
 

 
1 

 
  

 

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby  

 

 
Ing. Andrej Kunca, PhD. 
Ing. Marcel Dubec 
Ing. Juraj Galko, PhD. 
Ing. Andrej Gubka, PhD. 
doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka 
Ing. Michal Lalík, Ph.D. 
Ing. Roman Leontovyč, PhD. 
Ing. Valéria Longauerová, PhD. 
Ing. Miriam Maľová, PhD. 
Ing. Christo Nikolov, PhD. 
Ing. Slavomír Rell, PhD. 
Ing. Jozef Vakula, PhD. 
Ing. Milan Zúbrik, PhD. 

 
 

SIGNALIZAČNÉ SPRÁVY  
O VÝSKYTE ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V LESOCH SLOVENSKA 

1/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Štiavnica 

3.11.2021  



 

 
2 

 
  

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................................ 3 

2 Vetrové kalamity v júli a v auguste 2021 ......................................................................................... 3 

2.1 Počasie a podkôrny hmyz 2021 ............................................................................................... 3 

2.2 Vetrová kalamita 14.-15.7.2021 .............................................................................................. 4 

2.3 Vetrová kalamita 16.-17.8.2021 .............................................................................................. 4 

3 Rakovina smrekovcov ...................................................................................................................... 7 

4 Rozšírenie sietničky Corythucha na duboch .................................................................................... 7 

5 Mobilná aplikácia „Škodcovia drevín“ na monitoring škodlivých organizmov v lesoch .................. 9 

6 Nová metodika na výpočet náhrad za škody spôsobené zverou .................................................... 9 

7 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021 ....................................................................................... 10 

8 Záver .............................................................................................................................................. 10 

9 Poďakovanie .................................................................................................................................. 11 

10 Kontakt ...................................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa uložená na: 

 http://www.los.sk/signal.html 

 https://www.facebook.com/losbstiavnica 

http://www.los.sk/signal.html
https://www.facebook.com/losbstiavnica


 

 
3 

 
  

1 Úvod 

V priebehu roka 2021 sme zaznamenali studenú jar a teplé leto. To spôsobilo spomalenie vývoja 

podkôrneho hmyzu, však v letnom období vývoj prebiehal v takej početnosti ako roky predtým. V júli 

a v auguste boli zaznamenané vetrové kalamity v horských oblastiach. V priebehu roka sme zistili 

rozšírenie nepôvodnej bzdochy Corythucha arcuata na duboch. aktívne sme sa podieľali na novej 

metodike výpočtu škôd na porastoch spôsobených zverou, úspešne prebehla medzinárodná 

konferencia o ochrane lesov APOL 2021. 

2 Vetrové kalamity v júli a v auguste 2021 

2.1 Počasie a podkôrny hmyz 2021 

Jar 2021 bola charakteristická studeným a mokrým priebehom v apríli a máji, neskôr došlo k otepleniu 

a leto už bolo teplotne nadpriemerné. Tieto podmienky výrazne oneskorili začiatok jarného rojenia 

a predĺžili vývoj prvej generácie lykožrúta smrekového o 2-3 týždne. No aj napriek priazni počasia bolo 

spracovanie kalamity podkôrneho hmyzu v mnohých subjektoch pomalé a v letných mesiacoch sa 

v porastoch objavovali opäť nové chrobačiare. Najhoršia situácia pretrváva na Kysuciach, Orave, 

Čiernom Balogu, Žilinskom regióne, Turci a v Tatranskom regióne. V územiach s vyšším stupňom 

ochrany prírody nedovolili v roku 2021 orgány ochrany prírody spracovať vetrové kalamity, čím došlo 

na mnohých miestach k vytvoreniu vhodných podmienok na premnoženie podkôrneho hmyzu. 

V prípade ponechania nespracovanej hmoty v porastoch dôjde k premnoženiu podkôrneho hmyzu 

a následne k odumieraniu okolitých zdravých smrekových porastov. V týchto lokalitách to zapríčiní 

začiatok novej gradácie lykožrúta smrekového, ktorej padnú za obeť v nasledujúcich rokoch desiatky 

hektárov zdravých porastov. Výsledok sa na plno prejaví v okolitých zdravých porastoch v lete 2022 

a v roku 2023. V lete 2022 vyletí lykožrút smrekový z roztrúsenej kalamity a naletí na zdravé smreky, 

to znamená, že roztrúsenú kalamitu je potrebné spracovať prednostne. V sústredenej kalamite sa 

lykožrúty v roku 2022 preroja do zatiaľ nenaletených vývratov, ktoré budú stále atraktívne.  

  
Obrázok  1. V Malužinskej doline sú vetrom z 

14.-15.7.2021 poškodené prevažne spodné 

časti dolín. 

Obrázok  2. V požerkoch lykožrúta 

smrekového prevládali 2.9.2021 larvy, ale 

vyskytovali sa už aj kukly (Malužiná). 
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2.2 Vetrová kalamita 14.-15.7.2021 

Išlo o vietor zo 14. (až po cca 18:00) na 15.7.2021 (takmer celý deň), keď na Chopku a v Telgárte boli 

nárazy vetra 90 km/hod. (JV až SV). 

V tomto období boli poškodené lesné porasty u Lesov SR, š. p. v objeme 180 tis. m3, u neštátnych 

subjektov približne rovnaký objem. V tejto vetrovej kalamite tak na Slovensku bolo poškodených 

približne 350 tis. m3, najmä v oblasti Nízkych Tatier. 

  

 

Obrázok  3. Vetrová kalamita – Nízke tatry, lokalita Benkovo 

 

Letecké zábery zachytené dronom LOS z predmetnej kalamity sú zverejnené na YouTube LOS tu: 

https://youtu.be/VEXMkOZKis4  

2.3 Vetrová kalamita 16.-17.8.2021 

O mesiac bol opäť silný vietor, a to 16.8.2021 (tiež až pred polnocou na 17.8. – v Štiavnici trvala len pol 

hodinu). Vtedy išlo o vietor o polnoci zo 16. na 17.8.2021 v nárazoch:   

Sliač: 108 km/hod. (SZ) 

Nitra: 93 km/hod. (SZ) 

Chopok: 86 km/hod. (S) 

Pri tejto vetrovej kalamite výraznejšie škody hlásené neboli.  

 

https://youtu.be/VEXMkOZKis4
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Pre porovnanie: 

Sila vetra pri Vetrovej kalamite Alžbeta 2004 bola na Lomnickom štíte v priemere len okolo 52 km/hod., 

v nárazoch však až 170 km/hod. (OGIMET). Podľa meraní na meteorologickej stanici na Skalnatom 

plese (najviac zasiahnutá silným vetrom oblasť medzi Popradom a Lomnickým štítom) boli nárazy vetra 

až 194 km/hod. (Ďurský, 2005). Pri Vetrovej kalamite Žofia 2014 bola rýchlosť vetra na Chopku 76 

km/hod., v nárazoch však až 165 km/hod. (OGIMET). 

Najsilnejší vietor bol zaznamenaný 29.11.1965 s rýchlosťou vetra na Skalnatom plese až 283 km/hod.  

 

Obrázok  4. Záber z predpovede počasia na RTVS 3.10.2021 

 

Z tohto celého vyplýva to, že až bude v predpovedi počasia prognózovaný vietor v nárazoch nad 90 

km/hod., lesní hospodári môžu očakávať aj rozsiahlejšie škody na lesných porastoch.  

Najbližšie je takýto vietor očakávaný v stredu večer 3.11.2021 a vo štvrtok cez deň a to najmä 

v horských oblastiach. 
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Tabuľka 1. Beaufortova stupnica sily vetra (Zdroj: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnica_sily_vetra) 

Stupeň 

Stredná 
rýchlosť 

vetra Pomenovanie Úkazy na pevnine 

[ km/h ] 

0 0-1 bezvetrie dym stúpa kolmo nahor 

1 1.5 vánok slabý pohyb dymu a lístia, veterná koruhva sa nehýbe 

2 6.11 slabý vietor šelest lístia, veterná koruhva sa hýbe, vietor citeľný na tvári 

3 12.19 mierny vietor vietor rozvíja menšie zástavy, pohyb vetvičiek 

4 20-28 dosť čerstvý vietor vietor zdvíha prach a kúsky papiera, pohybuje slabšími konármi 

5 29-38 čerstvý vietor 
listnaté kry sa začínajú hýbať, na stojatých vodách sa tvoria menšie 
vlnky so spenenými hrebeňmi 

6 39-49 silný vietor 
vietor pohybuje silnejšími konármi, telegrafné drôty svištia, 
používanie dáždnika je obtiažne 

7 50-61 prudký vietor vietor pohybuje celými stromami, chôdza proti vetru je náročná 

8 62-74 búrlivý vietor lámu sa konáre, chôdza proti vetru je normálne nemožná 

9 75-88 víchrica 
vietor spôsobuje menšie škody na stavbách, strháva komíny a 
škridly, zo stromov sa odlamujú hrubšie konáre 

10 89-102 silná víchrica vyvracia celé stromy, spôsobuje väčšie škody na stavbách 

11 103-117 mohutná víchrica 
mnoho stromov je vyvrátených alebo zlomených, spôsobuje 
rozsiahle materiálne škody 

12 118-133 
orkán (podľa výskytu sa 
nazýva hurikán, tajfún, 

cyklón) 
ničivé účinky 

 

Poznámka: Žltou sú vyznačené stredné rýchlosti vetra, pri ktorej je možné očakávať také nárazy 
vetra, ktoré spôsobia aj vetrové polomy väčšieho rozsahu.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnica_sily_vetra
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3 Rakovina smrekovcov  

Už v lete 2020 a v priebehu roka 2021 sme riešili problémy so zdravotným stavom smrekovcov. Išlo 

o kombináciu činiteľov – vošky na smreku a smrekovci (Sachiphantes a Adelges) a následne 

prepuknutie pôvodcu rakoviny smrekovcov Lachnellula willkommii.  

Riešenie je v ošetrovaní napadnutých stromov proti voškám, resp. v úprave drevinového zloženia.  

4 Rozšírenie sietničky Corythucha na duboch   

V roku 2021 sme zaznamenali ďalšie rozširovanie sietničky Corythucha arcuata na duboch. Tento 

severoamerický druh sme prvý krát zaznamenali na Slovensku v lete roku 2018 na jednej lokalite. Od 

tej doby sa postupne rozširuje. Stredisko LOS eviduje viac ako 20 lokalít výskytu s ďalšie plochy stále 

pribúdajú. O jej šírení svedčia aj záznamy užívateľov na našej internetovej stránke venovanej škodcom 

lesa: https://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/sietnicka-corythucha-arcuata. Rok 2021 bol pre jej vývoj 

priaznivý. Na niektorých sledovaných lokalitách sa jej početnosť zvýšila viac ako 100 násobne.  

 

Obrázok  5. Výskyt sietničky druhu Corythucha arcuata na území Slovenska podľa záznamov 

užívateľov internetovej stránky https://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/sietnicka-corythucha-

arcuata 

Z prvých pozorovaní vyplýva, že sa jej najviac darí na ceroch, ale prežíva vo veľkom počte aj na dube 

letnom a zimnom (Obrázok  6). Bola dokonca pozorovaná na javore. V dubových porastoch, v ktorých 

je silná populácie sietničky, dochádza v druhej polovici sezóny k predčasnej zmene sfarbenia listov na 

sivožltú až okrovožltú (Obrázok  7). Do akej miery bude mať premnoženie tohto druhu vplyv na 

zdravotný stav porastov, nie je zatiaľ jasné.  

 

https://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/sietnicka-corythucha-arcuata
https://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/sietnicka-corythucha-arcuata
https://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/sietnicka-corythucha-arcuata
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Obrázok  6. Kolónia sietničky Corythucha arcuata na spodnej strane listu duba. 

 

Obrázok  7. Pohľad do vnútra napadnutého porastu v lete roku 2021 (okolie Šiah). Listy vykazujú 

známky poškodenia, prejavujúceho sa zmenou ich sfarbenia.  
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5 Mobilná aplikácia „Škodcovia drevín“ na monitoring škodlivých 

organizmov v lesoch 

V lete 2021 sme spustili do prevádzky novú mobilnú aplikáciu pre systém Android. Môžete sa pomocou 

nej s nami spojiť a informovať sa, čo poškodzuje vaše lesy. Stačí, ak nám cez túto aplikáciu zašlete 

fotografiu poškodenia a my vám v krátkej dobe odpovieme, pričom sa pokúsime na základe fotografie 

určiť príčinu poškodenia stromu alebo kríku. Aplikácia sa dá nájsť pod názvom „skodcovia drevin“ 

v službe Obchod Play v operačnom systéme Android. Linku do Obchodu Play, kde aplikáciu môžete 

stiahnuť do vášho mobilu nájdete tu:  

 

Po nainštalovaní môže užívateľ používať jednak atlas škodcov (zjednodušenú verziu) a jednak môže 

zaslať dotaz na identifikáciu škodcu. Pred prvým použitím mobilnej aplikácie je potrebné povoliť 

prístup aplikácii k mobilným dátam. Pred fotením cez aplikáciu: táto automaticky zaznamená súradnice 

miesta, kde bola fotografia urobená (polohu mobilu) a odošle ich spolu so žiadosťou o identifikáciu na 

server. Ďalej sa už postupuje rovnako ako pri dotaze z desktopovej verzie stránky 

www.skodcoviadrevin.sk. Experti dotaz zhodnotia a pošlú užívateľovi odpoveď mailom (ktorý zadáte), 

pričom odpoveď sa zobrazí aj na stránke https://www.skodcoviadrevin.sk/zoznam-ziadosti.  

6 Nová metodika na výpočet náhrad za škody spôsobené zverou 

Na konferencii „Aktuálne problémy v ochrane lesa“ bola predstavená nová metodika pre zisťovanie 

poškodenia lesných porastov zverou a oceňovanie škôd. Metodiku vypracovali pracovníci NLC a prináša 

nové metódy zisťovania poškodenia lesných porastov zverou, nové zadefinovanie nepoškodených, 

poškodených alebo zničených stromov. Po prvýkrát dáva možnosť využitia porovnávacích oplôtkov 

v oceňovaní škôd. Taktiež prináša aktualizácie výpočtov náhrad a hodnotových tabuliek založených na 

reálnych cenách v posledných rokoch.  

Metodika je v prvom rade určená pre objektivizáciu škôd zverou a ako podklad pre dohodu medzi 

obhospodarovateľmi (vlastníkmi) lesa a užívateľmi poľovných revírov. Mala by slúžiť tiež ako 

odporúčaná metodika pre súdnych znalcov. 

V krátkom čase bude ukončená aj príprava on-line kalkulačky postavenej na tejto metodike, ktorá by 

mala uľahčiť výpočty a evidenciu. Získané údaje zároveň môžu slúžiť ako jeden z podkladových 

materiálov pre úpravu poľovníckeho plánovania. 

 

http://www.skodcoviadrevin.sk/
https://www.skodcoviadrevin.sk/zoznam-ziadosti
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Metodiku je možné stiahnuť zo stránok informačného systému ochrany lesa lesníckej ochranárskej 

služby v sekcii škody zverou: http://www.e-los.sk/Zver 

 

 

7 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021 

30. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021 sa uskutočnil v termíne 

7.-8.10.2021 v kongresovom hoteli Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry. Prezentácie 

z konferencie boli zaznamenané a sú postupne zverejňované na našom YouTube kanáli tu:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLH9zzDxnhSlydhlYVWAt1CsDdWr3HOkUZ 

alebo pre rýchly prístup naskenujte tento QR kód: 

 

8 Záver  

Táto téma nás napadla po skúsenostiach našich vlastných, lesníkov, ale aj bežných ľudí, ktorí cez 

stránku www.skodcoviadrevin.sk sa vo vianočnom období dopytujú na organizmy, ktoré sa u nich cez 

Vianoce nečakane vyskytli a vyľakali ich. Ak tohto roku nájdete niečo živé pod vianočným stromčekom 

aj vy, podeľte sa s nami. 

http://www.e-los.sk/Zver
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH9zzDxnhSlydhlYVWAt1CsDdWr3HOkUZ
http://www.skodcoviadrevin.sk/
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9 Poďakovanie  

Práca vznikla aj vďaka finančnej podpore projektom z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na 

základe zmluvy  

o APVV-15-0348 „Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb“ 

o APVV-15-0531 „Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska“ 

o APVV-16-0031 „Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami“ 

o  APVV-19-0116 „Aplikácia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria proti inváznym druhom hmyzu“ 

o  APVV-19-0119 Potenciál huby Entomophaga maimaiga regulovať početnosť mníšky veľkohlavej 

Lymantria dispar (L.) na Slovensku. 

 

Táto práca vznikla aj vďaka podpore projektu č. 08V0301 „Výskum a vývoj na podporu 

konkurencieschopnosti slovenského lesníctva SLOV-LES“, financovaného z prostriedkov štátneho 

rozpočtu MPRV SR a projektu „Prognosticko-informačné systémy pre zvýšenie efektívnosti 

manažmentu lesa“ (ITMS: 26220220109), ďalej projektu „Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej 

infraštruktúry – výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód boja so škodcami lesa n území 

v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p., projektu LIGNOSYLVA a FOMON. 

 

 

  

10 Kontakt 

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby 
Lesnícka 11 
969 01 Banská Štiavnica 
 
www.e-los.sk 
www.los.sk 
los@nlcsk.org 
http://www.facebook.com/losbstiavnica  
http://www.skodcoviadrevin.sk  
Obchod Play (Android mobily): vyhľadať appku „skodcovia drevin“ 
tel.: 045-5314 500 

http://www.e-los.sk/
http://www.los.sk/
mailto:los@nlcsk.org
http://www.facebook.com/losbstiavnica
http://www.skodcoviadrevin.sk/

