abies). Hlavní hostitelskou dfievinou l˘koÏrouta sever-

ského je na území severské tajgy smrk Picea obovata
a na Sachalinu Picea ajanensis. Dále se vyskytuje i na

borovicích Pinus silvestris a P. sibirica. L˘koÏrout sever-

sk˘ napadá smrky nejãastûji ve stáfií 40 - 80 let, kdy nalé-

tává do vr‰kÛ nebo silnûj‰ích vûtví oslaben˘ch stojících

stromÛ a má tedy charakter druhotného ‰kÛdce. Za pfiíz-

niv˘ch podmínek, zejména za velmi teplého a suchého

poãasí, v‰ak mÛÏe za relativnû krátkou dobu dojít

k v˘raznému nárÛstu poãetnosti v dÛsledku polyvoltin-

nosti, neboÈ dokáÏe v prÛbûhu jedné vegetaãní sezóny

zaloÏit aÏ tfii generace. Tlumení pfiemnoÏení je kompli-

kované, protoÏe tento kÛrovec napadá stromy roztrou‰e-

nû po porostu, nepreferuje urãitou úroveÀ stromÛ a nevy-

tváfií kÛrovcová ohniska. Navíc je pfiímá obrana

a ochrana ztíÏena tím, Ïe tento druh nenalétává do kla-

sick˘ch stromov˘ch leÏících lapákÛ a ani do lapákÛ sto-

jících („podfiíznut˘ch“). PfiemnoÏení l˘koÏrouta sever-

ského b˘vá spojeno s pfiemnoÏením dal‰ích druhÛ

kÛrovcÛ, zejména l˘koÏrouta smrkového, l. men‰ího, 

l. lesklého, l. obecného a l˘kohuba matného.

POPIS V¯VOJOV¯CH STADIÍ

Vajíãko je oválné, lesklé, bílé, v prÛmûru 0,7 mm

dlouhé. Larva je beznohá, rohlíãkovitû zahnutá, bûlavá,

s hnûdavou silnû chitinizovanou hlavou, v posledním

instaru dorÛstá délky 4,5 - 5,5 mm. Kukla je volná (jsou

na ní patrné v‰echny budoucí vnûj‰í orgány), pfiibliÏnû 

5 mm dlouhá, bílá, na konci zadeãku se dvûma krátk˘mi

trny.

Dospûlec je válcovit˘, 2,8 - 4,5 mm dlouh˘, ãernoh-

nûd˘ aÏ ãern˘, leskl˘. Pfiední okraj ‰títu a zadní ãást kro-

vek jsou pfii pohledu shora zaoblené. Tykadlová paliãka

má zproh˘bané ‰vy. Krovky jsou válcovité, prohlubeni-

na v zadní zkosené ãásti krovek je lesklá, po stranách

nese 4 páry zoubkÛ, z nichÏ první, suturální pár je od

ostatních vzdálenûj‰í. U sameãka jsou horní dva zoubky

malé, tfietí je nejvût‰í a pfied vrcholem roz‰ífien˘, ãtvrt˘

opût mal˘. U samiãky nejsou zoubky tfietího páru roz‰í-

fiené. Mezir˘Ïí na krovkách jsou teãkovaná. Po celém

tûle má dospûlec dlouhé, odstálé, fiídké ochlupení.

Tvarem tûla se nejvíce podobá l˘koÏroutu smrkové-

mu, od kterého jej mÛÏeme rozeznat podle men‰í veli-

kosti, tmavûj‰ího zbarvení a lesklé zadní zkosené ãásti

krovek. L˘koÏrout men‰í je na rozdíl od l˘koÏrouta

severského ‰tíhlej‰í a má rovné ‰vy na tykadlové paliãce.

L˘koÏrout modfiínov˘ se li‰í od l˘koÏrouta severského

znatelnû vût‰í velikostí a tûlo má válcovitûj‰í.

PoÏerek l˘koÏrouta severského mÛÏe b˘t jedno- aÏ

pûtiramenn˘, zpravidla v‰ak dvou- aÏ tfiíramenn˘. Tvar

poÏerku znaãnû pfiipomíná poÏerek l˘koÏrouta smrkové-

ho, ale li‰í se celkovû men‰í velikostí. Uprostfied poÏer-

ku je závrtov˘ otvor a snubní komÛrka. Mateãné chodby

jsou zpravidla 4 - 6 cm (max. 10 cm) dlouhé a 2 mm ‰iro-

ké, víceménû rovnobûÏné s podélnou osou kmene, opat-

fiené nûkolika nepravideln˘mi, tzv. vûtracími otvory ústí-

cími na povrch borky. Larvové chodby jsou krátké,

maximálnû 5 cm dlouhé. Závrtové, vûtrací a v˘letové

otvory jsou rovnûÏ zfietelnû men‰í neÏ u l˘koÏrouta smr-

kového.

ZPÒSOB ÎIVOTA

V na‰ich podmínkách má l˘koÏrout seversk˘ nejãas-

tûji dvû aÏ tfii generace do roka. Jarní rojení zaãíná obvy-

kle na zaãátku kvûtna, pfiípadnû na pfielomu dubna a kvût-

na. Letní rojení probíhá zhruba od poloviny ãervence. Pfii

velmi suchém a teplém poãasí zakládá tfii generace, kdy

druhá mÛÏe probíhat jiÏ od poloviny ãervna a tfietí rojení

následuje v srpnu, pfiíp. v záfií. Zakládá i tzv. sesterskou

generaci.

Sameãci po vyhlodání závrtového otvoru a snubní

komÛrky lákají samiãky pomocí agregaãního feromonu,

jehoÏ hlavní sloÏky tvofií ipsdienol a E-myrcenol. Samiã-

ky poté vyhlodávají mateãné chodby, ve kter˘ch do záfie-

zÛ kladou jednotlivá vajíãka, v prÛmûru asi 60 kusÛ.

Smrk napaden˘ l˘kohubem matn˘m ve ‰piãce koruny a
následnû l˘koÏroutem seversk˘m v zelené spodní ãásti

Smrk napaden˘ l˘koÏroutem seversk˘m (stav jiÏ po
vylétnutí nové generace)

Napadené smrky l˘koÏroutem seversk˘m

PoÏerky l˘koÏrouta severského
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Z vajíãek se po jednom aÏ dvou t˘dnech líhnou larvy,

jejichÏ délka v˘voje závisí na podmínkách a trvá 2 - 4

t˘dny. Období kukly trvá prÛmûrnû déle neÏ jeden t˘den.

Vylíhlí brouci prodûlávají je‰tû pfiibliÏnû dvout˘denní

zralostní Ïír, bûhem kterého pohlavnû dozrávají. Celko-

v˘ v˘voj od zaloÏení poÏerku aÏ po ukonãení v˘voje trvá

6 - 8 t˘dnÛ. L˘koÏrout seversk˘ zimuje jako dospûlec

nejãastûji v hrabance, mÛÏe zimovat také v kÛfie.

V napadené ãásti kmene jsou poÏerky l˘koÏrouta

severského velmi ãasto smí‰eny s poÏerky l˘koÏrouta

lesklého. L˘koÏrout men‰í a ãásteãnû i l˘kohub matn˘

jsou jeho dal‰í prostoroví konkurenti. S tûmito druhy se

poÏerky nemísí, pokud napadne více druhÛ jeden strom,

pak jednotlivé druhy zpravidla obsazují ucelené ãásti.

P¤IROZENÍ NEP¤ÁTELÉ

Obdobnû jako jiné kÛrovce konzumují l˘koÏrouta

severského dravé druhy hmyzu, které v‰ak loví kÛrovce

pouze pfiíleÏitostnû, jsou-li zrovna dostupnou potravou

(napfi. po odkornûní jsou larvy masovû likvidovány vosa-

mi, mravenci a stfievlíky). Jiné druhy jsou na l˘koÏrouty

pfiímo potravnû specializované. Mezi nejv˘znamnûj‰í

predátory patfií brouk pestrokroveãník mravenãí - Tha-
nasimus formicarius (L.) z ãeledi pestrokroveãníkovi-

t˘ch (Cleridae). Spoleãnû s ním se vyskytuje pestrokro-

veãník Thanasimus femoralis (Zett.) (= T. rufipes
(Brahm)). Predátory larev l˘koÏroutÛ jsou rÛzné druhy

dvoukfiídlého hmyzu. V̆ znamn˘mi parazitoidy jsou bla-

nokfiídlí, napfi. lumãíci (Braconidae), chalcidky (Chalci-

doidea), pfiíp. lumkovití (Ichneumonidae). Cizopasnû se

u l˘koÏroutÛ vyskytuje i fiada roztoãÛ a hlístic. K dal‰ím

ãinitelÛm ovlivÀujícím populaãní dynamiku l˘koÏroutÛ

patfií entomopatogenní houby a jiné mikroorganismy.

Nezanedbateln˘ je také v˘znam predace ptáky, pfiede-

v‰ím ‰plhavci.

Vzhledem k nev˘znamnosti l˘koÏrouta severského

jako hospodáfiského ‰kÛdce nebyla v minulosti otázce

jeho pfiirozen˘ch nepfiátel vûnována patfiiãná pozornost

a není tedy moÏno v souãasné dobû podat jejich pln˘

v˘ãet.

KONTROLA

Kontrola se provádí ve v‰ech ohroÏen˘ch smrkov˘ch

porostech star‰ích 40 let, v pfiípadû kalamitního pfiemno-

Ïení i v porostech mlad‰ích. Kontrolu provádíme jednak

okulárnû, jednak pomocí feromonov˘ch lapaãÛ navna-

zen˘ch feromonov˘mi odparníky. Vizuálnímu vyhledá-

vání napaden˘ch stromÛ je tfieba vûnovat znaãnou pozor-

nost, neboÈ je obtíÏné. Brouci napadají horní ãást koruny,

takÏe není moÏné zjistit u stojících stromÛ závrtové otvo-

ry ani drtinky, které se z otvorÛ rozsypávají do ‰irokého

okolí, takÏe nejsou soustfiedûny na kofienov˘ch nábûzích.

Barevné zmûny koruny stromÛ, které byly napadeny

jako zdravé, se projevují v fiadû pfiípadÛ pfiíli‰ pozdû,

zpravidla v dobû, kdy jsou brouci pfied vylétnutím, po

ukonãeném v˘voji nebo jiÏ dokonce vylétli. Velmi ãasto

se barevné zmûny neprojeví ani do této doby, a tak jedi-

n˘m symptomem napadeného stromu je opadávající

kÛra. I takové stromy je nutné ihned asanovat, neboÈ pfii

vãasném odhalení je‰tû mÛÏe b˘t znaãné mnoÏství brou-

kÛ stále pod kÛrou nebo v kÛfie.

Kontrola feromonov˘mi lapaãi je vázána na kvalitní,

vysoce úãinn˘ feromonov˘ odparník. Pro lákání l˘koÏ-

routa severského jsou ve feromonov˘ch odparnících

pouÏitelné úãinné látky ipsdienol a E-myrcenol. Kontro-

lu feromonov˘mi lapaãi se doporuãuje pouÏít pfiedev‰ím

v lokalitách se zv˘‰en˘m stavem tohoto kÛrovce, kde

lapaãe mohou plnit i roli obrannou. Na ostatních lokali-

tách nás mÛÏe informovat o dlouhodobém trendu popu-

laãní hustoty. K tomu je tfieba pouÏívat standardní typ

feromonov˘ch lapaãÛ, které se musí umisÈovat pfied oslu-

nûné porostní stûny, nejlépe na okraje pasek po ãerstvé

tûÏbû. Feromonov˘ odparník na l˘koÏrouta severského

je v souãasné dobû jiÏ k dispozici na trhu. Vzhledem

k tomu, Ïe tato metoda kontroly je pro tohoto l˘koÏrou-

ta v poãátcích, pfii vyhodnocování se zatím doporuãuje

pouÏít stupnû odchytu jako u l˘koÏrouta smrkového.

OCHRANA

Preventivní opatfiení
Obecn˘m základem prevence je zvy‰ování ekologic-

ké stability lesních porostÛ, pfiedev‰ím vhodnou dfievin-

nou skladbou, zvy‰ování biodiverzity lesních porostÛ,

zejména zlep‰ování podmínek pro ptactvo a entomofág-

ní hmyz. Stejnû jako u v‰ech ostatních kÛrovcÛ praktic-

ká preventivní opatfiení dále vycházejí ze vãasného

a dÛsledného odstraÀování materiálu vhodného pro

namnoÏení l˘koÏrouta severského. V praxi to znamená

asanaci ve‰kerého odumírajícího stojícího dfiíví, pfiede-

v‰ím vyklizení v‰ech sou‰í bûhem zimy.

Obranná opatfiení
Základem pfiímé obrany je dÛsledné vyhledávání

a vãasná asanace ve‰kerého napadeného materiálu, coÏ

je v souãasné dobû nejúãinnûj‰í metoda obrany. Skuteã-

nost, Ïe l˘koÏrout seversk˘ napadá ãasto stromy uvnitfi

porostÛ, ztûÏuje jejich nalezení a vyznaãení. Asanaci je
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Zakonãení krovek sameãka l˘koÏrouta severského

PoÏerky l˘koÏrouta severského, na konci larvov˘ch
chodeb jsou patrná místa úÏivného Ïíru

V̆ letové otvory l˘koÏrouta severského V̆ letové otvory l˘koÏrouta smrkového

Zakonãení krovek samiãky l˘koÏrouta severského
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moÏné provádût jednak mechanicky, jednak chemicky.

Mechanická asanace se pouÏívá po cel˘ rok a je moÏno

ji provádût odkornûním a ‰tûpkováním. OdkorÀuje se

nejlépe v dobû v˘voje larev. Jsou-li pod kÛrou jiÏ kukly

nebo brouci, není metoda ruãního odkorÀování vhodná

a je moÏno odkorÀovat napfi. na stabilním odkorÀovaãi

nebo pouÏít frézové odkorÀovaãe na motorové pily.

V roz‰tûpkované biomase larvy ani kukly nedokonãí

v˘voj; ‰tûpkuje-li se ve stadiu Ïlutého brouka, mÛÏe malá

ãást dospûlcÛ pfieÏít. Pro chemickou asanaci je dovoleno

pouÏívat pouze schválené pfiípravky uvedené v „Sezna-

mu registrovan˘ch pfiípravkÛ na ochranu rostlin“, kter˘

kaÏdoroãnû vydává Státní rostlinolékafiská správa, nebo

v odvozeném „Seznamu povolen˘ch pfiípravkÛ na ochra-

nu lesa“.

Dal‰ím obrann˘m opatfiením je vyuÏití leÏících lapá-

kÛ, které je v‰ak nutno pouÏívat jen v kombinaci s fero-

monov˘m odparníkem, protoÏe na pokácené dfievo brou-

ci nenalétávají. Pfiipravují se pfied pfiedpokládan˘m

zaãátkem rojení, tj. v dubnu, dal‰í série se pfiipravují pod-

le prÛbûhu rojení, zpravidla koncem ãervna. Lapáky, nej-

lépe stromy s tenãí kÛrou (a které se neodvûtvují), se

kácejí pfiedev‰ím na zastínûn˘ch místech. Úãinnost jed-

notliv˘ch lapákÛ b˘vá rozdílná. I pfiesto je moÏno pro

dal‰í postup v ochranû napadené lapáky vyhodnotit pod-

le kritérií pouÏívan˘ch pro l˘koÏrouta smrkového, pfii-

ãemÏ se v‰ak na rozdíl od l˘koÏrouta smrkového hodno-

tí zejména horní polovina kmene. Pfii slabém napadení

pokraãujeme pouze v kontrolní ãinnosti, zejména

pochÛzkami, pfii stfiedním provádíme zv˘‰enou kontrolu,

pfii které vyuÏíváme také lapáky, resp. feromonové lapa-

ãe. Pfii silném napadení lapákÛ zintenzivÀujeme obranná

opatfiení, zejména pak kladení lapákÛ, pfiíp. pouÏití fero-

monov˘ch lapaãÛ. K ãásteãné obranû dochází i pfii asa-

naci zlomen˘ch ãi nalomen˘ch, ale zavû‰en˘ch stromÛ,

které jsou l˘koÏroutem seversk˘m velice ãasto napadá-

ny, protoÏe sv˘ch charakterem nejvíce vyhovují jeho

potravním nárokÛm. Velmi dÛleÏitá je nakonec dÛsledná

asanace nûkter˘m z v˘‰e uveden˘ch zpÛsobÛ.
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Samiãka l˘koÏrouta severského




