
Kozlíčci rodu Monochamus

potenciální přenašeči  
háďátka borovicového v ČR

Úvod a taxonomické zařazení
Rod Monochamus Dejean, 1821 zahrnuje více než 100 druhů tesaříků z podčeledi kozlíč-
ků (Lamiinae). Tito kozlíčci se vyvíjejí ve dřevě. Z fytosanitárního hlediska jsou významné 
druhy, které se vyvíjejí ve dřevě jehličnanů, zejména borovice (Pinus spp.).

Neevropské druhy rodu je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území členských států EU. 
Hlavním důvodem fytosanitárních opatření proti kozlíčkům rodu Monochamus je to, že 
některé druhy jsou přenašeči háďátka borovicového /Bursaphelenchus xylophilus (Stei-
ner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970/, které jako závažný škůdce jehličnanů má karanténní  
význam pro všechny evropské země, neboť je schopné zničit napadené stromy ve velmi 
krátké době a škody působené háďátkem v nových územích mnohonásobně převyšují 
škody v oblasti jeho původního výskytu. 

Po zavlečení háďátka borovicového do Evropy a jeho rozšíření na území Portugalska 
a částečně i Španělska vzrostl význam evropských druhů rodu Monochamus, zvláště těch, 
které mohou být přenašeči háďátka, neboť ani veškerá přijatá úřední opatření nezabrá-
nila šíření háďátka v Portugalsku, které stále pokračuje a představuje přímé ohrožení  
i pro území ČR.

Zeměpisné rozšíření a výskyt v ČR
Rod Monochamus je zastoupen v Evropě, Asii, Africe a v Severní Americe až po Mexiko, 
ale druhy, které se vyvíjí na jehličnanech a mohou být přenašeči háďátka borovico-
vého, se vyskytují převážně v mírném pásmu severní polokoule. V palearktické oblasti 
žije okolo 30 druhů. Některé z těchto druhů mají areál výskytu značně rozsáhlý, např.  
M. saltuarius (Gebler, 1830) je rozšířen od Japonska a Číny až do střední Evropy, areál  
rozšíření M. galloprovincialis (Olivier, 1795) zahrnuje severní Afriku, většinu evropských  
zemí a evropskou část Ruska až po Sibiř, M. sutor (Linnaeus, 1758) se vyskytuje od Číny 
přes Sibiř až po Pyreneje.

V Česku prokazatelně žijí čtyři druhy tohoto 
rodu: M. saltuarius, který se vyskytuje vzácně  
a lokálně, kozlíček sosnový - M. galloprovincialis, 
který se na našem území nachází v poddruhu 
pistor (Germar, 1818) a je hojně rozšířen v oblas-
tech, kde rostou borové lesy, kozlíček hvozdník  
- M. sartor (Fabricius, 1787), který je dnes u nás 
vzácným horským druhem (Šumava, Novohrad-
ské hory), a kozlíček smrkový - M. sutor, který je 
také převážně horským, ale hojnějším druhem. 

Fytosanitární význam pro Evropu mají zejména ty 
druhy a poddruhy, které prokazatelně přenášejí 
háďátko borovicové. K severoamerickým přena-
šečům háďátka patří M. carolinensis (Olivier, 1792), 
který je nejvýznamnějším přenašečem háďátka  
v USA, M. marmorator Kirby in Richardson, 1837, 
M. mutator LeConte in Agassiz, 1850, M. obtusus 
Casey, 1891, M. scutellatus ssp. scutellatus (Say, 
1824) a M. titillator (Fabricius, 1775). Nejvýznamnějším přenašečem háďátka v Japonsku 
je M. alternatus Hope, 1842, rozšířený kromě Japonska v Číně, Laosu, Jižní Koreji, Tchaj-
-wanu a Hongkongu, dalším asijským přenašečem je M. nitens Bates, 1884, rozšířený 
v Japonsku. 

Tři ze čtyř druhů rodu Monochamus zjištěných v ČR patří mezi druhy, u kterých byl 
přenos háďátka prokázán (M. galloprovincialis, M. saltuarius a M. sutor). V Evropě je nej-
důležitějším a jediným z přírody potvrzeným přenašečem háďátka borovicového druh  
M. galloprovincialis (Portugalsko). M. saltuarius je přenašečem v Asii, ale v Evropě zatím 
jako vektor prokázán nebyl. M. sutor byl v Evropě prokázán dosud pouze jako přenašeč 
blízce příbuzného druhu háďátka Bursaphelenchus mucronatus Mamya & Enda, 1979, kte-
ré je původní v Evropě a na Dálném východě, a které nemá pro evropské země fytosa-
nitární význam, neboť zde nepůsobí významné škody.

Hostitelské rostliny
Kozlíčci rodu Monochamus, vyskytující se v ČR, napadají pouze jehličnany. Kozlíček sos-
nový (M. galloprovincialis) preferuje borovice: b. lesní (P. sylvestris), méně b. kleč (P. mugo) 
a b. černou (P. nigra). Hlavním hostitelem kozlíčka hvozdníka (M. sartor) je u nás smrk 
ztepilý (Picea abies), M. saltuarius napadá zejména smrk ztepilý, méně často borovici kleč, 
a kozlíček smrkový (M. sutor) smrky, zřídka borovice a jedle.  

Morfologie
Vajíčka kozlíčka sosnového jsou bílá, protáhlého tvaru o velikosti 3–4 mm. Larva má 
charakteristický vzhled larev tesaříků, je protáhlá, zploštělá, beznohá. Tělo je zřetelně 
článkované. Dorůstá do velikosti 40 mm. Kukla je bělavá, dlouhá 16–22 mm, na konci 
zakončená ostrým hrotem zahnutým nahoru a na břišní straně s dobře viditelnými, do 
spirály zatočenými, tykadly. 

Dospělec dosahuje velikosti 12–25 mm, je hnědavé barvy, krovky jsou pokryté šeda-
vými nebo okrovými chloupky, které vytváří méně zřetelné příčné pásky. Tykadla jsou 
jedenáctičlánková, u samců černá, u samic od třetího článku s bělavými bázemi. Štít je 
příčný, s velkým kuželovitým tupým trnem na každé straně. Štítek je žlutě chloupkovaný 
a rozdělený podélnou rýhou, dosahující nejvýše do poloviny jeho délky. Ostatní tři druhy 
kozlíčků rodu Monochamus, vyskytující se u nás, jsou podobné k. sosnovému, odlišné 
morfologické znaky lze nalézt na krovkách a štítku. 

Biologie, příznaky napadení a způsoby šíření
Vývoj kozlíčka sosnového trvá 1–2 roky. Samička klade 1–2 vajíčka (výjimečně až 8) 
do vykousané jamky v kůře, hlavně v místech, kde hladká kůra přechází v borku. Larvy 
vyžírají v kůře a běli široké chodby, které se spojují ve větší plošky. Chodby ve dřevě jsou 
vyplněné hrubými drtinami a třískami. Poloodrostlé larvy se v září zavrtávají oválným 
otvorem hluboko do dřeva a příští rok od června do srpna se blízko povrchu dřeva 
kuklí. Vylíhlí brouci se prokousávají kruhovým otvorem o průměru 6–8 mm, který je vět-
šinou na protilehlé straně větve, než byl požerek larvy. Brouci se vyskytují od poloviny 
května do konce září. Mohou aktivně létat. Pohlavně dospívají až během zralostního žíru, 
který probíhá především v korunách stromů na mladých větvičkách. Vykousané malé 
plošky nepravidelného tvaru na slabé kůře větviček upozorňují na přítomnost kozlíčků. 
Biologie dalších našich druhů kozlíčků rodu Monochamus je obdobná, maximum výskytu 
dospělců nastává v červenci. 

Dospělci kozlíčků rodu Monochamus nejsou dobrými letci, u kozlíčka sosnového bylo 
zjištěno, že jsou sice schopni s pomocí větru překonat vzdálenost tři i více kilometrů, 
ale ve většině případů se rozlétnou jen do okruhu několika stovek metrů. Na větší vzdá-
lenosti se mohou šířit zejména v napadeném přepravovaném dřevu při mezinárodním 
obchodu.

Přenos háďátka borovicového
Hlavní přenos háďátka borovicového na nové hostitelské rostliny probíhá při úživném 
žíru nové generace háďátkem obsazených kozlíčků naletujících na mladé koncové vět-
vičky v korunách stromů. 

Larvy třetího stadia háďátka se v průběhu vývinu larvy a kukly kozlíčka v háďátkem 
napadených stromech shromažďují uvnitř kukelních komůrek. Líhnoucí se dospělec 
kozlíčka podněcuje vylučováním specifických chemických látek přeměnu larev háďát-
ka ve zvláštní typ disperzní larvy čtvrtého stadia, nazývaný „dauer larva“. Dauer lar-
vy jsou přitahovány a směrovány vydýchávaným 
CO2 pronikají do vzdušnic kozlíčka a částečně 
pod jeho krovky. Brouk s háďátky nakonec dře-
vo opouští. Laboratorně bylo zjištěno, že vý-
sledná míra obsazení jednoho brouka-vektora  
u M. alternatus byla v průměru 23 669 jedinců 
háďátka borovicového. Míra prvotního obsazení 
brouka-vektora v době opuštění hostitelského 
stromu je zlomová a určující pro přetrvání a šíře-
ní háďátka v ekosystému a v čase. Bylo dokázáno, 
že zástupci rodu Monochamus, přenášející háďát-
ko druhu B. mucronatus, jsou schopni přenášet 
i háďátko borovicové, aniž by se s ním někdy 
dříve setkali. Příkladem jsou druhy M. alternatus 
v Japonsku nebo M. galloprovincialis v Portugalsku. 
Tato schopnost záměny přenášených druhů há-
ďátek činí z jakékoli „nedotčené“ populace koz-
líčků tohoto rodu potencionální přenašeče. 

Mimo rod Monochamus nebyla schopnost „aktivního“ přenosu háďátka borovicového  
u jiných druhů podkorních a dřevních brouků v přírodních podmínkách prokázána. 



Za evropské druhy je kromě 4 uvedených druhů, které žijí v ČR, možno považovat  
M. impluviatus Motschulsky, 1859, který je rozšířen ve středním a severním Rusku,  
a M. rosenmuelleri (Cederjelm, 1798), /syn.: urussovi Fischer, 1806/, rozšířený v severový-
chodní Evropě včetně Polska, ale i v severovýchodní Číně, Japonsku a na Korejském po-
loostrově, jehož přechodný výskyt, patrně po zavlečení, byl zaznamenán i v ČR. Opatření 
zaměřená na neevropské přenašeče háďátka borovicového nejsou důsledná v případě 
druhu M. saltuarius, neboť tento druh je známým přenašečem háďátka a žije i v asijských 
zemích, kde se háďátko vyskytuje. To se může týkat i druhu M. rosenmuelleri, který je 
významným přenašečem háďátka B. mucronatus, a tedy i předpokládaným přenašečem 
háďátka borovicového.

K obecným preventivním opatřením patří dále zákaz dovozu rostlin některých rodů 
jehličnanů, kromě šišek a osiva, včetně borovice (Pinus spp.), cedru (Cedrus spp.), smrku 
(Picea spp.), jedle (Abies spp.), jedlovce (Pseudotsuga spp.), douglasky (Tsuga spp.) a mod-
řínu (Larix spp.) z neevropských zemí. 

Dřevo jehličnanů, dovážené z neevropských zemí, včetně Kazachstánu, Ruska a Turecka, 
musí být v zemi původu nebo v odesílající zemi podrobeno rostlinolékařské kontrole, 
zásilky musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením a při vstupu na území EU pod-
léhají povinné vstupní rostlinolékařské kontrole. Dřevo jehličnanů, dovážené ze zemí, 
v nichž se vyskytuje háďátko borovicové (Kanada, Čína, Japonsko, Korejská republika, 
Mexiko, Tchaj-wan a USA), musí být ošetřeno (tepelně, fumigací nebo chemickou tla-
kovou impregnací). Pro dřevo jehličnanů z ostatních neevropských zemí jsou přípustné 
i další alternativy, a to buď dovoz bez kůry a bez požerků působených neevropskými 
druhy kozlíčků rodu Monochamus (definovaných jako požerky o průměru větším než 3 
mm), nebo umělé vysušení na méně než 20% (vyjádřeno v % sušiny). Pro dřevo z Ka-
zachstánu, Ruska a Turecka je povolena další možná garance, a to úřední potvrzení, 
že dřevo pochází z oblastí, ve kterých se nevyskytují neevropské druhy kozlíčků rodu 
Monochamus. Kůra jehličnanů z neevropských zemí musí být fumigována nebo tepelně 
ošetřena schválenými postupy.

Fytosanitární požadavky, zabraňující zavlečení háďátka borovicového, kozlíčků rodu  
Monochamus a dalších regulovaných škodlivých organismů, jsou stanoveny i pro veškerý 
dřevěný obalový a prokladový materiál ze všech zemí s výjimkou členských států EU 
a Švýcarska. Tento materiál musí být odkorněný, schváleným způsobem (tepelně nebo 
fumigačně) ošetřený a označený, a to podle Mezinárodního standardu FAO pro fytosa-
nitární opatření č. 15 s názvem 
„Pokyny pro regulaci dřevěného 
obalového materiálu v meziná-
rodním obchodu“. 

K zabránění zavlečení háďátka 
borovicového z Portugalska, kde 
největší riziko představují hosti-
telské rostliny háďátka a dře- 
vo těchto rostlin napadené současně háďátkem i jeho přenašečem, kterým je v tomto 
případě M. galloprovincialis, platí v  EU „Rozhodnutí Komise č 2006/133/ES, kterým se 
po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka  
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo 
oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost“. Pro území ČR bylo vydáno „Nařízení 
Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně 
proti zavlečení a šíření háďátka borovicového Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bu-
hrer) Nickle et al. z Portugalska, čj. SRS 029091/2010.

Škodlivost a Hospodářský význam
Kozlíčci rodu Monochamus napadají fyziologicky oslabené stromy nebo jejich čerstvě po-
kácené nebo skládkované kmeny. Při přemnožení mohou přecházet i na stromy zdravé, 
k tomu však v podmínkách ČR dochází zřídka. Požerky larev kozlíčků znehodnocují dře-
vo napadených stromů. K významnému znehodnocení však dochází obvykle jen tehdy, 
jsou-li poražené kmeny ponechány v lese delší dobu po pokácení. Při vhodném způsobu 
obhospodařování a pro stromy, které jsou v dobré kondici, nejsou kozlíčci rodu Mono-
chamus obvykle vážnými škůdci. Hlavní hospodářský význam mají proto tito kozlíčci jako 
přenašeči háďátka borovicového. 

Ochrana a fytosanitární opatření

Praktická ochrana proti kozlíčkům rodu Monochamus se v ČR neprovádí. V případě, 
že by došlo k zavlečení háďátka borovicového na naše území, by musel být v místech 
zjištěného výskytu a v okolí těchto míst nařízen soubor opatření k eradikaci háďátka, 
zahrnující společná opatření jak proti háďátku, tak i proti jeho přenašečům. K těmto 
opatřením by mimo jiné patřilo okamžité zničení napadených stromů a vykácení všech 
hostitelských rostlin v jejich okolí. Řez při kácení by měl být veden co nejblíže povrchu 
půdy tak, aby se zabránilo případné možnosti vylíhnutí kozlíčků z napadených pařezů. 
Dále by musel být proveden intenzivní průzkum v širokém okolí, který by byl podkladem 
pro vymezení několika ochranných pásem s různou intenzitou ochrany. K opatřením 
by patřily i zákaz nebo omezení expedice hostitelských rostlin a jejich dřeva a kůry 
z vymezeného území, monitoring výskytu dospělců kozlíčků rodu Monochamus pomocí 
feromonových lapačů ad.

Preventivní fytosanitární opatření proti zavlečení háďátka borovicového z neevropských 
zemí jsou provázána s opatřeními proti zavlečení neevropských druhů kozlíčků rodu 
Monochamus. Tato opatření jsou zakotvena v přílohách vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opat-
řeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. 
Patří k nim obecný zákaz zavlékání a rozšiřování neevropských druhů kozlíčků rodu  
Monochamus. Z praktických důvodů, vzhledem k obtížnosti přesného určení konkrét-
ního druhu, se tento zákaz vztahuje na všechny neevropské druhy rodu, i když některé 
druhy nežijí na jehličnanech a nemohou tedy přenášet háďátko borovicové. 

Rostliny jedle, cedru, modřínu, smrku, borovice, jedlovce a douglasky z vymezeného 
území, kterým je kontinentální území Portugalska a ostrov Madeira, dodávané do jiných  
území v EU, musí být opatřeny rostlinolékařským pasem poté, co byly úředně pro-
hlédnuty a nebyly zjištěny žádné příznaky napadení háďátkem borovicovým a v místě 
produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného 
vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu háďátka.

Dřevo a samostatná kůra jehličnanů, s výjimkou dřeva a kůry zeravu (Thuja spp.), mohou 
být dodávány z vymezeného území jedině na základě výjimky udělené rostlinolékařskou 
službou Portugalska z obecného zákazu těchto dodávek a za předpokladu, že dodávky 
jsou tepelně ošetřeny a opatřeny rostlinolékařským pasem. Stejně tak štěpky, třísky, 
zbytky dřeva a dřevní odpad, získané zcela nebo zčásti z jehličnanů, je možno dodávat 
mimo vymezené území jen na základě výjimky udělené rostlinolékařskou službou Portu-
galska z obecného zákazu těchto dodávek a za předpokladu, že jsou fumigačně ošetřeny 
a opatřeny rostlinolékařským pasem.

Dřevěný obalový a prokladový materiál vyrobený ze dřeva jehličnanů je z vymezeného 
území možné dodávat také jen na základě výjimky a tento materiál musí být vyroben, 
ošetřen a označen obdobně, jako dřevěný obalový materiál dovážený ze zemí, které 
nejsou členskými státy EU.

Seznam portugalských podniků, podléhajících úřednímu dohledu a oprávněných vysta-
vovat rostlinolékařské pasy a provádět ošetření a označení tohoto dřeva, je zveřejňován 
a průběžně aktualizován Evropskou komisí.

Závěr
Háďátko borovicové a jeho přenašeči, kozlíčci rodu Monochamus, jsou z pohledu ČR 
považovány za prioritně sledované škodlivé organismy. Státní rostlinolékařská sprá-
va průběžně monitoruje volně rostoucí i pěstované hostitelské rostliny a jejich kůru  
a dřevo (skládkové dříví, kulatina, dřevěné obaly), produkované nebo zpracovávané na 
území ČR, na výskyt háďátka borovicového a kozlíčků rodu Monochamus. Za riziková 
území, v nichž se provádí průzkum, jsou považována např. území v okolí celních skladů, 
dřevozpracujících podniků apod. Kromě dovozní rostlinolékařské kontroly rizikových 
komodit vykonává Státní rostlinolékařská správa dále průzkum výskytu háďátka a jeho 
přenašečů v dřevěném obalovém materiálu dodávaném ze zemí, v nichž se háďátko 
borovicové a jeho přenašeči vyskytují. 
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