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Vpliv suše na podlubnike

Sušno spomladansko obdobje lahko povzroči škodo tudi v gozdovih

Čeprav minula zima ni povzročila obsežnih poškodb v gozdovih, lahko v letošnjem letu
pričakujemo porast poškodb in posledično večje škode zaradi podlubnikov. Vroče in sušno
vreme je oslabilo drevesa že v lanskem avgustu in septembru in ugodno vplivalo na razvoj
podlubnikov. Razmeroma nizke zimske temperature pa niso bistveno zmanjšale številčnost
podlubnikov. 

Zaradi sušnega stresa prizadeti iglavci so bolj občutljivi za napad podlubnikov

Če v kratkem ne bomo deležni večje količine dežja, bodo drevesa še dodatno oslabela in
postala bolj izpostavljena napadom škodljivih žuželk, zlasti podlubnikov, in okužbam bolezni
gozdnega drevja. Zaradi visokih temperatur lahko že kmalu pričakujemo prvo rojenje
smrekovih lubadarjev. Posledica rojenja bodo na novo napadena drevesa s podlubniki, ki jih
imenujemo tudi lubadarke. 

V Sloveniji podlubniki od vseh gozdnemu drevju škodljivih organizmov povzročajo največ
škode. Najbolj nevarne so namnožitve smrekovih lubadarev, zlasti osmerozobih smrekovih
lubadarjev (Ips typographus), ki jih pogovorno imenujemo knaverji ali veliki smrekovi
lubadarji.  V letu 2011 je bil posek zaradi podlubnikov in drugih žuželk približno enak kot v
letu 2010 (232.597 m3 oziroma 35 % od vsega sanitarnega poseka oziroma 6  % od
skupnega poseka). Posek zaradi podlubnikov v letu 2011 je bil še vedno večji od poseka
zaradi podlubnikov pred začetkom zadnje obsežne namnožitve podlubnikov od leta 2003-
2008. Poškodbe zaradi podlubnikov so bile v letu 2011 največje na Blejskem območju,  v
drugih območjih Slovenije so se glede na leti 2009 in 2010 zmanjšale  oziroma so ostale na
približno enaki ravni.

Škodo zaradi podlubnikov najbolj učinkovito zmanjšujemo z rednim iskanjem in čim
hitrejšim posekom in izdelavo lubadark. 

Da zmanjšamo škodo zaradi podlubnikov, je pomembno, da lubadarke čim prej prepoznamo
ter jih posekamo in spravimo iz gozda v predelavo, preden se pod njihovo skorjo razvije nova
generacija lubadarjev. Vsaka nepravočasno posekana in izdelana lubadarka namreč lahko
pomeni 20 novih lubadark. Če lubadarke opazimo kmalu po začetku napada, imamo časa za
pravočasno izvedbo potrebnih del bistveno več, kot če lubaradke opazimo, ko se drevo že
začne sušiti. Razvoj smrekovih lubadarjev od jajčeca do zrelih hroščev v naših razmerah
traja 8-10 tednov, pri visokih poletnih temperaturah tudi manj.

Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije redno pregledujemo gozdove in lastnikom gozdov
odredimo posek poškodovanih ali kako drugače oslabelih in s podlubniki napadenih dreves.
Za izvedbo poseka in drugih potrebnih del v gozdovih so odgovorni lastniki gozdov. Lastniki
gozdov naj bi tudi sami redno pregledovali svoje gozdove. 

Priporočamo, da lastniki gozdov svoj gozd v spomladanskem in poletnem času
pregledate vsaj enkrat mesečno. V kolikor v svojem ali sosednjem gozdu opazite
lubadarke, sveže podrta ali močneje poškodovana drevesa, to sporočite gozdarju



Zavoda za gozdove Slovenije, ki vam bo dal napotke za nadaljnje delo oziroma odredil
posek in izvedbo drugih potrebnih del.

Če se lubadarke oziroma žarišče podlubnikov odkrije v času od 20. marca do 30. septembra,
mora lastnik gozda posek in izdelavo lubadark in druga potrebna dela za uničenje
podlubnikov izvesti najpozneje v 21 dneh po odkritju žarišča oziroma v krajšem roku, ki ga
Zavod za gozdove Slovenije določi z odločbo. Izjemoma lahko Zavod določi tudi daljši rok. 

Podlubniki se uničijo s sežiganjem napadenih delov dreves (skorja, veje , vrhač) na urejenih
kuriščih, z mletjem napadenih delov dreves ali z drugimi ukrepi, ki jih določi Zavod.

Tudi iz ekonomskega vidika je pomembno, da lubadarke čim prej posekamo in
spravimo iz gozda. Če les lubadark pomodri, se njegova vrednost zmanjša. Za
modrikast les iztržimo od nekaj evrov do 30 EUR na m3 manj, odvisno od debeline in
drugih kakovostnih lastnosti lesa.

Kako prepoznamo lubadarke? 

Prvi znak napada smrekovih lubadarjev je rjava črvina, podobna cimetovemu prahu, ki jo na
ležečem drevju lahko opazimo v kupčkih, pri stoječem drevju pa na tleh tik ob drevesu in za
luskami skorje drevesa. Kasnejši znaki prepoznavanja so laže opazni in so posledica sušenja
dreves. Odvisni so od letnega časa. Spomladi in poleti je znak napada podlubnikov
rumenenje oziroma rjavenje krošenj smrek, ki jih lahko v hribovitem območju opazimo že od
daleč. V poznem poletju in zgodnji jeseni je očiten znak napada smrekovih lubadarjev
odpadanje zelenih iglic s krošnje in odstopanje skorje z dreves. Pozimi prepoznamo
lubadarke po odstopanju skorje z dreves, krošnja ostane zelena celo zimo. 

Podlubniki najbolj ogrožajo smrekove gozdove v nižinah in na prisojnih legah ter v
naravnih ujmah poškodovane gozdove.

Za podlubnike so najbolj privlačna sveže poškodovana ali sveže posekana drevesa iglavcev
ali zaradi drugih vzrokov oslabela drevesa, na primer zaradi sušnega stresa. Da preprečimo
namnožitev podlubnikov, mora biti zato les iz redne sečnje iglavcev od aprila do konca
oktobra izpeljan iz gozda en mesec po začetku sečnje. Veje in vrhači morajo biti zloženi v
kupe tako, da so debelejši konci v sredini kupa in prekriti s tanjšimi vejami. V poletnih neurjih
podrta in polomljena drevesa iglavcev morajo biti posekana in spravljena iz gozda, preden se
na njih razvije nova generacija podlubnikov. Če so sečni ostanki že napadeni s podlubniki, je
treba podlubnike uničiti s kurjenjem ali z drobljenjem sečnih ostankov oziroma na drug način,
ki ga določi gozdar Zavoda za gozdove Slovenije.
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Slika 1: Količina posekane smreke zaradi podlubnikov po krajevnih enotah Zavoda za
gozdove Slovenije v letu 2011

Slika 2: Črvina ob koreničniku je eden od prvih znakov napada osmerozobega smrekovega
lubadarja na stoječem drevju.


