
Háďátko borovicové
Bursaphelenchus xylophilus 

představuje nebezpečí i pro naše borovice 



 V posledních letech dochází v našich po-
rostech borovic k poměrně častému a náh-
lému vadnutí a usychání stromů. Původců 
tohoto jevu může být celá řada. Jedním 
z těch, které nelze úplně vyloučit je i háďát-
ko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 
Buhrer, 1934) Nickle, 1970, česky nazývané 
háďátko borovicové (dále jen „háďátko“). 
 Tento druh svojí činností poškozuje ple-
tiva v dřevních částech borovic a většiny 
dalších druhů jehličnanů. Současným pů-
sobením obrovského množství jedinců há-
ďátka se drasticky mění vodní režim rostliny, 
což se navenek projevuje usycháním jehlic 
a celkovým vadnutím stromu, vedoucím 
často k jeho rychlému odumření. Háďátko 
je velmi úzce spjato se svým přenašečem, 
kterým jsou zejména některé druhy tesaříků 
z rodu Monochamus spp. 
 Háďátko borovicové patří podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 330/2004 Sb., v platném znění, mezi škodlivé organismy, které je zaká-
záno zavlékat do České republiky a šířit je v tomto území.

HOSTITELÉ
 Hlavní hostitelskou rostlinou háďátka je 
rod borovice (Pinus spp.). Mezi zvlášť náchyl-
né druhy patří P. sylvestris, P. nigra, P. thun-
bergii, P. densiflora, P. pinaster, P. luchuensis, 
P. radiata, P. lambertiana, P. echinata. Přesto-
že jako hostitelé mohou kromě druhu Thuja 
plicata sloužit prakticky veškeré jehličnany, 
zprávy o jejich poškození jsou vzácné. V pod-
mínkách Evropy je nejohroženějším druhem 
P. sylvestris na severu a P. pinaster na jihu 
kontinentu.    
 Borovice jsou hlavními hostiteli i pro druhy 
tesaříků rodu Monochamus.

ZEMĚPISNÉ ROZŠÍŘENÍ
 Háďátko pochází ze Severní Ameriky, odkud bylo počátkem 20. století 
zavlečeno spolu s napadeným dřevem na japonský ostrov Kjúšú. Z Japon-
ska se háďátko rozšířilo do dalších asijských zemí (Čína, Hong Kong, Korea, 
Tchaj-wan). V Evropě se háďátko vyskytuje na omezeném území v Portugal-
sku (oblast poloostrova Setúbal), kde bylo jeho zavlečení zjištěno v r. 1999. 
Háďátko však bylo v poslední době v Evropě (ve Finsku, Německu ad.) ně-
kolikrát zachyceno v dovážených zásilkách, pocházejících zejména z Číny, 
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Typický příznakový strom Pinus pi-
naster v Portugalsku

Tesařík Monochamus sutor



popř. Severní Ameriky (Kanada, Mexiko, USA). Zpravidla šlo o přepravní 
palety či podkladové dřevo. S ohledem na přítomnost  hostitelů, vektora 
i oblastí s vhodným klimatem, je introdukce a další rozšiřování háďátka bo-
rovicového v rozmanitých podmínkách Evropy možné. Šíření háďátka pod-
porují též horká léta, nejvíc jsou proto ohroženy jižní oblasti kontinentu. 

PŘÍZNAKY NAPADENÍ
 Prvním příznakem po napadení stromu háďátky je pokles produkce 
pryskyřice. Transpirace v jehlicích klesá a později ustává úplně. Brzy se 
dostavují první vnější příznaky, jako jsou žloutnutí a vadnutí jehlic, které ve-

dou až k úplnému odumření stromu. 
Vadnutí se může zpočátku objevit jen 
na jedné větvi (tzv. „praporec“), poté 
postupně zachvátí celou korunu stro-
mu. Podle pozorování v Portugalsku 
stromy napadené háďátky zpravidla 
odumírají během jediné sezóny. 
Brouci rodu Monochamus napada-
jí zejména poražené nebo oslabené 
stromy. Jejich larvy vytvářejí v bělo-
vém dřevě pod kůrou rýhy a provrtá-
vají ve dřevě chodby.

HOSPODÁŘSKÝ VÝZNAM
 Odumírání borovic bylo poprvé 
popsáno v Japonsku již v r. 1905. 
V té době byl pozorován nebývale 
silný výskyt brouků Monochamus 
alternatus a odumírání borovic bylo 
přičítáno na jejich vrub. Poznání, že 
hlavním původcem odumírání je há-
ďátko, se datuje až od roku 1971. Po 
introdukci se háďátko začalo šířit z oblasti Nagasaki  na sever a působit na 
tamních druzích borovic značné ztráty. Na konci 40. let dvacátého století 
bylo zničeno více než 10 miliónů kubických metrů dřeva ročně, v 90. letech 
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dostavují první vnější příznaky, jako jsou žloutnutí a vadnutí jehlic, které ve-

Vykousané otvory v kůře borovic, do kterých 
samice brouků posléze nakladou vajíčka
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Silná větev borovice s patrnými výletovými 
otvory po Monochamus galloprovincialis

Průřez borovou větví s požerky larev tesaříka 
Monochamus galloprovincialis

Kukelní komůrka tesaříka Monochamus gal-
loprovincialis



byly ztráty v Japonsku dokonce 
dvojnásobné. Kromě nejseverněj-
šího ostrova Hokkaidó je dnes há-
ďátkem postiženo celé Japonsko. 
V USA je toto háďátko významné 
zejména na druhu P. sylvestris a na 
dalších, pro tuto oblast exotických, 
druzích jehličnanů. V přirozených 
jehličnatých lesích je háďátko B. 
xylophilus široce rozšířeno, ale vý-
znamné ztráty nezpůsobuje.
Larvy brouků rodu Monochamus 
mohou způsobit ekonomické ztrá-
ty na poražených stromech vy-
tvářením chodbiček ve dřevě. To 
je však normální příznak u dřeva 
ponechaného v lese dlouhou dobu 
po poražení stromu a brouci tohoto 
rodu nejsou sami o sobě v dnešní 
době obecně považováni za vážné 
škůdce. Jejich hlavní ekonomický 
význam spočívá ve schopnosti pře-
nášet háďátko B. xylophilus.

METODY ZJIŠŤOVÁNÍ
 Dříve, než se objeví jakéko-
li zjevné příznaky u stromů po-
dezřelých z napadení, může být 
zjištěn úbytek tvorby pryskyřice 
pomocí vyvrtaných sond o prů-
měru 10-15 mm, vedených kůrou 
a kambiem. Ke zjištění háďátek 
se odebírají vzorky dřeva zejmé-
na z vytipovaných, příznaky vyka-
zujících stromů. Háďátka lze pak 
izolovat z extraktu získaného po 
několikadenním máčení drobných 
částeček odebraného dřeva ve 
vodě. 
 Na přítomnost brouků rodu 
Monochamus může upozornit 
zjištění několik milimetrů širokých 
kónických vaječných jamek v kůře 
stromu, po jejichž odloupnutí mohou být pozorovány mladé larvy, vyžírající 
chodbičky v bělové části. Později se starší larvy zavrtávají do dřeva. V na-
šich podmínkách jsou dospělí brouci nejhojnější v červenci a srpnu.
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Odběry vzorků pomocí akumulátorové vrtačky

Výletové otvory Monochamus sutor v kmeni 
stromu

Hrubé piliny velikosti 1 - 3 mm jsou ideální frak-
cí zkoumaného dřeva pro jeho extrakci



MORFOLOGIE
 Háďátko Bursaphelenchus xylophilus je drobná, průsvitná, necelý mi-
limetr dlouhá hlístice typicky červovitého tvaru. Přesnou determinaci há-
ďátka lze provést nejlépe porovnáním zjištěných morfometrických údajů se 
standardními hodnotami. K odlišení druhu B. xylophilus od ostatních pří-
buzných háďátek se v současnosti využívá též techniky PCR (ITS-RFLP).

 Larvy tesaříků rodu Monochamus mají protáhlé, měkké tělo s deseti 
zadečkovými články. Délka hlavy je zřetelně větší než její šířka. Larva je 
beznohá. Dospělý brouk je dlouhý 15-30 mm. Určení do druhů se provádí 
podle klíčů, založených na charakteristických druhových znacích. 

BIOLOGIE:
 Háďátko B. xylophilus má dva 
různé typy životního cyklu – my-
kofágní a fytofágní. V obou pří-
padech jsou háďátka přenášena 
z jednoho hostitele na druhého 
vektory rodu Monochamus. 
 V mykofágním (propagativ-
ním) životním cyklu jsou přená-
šeny larvy 4. stadia háďátka na 
nedávno odumřelé nebo odumí-
rající stromy během kladení vají-
ček samicemi přenašeče. Háďát-
ka opouštějí vektora a vstupují do 
hostitele otvory v kůře, vykousa-
nými vektorem pro kladení vají-
ček. Uvnitř stromu se háďátka živí 
dřevem nebo hyfami přítomných 
hub. Po svlékání se mění v do-
spělce a samičky začínají klást 
vajíčka. Populace háďátek rych-
le vzrůstá a brzy se stává směsí 
všech vývojových stadií. Těsně 
před obdobím výletu brouků se 
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Zadní část těla samce s výraznou pářící jehlicí (spikulou) - vlevo;   Vulva samice je krytá zá-
klopkou - uprostřed; Zadní část těla samice s typickým kulatým zakončením ocasu - vpravo

Tesaříci Monochamus galloprovincialis: vlevo sa-
mice, vpravo samec

Zadní část těla samce s výraznou pářící jehlicí (spikulou) - vlevo;   Vulva samice je krytá zá-Zadní část těla samce s výraznou pářící jehlicí (spikulou) - vlevo;   Vulva samice je krytá zá-Zadní část těla samce s výraznou pářící jehlicí (spikulou) - vlevo;   Vulva samice je krytá zá-Zadní část těla samce s výraznou pářící jehlicí (spikulou) - vlevo;   Vulva samice je krytá zá-



háďátka přemění ve zvláštní typ larvy čtvrtého stadia, nazývaný „dauerlar-
va“ a shromažďují se na vrcholcích peritécií, jež pronikají do kukelních ko-
můrek. Když se mladý brouk vylíhne a o tyto plodnice otře, nabere na sebe 
kromě nich i háďátka. Ta se postupně usadí pod jeho krovkami a částečně 
i ve vzdušnicích. Brouk i s háďátky nakonec dřevo opouští. 
 Ve fytofágním (disperzním) životním cyklu jsou háďátka přenášena mla-
dými dospělci brouka na mladé výhonky borovic. Háďátka vstupují do vý-
honků ranami po žíru. V mladých borovicových výhoncích se B. xylophilus 
množí ve smolných kanálcích. Asi po 3 týdnech se začnou na stromě pro-
jevovat první příznaky usychání, způsobené úbytkem  produkce pryskyřice 
a strom se stává atraktivním pro dospělé brouky. V této době lze pozoro-
vat počátek intenzivního vadnutí a žloutnutí jehlic. V teplejších oblastech 
strom odumírá již 30-40 dní po infekci a může obsahovat až milióny háďá-
tek. Zbytek tohoto životního cyklu je podobný výše popsanému mykofág-
nímu způsobu tím, že háďátka vyhledávají okolí kukly těsně před výletem 
dospělého brouka.
 Během podzimu přestává být B. xylophilus aktivní. Zimu přežívá v ži-
vém i  odumřelém dřevě. 
 Vývojový cyklus háďátka je poměrně rychlý - v závislosti na teplotě trvá 
při 15 °C 12 dnů, při 20 °C 6 dnů a při 30 °C pouhé 3 dny. Samice začínají 
klást vajíčka od čtvrtého dne. Líhnutí larev nastává při 25 °C za 26-32 ho-
din. Spodní teplotní hranice vývoje je 9,5 °C. 

ŠÍŘENÍ
 V pletivech dřeva se mohou háďátka aktivně pohybovat a mohou se 
dostat z jedné jeho části do sousední. Byl prokázán jak vstup háďátek ze 
zamořeného do nezamořeného bezprostředně sousedícího hranolu dřeva, 
tak i proniknutí z kořenů stromu napadeného do kořenů zdravého stromu. 
 Podstatný pro šíření háďátek je ale pasivní způsob. Nejvýznamnější 
z přenašečů patří do rodu Monochamus. V ČR bylo zjištěno celkem 5 dru-
hů rodu Monochamus, tři z nich patří mezi druhy, u kterých byl přenos 
háďátka prokázán (M. galloprovincialis, M. saltuarius a M. sutor). Kromě 
rodu Monochamus však nebyla u dalších druhů brouků jejich role jako ak-
tivních přenašečů v přírodních podmínkách potvrzena.tivních přenašečů v přírodních podmínkách potvrzena.
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Odumírání stromů napadených háďátkem mívá někdy velice rychlý průběh: snímek č. 1 byl 
pořízen 20/8/2003; č. 2 je z 25/8/2003; č. 3 je z 2/9/2003
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 Bez přenašečů nejsou až na 
zanedbatelné výjimky háďátka 
schopna dostat se z jednoho 
hostitelského stromu na dru-
hý. Dospělci brouků-vektorů 
mohou aktivně létat a vrcholu 
své letové aktivity dosahují asi 
5 dní po opuštění stromu. Bylo 
zjištěno, že brouci jsou schopni 
s pomocí větru překonat vzdá-
lenost až tři a výjimečně i více 
kilometrů; ve většině případů 
se ale rozlétnou jen do okruhu 
několika stovek metrů. 
 Mezinárodní doprava napa-
deného dřeva je nejpravděpo-
dobnějším zdrojem šíření há-
ďátka B. xylophilus. Tento druh 
byl zachycen v řadě případů 
v řezivu, kulatině a hoblinách 
dovážených do Evropy z USA, 
Kanady a řady asijských států. 
Háďátka přicházejí do kontaktu 
s přirozeným vektorem nejspíš 
tak, že se dostávají do dřeva, 
které larvy či kukly přenašeče již obsahuje. Háďátka mohou poměrně velmi 
rychle opustit hobliny či piliny a pokud tento materiál přijde do styku se 
zbytky stromů či nařezanými poleny, může dojít ke spojení s vektorem. Vyso-
ce rizikový zdroj zavlečení představují dřevěné palety a podkladové dřevo.
 Jedním z možných způsobů zavlečení háďátka borovicového je jeho import 
společně s hmyzími přenašeči. Čím větší jsou špalky dřeva, tím větší je prav-
děpodobnost, že hmyz přežije, a proto kulatina a řezivo představují větší riziko 
než např. dřevěné drtiny. Ty sice mohou mít vysoký obsah vlhkosti, dovolující 
háďátku přežít, ale jejich zpracování 
možnost přežití vektorů sníží.

OCHRANA
 Účinná a jednoduchá ochrana 
proti háďátku B. xylophilus, již jednou 
přítomném ve dřevě, dosud neexis-
tuje. Ochrana proti vadnutí borovic 
v Japonsku se proto soustřeďuje na 
kombinaci kultivačních praktik, dů-
sledné a včasné odstraňování odum-
řelých či odumírajících stromů z lesa 
a na boj proti broukům–přenašečům 
pomocí insekticidů. Pokračuje hle-pomocí insekticidů. Pokračuje hle-
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Těžká lesní technika s hydraulickou rukou, schopná 
proměnit ve chvíli napadené dřevo v jemné třísky
Těžká lesní technika s hydraulickou rukou, schopná 

Koruna borovice Pinus pinaster s typickými 
příznaky napadení háďátkem
Koruna borovice Pinus pinaster s typickými 



dání způsobů biologického boje proti oběma 
škůdcům; slibné výsledky a vysokou účinnost 
vykazuje vyšlechtění rezistentních klonů rodu 
Pinus, popř. získání indukované rezistence in-
okulací stromů nepatogenními kmeny háďát-
ka B. xylophilus.
 Jako preventivní opatření se doporučuje 
úplný zákaz dovozu všech forem dřeva praktic-
ky všech druhů jehličnanů ze zemí s výskytem 
tohoto háďátka, lze však připustit alespoň do-
vozy, uskutečněné po umělém dosušení dřeva, 
kdy všechny jeho části byly podle mezinárodní-
ho standardu ISPM 15 vystaveny teplotě aspoň 
56 °C po dobu nejméně 30 minut. Veškerý dře-
věný obalový materiál sloužící k přepravě zbo-
ží všeho druhu a dovážený do členských států 
EU ze třetích zemí s výjimkou Švýcarska musí 
být podle tohoto standardu ošetřen a označen. 
V některých státech je dosud povolena fumi-
gace metylbromidem nebo metylizothiokyaná-
tem; ve stadiu zkoušek je ošetření dřeva mikrovlnným zářením.
 Pro členské státy Evropské unie představuje kromě možnosti zavleče-
ní háďátka v dovezeném dřevěném obalovém materiálu největší hrozbu 
ohnisko výskytu háďátka v Portugalsku. V této zemi proto probíhá z roz-
hodnutí Evropské Komise program cílený k úplnému vyhubení háďátka. 
V rámci Evropské unie probíhají na téma háďátka borovicového  výzkumné 
úkoly za účasti špičkových odborníků z celé Evropy (např. projekt PHRA-
ME) a jsou pořádána školení a semináře.
Členské státy Evropské unie každoročně provádějí na svém území cílený 
průzkum výskytu háďátka v porostech borovic i v podnicích, které dřevo 
dovážejí a zpracovávají. Státní rostlinolékařská správa provádí takový prů-
zkum ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze-Suchdole 
na území České republiky již od roku 2002. Druh Bursaphelenchus xylo-
philus nebyl během průzkumu na území ČR zjištěn.
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Typický příznakový strom Pinus 
pinaster v Portugalsku určený v 
rámci přísného eradikačního pro-
gramu k neprodlenému ovyorko-
vání a likvidaci


