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ZADEVA:\Hišni kozliček v stropni konstrukciji hiše Vide Pregarčeve 14 

V sredo, 23.11.1983 sem si skupaj s tov.Hikl ičevo ogledal leseno stropno 

in strešno konstrukcijo hiše št.14 v ul ici Vide Pregarčeve. 

Stropni nosilci, ki nosijo tla podstrešja, so bil i od izgradnje hiše pokriti 

z deskami. Na površini nosi,lcev so številne izletne odprtine odrasl ih hišnih 

kozl ičkov (Hylotrupes bayulus L.), v lesu pa rovi 1 ičink istega škodljivca. 

V strešni konstrukciji so izletne odprtine redke, še redkeje pa smo našl i 

izletne odprtine hroščkov trdoglavcev (Anobiidae). 

Opis škodljivca: 

Hišni kozliček je smolnato črn hrošček s ploščatim telesom in dvema bel ima 

1 isama na pokrovkah. Vel tk je od 8-20 mm , samica je večja in ima dobro 

razvito legI ico. Hroščki se izbubijo junija ali jul ija, samice nato odložijo 

jajca v razpoke lesa. Ličinke (v pogovornem jeziku jih pogosto imenujejo lesni 

črvi) se hranijo z lesom in najpogosteje grizejo hodnike v smeri lesnih vlaken 

zunanjega sloja lesa, kasneje pa prodirajo v notranjost. Razvoj od jajca do 

odraslega hrošča traja zelo razI ično, navadno pa 3 do 4 leta in je odvisen od 

vlažnosti lesa. V zelo suhem lesu traja razvoj do 17 let. Ličinke se zabubijo 

tik pod površino lesa in v 15 - 20 dneh se izležejo odrasl i hroščki, ki si 

izgrizejo izletno odprtino. Jakost napada ne moremo oceniti po številu iz

letnih odprtin, ker lahko več hroščev uporabi za izlet isto odprtino. 

Hišni kozliček ne napade sveže posekanega drevja, pojavlja se v zračno suhem 

lesu v zgradbah, telefonskih drogovih, pOhištvu. Leseni predmeti so popolnoma 
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uničeni šele po razvoju večih generacij. V SSSR se zaradi napada hišnega ko

zlička zrušijo nekatere lesene stavbe v 10 - 15 letih. 

Zati ranje 

Zatiranje hišnega koz1 ička je izjemno težavno in pogosto neuspešno. Svetujem, 

da zaradi zelo močnega napada in zmanjšane trdnosti odstranite stropne nosilce. 

Les ležgite al i porabite le za kurjavo, vendar takoj in ga ne shranjujte za 

naslednjo kurilno sezono. Menim, da trdnost str~šne konstrukcije ni toliko 

zmanjšana,da bi jo bilo potrebno zamenjati. Premaži te jo z insekticidnim 

sredstvom Xilolin • To sredstvo verjetno ne bo uničilo 1 ičink hišnega kozl ička 

v lesu, samicam pa bo preprečilo nadaljnje odlaganje jajc. Sredstvo je učin

kovito 2 leti. Tudi ves lesni material, ki ga boste vgradil i v podstrešje, 

premaži te z istim sredstvom. 

Sestavi 1 : 

mag.Dušan JURC, dipl.biol. 


