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Odgovorni analitik(i):

Rezultati diagnostične preiskave se nanašajo izključno na primerke, ki so bili preiskani.
Poročilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti.
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Laboratorij za varstvo gozdov 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

tel: + 386 01 200 78 00 / fax: + 386 01 257 35 89 

DODATEK K ANALIZNEMU IZVIDU ŠT.: LVG2017-143 

1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA 

5. oktobra 2017 smo v okolici Ankarana opravili terenski ogled območja, ki je v lasti 

Mladinskega zdravilišča Debeli rtič. Namen obiska je bil določitev vzroka sušenja borov. 

Prizadeta je bila skupina petih borovih dreves (2 drevesi Pinus nigra in 3 drevesa P. sylvestris), 

od katerih so štiri drevesa rasla v skupini, eno pa je bilo nekoliko odmaknjeno. Drevesa so se 

začela naglo sušiti poleti 2017. Štiri drevesa so bila popolnoma suha, eno pa je imelo del krošnje 

še živ. Na vseh je z deblamočno odpadala skorja. (Slika 1) Ob ogledu smo bili pozorni tudi na 

okoliško vegetacijo in sušenje borov smo opazili tudi izven območja Mladinskega zdravilišča 

Debeli rtič.   

 

2) REZULTATI, MERITVE 

Ob ogledu na terenu smo vsa drevesa natančno pregledali. Na deblu so bili prisotni rovni 

sistemi velikega borovega strženarja (Tomicus piniperda L. 1758) (Slika 3). Rovne sisteme te 

vrste smo našli tudi v poganjkih. Na pregledanih drevesih so bili prisotni tudi rovni sistemi in 

izletne odprtine krasnikov (Slika 4), najverjetneje modrega borovega krasnika (Phaenops cyanea 

Fabricius 1775) (Coleoptera: Buprestidae). Dele drevesa, ki so kazali znake poškodb zaradi 

škodljivcev, smo odvzeli kot vzorce in jih dostavili v Laboratorij za varstvo gozdov (LVG) 

Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), kjer je bila izvedena natančna analiza za določitev vzorka 

odmiranja borov. Izvedena je bila morfološka analiza žuželk. V vzorcih smo našli stenice 

Raglius confusus (Reuter 1886) (Hemiptera: Heteroptera, Rhyparochromidae), kozličke Raghium 

inquisitor (L. 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) in rilčkarje Rhyncolus elongatus (Gyllenhal 

1827) (Coleoptera: Curculionidae).  

 

3) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE 

 
Iz pregleda na terenu sklepamo, da so bila drevesa oslabljena in zaradi tega manj odporna na negativne 

vplive škodljivih organizmov in abiotičnih dejavnikov. Na enem od dreves so bili prisotni znaki udara 

strele. Glede na poškodbe in prisotne organizme na poškodovanih drevesih sklepamo, da so propadanje 

dreves povzročile žuželke, in sicer krasniki, najverjetneje modri borov krasnik P. cyanaea. P. cyanaea 

roji med julijem in avgustom. Ličinke se hranijo na začetku s floemom, kasneje pa z lesom. Razvoj traja 

1–2 leti. Hrošči zapustijo drevo skozi značilne izhodne odprtine, ki imajo obliko velike tiskane črke D (6 

x 3 cm). Modri borov krasnik lahko povzroči propad odraslih, 40-60 let starih borov. Pri tem se pogosto 

pojavi obsežno odpadanje skorje, čeprav je krošnja še zelena.  

Ostale vrste, ki smo jih našli, po našem mnenju niso vplivale na sušenje borov. Veliki borov strženar roji 

zgodaj spomladi, februarja ali marca. Naseli oslabela ali sveže podrta drevesa. Razvije eno čisto in eno 

sestrsko generacijo na leto. Kozlički R. inquisitor naseljujejo del drevesa tik pod skorjo. Razvoj traja 2 

leti. Ličinka se zabubi v ovalni bubilnici, obdani s tanko plastjo žaganja (Slika 2). Rhyncolus elongatus 

se prav tako pojavlja v odmrlem drevju. Raglius confuses prezimuje pod skorjo.  

Prizadeta drevesa so bila odmrla in žuželke, ki smo jih našli na njih, ne predstavljajo tveganja za 

ostalo drevje, saj so sekundarni oz. terciarni škodljivci. P. cyanaea, ki je po našem mnenju 

povzročil sušenje dreves, pa je drevesa že davno zapustil. Na borih v okolici, ki so se sušili, 

nismo našli znakov prisotnosti krasnikov. Suha drevesa so manj stabilna. Glede na to, da se 
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prizadeta drevesa nahajajo na območju, kjer se zadržujejo ljudje, zaradi možnosti lomljenja vej 

in podrtja celotnega drevesa predstavljajo nevarnost za ljudi. Predlagamo posek poškodovanih 

dreves dreves.  

 

 
 

4) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI:  

 

 

 
Slika 1: Posušeni bori (P. sylvestris in P. nigra) ob Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič 
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Slika 2: Bubilnice kozličkov Raghium inquisitor (Coleoptera: Cerambycidae) 

 
Slika 2: Rovni sistemi velikega borovega strženarja, Tomicus piniperda (Coleoptera: Curculionidae, 

Scolytinae) 
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Slika 3: Izletna odprtina krasnika (Coleoptera: Buprestidae) 
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