
Lienka	sedembodková	(Coccinella septempunctata)

Lienka sedembodková (Coccinella septempunctata) patrí 
medzi najznámejšie a najužitočnejšie druhy hmyzu. Systema-
tická zoológia ju zaraďuje v rámci triedy hmyz do radu chro-
báky (Coleoptera). Rovnako ako ostatní zástupcovia tohto 
radu, i lienka má predné krídla tvrdé, premenené na krovky. 
Druhý pár krídel, ktorý sa nachádza pod krovkami, je blanitý 
a slúži na lietanie. Predohruď je na chrbtovej strane rozšírená 
a tvorí tzv. štít viditeľný na základe kroviek. Ústne ústroje sú 
hryzavé. V rámci radu chrobáky patrí lienka sedembodková 
do čeľade lienkovité (Coccinellidae).

Lienka sedembodková má pod tvrdými krovkami blanité krídla,  
ktoré si môžeme všimnúť počas jej letu

Spomedzi asi 5 000 druhov lienok je lienka sedembodková 
v strednej Európe najznámejšia. Dospelý jedinec meria 5 až 
8 mm. Má okrúhle až oválne telo, na chrbtovej strane je silne 
vyduté a na brušnej strane veľmi ploské, takže v skutočnosti 
je pologuľovité. Hlavu má vtiahnutú do čierneho štítu so žltý-
mi škvrnami. Typickým znakom dospelej lienky je výstražné 
pomarančové až červené sfarbenie kroviek, na ktorých sa na-
chádza sedem čiernych bodiek. Pomocou troch párov konča-
tín sa dokáže obratne pohybovať. Ak je podráždená, roní zo 
zhybov štipľavú oranžovú hemolymfu.

Vývin tohto jedinca je nepriamy s úplnou premenou (vajíč-
ko, larva, kukla, dospelý jedinec). Dospelá lienka kladie va-
jíčka na rastliny do kolónií vošiek alebo ich blízkosti, prípad-
ne do blízkosti iného hmyzu. Každá samička nakladie počas 
svojho života niekoľko sto vajíčok. Ich vývin trvá štyri až 
šesť týždňov, preto sa môže počas roka vystriedať viac gene-
rácií. 

Larva lienky sedembodkovej

Larva lienky sedembodkovej má podlhovasté telo, ktoré je 
na oboch koncoch zúžené a pokryté malými hrbolčekmi. Jej 
sfarbenie je kombináciou čiernej, červenej, pomarančovej 
a sivomodrej farby. Larva sa ďalej mení na kuklu a tá potom 
na dospelého jedinca – imágo. 

Lienky prezimujú v štádiu dospelých jedincov pod odum-
retým lístím, machom a kameňmi, niekedy i v budovách.

Lienka sedembodková na suchom lístí

Lienka sedembodková je veľmi užitočná, pretože dospelý 
jedinec i larva požierajú škodlivé vošky a červce, ktoré para-
zitujú na rastlinách vyciciavaním rastlinných štiav, a tak 
v poľnohospodárstve robia obrovské škody znižovaním úro-
dy. Literatúra udáva, že larva lienky zožerie počas svojho ži-
vota 200 až 600 vošiek, dospelý jedinec i viac.

Lienka sedembodková žerie vošky

Užitočnosť lienok bola známa už v stredoveku. Miestami 
dokonca obchodníci lienky predávali majiteľom záhrad 
a plantáží v boji proti voškám. Mnoho druhov lienok sa vy-
viezlo v minulosti do iných krajín ako prostriedok proti ne-
bezpečným škodcom.

Lienka sedembodková sa vyskytuje v rozličných biotopoch 
od nížin až po horské oblasti. Pozorovať ju môžeme v lese, na 
poliach a lúkach i v okolí ľudských obydlí v záhradách a sa-
doch. Rozšírená je v palearktickej oblasti – v Európe, sever-
nej Ázii až po úpätie Himalájí i v se-
vernej Afrike. 

V prírode si môžeme všimnúť i druh 
s viacerými bodkami (obrázok vpra-
vo). Ide o invázny druh lienky Harmo-
nia axyridis, ktorá k nám bola zavleče-
ná a v súčasnosti vytláča lienku sedem-
bodkovú.
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