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Bájka o lykožrútovi
Keďže po posledných informáciách o lykožrútovej kalamite niektorí

oponenti stále neveria, že jeden malý chrobáčik vie narobiť veľké šarapaty,
skúsime to aj inak – bájkou:
Ahoj, som lykožrút smrekový a mám dve ženy. Práve sme sa nasťahovali pod

kôru živého smreka. Krásny bytík, voňavý, čerstvý, založíme si tu rodinu.
Každá moja žena mi dá v dobrých podmienkach 60 detí a tie sa za 8 týždňov
rozletia do sveta hľadať si svoje vlastné bývanie. Aj moji synovia budú mať 2
ženy a každá im dá ďalších 60 detí. Aj tie sa rozletia do sveta. Budem otec 120
dietkam a dedko 4800 vnúčikom. Ak bude dobré počasie, vnúčikovia mi dajú
192 tisíc pravnúčat. To chce veľa bývania. Aj veľa papania. Dúfam, že máme v
lese dosť stromov. V jednom strome nás vie žiť až 1500 chlapov a každý má
dve ženy. A každá nám dá 60 detí. Z jedného stromu nás vie vyletieť až 180
tisíc (1500 samcov - závrtov na strom). To sa vieme v kľude nasťahovať do
ďalších 40 stromov. A ak bude pekné počasie, naša rodina sa pekne rozrastie.
V 3. generácií už nás bude 7,2 milióna (za pol roka, dobré nie?) a ďalších 1600
stromov bude našich. To už príde zima, ale to nám nevadí, prezimujeme a na
jar nás bude už 288 miliónov. Budeme potrebovať 64 tisíc zelených stromov.
Len dúfam, že nás zlí lesníci spolu s tými stromami nevyrúbu počas zimy,
alebo počas roka. Lebo okrem toho nás koťuhy úplne dokážu zmiasť a odchytia
nás do feromónových lapačov. Takto nás v minulom roku (2017) zmiatli 224
miliónov a zachránili si tým 2 milióny stromov. No a ešte robia aj také finty,
že my si v kľude nájdeme bývanie a oni nám zoberú strechu nad hlavou.
Volajú to lapáky. Takto si zachránili 1,2 milióna stromov. Ťažko vyčísliť, koľko
nás padlo pri včasnom spracovaní kalamity, pri chemických postrekoch, pri
odkôrňovaní. Sme úplne bezmocní. Jediné, čo nás drží pri živote je naša
schopnosť sa množiť a naši priatelia ochranári, ktorí nám vytvárajú priestor
na život a poviem Vám, to je raj na zemi. To sa Vám v kľude žije. Lietate kde
chcete, bývate kde chcete, papáte čo chcete. Prirodzených nepriateľov takmer
nemáte.
Keby ste bol lykožrút, aj vy by ste volil bezzásahovosť.
Údaje prevzaté od: Skuhravý, V., 2002: Lýkožrout smrkový a jeho kalamity,
Agrospoj s. r. o., v Praze 2002, 151 s.
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Tu sa môžete odhlásiť z odberu prípadne upraviť svoje nastavenia.

