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Úvod

Poškodzovanie lesných porastov prežúvavou raticovou zverou
je prirodzený jav 
o dreviny sú dôležitý zdroj výživy najmä v jesennom a zimnom 

období
o vytĺkanie odumretého lyka (júl, august) alebo otĺkanie 

parohov bez lyka o dreviny, ako prejav teritoriálneho 
správania alebo agresivity pri imponovaní súperovi v čase 
ruje a pod.

o obtieranie sa o kmene

Cieľ prezentácie
o zhodnotenie poškodzovanie lesných porastov (kôry, lyka, 

dreva kmeňov a koreňových nábehov starších stromov = 
obhryz a lúpanie) prežúvavou raticovou zverou za obdobie 
rokov 1995 – 2008 podľa hlásení L 115

Starší porast
o rastové fázy od začatia prvých prebierok do veku 50 – 60 

rokov
o škodí v nich prevažne jelenia, muflonia a danielia zver
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Obhryz
o zimné obdobie (obmedzenie iných prirodzených potravných zdrojov)

Lúpanie
o nedostatok kvalitnej paše, jednostranná výživa či nedostatok stopových 

látok v potrave (máj až júl)

Následky škôd pre zdravotný stav porastu
o poškodenie kôry = zásah do fyziológie stromu a vedie k zhoršeniu kvality 

dreva (narušenie fyzikálnych vlastností spôsobených drevokaznými 
hubami, ale aj technické chyby a znehodnotenia tvaru kmeňa, ktoré 
vznikajú pri hojení rán)

o rany = vstupná bránu pre drevokazné huby (znehodnocujú najcennejšiu 
časť kmeňa, zhoršujú celkový zdravotný stav stromu a narúšajú jeho 
statickú stabilitu)

o poranenia kôry sú zvlášť nebezpečné pre smrek, jedľu, borovicu, 
smrekovec
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Poškodené dreviny v starších 
lesných porastoch 
v období 2007 – 2008

Priemerný vek a % poškodenia 
poškodených drevín starších 
lesných porastov                      
za obdobie 2007 – 2008
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Trend vývoja poškodenej plochy a škôd vo finančnom 
vyjadrení v rokoch 1995 – 2008

Vývoj výšky škôd                   
v starších lesných porastoch 
v rokoch 1995 – 2008
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Trend vývoja poškodenej plochy a škôd vo finančnom 
vyjadrení v rokoch 1995 – 2008

Trend vývoja redukovanej plochy a
výšky škôd v rokoch 1995 – 2008

Maľová, Kaštier: Zhodnotenie poškodzovania kôry lesných drevín prežúvavou raticovou zverou a metódy ochrany v rokoch 1995 – 2008

0
25 000
50 000
75 000
100 000
125 000
150 000
175 000
200 000
225 000
250 000

0

100

200

300

400

500

600

700
€ha

redukovaná plocha
výška škody za rok



Geografická distribúcia škôd na území SR

Distribúcia priemernej ročnej redukovanej plochy poškodenia 
starších porastov zverou v rokoch 1995 – 2008
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Geografická distribúcia škôd na území SR

Distribúcia priemernej ročnej výšky škôd spôsobených zverou               
v starších lesných porastoch v rokoch 1995 – 2008

Maľová, Kaštier: Zhodnotenie poškodzovania kôry lesných drevín prežúvavou raticovou zverou a metódy ochrany v rokoch 1995 – 2008



Geografická distribúcia škôd na území SR

Vzťah populačnej hustoty jelenej zveri a poškodenia 
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Metódy ochrany lesa proti obhryzu a lúpaniu

Realizovanie ochrany stromov proti poškodzovaniu predstavuje 
nemalé finančné náklady. 

Miera ohrozenia lesného porastu závisí
o na drevinovom zložení
o veku
o situovaní lokality vo vzťahu k ostatným rizikovým faktorom 

prostredia

Rozpätie ohrozenia v závislosti od druhu a veku dreviny
o obhryz pre zver atraktívnych drevín začína už v štádiu odrastených 

kultúr a mladín
o kulminuje v 2. – 4. a doznieva približne v 5. – 6. vekovom stupni 

v závislosti na stupni drsnosti (tvorbe borky) a hrúbke kôry 
o u drevín brest, borovica končí veľmi skoro 
o napr. pri smreku a buku trvá do veku 60 rokov alebo i dlhšie

Ohrozené porasty
o miesta zimných koncentrácií zveri
o porasty vzdialené do 300 m od prikrmovacích zariadení
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V ohrozených porastoch chránime perspektívne, nepoškodené 
stromy (cieľové stromy alebo čakatele).

Individuálna mechanická ochrana
o obaľovanie bázy kmeňov prírodnými alebo umelými materiálmi
o ochranné prostriedky nesmú brániť v hrúbkovom raste stromov
 ochrana kmeňov suchými konármi (suchý oväz)
 sklápanie zelených konárov ihličnanov (zelený oväz) 

metódy náročné na pracovnú silu a majú krátku životnosť

o v posledných rokoch tieto klasické metódy nahrádza obaľovanie 
kmeňov pletivom z plastického materiálu

 z plastického pletiva (sieťoviny) sa okolo kmeňa, v požadovanej 
výške od zeme, vytvorí valec takým spôsobom, aby medzi valcom 
a kmeňom zostal pre hrúbkový rast stromu voľný priestor 
minimálne 10 cm

 uvedený spôsob ochrany je účinný po dobu viac ako 10 rokov, v 
závislosti od druhu plastického materiálu

Metódy ochrany lesa proti obhryzu a lúpaniu

Maľová, Kaštier: Zhodnotenie poškodzovania kôry lesných drevín prežúvavou raticovou zverou a metódy ochrany v rokoch 1995 – 2008



Ošetrenie registrovanými repelentmi 
o použiť v takom prípade, keď je potrebné chrániť kmene 

a zároveň aj koreňové nábehy stromov
2 spôsoby ošetrenia:

 postrek 
 ošetrenie náterom
o pre dobrý účinok prípravku je potrebné vytvoriť hrubú 

a súvislú vrstvu prípravku na kmeni chráneného stromu
o odporúča sa ošetriť kmene stromov do dvoch metrov výšky, 

čím sa predpokladá zabezpečenie ochrany proti obhryzu 
a lúpaniu na približne 4 - 5 rokov

Metódy ochrany lesa proti obhryzu a lúpaniu
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Záver
Z pohľadu ochrany lesa sa narastajúce škody zverou stávajú 
jedným z významných problémov, a to nielen z hľadiska 
poškodzovania lesných porastov ale aj z hľadiska nákladov, ktoré 
treba vynaložiť na ich preventívne a supresívne opatrenia.

Existuje viacero príčin vzniku škôd, ale väčšinou sa jedná o súhru 
niekoľkých faktorov v jeden okamih. Napríklad nedostatok 
prirodzenej potravy, nesprávne alebo chýbajúce jesenné a zimné 
prikrmovanie, nevhodné krmivo, nedostatok pokoja pre 
spracovanie a strávenie prijatej potravy zverou a taktiež nesprávne 
obhospodarovanie zveri.

Pri realizovaní ochrany lesných porastov proti škodám 
spôsobeným prežúvavou zverou je potrebné zvážiť mieru 
ohrozenosti porastov a výber vhodnej metódy, tak aby sme 
dosiahli čo najefektívnejšie výsledky či už z hľadiska vynaložených 
finančných prostriedkov alebo z hľadiska ekologického, aby 
nedochádzalo k poškodzovaniu nášho stromového inventáru.
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