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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
Jesenov krasnik (Agrilus planipennis)
Dr. Maarten de Groot in prof. dr. Dušan Jurc, Oddelek za varstvo gozdov,
Gozdarski inštitut Slovenije (maarten.degroot@gozdis.si)
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Jesenov krasnik
LATINSKO IME

Agrilus planipennis Fairmaire, 1888

RAZŠIRJENOST

Azija, Amerika, Evropa. V Evropi je vrsta prisotna v
Rusiji (v Moskvi, od koder se naglo širi). Jesenovega
krasnika v Sloveniji še nismo našli.

GOSTITELJI

Jeseni (Fraxinus), redko tudi bresti (Ulmus), orehi
(Juglans) in oreškarji (Pterocarya).

OPIS

Odrasli hrošči so bleščeče smaragdno zeleni, dolgi od
8 do14 mm (slika 1). Samica odloži 60 do 90 jajčec
posamično ali v skupinah v razpoke skorje gostiteljskih
dreves. Ličinke so bledo rumene barve in na koncu
razvoja dolge od 26 do 32 mm z značilnima rjavima
hitiniziranima izrastkoma na zadku (slika 2). Drevo
poškodujejo ličinke z vrtanjem od 20 do 30 cm dolgih
serpentinastih rovov v skorji in kambiju, ki so napolnjeni z rjavo trdno zbito črvino (slika 3). V začetku
razvoja ličink so rovi ozki, z njihovo rastjo pa vedno
širši. Intenzivno se hranijo do zime in prezimijo kot
bube ali kot ličinke, ki nato spomladi nadaljujejo z
vrtanjem rovov. Bubilnica je v lesu (če je skorja tanka)
ali v skorji (če je skorja debela). Izhodne odprtine
hroščkov so široke od 3 do 4 mm in imajo značilno
obliko velike črke D (slika 4).

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

• Presvetljena krošnja zaradi manjših listov,
ki so včasih porumeneli (po celotni krošnji ali
omejeno na posamične veje), napadeno drevo
odmre (slika 5).
• Razpoke skorje, dolge od 5 do10 cm, ki
nastanejo zaradi oblikovanja celitvenega tkiva
okoli rovov ličink.

• Žolne odstranjujejo skorjo in iščejo žuželke
pod njo.
• Meandrasti rovi ličink pod skorjo, dolgi do
30 cm, in napolnjeni z rjavo črvino.
• Izhodne odprtine odraslih hroščev v obliki
črke D in približno 3 mm v premeru.

VPLIV

Jesen je pogosto v rabi zaradi lesa, hkrati pa
tudi za okrasna drevesa v parkih, vrtovih in
obcestnih nasadih. Pomemben je kot gradnik gozdnih združb v gospodarskih gozdovih.
Jesenov krasnik se lahko naseli in razvija v vitalnih, neoslabljenih drevesih in v nekaj letih povzroči
njihovo odmiranje. Zato bi imel jesenov krasnik
velik ekonomski in ekološki vpliv, če bi se razširil in
namnožil pri nas.

MOŽNE ZAMENJAVE

Jesenovega krasnika je mogoče zamenjati z različnimi
vrstami, ki jih najdemo na jesenu, in povzročajo
podobne simptome. Predvsem jih lahko zamenjamo z
drugimi krasniki zaradi podobne izhodne odprtine in
podobne velikosti. Vsi krasniki so značilno kovinsko
obarvani in barva ne omogoča zanesljive prepoznave.
Lahko jih zamenjamo tudi z jesenovimi podlubniki
(pisani jesenov ličar – Leperesinus fraxini in mali črni
jesenov ličar – Hylesinus oleiperda), ki prav tako povzročajo odmiranje jesenov, oslabljenih zaradi drugih
škodljivih dejavnikov (predvsem zaradi jesenovega
ožiga – Hymenoscypus fraxineus ali mraznic – Armillara spp., ki povzročajo belo trohnobo korenin).

DODATNE INFORMACIJE

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (www.uvhvvr.gov.si)
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si)

ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA,
OBVESTITE VSAJ ENEGA IZMED NAŠTETIH NASLOVOV:

(kontaktne podatke najdete tudi na spletni strani www.zdravgozd.si)
Pristojnega fitosanitarnega ali gozdarskega inšpektorja, Gozdarski inštitut Slovenije,
Zavod za gozdove Slovenije ali Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Slika 1: Odrasel jesenov krasnik (foto: Leah Bauer, USDA Forest
Service Northern Research Station, Bugwood.org)
Slika 2: Ličinka jesenovega krasnika (foto: Pennsylvania Department
of Conservation and Natural Resources - Forestry Archive,
Bugwood.org)

Slika 3: Rovi ličink pod skorjo (foto: Dušan Jurc, GIS)
Slika 4: Rovi ličink pod skorjo (foto: Dušan Jurc, GIS)
Slika 5: Odmiranje jesenov je povzročil jesenov krasnik (foto:
Dušan Jurc, GIS)

Publikacija je nastala v okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Razvoj novih metod detekcije, diagnostike in prognoz za tujerodne
gozdu škodljive organizme (V4-1439)«, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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