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Páchnuci spoločníci 
 
 
Moderátorka: Zapáchajú a chcú sa vám dostať do bytu. Reč je o malých neškodných 

chrobákoch, ktoré majú všeobecný názov bzdocha. Neobišli ani náš región. 
Všimnúť si ich môžete na svojich terasách alebo balkónoch. 

Redaktorka: Pod názvom bzdocha si každý poväčšine predstaví malého zeleného alebo 
hnedého chrobáka. Na svete ich žije ale omnoho viac druhov.  

Entomológ: Tých druhov je oveľa viac. U nás je to asi necelých 900 druhov a celosvetovo 
vyše 40 000. Bzdochy možno navonok mnohým ľuďom pripomínajú 
chrobáko..., chrobáky, ale nepatria medzi chrobáky. Je to úplne iná skupina 
hmyzu. V zásade sa bzdochy vyznačujú tým, že majú (na) na hlave ako 
sosák, v podstate bodavo-cicavý ústny orgán, ktorým vlastne nabodávajú 
potravu (a) a vysávajú jej tekuté zložky. Väčšina bzdôch sú fytofágy.  

Redaktorka: Ďalším typickým znakom pre bzdochy je určite ich zápach, pre ktorý sa 
radia medzi nepopulárny hmyz.  

Entomológ: Sa jedná1 o produkt pachových žliaz. U bzdôch poznáme dva typy 
pachových žliaz. Obidva tie typy týchto žliaz vylučujú špecifické sekréty, 
ktoré aj (pre) pre nás zapáchajú častokrát, ale obsahujú rôzne iné látky a ich 
funkcia, sa predpokladá, že je hlavne obranná voči rôznym predátorom 
aj inému hmyzu, ktorý by potenciálne tú bzdochu mohol uloviť. Ale zároveň 
sa zistilo, že môže mať aj dokonca dezinfekčné účinky.  

Redaktorka: Výlučky ich žliaz dokážu likvidovať niektoré druhy baktérií. V období 
jesene sa bzdochy stávajú nežiaducimi nájomníkmi. Obyvateľov nášho 
regiónu sme sa spýtali, ako si s nimi poradili. 

Žena č. 1: Ja sa ich nebojím, ale keď sa mi tam objaví, tak mi to vadí, hej. Minule som 
ho mala v prádle2, dokonca. No, tak to smrdelo strašne.  

Muž č. 1: Sem-tam priletia, ale to musíme likvidovať.  
Muž č. 2: Pozametám a vyhodím. Tak potom bude smrdieť.  
Redaktorka: Tak ich radšej vypustíte?  
Muž č. 2: Tak ich radšej vypustím, áno. 
Žena č. 2: Prežijú, keď ich operiete na 40 stupňov, lebo sa mi dostala (do) do práčky. 

Ale sušičku už nie.  
Redaktorka: Bzdochy sú teda dosť odolné a v našich vykúrených príbytkoch si hľadajú 

miesto na prezimovanie. Rozhodne sa ich však nemusíme báť, pretože tento 
druh bzdochy nie je nebezpečný a nebodá. Televízia Krea, Petra Sabová.      

 
 
 
 
 
RTV Krea, 23. 10. 2020, minutáž: 02:19 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VwKz01K-wCk)    

 

 
1 správne: ide o (ísť o niečo)  
2 správne: v bielizni (bielizeň) 

https://www.youtube.com/watch?v=VwKz01K-wCk

