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problémy ochrAny lesA nA slovensku v roku 2014, 2015 A prognózA nA rok 2016
Andrej Kunca • Marcel Dubec • Slavomír Finďo • Juraj Galko • Andrej Gubka • Peter Kaštier 
Bohdan Konôpka • Roman Leontovyč • Valéria Longauerová • Miriam Maľová • Christo Nikolov 
Slavomír Rell • Jozef Vakula • Milan Zúbrik

personálne zabezpečenie činnosti los

Plnenie úloh LOS v roku 2015 zabezpečovala skupina 14 inžinierskych a 3 technických pracovníkov NLC-LVÚ 
Zvolen, odboru ochrany lesa a manažmentu zveri vo Zvolene a Strediska lesníckej ochranárskej služby v Banskej 
Štiavnici v takomto zložení:

Pri technických, terénnych, laboratórnych a výpočtových prácach spolupracovali technickí pracovníci m. lipnický, 
r. Nigríni a B. Slaná.

Inšpektori riešili základné problémy ochrany lesa vo vymedzených regiónoch. Každý podľa svojej odbornej špecia-
lizácie a odborného zamerania sa zapájal do riešenia rozsiahlejších, komplikovaných, či špeciálnych ochranárskych 
problémov:

 – abiotické činitele – doc. dr. Ing. B. konôpka;
 – podkôrny hmyz – Ing. Vakula, PhD., Ing. Galko, PhD., Ing. Gubka, PhD.; 
 – listožravý a cicavý hmyz – Ing. Zúbrik, PhD., Ing. Rell; 
 – fytopatologické problémy – Ing. leontovyč, Phd., Ing. longauerová, Phd., Ing. kunca, Phd.; 
 – škody zverou – Ing. Finďo, cSc., Ing. kaštier, Phd.; 
 – burina – Ing. maľová, Phd.;
 – antropogénne činitele – Ing. longauerová, Phd.; 
 – lesné škôlky – Ing. longauerová, Phd., Ing. leontovyč, Phd.; 
 – GIS v ochrane lesa – Ing. Nikolov, PhD., Ing. Dubec; 

Ing. Andrej kunca, Phd.  .................................................................  zodpovedný riešiteľ úlohy 

Ing. marcel dubec . ..........................................................................  spoluriešiteľ

Ing. Slavomír Finďo, cSc.  ..............................................................  spoluriešiteľ

Ing. Juraj Galko, PhD. .....................................................................  spoluriešiteľ

Ing. Andrej Gubka, PhD.  ................................................................  spoluriešiteľ

Ing. Peter kaštier, Phd.  ..................................................................  spoluriešiteľ

doc. dr. Ing. Bohdan konôpka  ......................................................  spoluriešiteľ

Ing. roman leontovyč, Phd. .........................................................  spoluriešiteľ

Ing. Valéria longauerová, Phd. . ...................................................  spoluriešiteľ

Ing. miriam maľová, Phd.  ..............................................................  spoluriešiteľ

Ing. christo Nikolov, Phd.  ..............................................................  spoluriešiteľ

Ing. Slavomír rell . ...........................................................................  spoluriešiteľ

Ing. Jozef Vakula, Phd.  ..................................................................  spoluriešiteľ

Ing. milan Zúbrik, Phd.  ..................................................................  spoluriešiteľ
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Obrázok 1. Rozdelenie inšpektorov Lesníckej ochranárskej služby podľa regiónov Slovenska v roku 2015

V rámci poradenstva, monitoringu škodlivých činiteľov, skúšania biologickej účinnosti a iných úloh bolo za 11 
mesiacov roku 2015 špecialistami a inšpektormi LOS riešených spolu 144 udalostí (Tabuľka 1).

Tabuľka 1. Počet akcií zabezpečovaných LOS za obdobie 1. 1. 2015 až 30. 11. 2015

Oblasť činnosti Počet akcií

k 5. stupňu ochrany - NPr a Pr 39

Poradenstvo-les 30

Poradenstvo-lesné škôlky 3

expertízy projektov pre výzvu PPA 53

mPrV Sr 3

Stanoviská k pesticídom, skúšaniu prípravkov na ochranu lesa 1

Iné 15

Spolu 144

priebeh počasia na slovensku 2014–2015

Zima 2014/15 (XII–II): Zima (XII. 2014 – II. 2015) bola v Hurbanove o 2,5 °C teplejšia ako DP 1951–1980, v Košiciach 
o 2,8 °C, v Oravskej Lesnej o 2,5 °C, v Poprade o 2,3 °C a na Chopku o 1,8 °C (4. – 9. najteplejšia zima od roku 1881, 
v Poprade a aj inde na severovýchode asi až 12. najteplejšia). V zime spadlo na Slovensku v priemere predbežne asi 
175 mm zrážok (asi 123 % DP 1901–1990).

Jar 2015 (III–V): Na Slovensku bola jar 2015 až na niekoľko kratších chladnejších epizód pomerne teplá a až do po-
lovice mája prevažne suchá, máj bol ale vlhký vďaka niekoľkým mimoriadne zrážkovo bohatým dňom v druhej polovici 
mesiaca. Jar 2015 bola v Hurbanove o 0,9 °C teplejšia ako DP 1951–1980, v Košiciach o 1,5 °C, v Poprade o 1,6 °C, 
v Oravskej Lesnej o 1,1 °C a na Chopku o 0,9 °C teplejšia ako DP 1951–1980. Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove na 
jar 2015 asi 140 mm (104 % DP 1901–1990), v Košiciach 104 mm (70 %), v Poprade 174 mm (126 %), v Oravskej 
Lesnej 271 mm (113 %) a na Slovensku predbežne v priemere asi 185 mm (105 % DP 1901–1990).

Leto 2015: Leto 2015 bolo na Slovensku mimoriadne teplé, teda celkovo teplotne mimoriadne nadnormálne o 2,9 °C 
(Poprad) až 3,5 °C (Košice) teplejšie v porovnaní s DP 1951–1980. V Košiciach a Poprade to bolo vôbec najteplejšie 
leto od začiatku pozorovaní (najteplejšie od začiatku pozorovaní bolo na viacerých staniciach, na juhozápade SR to 
bolo 2. najteplejšie leto, po lete 2003). Aj keď bola nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo väčšinou sucho, nočné 
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minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 35 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom 
teploty v noci 20 °C alebo viac. Denné maximá boli v priemere tiež vysoké, v Hurbanove sme mali až 22 supertropic-
kých dní s maximom teploty 35 °C alebo viac. Zrážkovo bolo leto celkovo na dolnej hranici normálu až podnormálne 
(SR predbežne 142 mm (55 % DP), Hurbanovo 82 % DP 1901–1990, Oravská Lesná 53 % DP, Poprad 49 % DP, Košice 
60 % DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť prevažne veľmi suché. Pozoruhod-
ný bol veľký počet bezzrážkových dní, zrážky padali predovšetkým pri ojedinelých búrkových lejakoch a prehánkach, 
v Hurbanove spadlo počas jedného dňa až 90,2 mm zrážok, čiže veľká väčšina zo 140,2 mm počas celého leta.

Zdroj: http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/THurbanovo.htm http://www.dmc.fmph.uniba.sk/
public_html/climate/RHurbanovo.htm

Obrázok 2. Vývoj odchýlky ročného priemeru teploty od normálu počítaného za roky 1951–1980 na Slovensku. 
(Zdroj: http://www.milanlapin.estranky.sk/fotoalbum/klimatologicke-grafy)

Obrázok 3. Vývoj územných priemerov zrážok z 203 staníc na Slovensku v porovnaní s priemerom 1901–1990. 
(Zdroj: http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm)
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náhodné ťažby 2014 a prognóza na nasledujúce roky

V roku 2014 bolo náhodnou ťažbou vyťažených 6,14 mil. m3 drevnej hmoty, z toho 70 % ihličnatej hmoty a 
30 % listnatej hmoty. Podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe bol 63,2 %. Najvýznamnejšou príčinou týchto náhod-
ných ťažieb boli abiotické činitele (5,12 mil. m3), biotické činitele poškodili 971 tis. m3 a antropogénne 47 tis. m3. Ihlič-
naté dreviny boli poškodené v rozsahu 4,29 mil. m3, listnaté dreviny 1,85 mil. m3. regionálne boli najviac poškodené 
okresy Poprad (519 tis. m3), Liptovský Mikuláš (479 tis. m3), Rimavská Sobota (328 tis. m3) a Brezno (324 tis. m3). 

Vysoká miera náhodných ťažieb bola zaznamenaná v rokoch 1993 až 1997. Nasledujúce obdobie až do roku 2004 
bola situácia viac-menej stabilizovaná na úrovni okolo 40 % z celkovej ťažby. Koncom roka 2004 sa vyskytla rozsiahla 
vetrová kalamita s rozsiahlymi negatívnymi dôsledkami a následným výrazným zvýšením náhodných ťažieb. Z mno-
hých dôvodov ponechávaná atraktívna a kalamitná hmota mala zásadný význam pre vývoj sekundárnych škodlivých 
činiteľov, predovšetkým podkôrnych druhov hmyzích škodcov.

Obrázok 4. Vývoj celkových a náhodných ťažieb na Slovensku od roku 1949

Dňa 14. a 15. 5. 2014 vietor o sile až 172 km.hod.−1 (meteorologická stanica Chopok http://www.ogimet.com/cgi-
-bin/gsynres?lang=en&osum=no&state=Slova&fmt=html&ano=2004&mes=11&day=19&hora=18&ord=REV), poško-
dil lesy predovšetkým na strednom Slovensku. Predispozičným faktorom boli vysoké úhrny zrážok, napr. v Tatranskej 
Javorine bol 15. 5. 2014 zaznamenaný rekordný denný úhrn zrážok až 141,3 mm, pričom už aj v predchádzajúcich 2 
týždňoch prevládalo chladné a daždivé počasie. Poškodených bolo až 5,23 mil. m3, pomer ihličnatej a listnatej kalamit-
nej hmoty je 59 : 41, pomer zlomov a vývratov je približne 30 : 70, sústredenej a rozptýlenej kalamitnej hmoty 48 : 52.

V roku 2015 a 2016 predpokladáme nižší objem náhodných ťažieb ako v roku 2014, keď sa od mája začala spra-
covávať veterná kalamita Žofia, avšak pôjde o začiatok nového rastu náhodných ťažieb, ktorý môže trvať 4 – 7 rokov. 
V roku 2015 ešte pribúdali menšie vetrové kalamity v okolí rozvrátených porastov po VK Žofia. Teplé a suché leto 
2015 podporovalo rozvoj hmyzích škodcov, a to nielen podkôrne druhy hmyzu, ale aj listožravce a cicavý hmyz. Už 
koncom augusta 2015 sa objavovali ohniská podkôrneho hmyzu nielen na porastových stenách, ale aj v zapojených 
v porastoch.
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Abiotické škodlivé činitele 2014 a 2015

Počas roka 2014 abiotické činitele poškodili v lesných porastoch 5,8 mil. m3 drevnej hmoty, 70 % ihličnatej 
a 30 % listnatej. Najvýznamnejším činiteľom bol vietor (98 %) a to predovšetkým v dôsledku vetrovej kalamity Žo-
fia z 15. 5. 2014. Ku koncu roka bolo spracovaných 88 % abiotickej kalamitnej hmoty, zostalo nespracovaných 
710 tis. m3. Čo sa týka štruktúry kalamitnej hmoty vzniknutej v roku 2014, 61 % predstavovali ihličnaté dreviny, 39 % 
tvorili listnaté dreviny. objem kalamitnej hmoty poškodenej abiotickými činiteľmi je nad dlhodobým ročným priemerom, 
ktorý je vo výške 2,005 mil. m3. 

Druhým najvýznamnejším abiotickým činiteľom bolo sucho (1,4 %), ďalším iné abiotické činitele (0,3 %), sneh 
(0,2 %) a nakoniec záplavy (0,1 %). 

V roku 2015 neboli zaznamenané významnejšie poškodenia abiotickými škodlivými činiteľmi. avšak sucho v let-
nom období bolo 2. v poradí významnosti za posledné desaťročia (1. bolo sucho v roku 2003). To znamená stres 
pre stromy a oslabenie ich obranyschopnosti pred sekundárnymi škodlivými činiteľmi, najmä podkôrnym hmyzom 
a patogénnymi hubami.

Biotické škodlivé činitele 2014 a 2015

Podkôrny a drevokazný hmyz 

Situácia s podkôrnym hmyzom sa v roku 2014 na Slovensku zhoršila. Objem napadnutej hmoty bol 1,4 mil. m3, 
spracovalo sa 873 tis. m3, prechádzalo do roku 2015 až 536 tis. m3. objem spracovanej kalamitnej hmoty klesol 
až o 600 tis. m3, nespracovanej kalamitnej hmoty bol na úrovni rokov 2007 až 2011, kedy kulminovala kalamita 
podkôrneho hmyzu na Slovensku a teda v roku 2015 je možné predpokladať nárast kalamity podkôrneho hmyzu. 
Najvýznamnejším činiteľom bol lykožrút smrekový, spracovalo sa až 647 tis. m3 (74 % z celkovej spracovanej kalamity 
podkôrneho a drevokazného hmyzu). Najviac poškodzovanou drevinou smrek. Regionálne išlo najmä o okresy Čadca 
(118 tis. m3), Brezno (81 tis. m3) a Žilina (80 tis. m3).

V roku 2015 sa podkôrny hmyz v jari (polovica apríla 2015) prerojil do vývratov po Vetrovej kalamite Žofia, ak 
bola táto hmota v blízkosti. Avšak do začiatku letného rojenia (koniec júna 2015) neboli porasty úplne vyčistené od 
naletenej hmoty z jarného rojenia a kvôli zníženiu atraktivity zlomov po Vetrovej kalamite Žofia podkôrny hmyz už začal 
nalietavať aj stojace stromy. Kvôli následnému suchu v letnom období sa smreky nedokázali úspešne brániť a koncom 
augusta sa začali vo veľkej miere objavovať ohniská suchých stromov aj v zapojených porastoch! Na základe toho 
predpokladáme v roku 2016 šírenie podkôrneho hmyzu aj v zapojených smrekových porastoch.

Lykožrút smrekový

V roku 2014 patril lykožrút smrekový k najvýznamnejším škodlivým činiteľom. Spracovalo sa až 647 tis. m3 drevnej 
hmoty napadnutej lykožrútom smrekovým. Aj kvôli vetrovej kalamite Žofia z 15. 5. 2014 a vysokému objemu nespra-
covanej kalamitnej hmoty napadnutej podkôrnym hmyzom hrozí rozvoj novej gradácie podkôrneho hmyzu a kalamity 
v smrečinách v Nízkych Tatrách, na Gemeri, v Tatrách, na Orave a Kysuciach.

V roku 2015 patril lykožrút smrekový k najvýznamnejším škodlivým činiteľom. Vzhľadom na oslabenie smrekových 
porastov suchom v lete 2015, predpokladáme rozvoj početnosti lykožrúta smrekového v roku 2016 ako aj nárast škôd 
ním spôsobených v zelených zapojených smrekových porastoch.

Lykožrút lesklý

Objem spracovanej kalamitnej hmoty poškodenej lykožrútom lesklým bol v roku 2014 20 tis. m3. kvôli pretrváva-
júcim problémom s premnožením lykožrúta lesklého od roku 2012 bolo pripravené Usmernenie Lesníckej ochranárskej 
služby v Banskej Štiavnici, v ktorom sa odporúča vykonávať výchovu v mladých porastoch v jeseni, hmotu tak možno 
ponechať v poraste a do jarného rojenia už bude zasušená a neatraktívna pre naletenie. Aj toto opatrenie prispelo 
k spomaleniu rozvoja kalamity a tak škody na porastoch spôsobené lykožrútom lesklým boli až štvrté najvyššie zo 
skupiny podkôrneho hmyzu. 
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V roku 2015 klesli škody ním spôsobené v mladších smrekových porastoch. Avšak sucho v roku 2015 vytvorilo 
predpoklad pre opätovný nárast objemu poškodeného smrekového dreva.

Podkôrnikovité na borovici

Hynutie borovíc na Záhorí sa prejavilo zvýšenými náhodnými ťažbami. v roku 2014 sa spracovalo až 77 tis. m3 
kalamitnej hmoty a išlo o druhú najvýznamnejšiu skupinu podkôrnych druhov hmyzu. oslabenie borovíc začalo tým, 
že neboli spracované počiatočné ohniská výskytu podkôrneho hmyzu. Tie sa vytvorili nielen v lokalitách poškodenia 
stromov vetrovou kalamitou Gizela zo 17. – 19. 5. 2010, ale aj mimo týchto lokalít. Predpokladáme, že dlhodobo apliko-
vaná technológia pestovania borovíc na pieskoch vyčerpáva pôdu, čo predisponuje borovice na napádanie podkôrnymi 
druhmi hmyzu.

V roku 2015 sa zdravotný stav výraznejšie nezhoršil. Avšak sucho v lete 2015 rovnako oslabili aj borovice a tie 
budú v roku 2016 výraznejšie napádané nielen podkôrnymi druhmi hmyzu, ale aj patogénnymi hubami. 

Tvrdoň smrekový Hylobius abietis 

Kalamitné premnoženie tvrdoňa smrekového a lykokazov na smreku pokračuje na Liptove a Horehroní. V roku 
2014 bolo poškodených až 295 ha porastov, najmä so smrekom. Počas roka pracovníci LOS pomáhali pri nákupe vos-
kovacieho zariadenia na ošetrovanie koreňových krčkov sadeníc pred výsadbou. toto opatrenie prispieva k ochrane 
pred poškodením týmito škodcami. 

V roku 2015 boli škody na úrovni roku 2014. Avšak aj pre tvrdoňa smrekového bolo sucho 2015 vhodné pre vývoj 
a šírenie do okolitých oblastí. očakávame nárast poškodených výsadieb.

Dendroctonus micans

Na Liptove (mesto Liptovský Hrádok) bol na smrekoch východných a smrekoch pichľavých v mestských parkoch 
zistený druh podkôrneho škodcu lykokaz smrekový Dendroctonus micans. Ide o škodcu, ktorý je na Slovensku pôvod-
ný, avšak ním spôsobené škody neboli v posledných desaťročiach významné. Len pripomíname, že na západe Kanady 
kalamitu v lesoch Pinus ponderosa (približne 9 mil. ha) spôsobuje druh Dendroctonus ponderosae. 

Listožravý a cicavý hmyz 2014 a 2015

Defoliácia lesných drevín spôsobovaná listožravým hmyzom bola v roku 2014 lesníckou prevádzkou hlásená na vý-
mere 310 ha. To je oproti roku 2013 zvýšenie o 127 ha. 

V roku 2014 vrcholilo na Slovensku premnoženie piadiviek. Podobnú gradáciu lesníctvo zažilo v roku 1996–1997, 
keď bolo poškodených 5 000 – 10 000 ha a v roku 2004–2005, keď bolo poškodených 2 000 – 6 000 ha porastov 
(Kunca et al. 2006). Kontroly početnosti, ktoré vykonali niektoré subjekty ešte na jeseň 2013, potvrdili zvýšenie 
počestnosti týchto škodcov. V zimných a jarných mesiacoch 2014 prebehol schvaľovací proces realizácie leteckých 
obranných opatrení. Štátnymi orgánmi bolo schválené (následne v roku 2014 aj realizované) ošetrenie približne 50 ha 
porastov na OZ Topoľčianky. Povolenie na ošetrenie zvyšných asi 450 ha prišlo po agrotechnickom termíne a tak sa 
ďalšie porasty ošetrovať nemohli.

V apríli a máji 2014 došlo podľa predpokladov k silnému žeru v listnatých porastoch, ktorý bol spôsobený komple-
xom listožravých druhov húseníc. Najsilnejšie žery boli zistené na južných partiách Štiavnických vrchov, v Tribečskom 
pohorí, v okolí Poltára, v Slánskych vrchoch a inde. Celkovú rozlohu poškodených porastov LOS v roku 2014 odhaduje 
na 5 000 ha napadnutých a poškodených porastov.

V roku 2014 bolo zaznamenané aj premnoženie hrebenárok v borovicových porastoch na Záhorí. Rozsah 
poškodených porastov bol najprv odhadnutý na približne 2 800 – 3 000 ha. Na základe údajov o vysokej parazitácii 
hrebenárok bola pôvodná výmera ohrozených porastov zredukovaná na približne 1 000 ha a z toho 861 ha bolo 
navrhnutých na letecké ošetrenie. Dôvodom tohto návrhu bolo pretrvávajúce riziko vysokej defoliácie v roku 2014, 
ktoré by mohlo zásadným spôsobom ohroziť stabilitu a existenciu niektorých lesných porastov. Letecké ošetrenie 
bolo zrealizované v dňoch 4. až 10 augusta 2014. Terénna kontrola niektorých ošetrených porastov bola vykonaná 6. 
augusta 2014 a potvrdila sa jeho vysokú účinnosť. Použil sa autorizovaný prípravok Karate Zeon 5 CS. 
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[ 10 ] kunca, A. a kol.:

Zbornik_APOL_2016.indb   10 11.1.2016   13:32:47



V jeseni 2015 bolo silné rojenie motýľov piadiviek. Predpokladáme v roku 2016 v niektorých oblastiach Štiavnic-
kých a Kremnických vrchov premnoženie húseníc a miestami aj holožery.

V južných častiach Slovenska sa silne premnožil spriadač americký Hyphantria cunea. tento invázny druh sa 
k nám dostal okolo roku 1996–1998 a odvtedy je trvalou súčasťou našej entomofauny. Húsenice druhej generácie sa 
hojne vyskytovali v lete 2015 na orechoch, morušiach, javoroch jaseňolistých, baze a iných drevinách. listy obalené 
pavučinou a plné húseníc pútali pozornosť obyvateľov miest a obcí. V roku 2015 sme zaznamenali silný výskyt na 
mnohých miestach, iniciované zrejme aj teplým letným počasím.

Fytopatogénne organizmy 2014 a 2015

Fytopatogénne organizmy v roku 2014 poškodili 98 tis. m3 drevnej hmoty, čo v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom predstavuje pokles o 116 tis. m3. tak ako aj v predchádzajúcich rokoch dominantne bola napádaná ihličnatá 
hmota, ktorej objem tvoril až 87 % z celkového objemu napadnutej hmoty touto skupinou činiteľov. Najvýznamnejším 
činiteľom bola podpňovka (51 tis. m3), najviac poškodzovanou drevinou v roku 2014 bol smrek, z regiónov išlo o okre-
sy Čadca (45 tis. m3) a Námestovo (11 tis. m3).

Podpňovka smreková

Bola najvýznamnejším patogénom v roku 2014. Napádala predovšetkým smrek, jej rozšírenie je najmä na Orave 
a Kysuciach. Významne oslabuje koreňový systém stromov, ktoré sú následne napádané lykožrútom smrekovým. 
Situácia sa oproti predchádzajúcim rokom výraznejšie nezmenila.

Cenangium hrdzavé Cenangium ferruginosum na boroviciach

Výskyt Cenangium ferruginosum sa oproti predchádzajúcim rokom znížil, avšak stále je to významný škodca 
najmä v lesoch s borovicou lesnou a čiernou v okolí Krupiny. Pri Prievidzi po asanácií najviac napadnutých stromov sa 
zostávajúce stromy v porastoch zotavili. 

Hymenoscyphus fraxineus (ana. Chalara fraxinea)

Významné škody na jaseňoch spôsobuje huba Chalara fraxinea, ktorej pohlavným štádiom je diskomycétna huba 
Hymenoscyphus pseudoalbidus. makroskopicky veľmi podobná huba H. albidus nie je patogénna. Príznaky hynutia 
boli na Slovensku zaznamenané v roku 2004, odvtedy sa hynúce jasene zistili na celom území Slovenska. V priebe-
hu roka sa vykonávali opatrenia proti premnoženiu sekundárnych hmyzích škodcov Leperisinus fraxini a Hylesinus 
crenatus. Išlo o kladenie lapákov a to už od februára. Ich asanácia prebiehala odkôrňovaním, štiepkovaním, pálením, 
insekticídnym postrekom alebo vyvezením z porastu na miesto bez prítomnosti atraktívnych jaseňov.

Poškodenie dospelých bukov

objavilo sa aj poškodzovanie bukov, na kôre kmeňov sa vytvárajú čierne škvrny, v nich je 1 závrtový otvor a v ňom 
sa vyvíja 1 larva muchy (Diptera), teda žiaden podkôrny hmyz. Máme informácie o lokalitách pri Žiari nad Hronom, 
Vranove nad topľou a pri Novom meste nad Váhom.

Hynutie brestov

V tomto roku zaznamenávame na celom Slovensku zvýšený výskyt hynutia brestov. Pôvodcom je tracheomykózna 
huba Ophiostoma novo-ulmi. obrana spočíva vo vypílení napadnutých vetiev, alebo celých stromov.
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Antropogénne škodlivé činitele 

V roku 2014 antropogénne škodlivé činitele poškodili 47 tis. m3 drevnej hmoty. Najvýznamnejšími antropogénnymi 
činiteľmi boli imisie (52 %), pomerne vysoký podiel (38 %) mali krádeže dreva. Antropogénnymi činiteľmi boli vo väč-
šej miere poškodzované ihličnaté dreviny (80 %). Okresy s najväčším objemom vykonanej náhodnej ťažby poškodenej 
antropogénnymi činiteľmi boli: Gelnica (8 tis. m3), Čadca (7 tis. m3), Kežmarok (5 tis. m3) a Stará Ľubovňa (5 tis. m3). 

V roku 2014 bolo podľa evidencie PTEU evidovaných 153 lesných požiarov s celkovou zhorenou plochou 
191 ha. Spôsobené škody boli vyčíslené na 142 445. Pri lesných požiaroch bola zranená jedna osoba a jedna osoba 
bola usmrtená. Najväčší požiar bol evidovaný v obci Gelnica (okres Gelnica) vznikol pri zakladaní ohňov v prírode 
a zasiahol 30 ha, škoda bola vyčíslená na 1 000. 

V roku 2015 bola situácia s výskytom antropogénnych činiteľov na úrovni predchádzajúcich rokov.

Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov

Spotreba autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) sa eviduje v zmysle vyhlášky č. 491/2011 Z. z. 
na ročnom súhrnom tlačive uvedenom v prílohe č. 3 tejto vyhlášky a zasielajú sa do 15. 2. na adresu: Národné lesnícke 
centrum, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica, alebo na email: los@nlcsk.org.

Spotreba pomocných prípravkov sa eviduje na ročnom súhrnnom tlačive uvedenom v Prílohe č. 16 vyhlášky 
477/2013 Z. z. a zasielajú sa do 15. 2. na adresu Lesníckej ochranárskej služby do Banskej Štiavnice.

Tlačivá na vyplnenie spotreby prípravkov sú uložené na http://www.los.sk/spotreba.html 

Zoznam autorizovaných prípravkov a Zoznam pomocných prípravkov je uložený na adrese: http://www.uksup.sk/
orp-zoznam-pripravkov/ 

záver

V roku 2014 bola najvýznamnejšou udalosťou ochrany lesa vetrová kalamita Žofia z 15. 5. 2014. Táto udalosť 
ovplyvnila nielen výšku náhodnej ťažby v roku 2014, ale aj vývoj škodlivých činiteľov na poškodených drevinách 
v regiónoch stredného Slovenska na najbližších približne 5 rokov. Z ostatných činiteľov evidujeme koniec nevýraznej 
gradácie mníšky veľkohlavej, v roku 2015 nárast piadiviek na duboch, pokračovanie premnoženia lykožrúta smrekové-
ho v dospelých smrekových porastoch a tvrdoňa smrekového vo výsadbách na kalamitiskách.
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lesní škodliví činitelé v česku v roce 2015
Miloš Knížek • Jan Lubojacký • Jan Liška • Vítězslava Pešková • František Soukup

Rok 2015 byl z pohledu ochrany lesa vlivem vývoje počasí značně rozkolísaný. Na výskyt biotických škodlivých 
činitelů měla významný negativní vliv již velmi suchá a teplá zima 2014/2015. Počátek vegetační sezóny byl relativně 
příznivý, i když i v tomto období došlo k určitým anomáliím ve vývoji biotických činitelů. Zejména však v druhé polovině 
vegetační sezóny došlo vlivem extrémního chodu povětrnostních vlivů (velmi vysoké dlouhotrvající teploty a sucho) 
k dramatickému oslabení vitality lesních porostů a jejich predispozici k větší vnímavosti vůči škodlivým faktorům, 
zejména pak biotickým činitelům. Zatímco u celé řady škodlivých organismů ze skupiny patogenních hub či listožra-
vého hmyzu dojde k jejich aktivizaci a případnému kalamitnímu výskytu až v budoucí vegetační sezóně (či sezónách), 
vícegenerační druhy podkorního hmyzu mají schopnost reagovat velmi rychle, resp. prakticky okamžitě. Náhlé drama-
tické celorepublikové zhoršení „kůrovcové situace“ je toho názorným příkladem.

podkorní hmyz

Na základě vlastních šetření LOS bylo možno v polovině roku konstatovat, že během jarního období roku 2015 byl 
na většině míst v Čechách pozorován minimální výskyt napadených stromů, na rozdíl od silně zasažených oblastí na 
střední a severní Moravě se Slezskem. Příznivější stav bylo možné sledovat i na připravených obranných opatřeních, 
kdy zejména lapáky byly nalétnuty relativně slabě a odchyty do feromonových lapačů byly na řadě míst nízké, v řádu 
maximálně několika set brouků za jednu kontrolu. Povětšinou nebylo zapotřebí instalovaná obranná opatření posilovat. 
Vizuální změny na napadených stromech (rezivění a opad jehličí) byly lépe patrné až po první vlně veder, tedy od 
druhé poloviny června. Vzhledem k abnormálně horkému létu byly v roce 2015 letní odchyty do feromonových lapačů 
netypicky vysoké, často vyšší než odchyty jarní. Obvyklá situace je, že jarní rojení je pravidelně výraznější, s vyššími 
odchyty do lapačů i hromadnějším náletem na lapáky, a v letním období jsou tyto odchyty zpravidla nižší a rozložené 
do delších časových úseků.

Obrázek 1. Kůrovcové ohnisko (září 2015, Opavsko). Foto: Jan Lubojacký

Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci

[ 13 ]

Zbornik_APOL_2016.indb   13 11.1.2016   13:32:49



Obrázek 2. Typické symptomy napadení vrcholkové části smrků lýkožroutem lesklým (Velkomeziříčsko, říjen 2015). Foto: Jan Liška

V průběhu srpna začalo být podle očekávání zjišťováno rozsáhlé napadení smrkových porostů podkorním hmyzem 
v nejnižších až středních polohách, v porostech všech věkových kategorií. Celkově stále dominuje lýkožrout smrkový 
– Ips typographus, doprovázený lýkožroutem lesklým – Pityogenes chalcographus a lýkožroutem menším – Ips amiti-
nus, v oblasti severní moravy a Slezska a přilehlých oblastech, ale i na četných lokalitách v Čechách, se v posledních 
letech významně prosazuje také lýkožrout severský – Ips duplicatus. Vznikla kůrovcová kola čítající jednotlivé stromy 
až desítky napadených stromů. Barevné změny v důsledku napadení byly zpočátku patrné v horních partiích korun, 
postupně dochází k odumírání i nižších partií. Špičky, vrchní část kmene a větve jsou zpravidla napadeny lýkožroutem 
lesklým, kmenová část pak nejčastěji l. smrkovým, místně také l. severským a l. menším. Určité riziko existuje rovněž 
s nárůstem významu lýkohuba matného (Polygraphus poligraphus), který je právě druhem, u kterého zpravidla dochází 
k aktivizaci po poškození suchem. Může obsazovat stromy po celé délce kmene samostatně, nebo i ve společnosti dal-
ších kůrovců, zejména lýkožrouta lesklého, řidčeji i l. smrkového. Ke smolení v místech napadení v důsledku oslabení 
stromů suchem (a také semenným rokem) většinou vůbec nedochází. Velmi často bylo zjištěno neobvykle rozsáhlé 
napadení smrkových náletů l. lesklým, podobně jako v roce 2003. Významnou roli bude také hrát výskyt stromů na-
padených václavkou.

Obrázek 3. Exponovaný okraj malého komplexu lesa, silně napadený kůrovci (Jihlavsko, říjen 2015). Foto: Jan Liška
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Celkově je tento dramatický zvrat k horšímu možno pozorovat celo-
republikově, prozatím hlavně v oblasti nižších a středních poloh. Kromě 
kalamitně zasažené střední a severní Moravy se Slezskem je tomu tak 
také v řadě oblastí Čech (jižní, střední, východní Čechy) a na jižní Mora-
vě, tedy v regionech, kde byl po několik posledních let evidován velmi 
uspokojivý stav výskytu podkorního hmyzu (kůrovcových těžeb). Ob-
dobná situace je pozorována i u našich nejbližších sousedů, v Německu, 
Rakousku a na Slovensku, a podle sdělení našich kolegů také v Polsku. 
V horských oblastech prozatím není tento jev tak patrný, nicméně i zde 
je již nyní evidován zvýšený objem napadeného a vytěženého dříví. Ve 
vyšších polohách dochází k barevným změnám výrazně opožděně, pa-
trny tak budou v některých případech až na jaře příštího roku. Během 
šetření loS byly v současnosti v horských polohách zaznamenány l. 
smrkovým již prakticky zcela opuštěné stromy, přičemž jejich koruny 
byly doposud bez barevných změn.

Obrázek 4. Lokální silné žíry až holožíry skupiny tzv. podzimních píďalek v dubových 
porostech (jižní Morava, Hustopečsko, květen 2015). Foto: Jan Liška

Listožravý a savý hmyz

V roce 2015 opět tato skupina škodlivého hmyzu nezpůsobila v Česku významnější poškození lesa, podobně jako 
v celé řadě let minulých. Hlavní druhy defoliátorů (bekyně, obaleči a píďalky, ploskohřbetky, pilatky) vykazovaly vět-
šinou velmi nízké početnosti, odpovídající latenci. Např. u bekyně mnišky (Lymantria monacha) či bekyně velkohlavé 
(Lymantria dispar) byly kontrolami LOS na trvale sledovaných lokalitách zjištěny zcela zanedbatelné hustoty, nižší než 
v předcházejícím roce 2014. Pouze v omezené míře a úzce lokálně došlo k poškození asimilační plochy některých 
dřevin, především pak u dubových porostů (prostřednictvím žíru komplexu tzv. podzimních píďalek, s dominantním 
zastoupením taxonu Operophtera brumata), nejvíce na jižní Moravě, kde vzácně vznikly i holožíry. Samostatně je mož-
no zmínit také lokální přemnožení chroustů (Melolontha hippocastani) v písčitých borech středního Polabí a zejména 
pak dolního Pomoraví (Bzenecko, Strážnicko), při nichž byly úživnými žíry brouků zasaženy okolní listnaté (dubové) 
porosty. Celkový rozsah poškození dubových porostů defoliátory však lze odhadnou v řádu pouhých několika set ha.

Obrázek 5. Žír chrousta maďalového (Melolontha hippocastani) na prašnících borovice (jižní Morava, Bzenecko, květen 2015). Foto: Jan Liška
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U savého hmyzu bylo podobně jako v minulých letech zaznamenáno lokální poškození především v mladých jed-
lových porostech (korovnice rodu Dreyfusia) a dále také u modřínů (korovnice rodu Adelges a Sacchiphantes), jako 
určitou zajímavost je možno zmínit náhlé a neobvykle masivní přemnožení mšice smrkové v jarním období na intro-
dukovaných smrcích pichlavých (Picea pungens) v západní polovině Česka, jehož lesnický význam byl ale minimální. 
Celkově však byl výskyt savého hmyzu lesnicky nevýznamný.

Vzhledem k extrémnímu průběhu počasí v letním období 2015, fyziologicky velmi nepříznivému pro lesní dřeviny 
(vývoj hmyzích škůdců ale naopak stimulujícímu), nelze v následujícím období vyloučit postupnou aktivizaci i této 
skupiny lesního hmyzu. V roce 2016 je proto potřebné věnovat sledování výskytu nejdůležitějších druhů odpovídající 
pozornost.

Houbové choroby

V roce 2015 byly klimatické podmínky pro většinu hub silně nepříznivé, proto nedošlo k významnějšímu nárůstu 
poškození houbovými organismy. Lze však očekávat, že sucho roku 2015 se na fyziologicky oslabených dřevinách 
projeví v následujícím období aktivizací některých významných patogenů. 

U sypavek jsme v loňském roce registrovali lokálně zvýšený výskyt sypavky borové (Lophodermium pinastri, L. 
seditiosum) jak na sazenicích, tak i na dřívějších výsadbách či přirozeném zmlazení a vzhledem k průběhu počasí na 
jaře došlo lokálně i k významnějšímu poškození borovic. U karanténní červené sypavky borovic působené houbou 
Mycosphaerella pini zůstává situace v posledních letech víceméně stabilizovaná. Houba se u nás vyskytuje prakticky 
výhradně ve svém anamorfním stadiu (Dothistroma septosporum). 

Na douglasce se běžně vyskytovala skotská sypavka douglasky (Rhabdocline pseudotsugae), Rhizosphaera, ale 
i švýcarská sypavka douglasky (Phaeocryptopus gaeumannii).  Hojný byl i výskyt smrkových sypavek (především 
Lophodermium piceae).

Byl zaznamenán relativně časný výskyt některých listových skvrnitostí (Apiognomonia errabunda, Cercospora 
microsora na lípách, Guignardia aesculi na jírovcích, Monilia laxa na peckovinách a Apiognomonia veneta na plata-
nech). 

Situace v současné době nejvýznamnějším houbovým škůdcem smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou (Gem-
mamyces piceae) v Krušných horách zůstává nadále komplikovaná. Předloňská mimořádně úspěšná a silná infekce se 
projevila i masivním pokrytím napadených pupenů plodnicemi, a tak bylo po několika letech možné na řadě lokalit opět 
nalézt smrk pichlavý s většinou napadených pupenů (téměř) zcela porostlých plodnicemi kloubnatky. Do jaké míry se 
mimořádně silná sporulace roku 2015 projeví na infikování pupenů, bude možné posoudit až napřesrok. V posledních 
letech se setkáváme stále častěji s nálezy plodnic Gemmamyces piceae i na pupenech smrku ztepilého. Zatímco 

Obrázek 6. Větve smrku ztepilého s pupeny napadenými kloubnatkou smrkovou (Gemmamyces piceae). (Foto: R. Modlinger)
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v minulých letech byly tyto nálezy spíše výjimečné a napadeny byly pouze jednotlivé smrky ztepilé, většinou vyšších 
věkových tříd, tak letos jich významně přibylo a na řadě míst byly evidentně i silně napadeny celé skupiny smrku 
ztepilého nejrůznějšího věku (i když ty „starší“ stále převažují).

Obrázek 7. Napadené pupeny smrku ztepilého s plodnicemi kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae). (Foto: R. Modlinger)

V roce 2015 pokračovalo odumírání jasanů. Hub, které se podílely na prosychání až odumírání jasanů, byla celá 
řada: zástupci rodů Armillaria, Phoma, Phomopsis a především Hymenoscyphus fraxineus. Naše terénní průzkumy 
ukazují, že poškození jasanů se vyskytuje na celém zkoumaném území, v porostech všech věkových tříd, ale i v mi-
molesní zeleni. Významnější poškození jsme zaznamenali v mlazinách, tyčovinách  a na vlhčích stanovištích, poblíž 
vodních toků, příznivější situace byla v roztroušených výsadbách. 

Z řady míst republiky bylo i nadále hlášeno odumírání olší, kde je za rozhodujícího původce považována Phyto-
phthora alni. Nejvíce zasaženým ekosystémem jsou břehové porosty společenstev jasanovo – olšových luhů. 

Především ve smrkových porostech může dojít díky nepříznivému průběhu počasí v následujícím období k aktiviza-
ci václavek rodu Armillaria a vyvolat akutní průběh onemocnění, projevující se odumíráním kambiálních pletiv napade-
ných smrků všech věkových tříd a jejich rychlým usycháním. Rovněž může dojít k významnému zhoršení zdravotního 
stavu borovic – nejen borovice černé, u níž tento trend sledujeme již několik posledních let, ale na mnoha místech i u 
borovice lesní. Fyziologicky oslabené borovice, trpící nedostatkem vody, se následně nedokáží ubránit houbové infekci 
houbami Cenangium ferruginosum a Sphaeropsis sapinea. 

Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Jan Liška, 
Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D., Dr. František Soukup, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodařství a myslivosti, v. v. i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště, Doručovací pošta: 156 00 Praha 5 – Zbraslav
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vplyv extrémov počAsiA nA kAlAmity podkôrneho hmyzu
Jozef Vakula • Andrej Gubka • Juraj Galko • Milan Zúbrik • Andrej Kunca • Christo Nikolov

Vegetačná sezóna v roku 2015 bola na Slovensku veľmi teplá a suchá. Bola teplotne silne nadnormálna až mimo-
riadne nadnormálna, o 2,0 °C (Chopok) až 2,5 °C (Košice) teplejšia v porovnaní s dlhodobým priemerom. Bola to 2. až 
4. najteplejšia vegetačná sezóna od začiatku meteorologických pozorovaní. Zrážkovo bola na dolnej hranici normálu 
až podnormálna. Kombináciou nízkych zrážok a extrémnych teplôt sa zvyšoval výpar, takže vegetačná sezóna bola 
hodnotená ako veľmi suchá. leto bolo na niektorých staniciach najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní 
(Košice, Poprad), inde 2. najteplejšie po lete 2003. Navyše extrémne vysoké boli aj nočné teploty, čo ešte viac extrém-
ne podmienky umocňovalo. 

Extrémy počasia sa prejavili už počas samotného leta, ale predovšetkým po ňom na zdravotnom stave lesných 
drevín. Najviac boli suchom a extrémnymi teplotami stresované smrekové porasty, no zhoršenie bolo zaznamenané aj 
v borinách, dubinách, či bukových porastoch na extrémnych stanovištiach. V smrečinách došlo k jednotlivému, až ploš-
nému odumieraniu stromov všetkých vekových kategórií. V oslabených porastoch sa silno aktivizovali biotickí škodco-
via, predovšetkým podkôrny hmyz. Vplyvom kombinácie nepriaznivých podmienok počasia s existujúcim kalamitným 
premnožením podkôrneho hmyzu možno očakávať v ďalších rokoch katastrofický scenár. Situáciu ešte umocňuje aj 
fakt, že po kalamite Žofia z 15. mája 2014 zostalo v porastoch veľké množstvo nespracovanej hmoty, čo sa naplno 
prejaví už v roku 2016. Z tohto dôvodu môžeme očakávať v nasledujúcich rokoch nástup silnej gradácie podkôrneho 
hmyzu, podobne ako tomu bolo po vetrovej kalamite Alžbeta z 19. novembra 2004. 

teploty a zrážky

Na obrázku 1 sú zobrazené priemerné ročné teploty a úhrny zrážok vo vegetačných sezónach namerané od roku 
1951. Ako modelový príklad bola zvolená meteorologická stanica Čadca (456 m n. m.). Hodnota dlhodobého priemeru 
(ďalej DP) teploty vo vegetačnej sezóne je 12,7 °C a hodnota DP úhrnu zrážok je 568 mm. Rok 2015 bol na tejto stanici 
čo sa týka teploty 3. najteplejšou vegetačnou sezónou (spolu s rokom 1999) od začiatku meraní, o 1,8 °C teplejšou 
ako DP. Zároveň to bola 2. najsuchšia vegetačná sezóna, po roku 2012, nameraný bol o 236 mm menší úhrn zrážok 
ako je DP (len 58,5 % z DP). 

Extrémne teploty sa opakujú s vysokou intenzitou od roku 1992, v priemere sa v tomto období (29 rokov) zvýšila 
teplota vo vegetačnej sezóne až o 1,1 °C oproti DP. V období rokov 1992–2015 sa vyskytlo až 7 rokov (63 %) mimo-
riadne teplých (viac ako 1,5 °C DP) a 8 rokov (32 %) veľmi teplých (viac ako 1–1,5 °C DP). Čo sa týka zrážok, tak 
od roku 1992 boli 3 roky (13 %) veľmi suché (menej ako 70 % DP) a 4 roky (17 %) suché (menej ako 70–80 % DP). 
Naproti tomu od roku 1951 do roku 1991 (41 rokov) sa vyskytol len 1 rok (2 %) mimoriadne teplý a 2 roky (5 %) veľmi 
teplé. Čo sa týka zrážok, tak od roku 1951 bol len 1 rok (2 %) veľmi suchý a 3 roky (7 %) suché. Hodnoty poukazujú 
na výrazné oteplenie a vysokú intenzitu výskytu extrémne teplých a suchých vegetačných sezón od roku 1992. 
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Obrázok 1. Hodnoty priemerných teplôt a úhrnov zrážok vo vegetačných sezónach rokov 1951–2015 na meteorologickej stanici Čadca 
(zdroj SHMÚ)

Vysoké teploty, sucho a podkôrny hmyz

V posledných rokoch sa v súvislosti s opakujúcimi suchami spojenými s vysokými teplotami venuje vysoká po-
zornosť výskumu negatívneho vplyvu sucha na lesné dreviny. Extrémne teploty poškodzujú lesné dreviny, ak sa nad-
merne a nepriaznivo prejavia vplyvom prostredia, alebo človeka. Medzi priame škody patrí úpal kôry, najväčšie škody 
však vznikajú nepriamo a to vysúšaním pôdy, teda suchom. Ak korene drevín pre dlhotrvajúce sucho nemôžu z pôdy 
vyčerpať dostatok vody ako náhradu tej, ktorá unikla transpiráciou a vyparovaním, zníži sa jej obsah v bunkách, čím 
sa naruší látková výmena. Následkom sucha vädnú ihlice, listy, kvety, výhonky, usychajú semenáčiky a sadenice. 
Nedostatok vlhkosti vyvoláva prísušok. Jednotlivé stromy, ale i celé skupiny odumierajú. Nepriame dôsledky sucha sa 
prejavujú preriedením porastov, zvýšeným nebezpečenstvom lesných požiarov a premnožením biotických škodlivých 
činiteľov. mieru poškodenia ovplyvňuje ročné obdobie, stanovište a drevina. Sucho je najškodlivejšie v období, keď 
stromy potrebujú najviac vody na tvorbu svojich orgánov. Preto sucho v apríli a v máji veľmi ohrozuje pučiace stromy. 
Následky sucha sa najviac vyskytujú na rovinách, na južných a juhozápadných svahoch, na presýchavých vápenco-
vých, piesočnatých a hlinitých pôdach. Plytko koreniace dreviny, najmä smrek, sú na sucho najcitlivejšie (Vakula et 
al. 2015b). Sucho sa pritom môže prejaviť nie len na typicky suchých miestach, ale aj na lokalitách považovaných za 
vlhké. Smrek je drevinou s plytkým koreňovým systémom a v obdobiach s krátkodobým poklesom podzemnej vody 
sa prejaví nedostatok vody výraznejšie ako na miestach trvale suchých (Worell 1983). Inak tiež povedané, že porasty 
vystavené dlhodobo vodnému stresu sú menej citlivé na jednorazové extrémne sucho, ako porasty, ktoré mali v minu-
losti dostatok vody. Navyše smrečiny rastúce mimo svojho prirodzeného výskytu, ktoré sú nedostatočne prispôsobené 
súčasným zmeneným podmienkam sú obzvlášť citlivé na poškodenie škodlivými činiteľmi (Seidl et al. 2008).

Vodný stres je všeobecne považovaný za jeden z predispozičných faktorov vzniku kalamít podkôrneho hmyzu. 
Teplé a suché počasie vplýva na gradáciu podkôrneho hmyzu priamo, tým, že sucho ovplyvňuje fyziologický stav 
stromov a robí ich citlivé voči ataku lykožrútov a nepriamo, tým, že vysoké teploty vytvárajú vhodné podmienky pre 
masové rojenie, hľadanie hostiteľských stromov a vývoj podkôrneho hmyzu. Aj keď vzťah medzi suchom a rezistenciou 
hostiteľských drevín voči podkôrnemu hmyzu existuje, dokázať jeho priamy vplyv nie je jednoduché, pretože do tohto 
vzťahu vstupuje veľa faktorov. Podmienky počasia spolu s populačnou hustotou, predispozíciou stromov a lesníckymi 
opatreniami sú faktormi, od ktorých do značnej miery závisí dynamika premnoženia lykožrúta smrekového (Werme-
linger 2004). Lykožrút smrekový preferuje stromy s neexistujúcou alebo oslabenou obranou ako sú vetrové polomy, 
stromy inak poškodené (napr. aj suchom), zrezané a neodkôrnené drevo.  
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Vplyv extrémov počasia možno pozorovať na náraste objemu dreva napadnutého podkôrnym hmyzom na severo-
západe Slovenska (Obrázok 4). Prudký vzostup nastal po roku 2003, ktorý bol extrémne teplý a suchý. Smrekové po-
rasty boli fyziologicky oslabené a atakované podpňovkou a podkôrnym hmyzom. Podobný scénar sa opakoval po roku 
2003 aj v Českej republike a Poľsku. Pri analýze objemu dreva napadnutého podkôrnym hmyzom v období 1973–2013 
na Kysuciach bolo zistené, že faktormi najvýznamnejšie vplývajúcimi na napadnutie porastov podkôrnym hmyzom 
boli množstvo nespracovaného dreva v predchádzajúcom roku napadnutého podkôrnym hmyzom; množstvo dreva 
napadnutého podpňovkou, úhrn zrážok a priemerná teplota vo vegetačnej sezóne v danom roku (Vakula et al. 2015a). 

Obrázok 4. Objem dreva napadnutého podkôrnym hmyzom na Kysuciach za roky 1973–2013

Sucho a extrémne teploty v roku 2015 sa neprejavili len na Slovensku, ale aj v celej strednej, východnej a z časti 
aj západnej európe. Veľké škody suchom vznikli nie len v lesoch ale predovšetkým na poľnohospodárskych plodinách. 
Od roku 1992 pozorujeme zvýšenú intenzitu výskytu extrémne teplých a suchých vegetačných sezón. Tieto extrémy 
majú negatívny dopad na zdravotný stav lesných drevín, ktoré sú vo zvýšenej miere atakované biotickými činiteľmi, 
najmä podkôrnym hmyzom. Ak sa bude aj naďalej opakovať tento trend, budú vážne ohrozené najmä plytko koreniace 
dreviny, ktoré sú obzvlášť citlivé na vysoké teploty a sucho. Je to najmä smrek, ktorý u nás vo veľkom rozsahu pestu-
jeme na lokalitách mimo jeho prirodzeného výskytu. Na sucho je citlivá aj borovica, ktorej odumieranie vplyvom sucha 
(pokles hladiny spodnej vody) a následného premnoženia podkôrneho hmyzu bolo zaznamenané v posledných rokoch 
na Záhorí. Dubové porasty v južných častiach Slovenska, najmä na hrebeňových a exponovaných lokalitách sú taktiež 
výrazne poškodzované suchom čoho následkom odumierajú. Odkryté bukové porastové steny výrazne trpia na južných 
expozíciách prísuškom. to, či sa situácia s podkôrnym hmyzom v smrečinách zopakuje tak ako tomu bolo po vetrovej 
kalamite Žofia 2004 závisí, nie len od podmienok prostredia, ale významne aj od kvality lesníckeho hospodárenia.

Obrázok 2. Následky sucha a premnoženia lykožrúta lesklého 
(Pityogenes chalcographus) v smrekových mladinách

Obrázok 3. Hviezdicovité požerky lykožrúta lesklého 
(Pityogenes chalcographus)

Aktuálne problémy v ochrane lesa
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CHArAktEristikA nAjzáVAžnEjšíCH drEVokAznýCH druHoV HmyzíCH škodCoV 
A opAtreniA ochrAny lesA proti nim 

Juraj Galko • Andrej Kunca • Slavomír Rell • Milan Zúbrik • Christo Nikolov • Jozef Vakula • Andrej Gubka

Úvod

Napriek veľkým technickým a ekonomickým škodám spôsobeným drevokazným hmyzom, ktoré ročne vznikajú 
na stojacom alebo vyťaženom dreve, sa v lesníckej praxi venuje len malá pozornosť týmto škodcom a problematike 
ochrany dreva. Škoda vzniká jednak estetická, kedy poškodený materiál už nie je vhodný na výrobu napr. nábytku 
a podobne a jednak technická, kde pri silnom napadnutí sú oslabené technické vlastnosti daného výrezu. Napadnutý 
materiál samozrejme nemôže spĺňať požiadavky najvyšších kvalitových tried (1. a 2. triedy) a odberatelia také drevo 
často krát ani nepreberú, resp. dodávateľ musí znížiť jeho cenu. Vzniká tým škoda ekonomická. Dokonca sa vyskytli 
prípady, keď sa škoda vymáhala súdnou cestou.

Veľká časť druhov drevokazných škodcov (okrem píloviek, fuzáčov, červotočov ap.) patrí do skupiny tzv. ambrózio-
vých chrobákov (čeľaď Curculionidae, podčeľade Scolytinae a Platypodinae), ktoré v príspevku bližšie popíšeme. Tieto 
druhy si pri tvorbe požerku v dreve zavlečú do chodieb rôzne druhy ambróziových húb, s ktorými žijú v symbióze a kto-
rými sa neskôr v prevažnej miere živia dospelci a larvy. Ambróziové chrobáky sú úsmevne označované za najstarších 
farmárov na svete, pretože tieto huby si v požerkoch doslova pestujú. Podhubie ambróziových húb je najskôr belavé, 
avšak neskôr stmavne až sčernie, čím je poškodenie dreva spôsobené týmito druhmi charakteristické.

Ako bude v príspevku ďalej uvedené, takmer všetky druhy opísané v tejto práci sa okrem chradnúcich stromov a 
skladovaného dreva vyvíjajú aj v pňoch. Nakoľko po minuloročnej veľkej vetrovej kalamite vzniklo spracovaním dreva 
obrovské množstvo atraktívnych pňov, predpokladáme v najbližších rokoch zvýšené riziko vzniku technických a eko-
nomických škôd spôsobených týmito škodcami.

V príspevku popíšeme niekoľko najbežnejších významných druhov technických škodcov, ktorí patria k ambró-
ziovým chrobákom, priblížime ich bionómiu, hostiteľské dreviny, či ohrozený materiál a popíšeme základné metódy 
prevencie a ochrany lesa/dreva na zabránenie vzniku technických a ekonomických škôd.

charakteristika hlavných druhov ambróziových chrobákov

Drevokaz čiarkovaný (Trypodendron lineatum)
Opis druhu: Chrobák veľký 2,8 až 4 mm. Má valcovité telo. Štít je červenožltý až čierny, krovky sú jemne a pravidelne 
v riadkoch bodkované. Sú leskohnedé až čierne so žltými pozdĺžnymi pruhmi.

Bionómia: drevokaz čiarkovaný je najvýznamnejší a najhojnejší technický škodca ihličnatého dreva. Vždy prezimujú 
chrobáky. Ich aktivita začína vtedy, ak minimálna teplota vzduchu už neklesá pod 0 °C a maximálna teplota vzduchu 
sa blíži alebo prekračuje 16 °C v tieni a teplota pôdy dosahuje približne 8 až 10 °C. Začiatok rojenia je závislý od 
nadmorskej výšky, zemepisnej šírky, expozície a počasí. V našich podmienkach začína rojenie od polovice marca do 
konca mája a to najmä za teplého, slnečného a bezveterného počasia. Chrobáky nalietavajú na vyťažené kmene – 
výrezy, vyvrátené alebo polámané stromy a pne. Na tento  materiál sú chrobáky lákané  vyparujúcimi sa zlúčeninami 
primárnych atraktantov s vysokým obsahom etanolu, čo je pre väčšinu ambróziových chrobákov typické. Pária sa 
zvyčajne na kmeňoch a po spárení žijú monogamne. Oplodnená samička začne kolmo do dreva vyhlodávať požerok 
do hĺbky 1 až 5 cm, ktorý sa neskôr vetví. Chodby majú kruhový prierez priemeru 1,55 mm. Vyhlodané jemné drvinky 
samček vytláča cez vstupný otvor von. kôpky týchto drvín sa hromadia na napadnutom materiály alebo pod ním. 

Aktuálne problémy v ochrane lesa
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Samička nakladie počas 3 až 4 týždňov 20 až 50 vajíčok. Vajíčka kladie striedavo do dna a stropu materskej chodby 
v pravidelných rozostupoch. Po 1 až 2 týždňoch sa liahnu larvy, ktoré vytvárajú krátke 4 až 5 mm dlhé chodbičky, 
čím vzniká charakteristický pre tento druh rebríčkový požerok. Rodičovské chrobáky pri vytváraní požerku rozsievajú 
zárodky ambróziových húb, pretože, ako už bolo spomenuté, tie žijú spolu s chrobákmi a larvami v požerku vo vzá-
jomnej symbióze. Larvy a rodičovské chrobáky sa živia hlavne troficky hodnotným podhubím ambróziových húb, ktoré 
rastú všade na stenách požerku. Larvy sa asi po 1,5 mesačnom vývoji zakuklia a po 1 až 2 týždňoch sa liahnu mladé 
chrobáky. Čerstvo vyliahnuté chrobáky v požerku vykonávajú 10 až 20 dňový zrelostný žer na podhubí ambróziových 
húb, neskôr približne v júni a júli opúšťajú požerok a hľadajú vhodné miesto na zimovanie. Huby v požerku následne 
odumierajú, čím vznikne charakteristické sčernanie požerku a priľahlého dreva. Určitá časť rodičovských samičiek sa 
ešte prerojuje a po regeneračnom žere zakladajú ešte na inom vhodnom materiály sesterskú generáciu, čo bolo v mi-
nulosti mylne považované za druhú generáciu. Drevokaz čiarkovaný má univoltný vývojový cyklus (jedna generácia do 
roka). Chrobáky sú schopné sa rozmnožovať až po dostatočne dlhej perióde chladu počas zimovania. Zimujú väčšinou 
v hrabanke v hĺbke 3 až 6 cm v blízkosti miest, kde sa vyliahli.

Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Ohrozené dreviny sú smrek, borovica, jedľa, duglaska. Napáda najmä drevo 
z jesennej a zimnej ťažby ponechané v lese alebo na lesných skladoch v čase rojenia. Drevo musí mať ešte minimálne 
50 % vlhkosť pre rast a rozvoj ambróziových húb. Napáda materiál najmä zo spodnej, neoslnenej časti, resp. materiál, 
ktorý sa dotýka zeme. Nenapáda oslnenú časť. Takmer nikdy nenapáda celkom čerstvé drevo. Musí to byť „zakvasený“ 
materiál s charakteristickým octovým zápachom, z ktorého je vyparovaný najmä etanol, ako primárny atraktant, ktorý 
láka rodičovské imága. Drevokaz čiarkovaný sa pravidelne premnožuje po vetrových a hmyzích kalamitách a môže 
spôsobiť obrovské ekonomické škody. Prítomnosť požerkov v dreve vylučuje jeho použitie na väčšinu úžitkových 
predmetov, až do takej miery, že môže byť predané pri silnom napadnutí iba ako palivové drevo.

Drevokaz bukový (Trypodendron domesticum)

Opis druhu: Je to 3 až 3,5 mm dlhý chrobák, podobný drevokazovi čiarkovanému. Štít má väčšinou celý čierny, krovky 
sú žlté s čiernym pruhom po stranách.

Bionómia: Chrobáky sa roja od marca do polovice júna. Požerok, ktorý tvoria samičky je podobný požerku drevokaza 
čiarkovaného. Zo vstupnej chodby vychádza 2 až 5 materských chodieb o dĺžke až 5 cm s priemerom 1,7 mm. Chodby 
väčšinou prenikajú šikmo do dreva a teda nemusia sledovať smer letokruhov. Skleníkové prostredie si v chodbách 
udržujú tým, že vstupný otvor upchajú a nechajú len malú dierku, cez ktorú vytláčajú von drvinky a exkrementy. Larvy 
sú väčšinou mykofágne a žijú v kratučkých, asi 5 mm dlhých chodbičkách, ktoré rebríčkovito vychádzajú z materskej 
chodby. Požerok je podobný predchádzajúcemu druhu. Mladé vyliahnuté jedince sa pri regeneračnom žere taktiež 
kŕmia podhubím ambróziových húb a s nástupom chladnejšieho počasia sa pripravujú na diapauzu v požerku. Požerok 
opúšťajú až na jar následného roka, čiže vývojový cyklus je jednoročný.

Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Tento druh je polyfágny a môže napadnúť buk, dub, javor, brezu, hrab, lipu a pod. 
Napáda oslabené dreviny, zlomy, vývraty, drevo na skladoch, ale aj pne.

Drevokaz dubový (Trypodendron signatum)

Opis druhu: Je to 3,2 až 3,9 mm veľký chrobák. Má červenožltý štít, často s čiernou kresbou. Krovky sú žlté s pozdĺž-
nymi čiernymi pruhmi.

Bionómia: Je podobná predchádzajúcemu druhu, avšak vstupný otvor nezapchávajú, je celkom otvorený a mladé jedince 
nezimujú v požerkoch, ale v borke starých stromov alebo v chodbách červotočov. Požerok je taktiež rebríčkový, podob-
ný predchádzajúcim dvom druhom drevokazov.

Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Napáda listnáče, hlavne duby. Nie je až taký hojný ako drevokaz bukový.

Drvinárik ovocný (Anisandrus dispar)

Opis druhu: Tento druh má vyvinutý výrazný pohlavný dimorfizmus. Samčeky sú guľovité, žlto až tmavohnedé, veľké 
1,8 až 2,4 mm. Štít je srdcovitý. Nemajú vyvinuté krídla. Ich početnosť v populácií je oproti samičkám výrazne nižšia. 
Samičky majú vyvinuté krídla, sú väčšie, 3 až 3,8 mm dlhé. Ich telo je valcovité, štít je takmer čierny, krovky tmavo-
hnedé až čierne, lesklé.

Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci
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Bionómia: rojenie prebieha od konca apríla do júna. Na rozdiel od drevokazov rodu Trypodendron samičky zakladajú 
požerky celkom samostatne. Materská chodba prechádza kolmo do dreva, kde sa potom vetví väčšinou na 2 materské 
chodby, ktoré prebiehajú približne v smere letokruhov. Z týchto chodieb sa ešte materská chodba vetví do vrchnej 
a spodnej strany. Chodby majú priemer 1,7 mm a samička ich udržuje v čistote. Drvinky, ako u ostatných zástupcov 
drvinárikov, sú veľmi jemné. Vajíčka kladú v skupinách v koncových častiach vetvených materských chodieb. larvy 
žijú voľne v chodbách a živia sa podhubím ambróziových húb. Mladé samčeky sa pária so samičkami priamo v požer-
koch, kde následne aj prezimujú. tento druh má jednu generáciu do roka.

Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Je to veľmi polyfágny druh a napáda pravdepodobne všetky druhy listnatých drevín 
v areáli svojho rozšírenia. Preferuje dub, buk, brezu, topoľ, gaštan a najmä ovocné stromy takmer všetkých druhov. Je 
to fyziologicko-technický druh škodcu. V niektorých krajinách je to vážny škodca v ovocných sadoch. Napáda streso-
vané, oslabené, odumierajúce, mechanicky poškodené dreviny každého veku. Drvinárik ovocný je náš domáci druh, 
avšak úspešne sa introdukuje aj na iných kontinentoch, kde dostal status škodcu. Nakoľko požerok opúšťajú samičky 
už oplodnené, sú sami schopné bez ďalšej účasti samčekov, založiť v novom areáli rozšírenia novú populáciu.

Drvinárik všežravý (Xyleborinus saxesenii)

Opis druhu: Je to najmenší zástupca z domácich druhov drvinárikov. Samčeky sú 1,5 až 2 mm dlhé žltohnedej až tma-
vohnedej farby. Samičky sú 2 až 2,4 mm dlhé tmavohnedej farby. Telo je valcovité.

Bionómia: Tento druh sa rojí od apríla do júna. Samička vyhlodáva požerok kolmo do dreva asi 1 až 3 cm, kde sa potom 
materská chodba vetví na dve okolo 2 cm dlhé chodby v smere letokruhov. Vajíčka kladú v skupinkách. Larvy žijú 
a žerú spoločne a živia sa podhubím ambróziových húb a drevom. Spoločný požerok má tvar dutinky. Tento druh má 
jednu generáciu do roka.

Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Je extrémny polyfág. Napáda takmer všetky listnáče. osídľuje odumierajúce, čerstvo 
odumreté alebo vyťažené stromy a taktiež aj pne. Významné škody spôsobuje taktiež v ovocných škôlkach a sadoch.

Drvinárik pňový (Xyleborus monographus)

Opis druhu: Samčeky sú 2 až 2,5 mm dlhé žltohnedej farby. Na krovkách majú tri páry hrbolkov. Samičky sú 3 až 
3,5 mm dlhé, žltočervené až hrdzavočervené a na konci kroviek sú dva páry hrbolkov.

Bionómia: Tento druh je bivoltinný, teda má dve generácie do roka. Prvý raz sa rojí v marci až apríli, po druhý raz v júni 
až júli. Samičky hlodajú kolmo do dreva 1 až 8 cm dlhú materskú chodbu, ktorá sa na konci parohovite vetví. Požerok 
má priemer 1,1 mm. Vajíčka kladú v malých skupinkách na konci rozvetvených materských chodieb. Larvy sa živia iba 
podhubím ambróziových húb. Mladé chrobáky vykonávajú zrelostný žer taktiež na podhubí ambróziových húb v mater-
ských chodbách. Prezimujú chrobáky 2. generácie a to v chodbách, v ktorých sa vyliahli. tu sa aj pária.

Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Napáda najmä kmene a vetvy starých a odumierajúcich dubov, a taktiež aj pne. Je 
častým technickým škodcom na dubovej guľatine. Podobný druh s podobnou bionómiou je drvinárik dubový (Xyle-
borus dryographus), ktorý taktiež škodí na dubovej hmote (najmä na ležiacich dubových kmeňoch), avšak je menej 
významný.

Drvinárik čierny (Xylosandrus germanus)

Opis druhu: Jedná sa o malého čierneho chrobáka. Samičky sú väčšie ako samce, dlhé 2,0 – 2,3 mm a sú schopné lietať. 
Samce sú dlhé 1,3 – 1,8 mm, bez schopnosti lietať. Nohy sú hnedej farby.

Bionómia: Jeho prirodzený areál je vo východnej ázii, odkiaľ sa rozšíril do uSA a európy. V prirodzenom areáli výskytu 
má jednu až dve generácie počas roka. Údaje zo strednej Európy nasvedčujú tomu, že tu má jednu generáciu. Podľa 
podmienok prostredia sa môže vyskytovať od apríla do augusta, avšak v lepších (teplejších) podmienkach od marca 
do septembra. Podľa údajov z doterajších odchytov do monitorovacích lapačov loS na Slovensku jeho výskyt vrcholí 
v júni. Priemer závrtového otvoru je približne 1 mm. Hĺbka požerku je niekoľko centimetrov do dreva (najčastejšie 2 – 3 
cm, prípadne viac). Na konci požerku môže samička vyhlodať ešte vetviace sa chodby alebo malú komôrku, kde kladie 
vajíčka. V požerku začnú vyrastať belavé vankúšiky podhubia samičkou zavlečenej ambróziovej huby. Vyliahnuté larvy 
sa živia iba podhubím uvedenej huby, teda drevo už ďalej nepoškodzujú. Párenie imág prebieha priamo v požerku, kde 
sa vyliahli, to znamená, že samičky sú oplodnené svojimi „bratmi“. Oplodnené samičky potom vylietajú z požerku cez 
závrtový otvor, ktorý vytvorila ich matka. Zimovanie imág prebieha väčšinou v požerku v hostiteľskej drevine. 

Aktuálne problémy v ochrane lesa
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Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Je to extrémne polyfágny druh. Napáda listnaté aj ihličnaté dreviny. Na Slovensku 
bol prvý krát zaznamenaný v roku 2010. U nás môžu byť v podstate ohrozené všetky významné hospodárske dreviny. 
V posledných rokoch sme na Slovensku pozorovali dominantný výskyt na buku, ale bol pozorovaný taktiež na dube, 
hrabe, breste, smreku a na jedli. Drvinárik čierny nie je náročný na hrúbku materiálu, pretože napáda aj ťažbové zvy-
šky aj hrubé, vysoko kvalitné a cenné výrezy dreva. Uvádza sa, že teoreticky je schopný napadnúť akýkoľvek drevný 
materiál akéhokoľvek druhu dreviny, kde však kľúčová je dostatočná vlhkosť tohto materiálu pre vývin podhubia 
ambróziových húb, ktorými sa živí.

Jadrohlod dubový (Platypus cylindrus)

Opis druhu: Je to pomerne veľký, 4,7 až 5,8 mm dlhý zástupca zo skupiny ambróziových chrobákov. Telo je červeno-
hnedé až čiernohnedé.

Bionómia: Rojenie prebieha neskoro, obyčajne až v júli alebo aj neskôr. Samičky hlodajú hlboko do dreva prechádzajúce 
materské chodby priemeru 1,8 až 2,2 mm, ktoré sa parohovite vetvia. Samčeky sa po celý čas zdržujú v materskej 
chodbe a starajú sa o ich čistotu. drvinky materských chrobákov sú trieskovité a samčeky ich vytláčajú von pomocou 
špeciálne prispôsobenej zadnej časti teľa. Samičky kladú vajíčka v malých skupinkách, pričom všade roznášajú spóry 
ambróziových húb. Pohyblivé larvy sa živia podhubím týchto húb. Vývin lariev trvá približne 2 mesiace. Plne vyvinuté 
larvy si v smere vlákien vyhlodávajú (striedavo hore a dole) kuklové kolísky, čím požerok získava podobný rebríčkovitý 
tvar ako je to u drevokazov. larvové drvinky, naopak od materských chrobákov, sú veľmi jemné a obdobie tvorby 
kuklových kolísok nám signalizuje ich hromadenie na napadnutom materiáli. mladé chrobáky sa liahnu ešte na jeseň 
a zimu prečkajú v požerkoch. Len malá časť chrobákov opustí požerok a zimuje v kôre stromov. Vývojový cyklus je 
vždy jednoročný.

Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Je to významný technický škodca dubového dreva. Niekedy sa vyskytuje aj na iných 
tvrdých listnáčoch. Materské chodby prenikajú hlboko do dreva až do 15 cm a napáda taktiež aj jadro. Nalietavajú 
najmä na prestarnuté, v korunách odumierajúce duby, hlavne ich spodné časti, ďalej duby poškodené abioticky, pne 
(Obrázok 1) alebo čerstvo vyťažené drevo. Ohrozené sú najmä teplejšie oblasti s rozsiahlymi prestarnutými dubovými 
porastmi. Keďže materské chodby, ako pri všetkých ambróziových chrobákoch po ich opustení sčernejú, drevo je zne-
hodnotené aj esteticky. Navyše opustené požerky sú vstupnou bránou pre iné hubové infekcie, ktoré urýchľujú rozklad 
a znehodnotenie napadnutého materiálu.

Obrázok 1. Vytlačené drviny jadrohloda dubového z dubového pňa
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Drvinár hnedý (Hylecoetus dermestoides)

Opis druhu: Chrobák dlhý 6 až 18 mm, žltohnedý až hnedý. Larvy sú až 25 mm dlhé a na konci teľa majú charakteristický 
veľký, dvojitý, bočne ozubený tŕň. 

Bionómia: tento druh  nie je typickým ambróziovým druhom, nakoľko patrí do čeľade lymexylidae, ktorá sa neradí 
k ambróziovým chrobákom, avšak jeho larvy sa živia podhubím ambróziových húb. Rojenie prebieha od polovice apríla 
až do júna. Dospelé chrobáky žijú počas rojenia len veľmi krátko (2 až 4 dni), pričom neprijímajú potravu. Oplodnené 
samičky nevytvárajú materskú chodbu, ale vajíčka infikované ambróziovými hubami kladú do štrbín v kôre a to jednot-
livo alebo po skupinách (spolu po 4 až 90 ks, maximálna plodnosť do 140 vajíčok). Vyliahnuté larvy prechádzajú cez 
kôru do dreva, pričom ako rastú sa aj priemer požerku zväčšuje až do priemeru 1,5 až 2 mm. Požerok je dlhý až 25 
cm. Larvy vytláčajú jemné drvinky z požerku von pomocou charakteristického tŕňa. Larvy sa živia výlučne podhubím 
ambróziových húb. Larvy zimujú v požerkoch a na jar dorastajú. Vytvárajú si kuklovú kolísku pri povrchu. Výletový 
otvor má 2 až 4 mm priemer. Po opustení požerku huby rýchlo odumierajú a požerok charakteristicky sčerná. Generá-
cia je jednoročná až dvojročná.

Hostiteľské dreviny a ohrozené lokality: Je to významný technický škodca dreva a keďže sa živý hubami, jeho premnoženie 
a škodlivosť vzrastá najmä v zrážkovo bohatých rokoch. Je to široko polyfágny škodca a okrem listnáčov môže na-
padnúť aj niektoré druhy ihličnanov (napr. jedľu). Podobný druh z rovnakej čeľade je drvinár dubový (Lymexylon navale), 
ktorého larva sa však živí výlučne dubovým drevom (nie ambróziovými hubami) a larvové chodby sú na rozdiel od 
predchádzajúceho škodcu upchaté drvinou. Je to významný technický škodca dubového dreva.

ekonomické škody v prípade napadnutia dreva

Podľa aktuálnych cien na trhu s drevom sa napríklad smreková guľatina predáva za približne 80 EUR bez DPH/m3. 
Ak je takéto drevo naletené podkôrnym hmyzom (poškodené len lyko), cena sa zníži na úroveň približne 60 EUR bez 
dPH/m3. Avšak ak odberateľ determinuje závrtové otvory a požerky v dreve cena takejto guľatiny sa zníži na úroveň 
„vlákniny“, t. j. niekde okolo 40 EUR bez DPH/m3 a v niektorých prípadoch dokonca odberateľ preradí na svojom 
sklade takéto drevo do tzv. výmetu s cenou 10 eur bez dPH/m3. uvedené ceny sú platné k novembru 2015. Na tomto 
príklade vidíme obrovský rozdiel v konečnom zhodnotení dreva v prípade jeho napadnutia drevokaznými škodcami 
a ekonomická strata teda môže dosahovať až 50 % a viac. Samozrejme tieto ceny sa môžu mierne líšiť, čo závisí od 
kolísania cien na trhu a najmä od požiadaviek konkrétneho odberateľa dreva.

Ešte väčšie straty môžu vzniknúť na veľmi cenných listnatých výrezoch I. akostnej triedy (dyhové výrezy, výroba 
hudobných nástrojov ap.), kde sa cena za 1 m3 môže pohybovať od 100 do 400 EUR bez DPH a kde sa technické 
poškodenie hmyzom vylučuje.

Následné vymáhanie škôd medzi dodávateľom a odberateľom môže veľmi komplikované, najmä keď sa prejaví až 
neskôr na sklade odberateľa, dokonca sa môže riešiť až súdnou cestou. Takýto prípad riešili inšpektori LOS v minulosti, 
keď sa až na píle zistilo obrovské poškodenie dubovej guľatiny (Obrázok 2) jadrohlodom dubovým.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že odberateľ si do veľkej miery určuje cenu, kvalitu a určitý stupeň poškodenia 
drevnej hmoty podkôrnym a/alebo drevokazným hmyzom. Viaceré uvedené druhy v tomto príspevku napádajú drevo 
len do hĺbky niekoľkých centimetrov a niektorí odberatelia sú ochotní akceptovať takéto poškodenie.

základné metódy ochrany lesa/dreva na zabránenie vzniku technických a ekonomických škôd

Nižšie uvedené opatrenia ochrany lesa/dreva platia najmä pre zachovanie finančnej hodnoty najcennejších výrezov 
(výrezy I. a II. akostnej triedy, guľatina, kde odberateľ odmieta technické poškodenie – ďalej označené ako cenné 
výrezy) a zníženie ekonomickej straty:

 – Bezpečné obdobie ťažby, skladovania, odvozu a spracovania dreva bez výskytu všetkých uvedených technických 
škodcov je september až február (Tabuľka 1), t. j. 6 mesiacov. Do konca februára odporúčame cenné výrezy 
odviezť z ohrozených lokalít (porast, odvozné miesto, lesný sklad, expedičný sklad ap.).

 – Ak sa nachádzajú cenné výrezy z jesennej a zimnej ťažby (sú mimoriadne atraktívne) v ohrozených lokalitách 
v období od marca do augusta odporúčame ich preventívne ošetriť autorizovaným insekticídnym prípravkom. 

Aktuálne problémy v ochrane lesa
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Obrázok 2. Zistené poškodenie dubového dreva (dubová fošňa) na píle pri spracovaní napadnutého materiálu

 – Do úvahy prichádza aj použitie ochranných sietí napustených insekticídom na zakrytie cenných výrezov.

 – Podľa dostupných informácií mnoho dražieb dreva sa uskutočňuje na expedičných skladoch v marci. odporúčame 
ich presunúť na bezpečný termín vo februári, nakoľko počas teplého počasia môže už od začiatku marca dôjsť 
k rojeniu niektorých druhov uvedených škodcov (Tabuľka 1) a k napadnutiu cenných výrezov.

 – Kontrola napadnutia drevnej hmoty sa vykonáva okulárne. Všímame si najmä závrtové otvory (početnosť a priemer), 
okolo ktorých sa hromadia vždy biele drivinky. Biele drviny sú typickým a hlavným znakom prítomnosti týchto 
škodcov.

 – Je nevyhnutné, aby bol zaškolený personál pracujúci s drevom v ohrozených lokalitách, lebo len v prípade sko-
rého spozorovania prvých príznakov (kým nie sú ešte imága hlbšie v dreve) je ešte chemická asanácia účinná. 
Neskôr sa už prípravok k imágam nedostane, resp. účinnosť obranného zásahu je nižšia.

 – Na monitoring prítomnosti týchto škodcov možno použiť aj feromónové lapače, ktoré však bezpečne neochránia 
skladované drevo, iba môžu znížiť jeho poškodenie. Lapače nám dávajú informácie kde, koľko a kedy sa daný 
druh technického škodcu vyskytuje.

 – uvedené základné metódy ochrany lesa/dreva proti týmto škodcom predstavujú len hlavné zásady určené na 
zníženie škôd, pretože každý menovaný škodca má svoj čas výskytu a vhodný materiál pre jeho ďalší vývoj. Preto 
v každom prípade pri objavení sa príznakov poškodenia dreva alebo potreby správnej determinácie týchto škod-
cov alebo akéhokoľvek poradenstva v tejto oblasti kontaktujte inšpektorov loS, ktorí určia následné opatrenia 
ochrany lesa/dreva pre konkrétnu situáciu.

Okrem uvedených najbežnejších druhov drevokazných škodcov, môže skladované drevo napadnúť aj množstvo 
ďalších druhov technických škodcov ako sú pílovky, fuzáče, či červotoče. Poškodenie od týchto druhov nie je také 
typické ako pri ambróziových chrobákoch, nakoľko ich požerky väčšinou nesčernejú. Platia tu však rovnaké vyššie 
popísané základné zásady prevencie a ochrany dreva.

poďakovanie

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0567, APVV-0045-10 
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škody spôsobovAné rAticovou zverou nA lese
Peter kaštier

Les a raticová zver sú dve neoddeliteľné súčasti. Les poskytuje zveri podmienky pre jej základné životné funkcie, 
pričom zver svojou prítomnosťou v lese, najmä potravnými nárokmi, vplýva na rast a vývoj lesných drevín, štruktúru 
a druhové zloženie lesných porastov. Za určitých okolností môže táto prítomnosť mať aj negatívny vplyv na lesné dre-
viny a porasty, čo následne spôsobuje vážne škody lesnému hospodárstvu. Poškodzovanie lesných porastov raticovou 
zverou je prirodzený jav, keďže dôležitou súčasťou zdrojov potravy zveri sú aj časti lesných drevín. Odhryz, vytĺkanie, 
obhryz a lúpanie kôry sú najčastejšie a najzávažnejšie spôsoby poškodzovania lesných porastov raticovou zverou 
prinášajúce ekonomickú i ekologickú škodu. 

Vývoj škôd

Škody spôsobované raticovou zverou na lesných porastoch sa vyhodnocujú každoročne už niekoľko desaťročí, no 
spôsob ich evidovania, zisťovania, oceňovania a vyhodnocovania prešiel viacerými zmenami. Naposledy v roku 2011 
prijatím vyhlášky MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. V zmysle tohto predpisu boli v roku 
2013 vykázané škody zverou na ploche 1 716 ha, z toho bolo stredne silne poškodených 1 424 ha a silne 292 ha 
lesných porastov. odhryzom poškodila zver 1 010 ha, obhryzom a lúpaním 706 ha.

Od roku 1995 sa v lesníckej praxi uplatňoval metodický postup pre výpočet náhrad za poškodenie lesných poras-
tov zverou, pričom škody oceňované podľa tohto postupu sa následne každoročne vykazovali v štatistickom hlásení 
L 115. Zvlášť sa hodnotilo poškodenie a zničenie mladých a starších porastov. Do roku 1995 sa pri hodnotení škôd 
nerozlišovalo poškodenie či zničenie porastov a oceňovanie sa vykonávalo metódami používanými pre ocenenie aké-
hokoľvek zničenia alebo likvidácie porastu.  

V rokoch 1995 až 2011 zver priemerne ročne poškodila 686 ha (450 – 943 ha) a zničila 144 ha (48 – 897 ha) 
redukovanej plochy mladých lesných porastov prevažne odhryzom a vytĺkaním. Kým v prvej polovici tohto obdobia 
bola priemerná redukovaná plocha poškodených porastov 646 ha, v druhej polovici už o 80 ha väčšia (726 ha). Rov-
nako sa zvýšila aj redukovaná plocha zničených mladých porastov, zo 103 ha na 185 ha. Priemerná ročná výmera 
poškodených starších porastov (predovšetkým obhryzom a lúpaním) v hodnotenom období dosiahla 203 ha, pričom 
v prvej polovici priemerne 120 ha a v druhej 286 ha, teda 2,4-násobne viac (najväčšia bola v rokoch 2007 a 2009, a to 
705 ha a 486 ha). Celkový rozsah poškodenia lesných porastov za uvedené roky vykazoval stúpajúci trend. Kým 
v roku 1998 bolo hlásené celkové poškodenie lesných porastov zverou na redukovanej ploche 706 ha, v roku 2011 to 
už bolo 1 900 ha, teda o 169,1 % viac (Obrázok 1).

Vo finančnom vyjadrení boli hlásené škody najvyššie v roku 2009 (988 tis. €) a v roku 2011 (603 tis. €). Aj 
v tomto prípade je zaznamenaný narastajúci trend. Vzťah medzi plošným a finančným vyjadrením výšky škôd za 
sledované obdobie je znázornený na obrázku 1. Je zrejmé, že nie vždy je zvýšenie redukovanej plochy spojené aj 
so zvýšením výšky škody, čo môže byť spôsobené tým, že do výpočtu výšky škody vstupujú veličiny ako druh, vek 
a zastúpenie dreviny, bonita a percento poškodenia. 
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Obrázok 1. Vývoj redukovanej plochy poškodenia a výšky škôd spôsobených raticovou zverou

škody a početnosť raticovej zveri

Jedným z hlavných faktorov zvyšovania škôd zverou je narastanie stavov a populačnej hustoty prežúvavej raticovej 
zveri. V ostatných rokoch početnosť ako i lov tejto zveri na Slovensku dosahuje historické maximá. Prvé maximum do-
siahli na začiatku 90. rokov minulého storočia. V tomto období sa ročne ulovilo približne 43 tis. kusov jelenej, danielej, 
muflonej a srnčej zveri spolu. Nasledoval rapídny pokles ich stavov a to hlavne z dôvodu zvýšenia plánov lovu, keďže 
v tomto období zver spôsobovala intenzívne a vysoké škody na lesných porastoch. Od konca 90. rokov minulého sto-
ročia početnosť opäť narastá a s ňou narastajú aj škody spôsobované na lesných porastoch (Obrázok 2). V poslednej 
poľovníckej sezóne 2014/2015 sa ulovilo spolu 66 tis. kusov prežúvavej raticovej zveri, čo je 2,3-násobne viac ako 
v rokoch 1998 až 2000. Z pohľadu geografickej distribúcie poškodenia sú najviac poškodzované lesné porasty práve 
v okresoch Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja s dlhodobo vysokou populačnou hustotou prežúvavej 
raticovej zveri.

Obrázok 2. Vývoj poškodenia lesných porastov a lovu raticovej zveri za posledných 30 rokov

K nárastu početnosti raticovej zveri dochádza najmä v dôsledku neplnenia plánu ich lovu. Napríklad plán lovu 
jelenej zveri sa v priemere plnení na 90 %. U zveri danielej a muflonej je to ešte menej. Zvlášť nebezpečné je neplnenie 
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plánu lovu samíc a mláďat. Pri znižovaní početnosti má byť snahou loviť práve samice, ktoré sú nositeľkami prírastku. 
V tomto smere však chýba kontrola plnenia lovu tejto časti populácie, ktorá by sa mala realizovať najlepšie predklada-
ním spodných čeľustí z ulovených jedincov. k zvyšovaniu početnosti prispieva aj nadmerné a nesprávne prikrmovanie 
zveri jadrovým krmivom, realizované často aj v letnom období. Ak sa zver napríklad prikrmuje len čistou kukuricou 
alebo kukuričným šrotom, čo je z hľadiska poškodenia lesa najnevhodnejší spôsob podávania doplnkovej výživy, 
chýbajúcu vlákninu zver potom nahrádza intenzívnou konzumáciou kôry a vetiev. Nadbytok potravy v kombinácii 
s miernejšími zimnými obdobiami má za následok menšie prirodzené úbytky a tým lepšie prežívanie. Vplyv na počet-
nosť majú aj zmeny v prostredí poľnohospodárskej krajiny. Oproti minulosti sa plošne výrazne zvýšilo pestovanie kuku-
ríc, repky a ciroku. Kultúry týchto plodín poskytujú zveri okrem dostatku potravy i úkryt a sťažujú jej lov, nakoľko zver 
z nich nemusí mnohokrát vychádzať celé týždne dokonca i mesiace, keďže v nich nachádza pokoj a často krát aj vodu.  

V súvislosti s poľnohospodárstvom treba spomenúť aj fakt, s ktorým sa možno stretnúť v posledných rokoch vo 
viacerých lokalitách, a to oplocovanie kultúr poľnohospodárskych plodín v snahe minimalizovať škody na nich spô-
sobované zverou. Často krát pritom ide o veľkoplošné oplocovanie elektrickým alebo pletivovým oplotením, neberúc 
ohľad na migračné trasy zveri, prístup k vode a pod. Tým sa znižuje prirodzená úživnosť prostredia pre zver a zmenšuje 
sa jej životný priestor. Zver je tak nútená koncentrovať sa v lesných porastoch, kde následne spôsobuje intenzívne 
škody. V tomto smere by bolo potrebné napríklad legislatívne stanoviť únosnú mieru oplocovania, aby nedochádzalo 
iba k presunu problémov so škodami z poľnohospodárskych kultúr na lesné porasty. Nevyhnutná je spolupráca medzi 
lesníkmi, poľnohospodármi a poľovníkmi.     

ochrana lesa proti škodám zverou

Na ochranu lesa proti zveri subjekty obhospodarujúce les každoročne vynakladajú nemalé finančné prostriedky. 
V ostatných rokoch sa realizuje ochrana lesných porastov proti zveri na výmere priemerne 20 tis. ha a pri nákladoch 
1,8 až 2,0 mil. € ročne. Pritom až 18 tis. ha sa chráni repelentmi. Trend vývoja rozsahu používania repelentov a ostat-
ných metód v ochrane lesa pred zverou na Slovensku od roku 1979 znázorňuje obrázok 3. Kým používanie oplôtkov 
a odrádzadiel v lesníckej prevádzke klesá, podiel používania repelentov, resp. výmera lesných porastov chránených 
repelentmi, sa zvyšuje. Zatiaľ čo na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia dosahovali repelenty v ochrane lesa len 
30 až 40 % podiel, v súčasnosti sa podiel ich využívania zvýšil až na 90 %. Naopak výrazne poklesol podiel aplikácie 
odrádzadiel (zo 60 – 65 % na súčasných 10 %). Hlavnými dôvodmi poklesu záujmu o používanie odrádzadiel a oplôt-
kov v praxi sú vysoké materiálové náklady, ako aj náklady na ich samotnú aplikáciu, resp. výstavbu, a vyššia prácnosť 
v porovnaní s repelentmi. V súčasnosti patria teda repelenty k najpoužívanejším a najrozšírenejším metódam ochrany 
lesa pred zverou. Je predpoklad, že vzhľadom na neustále narastajúce stavy prežúvavej raticovej zveri, význam a uplat-
nenie repelentov v ochrane lesa pred zverou bude naďalej narastať.

Obrázok 3. Vývoj rozsahu používania vybraných metód v ochrane lesa pred zverou na Slovensku
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S cieľom minimalizovať náklady je účelné realizovať ochranu lesa v takých porastoch, kde je skutočne potreb-
ná, aby vynaloženie finančných prostriedkov bolo čo najefektívnejšie. Je nutné zvážiť mieru ohrozenosti porastu a vy-
brať vhodnú metódu ochrany, pričom miera ohrozenia lesného porastu závisí najmä na drevinovom zložení, veku 
a situovaní lokality vo vzťahu k ostatným rizikovým faktorom prostredia. V ohrozených porastoch sa chránia len 
perspektívne a nepoškodené stromy (cieľové stromy alebo čakatele), a to buď metódami mechanickej ochrany alebo 
repelentmi. 

záver

Aby lesy ako aj zver trvalo plnili svoje funkcie musia sa v obidvoch prípadoch rešpektovať prírodné podmienky 
a ekologické zákonitosti, ktoré platia v lesných ekosystémoch.  Obhospodarovanie lesov ako aj manažment zveri  sa 
musí realizovať tak, aby nedochádzalo k disharmónii medzi lesným hospodárstvom a poľovníctvom. Preto je dôležitá 
vzájomná spolupráca medzi lesníkmi a poľovníkmi, napr. pri voľbe umiestnenia prikrmovacích zariadení a prikrmovaní 
vo vzťahu k ohrozenosti porastov, pri ťažiskovom spôsobe lovu zveri, zakladaní ohryzových plôch a pod., ako i spolu-
práca s poľnohospodármi, pri ochrane plodín, zakladaní zdržných políčok, ochrane zveri a pod. 
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škody zverou nA oz sobrAnce
Jozef Staško

Oblasť Slánskych vrchov sa nachádza na juhovýchode Slovenska, je paradoxne najzápadnejšou lesnou správou Le-
sov SR, štátny podnik, najvýchodnejšieho odštepného závodu (OZ) Sobrance a je poznačená medializovanou kauzou 
„Slanské lesy“, čo malo vplyv aj na nasledujúcu problematiku.

Slanské vrchy tvorí andezitové podložie s veľmi živnými pôdami, ktoré sú veľmi plytké, v dôsledku čoho je táto 
oblasť často atakovaná vetrovými kalamitami. Pôvodné porasty duba a buka, s prímesou cenných listnáčov a hraba sa 
časom zmenili na takmer čisté bučiny. obhospodarovatelia lesov, po kalamitách veľkého rozsahu, sa sústredili na ich 
spracovanie a ich výchovu prenechali na prírodu samú. takto sa agresívny buk stal dominantným a v tých časoch aj 
vyhovoval požiadavkám trhu s drevom na severovýchode Rakúsko–Uhorska, neskôr na juhovýchode Československa 
a teraz na juhovýchode Slovenska. Obhospodarovatelia lesov neboli nútení venovať svoju pozornosť zalesňovaniu 
vzniknutých holín po kalamitách a vzhľadom na dostatok prirodzeného zmladenia buka pravdepodobne nevenovali 
ani výraznejšiu pozornosť výchove týchto porastov, v dôsledku čoho sa opakuje fenomén vetrových kalamít v cykle 
60 – 80 rokov. V dôsledku kvalitných živných pôd sú porasty v tomto veku mimoriadne vysoké, vzhľadom na nedo-
statočnú výchovu preštíhlené, s krátkymi korunami. takýto stav porastov, pri prebierkových zásahoch, ktoré v tomto 
štádiu porastov už majú aj požadovaný ekonomický efekt, je nedostatočnou prekážkou pre silné veterné smršte, ktoré 
sa v tejto oblasti periodicky opakujú. Čiastočne sa situácia v týchto porastoch zmenila pri extenzívnom veľkoplošnom 
hospodárení počas predchádzajúceho režimu, keď dochádzalo po obnovných ťažbách k veľkému podielu umelého 
zalesňovania, pomerne širokým spektrom hospodárskych drevín, s výrazným zastúpením ihličnanov.

Takto vyzerá jednoduchý lesnícko – historický pohľad na hospodárenie v Slánskych vrchoch niekoľko desaťročí do 
histórie tejto oblasti. Pre celkový pohľad na pôsobenie populácie raticovej zveri je potrebný aj pohľad na vývoj okolitej 
poľnohospodárskej krajiny a pôsobenie človeka lovca a poľovníka. Na úpätí Slánskych vrchov sa nachádzajú kvalitné 
pôdy východoslovenskej nížiny, ktoré sú v horizonte niekoľkých storočí intenzívne obrábané. Až do prvej polovice 
minulého storočia sa jedná o drobných vlastníkov poľnohospodárskej pôdy s veľmi širokým spektrom výsledných 
poľnohospodárskych produktov, s využívaním pôdy na pastvu a produkciu sena pre dobytok, čo vytváralo aj dobré 
podmienky pre raticovú zver žijúcu v Slánskych vrchoch. Po kolektivizácii pôdy dochádza k vytváraniu veľkých poľ-
nohospodárskych podnikov s veľkoplošným pestovaním poľnohospodárskych plodín, s koncentráciou chovu dobytka, 
čím sa výrazne menia podmienky pre raticovú zver. Ani po roku 1989 sa nemení filozofia poľnohospodárstva, nakoľko 
drobní vlastníci prenajímajú pôdu, pre plošne takmer  identicky pôsobiace poľnohospodárske firmy, kde ale pestovanie 
jednotlivých plodín riadi jediná zásada, ktorou je lukratívnosť a predajnosť na trhu.

Čo sa týka pôsobenia človeka ako lovca, poľovníka, tak spočiatku sa jedná o uspokojovanie potravinových potrieb 
ľudí žijúcich v tomto regióne, kde sa ale postupne stáva poľovanie a poľovníctvo výlučne výsadou bohatých vlastníkov 
lesov a okolitých pozemkov, s cieľavedomým chovom a lovom zveri. V tomto regióne sa výrazne do oblasti poľovníctva 
zapísali gróf károly a gróf Forgáč, ktorí boli vlastníkmi lesných pozemkoch v tomto pohorí. o význame ich vplyvu na 
poľovníctvo hovorí aj existencia účelových stavieb a zariadení, poľovnícke kaštiele a zámočky, zvernice… V zverniciach 
sa venovali, mimo chovu pôvodných druhov zveri, aj chovu muflónov a danielov a gróf Forgáč doviezol do svojich 
revírov jeleniu zver z Marmošskej oblasti v Rumunsku, ktorej genetický vplyv na miestnu populáciu je vidieť dodnes. 
Po roku 1948 dochádza aj v oblasti poľovníctva k výrazným zmenám, k vzniku takzvaného ľudového poľovníctva, 
ktorého hlavné zásady a ciele mnohí poznáme z vlastných skúseností. V oblasti Slánskych vrchov, na väčšine lesných 
pozemkov, v tomto období poľovnícky pôsobili štátne organizácie lesného hospodárstva, v režijných poľovných reví-
roch. Až začiatkom kauzy „Slánske lesy“, po roku 1989, začína v oblasti poľovníctva obdobie akéhosi bezvládia, mož-
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no bezprávia, kedy takmer 14 rokov je táto oblasť poľovnícky cieľavedome neobhospodarovaná. Po ukončení veľkej 
časti súdneho sporu o lesné pozemky v Slánskych vrchoch, v roku 2014 prechádza veľká časť pozemkov poľovnícky 
opäť do užívania Lesov SR, štátny podnik, OZ Sobrance. OZ Sobrance začína obhospodarovať PR Slánske lesy I dňa 
1.7.2014. Okamžite je obnovený systém cieľavedomého poľovníckeho hospodárenia revíru. Sú obnovené a postavené, 
poľovnícke zariadenia, soliská, krmoviská, poľovnícke chodníky a posedy a hlavne sa začína s cieľavedomým lovom 
jelenej zveri poplatkovými poľovníkmi a zamestnancami OZ. V roku 2014 bolo z plánovaných 57 kusov jelenej zveri, 
ulovených 47 kusov a v roku 2015 je z plánovaných 59 kusov, doposiaľ ulovených 47 kusov, jelenej zveri.

Pre celkové pochopenie problematiky škôd zverou v Slánskych vrchoch bol potrebný obšírnejší úvod a charak-
teristika celého územia. Je takmer isté, že príčinou týchto škôd nie je samotná zver, ale pôsobenie človeka v tejto 
oblasti a len vyskladaním mozaiky všetkých činností človeka, pochopením ich vzťahov a súvislostí dokážeme vytvoriť 
algoritmus krokov, ktorými zosúladíme prírodné procesy tak, aby snaha lesníkov o produkciu kvalitnej drevnej suroviny 
a potreby raticovej zveri boli v rovnováhe.

Prvé príznaky poškodzovania porastov zimným a letným lúpaním a obhryzom, raticovou zverou, boli pozorované 
na plochách po vetrovej kalamite v roku 1989, v štádiu nárastov. Práve po roku 1989 došlo k spomínaným zmenám 
v spoločenskom živote, k zmenám vo filozofii hospodárenia v lesoch, k zmenám v poľovníckom hospodárení a práve 
v tejto oblasti, sa spomínanou kauzou, veľmi nevhodne skombinovali faktory pôsobenia človeka. kalamitné plochy po 
kalamite 1989 boli v prevažnej miere obnovené prirodzeným zmladením buka, s minimálnym podielom (pre raticovú 
zver atraktívnym) umelým zalesňovaním ihličnatých drevín. okolité poľnohospodárske pozemky ostali buď neobrába-
né, alebo osiate ekonomicky výhodnými plodinami, na veľkých plochách, čo zase výrazne zmenilo potravinovú štruktú-
ru jelenej zveri. Pri pohľade do rovnorodých bukových porastov je vidieť len opadnuté lístie, bez akéhokoľvek bylinného 
krytu, čo nepostačuje potravinovým požiadavkám jelenej zveri a mimo prikrmovacieho obdobia je jelenia zver nútená 
požierať to, čo má k dispozícii, teda kôru stromov. Spoločenstvá čistých a typických bučín sú jednoznačne menej 
úživné pre prežúvavú zver a zver následne dlhodobo poškodzuje porasty obhryzom a lúpaním. Prevažne poškodzuje 
porasty v rastových fázach mladín, ale nie sú zvláštnosťou poškodené porasty v štádiu prebierok. 

uvedenou problematikou sa zaoberal oZ Sobrance, v spolupráci s oblastnou lesníckou komorou košice, aj na 
odbornom seminári v roku 2014. Na seminár boli pozvaní všetci vlastenci a obhospodarovatelia lesov, v pôsobnosti 
oblastnej lesníckej komory košice, pracovníci štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, zástupcovia tu Zvolen 
a Nlc Zvolen. Ing. Ľubomír Bútora, Phd., z katedry ochrany lesa a poľovníctva tu vo Zvolene, predniesol skúsenosti 
z výskumov v individuálnej ochrane proti zveri, z výskumných plôch ŠlP Zvolen, ktoré jednoznačne poukazujú na nízku 
účinnosť chemickej ochrany a preferujú mechanickú ochranu proti zveri.

Najvhodnejším riešením spôsobených škôd je kombinácia viacerých postupov, na rôznych miestach, v rôznom 
veku porastu. Vzhľadom na nevhodnú štruktúru potravy pre jeleniu zver je potrebné vytypovať niektoré časti po-
rastov, v smeroch potravinovej migrácie zveri, ako ohryzové plochy, na ktorých by bol osobitný režim hospodárenia 
s prípadným doplnením drevín atraktívnych na ohryz. V porastoch, kde ich stav je už taký, že je potrebná ich rekon-
štrukcia, nakoľko rozsahom škôd už nedokážu z jestvujúcej početnosti zdravých jedincov nahradiť poškodené, aby bol 
zabezpečený cieľový počet v poraste, je potrebné navrhnúť ich rekonštrukciu. Najrozsiahlejšiu skupinu poškodených 
porastov tvoria porasty, kde vhodnou individuálnou ochranou zdravých jedincov a vo výchovných zásahoch odstráne-
ním poškodených jedincov, je možné dosiahnuť cieľový počet stromov v rubnom veku. V týchto porastoch je vhodné 
pomiestne zrezať a ponechať celé, už poškodené stromy, prípadne mäkké listnáče, na odlákanie zveri od stojatých 
zdravých jedincov. V konkrétnych podmienkach lS Slanec je podiel jednotlivých skupín s rôznym hospodárením 5 : 5 : 
90 %, z výmery poškodených porastov. Súbežne so zmenou režimu hospodárenia v jednotlivých skupinách je potrebné 
zabezpečiť dostatočný prísun minerálnych látok inštaláciou dostatočného počtu solísk, ktoré je potrebné umiestňovať 
do ohryzových plôch a je potrebné zabezpečiť aj dostatočné množstvo prikrmovania zveri v období núdze, druhovo 
vhodným krmivom, na vhodne vytypovaných lokalitách, mimo ohrozených lokalít. V tomto komplexe opatrení je nevy-
hnutná aj regulácia početnosti jelenej zveri, pri ktorej je potrebné dodržať hľadisko chovnosti, je potrebné odstrániť je-
dince, ktoré vykazujú znaky dovezenej jelenej zveri z Marmošskej oblasti (evidentne menšie jedince, s výrazne kratšou 
lebkou) a ak je to možné tak sa zamerať na jedince ktoré sú nositeľmi tohto „zlozvyku“ zveri. 

OZ Sobrance sa intenzívne začal zaoberať otázkou ako a čím zabezpečiť individuálnu ochranu zdravých jedincov 
v menej poškodených častiach porastov. V nedávnej minulosti používaný Polynet, na mechanickú individuálnu ochra-
nu, je pomerne dobrým riešením, ale negatívne do jeho využívania vstúpil prekvapivo ďalší predstaviteľ živočíšnej 
ríše. V mladších, hustejších porastoch sme objavili veľké množstvá kusov Polynetu, prepletené s rôznym prírodným 

Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci

[ 35 ]Škody zverou na oZ Sobrance

Zbornik_APOL_2016.indb   35 11.1.2016   13:32:59



materiálom, čo slúžilo ako miesto pre vrhanie diviačích mláďat. Diviačice inštinktívne zistili dobrú izolačnú vlastnosť 
Polynetu a využili ho na „výstavbu“ svojich ležovísk. 

oZ Sobrance oslovil Nlc Zvolen, za účelom stanovenia spôsobu ochrany kmeňov proti obhryzu a lúpaniu zverou. 
Ing. Slavomír Finďo, cSc. vypracoval návrh postupov ochrany bukových porastov proti poškodzovaniu obhryzom a lú-
paním jeleňou zverou. tieto postupy zahrňujú analýzu príčin poškodzovania bučín, problematiku poľovného hospodáre-
nia a metódy individuálnej chemickej a mechanickej ochrany kmeňov. Pôjde predovšetkým o ochranu kmeňov v žrďo-
vinách a tenkých kmeňovinách. Z hľadiska možnosti použitia repelentov treba zdôrazniť, že v súčasnosti na Slovensku 
nie je registrovaný nijaký prípravok na ochranu kmeňov. Preto pôjde o tzv. overovacie pokusy, ktoré sa zrealizujú na 
základe povolenia na použitie prípravku na ochranu lesa od Kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, 
na základe požiadavky Lesov SR, š. p., Banská Bystrica v spolupráci s Lesníckou ochranárskou službou Národného 
lesníckeho centra. Na trhu sú v súčasnosti dostupné najmä repelenty Wöbra (Fügel, Nemecko), ktorý sa pokladá tiež za 
spôsob mechanickej ochrany vzhľadom na vysoký obsah zdrsňujúcej prímesi a Recervin (L.E.S. CR spol. s r. o.). Prípad-
ne sa do pokusov zahrnú prípravky VBS99 (Dieter Immekus, Nemecko) a Repelak (vývojový ale dlhodobo overovaný 
prípravok, Fytofarm, s. r. o., Slovensko). Okrem ochrany repelentmi sa do pokusov zahrnie Polynetová sieťovina (Juta 
dvůr králové nad labem, Čr), ktorá sa vyrába v rôznych veľkostiach a prevedeniach, pričom pôjde hlavne o spôsob 
jej použitia. Tento materiál sa v lesníctve na Slovensku používa viacero desaťročí, ale spôsob jeho aplikácie na kmene 
listnatých drevín, nie je vždy správny. Navrhne sa taký dizajn pokusov, aby bolo možné vzájomne štatisticky porovnať 
účinnosť jednotlivých spôsobov individuálnej ochrany. Okrem účinnosti sa bude hodnotiť prácnosť jednotlivých metód, 
výhody a nedostatky aplikácie a ekonomická efektívnosť. Súčasťou konečného hodnotenia budú návrhy na použitie 
jednotlivých metód individuálnej ochrany v špecifických podmienkach bučín, ale aj návrhy súvisiace s manažmentom 
jelenej, prípadne iných druhov zveri. 

Po vyhodnotení predloženého návrhu na OZ Sobrance, bol tento, vzhľadom na jeho vysokú finančnú náročnosť, 
zatiaľ odmietnutý a oZ Sobrance pristúpil k vyhodnoteniu doposiaľ vykonaných opatrení, vykonaných vo vlastnej 
réžii. V priebehu necelých dvoch rokov poľovníckeho obhospodarovania lesných pozemkov v Slánskych vrchoch, 
cieľavedomým pôsobením viacerých lesnícko-poľovníckych opatrení, došlo evidentne k zníženiu škôd zverou na poras-
toch. K zníženiu škôd prispelo hlavne vhodné manažovanie starostlivosti o zver a lovu zveri. Medzi najhlavnejšie fak-
tory, ktoré prispeli k zníženiu škôd v tak krátkom časovom úseku môžeme jednoznačne zaradiť, mechanickú ochranu 
Polynetom, zabezpečenie dostatočného množstva solísk, zabezpečenie prikrmovania zveri v období núdze, vhodnou 
kombináciou krmiva a dostatočnú reguláciu početnosti zveri. Ďalším krokom oZ Sobrance bolo rozdelenie poško-
dených porastov do uvedených skupín a bude nasledovať špecifický manažment obhospodarovania v jednotlivých 
skupinách. OZ Sobrance zvažuje využiť návrh NLC, ale na menších plochách, kde bude možné vyhodnotiť účinnosť 
jednotlivých navrhovaných druhov a spôsobov mechanickej, chemickej, či kombinovanej individuálnej ochrany. 

V týchto súvislostiach je potrebné ešte zvážiť určitú hranicu podielu prirodzeného zmladenia v bukových porastoch. 
Je evidentné, že v týchto oblastiach, kde bol historicky dominantný dub, dochádza už k potláčaniu buka agresívnejším 
hrabom. Možno je na mieste otázka, či by nebolo vhodné zabezpečiť určitý podiel umelej obnovy drevín, ktoré by 
prispeli k zmene štruktúry drevinového zloženia, čo by malo v konečnom dôsledku aj vplyv na potravinovú štruktúru 
jelenej zveri. 

Je nesporné, že k spôsobeniu škôd zverou v Slánskych lesoch najviac prispel človek, vlastník, obhospodarova-
teľ lesných a okolitých poľnohospodárskych pozemkov a je nesporné, že len tento človek môže zabezpečiť únosnú 
mieru týchto škôd, aby nedochádzalo k narušovaniu prirodzenej rovnováhy medzi lesným ekosystémom, ostatnými 
pozemkami a potrebami človeka, ktorý je vlastníkom, užívateľom, obhospodarovateľom, poľovníkom, ochranárom, 
konzumentom…

Ing. Jozef Staško

Lesy SR, š. p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance, e-mail: Jozef.Stasko@lesy.sk
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Aké sú možnosti zLAdEniA CHoVu rAtiCoVEj zVEri s oBHosPodAroVAním LEsoV
Jozef Konôpka • Peter Kaštier • Bohdan Konôpka

Úvod

Od zmeny spoločenského zriadenia v Československu v roku 1989 uplynulo viac ako jedno štvrťstoročie (viac ako 
trvala 1. Československá republika). Taktiež od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 je už 18 rokov (oveľa viac 
ako existoval Slovenský štát). Nové spoločenské pomery na Slovensku pochopiteľne mali veľký vplyv aj na ďalší vývoj 
lesníctva, a samozrejme aj poľovníctva. Po viac ako 25 rokoch od zmeny spoločenského zriadenia nám už nepomôže 
zhadzovať existujúce problémy na predchádzajúce generácie lesníkov, či na bývalý režim. Nepomôže nám ani to, že 
budeme súčasnú nepriaznivú situáciu v lesnom hospodárstve, dávať do súvisu iba s klimatickou zmenou. Aj keď táto 
má jednoznačne negatívny vplyv, najmä na zdravotný stav lesov. Treba si postaviť otázku, či sa o lesy staráme tak, ako 
by to bolo žiaduce, resp. tak, ako to proklamujeme. Teda, že sú lesy naše najväčšie prírodné bohatstvo a že strategic-
kým cieľom je trvalo udržateľné ich obhospodarovanie. Podľa nášho názoru, ak ide vývoj v lesníctve nepriaznivo, treba 
hľadať chybu v prvom rade v subjektívnych príčinách. Je nevyhnutné príčiny problémov analyzovať a v nadväznosti 
na takéto poznanie prijímať a realizovať nápravné opatrenia, čo je jediná cesta ako zmeniť trajektóriu vývoja lesníctva 
v pozitívnom smere.

Zúžme, ale túto širokú problematiku, tak ako sa to uvádza v názve príspevku, na chov raticovej zveri a jeho vplyv 
na stav lesov, resp. na to, ako zladiť chov zveri s obhospodarovaním lesov. Inými slovami, ako zabezpečiť vzájomnú 
harmóniu medzi poľovníctvom a lesným hospodárstvom, ktorej výsledkom by malo byť napĺňanie strategických cieľov 
v obidvoch prípadoch. Pritom treba vychádzať z toho, že z celospoločenského hľadiska určitú prioritu majú lesy, resp. 
ich zachovanie, ochrana a zveľaďovanie. Zároveň berme do úvahy, že raticová zver je prirodzenou súčasťou lesných 
ekosystémov, a preto je aj v záujme lesného hospodárstva ju zachovať, ochraňovať a zveľaďovať.

Vplyv raticovej zveri na lesné porasty

Vychádzajme zo základného postulátu, že prirodzenou potravou raticovej zveri sú byliny, trávy, machy, lišajníky, 
huby, dreviny (stromy, kry, polokry) a ich plody (nadzemná vegetácia). Pritom intenzita konzumácie tejto vegetácie 
zverou sa mení podľa jej dostupnosti, ako aj obľúbenosti jednotlivých druhov. Jednoročné konáriky obľúbených drevín 
zver spása celý rok. Najviac bylín, tráv, lístia spotrebuje koncom jari a v lete, menej v jeseni, najmenej zavčasu na jar 
(pred pučaním drevín a v zime, keď konzumuje ihličie a konáriky, prípadne obhrýza kôru stromov kmeňov a konárov). 
Stav lesných porastov (ich štruktúra) ovplyvňuje jednak kvantitu ako aj kvalitu prízemnej vegetácie. Podľa vlastností 
prostredia a štruktúry lesných porastov, ako aj podľa ročného obdobia sa mení disponibilita prirodzenej potravy pre 
zver. Kritickým obdobím z hľadiska jej dostatku je najmä zimné obdobie, keď základnú zložku potravy tvorí nadzem-
ná časť drevín (stromov, krov, polokrov). Potvrdzujú to aj výsledky Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR, 
2005–2006 (Šebeň et al. 2011).1 

1 V zime sa optimálne zásoby potravy pre zver zistili len v skupinách lesných typov (SLT): CQ ac, CoQ car, CoQ ac, CAc v.st., Pide v.st., FP v.st., 
suboptimálne v SLT CQ, Fq n.st., FQ, FQ ac, CoF, Fa, AQF, PPi v.st., TAc v.st., FAc v.st. Naproti tomu v lete optimum zásob potravy pre zver je 
v SLT: CQ, CQ ac, CoQ car, CoQ ac, Fq n.st., FQ ac, CAc v.st., CoQ fag, QF til, CoF, Pide v.st., QF de, Fa, AQF, PPi v.st., AQ til, Fap n.st., PiP n.st., 
PA n.st., Fap v.st., Pa v.st., FA v.st., FAc v.st., SP, FP v.st. Suboptimum v SLT FQ, Fq v.st., QF, Fqa, AQ, Fp v.st., Ft, F til, TAc v.st., Fde n.st., Pa 
n.st., FA n.st., AF n.st., FAc n.st., Fde v.st., LP n.st., PA v.st., AF v.st., FP n.st., Pac, AcP v.st., M. (Šebeň, Konôpka, Kaštier 2011).

Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci
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Ako z uvedeného vyplýva, aby raticová zver v lesoch mohla vôbec prežívať, musí konzumovať potravu. Pritom 
škála prirodzenej potravy je pestrá najmä v letnom období. V zime sa značne zužuje – k dispozícii má spravidla len 
stromy, kry a polokry, resp. ich nadzemnú časť, a to do výšky na ktorú dosiahne.

V stredoeurópskych podmienkach z jednotlivých druhov herbivorov najväčší objem potravy konzumuje jelenia zver, 
napr. Hell et al. (2000) uvádzajú, že denná spotreba sušiny pre jeleňa je od 1,2 kg (mláďa) do 3 kg (dospelý jedinec). 
Kvantita a aj podiel dendromasy (konáre, asimilačné orgány, resp. kôra z drevín) na celkovom objeme potravy sú pri je-
lenej zveri oveľa väčšie ako pri srnčej zveri. Jej podiel na celkovej biomase úzko súvisí s prostredím, kde žije. V krajine 
s prevahou lesa môže pri jelenej zveri dendromasa tvoriť viac ako 3/4 z celkového skonzumovaného množstva potravy. 

Problémom je, že raticová zver nekonzumuje len vegetáciu, ktorá je z hľadiska drevinového zloženia lesných poras-
tov indiferentná, ale živí sa aj takými druhmi drevín (stromov), ktoré sú z hľadiska zabezpečovania funkcií lesov veľmi 
významné. Týmto ohrozuje (znižuje) funkčný potenciál lesov, resp. spôsobuje veľké ekonomické, ako aj ekologické 
škody. Ide jednak o poškodzovanie mladých lesných porastov (drevín) odhryzom, vytĺkaním, lámaním, ako aj starších 
lesných porastov (drevín) obhryzom a lúpaním kôry. Aj keď sa na ochranu lesných porastov (stromov) vynakladajú 
značné finančné prostriedky škody zverou majú stúpajúcu tendenciu. Podľa všetkého raticová zver najviac mení naše 
predstavy o optimálnom druhovom drevinovom zložení lesných porastov.2

Tento negatívny vplyv raticovej zveri je najmä vtedy, ak početnosť raticovej zveri a jej štruktúra nie je v súlade 
s úživnosťou jej životného prostredia a hospodárskymi a inými záujmami. Ak počty herbivorov prevyšujú úživnosť pros-
tredia, spôsobujú vážne škody na lesných porastoch. Pokiaľ ide o štruktúru zveri treba uviesť, že môže vznikať značná 
kompetícia medzi jednotlivými druhmi, a to dokonca aj vtedy, keď patria k rozdielnym trofickým typom prežúvavcov 
(spásače, oportunisty, ohryzovače). Tak napr. v lužnom lese s bohatou krovinovou a bylinnou etážou sa jeleň (opor-
tunista) troficky správa ako ohryzovač. Pritom temer vôbec troficky nekonkuruje srncovi (typickému ohryzovačovi). 
Naopak, v troficky chudobnom prostredí si v čase núdze (v zime) oba tieto druhy v potrave vážne konkurujú a silnejšia 
jelenia zver tak potláča (alebo vytláča) slabšiu srnčiu zver. To je evidentné napr. v našich horských poľovných oblas-
tiach. Nedostatok potravy a zvýšená medzidruhová trofická kompetícia však veľmi negatívne vplýva aj na samotný 
druh zveri (zmenšenie telesného rámca, zhoršenie kondície, trofejovej hodnoty, zníženie reprodukcie atď.). Ale ani 
opačná situácia nie je žiaduca, lebo pri neprimeranom znížení početnosti raticovej zveri sa v revíroch nevyužíva veľká 
časť potravnej ponuky. Okrem toho si treba uvedomiť, že raticová zver tým, že sa živí orgánmi lesných drevín, vrátane 
hospodársky a ekologicky významných má na ne takmer vždy negatívny vplyv. Ide však o to, aby neprekročil únosnú 
mieru.3 

2 Neustále opakovanie fráz, že nepriaznivý zdravotný stav lesov na Slovensku je dôsledkom zakladania smrekových monokultúr na jeho ne-
pôvodných stanovištiach, často vedie k osočovaniu lesníkov, najmä predchádzajúcich generácií. Pritom sa neberie do úvahy, že pokiaľ ide 
o úmyselné zakladanie takýchto porastov, hovoríme o dávnej minulosti. Ďalej, že na Slovensku sa smrekové monokultúry na jeho nepôvod-
ných stanovištiach zakladali v oveľa menšom rozsahu než v zahraničí (najmä v Česku a v Nemecku). Dôležité je taktiež uviesť, že na Slovensku 
sa viac ako polstoročie, t. j. po druhej svetovej vojne, zakladali zmiešané porasty, spravidla zo stanovištne vhodných drevín (takéto boli predpi-
sy lesných hospodárskych plánov). Pokiaľ predsa vznikli monokultúry smrečín na nepôvodných stanovištiach, tieto sa nezakladali úmyselne. 
Bolo to najmä v dôsledku toho, že kompetične slabšie, ale hospodársky a ekologicky významné dreviny sa s pribúdajúcim vekom z porastov 
vytrácali. A bola to práve raticová zver, ktorá sa na takejto homogenizácii drevinového zloženia lesných porastov (nielen smrečín) značne 
podieľala. Jednostranné záujmy poľovníckeho lobingu nie sú len v súčasnosti, ale boli aj v minulosti. Aby sa tieto nedostatky odstránili sa 
koncom osemdesiatych rokov minulého storočia zavádzalo hodnotenie kvality lesných porastov podľa fázových výrobkov, kde rozhodujúcim 
kritériom bolo drevinové zloženie.

3 Problémom je stanovenie únosnej miery tohto vplyvu, resp. poškodenia, či škody. Napríklad zákon č. 371928 Sb. „o zatímní ochrane lesů“ 
považoval za medznú hodnotu náhodnej ťažby, vzniknutej poškodením lesa, rozsah hmoty porastov prevyšujúcich 5 % ročnej ťažby hospodár-
skej skupiny alebo vznik holiny v poraste na ploche presahujúcej 0,2 ha. V takom prípade mal lesný hospodár povinnosť zahlásiť vzniknutú 
udalosť štátnemu leso-dohliadacemu úradu. Limitné hodnoty negatívneho vplyvu zveri na les, či porast, ktoré treba považovať za škodu nie 
sú stanovené. Obecne možno povedať, že je to vtedy, ak ide o výrazné zničenie alebo vyradenie väčšieho počtu stromov ako je žiaduci stav 
v nasledujúcom rastovom stupni (to je ale len predbežné konštatovanie, ktoré treba dopracovať, posúdiť, zdôvodniť a overiť). 

Podľa Ústavy SR, šiesty oddiel, čl. 44, b. 3: Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírod-
né zdroje a kultúrne pamiatky. Aby bol súlad s ústavou, pri najbližšej príležitosti, by sme mali do zákona o lesoch, resp. o poľovníctve implemen-
tovať takýto inštitút. Najprv však treba jednoznačne zadefinovať čo sa rozumie „nad mieru“ pri poškodzovaní lesných porastov (drevín) zverou. 
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čo je rozhodujúce z hľadiska zladenia chovu raticovej zveri s obhospodarovaním lesov

A tu sa už dostávame k meritu veci, ako stanoviť, resp. dosiahnuť takú početnosť jednotlivých druhov raticovej 
zveri a jej štruktúru, aby škody ňou spôsobené neprekračovali únosnú mieru. touto problematikou, resp. stanovením 
normovaných kmeňových stavov (NKS) raticovej zveri sa na Slovensku zaoberali už viacerí výskumníci (napr. Hell, 
et al. 1993, 2000, 2004, Katreniak 1973, Kolektív 1973, Konôpka et al. 2005). Posledne túto problematiku rieši aj 
návrh Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike (Konôpka et al. 2014). Tento materiál uvádza, že aj keď 
sa v predchádzajúcich koncepciách rozvoja poľovníctva na Slovensku NkS raticovej zveri stanovovali, tieto sa nále-
žite nepremietli do NKS v poľovných revíroch (ak sa schválené NKS raticovej zveri v jednotlivých poľovných revíroch 
spočítali, boli vyššie ako stanovené v koncepciách na úrovni celého Slovenska). Jarné kmeňové stavy (JKS) raticovej 
zveri, najmä jelenej, boli taktiež vždy vyššie ako ich NKS stanovené na úrovni Slovenska. Pritom situácia v jednotlivých 
regiónoch, v poľovných oblastiach, či v poľovných revíroch bola rozličná. V roku 2004 (Hell et al. 2004) sa vypracoval 
nový návrh cieľových NkS zveri, a to nielen na úrovni Slovenska, ale aj podľa poľovných oblastí a poľovných lokalít. 
Tento sa premietol aj do návrhu Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR spracovanej v roku 2013. Podľa neho by sa mali 
upraviť NKS raticovej zveri v jednotlivých poľovných revíroch. V ďalšom by sa mala početnosť raticovej zveri (JKS) 
v poľovných revíroch regulovať tak, aby sa v roku 2025 v poľovných revíroch dosiahol cieľový NKS v súlade s cie-
ľovými NkS na úrovni chovateľských celkov, poľovných oblastí a poľovných lokalít a celej Sr. cieľový NkS v rámci 
Slovenska a poľovných oblastí a lokalít sa stanovil deduktívnou metódou. Podľa neho treba upraviť NKS navrhnuté 
induktívnou metódou v poľovných revíroch.4 

Ako sme uviedli v návrhu koncepcie rozvoja poľovníctva v Sr sa uvádzajú cieľové NkS raticovej zveri za celú 
republiku, ako aj podľa poľovných oblastí a lokalít. Úlohou okresných úradov, odborov opravných prostriedkov v sídle 
kraja by malo byť, rozpísať cieľové NKS jednotlivých druhov raticovej zveri na chovateľské celky patriace do kompe-
tencie okresných úradov, pozemkové a lesné odbory (smerné čísla). V rámci každého poľovného revíru by sa mali 
navrhnúť NKS zveri podľa vykonávacieho predpisu, podľa kritérií v ňom uvedených. V ďalšom by sa mali tieto návrhy 
NKS zveri z poľovných revírov spočítať a porovnať s cieľovými NKS na úrovni chovateľského celku. V prípade nesúladu, 
navrhnuté počty NKS v poľovných revírov treba upraviť tak, aby sa dosiahol vzájomný súlad s cieľovými NKS v cho-
vateľskom celku (prípustná je stanovená odchýlka). Týmto by sa dosiahol súlad medzi cieľovými NKS na úrovni štátu, 
poľovných oblastí, chovateľských celkov a poľovných revírov. 

Obdobným spôsobom by sa malo pristúpiť aj k schvaľovaniu lovu jednotlivých druhov raticovej zveri, ktorý sleduje 
zníženie JKS raticovej zveri tak, aby sa do roku 2025 dosiahol súlad medzi JKS a cieľovými NKS. Samozrejme plán 
sa aj musí plniť, resp. ak sa tak nestane neplnenie v príslušnom roku sa zohľadní v nasledujúcom roku, resp. rokoch. 

Čiže, ak hovoríme o možnostiach zladenia chovu raticovej zveri s obhospodarovaním lesa, musíme najprv urobiť 
poriadok v početnosti a štruktúre raticovej zveri. Ak toto neurobíme, ďalšie opatrenia o ktorých budeme hovoriť môžu 
síce pomôcť, ale neprinesú zásadný obrat v spolužití lesa a zveri, ako aj v rámci celej krajiny, najmä s rastlinnou výro-
bou v poľnohospodárstve.

čo by mali urobiť lesníci

Nebudeme tu opakovať všetko to čo sme uverejnili v publikácii „Obnova lesa, Progresívne technológie ochrany 
lesných porastov juvenilných štádií, kapitola 5.3 Poľovná zver“ (pozri Konôpka et al. 2014). Nadviažeme, najmä na 
príspevok uverejnený v Lese & Letokruhoch (7–8/2015), kde sme uviedli, že lesníci by mali zvyšovať úživnosť po-
ľovných revírov lesníckymi opatreniami, vrátane realizácie ťažby dreva v zimnom období, najmä v lokalitách, ktoré sú 
dostatočne vzdialené od najviac ohrozených porastov (drevín) zverou. Ďalej diferencovať ochranné opatrenia proti 
škodám zverou podľa stupňov ohrozenia lesných porastov a koncentrácii zveri. 

4 Všeobecne možno povedať, že deduktívna metóda, predstavuje postup „zhora nadol“. Vychádza z vedeckých teórií, ktoré používajú dedukciu 
ako vedeckú metódu (zahrnujú súbor tvrdení založených na poznaniach a experimentoch). Induktívna metóda postupuje smerom „zdola na 
hor“. Obdobným spôsobom sa postupuje aj v lesnom hospodárstve pri stanovovaní etátu ťažby dreva. Okrem toho treba zobrať do úvahy 
vlastnosti (osobitosti) raticovej zveri, ktorá nepozná hranice poľovných revírov, preto induktívna metóda stanovenia NKS nemusí dostatočne 
zohľadňovať prírodné podmienky a stav porastov, keď sa tieto posudzujú len na úrovni jedného poľovného revíru. Najmä z týchto dôvodov sa 
spracoval návrh „veľkoplošného ekologického obhospodarovania zveri v rámci poľovných oblastí a lokalít“ (ako sa uviedlo, v rámci neho sa 

stanovili cieľové NkS zveri).
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Ťažisko lesníckych opatrení by malo byť v odlákaní (odpútaní) zveri od ohrozených lesných porastov Predpokla-
dom takéhoto riešenia problematiky je dobrá znalosť miestnych prírodných podmienok, lesných porastov a ich ohroze-
nia raticovou zverou. Ďalej mať dostatok informácií o raticovej zveri, jej početnosti, štruktúre, miestach jej koncentrácie 
a dislokácií poľovníckych zaradení. 

Dôležité je identifikovať lokality, kde sa zver koncentruje počas roka, najmä v zimnom období. Najlepšie je to 
zabezpečiť vedením záznamov o pozorovaní jednotlivých druhov zveri podľa lokalít. Bolo by treba zapísať dátum 
a hodinu, číslo porastu, lokalitu, druh, pohlavie a počet zveri a jej chovanie. Výsledkom je zoznam porastov, kde sa 
zver koncentruje počas vegetačného obdobia a zimného obdobia. Súčasne treba identifikovať zverou ohrozené lesné 
porasty (dreviny). Na tento účel sa vypracovali kritéria, ktoré možno nájsť v dostupnej literatúre (napr. Konôpka et al. 
2006, Finďo & Petráš 2011, posledne Konôpka et al. 2014). Ide najmä o identifikáciu porastov najviac ohrozených (3. 
stupeň), prípadne aj stredne ohrozených (2. stupeň). Uvedené informácie treba zakresliť do porastových máp (prekryť 
mapu zobrazujúcu koncentráciu zveri s mapou so zakresleným 3. a 2. stupňom ohrozenia porastov (drevín) zverou). Po 
zjednodušení môžu vzniknúť tri alternatívy (kombinácie) ohrozenia zverou lesných porastov a jej koncentrácie:
1. Tam, kde sa zver koncentruje je veľké ohrozenie lesných porastov (3. stupeň, čiastočne 2. stupeň)
2. Koncentrácia čiastočne súvisí s ohrozením lesných porastov (1. stupeň, čiastočne 2. stupeň)
3. Zver sa koncentruje na iných lokalitách (porastoch) ako je veľké ohrozenie lesných porastov (stupeň 3., čiastočne 2.).

Ak sa zver koncentruje tam, kde sa nachádzajú porasty, najmä dreviny najviac zverou ohrozené treba prijať opat-
renia na odlákanie (odpútavanie) zveri z týchto lokalít (napr. v spolupráci s poľovníkmi premiestniť kŕmidlá, zmeniť 
spôsob prikrmovania zveri, atď.), resp. zabezpečiť dôkladnú ochranu najviac ohrozovaných drevín.5

Ak koncentrácia zveri čiastočne súvisí s ohrozením lesných porastov, riešenie je obdobné ako pri predchádzajúcej 
alternatíve, len rozsah opatrení je menší.

V prípade, že sa zver koncentruje na iných lokalitách (porastoch) ako je veľké ohrozenie lesných porastov treba 
rozlíšiť ohrozenie a poškodenie. Ak dochádza k intenzívnemu poškodeniu lesných porastov zverou, situáciu treba 
analyzovať podrobnejšie. 

V záujme odlákania (odpútania) zveri od ohrozených lesných porastov v zime dôležité je koncentrovať ťažbu dreva 
do tohto obdobia a do porastov, ktoré zver neohrozuje. Získalo by sa tým množstvo ohryzového materiálu pre zver, kto-
rá tvorí jej prirodzenú potravu.6 Ohryzový materiál, ako sú rakyty, osiky a ďalšie dreviny, možno aj zámerne pripraviť pre 
zver. Môže k tomu prispieť aj realizácia prečistiek v mladinách. Do úvahy prichádzajú porasty, kde vetvy na stromoch 
siahajú až po zem, čiže nehrozí tu poškodenie stromov obhryzom a lúpaním. Súčasne sú to už porasty odrastené z do-
sahu odhryzu vrcholcových častí zverou. Sem možno taktiež zaradiť ochranu a podporu plodonosných drevín a zakla-
danie a udržiavanie ohryzových plôch7 (obrázok 1). Nesmie nám to však narušiť celkový zámer t. j. odlákanie zveri od 
ohrozených (poškodených) porastov. Pokiaľ ide o letné obdobie, tu je prístup iný. Zver sa snažíme čo najviac rozptýliť 
po celej ploche poľovného revíru. Ale aj tu platí, že by sme sa mali snažiť odlákať ju od najviac ohrozovaných porastov. 

Pochopiteľne najlepšie výsledky pokiaľ ide o zvyšovanie úživnosti lesných poľovných revírov a znižovania škôd 
zverou na lesných porastoch možno dosiahnuť skĺbením lesníckych a poľovníckych opatrení. O takéto riešenie sa 
pokúšalo viacej autorov. Jedným z nich bol Ing. P. Časnocha (publikované v roku 1968, bývalý pracovník štátnych 
lesov Topoľčianky). Tieto zásady sa aplikovali vo Veľkej zvernici Topoľčianky, ale aj v ďalších poľovných revíroch (napr. 
Poľana, Biely Váh). Nepodarilo sa nám získať relevantné závery z týchto aplikácií. 

5 Tu treba v prvom rade posúdiť či koncentrácia a následné veľké ohrozenie lesných porastov spôsobil človek poľovníckymi alebo lesníckymi 
opatreniami (napr. vybudoval tu kŕmne zariadenia, založil políčka, vnadiská na prilákanie diviačej zveri, vysadil pre zver atraktívne dreviny, 
atď.), a tým ju sem prilákal. Alebo je to dôsledok výlučne prírodných podmienok (južné expozície, stanovištia s vysokým trofickým poten-
ciálom, atď.). Ak dochádza k veľkej koncentrácii zveri a k ohrozeniu lesných porastov v dôsledku realizovaných lesníckych opatrení (napr. 
vnesenie ihličnatých drevín do prirodzene sa obnovujúcich bučín a dubín bez ich náležitej ochrany) treba zabezpečiť dôkladnú ochranu najviac 
ohrozených drevín. Samozrejme ťažisko je v predchádzaní takýchto situácií , t. j. v uprednostňovaní prirodzenej obnovy z kompetične najodol-
nejších drevín

6 Túto možnosť by sme mali využívať oveľa viac ako tomu bolo doteraz. Umožňuje nám to zabezpečovanie prác v lese dodávateľským spô-
sobom. Zmluvy s dodávateľmi by sa mali uzatvárať najmä na zimné obdobie, čomu by sa mali uchádzači o prácu v lese prispôsobiť. Táto 
požiadavka má svoje opodstatnenie aj z celého radu ďalších dôvodov, ktoré sú všeobecne známe. Pritom, samozrejme treba brať do úvahy, že 
je to možné najmä vtedy, keď objem náhodnej ťažby nie je veľmi veľký.

7 Do úvahy taktiež prichádza, zmena časti lesných porastov porastených prípravnými drevinami (najmä po kalamitách) na ohryzové plochy, 
najmä na odlákanie zveri od ňou ohrozených porastov. Mali by byť, ale dostatočne vzdialené od porastov (drevín) zverou ohrozovaných. Takto 
ich potom aj udržiavať, či obhospodarovať. Nie sme takí bohatí, aby sme zver chovali sadenicami, či hospodársky významnými drevinami.
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ešte pár slov k diferenciácii ochranných opatrení proti škodám zverou podľa stupňov ohrozenia lesných porastov, 
resp. jednotlivých drevín. Tu si treba uvedomiť, že raticová zver odhryzom, vytĺkaním, lámaním najviac ohrozuje lesné 
porasty 1. vekového stupňa (najmä pokiaľ terminály stromov sú v jej dosahu). Inak je tomu pri obhryze a lúpaní. Tu 
ide o staršie porasty, spravidla do 50 rokov, kde sa zver koncentruje najmä kvôli úkrytu a oddychu. Aj keď sa ohroze-
nie drevín diferencuje podľa prírodných podmienok všeobecne možno povedať, že najviac ohrozená je jedľa a cenné 
listnáče. Za súčasnej situácie, (keď je raticová zver premnožená), možno povedať, že pokiaľ ide najmä o tieto dreviny, 
pozitívne výsledky nedosiahneme ak nezabezpečíme ich dôkladnú ochranu. Toto si vyžaduje nemalé finančné pros-
triedky, ktoré by nemali pochádzať iba od vlastníkov a správcov lesných pozemkov.

Obrázok 1. Pripravená dendromasa ako potrava pre prežúvavú raticovú zver na zimné obdobie. Zvernica Biela skala – ohryzová plocha. 

(Foto P. Kaštier) 

záver

V ostatnom období v dôsledku nárastu škôd raticovou zverou na poľných kultúrach sa vystupňovali protesty 
poľnohospodárov. V nadväznosti na to, došlo k uzatváraniu zmlúv medzi užívateľom poľovného revíru a užívateľom 
poľovných pozemkov. Zo strany užívateľa poľovného revíru ide o  plnenie plánu chovu a lovu zveri, starostlivosť o zver, 
zabezpečovanie ochrannej služby, odvádzacieho prikrmovania, aplikáciu chemických odpudzovačov, repelentných prí-
pravkov, elektrických oplôtkov, prednostný lov na ohrozených plochách. Zo strany užívateľa pozemkov ide o súčinnosť 
pri realizácii ochranných opatrení, napr. pri úprave osevných postupov, realizácii rozčleňovacích pásov, ponechávaní 
časti úrody na konzumáciu zveri. 

obdobný prístup na minimalizáciu škôd spôsobovaných zverou uplatnili aj lesy Sr, š. p., Banská Bystrica. V zmlu-
ve sa tu taktiež uvádzajú povinnosti užívateľa poľovného revíru a užívateľa poľovného pozemku. Užívateľ poľovného 
revíru sa zaväzuje hospodáriť v súlade s § 26 ods.1. (písmená a, c, d, f, h, i, l, m, n, p) zákona č. 274/2009 Z. z. o po-
ľovníctve… Ďalej sa tu uvádzajú povinnosti užívateľa poľovného revíru súvisiace s chovom a lovom zveri, poľovníckymi 
zariadeniami, políčkami pre zver, vnadiskami a krmivami. Užívateľ pozemku sa zaväzuje realizovať aktívne lesnícke 
opatrenia na predchádzanie vzniku škôd zverou, evidovať škody zverou, písomne oznamovať neplnenie povinnosti 
užívateľa poľovného revíru, môže vyzvať užívateľa poľovného revíru k vykonávaniu aktívnych opatrení na minimalizáciu 
škôd spôsobovaných zverou. okrem toho sa tu uvádzajú povinnosti ohľadom vyčísľovania a náhrad škôd spôsobených 
zverou na lesných porastoch.
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Pripravuje sa memorandum o spolupráci pri riešení škôd spôsobených zverou a na zveri medzi Slovenskou lesníc-
kou komorou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Slovenskou poľovníckou komorou. o tejto 
aktivite sa bude bližšie hovoriť v rámci konferencii aj v inom príspevku. Preto sa nebudeme obsahom Memoranda 
zaoberať. 

Ako sme už uviedli tieto snahy treba privítať, pretože môžu pomôcť (prispieť) k znižovaniu škôd raticovou zverou na 
lesných porastoch a na poľnohospodárskych kultúrach. Sú v súlade s našimi návrhmi. Nemení to, ale nič na predchá-
dzajúcom konštatovaní, že v prvom rade treba cieľavedome prikročiť k úprave  početnosti a štruktúry raticovej zveri.

Do poľovníctva, ako aj do jeho vzťahu k uvedeným odvetviam taktiež vstupujú aj ďalšie rezorty, odvetvia a subjekty 
(záujmové skupiny). To situáciu ešte viac komplikuje. Zrejme aj preto štátna správa do ktorej patrí tak poľnohospodár-
stvo, ako aj lesníctvo a poľovníctvo sa viac spolieha na samovývoj, resp. uplatňuje tu princíp „subsidiarity“. Zrejme aj 
preto sa napr. poľovníctvo vynechalo v  posledne spracovaných koncepčných zámeroch pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka. Taktiež Koncepciu rozvoja poľovníctva v SR vláda SR zatiaľ neprerokovala. To nie je dobre, lebo problémy pre-
trvávajú, resp. vyostrujú vzájomné vzťahy medzi poľovníctvom a lesným hospodárstvom a poľnohospodárstvom, resp. 
ďalšími záujmovými skupinami. Ako príklad možno uviesť nekoncepčné preraďovanie poľovných revírov zo srnčích 
oblastí do oblastí jeleních. Týmto vznikajú zmätky, ktoré rozvracajú koncepciu veľkoplošného ekologického obhospo-
darovania zveri v rámci poľovných oblastí a lokalít. 

takto, či chceme alebo nie znovu sa vraciame k tomu, čo sme povedali na začiatku príspevku. Je v celospoločen-
skom záujme, aby sa dosiahol vzájomný konsenzus medzi poľovníctvom a lesníctvom. Garantom takéhoto riešenia 
musí byť štátna správa, ktorá v záujme dlhodobého rozvoja lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a poľovníctva 
má povinnosť zladiť prístupy, záujmy a úlohy jednotlivých nárokových skupín. V tomto zmysle sa posledne spracoval aj 
návrh koncepcie rozvoja poľovníctva v Sr, ktorý rešpektuje dlhodobé strategické ciele všetkých troch odvetví: lesného 
hospodárstva, poľnohospodárstva a poľovníctva.8 

A úplne nakoniec spomeňme si, že za bývalého spoločenského zriadenia sa realizoval prieskum ochrany lesov 
a poľovného hospodárenia. Výsledky sa premietali do lesných hospodárskych plánov. Ak by sme znovu zaviedli 
prieskum ochrany lesov a poľovného hospodárenia a ak by sa týmto sledoval celospoločenský záujem, mohlo by to 
podstatne pomôcť k riešeniu súčasnej nepriaznivej situácie. Ale len vtedy, ak by sa v konkrétnych podmienkach zabez-
pečila aj realizácia výsledkov či návrhov ku ktorým sa takto došlo.
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e-mail: jkonopka@nlcsk.org; kastier@nlcsk.org; bkonopka@nlcsk.org
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kEď oPLôtky môžu Byť Aj Protizákonné
Katarína Sujová • Ľuboslav Mika

„Neznalosť zákona neospravedlňuje.“ Jednoduchá, zrozumiteľná a v praxi uplatňovaná veta, no nehovorí už nič 
o tom, aké je to zložité, ak je tých zákonov viac a keď na základe jedného sú ukladané povinnosti a druhý ich vyko-
nanie obmedzuje. Navyše, ak tie povinnosti sú akoby samozrejmé, logické, účinné, praxou overené. A zrazu porušenie 
zákona a sankcia. takým bola aj pokuta za oplôtok na ochranu mladého lesného porastu pred zverou. Ako sa sankcii 
vyhnúť? Navyše, keď stavba oplôtkov nie je samoúčelná a už vôbec nie lacná záležitosť. Užívateľ, ak nie je okolnosťami 
prinútený, sa určite s radosťou stavbe oplôtkov vyhne.

legislatívne východiská

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch (zákon o lesoch)

Zákon č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny (zákon o ochrane prírody)

Keďže je príspevok určený lesníkom a vlastníkom lesov nie je potrebné podrobne opisovať ustanovenia zo zákona 
o lesoch podľa ktorých sa les obhospodaruje. Príspevok sa zameria na zákon o ochrane prírody.

Na otázku: „Prečo pri rozpore medzi zákonom o lesoch a zákonom o ochrane prírody, keď zákon o lesoch povinnosť 
ukladá a zákon o ochrane prírody ju súčasne obmedzuje má prednosť zákon o ochrane prírody?“ dá odpoveď hneď § 
1 odsek 2 zákona o ochrane prírody:

„Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek životného prostredia osobitné predpisy.“, 
tzn., že to čo upravuje zákon o ochrane prírody, napr. oplocovanie pozemkov, je korigované, obmedzené z „pozície 
jednostrannej zákonnej nadradenosti“ nad ostatnými zákonmi zákonom o ochrane prírody, aj keby tú istú činnosť 
upravoval, prikazoval aj iný zákon.

Programy starostlivosti o lesy (PSL) sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 odsek 2 písm. b), keďže sú 
vymenované v odseku 4, ktorý určuje dokumenty starostlivosti pod písm. d), čo je kľúčové pre hospodárenie v lesoch 
v chránených územiach. V § 29, v ktorom sú uvedené výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochran-
ných pásiem je ustanovené, že: „Zákaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany a chránených 
vtáčích územiach neplatí a súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžaduje, ak“ a pod písm. b): 
„ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa 
vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b)“, tzn., že sa nevyžaduje 
povolenie výnimky ani vydanie súhlasu na hospodárenie podľa PSL. No zákon o ochrane prírody ani túto časť nerieši 
priamočiaro a uvedené neplatí vždy.

Zákon o ochrane prírody je známy svojou zložitosťou, preto v predchádzajúcom odseku uvedený záver má svoje 
limity. PSL sú dokumentáciou ochrany prírody až od 1. mája 2010 na základe zákona č. 117/2010 Z. z., preto len 
polovica súčasných PSL spadá pod režim vyvinenia v § 29. Upravuje to § 104a, v ktorom sú uvedené prechodné 
ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010. Pre hospodárenie v lesoch je rozhodujúci odsek 4:  PSL vyhotovené 
podľa predpisov účinných do 1. mája 2010 a PSL podľa odseku 2, ktoré sa dotýkajú území patriacich do európskej 
sústavy chránených území, sa považujú za PSL podľa tohto zákona, ak prešli primeraným posúdením podľa § 28. 
V odseku 2 je uvedené: „Ustanovenia § 28 sa nepoužijú na lesné hospodárske plány, ku ktorým bol pred 1. májom 
2010 vyhotovený protokol podľa osobitného predpisu.“ Z uvedeného vyplýva, že rozhodujúcim, či je PSL dokumentá-
ciou ochrany prírody, pre ktorú sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje povolenie výnimky ani vydanie súhlasu 
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na činnosti uvedené v PSL je dátum 1. máj 2010. Na činnosť, ktorá nie je uvedená v PSL a zákon o ochrane prírody ju 
obmedzuje sa vyžaduje povolenie výnimky a vydanie súhlasu vždy. O ktoré činnosti by sa mohlo jednať: 

 – výstavba lesných ciest a zvážnic (§ 13 ods. 2, písm. c), § 14 ods. 2 písm. a), § 15 ods. 2 písm. a); 

 – oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky (§ 13 ods. 2, písm. d), 
§ 14 ods. 2 písm. a), § 15 ods. 1 písm. g); 

 – aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri 
lesohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha (§ 13 ods. 2, písm. h); aplikáciu chemických látok 
a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri lesohospodárskej činnosti 
(§ 14 ods. 2 písm. c); aplikovať chemické látky a hnojivá (§ 15 ods. 1 písm. d);

 – rozširovať nepôvodné druhy (§ 14 ods. 1 písm. g), § 15 ods. 1 písm. a); 

 – ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom (§ 15 ods. 1 písm. b);

 – umiestnenie stavby (§ 15 ods. 2 písm. c),

 – ďalšie činnosti, ktoré môžu byť obmedzené na základe zákona o ochrane prírody sú uvedené vo vyhláškach, 
ktorými boli vyhlásené chránené vtáčie územia. 

Čo sa týka zákazu pestovania nepôvodných druhov od 3. stupňa ochrany, zákon o ochrane prírody rešpektuje, že 
nemôže byť retroaktívny: “Zákaz pestovania nepôvodných druhov podľa § 14 ods. 1 písm. g) sa nevzťahuje na lesné 
porasty, ktoré boli vysadené na lesných pozemkoch k 31. decembru 2013.“ (§ 104 b ods. 3).

Vo vzťahu k § 29 sú §104a a jeho odseky 2 a 4 veľmi dôležité ustanovenia, hovoria o tom, že PSL vyhotovené 
pred novelou z roku 2010, nie sú  automaticky dokumentáciou ochrany prírody, hospodárenie podľa nich v chránených 
územiach si vyžaduje všetky výnimky a súhlasy podľa zákona, t. j. vyvinenie z územnej ochrany podľa § 29 písm. 
b) sa nedá využiť. Dokumentáciou by sa stali po posúdení podľa § 28, kým nie sú posúdené, nie sú dokumentáciou. 
Napriek tomu, že ustanovenie v odseku 4 je zmätočné a to v tom, že posudzovať by sa mali všetky PSL, pričom § 28 
platí len v sústave NAturA 2000 (európska sústava chránených území), výklad je nasledovný: PSL rozdelíme na tie 
pred rokom 2010 a po roku 2010. Ak plánujeme vykonávať činnosť podľa PSL účinnom do 1. mája 2010, na ktorú sa 
vyžaduje súhlas, napr. vybudovanie oplôtka, požiadame orgán ochrany prírody o súhlas, ak by sa však hospodárilo 
podľa PSl účinnom po 1. máji 2010, súhlas na oplôtok nepotrebujeme, ak je ochrana nárastov a kultúr ich oplotením 
v PSL uvedená. Nemusí byť priamo v každom JPRL stačí „vysvetlenie“ napr. vo všeobecnej časti PSL, že pod ochranou 
nárastov a kultúr sa rozumie aj ich oplotenie.

Na PSl vyhotovené po roku 2010 sa pozerá ako na dokumentáciu ochrany prírody, a preto sa na činnosti uvedené 
v PSL výnimky a súhlasy nevyžadujú, okrem prípadov, ak by bolo potrebné realizovať činnosti, ktoré nie sú vyslovene 
uvedené v PSl. 

Odsek 2 § 104a je dôležitý na to, aby sa PSL  účinné do 1. mája 2010 nemuseli v územiach NATURA 2000 po-
sudzovať. V rokoch 2010–2014 platil § 103 ods. 8 („Súčasťou vyjadrenia orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 
písm. m) je odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4.“ Pozn.: ustanovenie bolo zo zákona o ochrane prírody na základe 
zákona č. 314/2014 Z. z. vypustené.) podľa ktorého sa v tom čase vykonával skríning, ktorý bol súčasťou vyjadrenia 
orgánu ochrany prírody k návrhu PLS pred schválením. Dnes sa už hodnotenie nevykonáva a nerobia ho ani orgány 
z vlastného podnetu, ako by mohli podľa platného znenia § 28, čiže aj orgány ochrany prírody to vykladajú rovnako.

Ak je obhospodarovateľ povinný požiadať o povolenie výnimky alebo vydanie súhlasu podľa zákona o ochrane 
prírody, o potrebe prípadného posúdenia podľa § 28 sa dozvie počas konania o vydanie výnimky alebo súhlasu, lebo 
od 1. januára 2015 na základe zákona č. 314/2014 Z. z. platí, že „Odborné stanovisko môže vydať aj ministerstvo 
alebo okresný úrad v sídle kraja z vlastného podnetu, ak podnet na jeho vydanie bol zistený počas konania o vydanie 
výnimky, súhlasu alebo vyjadrenia podľa tohto zákona.“ (§ 28 ods. 4) Uvedené ustanovenie, hlavne s ohľadom na to, 
že v katastri nehnuteľností zatiaľ pre mnohé pozemky chýba zápis o ich súčasnom zaradení do sústavy NATURA 2000, 
je jedným z mála, ktoré uľahčí dodržanie zákona o ochrane prírody.
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rozhodovací diagram:

záver

Už pri vyhotovovaní PSL je nutné myslieť na to, aby v PSL boli uvedené všetky činnosti, na ktoré by sa pri obhospodarovaní lesa vyža-
dovalo povolenie výnimky alebo vydanie súhlasu, najlepšie, ak budú v PSL zadefinované slovami z ustanovení uvedených pod jednotlivými 
stupňami ochrany zákona o ochrane prírody, aby nevznikli zbytočné spory o tom, či činnosť uvedená v PSL je tá istá, ako vyvinená činnosť 
v zákone o ochrane prírody, inak hrozí pokuta.

literatúra

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, časová verzia predpisu účinná od 01. 01. 2015 

mgr. katarína Sujová, Phd.

Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen, e-mail: sujova@nlcsk.org

Ing. Ľuboslav mika

LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Je plánovaná lesnícka činnosť obmedzená zákonom o ochrane prírody?

áNo NIe

Je plánovaná lesnícka činnosť 
uvedená v PSL?

Lesnícku činnosť 
môžete vykonať.

áNo NIe

Je PSl schválený 
po 1. máji 2010?

áNo NIe

Lesnícku činnosť 
môžete vykonať.

Požiadať o povolenie výnimky 
alebo udelenie súhlasu 

na vykonanie lesníckej činnosti.

Požiadať o povolenie výnimky 
alebo udelenie súhlasu 

na vykonanie lesníckej činnosti.
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memorAndum o spolupráci medzi slovenskou lesníckou komorou, slovenskou 
poĽnohospodárskou A potrAvinárskou komorou A slovenskou poĽovníckou komorou 
Pri riEšEní škôd sPôsoBEnýCH zVErou A nA zVEri – AktuáLny stAV
Jaroslav Šulek

medzi základné úlohy Slovenskej lesníckej komory ako samosprávnej odbornej organizácie lesníkov na Slovensku 
je i hľadanie vhodných riešení problémov, s ktorými slovenské lesníctvo zápasí. Na jeden takýto problém, ktorý je 
potrebné neodkladne riešiť,  upozornili členovia komory na  valnom zhromaždení Slovenskej lesníckej komory kona-
nom 23. apríla 2015 vo Zvolene. Jedná sa o problematiku vysokých škôd spôsobených zverou na lesných kultúrach 
a lesných porastoch. Na júnovom zasadnutí predstavenstva komory bol poverený Ing. tibor lebocký, Phd., ako člen 
predstavenstva komory, zabezpečiť vypracovanie pracovnej verzie Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou les-
níckou komorou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Slovenskou poľovníckou komorou pri 
riešení škôd spôsobených zverou a na zveri. Následne bola o iniciatíve lesníckej komory informovaná i  Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora, ktorá túto aktivitu privítala. Už 3.7.2015 bola pracovná verzia memoranda 
s kompletnými záväzkami Slovenskej poľovníckej komory odoslaná v elektronickej verzii na Slovenskú poľnohospo-
dársku a potravinársku komoru a Slovenskú lesnícku komoru na pripomienkovanie a doplnenie. Proces pripomien-
kovania, doplnenia a schvaľovania memoranda jednotlivými stavovskými organizáciami je ešte zatiaľ nie ukončený. 
Posledné prerokovanie záväzkov Slovenskej lesníckej komory v rámci Memoranda a ich schválenie sa uskutoční na 
decembrovom zasadnutí predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Slávnostný podpis memoranda predstaviteľmi 
zainteresovaných komôr sa predpokladá v mesiaci januári 2016.

záver

Je potrebné však už teraz povedať, že i keď Memorandum bude vyjadrovať  dobrú vôľu riešiť a napomáhať riešeniu 
problematiky škôd zverou a na zveri, bude to aj jasný signál všetkým zainteresovaným, že sa problémom treba vážne 
zaoberať, hľadať potrebné riešenia a prijať účinné legislatívne i nelegislatívne opatrenia zabezpečujúce zníženie vyso-
kých stavov raticovej zveri a tým i zníženie škôd spôsobených zverou a na zveri.
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niEktoré zákonitosti Výskytu škodCoV nA drEVináCH súVisiACE s VyPĺňAním LEsnEj 
hospodárskej evidencie
Andrej Kunca • Marcel Dubec • Slavomír Finďo • Juraj Galko • Andrej Gubka • Peter Kaštier 
Bohdan Konôpka • Roman Leontovyč • Valéria Longauerová • Miriam Maľová • Christo Nikolov 
Slavomír Rell • Jozef Vakula • Milan Zúbrik

Škodlivé činitele lesných drevín sa dlhodobo evidovali na štatistickom tlačive s názvom l116 Hlásenie o výskyte 
škodlivých činiteľov a to už od začiatku šesťdesiatych rokov! Tlačivo sa v priebehu týchto desaťročí menilo a v poslednom 
roku platnosti – 2011 sa evidovalo 71 škodlivých činiteľov (12 abiotických, 52 biotických a 7 antropogénnych 
činiteľov). Musíme konštatovať, že v štádiu, keď systém bol zabehnutý, „vycibrený“ a veľmi dobre fungoval (aj vďaka 
odborníkom LOS, ktorí každoročne odlaďovali správnosť podkladových údajov) (Zúbrik 1996), došlo k jeho zmene 
s neistými následkami. Po prijatí vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii sa škodlivé činitele za rok 
2012 evidovali už podľa tejto vyhlášky. Zároveň došlo aj k zmenám obsahu hlásení, konkrétne:
 – evidencia škodlivých činiteľov na porasty (predtým za subjekt),

 – mesačná evidencia príčiny náhodnej ťažby (predtým ročná) – § 12 vyhlášky o LHE,

 – počet evidovaných činiteľov 53: 5 abiotických, 42 biotických a 6 antropogénnych (predtým 71).

Po troch rokoch skúseností sa objavujú aj niektoré chyby, ktoré by bolo vhodné odstrániť. Z tohto dôvodu pouká-
žeme na najčastejšie nedostatky pri vyplňovaní údajov. 

zoznam škodlivých činiteľov 

Škodlivých činiteľov (Príloha č. 2 k vyhláške č. 297/2011 Z. z. o LHE) je menej o osemnásť, avšak to neznamená, 
že sa evidencia zľahčila. Zadávajú sa skratky činiteľov, ktoré si hospodár samozrejme nemôže pamätať a preto ich 
musí mať vždy na konci mesiaca (pri vypĺňaní evidencie) pred sebou. Pripájame ich aj do tohto článku. Zadaním zlej 
skratky činiteľa:
a) vznikne neexistujúca kombinácia s drevinou, napr. LJ (lykožrúty na jedli) na SM (na smreku), alebo 

b) kvôli neexistujúcemu činiteľu nebude daný objem dreva pri sumarizácii nikdy zahrnutý, napr. pri sumarizácii za 
„Podkôrny a drevokazný hmyz“ zoberie len to, čo spĺňa podmienky filtra. teda skratky pre podkôrny a drevokaz-
ný hmyz sú lS, ll, dc, lJ, lB, lc, Pd a PH. Ak niekto mal na mysli „Podkôrniky na borovici“, ale zadal skratku do 
tlačiva, napr. PB namiesto LB, tak žiaden objem dreva z takéhoto riadku nebol do výberu a sumarizácie zahrnutý.

zoznam drevín

Podobne je to aj so zoznamom drevín, ktorých je 68 podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 217/2004 Z. z. a zákonu 
č. 545/2004 Z. z.). Nesprávna skratka dreviny:
a) vytvorí nesprávnu kombináciu so škodlivým činiteľom, napr. lykožrút smrekový LS na buku lesnom BK (veľmi 

častá chyba), alebo 

b) vznikne omylom, nedopatrením – napr. skratka dreviny TP v presvedčení, že je to topoľ, pritom je to čremcha 
obyčajná a pri sumarizácii máme v náhodnej vykonanej ťažbe, napr. 3 000 m3 čremchy, ale len 150 m3 topoľa,

c) skratka dreviny vôbec neexistuje, napr. DB neexistuje a ak niekto chce zadať dub, musí si vybrať zo skratiek 
dubov: CR, DC, DL, DP, DZ. Neexistujúca skratka dreviny spôsobí, že sa údaj o objeme náhodnej ťažby z neexis-
tujúcej skratky dreviny nikde nakoniec nezobrazí!
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Listožravý hmyz

Špecifikom listožravého a cicavého hmyzu je, že sa nevykazuje objem náhodnej vykonanej ťažby, ale výmera 
napadnutej plochy lesa. Podobne je to aj pri niektorých hubách (Kunca et al. 2015). Takže hospodár niekedy nadobúda 
pocit, že výmera je menej dôležitý ukazovateľ a tak, „ak by na vyplnenie údajov o výmere listožravým hmyzom 
zožratých lesov pozabudol, nič sa nedeje“. Táto nezrovnalosť je zrejmá z vývoja grafov vyhodnocujúcich časové rady, 
ktoré klesajú na nulu. Avšak z osobnej skúsenosti vieme, že keď inšpektor LOS spolupracuje s hospodárom, majiteľom 
lesa a štátnou správou na príprave leteckého postreku napr. 2000 ha lesa, ale nakoniec pri sumarizácii evidencie sa 
objaví výmera poškodenej plochy listožravcami napr. len 250 ha. Z toho je 50 ha Dreyphusia nordmannianae na buku 
(čo je logicky nesprávne)!

návrh opatrení

Špecialisti lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici pripravili tabuľky párovania škodlivých činiteľov s mož-
nými drevinami. tieto tabuľky sú rozdávané zadarmo na konferencii Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016; po konfe-
rencii, ak niečo zostane, budú k dispozícii na Stredisku loS v Banskej Štiavnici a na internetovej stránke www.los.sk:
Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Rell, S., Nikolov, Ch., Konôpka, B., Maľo-

vá, m., kaštier, P., Finďo, S., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Huby. Národné lesnícke 
centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 2 s. 

Vakula, J., Kunca, A., Galko, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Rell, S., Leontovyč, R., Nikolov, Ch., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov pre 
lesnú hospodársku evidenciu – Podkôrny hmyz. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Banská Štiavnica, 
2 s.

Zúbrik, M., Rell, S., Kunca, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, Ch., 2015: Prehľad škod-
livých činiteľov pre lesnú hospodársku evidenciu – Listožravý a cicavý hmyz. Národné lesnícke centrum, lesnícka ochranárska 
služba, Banská Štiavnica, 2 s.

Galko, J., Rell, S., Zúbrik, M., Kunca, A., Leontovyč, R., Gubka, A., Vakula, J., Nikolov, Ch., 2015: Prehľad škodlivých činiteľov 
pre lesnú hospodársku evidenciu – Škodcovia koreňov a kmienkov. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, 
Banská Štiavnica, 2 s.

Tieto tabuľky upravujú, napr. že lykožrúta smrekového LS je možné evidovať len na smreku obyčajnom SM, alebo 
že podpňovka smreková môže byť na smreku obyčajnom a ostatných ihličnatých drevinách. Nie inak!

Opačnou možnosťou selekcie je, že máme, napr. smrek obyčajný a odfiltrované sú činitele, ktoré pripadajú do 
úvahy (Tabuľka 1, Tabuľka 2, Tabuľka 3, Tabuľka 4, Tabuľka 5).

Význam správneho vypĺňania evidencie o škodlivých činiteľoch

Správne vyplnenie evidencie o škodlivých činiteľoch môže mať dopad aj na samotných majiteľov a obhospodarova-
teľov lesa. Ak sa pre ústredné orgány štátnej správy dostanú údaje, ktoré sú nelogické, spochybní sa celá evidencia. 
Ak sa nebude vykazovať defoliácia, márne sa budú obhospodarovatelia domáhať podpory štátu pri ošetrovaní lesov 
proti listožravcom, keďže podľa evidencie neboli významné výskyty listožravcov a tak sa finančné prostriedky na na-
sledujúci rok na tento účel nenaplánujú. Príkladov, prečo vypĺňať LHE o škodlivých činiteľoch správne, by sa dalo nájsť 
oveľa viacej. V neposlednom rade majitelia lesov by určite mali záujem poznať históriu výskytu škodlivých činiteľov, 
ktoré ohrozujú hospodárenie na ich lesnom majetku. 

záver

Poznanie skutočnej situácie vytvára možnosti pre správne rozhodovanie v oblasti ochrany lesa na rôznych 
úrovniach, t. j. od lesného porastu až po celoslovenské pôsobenie. Zakrývanie problémov môže spôsobiť ich 
akumuláciu, či dokonca ťažko zvládnuteľné (kalamitné) situácie. Na druhej strane „nafukovanie“ problémov prináša 
neúčelne vynaložené finančné náklady na ochranu lesa. Nespoľahlivé informácie vytvárajú atmosféru nedôvery širokej 
verejnosti v profesionalitu odborníkov v danej oblasti, preto treba evidenčnej činnosti venovať náležitú pozornosť. 
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V prípade nejasností treba kontaktovať pracovníkov LOS. 
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Tabuľka 1. Zoznam možných biotických škodlivých činiteľov na drevine smrek obyčajný pre lesnú hospodársku evidenciu

Skupina škodlivých činiteľov
Škodlivý činiteľ

slovenský názov kód LHE vedecký názov

Podkôrny hmyz

Lykožrút smrekový lS Ips typographus

Lykožrút lesklý ll Pityogenes chalcographus

Lykožrút severský

PH

Ips duplicatus

Lykožrút smrečinový Ips amitinus

lykokaz matný Polygraphus poligraphus

drevokaz čiarkovaný dc Xyloterus lineatus

Listožravý a cicavý hmyz
Ploskanka smreková Pk Cephalcia abietis

Vošky Vo Sacchiphantes viridis

Škodcovia koreňov a kmienkov  

tvrdoň smrekový tS Hylobius abietis 

Nosániky No
Otiorhynchus 

Polydrusus 

larvy kováčikov ko Elateride

chrúst obyčajný 

Pc

Melolontha melolontha

chrúst pagaštanový Melolontha hippocastani

chrústik letný Amphimallon solstitialis

chrústovec záhradný Phyllopertha horticola

medvedík obyčajný mo Gryllotalpa gryllotalpa 

lykokaz sadenicový Sk Hylastes cunicularius

tipulidae SK

Huby

Sypavky SY

Lirula macrospora

Rhizosphaera kalkhoffii

Lophodermium piceae

Hrdze Hr Chrysomyxa sp.

Podpňovky PP Armillaria ostoyae

koreňovka vrstevnatá kV Heterobasidion annosum

Hniloby HN

Fomes fomentarius

Inonotus sp.

Phellinus sp.

Ganoderma sp.

Kretschmaria deusta

Padanie semenáčikov PS

Fusarium sp.

Botrytis cinerea

Phytopthora sp.
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Tabuľka 2. Zoznam možných biotických škodlivých činiteľov na drevine jedľa biela pre lesnú hospodársku evidenciu

Skupina škodlivých činiteľov
Škodlivý činiteľ

slovenský názov kód LHE vedecký názov

Podkôrny hmyz

Lykožrút korunový

lJ

Pityokteines vorontzovi

Lykožrút prostredný Pityokteines spinides

Lykožrút korunový Pityokteines vorontzowi

drevokaz čiarkovaný dc Xyloterus lineatus

Listožravý a cicavý hmyz kôrovnica kaukazská kk Dreyfusia nordmannianae

Škodcovia koreňov a kmienkov  

tvrdoň smrekový tS Hylobius abietis 

Nosániky No
Otiorhynchus 

Polydrusus 

larvy kováčikov ko Elateride

chrúst obyčajný 
Pc

Melolontha melolontha

chrúst pagaštanový Melolontha hippocastani

tipulidae Sk Tipulidae

Huby

Hrdze Hr
Melampsorella caryophyllacearum

Pucciniastrum epilobii

Škvrnitosť a hnednutie listov a ihlíc Sl
Herpotrichia nigra

Nematostoma parasiticum

koreňovka vrstevnatá kV Heterobasidion annosum

Hniloby HN

Fomes fomentarius

Inonotus sp.

Phellinus sp.

Ganoderma sp.

Kretschmaria deusta

Padanie semenáčikov PS

Fusarium sp

Botrytis cinerea

Phytophthora sp.
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Tabuľka 3. Zoznam možných biotických škodlivých činiteľov na boroviciach pre lesnú hospodársku evidenciu

Skupina škodlivých činiteľov
Škodlivý činiteľ

slovenský názov kód LHE vedecký názov

Podkôrny hmyz

Lykožrút vrcholcový

lB

Ips acuminatus

Lykožrút borovicový Ips sexdentatus

lykokaz borinový Tomicus minor

lykokaz borovicový Tomicus piniperda

drevokaz čiarkovaný dc Xyloterus lineatus

Listožravý a cicavý hmyz

Hrebenárka HB

Neodiprion sertifer

Diprion pini

Diprion similis

Iný listožravý hmyz

lH

Bupalus piniaria

Iný cicavý hmyz
Phyllaphis spp.

Phylloxera spp

Škodcovia koreňov a kmienkov  

tvrdoň smrekový tS Hylobius abietis 

Nosániky No
Otiorhynchus 

Polydrusus 

larvy kováčikov ko Elateride

chrúst obyčajný 

Pc

Melolontha melolontha

chrúst pagaštanový Melolontha hippocastani

chrústik letný Amphimallon solstitialis

chrústovec záhradný Phyllopertha horticola

medvedík obyčajný mo Gryllotalpa gryllotalpa 

tipulidae
Sk

Tipulidae

lykokaz pňový Hylastes ater

Huby

Sypavky SY Lophodermium seditiosum

Hrdze Hr Coleosporium

Škvrnitosť a hnednutie listov a ihlíc Sl
Herpotrichia nigra

Nematostoma parasiticum

rakovina a nekróza kôry rA Cenangium ferruginosum

koreňovka vrstevnatá kV Heterobasidion annosum

Hniloby HN

Fomes fomentarius

Inonotus sp

Phellinus sp.

Ganoderma sp

Kretschmaria deusta

Padanie semenáčikov PS

Fusarium sp

Botrytis cinerea

Phytophthora sp.
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Tabuľka 4. Zoznam možných biotických škodlivých činiteľov na duboch pre lesnú hospodársku evidenciu

Skupina škodlivých činiteľov
Škodlivý činiteľ

slovenský názov kód LHE vedecký názov

Podkôrny hmyz Podkôrnik dubový Pd Scolytus intricatus

Listožravý a cicavý hmyz

mníška veľkohlavá mV Lymantria dispar

obaľovače od

Tortrix viridana

Aleimma loeflingiana

Archips xylosteana

Piadivky PI
Operopthera brumata

Erannis defoliaria

Imága chrústa cr Melolontha spp

Škodcovia koreňov a kmienkov  

chrúst obyčajný 

Pc

Melolontha melolontha

chrúst pagaštanový Melolontha hippocastani

chrústik letný Amphimallon solstitialis

chrústovec záhradný Phyllopertha horticola

medvedík obyčajný mo Gryllotalpa gryllotalpa 

Huby

múčnatky mu Erysiphe alphitoides

Škvrnitosť Sl

Apiognomonia 

Nematostoma sp.

Parasiticum sp.

tracheomykózy tm Ceratocystis sp.

Hniloby HN

Fomes fomentarius

Inonotus sp.

Phellinus sp.

Ganoderma sp.

Kretschmaria deusta

Padanie semenáčikov PS

Fusarium sp.

Botrytis cinerea

Phytopthora sp.

Podpňovka PP Armillaria mellea

Tabuľka 5. Zoznam možných biotických škodlivých činiteľov na buku lesnom pre lesnú hospodársku evidenciu

Skupina škodlivých činiteľov
Škodlivý činiteľ

slovenský názov kód LHE vedecký názov

Listožravý a cicavý hmyz Iný listožravý hmyz lH Calliteara pudibunda

Škodcovia koreňov a kmienkov

chrúst obyčajný 

Pc

Melolontha melolontha

chrúst pagaštanový Melolontha hippocastani

chrústik letný Amphimallon solstitialis

chrústovec záhradný Phyllopertha horticola

medvedík obyčajný mo Gryllotalpa gryllotalpa 

Huby

rakovina a nekróza kôry rA Nectria coccinea

Podpňovka PP Armillaria mellea

Hniloby HN

Fomes fomentarius

Inonotus sp

Phellinus sp.

Ganoderma sp

Kretschmaria deusta

Padanie semenáčikov PS

Fusarium sp

Botrytis cinerea

Phytopthora sp.
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Tabuľka 6. Zoznam škodlivých činiteľov (Príloha č. 2 k vyhláške č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii)

Druh škodlivého činiteľa Skratka

Abiotické (5)

Vietor Vt

Sneh SN

Sucho a úpal Su

Záplavy a podmáčanie ZA

Iné abiotické AB

Podkôrny hmyz (8) 

Lykožrút smrekový lS

Lykožrút lesklý ll

drevokaz čiarkovaný dc

Lykožrúty na jedli lJ

Podkôrnikové na borovici lB

Lykožrút smrekovcový lc

Podkôrnik dubový Pd

Iný podkôrny hmyz PH

Listožravý hmyz (8)

mníška veľkohlavá mV

obaľovače na duboch od

Piadivky na duboch PI

Hrebenárky na borovici HB

Ploskanka smreková Pk

rúrkovček smrekovcový rS

Chrústy žer imág cr

Iný listožravý hmyz lH

Cicavý hmyz (3)

kôrovnica kaukazská kk

Vošky na smreku a smrekovci Vo

Iný cicavý hmyz cH

Škodcovia koreňov a kmienkov (6)

tvrdoň smrekový tS

Nosániky No

larvy kováčikov ko

Pandravy chrústa Pc

medvedík obyčajný mo

Iní škodcovia koreňov a kmienkov Sk

Huby (11)

Sypavky SY

múčnatky mu

Hrdze Hr

Škvrnitosť a hnednutie listov a ihlíc Sl

rakovina a nekróza kôry rA

tracheomykózy tm

Podpňovka PP

koreňovka vrstevnatá kV

Hniloby HN

Padanie semenáčikov PS

Iné huby Hu

Ostatné biotické škodlivé činitele (6)

obhryz a lúpanie zverou Zl

odhryz zverou ZV

Hlodavce Hl

Háďatká HA

Burina Bu

Iné biotické IB

Antropogénne škodlivé činitele (6)

Imisie Im

Požiare Po

odcudzenie dreva kr

Pastva hospodárskych zvierat PA

Poškodenie pesticídmi Pe

Iné antropogénne AN
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Tabuľka 7. Zoznam drevín a skratiek (podľa prílohy č. 1 k zákonu 545/2004 Z. z.) – zoradenie podľa slovenského názvu dreviny

Skratka Slovenský názov Latinský názov Skratka Slovenský názov Latinský názov

BS Borovica Banksova Pinus banksiana HJ Hloh jednosemenný Crataegus monogyna

Bc Borovica čierna Pinus nigra Ho Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha

VJ
Borovica hladká 
(vejmutovka)

Pinus strobus HB Hrab obyčajný Carpinus betulus

kS
Borovica horská 
(kosodrevina)

Pinus mugo Hr Hruška obyčajná Pyrus pyraster

Bo Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris JN Jabloň planá (plánka) Malus sylvestris

lB Borovica limbová Pinus cembra BX
Jarabina brekyňová 
(brekyňa) 

Sorbus torminalis

DG duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii mk
Jarabina mukyňová 
(mukyňa) 

Sorbus aria

Jd Jedľa biela Abies alba ok
Jarabina oskorušová 
(oskoruša) 

Sorbus domestica

Jo Jedľa obrovská Abies grandis JB Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia

Sm Smrek obyčajný Picea abies Jk Jaseň manový Fraxinus ornus

So Smrek omorikový (omorika) Picea omorica JS Jaseň štíhly Fraxinus excelsior

SP Smrek pichľavý Picea pungens Ju Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia

SJ Smrekovec japonský Larix kaempferi syn. Larix leptolepis JH Javor horský Acer pseudoplatanus

Sc Smrekovec opadavý Larix decidua JI Javor introdukovaný Acer introd. sp

TX tis obyčajný Taxus baccata Jm Javor mliečny Acer platanoides

AG Agát biely Robinia pseudoacacia JP Javor poľný Acer campestre

BZ Baza čierna Sambucus nigra Jt Javor tatársky Acer tataricum

BH Brest horský Ulmus montana, syn. Ulmus glabra Jl Jelša lepkavá Alnus glutinosa

BP Brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia JX Jelša sivá Alnus incana

Bd Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa JZ Jelša zelená Alnus viridis

VZ Brest väzový Ulmus laevis lm lipa malolistá Tilia cordata

Br Breza bradavičnatá Betula pendula syn. Betula verrucosa lV lipa veľkolistá Tilia platyphyllos

BV Breza plstnatá Betula pubescens oc orech čierny Juglans nigra

Bk Buk lesný Fagus sylvatica oV orech vlašský Juglans regia

mH
Čerešňa mahaleb. 
(mahalebka)

Prunus mahaleb GK Pagaštan konský Aesculus hippocastanum

cS Čerešňa vtáčia Prunus avium tB topoľ biely Populus alba, P. canescens

tP Čremcha obyčajná (tŕpka) Padus avium, syn. Padus racemosa tc topoľ čierny Populus nigra

dr drieň obyčajný Cornus mas tI Topoľ I 214 Populus x euroamericana (‘I-214’)

cr Dub cerový (cer) Quercus cerris oS Topoľ osikový (osika) Populus tremula

dc dub červený Quercus rubra tr topoľ robusta Populus x euroamericana (‘Robusta’)

dl dub letný Quercus robur tS topoľ šľachtený Populus x hybr.

dP dub plstnatý Quercus pubescens VB Vŕba biela Salix alba

dZ dub zimný Quercus petraea VF Vŕba krehká Salix fragilis

GJ Gaštan jedlý Castanea sativa Vk Vŕba krovitá Salix sp.
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Tabuľka 8. Zoznam drevín a skratiek (podľa prílohy č. 1 k zákonu 545/2004 Z. z.) – zoradenie podľa skratky dreviny

Skratka Slovenský názov Latinský názov Skratka Slovenský názov Latinský názov

AG Agát biely Robinia pseudoacacia Jo Jedľa obrovská Abies grandis

Bc Borovica čierna Pinus nigra JP Javor poľný Acer campestre

Bd Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa JS Jaseň štíhly Fraxinus excelsior

BH Brest horský Ulmus montana, syn. Ulmus glabra Jt Javor tatársky Acer tataricum

Bk Buk lesný Fagus sylvatica Ju Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia

Bo Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris JX Jelša sivá Alnus incana

BP Brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia JZ Jelša zelená Alnus viridis

Br Breza bradavičnatá Betula pendula syn. Betula verrucosa kS
Borovica horská 
(kosodrevina)

Pinus mugo

BS Borovica Banksova Pinus banksiana lB Borovica limbová Pinus cembra

BV Breza plstnatá Betula pubescens lm lipa malolistá Tilia cordata

BX
Jarabina brekyňová 
(brekyňa) 

Sorbus torminalis lV lipa veľkolistá Tilia platyphyllos

BZ Baza čierna Sambucus nigra mH
Čerešňa mahaleb. 
(mahalebka)

Prunus mahaleb

cr Dub cerový (cer) Quercus cerris mk
Jarabina mukyňová 
(mukyňa) 

Sorbus aria

cS Čerešňa vtáčia Prunus avium oc orech čierny Juglans nigra

dc dub červený Quercus rubra ok
Jarabina oskorušová 
(oskoruša) 

Sorbus domestica

DG duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii oS Topoľ osikový (osika) Populus tremula

dl dub letný Quercus robur oV orech vlašský Juglans regia

dP dub plstnatý Quercus pubescens Sc Smrekovec opadavý Larix decidua

dr drieň obyčajný Cornus mas SJ Smrekovec japonský Larix kaempferi syn. Larix leptolepis

dZ dub zimný Quercus petraea Sm Smrek obyčajný Picea abies

GJ Gaštan jedlý Castanea sativa So
Smrek omorikový 
(omorika)

Picea omorica

GK Pagaštan konský Aesculus hippocastanum SP Smrek pichľavý Picea pungens

HB Hrab obyčajný Carpinus betulus tB topoľ biely Populus alba, P. canescens

HJ Hloh jednosemenný Crataegus monogyna tc topoľ čierny Populus nigra

Ho Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha tI Topoľ I 214 Populus x euroamericana (‘I-214’)

Hr Hruška obyčajná Pyrus pyraster tP
Čremcha obyčajná 
(tŕpka)

Padus avium, syn. Padus  racemosa

JB Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia tr topoľ robusta Populus x euroamericana (‘Robusta’)

Jd Jedľa biela Abies alba tS topoľ šľachtený Populus x hybr.

JH Javor horský Acer pseudoplatanus TX tis obyčajný Taxus baccata

JI Javor introdukovaný Acer introd. sp VB Vŕba biela Salix alba

Jk Jaseň manový Fraxinus ornus VF Vŕba krehká Salix fragilis

Jl Jelša lepkavá Alnus glutinosa VJ
Borovica hladká 
(vejmutovka)

Pinus strobus

Jm Javor mliečny Acer platanoides Vk Vŕba krovitá Salix sp.

JN Jabloň planá (plánka) Malus sylvestris VZ Brest väzový Ulmus laevis
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mAPoVAniE Výskytu škodLiVýCH ČinitEĽoV – mAVysk WWW.Los.sk/mAVysk
Christo Nikolov • Andrej Kunca • Milan Zúbrik • Juraj Galko • Andrej Gubka • Roman Leontovyč 
Jozef Vakula • Slavomír Rell • Marcel Dubec • Matúš Kajba

Úvod

Lesnícka ochranárska služba (LOS) zabezpečuje okrem iného aj zisťovanie výskytu škodlivých činiteľov v lesoch 
Slovenska v zmysle zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ale aj zákona č. 405/2011 z. z. o rastlinolekárskej 
starostlivosti. Ide pritom nielen o pôvodné organizmy, ale aj o invázne druhy najmä hmyzu, húb ako aj rastlín.

S vývojom nových technológií a rozšíreného internetového pripojenia sa zber údajov o výskyte škodcov zjednodušuje 
a umožňuje sa aj zapojenie verejnosti do týchto činností. V zahraničí je v týchto súvislostiach už oslovovaná aj široká 
verejnosť za účelom monitoringu inváznych a nebezpečných škodcov, napr. prostredníctvom jednoduchých doma 
vyrobených lapačov (Steininger et al. 2015), prostredníctvom mapových a mobilných aplikácií (http://apps.bugwood.
org/) alebo kombináciou lapačov a webových a mobilných aplikácií (Carleton et al. 2015, http://budwormtracker.ca). 
Na Slovensku bola úspešne využitá webová mapová aplikácia na monitoring výskytu mníšky veľkohlavej (Lymantia 
dispar) (Zúbrik et al. 2013, 2014). LOS pomocou aplikácie zozbierala ročne viac ako dve tisíc záznamov o jej výskyte. 

Cieľom LOS v roku 2015 bolo vyvinúť komplexnú webovú aplikáciu pre zber a mapovanie výskytu najvýznam-
nejších škodlivých činiteľov a sledovanie inváznych hmyzích druhov v lesoch Slovenska. Vytvorený nástroj je voľne 
šíriteľný a prístupný pre všetkých vlastníkov a užívateľov lesa. Rýchlym operačným monitoringom škodlivých činiteľov 
a zverejňovaním údajov na webe bude možné sledovať aktuálny stav šírenia škodlivých činiteľov. Výsledné údaje 
o zvýšenom výskyte sledovaných škodcov budú zverejňované na internetovej stránke LOS (www.los.sk). Zbierané 
údaje budú slúžiť na viacero účelov, napr.: (1) ekologické štúdie; (2) sledovanie migrácie hmyzu; (3) načasovanie 
príchodu škodcov do ekosystémov; (4) plánovanie a časový rozvrh opatrení, atď. Včasné varovanie a predpovede na 
základe údajov z monitoringu poskytujú informácie o škodcoch, na základe ktorých je možné minimalizovať škody na 
porastoch, optimalizovať boj proti týmto škodcom a znížiť celkové náklady na pestovanie a údržbu lesa. 

Mapová aplikácia je kontinuálne aktualizovaná. Niektoré obrázky v tomto článku nemusia korešpondovať s aktu-
álnym obsahom aplikácie. 

metodika

Webová stránka projektu je vytvorená pomocou frameworku APS.NET MVC. Web GIS aplikácia je budovaná pomo-
cou nástrojov ArcGIS Server API pre JavaScript. 

mapovým podkladom aplikácie sú nasledovné vrstvy:
 – dmr;

 – letecké snímky;

 – Vrstva jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej JPRL).

užívateľské rozhranie

Mapová aplikácia je prístupná cez hlavnú stránku projektu www.los.sk/Mavysk (Obrázok 1). Na hornej lište cez 
odkaz „mapa“ – mapovanie výskytu škodlivých činiteľov.

Aktuálne problémy v ochrane lesa
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Obrázok 1. domovská stránka mAVYSk

mapová aplikácia

Zadávanie údajov o výskyte škodlivých činiteľov

Mapová aplikácia (Obrázok 2) sa zobrazí po kliknutí na položku “Mapa” v ponuke úvodnej stránky.

Obrázok 2. mapová aplikácia

Prepínanie medzi jednotlivými komponentmi je umiestnené na panely nástrojov (Obrázok 3) v ľavom hornom rohu. 
Pomocou nástrojov na paneli je možné: 

Obrázok 3. Panel nástrojov
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1. Približovanie/odďaľovanie výrezu v mapovom poli (Obrázok 4); 

V závislosti od približovania jednotlivých mapových výsekov sa na mape zobrazuje iný súbor podkladových máp. 
Pri detailnom zobrazení sa zobrazia letecké ortofotomapy.

Obrázok 4. Jednotlivé druhy podkladových máp v závislosti od priblíženia

2. Východiskový extent – priblíženie/oddialenie výrezu na 100 % plochy mapy;

3. Nájsť moju polohu – nástroj je vytvorený pre mobilné zariadenia s GPS prijímačom. Umožní uľahčenie zadávania 
škodlivého činiteľa priamo v teréne bez potreby vyhľadávania konkrétnej lokality, v ktorej sa momentálne zadá-
vateľ nachádza;

4. Vrstvy – nástroj umožňuje zapínať a vypínať jednotlivé vrstvy (zašktrnutím/odškrtnutím políčka pri názve vrstvy). 
Zadávané neverifikované vrstvy (žlté body) budú verifikované inšpektormi LOS (Odstavec 9). Po verifikácii, ak 
boli zadané údaje správne/schválené sa údaje v mape zobrazia zelenou farbou. V prípade, že údaje boli zadané 
nedostatočne alebo nesprávne, údaje sa v mape zobrazia červenou farbou. Zadávateľ má potom možnosť upraviť 
zadávané údaje (Obrázok 5). 

Obrázok 5. Zoznam zadaných vrstiev

5. Prehľadová mapa – zobrazenie prehľadovej mapy umožňuje lepšiu orientáciu zadávateľovi 

Obrázok 6. Prehľadová mapa v pravom hornom rohu

Aktuálne problémy v ochrane lesa
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6. Merať – meranie a: plochy, b: vzdialenosti na mape, c: zisťovanie súradníc zadaných bodov; meranie jednotlivých 
veličín je možné cez nástroj „Meranie“.

a) Meranie plochy (Obrázok 7) skúmaného územia je prístupné stlačením ľavej ikony (sivo podsvietenej ikony) 
v nástroji „Meranie“. Ľavým tlačidlom na myši je možné vyznačovať skúmanú plochu na mape. Jednotlivými 
klikmi sú pridávané body polygónu, dvojklikom na myši sa ukončí vyznačovanie zadávanej plochy. Nastavo-
vanie plošných jednotiek je prístupné cez rolovacie okno v pravej časti nástroja. Výsledná vyznačená rozloha 
plochy je zobrazená v spodnom riadku. 

Obrázok 7. meranie plochy skúmaného územia

b) Meranie vzdialenosti (Obrázok 8) územia je prístupné stlačením druhej ikony zľava (sivo podsvietená ikona) 
v nástroji „Meranie“. Nastavovanie dĺžkových jednotiek je prístupné cez rolovacie okno v pravej časti nástroja. 
Výsledná vyznačená dĺžka je zobrazená v spodnom riadku. 

Obrázok 8. Vyznačovanie dĺžkových jednotiek je možné cez druhú ikonu zľava – sivo podsvietená

c) Určenie polohy/súradníc jednotlivých bodov je prístupné stlačením tretej ikony zľava (Obrázok 9 sivo podsvie-
tená ikona) v nástroji „meranie“. kliknutím ľavým tlačidlom myši na záujmový bod v mape sa dole v okne 
nástroja zobrazia informácie o jeho polohe.

Na určenie polohy bodových údajov môžete v pravom okne „Meranie“ použiť zemepisné súradnice (šírku, dĺžku). 
Aplikácia zobrazuje súradnice vo formátoch:

 – Stupne vyjadrené na desatinné miesta (formát DDD)

 – Stupne, minúty, sekundy (formát DMS)

Obrázok 9. určenie polohy záujmových bodov. Šípka a k nej priradené údaje označujú 
momentálnu polohu kurzora myši a zelená ikonka polohu zadaného bodu
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7. Editovať – zadávanie škodlivých činiteľov je možné podľa dvoch kritérií a to podľa druhu „Škodcu“ alebo podľa 
druhu hodnotenej „Dreviny“. Pri editácii je použitý filter, ktorý zabráni chybnému zadávaniu. To znamená, že nie 
je možné zadať výskyt škodcu na drevine, ktorú nenapáda údajov (napr. výskyt lykožrúta smrekového na dre-
vine buk nebude možné zadať). Pri zadávaní výskytu podľa dreviny je použitý rovnaký filter. Zadávanie údajov 
je možné po kliknutí na jednu z dvoch možností – „Škodca“ alebo „Drevina“. Keď sa ikona rozsvieti na zeleno, je 
možné zadávať bod;

Obrázok 10. Zadávanie výskytu škodlivých činiteľov

Pre zjednodušenie zadávania sú škodlivé činitele rozdelené podľa kategórie „Typu škodcu“ (hmyz cicavý, drevokaz-
ný, listožravý a podkôrny, hubový patogén, baktérie a vírusy, roztoče zver a iné ). Pri zadaní „Typu škodcu“ sa výber 
zúži podľa zadanej kategórie a je možné vyberať len relevantného „Škodcu“. Pri väčšom výskyte škodcu, prípadne 
jeho poškodenia je možné zadať „rádius“ (v metroch) výskytu. Ďalej je možné zadať „intenzitu“ daného poškodenia. 
Do kolónky „poznámka“ je možné napísať podrobnosti o danom výskyte. Do „príloh“ je možné uložiť fotku poškodenia 
alebo daného škodcu. To umožní rýchlejšiu a presnejšiu verifikáciu údajov. 

Zadávanie údajov do aplikácie je rozdelené na dvoch úrovniach. 

Úroveň 1. – údaje budú zadávať inšpektori LOS

Úroveň 2. – údaje budú zadávať ostatný užívatelia aplikácie

Verifikácia údajov zadávaných ostatnými užívateľmi je možná po prihlásení inšpektora LOS na lište hlavnej stránky 
vpravo hore (obrázok 1).
8. Verifikácia

Verifikácia slúži na overenie zadávaných údajov a je prístupná len pre pracovníkov lesníckej ochranárskej služby. 
Nástroj sa zobrazí po prihlásení inšpektora LOS a je prístupný cez hlavnú lištu cez odkaz „Mapa/Editácia LOS“ (obrá-
zok 11). 

Obrázok 11. Verifikácia údajov pre inšpektorov loS
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Zadané neverifikované údaje sú v mape označené žltou farbou (Obrázok 5). Kliknutím na nástroj verifikácia a ná-
sledným stlačením šedého tlačidla (obrázok 12a) v pravom hornom rohu „verifikovať“ je možné začať verifikovať 
zadané údaje vysvietené žltou farbou. Verifikovať sa dá len ak je nástroj spustený, rozsvietený na zeleno (obrázok 12b)

Obrázok 12. a) vľavo – vypnutá verifikácia; b) vpravo – zapnutá verifikácia 

Po kliknutí na zadané údaje označené žltou farbou sa zobrazí verifikačné okno (Obrázok 13).

Obrázok 13. Verifikačné okno

Ak sú zadané údaje správne a inšpektor ich akceptuje, po schválení inšpektorom loS sa na mape zobrazia zelenou 
farbou. V prípade, že údaje boli zadané nedostatočne alebo nesprávne, údaje sa v mape zobrazia červenou farbou. 
Zadávateľ má potom možnosť upraviť alebo doplniť zadávané údaje. 

kontrola realizovaných opatrení ochrany lesa

Zadávanie realizovaných kontrolných opatrení ochrany lesa je možné cez nástroj „editovať“. Pri zadávaní škodlivé-
ho činiteľa do kolónky „typ škodcu“ zadávateľ uvedie „iné“ (Obrázok 14).

Obrázok 14. Zadávanie realizovaných opatrení ochrany lesa
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Ďalej do kolónky „škodca“ navolí „Opatrenia ochrany lesa“, zadá drevinu, ktorej sa opatrenia týkali (v prípade via-
cerých drevín sa zadáva dominantná). „Rádius“ a „Poškodenie“ nie je potrebné špecifikovať. Výstup s realizovaného 
opatrenia v pdf formáte treba vložiť do príloh. 

mapovanie požiarov

Mapovanie požiarov je možné cez nástroj „editovať“. Pri zadávaní škodlivého činiteľa do kolónky „typ škodcu“ 
zadávateľ uvedie „iné“ (obrázok 15).

Obrázok 15. Mapovanie požiarov

Ďalej do kolónky „škodca“ navolí „Požiare“, zadá drevinu, ktorá bola najviac zasiahnutá požiarmi (v prípade viace-
rých drevín sa zadáva dominantná). „Rádius“ a „Poškodenie“ nie je potrebné špecifikovať. 

záver

Využitie webovej GIS aplikácie a webovej stránky s aktuálnymi informáciami o stave a distribúcii sledovaných 
najvýznamnejších škodlivých činiteľov bude mať, vzhľadom na charakter výstupov, využiteľnosť prevažne v lesníckej 
praxi, v ochrane prírody, pri manažmente územia, ale aj pre širokú laickú verejnosť. LOS už publikuje údaje o stave 
škodlivých činiteľov a ich šírení raz ročne v elaboráte o výskyte škodlivých činiteľov a čiastkové správy raz štvrťročne. 
Údaje prezentované aplikáciou by boli aktualizované každým zaznačeným bodom výskytu daného škodcu, webová 
stránka projektu, web GIS aplikácia a výstupy by tak ponúkali najaktuálnejšie údaje. 

Využitie aplikácie má niekoľko výhod, ale aj nevýhod používania:

Výhody:
 – Zapojením verejnosti do monitoringu škodlivých činiteľov by sa zvýšil počet prispievateľov;
 – Publikovanie údajov na stránke aplikácie o očakávaných inváznych druhoch škodcov a zapojenie širšej verejnosti 

by nám zvýšilo pravdepodobnosť skoršej identifikácie sledovaných druhov na našom území. Niektoré invázne 
druhy sa na území Slovenska môžu vyskytovať už dlhšie obdobie, ale zatiaľ u nás neboli identifikované, napríklad 
druh Xylosandrus germanus (Galko 2013). Autor uvádza, že škodca sa musel nachádzať na území Slovenska už 
niekoľko rokov predtým, než bol prvý raz odchytený a identifikovaný.
Nevýhody:

 – Jednou z hlavných nevýhod aplikácie je, že územie Slovenska nebude kompletne pokryté údajmi o výskyte 
škodcov a môže sa stať, že miesta s vysokým výskytom nemusia byť vyznačené v mape. Tým sa znepresní 
napríklad predikcia vývoja daného škodca vo veľkých mierkach;

Takýto zber údajov je na Slovensku ešte stále novinkou a potrvá, kým sa aplikácia začne viacej využívať. Na zák-
lade úspešného projektu z online zberom údajov o výskyte mníšky veľkohlavej sa domnievame, že časom si aplikácia 
nájde priaznivcov. 
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intErnEtoVá VErziA PuBLikáCiE: Hmyz A HuBy – AtLAs PoškodEní LEsnýCH drEVín
Milan Zúbrik • Andrej Kunca • Jozef  Vakula • Christo Nikolov • Slavomír Rell • Juraj Galko 
Roman Leontovyč, Andrej Gubka • Ivan Špilda • Ján Kulfan • Peter Zach

Pracovníci Lesníckej ochranárskej služby vykonávajú kontrolnú, prognostickú a expertíznu činnosť z problematiky 
ochrany lesa, navrhujú opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu v lesoch a zvládnutie kalamitných situácií, kontrolujú 
zdravotný stav lesov a navrhujú opatrenia na jeho zlepšenie. okrem týchto činnosti kladú veľký dôraz aj na osveto-
vú činnosť. Prostredníctvom pravidelných seminárov o ochrane lesa informujú lesnícku verejnosť o najdôležitejších  
udalostiach v oblasti ochrany lesa, o nových postupoch, prípravkoch, metódach, píšu odborné články do časopisov, 
zúčastňujú sa školení... Jednou z činností v oblasti osvety je aj šírenie informácií z oblasti ochrany lesa prostredníctvom 
odborných publikácií, zameraných na identifikáciu škodcov a návrhy opatrení proti nim.  

Ich vydávanie začalo pre 15 rokmi, už v roku 2000, keď vyšla prvá odborná publikácia tohto druhu „Biotickí škod-
covia lesov Slovenska“. Nasledovalo niekoľko ďalších podobných odborných kníh. Veľkú popularitu si získala najmä 
kniha „Hmyz a huby : atlas poškodení lesných drevín“ vydaná v roku 2008. Bolo vytlačených 1600 výtlačkov, ktoré 
sa pomerne rýchlo minuli. Pritom o ňu lesnícka verejnosť stále prejavuje záujem. Najobsiahlejšie dielo v tejto sérii bola 
publikácia „Hmyz a huby poškodzujúce dreviny a kríky Európy (Insects and Diseases damaging trees and shrubs of Eu-
rope). Poslednou publikáciou je kniha „Nové metódy ochrany lesa“ vydaná v roku 2015. uvádzame zoznam odborných 
kníh, ktoré pripravili pracovníci loS Banská Štiavnica pre lesnícku prevádzku od roku 2000 – zoradené podľa rokov. 
1. Novotný, J., Zúbrik, M. (ed.), 2000: Biotickí škodcovia lesov Slovenska. Lesnícka sekcia MP SR, Gerlach Slovakia, 

206 s. ISBN 80-967541-1-4.
2. Zúbrik, M., Novotný, J. (ed.), 2000: Kalendár ochrany lesa. Gerlach Slovakia, 94 s. ISBN 80-967541-2-2.
3. Novotný, J., Varínsky J., a kol., 2003: Ochrana lesa. Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen, 

145 s. ISBN 80-89100-03-1. 
4. Novotný, J., Zúbrik, M. (ed.), 2004: Biotickí škodcovia lesov Slovenska. Polnochem a. s., 206 s. ISBN: 80-969093-

2-0.
5. Zúbrik, M., Novotný, J. (ed.), 2004: Kalendár ochrany lesa. Polnochem a. s., 94 s. ISBN 80-969093-3-9.
6. kunca, A., Zúbrik, m., Novotný, J. a kol., 2007: Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi. 1. vyd. Zvolen, 

Národné lesnícke centrum, 208 s. ISBN 978-80-8093-048-6.
7. Zúbrik, M., Kunca, A., Novotný, J., 2008: Hmyz a huby : atlas poškodení lesných drevín. Zvolen, NLC – LVÚ Zvo-

len, 178 s. 978-80-8093-044-8. 
8. Zúbrik, m., kunca, A., 2011: Hmyz a huby našich lesov: atlas škôd na drevinách spôsobených hmyzími a hubový-

mi škodlivými činiteľmi. Zvolen, Národné lesnícke centrum, 200 s. ISBN 978-80-8093-143-8.
9. Zúbrik, M., Kunca, A., Csoka, G. (eds.), 2013: Insects and Diseases damaging trees and shrubs of Europe. Nape-

dition, Paris, 535 s. ISBN 9782913688186. 
10. Zúbrik, M., Kunca, A., Csoka, G. (eds.), 2013: Insectes ravageurs et maladies des arbres et arbustes d‘Europe. 

Napedition, Paris, 535 s. ISBN 978-2-913688-17-9. 
11. Vakula, J., Zúbrik, M., Kunca, A. a kol., 2015: Nové metódy ochrany lesa. Zvolen, NLC, 292 s. ISBN 978-80-8093-

191-9.

internetová verzia atlasu škodcov 

Vzhľadom na stále rastúci záujem o internetové aplikácie, Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica sa roz-
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hodla reagovať na tento dopyt tým, že pripravila pilotný projekt Internetového atlasu škodcov drevín. Atlas je určený 
majiteľom lesov, správcom a obhospodarovateľom lesov, správcom parkov, a mestskej zelene, majiteľom okrasných 
a úžitkových záhrad, distribútorom a predajcom okrasnej zelene, študentom a všetkým tých, ktorí majú radi les a príro-
du. Atlas je zameraný na biotické škodlivé činitele napádajúce dreviny a kry nie len v lese ale aj v záhradách, parkoch, 
mestskej zeleni či v ovocných sadoch.  

Atlas je umiestnený na stránkach www.skodcoviadrevin.sk a www.forestpests.eu.

Internetová verzia atlasu vznikla ako výstup projektu „Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekono-
mického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku II“, financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu cez kontrakt 
medzi MPRV SR a NLC z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301) a spolufinancovaného podnikom LESY SR, 
š. p. Projekt bol financovaný v rokoch 2013-2015. Koncom roku 2015 financovanie úlohy skončilo. 

Atlas obsahuje 300 druhov najdôležitejších škodcov drevín a kríkov. Druhy sú v atlase prehľadne zoradené podľa 
abecedy. Dajú sa jednoducho filtrovať podľa zvolených parametrov. Záujemca si tak jednoducho vytriedi tie druhy, 
ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobili poškodenie. 

Karta každého škodcu obsahuje stručný opis druhu, symptóm, ohrozené dreviny, miesto poškodenia, významnosť, 
kategóriu škodcu, to či druh bol alebo nebol zistený na Slovensku a informáciu, či sa jedná alebo nejedná o invázny 
druh. Každý druh obsahuje jednu alebo viacero fotografií vo veľkosti 500 × 500 pix s krátkym popisom. Na hlavnej 
stránke sa zobrazuje len 8 fotografií, v prípade, že má druh viac fotografií,  je potrebné otvoriť galériu kde sa nachádzajú 
ďalšie fotky škodcu. 

Symptóm

Symptómom sa myslí to ako sa pôsobenie škodcu prejavuje na drevine. Zväčša sa jedná o popis miesta poškode-
nia alebo opis pôsobenia škodcu na strom. Symptóm je viditeľný prejav poškodenia. Nie vždy je dostatočne špecifický 
na to, aby sme na základe jedného symptómu vedeli určiť pôvodcu poškodenia. Rovnakú (alebo veľmi podobnú) 
symptomatiku totiž môžu mať rôzne druhy škodcov. Preto potrebujete mať o poškodení čo najviac informácií a nájsť 
viacero symptómov. Symptóm poškodenia v každom prípade pomôže lokalizovať miesto poškodenia.

Ohrozené dreviny

Záujemca môže triediť škodcov podľa dreviny na ktorej druh škodí. Jeden druh škodcu často škodí aj na viacerých 
drevinách, preto sa často stáva, že je pri jednom druhu škodcu uvedených viacero druhov drevín. Nie sú tu uvedené  
také druhy drevín, na ktorých sa škodca vyskytuje veľmi zriedkavo a len vzácne spôsobuje škody. 

Miesto poškodenia

Miesto poškodenia je veľmi dôležitý identifikačný znak. Väčšina škodcov je trvalo viazané na niektorú časť dreviny, 
napríklad na korene, listy alebo kmeň. Triedenie škodcov podľa miesta výskytu umožní rýchle vyselektovanie tých dru-
hov, ktorých výskyt je na danom mieste najpravdepodobnejší. len veľmi málo škodcov škodí na viacerých miestach. 
Patria k nim napríklad chrústy, ktorých imága škodia na listoch a larvy na koreňoch drevín. takýchto príkladov je ale 
pomerne málo. 

Významnosť

Táto vlastnosť je viazaná na „ekonomickú“ škodlivosť a teda priamo na drevinu a jej zdravotný stav. „Veľmi 
významný“ je taký druh, ktorý dokáže spôsobiť úhyn dreviny v pomerne krátkom čase, prípadne jeho pôsobenie sti-
muluje pôsobenie sekundárnych druhov, ktoré potom následne spôsobujú chradnutie a úhyn dreviny.  „Významný“ je 
taký druh, ktorý nedokáže spôsobiť úhyn dreviny v krátkom čase. Drevina však môže na následky pôsobenia škodcu 
chradnúť a postupne odumrieť. „Menej významný“ je taký druh, ktorý môže na drevine spôsobovať poškodenie, to ale 
zväčša priamo nespôsobuje úhyn dreviny. Znižuje fyziologickú odolnosť, spôsobuje deformácie a pod. V osobitných 
prípadoch sa môže „Významnosť“ viazať na „ekologickú“, „environmentálnu“ či inú škodlivosť.  

Kategória škodcov

Škodcov sme rozdelili do 6 kategórií. Najpočetnejšie sú zastúpené hmyz a huby. ostatné skupiny sú zastúpené 
v menšej miere. Atlas nekladie dôraz na systematiku škodcov, t. j. neuvádza podrobné systematické zaradenie druhov. 
Tento údaj nepovažujeme za nevyhnutný pre determináciu škodcu. Navyše, v prípade určenie škodcu je možné jeho 
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aktuálne systematické zaradenie pomerne jednoducho získať z internetových zdrojov. Použili sme oficiálne názvy 
škodcov, prípadne názvy ktoré korešpondujú so zaužívanou terminológiou (http://www.faunaeur.org/, http://www.
indexfungorum.org; Ferianc 1975).  

Obrázok 1. Základná charakteristiky škodcu (karta škodcu) na stránke www.skodcoviadrevin.sk

Zistený na Slovensku

Pretože atlas je určený prednostne používateľom zo Slovenska, uvádzame aj informáciu či sa druh vyskytuje na 
Slovensku alebo nie. Najmä v prípade niektorých invázne sa šíriacich škodcov sme ich zaradili do atlasu aj napriek 
tomu, že sa zatiaľ na Slovensku nevyskytujú. Ich príchod sa očakáva v blízkej budúcnosti a tak považujeme za nutné 
o nich informovať odbornú verejnosť už teraz.  

Invázny druh

Nepôvodný druh je taký druh, ktorý sa na Slovensku doteraz nevyskytoval. Nie každý nepôvodný druh je zároveň 
aj invázny. Inváznym sa nepôvodný druh stáva vtedy ak vstúpi na nové územie, na ktorom sa začne rýchlo šíriť a v no-
vom areáli začne spôsobovať ekonomické alebo iné škody. 

Podobné poškodenie

Na spodnej časti karty škodcu sú vyobrazené až štyri druhy, ktoré spôsobujú podobné poškodenie. Nie vždy sa 
jedná o rovnakú drevinu. Nekládol sa dôraz na „systematickú“ podobnosť ale na „symptómovú“ podobnosť. Nejedná 
sa o podobné druhy z pohľadu systematiky ale z pohľadu podobnosti poškodenia.  

Aktuálne problémy v ochrane lesa
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záver

Internetový atlas bol spustený do prevádzky v decembri 2015. Beží v desktopovej aj v mobilnej verzii na adrese 
www.skodcoviadrevin.sk. Už dnes, v aktuálnej verzii, poskytuje záujemcom možnosť rýchlej determinácie škodcov dre-
vín. Záujemcom zaregistrovaným pre odber internetového zpravodaja budeme pravidelne poskytovať najaktuálnejšie 
informácie z oblasti ochrany lesa – neváhajte sa preto registrovať! Cez facebook sa môžete skontaktovať s pracovníkmi 
LOS a priamo s nimi diskutovať a riešiť vaše problémy. 

V najbližšom období plánujeme vytvoriť bránu pre vstup užívateľov do systému a vytvorenie aktuálnej mapy výsky-
tu škodcu v lesných porastoch na základe oznámení užívateľov systému. Tiež pripravujeme mobilnú aplikáciu atlasu, 
ktorá by umožnila jeho používanie v teréne, v čase keď internetová sieť nie je dostupná. Plánujeme tiež rozšíriť portfólio 
škodcov na cca 500 druhov. Plánujeme doplniť podrobnejšie informácie o inváznych škodcoch. V tých najsmelších 
plánoch by sme radi stránku preložili do angličtiny, prípadne ďalších jazykov. Všetky tieto plány sú ale plne závislé 
od finančných prostriedkov. Projekt internetového atlasu vznikol ako výstup projektu „Výskum efektívneho využívania 
environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku II“, financovaného v rokoch 2013-2015 
z prostriedkov štátneho rozpočtu cez kontrakt medzi mPrV Sr a Nlc a spolufinancovaného podnikom leSY Sr, š. p. 
Financovanie projektu skončilo koncom roku 2015. Žiadne ďalšie financie na rozvoj tohto zámeru zatiaľ nie sú k dis-
pozícii. Realizácia uvedených zámerov teda plne závisí od zisku „projektových“ peňazí. V prípade, že sa na realizáciu 
tohto zámeru nepodarí zohnať finančné krytie, budeme v najbližších rokoch udržiavať internetový atlas len v základnej 
verzii, tak ako je sprevádzkovaný v súčasnosti, z prostriedkov Lesníckej ochranárskej služby. 

Veríme, že internetový atlas sa stane užitočnou pomôckou pri vašej práci v lese, na záhrade alebo na pri oddychu 
v prírode a že vám pomôže orientovať sa v základnej štruktúre biotických škodcov lesa. 
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VýsLEdky monitoringu inVáznyCH druHoV Hmyzu A HúB V roku 2015
Andrej Gubka • Juraj Galko • Jozef Vakula • Andrej Kunca • Milan Zúbrik • Roman Leontovyč 
Slavomír Rell • Valéria Longauerová • Miriam Maľová • Christo Nikolov

Úvod

V roku 2015 sa Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav, Stredisko lesníckej ochranárskej služby 
v Banskej Štiavnici (LOS), zapojilo spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bra-
tislave (ÚKSÚP) do Národného prieskumného programu týkajúceho sa prítomnosti vybraných škodcov na území Slo-
venskej republiky. Jednalo sa o medzinárodný projekt spolufinancovaný Európskou úniou, ktorého cieľom bolo zistiť 
prítomnosť vybraných inváznych druhov v krajinách EU. Monitorované boli druhy invázneho hmyzu, húb alebo vírusov, 
ktoré škodia na poľnohospodárskych plodinách a lesných drevinách. Stredisko loS malo na starosti monitorovanie 
druhov škodiacich na lesných drevinách.

metodika

Škodcovia boli rozdelení do 5 základných skupín, pričom loS vykonávala prieskum zvýraznených druhov:
1. Škodlivé organizmy, ktoré neboli zaznamenané v eu:

Agrilus planipennis, Anoplophora glabripennis, Ceratocystis fagacearum, Choristoneura spp., Phytophthora ra-
morum, Pseudopityophthorus minutissimus, Pseudopityophthorus pruinosus.

2. Škodlivé organizmy, ktoré sú podriadené dočasnému opatreniu podľa článku 16 (3) smernice 2000/29 / ES:

Anoplophora chinensis, Bursaphelenchus xylophilus, Gibberella circinata, Xylella fastidiosa.

3. Škodlivé organizmy, ktoré nie sú zahrnuté vo fytosanitárnej legislatíve, na ktoré je zameraná diagnostika vzoriek 
z rastlín s neobvyklými symptómami:

Acidovorax citrulli, Agrilus aurogutatus, Aproceros leucopoda, Chalara fraxinea, Diplocarpon mali, Heterobasi-
dion irregulare, Pseudomonas syringae pv. aesculi, Xylosandrus crassiusculus.

4. Škodcovia zemiakov, ktorí sú upravení kontrolnými smernicami:

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida a Globodera 
rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Vírusy zemiakov – Potato virus A, Potato virus m, Potato virus S, 
Potato virus X, Potato virus Y, Potato leaf roll virus.

5. Voliteľné prieskumy iných škodcov:

Erwinia amylovora, Potato spindle tuber viroid, Dickeya solani.

Samotné monitorovanie bolo vykonávané niekoľkými spôsobmi. V prvom rade to bola vizuálna kontrola jednotli-
vých vybraných stromov v parkoch, popri uliciach v mestách alebo aj popri cestách medzi jednotlivými obcami. tieto 
stromy boli evidované jednotlivo. V lesných porastoch sa kontrolovali vybrané porasty so zastúpením cieľovej dreviny, 
pričom v poraste bola skontrolovaná vzorka 30 stromov. Stromy však neboli evidované samostatne ale ako jedna 
monitorovaná plocha. Pre hubové patogény a háďatko borovicové, bol plánovaný odber vzoriek z jednotlivých drevín 
pre potreby laboratórnych rozborov. Pre vybrané druhy hmyzu bola využívaná aj metóda vnadených lapačov. Lapače 
boli pravidelne kontrolované a odchyty analyzované v laboratóriách loS v Banskej Štiavnici.
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Výsledky 

Agrilus planipennis

Monitorovaný krasoň napáda rôzne druhy jaseňa (Fraxinus spp.). Jeho výskyt bol zaznamenaný v Číne, Japonsku, 
mongolsku, rusku, uSA alebo kanade. V krajinách európskej únie doteraz nebol zaznamenaný. Na jaseni vyhlodávajú 
larvy v lykovej časti v tvare spojených písmen S, ktoré sa rozširujú tak ako larva rastie. Výletový otvor má tvar písmena 
D (Canadian Food Inspection Agency (2002), Lyons et al. 2007, EPPO (C)). V rámci monitoringu bolo inštalovaných 20 
lapačov, skontrolovaných 12 lokalít v lesných porastoch a 50 stromov v rámci mestskej zelene po celom Slovensku. 
Pri žiadnej z kontrol ani vo vzorkách z lapačov nebol zaznamenaný.

Anoplophora glabripennis

Tento druh fúzača sa živí širokou škálou listnatých drevín, nenapadá ihličnany. Vhodné stromy pre jeho vývoj sú 
druhy z rodov javor, breza, topoľ, vŕba, brest, jaseň, jelša a lipa. tento druh pochádza z ázie, zavlečený bol do Ameriky 
a Európy. V roku 2001 bol zistený v Rakúsku, v roku 2003 vo Francúzsku a v Kanade. V Poľsku (2003) a v Nemecku 
(2004) bol nájdený na výsadbách javora Acer palmatum. Larvy živia na vonkajšom povrchu dreva a vytvárajú požer-
ky pod kôrou. Potom sa larvy zavŕtavajú smerom do tvrdého dreva, kde sa aj kuklia (Ric, J. et al. 2007, EPPO (E)). 
V rámci monitoringu bolo skontrolovaných 12 lokalít v lesných porastoch a 50 stromov v rámci mestskej zelene po 
celom Slovensku. Pri žiadnej z kontrol ani vo vzorkách z lapačov nebol zaznamenaný.

Ceratocystis fagacearum

Jedná sa o tracheomykózne ochorenie cievnych zväzkov dubov, avšak môže sa vyskytovať aj na niektorých dru-
hoch gaštanov. Patogén je rozšírený v Severnej Amerike, kde  je významným pôvodcom odumierania dubov. V rámci 
Európy bol zaznamenaný v roku 2012 v Holandsku. Aktuálny stav v rámci Európy je však zatiaľ neznámy (EPPO, 
2001). Možno predpokladať, že môže spôsobiť podobné devastujúce škody na našich duboch  ako spôsobuje Hy-
menoscyphus fraxineus na jaseni. V rámci monitoringu bolo skontrolovaných 50 stromov v nelesných oblastiach 
a odobraných 100 vzoriek z rôznych oblastí (aj lesných) Slovenska. Ani jedna vzorka nebola pozitívna na prítomnosť 
tohto patogéna.

Choristoneura spp.

Z tohto rodu bol monitoring zameraný hlavne na druhy Choristoneura occidentalis a Choristoneura fumiferana. 
Húsenice týchto druhov vykonávajú svoj žer na asimilačných orgánoch ihličnatých drevín ako je smrek, jedľa, borovica, 
duglaska alebo smrekovec. Strata listov spôsobená žerom uvedených druhov môže mať závažné dôsledky a môže 
viesť k odumieraniu stromov. V rámci monitoringu bolo inštalovaných 80 lapačov, skontrolovaných 12 lokalít v lesných 
porastoch a 50 stromov v rámci mestskej zelene po celom Slovensku. Pri žiadnej z kontrol ani vo vzorkách z lapačov 
nebol ani jeden sledovaný druh zaznamenaný.

Pseudopityophthorus minutissimus, Pseudopityophthorus pruinosus

Tieto dva druhy sú v USA vážnym prenášačom tracheomykóznych húb (Ceratocystis fagacearum). Napádajú 
tenké vetvičky, kde samčeky zakladajú požerky, tie sú dlhé približne 4 cm a po nakladení vajíčok materská generácia 
požerok opúšťa. Ohrozené sú všetky druhy dubov. Tieto škodce bežne napádajú a vyvíjajú sa v jedincoch infikovaných 
hubou C. fagacearum. V rámci monitoringu bolo inštalovaných 20 lapačov, skontrolovaných 12 lokalít v lesných 
porastoch a 50 stromov v rámci mestskej zelene po celom Slovensku. Pri žiadnej z kontrol ani vo vzorkách z lapačov 
nebol zaznamenaný.

Anoplophora chinensis

Veľký, tučný fúzač, 25 – 35 mm dlhý, čierny s bielymi škvrnami na krovkách. Samičky kladú až 70 vajíčok pod 
kôru stromu na najnižšie položené časti kmeňa. Po vyliahnutí sa larvy živia na vonkajšom povrchu dreva, následne sa 
larvy zavŕtavajú smerom do tvrdého dreva na územku kmeňa alebo na koreni. ohrozenými drevinami sú rôzne druhy 
javora, topoľa alebo vŕby (Sauvard 2006; EPPO (D)). V rámci monitoringu bolo skontrolovaných 12 lokalít v lesných 
porastoch a 50 stromov v rámci mestskej zelene po celom Slovensku. Pri žiadnej z kontrol ani vo vzorkách z lapačov 
nebol zaznamenaný.
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Bursaphelenchus xylophilus

Háďatko borovicové Bursaphelenchus xylophilus je drobná, štíhla, priesvitná hlística, necelý milimeter dlhá. Ak-
tívny pohyb háďatka je obmedzený iba na drevo, v ktorom sa nachádza. Predpokladá sa, že sú prenášané z jedného 
hostiteľa na druhého chrobákmi vrzúnikmi z rodu Monochamus. Hlavným hostiteľom háďatka je rod Pinus – borovica. 
Bol zaznamenaný aj na iných ihličnatých drevinách avšak zatiaľ bez významnejších škôd (EPPO (B)). V rámci monito-
ringu bolo skontrolovaných 50 stromov v nelesných oblastiach a odobraných 100 vzoriek z rôznych oblastí (aj lesných) 
Slovenska. Ani jedna vzorka nebola pozitívna na prítomnosť tohto patogéna.

Agrilus aurogutatus

Dospelý jedinec tohto krasoňa je približne 10 milimetrov dlhý. Má prevažne čiernu farbu prípadne so zeleným 
odleskom. Na krovkách sa nachádza šesť zlato sfarbených fľakov. Jedná sa o severoamerický druh, ktorý sa rozšíril 
do oblastí kalifornie a mexika. V európe zatiaľ nebol zaznamenaný. Hostiteľskými drevinami sú rôzne druhy dubov 
(Coleman & Seybold 2008; EPPO (A)). V rámci monitoringu bolo inštalovaných 20 lapačov, skontrolovaných 12 lokalít 
v lesných porastoch a 50 stromov v rámci mestskej zelene po celom Slovensku. Pri žiadnej z kontrol ani vo vzorkách 
z lapačov nebol zaznamenaný.

Aproceros leucopoda

Húsenice sú zelené až žltozelené, holé, a majú typický znak v tvare T na druhom a treťom páre hrudných nôh. 
Taktiež na hlave je tmavý znak. Dospelé piliarky sú čierne alebo tmavo hnedé s belavými alebo svetlo žltými nohami. 
Larvy môžu spôsobovať úplné alebo čiastočné defoliácie a následne môže dôjsť dokonca k odumieraniu porastov. Hos-
titeľskou drevinou sú výlučne bresty. Pochádza z Číny, no rozšírený je aj vo viacerých krajinách Európy (Blank & Hara 
2010). V rámci monitoringu bolo inštalovaných 120 lapačov, skontrolovaných 12 lokalít v lesných porastoch a 50 stro-
mov v rámci mestskej zelene po celom Slovensku. Najskôr sme zaznamenali jeho prítomnosť v oblasti južného Sloven-
ska v okolí Šiah. Neskôr sme tento druh zaznamenali na tridsiatich ďalších lokalitách hlavne v južnej časti Slovenska. 

Chalara fraxinea

Chronické hynutie jaseňov je vážne ochorenie jaseňov spôsobované hubou Chalara fraxinea, ktorej pohlavným 
štádiom je Hymenoscyphus fraxineus. Hostiteľskou drevinou sú rôzne druhy jaseňa (Kunca et al. 2013). V súčasnosti 
sa vyskytuje v celej Európe, od pobaltských štátov až po stredné Francúzsko a od Nórska až po Taliansko. V rámci 
monitoringu bolo skontrolovaných 50 stromov v nelesných oblastiach a odobraných 100 vzoriek z rôznych oblastí (aj 
lesných) Slovenska. Chalara fraxinea bola zaznamenaná na mnohých lokalitách po celom území Slovenska a je jednou 
z hlavných príčin hynutia jaseňov u nás. 

Heterobasidion irregulare

Heterobasidion irregulare spôsobuje koreňovú hnilobu najmä ihličnatých drevín. Ochorenie sa prejavuje postup-
ným znižovaním prírastkov, žltnutím asimilačných orgánov a  presychaním korún, čo v konečnom dôsledku vedie 
k odumieraniu stromov aj celých porastov. Má široké hostiteľské a geografické rozšírenie najmä v Severnej Amerike, 
ale aj v Taliansku. Napáda predovšetkým rôzne druhy borovíc, na ktorých môže spôsobiť vážne hospodárske škody 
(Otrosina & Cobb 1989). V rámci monitoringu bolo skontrolovaných 50 stromov v nelesných oblastiach a odobraných 
100 vzoriek z rôznych oblastí (aj lesných) Slovenska. Ani jedna vzorka nebola pozitívna na prítomnosť tohto patogéna.

Xylosandrus crassiusculus

Dospelé samičky tohoto drevokazného škodcu sú veľmi malé (2 až 3 mm), samčekovia sú menší, len okolo 
1,5 mm. Párenie, kladenie vajec a vývin lariev prebieha v požerkoch, vytvorených samičkami. Vývin prebieha v dreve 
s hrúbkou od 2 do 30 cm, avšak tenšie konáre sú napádané zvyčajne ako prvé. Dospelé samičky opúšťajú napadnutý 
materiál a hľadajú nový. Samčekovia nie sú schopní letu. Xylosandrus crassiusculus je vysoko polyfágny škodca 
a napáda rôzne druhy drevín a kríkov napríklad dub, brest, slivku, čerešňu, broskyňu a pravdepodobne aj iné rastliny, 
na ktorých zatiaľ nebol pozorovaný (EPPO (F)). V rámci monitoringu bolo inštalovaných 20 lapačov, skontrolovaných 
12 lokalít v lesných porastoch a 50 stromov v rámci mestskej zelene po celom Slovensku. Pri žiadnej z kontrol ani vo 
vzorkách z lapačov nebol zaznamenaný.
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záver

V priebehu monitorovania vybraných inváznych druhov na Slovensku sme väčšinu z inváznych druhov nezazna-
menali. Výnimkou je Chalara fraxinea, ktorá u nás spôsobuje už niekoľko rokov vážne problémy v porastoch so zastú-
pením jaseňa a druhu Aproceros leucopoda, ktorého rozšírenie sme významnejšie zaznamenali až v priebehu tohto 
monitorovania. Zatiaľ však nespôsobuje vážnejšie škody na brestoch. V roku 2016 plánujeme pokračovať v projekte 
monitoringu vybraných inváznych druhov, avšak s určitými obmenami v metodike a aj v druhovom zložení škodcov.
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PrVý náLEz LykokAzA smrEkoVéHo DenDroctonus micans zo slovenskA 
nA smrEku PiCHĽAVom A smrEku VýCHodnom
Jozef Vakula • Milan Zúbrik • Andrej Gubka • Juraj Galko • Slavomír Rell

Vo februári 2015 bola Lesnícka ochranárska služba prizvaná na kontrolu zdravotného stavu smrekov v parkovej 
výsadbe pri SOLŠ v Liptovskom Hrádku. Dôvodom bolo odumieranie štyroch smrekov východných (Picea orientalis) 
a jedného smreka pichľavého (Picea pungens). Na kmeňoch poškodených stromov boli z jednej strany viditeľné diery 
akoby do nich bolo „strelené hrubými brokmi“. V ich okolí sa nachádzala živica a pri niektorých otvoroch sa vyskyto-
vali živicou zlepené drvinky, ktoré mali kráterovitý vzhľad. Vek poškodených stromov bol 30 – 40 rokov a aj napriek 
tomu, že mali silno poškodený kmeň mali stále zelené koruny. Po odkôrnení boli v lyku nájdené chodby široké asi 
5 mm, plošné požerky s larvami a pri päte kmeňa prezimujúce chrobáky podkôrneho hmyzu. Podľa veľkosti chodieb, 
chrobákov a prítomnosti plošných požerkov s larvami bolo zrejmé, že sa jedná o  najväčšieho európskeho zástupcu 
podkôrnikovitých lykokaza smrekového (Dendroctonus micans). 

Lykokaz smrekový (Dendroctonus micans, kugel.)

lykokaz smrekový je jediným zástupcom rodu Dendroctonus v Európe. Najviac druhov tohto rodu žije v Severnej 
Amerike, kde sú najvážnejšími škodcami ihličnatých drevín. V Južnej Európe sa lykokaz smrekový kalamitne prem-
nožuje najmä v Turecku a Gruzínsku (Kaukaz) na smreku východnom (Picea orientalis). V období rokov 2001–2007 
v severovýchodnom Turecku poškodil 22,8 mil. m3 stromov, z ktorých bolo vyťažených 7 mil. m3 na ploche 120 tis. ha 
(Akinci et al. 2009). Významne škodí aj na nepôvodnom smreku sitkánskom v Anglicku a Dánsku, kde napáda všetky 
časti kmeňa, aj korene. Známym škodcom je aj vo Francúzsku, Belgicku a Nemecku. V Nórsku, kde nebol v minulosti 

Obrázok 1. otvory na kmeni po ďatľoch, 
ktoré obľubujú veľké larvy lykokaza

Obrázok 2. Kráterovité ronenie živice so zlepenou drvinkou je 
typickým symptómom výskytu lykokaza smrekového
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popísaný bol objavený len na dvoch lokalitách, kde sa vyskytuje na tenších smrekoch (Picea abies), poškodených sne-
hovými polomami. Na Slovensku sa prirodzene vyskytuje na smreku obyčajnom (Picea abies), jeho výskyt je však skôr 
zriedkavý. Jeho náhodné odchyty  do lapačov (imága neprodukujú feromóny) sú veľmi ojedinelé, čo taktiež poukazuje 
na nízku početnosť tohto druhu. Nemáme informáciu o jeho kalamitnom premnožení v našej krajine. Lykokaz smrekový 
bol v európe popísaný aj na smreku pichľavom, smreku omorika, smreku sitkánskom, borovici a na jedli.

Tento chrobák je 5,5 – 9 mm dlhý, čierny, lesklý so žltohnedými tykadlami a chodidlami. Imága lietajú od júna do 
augusta. Samička, ktorá býva oplodnená už v požerku príbuznými samcami po vyliahnutí, kladie asi 150 vajíčok pod 
kôru v skupinách (20 – 25 vajíčok na skupinu) na tom istom strome alebo atakuje okolité stromy. Obyčajne ďaleko 
nelieta. Larvy vyžierajú spoločný tzv. „rodinný“ požerok v lyku a neskôr vytvárajú samostatné chodby v ktorých 
sa kuklia. Larvy v spoločnom požerku komunikujú pomocou feromónov. Vyliahnuté chrobáky vykonávajú zrelostný žer 
v blízkosti miesta, kde sa vyliahli, tam aj obyčajne prezimujú. celkový vývoj je u nás 2-ročný, prvý rok prezimuje larva 
a druhý rok chrobák. lykokaz smrekový prirodzene obsadzuje mechanicky poškodené smreky napr. snehom, námra-
zou alebo smreky poškodené červenou hnilobou a podpňovkou. V starších porastoch poškodených snehom nalietava 
dokonca do korunových častí kmeňa. obsadzuje v prvom rade miesta s mechanickým poškodením, pričom je veľmi 
rezistentný voči živici. Jeho premnoženie sa často spája s oslabením stromov suchom, z tohto dôvodu je možné že sa 
bude v budúcnosti vzhľadom na časté suchá viac premnožovať. 

Stromy napadnuté týmto škodcom dokážu prežívať niekoľko rokov, pri opakovanom ataku po 5 – 8 rokoch odu-
mierajú (Křístek & Urban 2004; Pfeffer 1955). Škodca sa však počas tohto obdobia šíri na nové stromy. V Čechách 
sa v posledných rokoch premnožil na smreku pichľavom v porastoch náhradných drevín imisných oblastí (Kula 2010, 
2012) a taktiež v intravilánoch miest Nové Město na Moravě, Horní Slavkov a Horní Krupka (Lukášová & Holuša & 
Knížek 2014). Medzi jeho významných prirodzených nepriateľov patrí tľapkáčik väčší (Rhizophagus grandis), ktorý 
je považovaný za hlavný faktor redukujúci gradácie lykokaza smrekového na nepôvodnom smreku sitkánskom (Ko-
bakhidze et al. 1970). Využíva sa úspešne v biologickom boji proti lykokazovi smrekovému v Turecku, kde sa umelo 
chová (Lukášová & Holuša 2011). 

rozšírenie na slovensku

Roubal (1941) opisuje výskyt lykokaza v nasledovných lokalitách na Slovensku: Kalinka pri Trenčíne, Smokovce, 
Kežmarok, Horehronie (Hronec), Liptov, Veľká Fatra, Vysoké a Nízke Tatry, Beskydy, Topoľčianky, Inovec, Mošovce, 
Banská Štiavnica, Slovenský raj. lykokaz bol v minulosti odchytený pracovníkmi loS Banská Štiavnica v nasledov-
ných lokalitách: Západné Tatry (Podbanské - požerok), Kysucké Beskydy (Stará Bystrica, Šadibolovci – požerok), 

Obrázok 3. Požerok je úzky a dlhý, strom dokáže 
s takýmto poškodením prežiť niekoľko rokov 

Obrázok 4. V jednom plošnom požerku sa 
nachádza spoločne 20 – 25 lariev
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Chočské vrchy (Huty – požerok), Vysoké Tatry (Tatranská Lomnica – lapač, Dolný Smokovec – lapač), Belianske 
Tatry (Tatranská Javorina – požerok), Slovenský raj (lapač), Nízke Tatry (Demänovská dolina – požerok) Poľana (Vrch-
dobroč – požerok, delimitovaná pôda, mladý porast). V minulosti bol tento druh pravdepodobne viac známi, pretože 
nachádzame zmienky o jeho výskyte a spôsoboch ochrany proti nemu v staršej literatúre (Hendrich 1959, Novák 
et al. 1974, Pfeffer 1955). Tu je často spomínaný ako škodca, ktorý sa aktivizuje v mladších porastoch poškodených 
žerom mníšky obyčajnej (Lymantria monacha), preriedených žŕďkovinách,v porastoch na delimitovaných pôdach a na 
okrajových solitérnych smrekoch. 

Výskyt v Liptovskom Hrádku

Naletenie parkovej výsadby smreka východného a smreka pichľavého je prvým popísaným prípadom zo Slovenska 
na týchto drevinách. V liptovskom Hrádku sa po jeho objavení pri Strednej lesníckej škole vo februári 2015 našli ďalšie 
3 ohniská v mestskej zeleni. V apríli 2015 boli odobraté vzorky do laboratória z 3 smrekoch východných a 1 smreka 
pichľavého. Aj keď nebolo na odobratých vzorkách spočiatku viditeľné silné naletenie, z fotoeklektorov vyletelo 280 
lykokazov a 20 fúzačov (Tetropium sp.). Parazitácia a predácia bola slabá. 

Pravdepodobne prvé ohnisko vzniklo pri kultúrnom dome, kde sa vyskytuje najstaršie naletenie (výskyt suchých 
smrekov pichľavých) a najviac napadnutých stromov (8 smrekov pichľavých). Druhé ohnisko sa vyskytuje v parku pri 
lesníckej škole, kde boli napadnuté 4 smreky východné a 2 smreky pichľavé. Tretie ohnisko sa nachádza na Belanskej 
ulici, kde sú napadnuté 4 smreky pichľavé. Štvrté ohnisko sa vyskytuje v arboréte, tu sú napadnuté 3 smreky východ-
né. Vzdialenosť jednotlivých ohnísk od prvého ohniska pri kultúrnom dome je 180 – 330 metrov. Počas obhliadky boli 
nájdené na stromoch zavŕtavajúce sa samičky lykokaza. V arboréte boli nájdené v požerku larvy v počiatočnom štádiu 
vývoja. Staršie larvy vyvíjajúce sa od roku 2014 neboli v požerkoch nájdené. Jedná sa o populáciu s dvojročným 
vývojovým cyklom, väčšina imág sa rojí každý druhý rok. Niektoré smreky pichľavé pri kultúrnom dome boli naletené 
až do výšky 5 metrov.

V laboratóriu z fotoeklektorov nevyleteli žiadne imága tľapkáčika väčšieho (Rhizophagus grandis), najvýznamen-
jšieho predátora lykokaza. Z tohto dôvodu neočakávame prirodzený pokles populácie a preto bude potrebné urobiť 
dôsledné opatrenia na jeho elimináciu. U tohto druhu neboli objavené žiadne feromóny u dospelcov, čo znamená, že 
nalietava jednotlivo na zdravé stromy. Stratégiou tohto druhu nie je zahubiť zdravý strom čo najskôr, ale pôsobiť tak, 
aby prežil hostiteľský strom čo najdlhšie, pretože je zdrojom potravy ďalším generáciám lykokazov. 

Lykokaz smrekový je nenápadný druh, ktorý sa môže skryte premnožiť. Z dôvodu náročnosti odhalenia symptómov 
poškodenia a skrytého spôsobu života lykokaza (dokáže sa vyvíjať aj v koreňoch) predpokladáme, že môže vážne 
poškodiť a ohroziť ďalšie existujúce výsadby smrekov v mestskej zeleni. Podľa literatúry môže napadnúť aj iné druhy 
smrekov, dokonca aj borovicu a jedľu. Jeho význam bude pravdepodobne stúpať v súvislosti s častým výskytom su-
chých rokov, ktoré boli aj v minulosti považované za spúšťač jeho gradácii. 

Obrázok 5. Vytlačené drvinky zlepené 
živicou môžu byť dlhé až 10 cm

Obrázok 6. Samička je pri hlodaní požerku úplne 
zaliata živicou, čo veľmi dobre znáša
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navrhované opatrenia proti lykokazovi

 – Silno napadnuté smreky, ktoré majú viac ako 1/3 obvodu kmeňa naleteného alebo naletenie je v korune zrezať 
a mechanicky alebo chemicky asanovať do konca apríla. Kôru s výskytom lariev a imág spáliť alebo zoštiepkovať.

 – Stromy, ktoré majú poškodenú len prízemnú časť kmeňa do 1/3 obvodu, očistiť od kôry s požerkami. Kôru so 
živými jedincami škodcu asanovať spálením alebo zoštiepkovaním. Odkôrnené miesta ošetriť Pellacolom. 

 – Dôsledne monitorovať aj koreňové nábehy a hrubšie korene vystupujúce na povrch pôdy.

 – Smreky v okolí ohnísk výskytu preventívne ošetriť koncom mája a koncom júla (2-krát) postrekom povoleným in-
sekticídom do výšky 4 metrov. Ošetriť aj koreňové nábehy. Použiť prípravok uvedený v Zozname  autorizovaných 
prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.  

 – Ak je to potrebné, pred asanáciou žiadať súhlas na výrub dreviny podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny.

 – Dôsledne skontrolovať zdravotný stav okolitých ihličnatých stromov v priľahlej mestskej zeleni a blízkych smre-
kových porastov. 

 – Nevykonávať odvetvovanie stojacích zdravých stromov (okliesňovanie).

 – V prípade objavenia nových lokalít výskytu kontaktovať LOS Banská Štiavnica (vakula@nlcsk.org, 
+421902649291).
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Gibberella circinata nová kArAnténnA hubA poškodzujÚcA 
BoroViCE V LEsnýCH škôLkACH Aj PorAstoCH
Katarína Adamčíková • Emília Ondrušková • Valéria Longauerová • Zuzana Hečková • Miriam Maľová

identita patogéna

meno patogéna: Gibberella circinata Nirenberg & O‘Donnell ex Britz, T.A. Cout., M.J. Wingf. & Marasas

Anamorfné (nepohlavné) štádium huby: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Platné synonymá: Fusarium subglutinans f. sp. pini Hepting; Fusarium lateritium f. sp. pini Hepting

taxonomické zatriedenie: ríša Fungi (huby), oddelenie Ascomycota (vreckaté huby), rad Hypocreales (ponorencotva-
ré), čeľaď Nectriaceae

Anglický názov ochorenia: pitch canker of pine

Neoficiálny preklad názvu choroby: „živicová rakovina borovíc“

EPPO kód : GIBBCI

Fytosanitárna kategória: odporúčaný pre reguláciu ako karanténny organizmus v EPPO, v súčasnosti je súčasťou 
zoznamu A2, číslo listu 306

hostitelia

Gibberella circinata napáda len druhy rodu Pinus. V Severnej Amerike sú to hlavne domáce druhy borovíc (Pinus el-
liottii, P. palustris, P. patula, P. radiata, P. taeda, P. virginiana). Huba bola zaznamenaná na ďalších viac ako 30 druhoch 
rodu Pinus vrátane európskych aj mediteránnych druhov napríklad P. halepensis, P. pinaster, P. sylvestris a rôznych 
severoamerických druhoch vysadených v európe ako P. contorta, P. strobus a rôznych pôvodom ázijských druhov P. 
densiflora, P. thunbergii.

okrem rodu Pinus bola huba izolovaná z duglasky tisolistej, ale nespôsobuje na nej žiadne poškodenie.

geografické rozšírenie

Pôvod a šírenie huby G. circinata je neobjasnené. Staršie záznamy z rôznych častí sveta sú pravdepodobne zalo-
žené na nedostatočnej identifikácií. Mimo Ameriky, záznamy z Japonska a Juhoafrickej republiky, považujú ochorenie 
za výsledok introdukcie. Huba je pravdepodobne pôvodom zo Severnej Ameriky, ale niektoré štáty uSA ju udávajú 
ako introdukovaný, zavlečený druh. Anamorfné štádium huby Fusarium circinatum bolo prvýkrát popísané v Severnej 
Karolíne (USA) Heptingom a Rothom (1946), ďalej v roku 1986 na juhovýchode USA, kde ju považovali zo začiatku 
za endemické ochorenie (McCain et al. 1987). Huba bola ďalej potvrdená v Mexiku (Britz et al. 2001; Guerra-Santos, 
1999). Potom záznamy o výskyte huby G. circinata pribúdali a v súčasnosti existujú potvrdené záznamy o výskyte 
tejto huby v Strednej Amerike z Haiti (Hepting & Roth 1953), v Južnej Amerike z Čile (Wingfield et al. 2002), Uruguaja 
(CABI/EPPO, 2012), v Ázii z Japonska (Wikler & Gordon 2000), z Kórey (CABI/EPPO, 2012), v Afrike z Juhoafrickej 
republiky (Viljoen et al. 1994). Do roku 2005 neexistuje žiadny spoľahlivý záznam o výskyte huby v Európe. Španielsko 
je prvá európska krajina, kde bolo ochorenie potvrdené pred 10 rokmi (Landeras et al. 2005). Nedávno sa ochorenie 
usídlilo aj v Portugalsku (Bragança et al. 2009; cABI/ePPo, 2012). Ďalšie záznamy pochádzajú aj z Francúzska 
a Talianska (Carlucci et al. 2007; EPPO, 2004).
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Biológia a ekológia huby Gibberella circinata

Huba G. circinata napáda konáre borovíc, spôsobuje rakovinu kôry. Vážne napadnuté stromy trpia živicovými 
rakovinovými ložiskami na veľkých konároch a kmeni, ktoré majú za následok odumieranie koruny a v niektorých 
prípadoch odumretie celého stromu (Inman et al. 2008). Peritécia, ktoré sa ľahko vytvárajú v laboratórnych podmien-
kach, neboli pozorované v prírode, preto sa predpokladá, že askospóry nemajú veľký význam pri infekcii hostiteľa. 
Anamorfné štádium dominuje. Väčšina infekcií je spôsobovaná dvomi druhmi nepohlavných spór makrokonídiami a/
alebo mikrokonídiami, ktoré prenáša vietor alebo hmyz. Hmyz, vyskytujúci sa na napadnutých konároch (napr. Pityo-
phthorus, Ips, Conophthorus), na sebe nielen prenáša patogéna, ale môže vytvárať rany na kôre ako vhodné miesta 
pre vznik infekcie (Storer et al. 1997). Huba napáda vegetatívne aj generatívne orgány rastliny a príznaky sa môžu 
objaviť v ktoromkoľvek ročnom období. Ochorenie je najproblematickejšie v oblastiach s vlhkým a teplým podnebím 
(Inman et al. 2008). K infekcii dochádza ak je dostatočná atmosférická vlhkosť a relatívne teplo (Dwinell et al. 1985; 
Gordon 2006). Nízke teploty pôsobia obmedzujúco na vznik infekcie (Gordon et al. 2001; Inman et al. 2008). Pri 
miernych teplotách patogén prežíva 1 alebo viac rokov v infikovanom dreve. Spóry prežívajú v pôde od niekoľkých 
mesiacov do 1 roka a viac v závislosti od podmienok. Huba môže napádať semená borovíc vnútorne alebo je prítomná 
len na povrchu ako kontaminant (Barrows-Broaddus & Dwinell 1985; Storer et al. 1998). Mechanizmus infekcie semien 
je zatiaľ neznámy. Hýfy huby môžu prerastať z lézií na infikovaných konároch cez stopku šišiek do semien. Povrchovo 
môže k infekcii dôjsť vzduchom, keď je šiška otvorená.

morfológia huby gibberella circinata

Názov G. circinata pomenúva teleomorfné (pohlavné) štádium huby. Vytvára plodničky – peritéciá, ktoré obsahujú 
vrecká s askospórami. Peritécia zatiaľ neboli pozorované v prírode, ale ľahko sa vytvárajú v kultúrach na médiách. 
Sú tmavo purpurové až čierne, vajcovité až hruškovité, 332 – 396 – 453 × 288 – 337 – 358 µm veľké (Nirenberg & 
O‘Donnell 1998; Britz et al. 2002). Vo valcovitých vreckách sa nachádza 8 askospór, ktoré sú typicky 1-priehradkové, 
elipsovité až vretenovité.

Pre anamorfné (nepohlavné) štádium je charakteristická tvorba 2 druhov spór: makro- a mikrokonídie (Nirenberg 
& O‘Donnell 1998). Slúžia na šírenie huby v prirodzených podmienkach. Oba druhy spór sa vytvárajú na kultivačných 
médiách aj na prirodzenom substráte. Makrokonídie sú typicky 3-priehradkové, s mierne zaoblenou stenou, 32 – 48 × 
3,3 – 3,8 µm veľké, apikálna bunka sa zužuje smerom k brušnej strane a má zaoblený vrchol, bazálna bunka má slabý 
zárez na dorzálnej strane. Mikrokonídie sú typicky jednobunkové, ale môžu mať aj priehradku. Sú zvyčajne vajcovité, 
ale môžu byť často aj oválne alebo zriedka ohnuté. Mikrokonídie vznikajú na nepravých hlavičkách na vzdušných 
polyfialidách. 

Na kultivačných médiách vytvárajú vzdušné biele alebo slabo ružové mycélium. Opačná strana kultúry môže byť 
bezfarebná alebo vykazuje rôzne sfarbenie v závislosti na akom kultivačnom médiu izolát huby rastie a podmienkach 
kultivácie. V mycéliu sa ľahko vytvárajú výseky, ktoré sa u niektorých izolátov často rozlišujú vo farbe (CABI/EPPO 
2012).

tieto charakteristiky nie sú jednoznačné pre identifikáciu huby G. circinata od iných húb s anamorfným štádium 
Fusarium. Identifikácia musí byť podložená aj prítomnosťou charakteristických symptómov (jantárovo sfarbené, živicou 
presiaknuté pletivá pod kôrou), a zároveň aj izoláciou a kultiváciou huby. Correll et al. (1991) popísal špeciálne selek-
tívne médium (FS kultivačné médium) vhodné na izoláciu huby.

symptómy ochorenia

Huba spôsobuje rakovinové rany, ktoré obkolesia konáre. odkryté korene alebo aj celý kmeň borovíc často sú 
spojené s nápadným a mohutným výtokom živice (smolenie) ako reakcia na hubovú infekciu (Obrázok 1). G. circinata 
je huba šíriaca sa pôdou, a môže napádať semená (Storer et al. 1998). Huba môže spôsobovať aj hnilobu koreňov 
(Coutinho et al. 1997). 

Pri vysiatí infikovaných semien sa v prvých štádiách ochorenia pozoruje vädnutie semenáčikov. Neskôr huba 
typicky degeneruje hypokotyl na úrovni pôdy a semenáčiky kolabujú. k infekcii, ktorá sa prejaví nekrózou smerujúcou 
bazipetálne (od obalu semena cez kotyledóny smerom ku kmeňu), môže dôjsť aj po vyklíčení cez kotyledóny.
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Obrázok 1. rana na hlavnom kmeni spôsobená hubou Gibberella circinata na Pinus radiata, charakteristický 
príznak vytekanie a hromadenie živice v mieste infekcie, deformácia kmeňa

Zdrojom infekcie môžu byť aj spóry vyskytujúce sa v pôde. Napadnutie koreňového systému je najčastejšie pozoro-
vané na semenáčikoch v škôlkach alebo plantážach vianočných stromčekov, ale môže sa vyskytnúť aj na obnažených 
koreňoch starších stromov. Pri intenzívnej kolonizácií koreňového systému spôsobuje hnedé sfarbenie a rozpad kôry. 
Symptómy na nadzemnej časti nie sú zvyčajne zreteľné, kým huba nedosiahne koreňový krčok a neobkolesí kmeň. to 
potom vedie k jednotnej strate farby ihličia, ktoré najskôr bledne do nevýraznej zelenej, potom žltej a nakoniec hnedej 
farby (mŕtve ihličie). Živica je viditeľná na hlavnom kmeni blízko povrchu pôdy a odstránením kôry sa odhalí živicou 
presiaknutý floém, kambium a xylém s medovohnedým až tmavohnedým sfarbením (Obrázok 2) (CABI/EPPO 2012; 
EPPO 2004).

Obrázok 2. Priečny rez ranou spôsobenou hubou Gibberella circinata na Pinus radiata. Šípky naznačujú 
miesto infekcie kmeňa, kde v dôsledku infekcie hubou dochádza k odumretiu kambia, dôsledkom čoho 

nedochádza k tvorbe nových cievnych zväzkov a vznikajú deformácie v mieste rany 

Pri priamej infekcii spôsobuje huba symptómy na konároch alebo kmeňoch stromov všetkých vekových kategórií. 
tieto symptómy začínajú ako odumieranie kôry vedúce k obkoleseniu konára v mieste infekcie. Prvý symptóm je 
vädnutie ihlíc distálne od miesta infekcie, ktoré môžeme identifikovať na základe prítomnosti nahromadenej živice 
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na povrchu konára. Vädnúce ihličie stráca svoju lesklú zelenú farbu, stáva sa chlorotické, potom sa mení na červené 
a nakoniec hnedé, má sklon rýchlo a rovnomerne opadávať. Rýchlosť vývinu príznakov sa mení v závislosti na ročnom 
období a veku infikovaného konára. Na začiatku vegetačného obdobia môžu čerstvo vyrastené, zelené konáre vädnúť 
a stáčať sa na konci ako pastierska palica. Odlupujúca sa kôra v mieste infekcie odkrýva živicou presiaknuté pletivá 
s hnedým zafarbením. Jednotlivé infekcie nepostupujú veľmi ďaleko axiálne po infikovanom kmeni a ich vplyv je 
typicky obmedzený na konáre distálne od infekcie. choroba sa stupňuje, zintenzívňuje prostredníctvom opakovaných 
infekcií, ktoré môžu viesť k rozsiahlemu odumieraniu v korune a strate ihličia. Hoci prvé infekcie vznikajú zvyčajne 
blízko vrcholov konárov, vplyvom silného infekčného tlaku môžu byť napadnuté aj konáre s väčším priemerom a hlavný 
kmeň stromu. tento proces zrýchli odumretie stromu a obkolesenie hlavného kmeňa hubou často vedie k odumretiu 
vrcholca a v niektorých prípadoch k odumretiu celého stromu. Pri infekciách na kmeni stromu často dochádza k výdat-
nej produkcii živice, ktorá môže pokrývať veľkú plochu kôry (CABI/EPPO 2012; EPPO 2004).

Šišky na napadnutých konároch môžu byť tiež infikované a zastavia svoj rast skôr ako dosiahnu plnú veľkosť 
a zrelosť.

Príznaky na starších stromoch sa môžu zameniť s poškodením, ktoré spôsobuje huba Diplodia sapinea, aj preto je 
na identifikáciu potrebná aj izolácia.

spôsob šírenia ochorenia

Je identifikovaných niekoľko spôsobov šírenia ochorenia na nové miesta ako sú napríklad rastlinný materiál na 
účely rozmnožovania (semená, semenáčiky), drevo, rastlinný materiál na dekoratívne účely (vianočné stromy, konáre, 
šišky), pôda a iný substrát, prírodné prostriedky (hmyz, vietor) a ľudské aktivity (cestovanie, stroje). Medzinárodný 
obchod so živým rastlinným materiálom aj rastlinnými produktmi ohromne narastá a zosilňuje už vysoké riziko šírenia 
huby G. circinata do zatiaľ nepostihnutých regiónov a oblastí Európy (CABI/EPPO 2012; EPPO 2004).

G. circinata sa lokálne šíri vetrom a hmyzom. Podiel týchto vektorov na rozširovaní huby do nových oblastí nie je 
veľmi vysoký. Na veľké vzdialenosti môže byť prenášaná zásielkami semien alebo rastlinami určenými na výsadbu. 
V princípe môže byť prenášaná aj infikovaným drevom, najpravdepodobnejší je však prenos kusmi dreva z malých 
konárov a ich kôry, kde môžu prežívať spóry huby (CABI/EPPO 2012; EPPO 2004). 

ochrana

Na ošetrenie semien infikovaných G. circinata sa používa niekoľko fungicídov. Používanie chemikálií je v lesných 
porastoch veľmi obmedzené. Iné metódy, ako napríklad biologická ochrana, musia byť voči ochoreniu testované. Pred-
bežná štúdia demonštruje, že použitie horúcej vody s teplotou 51 – 52 °C po dobu 30 min, môže byť využité na zníženie 
kontaminácie semien P. radiata hubou G. circinata. chitosan, látka vyvolávajúca obrannú reakciu rastliny, stimuluje 
odolnosť v semenáčikoch borovíc, redukuje a odďaľuje rozvoj ochorenia. Za organizmy využiteľné v biologickej obrane 
sa považujú endofytické huby (Trichoderma spp.; Clonostachys spp.) a baktérie (Bacillus subtilis; Burkholderia spp.). 
Antifungálnu aktivitu voči G. circinata okrem toho vykazujú aj esenciálne oleje z Myrtaceae a ich komponenty (CABI/
EPPO 2012; EPPO 2004).

Odporúča sa používať čisté semená a uprednostňovať semená miestneho pôvodu. Treba sa vyhýbať poškodeniu 
stromov a prehnojovaniu. Všeobecne treba udržiavať dobrú hygienu porastu (CABI/EPPO 2012; EPPO 2004).

V rámci druhov rodu Pinus sú pozorované výrazné rozdiely v náchylnosti, ale aj v rámci druhu (napr. P. radiata) 
rozdiely v náchylnosti populácií umelo vysádzaných a prirodzene regenerovaných (Storer et al. 2002).

poďakovanie

Príspevok vznikol vďaka finančnej podpore projektu MVTS Pinestrenght a projektu VEGA 2/0069/14.

Aktuálne problémy v ochrane lesa

[ 84 ] Adamčíková, k. a kol.:

Zbornik_APOL_2016.indb   84 11.1.2016   13:33:26



literatúra

Barrows-Broaddus, J., Dwinell, L. D., 1985: Branch dieback and cone and seed infection caused by Fusarium moniliforme var. 
subglutinans in a loblolly pine seed orchard in South Carolina. Phytopathology, 75:1104–1108.

Bragança, H., Diogo, E., Moniz, F., and Amaro, P., 2009: First report of pitch canker on pines caused by Fusarium circinatum 
in Portugal. Plant Dis., 93:1079–1079.

Britz, H., Coutinho, T. A., Wingfield, M. J., Marasas, W. F. O. 2002: Validation of the description of Gibberella circinata and 
morphological differentiation of the anamorph Fusarium circinatum. Sydowia, 54:9–22. 

Britz, H., Coutinho, T. A., Gordon, T. R., Wingfield, M. J., 2001: Characterisation of the pitch canker fungus, Fusarium circina-
tum, from Mexico. South African Journal of Botany, 67(4):609–614.

cABI/ePPo, 2012. Gibberella circinata. [Distribution map]. Distribution Maps of Plant Diseases, No.October. Wallingford, UK: 
CABI, Map 753 (Edition 2).

carlucci, A., colatruglio, l., Frisullo, S. 2007: First report of pitch canker caused by Fusarium circinatum on Pinus halepensis 
and P. pinea in Apulia (Southern Italy). Plant Disease, 91: 1683.

Coutinho, T.A., Wingfield, M. J., Viljoen, A., Britz, H., Marasas, W. F. O., 1997: Pitch canker of pines: a Southern African per-
spective. In Prochazkova, Z., Sutherland, J. R. (eds.): Proceedings of the ISTA Tree Seed Pathology Meeting, 9–11 October 
1996, Opocno, Czech Republic, International Seed Testing Association, Zurich (CH), p. 29–35.

Correll, J. C., Gordon, T. R., McCain, A. H., Fox, J. W., Koehler, C. S., Wood, D. L., Schultz, M. E., 1991: Pitch canker disease in Ca-
lifornia: pathogenicity, distribution, and canker development on Monterey pine (Pinus radiata). Plant Disease, 75:676–682.

Dwinell, L. D., Barrows-Braddus, J. B., Kuhlman, E. G., 1985: Pitch canker: a disease complex of southern pines. Plant Disease 
69:270–276.

Dwinell, L. D., 1999: Global distribution of the pitch canker fungus. In Devey, M.E., Matheson, A.C., Gordon, T.R. (Eds.): Current 
and Potential Impacts of Pitch Canker in Radiata Pine, Proceedings of the IMPACT Monterey Workshop, Monterey, CA, USA: 
CSIRO Australia, p. 54−57.

EPPO, 2004: Data sheet of quarantine pests Gibberella circinata. oePP/ePPo, Bulletin oePP/ePPo Bulletin, 35:383–386.

Gordon, T. R. 2006. Pitch canker disease of pines. Phytopathology, 96:657–659.

Gordon, T. R., Storer, A. J., Wood, D. L., 2001: The pitch canker epidemics in California. Plant Disease, 85:1128–1139.

Guerra-Santos, J. J., 1999. Pitch canker on Monterey pine in Mexico. In: Devey, M. E., Matheson, A. C., Gordon, T. R. (eds.): 
Current and Potential Impacts of Pitch Canker in Radiata Pine, Proceedings of the IMPACT Monterey Workshop, Monterey, 
CA, USA: CSIRO Australia, p. 58–61.

Hepting, G. H, Roth, E. R, 1946: Pitch canker, a new disease of some southern pines. Journal of Forestry, 44:742–744.

Hepting, G. H., Roth, E. R., 1953: Host relations and spread of the pine pitch canker disease. Phytopathology, 43:475.

Inman, A. R., Kirkpatrick, S. C., Gordon, T. R., and Shaw, D. V., 2008: Limiting effects of low temperature on growth and spore 
germination in Gibberella circinata, the cause of pitch canker in pine species. Plant Dis., 92:542–545.

Landeras, E., García, P., Fernández, Y., Braña, M., Fernández-Alonso, O., Méndez-Lodcs, S., Pérez-Sierra, A., León, M., Abad-
-Campos, P., Berbegal, M., Beltrán, R., García-Jiménez, J., Armengol, J., 2005: Outbreak of pitch canker caused by Fusa-
rium circinatum on Pinus spp. in northern Spain. Plant Disease, 89:1015.

McCain, A. H., Koehler, C. S., and Tjosvold, S. A., 1987: Pitch canker threatens California pines. Calif. Agric., 41:22–23.

Nirenberg, H. I., O’Donnell, K., 1998: New Fusarium species and combinations within the Gibberella fujikuroi species complex. 
Mycologia, 90:434–458.

Storer, A. J., Bonello, P., Gordon, T. R., Wood, D. L., 1999: Evidence of resistance to the pitch canker pathogen (Fusarium circi-
natum) in native stands of Monterey pine (Pinus radiata). Forest Science, 45:500–505.

Storer, A. J., Gordon, T. R. Clark, L., 1998: Association of the pitch canker fungus, Fusarium subglutinans f.sp. pini, with monte-
rey pine seeds and seedlings in California. Plant Pathology, 47:649–656.

Storer, A. J., Gordon, T. R., Wood, D. L., Bonello, P., 1997: Pitch canker disease of pines: current and future impacts. Journal of 
Forestry, 95:21–26.

Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci

[ 85 ]Gibberella circinata nová karanténna huba poškodzujúca borovice v lesných škôlkach aj porastoch

Zbornik_APOL_2016.indb   85 11.1.2016   13:33:26



Storer, A. J., Wood, D. L., Gordon, T. R., 2002: The epidemiology of pitch canker of Monterey pine in California. Forest Science, 
48:694–700.

Viljoen, A., Wingfield, M. J., Marasas, W. F. O., 1994: First report of Fusarium subglutinans f.sp. pini on pine seedlings in South 
Africa. Plant Disease, 78:309–312.

Wikler, K., Gordon, T. R., 2000: An initial assessment of genetic relationships among populations of Fusarium circinatum in 
different parts of the world. Canadian Journal of Botany, 78(6):709–717.

Wingfield, M. J., Jacobs, A., Coutinho, T. A., Ahumada, R., Wingfield, B. D., 2002: First report of the pitch canker fungus, Fusa-
rium circinatum, on pines in Chile. Plant Pathology, 51(3):397. 

mgr. katarína Adamčíková, Phd., Ing. emília ondrušková, Phd., mgr. Zuzana Hečková, Phd. 

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín, Akademická 2, 949 01 Nitra, 
e-mail: katarina.adamcikova@savzv.sk, ondruskova@savzv.sk, heckova@savzv.sk

Ing. Valéria longauerová, Phd., Ing. miriam maľová, Phd.

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 2175/22, 
960 92 Zvolen, e-mail: lonauerova@nlcsk.org, malova@nlcsk.org

Aktuálne problémy v ochrane lesa

[ 86 ] Adamčíková, k. a kol.:

Zbornik_APOL_2016.indb   86 11.1.2016   13:33:26



PAuLoWniA – PotEnCiáL A riziká PEstoVAniA nA sLoVEnsku
Miriam Maľová • Jaroslav Jankovič • Katarína Sujová • Valéria Longauerová 
Marta Mútňanová 

Úvod

Strom paulownia (Paulownia tomentosa, Syn.: Paulownia imperialis, čeľaď Paulowniaceae), v Číne nazývaný “tong 
Pao” alebo “Paulownia Imperial” a v Japonsku známy ako “Kiri”, čo v japončine znamená „Strom Princezná” sa v po-
slednom období dostáva i do nášho povedomia. Pôvodná paulownia, jej modrý kvet, je symbolom predsedu vlády 
Japonska. rad vychádzajúceho slnka ako najvyššie štátne vyznamenanie Japonska udeľované v rôznych oblastiach 
vedy a kultúry paulownie. Taktiež sa tento znak nachádza aj na Zlatej imperiálnej pečati Japonska. Stromy paulownia 
majú svoj pôvod v ázii, hlavne v Číne a Japonsku, kde sú veľmi cenené. Vedecký názov “Paulownia” dostal strom na 
počesť dcéry ruského cára Pavla I., s odkazom na meno ruskej princeznej. Vojvodkyňa Anna Pavlovna z Holstein-Got-
torp-Romanov (1795–1865), kráľovná Holandska (1840–1849). Z tohto dôvodu sa dnes v angličtine používajú termíny 
„Strom Cisárovná“, „Kráľovský strom“ alebo „Strom Princezná”. Pôvodná, divorastúca drevina, rástla ako stredne vyso-
ký strom (asi 15 m vysoký), avšak systematickým krížením a šľachtením bolo vytvorených množstvo klonov, z ktorých 
viaceré dosahujú v dospelosti výšku 25 – 30 m, pričom ročné prírastky dokážu byť aj 2,5 až 3 metre.

Paulownia, resp. jej vyšľachtené klony sa pre svoj ultra rýchly rast stávajú postupne jednotkou na trhu (medzi ener-
getickými rastlinami) obnoviteľných zdrojov energie. V príspevku uvádzame aký je podľa našich súčasných poznatkov 
potenciál, ale i riziká jej pestovania v podmienkach Slovenska a taktiež sumarizujeme informácie o možnostiach pes-
tovania paulownie z pohľadu  všeobecne záväzných právnych predpisov.

Paulownia – základné informácie

Vo východnej Ázii je prirodzene rozšírených sedem druhov rodu Paulownia (Paulowniaceae). Pôvodný areál rozšíre-
nia P. tomentosa (Thunb.) Steud. predstavuje Centrálna a Západná Čína (Zhao-Hua et al. 1986; Roloff & Bärtels 1996). 
do Strednej európy bola P. tomentosa introdukovaná v roku 1834 (Kiermeier 1977) ako okrasný strom. 

V súčasnosti o výskyte P. tomentosa v Strednej európe literatúra ponúka nasledujúce informácie. V Nemecku sa 
v poslednej dobe výrazne uvedený druh rozšíril najmä vo veľkých mestách, pozdĺž železníc a lokálne v oblasti Porúria 
a Severnom Porýnií – Vestfálsku, v ostatných častiach Nemecka je výskyt P. tomentosa zriedkavý (Adolphi 2001; 
Haeupler et al. 2003; Keil & Loos 2004, 2005). Vo Švajčiarsku je P. tomentosa zaradená v zozname nepôvodných, 
inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín ako „príležitostný“ druh (Wittenberg 2005). Landolt (1993) uvádza, že 
v Zürichu sa šírenie uvedeného druhu začalo v roku 1985, a krátko nato bol druhu označený ako „rýchlo šíriaci sa 
druh“. V Severnom Taliansku, v provincii Južné Tirolsko, bola len nedávno zaznamenaná populácia P. tomentosa 
(Wilhalm et al. 2002). V Českej republike je P. tomentosa uvádzaná ako „zriedkavý invázny druh“ (Pyšek et al. 2002). 
V Maďarsku je druh zaradený do zoznamu „príležitostne inváznych rastlín“ (Botond & Botta-Dukát 2004).

Aká je situácia na území Slovenska? Mártonfi (1997) uvádza, že na Slovensku sa P. tomentosa pestuje približne 
od roku 1870 ako okrasný strom a v súčasnosti počet dospelých jedincov pestovaných väčšinou v parkoch len o málo 
presahuje počet 100 kusov na celom území. Barančok et al. (1999) udávajú zase ako jednu z prvých paulownií vysa-
dených na Slovensku P. plstnantú vysadenú v Zámockom parku v Hlohovci, pričom jej vek sa odhaduje na 200 rokov 
(výška 12 m, obvod kmeňa 441 cm, šírka koruny 6 m). Gojdičová et al. (2002) v Zozname nepôvodných, inváznych 
a expanzívnych cievnatých rastlín zaraďujú P. tomentosu (Thunb.) Steud. medzi často splaňujúce taxóny. 
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Benčať v roku 1979 upozorňuje na prirodzené zmladzovanie paulownie samovýsevom a Hajdúk už v roku 1988 
na spontánne rozširovanie v teplejších polohách Slovenska. Feráková (1992) uvádza lokality spontánneho výskytu 
v Bratislave, považuje druh za neofyt dendroflóry Slovenska patriaci k najčastejším druhom spontánne sa šíriacich ad-
ventívnych drevín v Bratislave – Starom meste a na iných lokalitách teplej klimatickej oblasti Slovenska. Podľa autora 
Mártonfiho (1997) najviac lokalít P. tomentosa leží v planárnom až v submontánnom stupni v teplejších oblastiach 
na území západného Slovenska, na východe v okolí Spišskej Novej Vsi, Rožňavy, Prešova, Trebišova a Michaloviec. 

Napriek potenciálnej invazívnosti sa dva staršie jedince druhu Paulownia tomentosa nachádzajú aj v katalógu 
chránených stromov Slovenska a to pod evidenčným číslom 93 paulownia v Leviciach a pod evidenčným číslom 211 
paulownia v Bratislave (http://stromy.enviroportal.sk/).

Pôvodný strom P. tomentosa je 10 – 20 m vysoký, s guľovitou riedkou korunou. kôru má hladkú, hnedastosivú 
alebo sivú, s veľkými, červenkastožltými lenticelami, mladé konáriky sú hrdzavohnedo plstnaté, neskôr lysavejúce. 
Púčiky sú plstnaté, s nápadnými listovými jazvami. listy má opadavé, protistojné, stopkaté, stopky husto chlpaté, sú 
až 35 cm dlhé. Čepeľ je 15 – 30 (40) × 15 – 30 cm veľká, široko vajcovitá až srdcovito vajcovitá, so srdcovitou bázou, 
na okraji celistvookrajová alebo 3-laločná, na vrchole končistá, na líci spočiatku zelená alebo tmavozelená, zamatovo 
chlpatá, matná, na rube husto sivo plstnatá. Súkvetie tvorí mnohokvetá vzpriamená metlina, dlhá 20 – 35 cm. Vreteno 
a púpätá sú hrdzavo chlpaté. Kvety má veľké, voňavé, ružovej až bledomodrofialovej farby. Kvitne v máji až júni, pred 
vypučaním listov. Plodom je drevnatejúca, dvojpuzdrová mnohosemenná tobolka, veľká 2 – 4 × 1,5 – 2,0 cm, s nasa-
denou úzkou špičkou.

V dnešnej dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na hľadanie energetických plodín a výskumy v oblasti alternatívnej 
energie sa zameriavajú takmer na všetko, s čím by bolo možné nahradiť miznúce sa energetické rezervy na Zemi. 
takýto potenciál nachádzajú i v šľachtenom cisárskom strome vzhľadom na jeho rýchly rast, a s tým súvisiacu veľkú 
produkciu dreva v krátkom čase. dostupné informácie hovoria o troch základných typoch stromu paulownia, a to 
o pôvodnom (divom, prírodnom) type, prírodnom a čiastočne kríženom type a posledným je kontrolovane krížený typ, 
s ktorými sa stretávame i na našom trhu.

Pôvodne existovalo päť základných divokých typov, a to P. albiphloea ZHZhu sp.nov, P. photeinophylla, P. catal-
pifolia Gong Tong, P. fargesii Franch a P. kawakamii Ito. Predstavujú divo rastúce typy, ktoré sa vyskytujú izolovane 
v malých skupinách v rôznych oblastiach Číny. Nie sú vhodné pre pestovanie na plantážach, nakoľko vlastnosti a para-
metre divo rastúcich paulownií sú veľmi odlišné. rastom nie sú veľmi veľké, ale majú bohaté kvetenstvo a veľké listy.

Prírodný a čiastočne krížený typ paulownií sa objavil v Ázii v 70 – 80. rokoch 20 storočia po cielenej a dlhodobej 
umelej aklimatizácií. Vznikli tak štyri typy polodivých paulownií: P. fortunei Hemsl, P. elongata SYHu, P. catalpifolia 
Gong Tong, P. tomentosa (Thunb.) Steud. Opakovaným umelým rozmnožovaním sa u týchto typov získali už požado-
vané vlastnosti, napríklad sa utlmili choroby a posilnili sa ich rastové charakteristiky. Avšak ani tieto typy neboli a nie 
sú vhodné pre pestovanie na plantážach.

Od 80. rokov sa v Číne venovali štúdiu divokých a polodivokých typov paulownií a vyvinuli hybridy – kontrolovane 
krížené typy paulownií, a to C020 (Paulownia fortunei), c125 (Paulownia elongata), PH01 (hybridy Paulownia), PS01 
(z klonu Paulownia fortunei), C001 (Paulownia fortunei) a C161 (Paulownia tomentosa). Krížením umelého výberu 
druhov tak vznikli klony, silných jedincov odolných voči extrémnym podmienkam prostredia, hnilobám a plesniam, 
a ktoré dosahujú aj vysoký výnos kvalitného dreva.

Na Slovensku sú v súčasnosti našimi i zahraničnými firmami ponúkané na pestovanie  viaceré klony ako „Pau-
lownia Shan Tong“ (Fortunei × Tomentosa), ktorá je v Nemecku registrovaná ako „Nordmax21“, ďalej Paulownia 
„Clone In Vitro R 112“ (nazývaným aj Oxytree), klon registrovaný Španielmi, „CFI“ čo je Írsky registrovaný hybrid, resp. 
Paulownia Shan Dong Royal Hybrid 9501, 9502, 9503 a Paulownia Pao Tong Z07, Z07-1 (Fortunei × Tomentosa ×x 
kawakami), tzv. „superhybrid“. Pre naše podmienky prichádzajú do úvahy aj ďalšie klony, selektované a registrované 
bulharskou firmou BioTree (Belissia, Oxi, Paulemi), z ktorých sa dnes vo veľkom rozsahu zakladajú plantáže vo viace-
rých balkánskych krajinách.

Aké sú sú produkčné schopnosti klonov paulownií?

Základné informácie propagované šíriteľmi jednotlivých klonov paulownií v informačných materiáloch dostupných 
na mnohých internetových stránkach hovoria o nich ako o „stromoch, ktoré ich pestovateľom zabezpečia investíciu do 
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budúcnosti“. Aký je teda potenciál uvedených klonov, a ktoré vlastnosti ich predurčujú byť na popredných miestach 
na trhu medzi energetickými rastlinami?

Všetky druhy a klony rodu Paulownia patria medzi tzv. rastliny C4. Sú to hlavne tropické a subtropické rastliny 
a niektoré jednoklíčnolistové rastliny napr. kukurica, proso ale aj cukrová trstina. C4 rastliny majú odlišnú anatomickú 
stavbu listu ako väčšina rastlín mierneho pásma (tzv. C3 rastliny). Majú 2 druhy chloroplastov – mezofylové a 
chloroplasty pošiev cievnych zväzkov, čo umožňujú ekonomickejšie využitie CO

2
.

Paulownie sú rýchlorastúce dreviny, ktoré sú charakteristické najmä veľkými listami, ktoré veľmi efektívne 
umožňujú asimiláciu slnečnej energie (C4 fotosyntéza) a taktiež  sa veľkou mierou podieľajú na uskladnení CO

2
, čo 

môže významne prispievať aj k zmierňovaniu klimatických zmien pri globálnom otepľovaní. Dokážu rásť v extrémnych 
podmienkach, pričom teplotný rozsah pre pestovanie jednotlivých klonov paulownií sa udáva od –33 do +48 °C, ročný 
úhrn zrážok okolo 500 mm a pH pôdy od 5 do 8,9. Dreviny majú hlboký koreňový systém, napríklad pri španielskom 
klone R112 (Oxytree) sa udáva, že koreňový systém dosahuje až do hĺbky 9 metrov.

Stromy paulownie možno pestovať, podľa druhu odrody, na produkciu dreva alebo špeciálne len na výrobu bio-
masy. Po zrezaní kmeňa stromu vyrastú zo zostávajúceho pňa a koreňa nové výmladky, pričom po vyjednotení je 
nový kmeň stromu schopný plnohodnotne nahradiť pôvodný strom. Výmladky dosahujú ešte rýchlejší rast, vzhľadom 
k existencii fungujúceho veľkého koreňového systému. Podľa propagačných materiálov má mať napríklad klon Oxytree 
už v 3. roku obvod kmeňa 80 – 85 centimetrov a v 6. roku má dosahovať priemer kmeňa 35 centimetrov a výšku 
16 metrov. Šíritelia uvedených klonov uvádzajú taktiež informáciu, že v priebehu 6 – 7-ročného rastového cyklu možno 
speňažiť spracovanie listov a konárov na biomasu a po ukončení rastu vyťažiť a speňažiť drevo, pričom takýto cyklus 
možno opakovať až 3-krát po dobu 20 rokov a nakoniec je potom možné speňažiť aj samotný koreň.

Dôležitým ekonomickým aspektom pestovania je využívanie klonov paulownií ako zdroja úžitkového a palivového 
dreva, biomasy a krmiva. okrem rýchleho rastu sa vyznačujú aj vysokou kvalitou dreva, ktoré je ľahké, ale pomerne 
tvrdé (nazývané aj hliníkom medzi drevinami). Produkcia dreva uvádzaná na webových stránkach sa pohybuje od 0,4 
až do 0,6 m3 dreva z 5 – 7-ročného stromu. Popularitu tohto dreva na svetom trhu zabezpečila jeho rozmerová stálosť 
a vysoká hodnota vznietenia. Priemerná hustota dreva je okolo 0,35 g.cm–3, ľahko sa suší vzduchom, bez závažných 
korozívných vád pri sušení. Má vysoký pomer pevnosti na hmotnosť, nízky koeficient zmrštenia, nekriví sa a ani ne-
praská. Je odolné voči hnilobe. Drevo je ľahké a pritom mimoriadne pevné, dobre opracovateľné, väčšinou bezuzlové, 
s hodvábnym leskom. Využitie nachádza v stavebníctve, v stolárstve, na výrobu nábytku, hudobných nástrojov, stavbu 
lodí, lietadiel, papiera, preglejok, atď. Drevo paulownie sa predáva tiež pre špeciálne výrobky z masívneho dreva, OSB 
dosky, dyhy a buničiny na výrobu jemného papiera, biomasy (palivo) atď. Vysoký dopyt po dreve paulownie je predo-
všetkým v Ázii, ale viaceré internetové zdroje predpovedajú v najbližších rokoch rapídny nárast dopytu po tomto dreve 
aj v Európe (napr. http://www.forestry-investment.eu/hardwoods/information-paulownia/).

Vedľajším produktom sú veľké listy, ktoré môžu slúžiť jednak ako krmivo pre domáce zvieratá (napríklad hovädzí 
dobytok, pštrosy, zajace) a jednak ako náhrada chemických hnojív pôdy, a to vďaka vysokému obsahu bielkovín 
a dusíka v listoch. Listy sú v mladosti veľké, neskôr menšie a údajne odpudzujú hmyz, najmä komáre. V literatúre sa 
uvádza, že 10 rokov starý strom dokáže vyprodukovať až 30 kg suchého lístia ročne a 400 kg mladých konárov, ktoré 
je potrebné olamovať do požadovanej výšky, a tie môžu slúžiť na výrobu biomasy. Koreň, ktorý sa po ukončení plantáže 
vyberá, je využívaný výrobcami hudobných nástrojov a športových náradí. Kvety paulownií sú veľké (20 – 30 cm), 
silne voňajúce, bohaté na peľ a medonosné, čiže uplatnenie nachádza i z včelárskeho hľadiska.

Keďže na Slovensku nemáme k dispozícii dostatok exaktných poznatkov o produkčnom potenciáli paulownie, pra-
covníci Národného lesníckeho centra na jeseň roku 2015 navštívili jedno, dvoj a trojročné plantáže hybridného klonu 
paulownie v Srbsku v okolí mesta Subotica (Vojvodina), ktoré realizovala firma A&S UNION D.O.O. Subotica (http://
www.asunion.rs/). Prírodné podmienky navštívených lokalít sú porovnateľné s podmienkami nížinných oblastí Slo-
venska. rastový potenciál klonu paulownie „Belissia“ v týchto podmienkach ilustruje nasledujúca fotodokumentácia.
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Pri návšteve všetkých troch lokalít plantáží v Srbsku sme veľkú pozornosť venovali aj sledovaniu znakov prípad-
ného invazívneho správania sa pestovaného klonu paulownie (prítomnosť výmladkov, resp. semenáčikov) v časovom 
horizonte asi 2 – 4 roky od založenia plantáže  sme zatiaľ takýto prejav na žiadnej navštívenej lokalite nezaznamenali. 
Podľa toho, čo sme mali možnosť vidieť, drevina začína vytvárať kvety už na dvojročnom dreve, ale vzhľadom k tomu, 
že najstarší porast, ktorý sme navštívili mal iba trojročné kmene, nedovolíme si zatiaľ vyššie uvedené konštatovanie 
zovšeobecňovať.

Obrázok 2. Obvod kmienkov (26 cm) 1-ročných 
paulownií na lokalite mišičevo

Obrázok 1. Jednoročná plantáž paulownie v lokalite Mišičevo

Obrázok 3. Dvojročná plantáž paulownie v lokalite Čantavir Obrázok 4. dvojročný kmeň 
paulownie v lokalite Čantavir

Obrázok 5. Obvod dvojročného kmeňa (38 cm) v prsnej 
výške (1,3 m) paulownie v lokalite Čantavir

Obrázok 6. Trojročná plantáž paulownie v lokalite Bačka Topolar
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Aké možné riziká prináša so sebou pestovanie paulownií?

Informácie, ktoré majú možnosť záujemcovia o pestovanie paulownií získať v rôznych informačných materiáloch, 
dostupných v podobe propagačných letákov alebo na internetových stránkach, neuvádzajú potenciálne riziká, ktoré 
môžu vzniknúť ich pestovaním v podmienkach Slovenska. Podľa dostupných poznatkov a informácií získaných pri 
našej návšteve firmy A&S UNION D.O.O. od jej vlastníkov, možno potenciálnych záujemcov o pestovanie paulownie 
upozorniť, že hlavným rizikom pre jej pestovanie je výber vhodného stanovišťa a dodržanie správnej technológie 
pestovania (agrotechniky). 

Paulownia sa odporúča pestovať v polohách do nadmorskej výšky 700 m nad morom. Drevina nie je síce veľmi 
citlivá na typ pôdy, ale je dôležité, aby pôda bola hlboká a dostatočne odvádzala vodu. Nevyhovujú jej ťažké ílovité 
pôdy ani veľmi kyslé pôdy. Stromy potrebujú veľa svetla. Paulownii neprospieva vysoká hladina podzemnej vody, jej 
hladina by mala byť aspoň 1,5 m pod povrchom pôdy. Vzhľadom k vysokým nárokom na vodu, najmä v prvých troch 
rokoch po vysadení je potrebné zabezpečiť zavlažovanie mladých rastlín. Staršie rastliny by po vytvorení mohutného 
a hlbokého koreňového systému mohli byť pestované už bez závlahy. Pred vysádzaním sa odporúča pôdu poorať 
a prihnojiť – najlepšie dobre vyzretým maštaľným hnojom. Pri výsadbe sadeníc je vhodné do každej jamky pridať 
hydrogél, resp. prípravok s mykorízou. Dôležité je tiež dodržať správny spon – podľa toho či ide o plantáž na produkciu 
dreva, kde sa odporúča spon minimálne 4 × 4 m (maximálne 620 jedincov na 1 ha) alebo plantáž na biomasu, kde 
sa počíta s hustotou 3 000 – 3 500 jedincov na 1 ha pri rozostupe napr. 3,3 × 1 m. 

V prípade klonov pestovaných na produkciu dreva sa v nasledujúcom roku po výsadbe (koncom marca, resp. 
začiatkom apríla) celý kmienok (bez ohľadu na jeho veľkosť) zreže vo výške max. 1 – 2 cm nad terénom a rana sa 
ošetrí štepárskym voskom. Rastlina vytvára viacero výmladkov, z ktorých sa približne po 1 mesiaci od ich objavenia 
ponechá najsilnejší a ostatné sa odstránia. Na ponechanom kmienku sa počas jeho rastu priebežne vylamujú bočné 
výhonky (podobne, ako napr. u kolíkových paradajok), aby sa do požadovanej výšky dosiahol priebežný kmeň bez 
bočných vetiev. Ku spomaleniu rastu stromov môže viesť i koreňová konkurencia burín, preto je potrebné burinu 
obmedzovať čo najskôr po výsadbe a často ešte aj v 2. roku pestovania. Najúčinnejšou metódou je kombinácia che-
mickej a mechanickej kontroly burín. 

V materiáli „Value for cultivation and use testing of the Clon in Vitro 112 (VUC), technical report (2013)“ sa tiež 
uvádza, že „Oxytree“ je možné ťažiť minimálne 3 a maximálne 5-krát bez jeho „preplantážovania“, tzn. že jeden je-
dinec má vhodné drevo pre ekonomické využitie len počas tohto obdobia, t. j. 14 až 22 rokov. Dĺžka tohto obdobia 
závisí od konkrétnych podmienok lokality. Tu je na mieste otázka, čo ďalej s takou lokalitou, po ukončení plantážova-
nia. Plochu treba vyklčovať a vrátiť do využívania na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Doterajšie skúsenosti 
s výsadbami rýchlorastúcich drevín (topoľov alebo vŕb) však poukazujú na to, že tieto plochy často ostávajú následne 
ponechané svojmu osudu, bez záujmu investorov, porasty sa výrazne zahusťujú a dochádza k degradácii lokality. 

Ako je teda možné odstrániť Paulowniu, resp. jej klony, z plochy? Nateraz nemáme v podmienkach Slovenska 
priamu skúsenosť. K dispozícii sú máme iba poznatky z literatúry, ktoré sa navyše týkajú P. tomentosa. Napríklad 

Obrázok 7. trojročný kmeň paulownie 
v lokalite Bačka topola

Obrázok 8. Obvod trojročného kmeňa (63 cm) v prsnej 
výške (1,3 m) paulownie v lokalite Bačka Topola
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klon „Oxytree“ má podľa dostupných údajov vysokú schopnosť regenerácie a jeho prípadné odstránenie z lokality nie 
je vôbec jednoduché. Zástupca spoločnosti Carbon Solutions s. r. o., Špitálska 2905, 945 01 Komárno, propagujúcej 
klon „Oxytree“ na Slovensku uvádza informáciu, že na odstránenie stromu je potrebné preseknutie koreňa minimálne 
v hĺbke 1 metra pod zemou s následnou aplikáciou herbicídu. Takýto zásah by pri väčších porastoch mohol byť po-
merne nákladný a mohol by mať nepriaznivé dôsledky na pôdu ale aj podzemné vody.

Ďalším potenciálnym rizikom je prípadné invazívne správanie sa pestovaných klonov paulownie. V propagačných 
materiáloch sa síce uvádza, že klony majú neklíčivé semená a teda sú neinvazívne, avšak táto vlastnosť bola testova-
ná len približne 10 rokov, pričom na Slovensku sa takéto testovanie zatiaľ nerealizovalo. Keďže aj klony tvoria kvety a 
plody, je hypoteticky možné aj ich opelenie peľom z druhu Paulownia tomentosa, ktorý sa na území Slovenska pestuje 
ako okrasná drevina v parkoch a dokáže na našom území splanievať, tzn. šíriť sa do okolia. Už bolo zaznamenané 
jeho šírenie v Bratislave, v prístavoch na Dunaji, v Piešťanoch a z arboréta Mlyňany druh prenikol aj do priľahlého 
lesného porastu. V susednom Rakúsku sa sleduje šírenie druhu a výsledky boli publikované už v roku 2007 (Essl 
2007). Nie je preto možné vylúčiť riziko, že po opelení druhom P. tomentosa nebudú niektoré semená klíčivé, čo by 
aj v prípade len niekoľko percentnej klíčivosti umožnilo šírenie druhu aj mimo pôvodne vysadené lokality. Potvrdenie, 
resp. vylúčenie takéhoto rizika si vyžaduje viacročné testovanie. Rovnako tak je potrebné aj sledovanie prípadnej ko-
reňovej výmladnosti (napr. pri narušení koreňového systému pri mechanickom odstraňovaní buriny medzi vysadenými 
jedincami), keďže všetky známe klony je možné veľmi dobre množiť aj koreňovými odrezkami.

V neposlednom rade je potrebné vziať do úvahy aj prípadné poškodzovanie porastov biotickými, alebo abiotickými 
škodlivými činiteľmi, čo tiež môže predstavovať značné riziko.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že založenie porastu, nevyhnutná agrotechnika, ako aj následná likvi-
dácia plantáže sú pomerne nákladné a keďže nepoznáme zatiaľ produkčné schopnosti klonov Paulownie v našich 
podmienkach, ani ceny takéhoto dreva, resp. biomasy na našom trhu, potenciálnym rizikom môže byť aj návratnosť 
takejto investície.

možnosti pestovania paulownie z pohľadu všeobecne záväzných právnych predpisov

Z pohľadu platnej legislatívy treba možnosti komerčného pestovania vysokoprodukčných rýchlorastúcich klonov 
Paulownie zameraného na produkciu dreva, resp. biomasy rozlíšiť na pestovanie na lesnej pôde a na poľnohospodár-
skej pôde.

Pestovanie drevín a ich klonov v lesných porastoch (teda na lesnej pôde) na Slovensku upravuje zákon č. 138/2010 
Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli. Príloha číslo 1 k tomuto zákonu uvádza zoznam druhov lesných drevín a ich 
krížencov určených na umelú obnovu lesa a zalesňovanie a na iné lesnícke účely. Druhy ani klony rodu Paulownia v tomto 
zozname nie sú uvedené a teda podľa tohto zákona ich nie je možné v súčasnosti pestovať na lesnej pôde. Prípadné zaradenie klonov 
paulownie do zoznamu druhov lesných drevín a ich krížencov by bolo možné až po realizácii testovania a celého 
procesu uznávania zdroja lrm, ktoré sú v zmysle citovaného zákona v kompetencii Národného lesníckeho centra. 
Takýto proces, v zmysle zák. č. 138/2010, § 8 Uznávanie zdrojov, ods. 7, realizuje Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR poverená osoba na základe žiadosti správcu zdroja. Treba povedať, že do dnešného dňa NLC 
nemá vedomosť o takejto požiadavke.

Ďalšou možnosťou je pestovanie klonov paulownie ako porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej 
pôde. To primárne upravuje zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, konkrétne § 18a 
rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde. Na účely tohto zákona sa rýchlorastúcou drevinou na poľnohos-
podárskej pôde rozumie porast rýchlorastúcej dreviny na produkciu drevnej biomasy na ploche väčšej ako 1 000 m2 
najviac na 20 rokov. Porast rýchlorastúcej dreviny možno založiť na poľnohospodárskej pôde, ktorá je zaradená podľa 
kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do piatej až deviatej kvalitatívnej skupiny alebo na poľnohospodárskej 
pôde kontaminovanej rizikovými látkami, o ktorej orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodol podľa § 8 ods. 
5, alebo na poľnohospodárskej pôde zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do tretej alebo 
štvrtej skupiny kvality, ak sa poľnohospodárska pôda nachádza v záplavovom území, je zamokrená alebo je vystavená 
veternej erózii. Treba zdôrazniť, že porast rýchlorastúcej dreviny nemožno založiť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú 
v treťom až piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny (v zmysle § 14 až 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny). Zároveň sa podľa §7b ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. pre pozemky v prvom a druhom stupni územ-
nej ochrany, v prípade klonov paulownie (ako nepôvodnej rastliny), vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým 
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podľa § 67 písm. e toho istého zákona je okresný úrad v sídle kraja. Pre úplnosť informácií zo všeobecne záväzných 
predpisov treba dodať, že podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny, druhy rodu Paulownia (vrátane jej klonov) sa nenachádzajú ani v zozname inváznych rastlín 
(§2) ani v zozname nepôvodných rastlín (§3), ktoré možno sadiť, alebo pestovať za hranicami zastavaného územia 
obce. Zároveň platí, že v zastavanom území obce zákon o ochrane prírody a krajiny rozširovanie nepôvodných druhov 
neupravuje a preto v intraviláne obce môžu byť vysádzané bez obmedzenia.   

Osoba, ktorá navrhuje založenie porastu rýchlorastúcej dreviny na poľnohospodárskej pôde je v každom prípade 
povinná v zmysle ods. 2 vyššie uvedeného § 18a zákona č. 220/2004 Z.z. podať žiadosť o registráciu do registra 
plôch rýchlorastúcich drevín, ktorý vedie obvodný pozemkový úrad. Možno teda konštatovať, že po vydaní Osvedčenia 
o registrácii plochy rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde (po získaní predchádzajúceho súhlasu orgánu 
ŽP) je pri dodržaní podmienok stanovených v týchto dokumentoch pestovanie klonov paulownie na poľnohospodárskej pôde možné.

Okrem všetkých už spomínaných všeobecne záväzných právnych úprav registrujeme aj stanoviská odborných 
sekcií MŽP SR a MPRV SR k žiadostiam záujemcov o pestovanie paulownie, ktorí žiadali o zaradenie konkrétnych 
klonov do zoznamu rýchlorastúcich drevín pre účely ich pestovania na poľnohospodárskej pôde, ako podmienky pre 
poskytnutie dotácií v rámci výziev PrV. Stanoviská ministerstiev sa opierajú o odborné stanovisko Štátnej ochrany 
prírody Sr, ktorá konštatuje neexistenciu relevantných poznatkov o správaní sa týchto klonov v podmienkach Sloven-
ska a uvádza, že zatiaľ nepredstavujú hrozbu (čo sa však môže zmeniť) a o tzv. princíp predbežnej opatrnosti, ktorý je 
súčasťou riešenia problematiky nepôvodných a inváznych druhov v rámci Dohovoru o biologickej diverzite. MŽP SR vo 
svojom stanovisku neodporúča pestovanie klonov paulownie v podmienkach SR, kým žiadateľ spoľahlivo nepreukáže, 
že nebudú mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy a vyzýva na experimentálne overenie vlastností 
klonov dôležitých z pohľadu ochrany prírody v podmienkach Slovenska alebo strednej Európy. MPRV SR s odvolaním 
sa na stanovisko MŽP SR uvádza, že zatiaľ klony paulownie do zoznamu rýchlorastúcich drevín zaradiť nemožno. 
Musíme však konštatovať, že obe stanoviská majú iba odporúčací charakter. 

Podľa našich informácií je pri vydávaní rozhodnutí orgánov ŽP (v zmysle § 7b ods. 1 zák. 543/502 z. z.) prax taká, 
že registrujeme v prípade klonov paulownie súhlasné aj nesúhlasné rozhodnutia.

Záverom tejto kapitoly si preto ešte dovolíme upozorniť na sankcie, ktoré hrozia pestovateľom paulownie 
pri porušení všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri porušení zákona č. 138/2010 Z.z. o lesnom repro-
dukčnom materiáli sa priestupku dopustí ten, kto použije na obnovu lesa a zalesňovanie lesný reprodukčný ma-
teriál, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a za takýto priestupok uloží okresný úrad pokutu do 
2 000 €. Pri porušení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a pestovaní druhov rodu Paulownia 
na plantáži za hranicami zastavaného územia obce bez súhlasu okresného úradu v sídle kraja, hrozí podnikateľovi 
alebo právnickej osobe pokuta do 9 958,17 € a prepadnutie veci (§ 90 ods. 1 písm. a), a úhrada trov konania 
za rozhodnutie, v ktorom orgán ochrany prírody vyslovil výrok o porušení zákona v sume 33,19 € (§ 91 ods. 12 
a) a fyzickej osobe pokarhanie, pokuta do 3 319,39 € a prepadnutie veci ( §92 ods. 2 písm. b), pričom pokuta 
a prepadnutie veci môžu byť uložené spolu (§ 91 ods. 3 a § 92 ods. 3). Orgán ochrany prírody môže povinnému uložiť, 
aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak 
povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej 
pokuty (§ 91 ods. 7 a § 92 ods. 6).

záver

Na Národnom lesníckom centre registrujeme v posledných dvoch rokoch zvyšujúci sa záujem o pestovanie klonov 
paulownie ako aj o produkciu ich sadeníc. Neexistencia relevantných exaktných poznatkov o správaní sa týchto klonov 
v podmienkach Slovenska, nás viedla k hľadaniu zdrojov na začatie testovania klonov paulownie na Slovensku. V roku 
2015 sme zareagovali na výzvu Ministerstva hospodárstva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 
spolupráce podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk formou Inovačných voucherov a oslovili sme 
na takúto spoluprácu viacero firiem ponúkajúcich sadenice paulownie. Záujem prejavila firma Paulownia Slovakia 
s.r.o., ktorá podala žiadosť a získala formou inovačného voucheru pre NLC dotáciu 5 tisíc € pre rok 2015 na riešenie 
projektu „Testovanie klonov rýchlorastúcej dreviny paulownia v podmienkach východoslovenskej nížiny“. V rámci tohto 
projektu boli v roku 2015 založené dve testovacie plochy v podmienkach východoslovenskej nížiny, pričom na každej 
sa nachádza 7 klonov paulownie a na porovnanie 2 klony šľachtených topoľov v kombinácii s rôznymi agrotechnic-
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kými opatreniami (hnojenie a závlaha v porovnaní s kontrolou bez závlahy). Predpokladáme že aj v ďalších rokoch sa 
nám podarí nájsť potrebné zdroje na dlhodobé sledovanie týchto plôch, resp. aj na založenie nových testovacích plôch 
v ďalších oblastiach Slovenska. Až viacročné testovanie (minimálne 5 rokov pri rýchlorastúcich drevinách) umožní 
získať relevantné poznatky o rastovom potenciáli jednotlivých klonov paulownie v našich klimatických a pôdnych 
podmienkach, ako aj o ich správaní sa z hľadiska potenciálnej invazívnosti, resp. možných negatívnych vplyvov na 
pôvodné druhy alebo ich biotopy. Dovoľujeme si touto cestou vyzvať aj kompetentné ministerstvá (MŽP SR a MPRV 
Sr), aby touto úlohou poverili príslušné odborné inštitúcie a včlenili na jej realizáciu potrebné zdroje.
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mEtodikA stAnoVEniA kLAsifikáCiE LEsnýCH oBLAstí sLoVEnskA 
PodĽA stuPňA oHrozEniA PožiArom
Valéria Longauerová • Andrea Majlingová • Miriam Maľová • Matúš Kajba • Rastislav Raši

Úvod 

Pravdepodobnosť vzniku lesného požiaru závisí na viacerých faktoroch. Režim požiarov v lesoch Slovenska, čo 
do frekvencie aj rozlohy, primárne ovplyvňujú klimatické podmienky a množstvo paliva. Ďalšími faktormi sú napríklad 
dostupnosť, turistické zaťaženie, vek porastu, drevinové zloženie, bylinná pokrývka atď. Z množstva faktorov ovplyvňu-
júcich pravdepodobnosť vzniku lesného požiaru na území Slovenska sme na základe existencie evidencií a prehľadov 
ako i vhodne generalizovaných dát pre interpretáciu poznatkov vyhodnotili druh dreviny, geografickú distribúciu výsky-
tu požiarov v území a potenciál klimatických podmienok.

metodika a spracovanie výsledkov 

Pri zatriedení lesných oblastí a podoblastí Slovenska do stupňov ohrozenia požiarmi z hľadiska zraniteľnosti územia 
sme hodnotili vplyv troch faktorov – druh dreviny, požiarovosť a klimatické podmienky. Každý z faktorov sa štatisticky 
vyhodnotil samostatne za sledované obdobie 14 rokov (roky 2000–2013).

Obrázok 1. Klasifikácia drevinového zloženia lesov SR do 3-člennej stupnice rizika vzniku lesného požiaru

Pri určovaní stupňa zraniteľnosti – ohrozenosti územia na vznik lesného požiaru na základe dreviny sme najprv 
spracovali údaje o množstve zhoreného dreva v lesoch SR za roky 2000 až 2013 podľa drevín. Množstvo zhoreného 
dreva podľa drevín v m3 sme vydelili množstvom porastových zásob podľa drevín v m3, čím sme získali % podiel 
ohrozenia jednotlivých drevín. Pomocou percentilu sme dreviny rozdelili do troch stupňov ohrozenia.  Podkladové údaje 
sme získali z evidencie o výskyte škodlivých činiteľov z databázy Lesníckej ochranárskej služby (LOS). Následne sme 
vykonali klasifikáciu zloženia lesov Slovenska na základe identifikácie a priestorovej lokalizácie najčastejšie zastúpenej 
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dreviny v lesoch do trojčlennej stupnice rizika vzniku lesného požiaru (obrázok 1). Ako zdroj informácií sme použili 
raster drevinového zloženia lesov, ktorý bol vo forme mapy publikovaný v Atlase krajiny (2004).

Tabuľka 1. Ohrozenosť lesných drevín voči požiaru 

Stupeň ohrozenia drevina

1 – Nízke ohrozenie jarabina, jaseň, topoľ, agát

2 – Stredné ohrozenie javor, jelša jedľa, smrekovec, dub, hrab

3 – Vysoké ohrozenie buk, smrek, breza borovica

Pre faktor požiarovosť sa hodnotila frekvencia výskytu požiarov podľa okresov v rámci Slovenska za obdobie rokov 
2000–2013. Podkladové údaje sme získali z databáz evidencie lesných požiarov Požiarnotechnického a expertízneho 
ústavu MV SR. (PTEU MV SR). Frekvenciu výskytu požiarov v okresoch sme pomocou percentilu rozdelili do trojstup-
ňovej stupnice ohrozenia (Tabuľka 2). Výsledok zatriedenia okresov Slovenska do jednotlivých kategórií uvádzame 
v obrázku 2.

Tabuľka 2. Počet lesných požiarov v okresov za obdobie rokov 2000–2013

Stupeň ohrozenia Počet požiarov hodnotenom období

1 – Nízke ohrozenie 1 – 26

2 – Stredné ohrozenie 27 – 62

3 – Vysoké ohrozenie 63 – 354

Obrázok 2. Početnosť lesných požiarov podľa okresov v období rokov 2000–2013

V prípade hodnotenia klimatických faktorov sme využili geografické rozmiestnenie stupňa – indexu zavlaženia. 
Táto charakteristika vypovedá o vlhkostných pomeroch a vychádza z hodnôt priemerného ročného úhrnu zrážok a prie-
mernej ročnej potenciálnej evapotranspirácie. Vstupné dáta pre obidve veličiny sme prevzali z Atlasu krajiny (2004).

Rozdelenie územia do troch kategórii pomocou percentilu uvádzame v tabuľke a obrázku 3. Tak ako v predchá-
dzajúcich prípadoch udáva tento výsledok len predpoklad hodnotenia hospodárenia s vlahou bez ohľadu na akékoľvek 
iné skutočnosti.

Tabuľka 3. Ohrozenosť požiarom na základe indexu zavlaženia 

Stupeň ohrozenia Index zavlaženia podľa Atlasu krajiny SR [v mm]

1 – Nízke ohrozenie -1 200 až  -1 000

2 – Stredné ohrozenie -1 000 – 0

3 – Vysoké ohrozenie 0 – 200
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Obrázok 3. Ohrozenosť lesných oblastí a podoblastí Slovenska požiarom na základe indexu zavlaženia

Takto získané údaje za jednotlivé faktory – druh dreviny, požiarovosť a klimatické podmienky sme vyhodnotili 
kombinovane. V tomto prípade sme hodnoty vstupných hodnôt faktorov nekategorizovali, ale normalizovali rozpätia ich 
hodnôt na jednotné rozpätie 0 – 1 (fuzzyfikácia) a vykonali vzájomné sčítanie fuzzy hodnôt pravdepodobnosti vzniku 
lesného požiaru pre každú bunku rastra. Pre lepšiu interpretovateľnosť výsledku sme celkové rozpätie výsledných 
hodnôt ohrozenosti jednotlivých buniek opäť kategorizovali na tri stupne. Výsledok uvádzame na obrázku 4. 

Obrázok 4. Rozdelenie lesných oblastí a podoblastí Slovenska do stupňov ohrozenia požiarmi

Z mapky vidno že v každej lesnej oblasti a podoblasti sa vyskytujú všetky tri stupne ohrozenia požiarom. Požia-
davka zadávateľa mParV Sr bola na jednoznačné zatriedenie lesnej oblasti a podoblasti do jedného stupňa ohrozenia 
požiarom. Preto sa každej oblasti stanovil jeden stupeň ohrozenia požiarom , podľa prevládajúceho percentuálneho 
zastúpenia príslušného stupňa ohrozenia. Zatriedenie podľa tohto kritéria sprehľadňuje obrázok 5. A nižšie uvedený 
zoznam.  Na základe tohto zatriedenia nadobudla účinnosť vyhláška č. 15/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.
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Obrázok 5. Zatriedenie lesných oblastí a podoblastí Slovenska podľa stupňa ohrozenie požiarom

Kategória A – lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom

01A Borská nížina, 36C Breznianska kotlina, 46G Kozie chrbty,

24 Žilinská kotlina, 43A Liptovská kotlina, 47A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, 
Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej),

25B Súľovské vrchy, 43B Popradská  kotlina, Tatranské podhorie, 47B Belianske Tatry, Široká,

36B Heľpianske Podolie, 46F Predná hoľa, 47C Osobitá.

Kategória B – lesy so stredným stupňom ohrozenia požiarom

06 Hornonitrianska kotlina, 25A Strážovské vrchy, 37 Poľana, 

10 Juhoslovenská kotlina, Gemerská 
pahorkatina, 

26 turčianska kotlina, 38A Veporské vrchy, Stolické vrchy, 

11 cerová vrchovina, 27B Vtáčnik, kremnické vrchy, 38B Veporské vrchy sever, 

12 košická kotlina, Abovská pahorkatina, 28A Volovské vrchy, 39 Spišskogemerský kras, 

13 Malé Karpaty, 28B Čierna hora, 40 Branisko,

15 Biele karpaty, 29 Hornádska kotlina, 41B Čergov, 

16 Považské Podolie, 30 Vihorlatské vrchy, 42A Bachureň, 

17A Sliačska kotlina, Zvolenská pahorkatina, 
Slatinská kotlina, 

32 Západné Beskydy, 42B Levočské vrchy, 

17B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, 
Ponická vrchovina, 

33B Kysucké Beskydy, 42C Spišská Magura, Ždiarska brázda, 

18 Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, 33 Kysucká vrchovina, 46A Salatiny, Demänovské vrchy, 

19 Slovenský kras, 34A Malá Fatra, 46B Ďumbier, Prašivá juh, 

20A Slanské vrchy, 34 B Žiar, 46C Ďumbier, Prašivá sever, 46D Kráľova hoľa, 
Priehyba juh, 

22A Šarišská vrchovina, Šarišské pohorie, 
Stráže,

35A Veľká Fatra sever, Starohorské vrchy sever, 46 E Kráľova hoľa, Priehyba sever, 

22B Ľubovnianska kotlina, Ľubotinska 
pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec,

35B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh, 47D Sivý vrch.

23 Javorníky, 36A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie, 
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Kategória C – lesy s nízkym stupňom ohrozenia požiarom

01B chvojnická pahorkatina 07 tríbeč 31 Bukovské vrchy

01c dyjsko-moravská niva, dolnomoravská niva 08 Žiarska kotlina 33A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, 
Podbeskydská vrchovina, oravská magura

02A Podunajská rovina, Čenkovská niva 09 Krupinská planina, Ostrôžky 33D Oravská vrchovina

02B Podunajská pahorkatina (bez nív) 14 Myjavská pahorkatina 41A Ľubovnianska vrchovina

02c Sústava nív podunajskej pahorkatiny 
(Dolnovážska, Nitrianska, Žitavská, Hronská, 
Ipeľská niva)

20B Zemplínske vrchy 41C Pieniny

03 Burda 21A ondavská vrchovina, laborecká vrchovina, 
Beskydské predhorie

44 Oravská kotlina

04A Východoslovenská rovina 21B Busov 45 Skorušinské vrchy, Zuberská brázda“.

04B Východoslovenská pahorkatina 27A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, 
Pohronský Inovec

záver

Pri získavaní podkladových údajov sme sa stretli s viacerými problémami v evidencii a interpretovateľnosti štatis-
tických databáz. Evidované údaje sú vo výkazoch v rôznej miere agregované a nie je tak možné vyhodnotiť detailné 
skutočnosti (napr. vek porastov, druh dreviny porastov v ktorých sa požiare vyskytli) alebo naopak nie sú k dispozícií 
detailné dátové zdroje, ktoré by umožnili presnú aplikáciu odvodených poznatkov. Niekedy je aplikácia v takomto po-
nímaní pre veľké územia výpočtovo veľmi náročná a stratí sa prehľadnosť, resp. pochopiteľnosť výsledku, prípadne sú 
postupy zjednodušovania, interpretácie alebo zovšeobecnenia náročnejšie ako výpočet samotný. Preto každá aplikácia 
podobného druhu je výrazným zjednodušením a interpretácia výsledkov vyžaduje dôkladné pochopenie použitého 
metodického postupu. 
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Výskum V oBLAsti VyužitiA BioLogiCkýCH mEtód V Boji 
Proti tVrdoňoVi smrEkoVému (Hylobius abietis)
Slavomír Rell • Juraj Galko • Marek Barta • Michal Lalík

Úvod

Tvrdoň smrekový (Hylobius abietis) je významným škodcom novovysadených ihličnatých kultúr. dospelé jedince 
vykonávajú zrelostný žer ohlodávaním kôry na kmienkoch ihličnatých sadeníc a extrémne poškodzujú sadenice po 
umelej obnove porastov, ktoré v dôsledku poškodenia hynú. Takto zničené kultúry je potrebné nanovo zalesniť, čo pre 
Európske pomery môže činiť stratu 140 miliónov EUR ročne (Langstrom & Day 2004). Vo Švédsku prevláda holorubný 
spôsob obhospodarovania lesov, po ktorých je potreba umelej obnovy porastov, čo prispieva k vytváraniu priaznivých 
podmienok pre rozmnožovanie a vývoj tvrdoňa.

Na Slovensku je síce hospodárenie holorubom obmedzené, no rozsiahle vetrové kalamity v posledných rokoch 
spôsobili výrazné pribúdanie holín s otvorenými porastovými stenami (napr. Vysoké Tatry, Nízke Tatry 2004). Následne 
na stresom oslabené porastové steny začal naletovať podkôrny hmyz, čím vznikla lykožrútová kalamita. Týmto vznikli 
obrovské vyťažené plochy, ktoré bolo a stále je nutné zalesniť a zabezpečiť. Po postupnom vysádzaní týchto plôch 
nastal ďalší problém, keď lesní hospodári začali hlásiť zvýšené poškodenia ihličnatých sadeníc zrelostným žerom tvr-
doňa smrekového a lykokazov rodu Hylastes (Coleoptera: Curculionidae) (Galko et al. 2013a). Momentálne spôsobuje 
tvrdoň a lykokaz významné škody na novovysadených kultúrach na Liptove, severnej a južnej strane Nízkych Tatier, 
Muránskej planine, Revúcej a z časti aj na Poľane. Súčasná ochrana mladých kultúr zahŕňa používanie insekticídnych 
prípravkov, ktorých využitie v 3. a vyšších stupňoch ochrany prírody je možné len na výnimku Orgánov štátnej správy 
pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Do budúcnosti je preto tendencia zamedziť používanie chemických postrekov 
a použitie biologických metód na znižovanie počtu chrobákov a elimináciu poškodenia sadeníc (Galko et al. 2013a). 
Patria k nim napríklad metódy s využitím entomopatogénnych húb, háďatiek, parazitoidov, mravcov.

Entomopatogénne huby

Entomopatogénne huby, sú parazitické huby, ktoré infikujú svojho hostiteľa, čerpajú z neho živiny, čím ho oslabujú 
a v konečnom dôsledku usmrtia. Hostiteľ sa infikuje priamym kontaktom s týmito hubami, pri ktorom sa na neho 
zachytia spóry. Za priaznivých teplotných a vlhkostných podmienok spóry na povrchu tela hostiteľa vyklíčia, vyrastú 
ako hýfy a kolonizujú kutikulu. Nakoniec prerastú cez tenšie vrstvy kutikuly do telesnej dutiny, kde sa ďalej množia. 
V priebehu niekoľkých dní svojho hostiteľa zabijú a znovu prerastajú na povrch v podobe plesňového porastu a produ-
kujú nové spóry (Ansary & Butt 2012). 

V rokoch 2012 až 2015 sme v stredisku Lesníckej Ochranárskej Služby (LOS) v Banskej Štiavnici uskutočnili 
niekoľko opakovaní pokusu vplyvu entomopatogénnych húb na hostiteľa (imága tvrdoňa smrekového). Testovali sme 
3 druhy húb Isaria fumosorosea, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana. Použili sme komerčné aj nekomerčné 
prípravky a sledovali sme schopnosť jednotlivých druhov úspešne infikovať a usmrtiť hostiteľa. Cieľom prvej fázy 
bolo vyselektovať druh, poprípade kmeň huby, ktorá by bola voči hostiteľovi najagresívnejšia a dokázala by infikovať 
a usmrtiť čo najväčší počet jedincov v čo najkratšom čase. Ako najefektívnejší nám vyšiel kmeň huby B. bassiana, 
ktorý sme izolovali z uhynutého imága tvrdoňa nájdeného v prírode. Zamerali sme sa teda na tento kmeň a v ďalšej 
fáze porovnávame efektívnosť eliminácie imág tvrdoňa pri rôznej koncentrácii spór (Pavlík et al. 2014; Rell et al. 2014; 
Pavlík et al. 2015; Rell et al. 2015; Galko et al. 2016). Táto fáza pokusu momentálne prebieha. V ďalšej fáze sa budeme 
zameriavať na efektívne spôsoby aplikácie tejto biologickej metódy do porastového prostredia.
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Entomopatogénne háďatká

Entomopatogenické háďatká (EPH) (Steinernema a Heterothabditis) sú parazity hmyzu, ktoré sú vzájomne späté 
s entomopatogénnymi baktériami (Xenorhabdus a Photorhabditis). ePH boli prvý krát aplikované pri regulovaní Ja-
ponských chrobákov v 30. rokoch 20. storočia a od 80. rokov sa vo vysokom meradle používajú proti niekoľkým dô-
ležitým hmyzím škodcom (Georgis et al. 2006). EPH sa všeobecne používajú v biologických regulačných programoch, 
v ktorých je vypustené vysoké množstvo háďatiek, s cieľom dosiahnutia rýchlej redukcie populácií škodcu. Háďatká 
aktívne hľadajú hmyz v pôde vďaka podnetom, ako oxid uhličitý a teplo, ktorými detegujú svojho hostiteľa.  do tela 
hmyzu sa dostávajú cez prirodzené otvory alebo vniknú cez kutikulu. Nájdu si cestu do hemolymfy, kde „vypustia“ 
baktérie. Tie sa v tele hostiteľa rýchlo namnožia, čo vedie k jeho usmrteniu „otravou krvi“ v priebehu niekoľkých dní 
(Kaya & Gaugler 1993). Háďatká zabezpečujú baktériám úkryt a tie na oplátku poskytnú háďatkám zdroj živín. Háďat-
ká a baktérie sa živia skvapalňujúcim sa telom hostiteľa a rozmnoží sa v ňom niekoľko ich generácií. V prípade, kedy 
sa zdroj potravy stáva vzácnym,  nové jedince, ktoré sú prispôsobené prežiť vo vonkajšom prostredí, vychádzajú mimo 
tela hostiteľa v snahe nájsť ďalší zdroj potravy (Shapiro-Ila et al. 2003).

Výhodou využitia EPH ako prostriedku biologického boja je, že napádajú iba hmyz, a nepredstavujú nebezpečie 
pre iné organizmy, teda ani pre človeka, na rozdiel od insekticídov; aktívne vyhľadávajú hmyzích hostiteľov v pôde; 
rýchlo usmrcujú hostiteľa, často už v priebehu 48 hodín; je možné produkovať ich vo veľkom a sú komerčne dostup-
né; je možné aplikovať ich postrekovačmi; majú limitované rozptýlenie, takže ostanú blízko miesta aplikácie. EPH sú 
schopné úspešne napadnúť larvy, kukly aj imága tvrdoňa, avšak imága sú odolnejšie. Preto, na rozdiel od chemických 
insekticídov, háďatká neaplikujeme okolo novovysadených sadeníc, ale v blízkosti pňov, kde sa zameriavame na 
nedospelé štádiá. Dôležitý je aj čas aplikácie háďatiek. Aplikujeme ich 12 – 24 mesiacov po ťažbe (kalamite), kedy sú 
už larvy tvrdoňa odrastené a háďatká ich detegujú jednoduchšie. Aplikácia hneď po spílení je neefektívna. Háďatká 
aplikované v letných mesiacoch, kedy je teplo, rýchlo napadnú larvy tvrdoňa a po 4 týždňoch sa môže z každého 
usmrteného jedinca vyliahnuť až 100 000 háďatiek. Tieto môžu napádať larvy, ktoré neboli usmrtené pri počiatočnej 
aplikácii háďatiek (Dillon & Griffin 2008).

Nevýhodou je, že háďatká sú živé organizmy a teda môžu ľahko zahynúť vyschnutím, ožiarením na priamom slnku, 
nedostatkom kyslíka a vystavením vysokým teplotám. komerčne dostupné háďatká sú v podobe prášku, ktorý musí 
byť až do použitia uskladnený pri mínusových teplotách. Pre aktiváciu háďatiek sa produkt tesne pred aplikáciou 
zmieša s vodou. Na jeden peň sa odporúča použiť 3,5 milióna háďatiek. Toto množstvo sa môže zdať ako veľké, avšak 
šance, že tieto malé červy nájdu cestu cez 50 a viac centimetrov pôdy a potom cez kôru až ku larvám tvrdoňa je malá, 
najmä preto, že to musia stihnúť pred tým ako zahynú od hladu alebo ich usmrtia mnohé živé aj neživé hrozby v pôde 
(Dillon & Griffin 2008). EPH tiež majú negatívny vplyv na vývoj niektorých parazitoidov (Kaya 1978a,b; Kaya & Hot-
chkin 1981; Kaya et al. 1984; Zaki et al. 1997; Shannag & Capinera 2000; Sher et al. 2000; Head et al. 2003; Lacey 
et al. 2003). Pri aplikácii veľkého množstva háďatiek nastáva riziko ovplyvnenia parazitoidov. Prirodzení nepriatelia 
škodcov si môžu konkurovať alebo sa navzájom napádať (Rosenheim et al. 1995).

Výskumníci National University of Ireland Maynooh (NUIM) a Forest Research UK spolupracovali, aby vybrali druh 
háďatka najefektívnejší pre reguláciu tvrdoňa a vyvinuli vhodnú metódu pre ich aplikáciu. Použili háďatko Steinernema 
carpocapsae a ako spôsob aplikácie zvolili vyvážaciu súpravu, na ktorú umiestnili vodnú nádrž. Týmto spôsobom 
aplikovali háďatká niekoľko rokov. Na ošetrených plochách bol v dôsledku zrelostného žeru tvrdoňa hlásený menej 
ako 5 % úhyn sadeníc, na rozdiel od neošetrených plôch, kde bol úhyn 45 – 85 % (Heritage et al. 2008). Náklady na 
aplikáciu 3,5 milióna háďatiek na peň pomocou tejto technológie boli približne 500 €/ha. Výskumníci z NuIm dokázali, 
že iný druh háďatka, Heterorhabditis downesi, je účinnejší na borovicových aj na smrekových pňoch (Dillon et al. 2006, 
2008).

entomopatogénne háďatká sú sľubnou biologickou metódou redukcie počtu tvrdoňa smrekového. Háďatko S. car-
pocapsae sa vo Veľkej Británii proti tvrdňovi úspešne používa už niekoľko rokov. Avšak komerčná produkcia účinnej-
šieho háďatka H. downesi je v štádiu vývoja.

Do úvahy prichádza ešte kombinácia entomopatogénnych húb s háďatkami, pri ktorej by sa teoreticky mohla využiť 
pohyblivosť háďatiek a ich snaha nájsť hostiteľa, k distribúcii spór húb priamo k larvám tvrdoňa, ktoré by ich mohli in-
fikovať v prípade neúspechu likvidácie lariev háďatkami. Shapiro-Ila et al. (2003) uskutočnili pokus, v ktorom sledovali 
interakcie medzi háďatkami a rôznymi druhmi entomopatogénnych húb. Ako hostiteľ slúžil nosáčik Curculio caryae. 
Z výsledkov ich pozorovaní vyplýva, že ani pri jednej kombinácii húb s háďatkami nedošlo k „spolupráci“ a teda ani 
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k výraznému zvýšeniu úmrtnosti hostiteľa oproti kontrolným vzorkám, v ktorých patogény pôsobili samostatne. táto 
metóda si však a zaslúži si ďalšie preskúmanie z inými hostiteľmi a kombináciami patogénov.

Parazitoidy

Ďalším prirodzeným nepriateľom tvrdoňa smrekového je lumčík Bracon hylobii. Je to osička z čeľade lumčíkovité 
(Braconidae), ktorej rozšírenie je úzko späté rozšírením tvrdoňa (Heqvist 1958; von Waldenfels 1975; Gerdin 1977). 
osička je veľká asi 5 mm a aktívna od mája do novembra. Samička reaguje na vibrácie spojené s aktívne sa kŕmia-
cou larvou tvrdoňa (Faccoli & Henry 2003). Kladielkom penetruje kôru, pod ktorou sa nachádza larva a vstrekne do 
nej paralyzujúci jed (Wharton 1993). Potom nakladie vajíčka priamo na telo alebo v blízkosti larvy. Po vyliahnutí, sa 
larvy osičky živia obsahom paralizovanej larvy tvrdoňa, až z nej napokon ostane len kutikula. Pred kuklením si upradú 
kokón a vyliahnu sa po 7 – 10 dňoch, v prípade nepriaznivých podmienok prečkajú v kokóne a vyliahnu sa neskôr. 
(Dillon & Griffin 2008) Dokážu spôsobiť až 30 % mortalitu lariev tvrdoňa (Munro 1914; Crooke & Kirkland 1956, Dillon 
et al. 2008), čo však stále nestačí pre redukciu počtu vyliahnutých imág tvrdoňa.

Dopĺňanie populácií prirodzených nepriateľov škodcov, laboratórne odchovanými jedincami sa už dlhodobo používa 
v poľnohospodárstve v prípade, ak je prirodzená eliminácia škodcov nedostatočná (napr. vypúšťanie lienok v boji proti 
voškám). Výskumníci University of Ulster a Galway-Mayo Institute of Technology skúmali možnosti chovu tejto parazi-
tickej osičky pre aplikáciu v írsku. Avšak chov osičky je v laboratórnych podmienkach náročný, nakoľko ako hostiteľ 
sú potrebné larvy tvrdoňa a výsledok aplikácie nebol pozitívny. Hromadná produkcia a aplikácia parazitickej osičky B. 
hylobii vyžaduje ďalšie skúmanie.

mravce

Mravce sú predátory, ktoré uspeli ako biologický prostriedok ochrany v poľnohospodárstve (Way & Khoo 1992). 
Okrem konzumácie koristi, môžu odstrašiť širokú škálu druhov od článkonožcov až po stavovce ( agresívnym správa-
ním pri bránení svojho územia) (Rico-Gray & Oliveira 2007).

Mravec hôrny (Formica rufa) je agresívny, teritoriálny druh mravca (Savolainen et al. 1989). Buduje charakteristic-
ké kopcovité mraveniská a vytvára systém chodníkov, ktoré ostávajú stabilné počas celej aktívnej sezóny (Buhl et al. 
2009). Tieto chodníky často vedú do korún stromov, kde mravce zbierajú medovicu produkovanú voškami (Skinner, 
1980). Mravce sú už dlho považované za potenciálny prostriedok biologickej ochrany lesov (Adlung 1966). Zistilo 
sa, že prikladaním cukrových návnad k novovysadeným smrekovým sadeniciam, sa znížilo ich poškodenie tvrdoňom 
približne o 30 % v porovnaní s plochami, kde takéto návnady neboli aplikované (Maňák et al. 2013). tento efekt bol 
pravdepodobne výsledkom obranného správania mravcov, ktoré bránili zdroj potravy a tým odstrašili imága tvrdoňa, 
ktoré chceli na sadeniciach vykonať zrelostný žer. Zvýšená hustota mravcov môže tvrdoňov a iný bylinožravý hmyz 
vyrušovať, čím sa zníži poškodenie, ktoré spôsobia a teda mravce môžu byť užitočným prostriedkom integrovanej 
ochrany lesa. mechanizmy interakcie medzi tvrdoňom a mravcami však potrebujú ďalšie preskúmanie.

záver

Môžeme konštatovať, že využitie biologických metód a ich kombinácií môžu byť úspešné v boji nie len proti tvr-
doňovi smrekovému, ale aj iným škodcov v lesnom hospodárstve. V prípade úspešnosti takýchto metód v kombinácii 
s inými nechemickými metódami ochrany (voskovanie, pieskovanie sadeníc, plachtičky proti burine), by sa mohlo vo 
výraznej miere, prípadne až úplne zamedziť využívaniu chemických spôsobov ochrany lesa. Biologické metódy si však 
vzhľadom na náročnosť ich realizácie vyžadujú podrobnejšie preskúmanie.
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koĽko gEnEráCii môžE mAť Lykožrút smrEkoVý V tAtráCH?
Peter Fleischer• Peter Fleischer, ml. • Ján Ferenčík

Úvod

Lykožrút smrekový Ips typographus je prirodzenou súčasťou smrekových lesov v Európe. V prírodných podmien-
kach je dôležitou súčasťou dekompozičných procesov v lese, ktoré z dlhodobého hľadiska zabezpečujú dostupnosť 
živín a udržanie  produkčnej kapacity (Christiansen et al. 1987). Pre hospodárske lesy je lykožrút smrekový jedným 
z najvýznamnejších lesných škodcov. Do kalamitných rozmerov sa premnožuje v oslabených porastoch najčastejšie 
z dôvodu stresu spôsobeného zvýšenou teplotou a suchom. Ideálne podmienky nachádza v porastoch po rozsiahlych, 
neskoro, alebo vôbec nespracovaných vetrových kalamitách (Wermelinger 2004; Netherer & Nopp-Mayer 2005; Fac-
coli 2009).

Lykožrút smrekový je ektotermný organizmus, teda teplota jeho tela je regulovaná teplotou okolitého prostredia. 
teplota podmieňuje nielen začiatok jarného rojenia, ale aj nástup a priebeh všetkých vývojových fáz od kladenia vají-
čok, cez larvu, kuklu, až po dospelé imágo (Wermelinger & Seifert 1998). V závislosti od teploty môže mať lykožrút aj 
viac generácií v jednom roku, čo zvyšuje jeho potenciál pre rozmnožovanie a tým aj rozsah škôd na smrekových po-
rastoch. V nižších polohách smrekových stredoeurópskych lesov sa za normálnych klimatických podmienok  obyčajne 
vyvinú dve generácie, v najteplejších oblastiach až tri (Lange et al. 2006). V horských oblastiach a v severnej Európe 
je štandardom jedna generácia. klimatická zmena a s ňou spojené zvýšenie teplôt však posúva viacgeneračný vývoj 
viac na sever a do vyšších nadmorských výšok. Závislosť medzi vývojovými fázami organizmov (rastlín, aj živočíchov) 
a teplotou prostredia opisujú fenologické modely. Pri hodnotení bionómie lykožrúta ich prínos spočíva v objektívnom 
stanovení počtu generácií, odhadu veľkosti populácie a teda aj očakávaných škôd na porastoch. 

Nespracovanie dreva z vetrových kalamít v chránených územiach na Slovensku je považované za jednu z hlavných 
príčinu masívneho hynutia smrekových lesov v horských oblastiach (Bucha & Hlásny 2015). Nielen častejšie a roz-
siahlejšie vetrové kalamity, ale aj sucho a požiare predpovedajú meteorológovia v súvislosti s klimatickými zmenami. 
Kým tieto prognózy naznačujú zhoršenie podmienok pre smrekové lesy, naopak pre podkôrny hmyz by mali byť ešte 
priaznivejšie. 

Najrozsiahlejšie prirodzené smrekové lesy na Slovensku sú vo Vysokých Tatrách. Orkán v roku 2004 poškodil 
zhruba ich tretinu (12 000 ha). Okrem bezzásahového územia s 5. stupňom ochrany prírody (SOP) bola kalamita spra-
covaná do 2 rokov. Napriek tomu došlo po roku 2006 ku masívnemu šíreniu podkôrneho hmyzu a trvá do súčasnosti. 
doteraz podkôrny hmyz poškodil vyše 7 000 ha dospelých smrekových porastov. Napriek pozornosti, ktorá sa podkôr-
nemu hmyzu v Tatrách po vetrovej kalamite venuje, nebolo zrejmé aká veľká je populácia lykožrúta smrekového, aký 
je trend vývoja, ktoré faktory populáciu ovplyvňujú. V roku 2014 sme založili terénny experiment na 2 lokalitách na 
južnej strane Tatier, vo výške približne 1 200 m n. m., v ktorom sledujeme podmienky pre vývoj lykožrúta v stojacich 
stromoch a v čerstvých (jednoročných) vývratoch. V tomto príspevku prinášame výsledky z hodnotenia vývoja a počtu 
generácií lykožrúta smrekového na základe fenologického modelu a porovnávame ich s odchytmi vo feromónových 
lapačoch. 

materiál a metodika

Experimentálne plochy na sledovanie vývoja lykožrúta smrekového sme založili v ochrannom obvode Tatranská 
Lomnica (TL) a Vyšné Hágy (VH) na jar v roku 2014. Plochy sme umiestnili do rozpadajúceho sa porastového okraja 
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medzi vetrovou kalamitou a ešte stojacimi zvyškami smrekových porastov. obe plochy sú na miernych, na JV–J 
orientovaných svahoch. Lokality sú súčasťou monitorovacej siete Výskumnej stanice pre dlhodobý ekologický výskum 
a sú vybavené automatickými meteorologickými stanicami. merania teploty vzduchu, slnečnej radiácie, rýchlosti vetra 
a zrážok (60 min. priemery, resp. suma) sme v rámci experimentu doplnili o meranie teploty pod kôrou stojacich stro-
mov (n = 3) a čerstvých (minuloročných) vývratov (n = 3). Teplotu sme merali snímačmi pt1000 (dĺžka 10 mm, priemer 
1 mm), ktoré sme osadili do navŕtaných otvorov priamo do floému. Senzory sme umiestnili do vývratov tak, aby sme 
zachytili oslnenú aj tienenú časť kmeňa. Na stojacich živých stromoch sme umiestnili snímače do výšky 3 m. Pomocou 
logera EMS (Brno, ČR) a CS510 (Campbel Scientific, V. Británia) sme zaznamenávali okamžité 60 min hodnoty.

Teplota kôry je síce pre vývoj lykožrúta podstatná, ale zložité meranie sa často nahrádza modelom, ktorý na zákla-
de teploty vzduchu a slnečnej radiácie zostavil Baier et al. 2007. 

BTK
avg

 = a+b*SR+c*AT
mean

       [1]

kde TK
avg

 – priemerná denná teplota kôry, SR – denná suma slnečnej radiácie (Wh.m-2), AT
mean

 – priemerná denná 
teplota vzduchu (°C).

Začiatok rojenia sme stanovili z maximálnej dennej teploty podľa Zumra (1988), ktorý má podľa doterajších pozoro-
vaní dobrú zhodu medzi očakávaným a skutočným rojením. Pre teplotný vývoj jednotlivých vývojových štádií lykožrúta 
(vajíčko, larva, kukla, imágo) sme použili nameranú teplotu kôry. Limitné hodnoty a sumy efektívnych teplôt sme 
použili zo všeobecne akceptovanej práce Wermelingera & Seiferta (1998), ktoré uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1. Limitné hodnoty a sumy efektívnych teplôt pre vývoj lykožrúta smrekového (podľa Wermelinger & Seifert 1998)

Štádium
limitná teplota Suma et

°C

Vajíčko 10,6 51,8

larva 8,2 204,2

kukla 9,9 57,2

Nedospelé imágo 3,2 245

Namerané hodnoty teploty kôry sme porovnali s modelom PHENIPS (Beier et al. 2007) a na základe upravených 
parametrov sme odvodili časový priebeh vývoja jednotlivých štádií a celkový počet generácií lykožrúta smrekového 
v prípadoch keď nebolo k dispozícii priame meranie teploty kôry.

Výsledky a diskusia

klimatické parametre sme oba roky sledovali od 1. apríla do 15. septembra, teda v období, ktoré je dlhodobo 
priaznivé pre vývoj lykožrúta. Priemerná teplota a suma radiácie, ako kľúčové parametre pre stanovenie teploty kôry 
podľa rovnice [1] sú v tabuľke 2. V roku 2015 priemerná teplota vzduchu bola vyššia o 0,8 °C ako v roku 2014 
(12,1 v roku 2014 a 12,9 °C v roku 2015 na lokalite TL a 11,1 °C a 11,9 °C na lokalite VH). Suma solárnej radiácie bola 
vyššia v roku 2015 na obidvoch študijných plochách (1,15-násobok v TL a 1,43-násobok na VH oproti roku 2014). 
Výrazné zvýšenie radiácie na lokalite VH bola spôsobené silným preriedením porastu po vetrovej kalamite v máji 2014 
a následným hynutím ďalších stromov na výskumnej ploche. Priemerná teplota a suma slnečného žiarenia (kWh) 
počas sledovaného obdobia je v tabuľke 2. leto 2015 bolo v tatranskej oblasti extrémne teplé. Podľa záznamov Slo-
venského hydrometerologického ústavu to bolo, napr. v Tatranskej Lomnici (830 m n. m) najteplejšie leto od začiatku 
pravidelných meraní v roku 1898. Priemerná teplota vzduchu počas vegetačného obdobia (1. apríl až 31. august) bola 
15,4 °C, čo je 1,9 °C nad dlhodobým priemerom (13,5 °C). V roku 2014 priemerná teplota 13,7 °C takmer zodpovedala 
normálu. Podľa klimatologických modelov (Melo et al. 2013) by sa extrémna teplota v roku 2015 mala stať priemernou 
hodnotou už o 30 – 50 rokov. Z hľadiska zrážok bol rok 2014 nadnormálny (+38 %) a rok 2015 deficitný (−40 %) 
oproti normálu (415 mm). 
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Tabuľka 2. Priemerná teplota (AT v °C) a suma slnečného žiarenia (SR v kWh.m–2), teplota kôry živých stromov (TK–Ž v °C) a vývratov (TK–V 
v °C) počas vegetačného obdobia na sledovaných lokalitách v r. 2014 a 2015

2014 2015

lokalita At Sr TK–Ž tk–V At Sr TK–Ž tk–V

tl 12,1 645 13,9 18,6 12,9 754 15,6 20,7

VH 11,1 385 15,0 16,8 11,9 559 15,8 18,3

Jarné rojenie sme stanovili z maximálnej dennej teploty sledovanej od 1. apríla. Potrebná suma pre začiatok jarného 
rojenia 145 °C stanovená ako rozdiel denných maximálnych teplôt a 7 °C bola dosiahnutá v roku 2014 na ploche TL 
12. mája a na ploche VH 9. mája, skutočný výlet nastal až po sérií troch slnečných a teplých dní (nad 16,5 °C) a posu-
nul sa v TL na 28. mája a na VH na 21. mája. V roku 2015 teplota pre rojenie bola dosiahnutá na ploche TL 6. mája a 
na VH 7. mája, ale skutočné rojenie nastalo až 17. mája. 

Teplota kôry bola priamo meraná vo floéme vyvrátených stromov v roku 2014 na lokalite TL (n = 3) a v roku 2015 
na lokalite VH na živých (n = 3) aj vývratoch (n = 5). Chýbajúce dáta na porovnanie medzi rokmi a zdravotným stavom 
(živé vs vývraty) boli odvodené z regresných vzťahov medzi teplotou kôry, teplotou vzduchu a slnečnou radiáciou podľa 
vzťahu (1), ktorý je súčasťou modelu PHENIPS a úspešne sa používa vo viacerých stredoeurópskych regiónoch na od-
had aktuálneho stavu populácie i modelovanie budúceho vývoja (Blackwell et al. 2013; Berec et al. 2015; Hlásny & Tur-
čáni 2009). Parametre pre rovnicu sme získali prostredníctvom viacnásobnej lineárnej regresie metódou najmenších 
štvorcov pomocou softvéru Statistica 7. V tabuľke 3 uvádzame regresné parametre (a, b, c), determinačný koeficient 
(R2) a strednú kvadratickú chybu (MSE). Pre porovnanie uvádzame aj výpočet na základe parametrov navrhnutých 
Baierom et al. (2007) a chovanie sa modelu na živých stromoch na našich výskumných plochách.

Tabuľka 3. Regresné parametre (a,b,c), determinačný koeficient (R2) a stredná kvadratická chyba (MSE)

model/parameter a b c r2 mSe poznámka

PHeNIPS –0,173 0,0008518 1,054 95,9 2,41 Baier et al. (2007)

Stojace živé –0,567 0,0002550 1,031 97,2 0,82

Vývraty –1,811 0,00151 1,079 91,9 1,51

Sezónny priebeh priemernej dennej teploty kôry v živých (live) a vývratoch (fallen) na sledovaných lokalitách 
v roku 2014 a 2015 je na obrázku 1a, b.

Obrázok 1. Priemerná denná teplota kôry (oC) v živých stromoch a vývratoch (a) TL 2014, (b) VH 2015

Vo viac ako 60 % prípadov merania teploty kôry ležiacich stromov bola denná priemerná teplota vyššia o 2 až 
4 °C ako na stojacich živých stromoch. Maximálny rozdiel bol 8,7 °C. Najvyššie teploty na vývratoch dosahovali 
40 °C, na stojacich živých stromoch maximálne 25 °C. Priemerné teploty kôry za sledované obdobie v živých stromoch 
a vývrtaoch na sledovaných lokalitách je v tabuľke 4.

a) b)
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Tabuľka 4. Teplota kôry v °C (Ž–živé, V–vývraty) na lokalite VH a TL v roku 2014 a 2015, * teplota kôry priamo meraná

tl VH

Ž V Ž V

2014 13,9 18,6* 15,0 16,8

2015 15,6 20,7 15,8* 18,3*

Rozdiely v teplote kôry medzi pozorovanými rokmi ako aj rozdiely spôsobené stavom hostiteľa (stojace živé stromy, 
resp. vývraty) podmienili výrazne odlišný fenologický vývoj. Teplota kôry na ploche TL v roku 2014 umožnila vývoj jed-
nej generácie a jedného sesterského pokolenia, ktoré ukončili kompletný vývoj do štádia dospelého chrobáka. V roku 
2015 vyššia teplota umožnila okrem prvej rodičovskej a jednej sesterskej generácie, vývoj aj druhej generácie. Tá sa 
do konca augusta vyvinula do štádia dospelého chrobáka, ale kvôli dĺžke dňa pod 16,5 hod. (Doležal & Sehnal 2007) 
už nové potomstvo nezakladala a pravdepodobne ostalo v kôre napadnutých stromov. Druhá sesterská generácia sa 
vyvinula len do štádia larvy s predpokladanou úplnou mortalitou. Na lokalite VH v roku 2014 sa sesterská generácia 
vyvinula do štádia nedospelého chrobáka ale pravdepodobne úspešne prezimovala. V roku 2015 sesterská generácia 
ukončila celý vývojový cyklus a zimoval dospelý chrobák (Obrázok 2). Druhá generácia sa vyvinula do štádia kukly 
a úspešnosť prežitia zimy je v takom prípade otázna (Faccolli 2009). 

legenda: modrá – 1. a 2. generácia, červená – prvá a druhá sesterská populácia.

Obrázok 2. Porovnanie fenologického vývoja a počet generácií lykožrúta smrekového TL 2014 (a) a TL 2015(b), VH 2014 (c), VH 2015 (d)

Vyššia teplota v kôre vývratov umožnila v roku 2014 na lokalite TL dokončiť vývoj okrem prvej rodičovskej 
aj sesterskej populácii. druhá generácia sa do polovice septembra vyvinula do štádia nedospelého chrobáka s vysokou 
šancou na úspešnú zimnú hibernáciu. druhá sesterská populácia sa vyvinula do polovice štádia kukly, čo je mierne pod 
predpokladanou hranicou prežívania zimy (červená čiara v grafoch). Na ploche VH sa vyvinuli tri hlavné rodičovské 
generácie, dve sesterské populácie a vývoj dokončila aj dcérska populácia prvej sestry. 

Hustý sled ukončenia vývoja jednotlivých generácií a potomstiev fakticky znemožňuje identifikáciu generácií 
v terénnych podmienkach. Naviac, rozdiel v skutočnom rojení oproti modelovanému stanoveniu môže byť spôsobený 
odchýlkou teplôt v dôsledku tienenia stromov, resp. kmeňov, ich orientáciou, sklonom svahu a pod. Pomerne spoľah-
livou verifikáciou odhadu vývoja a počtu generácií sú odchyty vo feromónových lapčoch. lapače boli po oba roky 
umiestnené v okolí sledovaných lokalít, na každej lokalite bolo inštalovaných 20, resp. 25 lapačov. Odchyty v roku 
2015 boli až 2,5-násobne vyššie ako v roku 2014. Pozoruhodný bol nárast odchytov v polovici augusta 2015, ktorý 
potvrdzuje zvýšený počet generácií na nespracovaných vývratoch. 
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legenda: modrá – 1. a 2. generácia, červená – prvá a druhá sesterská populácia, bodkovaná – filiálna populácia prvej sestry.
Obrázok 3. Fenologický vývoj a počet populácií lykožrúta smrekového na vývratoch a) TL 2014, b) VH 2015.

Obrázok 4. Počet lykožrútov v lapačoch (priemer a smerodajná odchýlka) v roku 2014 (modrá) a 2015 
(červená) na lokalite TL (a) a VH (b). Značky predstavujú dátum predpokladaného výletu jednotlivých 

generácií a potomstiev, krúžky sú pre výlet zo živých stromov, bodky pre vývraty. 

záver

Naše výsledky poukázali na schopnosť lykožrúta smrekového reagovať na zvýšenú teplotu prostredia nárastom 
počtu generácií. Zistili sme, že teplota kôry na vývratoch je v priemere vyššia až o 3 °C, na priamo osvetlených čas-
tiach až 5 °C. V extrémne teplom roku 2015 sme na vývratoch zistili ukončený vývoj až troch rodičovských generácií. 
Predpokladáme, že pri „normálnom“ priebehu zimy sa na budúci rok rozsah poškodených porastov môže výrazne 
zhoršiť vzhľadom na očakávaný nárast populácie. 

Experiment potvrdil vhodnosť použitia fenologických modelov pre odhad vývoja lykožrúta v tatranských podmien-
kach. Štandardne používaný model PHENIPS mal chybu odhadu (MSE) 2,5 °C. Po parametrizácii na priamo meranú 
teplotu kôry sa presnosť zvýšila na prijateľnú hodnotu 0,8 °C.
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PoroVnAniE štruktúry dEndromAsy žiVéHo A odumiErAjúCEHo smrEkoVéHo PorAstu 
nApAdnutého podkôrnym hmyzom
Vladimír Šebeň • Bohdan Konôpka • Jozef Pajtík

Úvod

V ostatnom období sa na Slovensku v horských lesoch s vysokým zastúpením smreka zaznamenáva nárast rizika 
napadnutia podkôrnym hmyzom. Je to prekvapujúci fenomén, pretože donedávna boli veľkoplošným odumieraním 
postihnuté najmä nepôvodné smrekové monokultúry v nižších polohách (napr. Kysuce, Spiš). Aktuálne sa rozsiah-
lym premnožením podkôrneho hmyzu najmä po vetrovej kalamite z novembra 2004 stávajú rizikové aj prirodzené či 
dokonca prírodné smrečiny vo Vysokých Tatrách (Fleischer et al. 2007). Podľa Fleischera a Homolovej (2011) došlo 
začiatkom dvadsiateho prvého storočia v porastoch smrekovcových smrečín ku zvýšenej tvorbe biomasy. Vysoké 
porastové zásoby a ich akumulácia do hornej porastovej úrovne boli podľa nich jednou z príčin rozsiahlej devastácie 
porastov počas víchrice 2004. Rozvrat porastov smrekovcových smrečín vetrovou kalamitou spôsobil, že tieto porasty 
sa z depónia uhlíka stali jeho zdrojom.

Otázka aktívneho a pasívneho manažmentu, prirodzenosti či neprirodzenosti, funkcie a úlohy podkôrneho hmyzu 
v dlhodobom vývoji týchto lesov je dlhodobo diskutovaná (napr. Koreň et al. 1997, Koreň 2005, Fleischer et al. 2007) 
a existujú významné rozpory v oblasti  manažmentu lesov na území s rôznym stupňom ochrany prírody. Podobná 
situácia ako v Tatrách vznikla už o niekoľko rokov skôr v oblasti Národného parku Šumava. Hoci regeneračné zmeny 
z hľadiska bohatosti obnovy sú vďaka prírodným procesom vcelku prezentované ako úspešné bez ohľadu na inter-
venciu človeka (napr. Jonášová 2004, Štícha et al 2013, Šebeň 2010, Ulbrichová 2004), rozdiely sú v kvalite obnovy 
– druhovej diverzite, výškovej či vekovej štruktúre. Za najväčšie riziko považujeme veľkú variabilitu v obnove, ktorá 
zhoršuje objektívnu interpretáciu zovšeobecnenia výsledkov. Je dôležité rozlišovať lesy podľa ich súčasného stavu 
a budúceho potenciálu. Je potrebné dlhodobo monitorovať stav ohrozených porastov a prinášať aktuálne a objektívne 
informácie aj o stave a vývoji pôvodných materských porastov. Hospodárskymi zásahmi je totiž možné zmierniť riziko 
alebo následky premnoženia podkôrneho hmyzu ešte predtým, ako premnoženie vznikne.

Podľa dostupných údajov o náhodných ťažbách (Kunca et al. 2012) sa v ostatných rokoch na Slovensku stal naj-
významnejším škodlivým činiteľom podkôrny hmyz, a z neho najzastúpenejším škodcom je lykožrút smrekový. Nikolov 
et al. (2012) konštatujú, že nespracované plochy kalamity mali najväčší vplyv na masívne premnoženie podkôrneho 
hmyzu vo Vysokých tatrách. Vo svojej práci prezentujú priestorovú populáciu hmyzu na základe analýza poškodenia 
porastov so zastúpením smreka od roku 2005 po rok 2009. 

Cieľom príspevku je na príklade modelovej lokality vo Vysokých Tatrách demonštrovať rozdiely vo vývoji medzi 
porastom rozvrátenom lykožrútom smrekovým a porastom nepoškodeným týmto škodcom. 

metodika a materiál

Výskumné plochy boli založené v roku 2010 v lokalite „Štart“ nad Tatranskou Lomnicou, ktorá leží vo vetrom 
nepoškodenej časti necelý kilometer od veľkej kalamitnej holiny vzniknutej po ničivej víchrici Alžbeta z 19. 11. 2004. 
Niekoľko rokov po vzniku vetrovej kalamity, s výrazným vzostupom od roku 2008 nastáva v pôvodne nepoškodených 
vysokohorských smrekových porastoch veľký rozmach poškodenia podkôrnym hmyzom a ich postupné odumieranie 
na veľkých výmerách. 
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Na porovnanie vývoja sa v roku 2010 založili v blízkom susedstve dve výskumné plochy s výmerou 50x50 m (0,25 
ha). Prvá (vľavo) bola založená v lykožrútom čerstvo napadnutom smrekovom poraste s vysokým podielom odumre-
tých jedincov (Declined forest – odumierajúci les, Plocha D) a druhá reprezentuje porast, ktorý zatiaľ odolal napadnutiu 
a rozpadu korunového zápoja (Living forest – živý les, Plocha L). Táto plocha je totožná s Trvalou monitorovacou plo-
chou (TMP) II. úrovne na ktorej sa od roku 1998 sleduje zdravotný stav podľa metodiky ICP Forests (Pavlenda et al. 
2014). Ide o jednu z ôsmych intenzívne monitorovaným plôch na Slovensku. 

Nadmorská výška lokality je 1 120 – 1 170 m, expozícia je juhovýchodná, sklon dosahuje 10-20% a tvoria ju priro-
dzené spoločenstvá skupiny lesných typov Lariceto-Piceetum rastúce na kyslých stanovištiach. Pôdne typy sú zastú-
pené rankrami, na časti lokality sú podzolové a na časti kambizemné rankre. Najstaršie jedince smreka aj smrekovca 
dosahujú 140 rokov. Na TMP sa približne od roku 2008 sleduje pribúdanie suchých odumretých stromov (podkôrny 
hmyz) (Pavlenda et al. 2014).

Obrázok 1. Polohopis meraných znakov lesa (stromy, korunové projekcie, ležanina) na ploche D (odumierajúca) a L (živá) 
v roku 2010. Zelené obrysy korunových projekcií znázorňujú živé smreky, žlté obrysy smrekovce a modré obrysy iné dreviny

Na založených plochách s rozmermi 50 × 50 m sa technológiu Field-Map (IFER, Česká republika) zamerali pozície 
(súradnice x, y, z) všetkých stromov s hrúbkou d

1,3
 nad 7 cm. Na každom sa zhodnotil stav stromu (živý, odumretý), 

zmerala sa jeho hrúbka d
1,3

, rovnako sa zmerala výška každého stromu a výška nasadenia koruny. Evidoval sa druh 
dreviny (smrek, smrekovec, ostatné, ktoré tvorili v malom zastúpení borovica, jedľa a breza). Ďalej sa zamerali pozície 
korunových projekcií živých stromov. Pri spracovaní a analýze údajov sa použili programy Microsoft Excel a ArcView 
a štandardné postupy výpočtov (objemy podľa slovenských rovníc). Zápoj korún sa odvodil z meraných korunových 
projekcií v prostredí ArcView. Zápoj podľa meraných projekcií bol v roku 2010 v nepoškodenom lese 61,8 % a v od-
umretom lese 8,0 %.
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výsledky a diskusia

Stav a vývoj materského porastu

Pomerne intenzívne napadnutie podkôrnym hmyzom (s dominanciou lykožrúta smrekového) veľkého rozsahu je 
zrejmé z vyhodnotenia stavu lesa podľa časového sledu leteckých snímok. Použila sa rovnaká metóda vizuálnej inter-
pretácie leteckých snímok ako opisuje napr. Nikolov et al (2012). Pritom boli k dispozícii letecké snímky z rokov 2005, 
2007, 2009 a 2012. Zachytáva sa tak stav tesne po vetrovej kalamite (rok 2005), kedy je celý komplex lesov v sle-
dovanej oblasti ešte úplne zdravý. Snímky pokračujú vývojom rok pred rapídnym napadnutím (rok 2007), na ktorom je 
neskôr sledovaná plocha D (Odumierajúci les)ešte v pomerne dobrom zdravotnom stave, v jej okolí a v západnej časti 
plochy sú však už zrejmé ohniská podkôrneho hmyzu. Plocha L (Živý les) nevykazuje znaky plošného napadnutia. 
Rapídny nástup ataku podkôrneho hmyzu nastáva v priebehu rokov 2008 a 2009. Na poslednej snímke z roku 2012 
je už zjavný rozpad porastu s výskytom odumretého ležiaceho dreva na väčšej časti výskumnej plochy napadnutej 
podkôrnym hmyzom. Tu treba pripomenúť fakt, že na snímkach sú najlepšie viditeľné už vyletené chrobačiare, čiže 
skutočné napadnutie hmyzom môžeme datovať približne o rok skôr ako je viditeľné na snímke.

Snímky ukazujú, aký je rapídny postup odumierania komplexov horských lesov s prevahou smreka v priebehu 
niekoľkých rokov. Plocha d prakticky celá odumrela v priebehu dvoch rokov od výskytu prvých chrobačiarov v roku 
2007. Na snímke z roku 2012 sú na nej už zrejmé holé časti s vyvrátenými stromami. Vývoj na v tesnom susedstve 
plochy l je odlišný, napadnutiu podkôrnym hmyzom odoláva. Hoci sa na nej identifikovalo viacero jedincov napadnu-
tých podkôrnym hmyzom, kvôli ich rozptýleniu v poraste predstavoval plošný podiel odumretej časti plochy ani v roku 
2012 iba zanedbateľne malú časť.

Podrobnejšie porovnanie vývoja časti plôch napadnutej podkôrnym hmyzom v jednotlivých rokoch od roku 2005 
po 2012 na základe vyhodnotenia výmery vizuálnou interpretáciou leteckých snímok prezentuje obrázok 2.

Obrázok 2. Vývoj podielu živých a odumretých stromov na ploche L (živá) a D (odumierajúca) v rokoch 2005–2012

Z obrázku je zrejmý rapídny postup napadnutia Plochy d medzi rokmi 2007 keď plošný podiel suchých stromov 
podľa korunových projekcií predstavoval iba 1/8, aby stúpol v roku 2009 (iba za 2 roky) až na 9/10. V nasledujúcich 
rokoch sa odumieranie spomalilo, a to pravdepodobne kvôli limitom potravinových zdrojov lykožrútov. Rovnako je 
z grafu zrejmé odolávanie napadnutiu podkôrnym hmyzom Plochy L, na ktorej bol do roku 2008 podiel poškodenej 
časti nulový, prejavil sa málo v roku 2009 a v roku 2012 dosiahol asi 6 %.

Predchádzajúce vyhodnotenie bolo závislé na vizuálnej interpretácii leteckých snímok a týkalo sa plošného podielu 
určeného z pokryvnosti (zastúpenia) stromov. Presnejšie a podrobnejšie údaje prinieslo nákladnejšie terestrické mera-
nie oboch plôch, ktoré sa realizovalo iba počas troch rokov (2010 až 2012). Osobitne je možné porovnať zmeny v počte 
živých a odumretých stromov, v ich kruhovej základni, objeme drevnej hmoty a celkovej biomasy materského porastu. 
Oproti predchádzajúcim výsledkom sa presnejšie zistili charakteristiky štruktúry: drevinové zloženie pre jednotlivé 
dreviny (smrek, smrekovec, ostatné), alebo na snímkach ťažko viditeľné jednotlivé zložky odumretého dreva – ležiace 
a stojace. Z hľadiska počtu stromov (obrázok 3) boli obe plochy východiskovo porovnateľné. No kým pri Ploche L 
podiel počtu živých stromov klesal z asi 60 na 50 %, na ploche D sa udržiaval na minimálnej hodnote 5 %. Na ploche 
D tvorili suché stojace stromy asi 2/3 a ležiace stromy asi 1/4 z celkového počtu.
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Obrázok 3. Vývoj počtu stromov na plochách l a d v rokoch 2010–2012

Lepšie vystihuje stav na ploche porovnanie podľa nadzemného objemu (zásoby porastov – Obrázok 4), tu už vidíme 
zaostávanie plochy D oproti L asi o 1/3. Znamená to buď nižšiu produkciu, alebo straty na drevnej biomase spôsobené 
odumretím, rozpadom a rozložením odumretého dreva. Tento fakt však môže súvisieť aj s ťažšie merateľným objemom 
postupne sa rozkladajúcich alebo na sebe ležiacich kmeňov. 

Obrázok 4. Vývoj počtu zásoby drevnej hmoty na plochách l a d v rokoch 2010–2012

Porovnanie vývoja živého lesa poukazuje na mierny pokles zásoby živých stromov a mierne pribúdanie suchárov. 
Pri odumierajúcom lese s východiskovým stavom iba 8 % živých stromov sa počas trojročného sledovania nezazna-
menali žiadne výrazné zmeny (jednotlivé prežívajúce stromy už neodumierali ale ich celkový prírastok bol veľmi nízky).

drevinové zloženie

Analýza drevinového zloženia poukázala na výrazné rozdiely medzi plochami. Podiel smreka počítaný z počtu 
všetkých stromov (živých, odumretých aj ležiacich) počas sledovaného obdobia na ploche L bol 82 %, na ploche D 
až 94 %. Postupným odumieraním sa menilo zastúpenie živých stromov. Zastúpenie smreka zo živých stromov na 
ploche L bolo v roku 2010 77 % a pokleslo 74 %, naopak, zastúpenie smrekovca zo živých stromov stúplo na ploche 
L z 20 na 23 %. Z odumretých stromov bolo zastúpenie smreka na ploche L až 87 %, pričom stúplo až na 89 %. 
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Na odumierajúcej ploche D bolo zastúpenie smreka medzi živými stromami iba 26 %, ale medzi suchármi až 97 %! 
Zastúpenie smrekovca tu bolo medzi živými stromami až 68 %, kým zo suchých to boli iba 3 %. Napriek nie veľkým 
rozdielom medzi oboma plochami pred napadnutím podkôrneho hmyzu v drevinovom zložení sa ukázalo aj mierne vyš-
šie zastúpenie smrekovca ako podstatné pre odolnosť a ďalšie prežívanie celého porastu. Napadnutie lykožrútom sa 
prejavilo na zmene drevinového zloženia prežívajúceho porastu, konkrétne zvýšením zastúpenia smrekovca a znížením 
zastúpenia smreka.

Pri výpočte zastúpenia zo zásob (objemov) sa zistili ešte výraznejšie rozdiely (obrázok 5). Celkový podiel smreka 
na ploche L vypočítaný podľa objemu všetkých stromov (živých, suchárov, ležiacich) sa znížil až na 52 %, kým na 
ploche D ostal na vysokej hodnote 92 %. Ak zastúpenie počítame zo živých stromov, situácia sa opäť podstatne mení. 
Z objemu živých stromov smrekovec na ploche L dokonca dosiahol vyššie hodnoty ako smrek. Na ploche D bolo zastú-
penie smrekovca zo živých stromov až 87 % (oproti 68 % počítaných z počtu stromov), kým na prežívajúcej ploche L 
stúpalo v rokoch 2010 až 2012 zo 49 na 54 % (oproti 20 až 23 % počítaných z počtu stromov). 

Obrázok 5. Zmeny v celkovej zásobe smreka a smrekovca na Plochách l a d v rokoch 2010–2012

Je zrejmé, že kým množstvo biomasy smrekov na ploche L a ploche D je porovnateľné, plocha L dosahovala 
výraznejšie zmiešanie so smrekovcom. Ten je známy ako stabilizačná zložka v smrekových rovnorodých porastoch, 
a to nielen voči podkôrnemu hmyzu ale aj väčšine ďalších škodcov, resp. proti abitoickým škodlivým činiteľom (naj-
mä vietor a sneh). Odumretím smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom sa tak ďalej zvyšuje zastúpenie odolného 
smrekovca. Výrazne sa to prejavilo na odumretej ploche d, kde sa vplyvom podkôrneho hmyzu absolútne zmenilo 
zastúpenie smrekovca v poraste z pôvodných asi 8 % celkovej živej biomasy až na 84 % celkovej živej biomasy. 
Z analýzy porovnania drevinovej štruktúry oboch plôch jednoznačne vyplýva, že vyššie zastúpenie smrekovca výrazne 
brzdí riziko rozpadnutia pôvodného porastu. Pri zastúpení smrekovca pod 10 % nastalo na ploche D za niekoľko rokov 
úplné zničenie materského porastu.

zhrnutie

Smrekovcové smrečiny rastúce vo Vysokých Tatrách predstavujú špecifické spoločenstvá. Najmä nižšie položené 
lesy rastúce v nadmorských výškach 900 –1 200 m opakovane  postihujú veľkoplošné vetrové kalamitami. Po nich 
za určitých podmienok nastupuje premnožene podkôrneho hmyzu na nespracovanej drevnej hmote a rozpad okolitých 
porastov. Náchylnosť a odolnosť, rozsah poškodenia ako aj čas odumretia lesných porastov napadnutých podkôrnym 
hmyzom závisí od štruktúry porastov. Okrem veku (náchylnejšie sú staršie smrekové porasty) je dôležité drevinové 
zloženie – pomer smrekov k ostatným drevinami. Tie v podmienkach Vysokých Tatier zastupuje v spomínaných spo-
ločenstvách najmä smrekovec. 

Analyzovali sme niekoľkoročný vývoj porastov smrekovcových smrečín na príklade dvoch výskumných plôch (Lea-
ving – L a Declined – D). Hoci lokalita nebola priamo zasiahnutá veternou kalamitou z novembra 2004, sekundárne sa 
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tu začal premnožovať podkôrny hmyz, ktorý napadol okolité porasty. Rapídny nástup prebehol medzi 4. a 5. rokom po 
vetrovej kalamite. Kým plocha L s vysokých zastúpením smrekovca (15 % z počtu stromov, 43 % z objemu nadzemnej 
biomasy) odolávala napadnutiu niekoľko rokov (8 rokov po kalamite neprekročil plošný podiel chrobačiarov 10 %), 
plocha D bola prakticky už päť rokov po kalamite odumretá (podiel chrobačiarov presiahol 90 %). Napriek tomu, že 
počtom stromov a kruhovou základňou sú obe plochy porovnateľné, zastúpenie smrekovca na ploche D bolo len 8 %. 
Vplyvom odumretia smreka sa na nej ale počas niekoľkých rokoch zmenilo zastúpenie smrekovca v živej biomase až 
nad 80 %. Aj keď sa počas troch rokov merania jednotlivých zložiek (živé stromy, stojace sucháre, ležiaca hrubina) sa 
zaznamenali zmeny reprezentované hlavne presunom živých stromov na sucháre ale aj prirastaním živých stromov, 
celková zásoba biomasy na oboch plochách bola trvalo vyrovnaná. Zistené skutočnosti sú dôležité nielen pre optimál-
nu voľbu manažmentu po následkoch kalamity, ale aj pre rozhodnutie v prípade že je možné podkôrnikovej kalamite 
zabrániť (aktívna ochrana lesa). Zabránenie rozpadu lesného porastu predstavuje stabilizáciu obrovskej kvantity živej 
biomasy. Predchádzanie predčasného zániku lesných porastov zároveň eliminuje potenciálne zvýšenie emisie uhlíka 
z pôdneho prostredia. 
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sEkVEstráCiA uHLíkA V BiomAsE mLAdýCH LEsnýCH PorAstoV Vo VysokýCH tAtráCH 
dEsAť rokoV Po VEtroVEj kALAmitE ALžBEtA
Bohdan Konôpka • Vladimír Šebeň • Jozef Pajtík

Úvod 

Gardiner a kolektív (2011) v monografii „Život s vetrovými kalamitami v lesoch“ (Living with storm damage to 
forests) uvádzajú, že objem vetrových kalamít v európskych lesoch kontinuálne narastá. Ďalej na druhej strane konšta-
tujú, že sa zatiaľ vedecky jednoznačne nepreukázal stimulačný efekt klimatickej zmeny na frekvenciu a silu ničivých 
vetrov v európskom priestore. Napriek všetkým vedeckým neistotám môžme predpokladať, že na aktuálne zvyšovanie 
frekvencie, či rozsahu deštrukčných udalostí, teda aj na nárast objemu kalamitných ťažieb, má vplyv viacero vnútor-
ných (manažment lesných porastov) ale aj vonkajších (zmeny rastových podmienok) faktorov. Problematikou sme sa 
na našej konferencii už niekoľkokrát zaoberali (pozri napr. Konôpka et al. 2012: Čo ovplyvňuje statickú stabilitu smre-
čín?). Preto sa v tomto referáte zameriame na následky kalamity v trocha inom, konkrétne produkčno-ekologickom 
kontexte.

deštrukcia lesných porastov v dôsledku vetra, či iných škodlivých činiteľov má okrem mnohých negatívnych 
následkov vplyv na uhlíkovú bilanciu v krajine (napr. Dale et al. 2001). V dôsledku zániku lesných porastov dochádza 
k strate časti uhlíkových zásob z drevnej biomasy (prostredníctvom jej rozkladu alebo spaľovania) ako aj ku zvýšenej 
emisii uhlíka z lesnej pôdy. Návrat k východiskovému stavu (pred vznikom kalamity) trvá niekoľko desaťročí. Pritom 
dĺžka tohto reverzného procesu súvisí s dobou obnovy následných lesných porastov a „regenerácie“ pôdneho prostre-
dia. Keďže sa vo všeobecnosti očakáva stimulačný vplyv inherentných javov klimatickej zmeny na frekvenciu a rozsah 
kalamitných epizód a zároveň tieto udalosti zhoršujú uhlíkovú bilanciu v krajine, problém možno definovať aj ako „za-
cyklovaný“ proces, t. j. klimatická zmena  disturbancie v lesných ekosystémoch  klimatická zmena.

Na zistenie aktuálnej uhlíkovej bilancie v krajine, resp. pre presnú kvantifikáciu jej postupného zlepšovania po 
rozsiahlych disturbanciách lesných porastov je nevyhnuté zhodnotiť zásobu a produkciu lesnej biomasy v mladých les-
ných porastoch na pokalamitných územiach. Zásoba a aj produkcia v následných porastoch by sa mala týkať všetkých 
stromových častí nadzemnej a podzemnej biomasy, teda kmeňa, konárov, asimilačných orgánov a aj koreňového sys-
tému. Takýto komplexný odhad však spravidla naráža na nedostupnosť matematických vzorcov pre  odhad biomasy, 
resp. kvantity uhlíka v jednotlivých stromových častiach (okrem kmeňa, ktorý je predmetnom komerčného využitia). 
V záujme čo najpresnejšieho odhadu biomasy drevín je použiť modely špecifické pre danú drevinu a parametrizované 
pre podmienky sledovaného regiónu. Na účely odhadu biomasy jednotlivých stromových častí, ako aj celého stromu 
sa používajú tzv. alometrické vzťahy (napr. West 2009). Tieto ako nezávislú premennú (t. j. vstupný údaj) používajú 
hrúbku kmeňa alebo výšku stromu, niekedy kombináciu obidvoch veličín. 

Netreba snáď príliš zdôrazňovať, že v novodobej histórii Slovenska bola jednou z najrozsiahlejších deštrukcií v le-
soch vetrová kalamita z novembra 2004 (Alžbeta). Táto postihla aj územie pohoria Vysokých Tatier a Podtatranskej 
kotliny. Na území TANAPu sa po tejto vetrovej kalamite najmä kvôli obmedzeniam orgánov ochrany prírody počas 
niekoľkých rokov premnožil podkôrny hmyz, ktorý značne poškodil okolité smrečiny (napr. Fleischer et al. 2015). 
Dielo skazy tu dokonala ďalšie vetrová kalamita ktorá vznikla v máji 2014 (Žofia). Takže aktuálny stav je, že na úze-
mí TANAPu zanikli staré lesné porasty s prevahou smreka odhadom na takmer 4/5 lesnej plochy. V súčasnosti sa 
na tomto území nachádzajú prevažne menej či viac kompaktné mladé lesné porasty. Predošlé práce zaoberajúce sa 
stavom obnovy po kalamite na tomto území (napr. Kaštier & Bučko 2010; Šebeň 2011a, b) naznačili, že v následných 
porastoch sú okrem smreka obyčajného (Picea abies) významne zastúpené prípravné dreviny, hlavne jarabina vtáčia 
(Sorbu aucuparia), rakyta (Salix caprea), resp. brezy (prevažne Betula pendula). miestami sa vyskytujú cieľové dre-
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viny ako smrekovec opadavý (Larix deicuda) a borovica sosna (Pinus sylvetris). Keďže sa náš výskum v ostatných 
približne desiatich rokoch zameral na odvodenie alometrických vzťahov pre mladé jedince hlavných hospodárskych 
ale aj niektorých prípravných drevín, mohli sme ich uplatniť aj pre porasty vzniknuté na kalamitnom území TANAPu.  

Cieľom tohto referátu je zhodnotiť zásobu nadzemnej biomasy a jej ročnú produkcie na sledovanej lokalite TANAPu 
veľkoplošne zasiahnutej víchricou Alžbeta (konkrétne dva tranzekty s rôznym drevinovým zložením) desať rokov po 
vetrovej kalamite. Pritom sme sa zamerali aj na podiel jednotlivých drevín na zásobe ako aj príspevok stromových kom-
ponentov do zásoby a produkcie. Ďalej sa rámcovo kvantifikovala zásoba uhlíka v nadzemnej biomase týchto porastov.        

materiál a metodika

Výskumné aktivity sa sústredili v rámci územia tANAPu na dve vybrané lokality, a to neďaleko vily danielov dom 
(kataster obce Tatranská Polianka) a v priamej blízkosti obce Horný Smokovec (západne od cesty číslo 534). Tieto 
dve lokality sa vybrali z dôvodu, že tamojšie mladé lesné porasty reprezentovali rôzne drevinové zloženie. Kým lokalitu 
pri danielovom dome pokrývali porasty s prevahou smreka, na lokalite Horný Smokovec dominovali listnaté dreviny. 

Na začiatku vegetačného obdobia roku 2014 sa na každej z lokalít založilo po jednom tranzekte. Obidva trenzekty 
(ďalej tranzekt T1 – Danielov dom a tranzekt T2 – Horný Smokovec), boli 4 m široké a  300 m dlhé, orientované v sme-
re severozápad – juhovýchod. Každý tranzekt predstavoval 25 štvorcových výskumných plôch s rozmermi 4×4 m, pri-
čom medzi susediacimi plochami bol 8-metrový izolačný pás. Pri vyhodnocovaní zmien stavu jedincov obnovy sme sa 
zamerali na pomerne náročnú, ale jednoznačnú identifikáciu jedincov. Všetky stromy, už od štádia semenáčikov, sa na 
plochách očíslovali kovovými štítkami, zaznačila sa drevina a odmerala hrúbka kmeňa na úrovni pôdy (d

0
) a výška stro-

mu. Merania sa uskutočnili na začiatku (v polovici apríla) a na konci vegetačného obdobia (koncom októbra). V rámci 
jesenných terénnych prác sa odobrali vzorky na stanovenie obsahu uhlíka v asimilačných orgánoch. konkrétne sa 
z piatich jedincov každej dreviny sa odobrala reprezentatívna vzorka (z rôznych miest koruny) asimilačných orgánov.

Následne sa namerané údaje (hrúbka d
0
 a výška) v kombinácii s alometrickými vzťahmi prebranými z našich 

predošlých prác (napr. Pajtík et al. 2008, Konôpka et al. 2015, Pajtík et al. 2015a,b) vypočítala zásoba nadzemných 
komponentov (kmeň s kôrou, konáre a asimilačné orgány vyjadrené v sušine, t. j. bez obsahu vody v pletivách) pre 
každý strom. Zásoba sa ďalej vypočítala na úrovni výskumných plôch (súčet biomasy všetkých stromov na ploche) 
a tranzektov (aritmetický priemer z 25 plôch). Produkcia asimilačných orgánov opadavých drevín, resp. kmeňov a ko-
nárov všetkých drevín sa vypočítala na základe rozdielov medzi zásobou na konci a na začiatku vegetačného obdobia. 
Produkcia asimilačných orgánov smrekov sa vypočítala ako 1/6 a borovíc ako 1/3 jesennej zásoby ihlíc. 

Zásoba a produkcia uhlíka pre kmene a konáre drevín sa odhadla ako 50 % zásoby ich biomasy, zásoba asimilač-
ných orgánov sa vyjadrila ako percentuálny podiel z biomasy listov, resp. ihlíc zistený chemickým rozborom odobra-
tých vzoriek.       

Výsledky a diskusia

Základné porastové charakteristiky pre tranzekt t1 a t2 sa uvádzajú v tabuľke 1 pre jarné a jesenné obdobie roku 
2014. Kým priemerná výška a hrúbka stromov bola porovnateľná na obidvoch tranzektoch, kruhová základňa (vyjad-
rená na hrúbke d

0
) bola približne o 50 % vyššia na tranzekte T2 než T1. Rozdiel súvisel s odlišným počtom stromov 

(resp. hustotou) medzi tranzektmi. Rozdiely sa zistili aj v drevinovom zložení (Tabuľka 2). Na tranzekte T1 tvoril smrek 
až 77,6 % zo všetkých jedincov, na T2 to bolo iba 41,7 %. Relatívne vysoké zastúpenie na oboch tranzektoch mala 
jarabina vtáčia a rakyta. Nasledovala breza a smrekovec, vtrúsene sa vyskytovala osika, borovica sosna a jelša. 

Tabuľka 1. Základné porastové charakteristiky na tranzekte Danielov dom (T1) a Horný Smokovec (T2). 
uvádza sa priemerná hodnota a smerodajná odchýlka

Tranzekt
Obdobie 

roku 2014
Výška podľa Loreya 

[m]
Hrúbka d

0 

[mm]
Kruhová základňa G

0 

[cm2.m-2]

t1 
jar 2,25 (±1,14) 35 (±19) 6,67 (±5,66)

jeseň 2,66 (±1,33) 40 (±22) 9,59 (±7,13)

t2
jar 2,92 (±1,36) 35 (±18) 10,52 (±5,81)

jeseň 3,29 (±1,32) 38 (±22) 14,11 (±9,22)
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Tabuľka 2. Percentuálny podiel jednotlivých drevín vyjadrený na báze počtu stromov na tranzekte Danielov dom (T1) a Horný Smokovec (T2) 
podľa zisťovaní na jar 2014

Tranzekt 
Acer 

pseudoplatanus 
Alnus 
incana

Betula 
pendula

Larix 
decidua

Picea abies
Pinus 

sylvestris
Populus tremula Salix caprea

Sorbus 
aucuparia

t1 0,3 0,0 2,7 4,6 77,6 0,3 1,3 6,2 7,0

t2 1,8 1,2 13,5 1,3 41,7 1,8 0,8 19,3 18,6

Výrazné rozdiely sa zistili vo výškovom raste drevín (vyhodnotili sme iba štyri najčastejšie druhy). Smrek svojim 
pomalším rastom jednoznačne výškovo zaostával za rýchlorastúcimi prípravnými drevinami, t. j. brezou, rakytou a ja-
rabinou (Obrázok 1). Tak napríklad, kým až 58 % smrekov bolo vo výškovej triede do 100 cm, v tej istej triede bolo 
iba 32 % briez, 36 % rakýt a 26 % jarabín. Iba 9 % smrekov malo výšku nad 200 cm, avšak takúto výšku dosiahlo až 
36 % briez, 23 % rakýt a 30 % jarabín. Terénne pozorovania na tranzektoch počas jednej vegetačnej sezóny naznačili, 
že prípravné dreviny kompetične „nelikvidovali“ smreky avšak ťažko kvantifikovať do akej miery dovtedy ovplyvňovali 
ich rast.

Obrázok 1. Frekvencia jedincov vybraných druhov drevín vo výškových triedach na obidvoch tranzektoch spolu (jar 2014)

Obrázok 2. Podiel jednotlivých drevín na zásobe nadzemnej biomasy (jar 2014) na tranzekte Danielov dom (a) a Horný Smokovec (b)

kombinácia podielu jednotlivých drevín na počte stromov a ich veľkosti determinuje podiel jednotlivých drevín na 
celkovej zásobe nadzemnej biomasy v porastoch. V našom prípade sa zaznamenali výrazné rozdiely medzi tranzekta-
mi (Obrázok 2a verzus Obrázok 2b). Na tranzekte T1 tvoril smrek až 56 % zo zásoby nadzemnej stromovej biomasy, 
nasledovala breza s 23 % a smrekovec s 18 %. Na tranzekte T2 dominovala v zásobe jarabina s 34 %, breza s 33 % 
a smrekom s 20 %. Zaujímavý je vysoký podiel brezy na zásobe pri obidvoch tranzektoch. Aj keď mala táto drevina 
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pomerne nízke zastúpenie počtom stromov v sledovaných porastoch, mnohé brezy boli výrazne mohutnejšie (často 
presahovali výšku 6 – 7 metrov) než ostatné dreviny. Prekvapivo vysokých bolo aj niekoľko jedincov smrekovca na 
tranzekte T1. Tu si treba uvedomiť, že biomasa drevín narastá s hrúbkou (resp. výškou) stromu exponenciálne. Preto je 
často kontrast medzi podielom drevín na celkovom počte stromov a podielom drevín na porastovej zásobe.

Podobne sa vyjadril podiel jednotlivých komponentov na zásobe nadzemnej biomasy. Takáto informácia je dôležitá 
hlavne vzhľadom na „osud“ uhlíka v lesnom poraste. Drevné komponenty nadzemnej časti stromu (kmeň a konáre) 
viažu uhlík dlhodobo, často po celý život jedinca. Na druhej strane, asimilačné orgány „točia“ uhlík, pretože ich doba 
obratu je jedenkrát (opadavé druhy), resp. jeden krát za približne tri (borovica sosna) až šesť rokov (smrek). Takže, čim 
väčší podiel biomasy sa investuje do drevných častí, tým väčšia časť uhlíka absorbovaného z atmosféry sa dlhodobo 
viaže v pletivách stromov. Naše výsledky naznačujú určité rozdiely v štruktúre zásoby nadzemnej biomasy mladých 
lesných porastov medzi tranzektami (Obrázok 3). Pritom sa zamerajme na rozdiely v podieloch komponentov v jesen-
nom období (jarné obdobie predstavovalo stav pred olistením opadavých drevín). Veľmi podobný bol podiel konárov 
na zásobe nadzemnej biomase (35 % na T1 a 32 % na T2). Výrazne vyšší bol podiel kmeňa na tranzekte T2 (48 %) 
oproti T1 (38 %), naopak, nižší podiel asimilačných orgánov na T1 (27 %) než T2 (20 %). Výsledky dokazujú, že pri 
smreku je vyšší podiel ihlíc na zásobe biomasy (keďže zadržiava niekoľko ročníkov ihlíc) ako pri listnáčoch. Čo sa týka 
celkovej zásoby nadzemnej biomasy v jesennom období, vyššia bola na T2 (1 054 g na m2 porastovej plochy) ako na 
T1 (950 g na m2; Tabuľka 3). Vo vyjadrení v tonách na hektár ide o hodnoty 10,5 (T2) a 9,5 (T2). V prepočte na uhlík 
je to okolo 5,3 t na ha (T2), resp. 4,8 t na ha (T1).

Obrázok 3. Podiel stromových komponentov na zásobe nadzemnej biomasy na jar 
a jeseň 2014 pre tranzekt Danielov dom (a) a Horný Smokovec (b)
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Tabuľka 3. Zásoba nadzemnej stromovej biomasy podľa komponentov na tranzekte Danielov dvor (T1) a Horný Smokovec (T2). Uvádza sa 
priemerná hodnota a smerodajná odchýlka

Tranzekt
Obdobie 

roku 2014

Kmeň Konáre Asimilačné orgány Nadzemná biomasa (spolu)

[g.m-2)

t1
jar 261 (±276) 234 (±285) 141 (174) 636 (±735)

jeseň 365 (354) 333 (350) 252 (±220) 950 (±924)

t2
jar 428 (±285) 297 (±285) 63 (±137) 788 (±707)

jeseň 501 (±371) 344 (±367) 209 (±208) 1054 (±924)

Objem produkcie nezemnej biomasy počas vegetačného obdobia 2014 bola na obidvoch tranzektoch podobná 
(315 g na m2 pre T1 a 391 g na m2 pre t2; tabuľka 4). Na druhej strane, rozdiely sa zaznamenali v štruktúre produkcie 
podľa stromových komponentov (obrázok 4). Najväčší rozdiel medzi tranzektmi bol v podiele kmeňa (33 % na T1 
a 26 % na T2) potom v podiele asimilačných orgánov (35 % na T1 a 40 % na T2), najmenší pri konároch (32% na 
T1 a 34 % na T2). Takže, kým pri zásobe nadzemnej biomasy sme konštatovali vyšší podiel asimilačných orgánov pri 
smreku než listnáčoch, v prípade produkcie je to naopak, t. j. vyšší podiel asimilačných orgánov pri listnáčoch (resp. aj 
smrekovci, pretože sa obnovujú každoročne) ako pri smreku. 

Tabuľka 4. Produkcia nadzemnej stromovej biomasy v roku 2014 podľa komponentov na tranzekte Danielov dvor (T1) a Horný Smokovec (T2). 
uvádza sa priemerná hodnota a smerodajná odchýlka

tranzekt
kmeň konáre Asimilačné orgány Nadzemná biomasa (spolu)

[g.m-2]

t1 105 (±110) 99 (±97) 111 (±83) 315 (±290)

t2 101 (±120) 134 (±287) 156 (±92) 391 (±499)

Obrázok 4. Podiel stromových komponentov na produkcii nadzemnej biomasy v roku 
2014 pre tranzekt Danielov dom (T1) a Horný Smokovec (T2)  

V ďalšom kroku sme analyzovali rozdiely v produkcii nadzemnej biomasy medzi jednotlivými výskumnými plo-
chami (Obrázok 5). Na obidvoch tranzektoch je zjavne veľká variabilita, čo je obvyklý jav pri zmladení. Zistili sme 
plochy kde bola nulová produkcia nadzemnej biomasy drevín (porastové medzery) až po plochy kde bola produkcia cez 
1 000 g na m2 (napr. plocha číslo 15 na T1 s 1 145 g na m2 a plocha číslo 25 na T2 s 1 137 g na m2, čo predstavuje 
vyše 10 ton na hektár). Môžeme konštatovať, že na kalamitných plochách, na ktorých prevláda prirodzená obnova je 
niekoľko rokov po disturbancii medzi mikrostanovišťami veľká variabilita počtu stromov na plošnú jednotku, resp. aj 
rozmanitosť ich veľkosti. Toto sa odzrkadľuje vo veľkej priestorovej fluktuácii zásoby biomasy, a teda aj zásoby uhlíka. 
Súvisí to pravdepodobne s rozmiestnením zdrojov reprodukčného materiálu (semeno produkujúce stromy) ale skôr 
s rastovými podmienkami na mikrostanovišti (dostupnosť vody a živín v pôde, konkurenčné tlaky od iných rastlín a pod).
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Obrázok 5. Produkcia nadzemnej stromovej biomasy v roku 2014 na tranzekte Danielov 
dom (a) a Horný Smokovec (b) zobrazená podľa jednotlivých plôch

Na záver uvádzame prehľad koncentrácie uhlíka v asimilačných orgánoch drevín nachádzajúcich sa na tranzektoch 
(tabuľka 5). V odbornej literatúre sa veľmi často uvádza obsah uhlíka v drevných častiach, hlavne v kmeni. Preto sú 
tieto údaje dostupné a spravidla sa generalizuje obsah uhlíka v dreve na 50 %. Menej známe sú informácie o obsahu 
uhlíka v asimilačných orgánoch. Naše výsledky naznačili, že k hodnote 50 % (t. j. ± 2 %) sa blížili všetky dreviny okrem 
osiky (47±1 %) a rakyty (46±1 %). Takže pri presnejších výpočtoch zásoby uhlíka v asimilačných orgánoch by nebolo 
vhodné používať defaultnú hodnotu (t. j. 50 %) plošne pre všetky dreviny. Na sledovaných tranzektoch sme preto pri 
odhade zásoby uhlíka v asimilačných orgánoch drevín použili koncentrácie uhlíka špecifické pre každú drevinu. Množ-
stvo uhlíka fixovaného v asimilačných orgánoch drevín bol podľa tekéhoto výpočtu počas jesene 2014 na tranzekte T1 
približne 1,25 t.ha−1a na tranzekte T2 okolo 1,03 t.ha−1.
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Tabuľka 5. Priemery a smerodajné odchýlky koncentrácie uhlíka v asimilačných orgánoch drevín nachádzajúcich sa na 
obidvoch tranzektoch spolu

Drevina
Koncentrácia uhlíka 

[%]

Betula pendula 51,0 ±1,5

Picea abies 51,1 ± 0,8

Pinus sylvestris 50,9 ± 1,5

Populus tremula 46,9 ±1,3

Salix caprea 46,4 ±1,4

Sorbus aucuparia 49,4 ±0,8

Larix decidua 48,4 ±1,4

záver

Naša analýza údajov z dvoch tranzektov na kalamitných plochách poskytla prvotný náhľad na zásobu a produkciu 
nadzemnej biomasy v mladých lesných porastoch. Aj keď ide iba o obmedzený rozsah meraní, výsledky naznačujú 
aspoň rámcovo stav na záujmovom území. Naše výsledky poukazujú na tieto zaujímavé skutočnosti:

 – mladé lesné porasty so svojou zásobou predstavovali malé zásoby uhlíka v biomase, pravdepodobne rádovo 
niekoľko desiatok až stonásobne nižšie ako v kmeňovinách, 

 – na druhej strane, medziročný nárast zásoby biomasy, resp. produkcia (absorpcia uhlíka z ovzdušia) bol relatívne 
dynamický a teoreticky by sa mohli rovnať produkcii v dospelých, prípadne prevyšovať produkciu v prestárlych 
porastoch (vyskytovali sa na veľkej časti územia TANAP-u pred kalamitou), 

 – štruktúra (vzhľadom na podiel jednotlivých stromových komponentov) zásoby nadzemných častí biomasy drevín 
a jej produkcia súvisí s druhovým zložením, pritom smrek sa v tomto odlišuje od listnatých drevín. Zároveň štruk-
túra ovplyvňuje podiel uhlíka dlhodobo viazaného v drevných častiach stromu k „rotujúcemu“ uhlíku (asimilačné 
orgány),

 – do zásoby a produkcie biomasy v mladých porastoch výrazne prispievala rýchlorastúca breza, ktorá svojim 
rastom predbiehala ostatné dreviny. Pritom jej podiel na drevinovom zložení z počtov stromov bol relatívne nízky,             

 – zásoba a produkcia nadzemnej biomasy mladých porastov robustne varírovala medzi mikrostanovišťami, čo sťa-
žuje presnejší odhad týchto ukazovateľov pre vybrané územie. 

Z dôvodu veľkej priestorovej variability sledovaných javov, v ďalšom výskume treba pristúpiť k detailnejšiemu 
(štatisticky reprezentatívnemu) zisťovaniu. Preto v roku 2016 budeme zisťovať základné charakteristiky drevín (druh, 
počet stromov na plošnú jednotku, hrúbka kmeňa d

0
, resp. aj d

1,3
, výška stromu) na výskumných plochách, ktoré sa 

založili v prvom cykle Monitoringu vývoja poškodených lesných ekosystémov po veternej kalamite v rokoch 2007 
v sieti 500 m × 500 m (Šebeň 2011a). Keďže ide o takmer 100 plôch schematicky rozmiestnených na celom postih-
nutom území tANAPu, výsledky poskytnú nielen priemerný údaj pre celú kalamitnú plochu, ale vytvoria platformu pre 
zhodnotenie najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich zásobu a produkciu biomasy v mladých lesných porastoch. 
Zistenie stavu po takmer 10 rokoch podá objektívne informácie o vývoji a zmenách v drevinovom zastúpení jedincov 
z prirodzenej aj umelej obnovy, čo bude veľmi zaujímavé pre posúdenie doterajšieho manažmentu a jeho optimalizáciu 
v ďalších rokoch. Pritom sa do odhadu zásoby a produkcie lesnej biomasy zahrnie aj jej podzemná časť (koreňový 
systém). Následne sa pokúsime rámcovo porovnať uhlíkovú bilanciu lesných porastov existujúcich pred vetrovou 
kalamitou s vývojovom po vzniku disturbanciou (t. j. teoretický vývoj v prípade, že by k tejto epizóde nedošlo verzus 
reálny stav). Až ďalší výskum odpovie presnejšie na otázku do akej miery veľkoplošné disturbancie modifikujú uhlíkové 
pomery v lesných porastoch v časovom rámci jedného až dvoch desaťročí.              
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mAjú EntomoPAtogénnE HuBy PotEnCiáL kontroLoVAť PoPuLáCiu 
tVrdoňA smrEkoVéHo V LEsnýCH EkosystémoCH?
Juraj Galko • Slavomír Rell • Marek Barta • Andrej Kunca • Michal Lalík

Úvod

Hmyz má v prírodnom prostredí množstvo druhov patogénov, ktoré sa vzájomne evolučne ovplyvňovali a prispô-
sobovali. Nazývame ich entomopatogénne organizmy, kam zaraďujeme najmä entomopatogénny hmyz (predátory, 
parazitoidy atď.), entomopatogénne huby a háďatká. O potenciálnom využití týchto organizmov v ochrane rastlín a lesa 
hovorí množstvo vedeckých prác. Ako príklad výsledkov výskumu v tejto oblasti biologickej ochrany rastlín, prepojený 
s praxou možno uviesť využitie týchto organizmov v skleníkoch na potlačenie a kontrolu cieľových druhov škodcov. 
Dajú sa však uvedené organizmy množiť, regulovať a použiť aj prírodnom prostredí lesných ekosystémov? To je veľmi 
ťažká otázka, ktorá si už vyžadovala a bude vyžadovať obrovské úsilie vedeckých tímov.

V uvedenom príspevku sa zaoberáme infekciou a priebehom mortality imág tvrdoňa smrekového infikovaných 
prípravkami s obsahom spór entomopatogénnych húb. Tejto otázke sa dosiaľ v Európe nevenovala veľká pozornosť, 
nakoľko bolo publikovaných len pár vedeckých príspevkov.

Na Stredisku lesníckej ochranárskej služby (LOS) testujeme tieto huby už niekoľko rokov a v ďalšom texte 
rozoberáme čiastkové výsledky posledného experimentu založeného v roku 2015. Boli stanovené nasledovné ciele 
experimentu:

 – zistiť, porovnať a vyhodnotiť účinnosť rôznych kmeňov entomopatogénnej huby Beauveria bassiana na imága 
tvrdoňa smrekového v laboratórnych podmienkach,

 – navrhnúť ďalšie smerovanie výskumu.

metodika experimentu

V roku 2015 sme pokračovali v laboratórnom testovaní entomopatogénnych húb, ako jednej z možností biologického 
boja na infekciu imág tvrdoňa smrekového. V poradí bol založený VIII. experiment (Obrázok 1). 

Obrázok 1. Pri zakladaní pokusu s entomopatogénnymi hubami nám pomáhali aj zahraničné študentky z medzinárodnej 
organizácie IASTE, ktoré boli na LOS na stáži (zľava Agathoklea Neofytou – Cyprus, Larissa Fly – Rakúsko, Slavomír Rell – LOS)

Zborník referátov z 24. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 29. a 30. januára 2015 v Novom Smokovci

[ 127 ]

Zbornik_APOL_2016.indb   127 11.1.2016   13:33:53



V tomto experimente bolo použitých 270 imág tvrdoňov smrekových rozdelených podľa pohlavia v pomere 1 : 1 
(samec, ♂ : samica, ♀). Pred začiatkom každého experimentu boli imága umiestnené do podmienok s laboratórnou 
teplotou na aklimatizáciu niekoľko dní.

Na začiatku pokusu (10. 7. 2015) boli všetky imága tvrdoňa smrekového infikované roztokom (suspenziou), ktorý 
obsahoval spóry entomopatogénnych húb. Boli použité dva rôzne kmene entomopatogénnej huby Beauveria bassiana. 
Prvý kmeň (A) sme izolovali na LOS z uhynutého imága tvrdoňa smrekového pred niekoľkými rokmi. Druhý kmeň (B) 
tejto huby obsahuje komerčný prípravok BoVerol. Boli použité rôzne koncentrácie (tabuľka 1).

Tabuľka 1. dizajn pokusu infekcie imág tvrdoňa smrekového entomopatogénnymi hubami

označenie Variant a koncentrácia suspenzie ošetrené jedince podľa pohlavia a spolu

k kontrola 15 ♂ + 15 ♀ 30

A

B. bassiana, 105 15 ♂ + 15 ♀ 30

B. bassiana, 106 15 ♂ + 15 ♀ 30

B. bassiana, 107 15 ♂ + 15 ♀ 30

B. bassiana, 108 15 ♂ + 15 ♀ 30

B

BoVerol, 105 15 ♂ + 15 ♀ 30

BoVerol, 106 15 ♂ + 15 ♀ 30

BoVerol, 107 15 ♂ + 15 ♀ 30

BoVerol, 108 15 ♂ + 15 ♀ 30

Za celý experiment v roku 2015 135 ♂ + 135 ♀ 270

Po infikovaní suspenziou obsahujúcou rôznu koncentráciu entomopatogénnej huby bolo každé imágo vložené do 
samostatnej Petriho misky spolu s potravou (Obrázok 2). V pravidelných intervaloch (10 – 14 dní) bola potrava (boro-
vicový konárik) vymieňaná a bol zmeraný jeho povrch, ako aj zožratá plocha v mm2. 

Obrázok 2. detail imága tvrdoňa smrekového v Petriho miske s potravou

Infikované imága postupne prerastajú hýfami tejto huby v závislosti od použitej koncentrácie. Prerastanie imág sme 
hodnotili v pravidelných intervaloch (4 – 5 dní) podľa stupňov prerastania entomopatogénnymi hubami (Tabuľka 2). 
Celkovo bolo vykonaných 9 hodnotení počas priebehu pokusu.
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Tabuľka 2. Stupnica hodnotenia prerastania imág tvrdoňa smrekového

Stupeň prerastania Stav

1 živé imágo

2 mŕtve imágo, bez prerastania hubou

3 mŕtve imágo, prerastené do 1/3 povrchu tela

4 mŕtve imágo, prerastené do 2/3 povrchu tela

5 mŕtve imágo, prerastené nad 2/3 povrchu tela

Vyhodnotenie prerastania imág tvrdoňa smrekového entomopatogénnymi hubami

Priebeh nárastu priemerného stupňa prerastania imág infikovaných tvrdoňov smrekových testovanými kmeňmi 
huby Beauveria bassiana bez ohľadu na pohlavie imág a koncentráciu spór v suspenzií je zachytený na obrázku 3. 
Môžeme vidieť, že pri prvej kontrole (5 dní od infekcie) ešte nedošlo k úhynu takmer žiadnych imág. Od druhej kontroly 
(10 dní od infekcie) už dochádza k výraznému nárastu mortality imág, pričom imága infikované kmeňom A, najmä zo 
začiatku, lepšie a rýchlejšie prerastali. Na konci pokusu (48 dní od infekcie) prežilo len 5 % zo všetkých infikovaných 
imág tvrdoňov a v neošetrenej kontrole prežilo 93,9 % imág. Z týchto výsledkov teda vyplýva, že kmeň huby A, ktorý 
sme pomerne náhodne izolovali na Stredisku LOS sa zdá byť agresívnejší ako kmeň huby B, čo je v podstate komerčný 
prípravok s obsahom týchto spór.

Obrázok 3. Priebeh nárastu priemerného stupňa prerastania imág infikovaných tvrdoňov 
smrekových testovanými kmeňmi huby Beauveria bassiana

Priebeh nárastu priemerného stupňa prerastania imág tvrdoňa smrekového rozdelených podľa pohlavia použitým 
kmeňom huby A je zachytený na obrázku 4 a huby B na obrázku 5. Výsledné hodnoty v uvedených obrázkoch sú 
priemerné hodnoty bez ohľadu na koncentráciu spór použitých húb v suspenzií. Z výsledkov jasne vyplýva, že samice 
boli počas tohto pokusu viac náchylné na prerastenie hubou a prerastali aj rýchlejšie. Považujeme to za nové zistenie, 
ktoré treba štatisticky overiť v pripravovanej vedeckej publikácií.

Priemerný stupeň prerastania imág tvrdoňa smrekového za celé sledované obdobie podľa použitej koncentrácie 
za oba druhy testovaných kmeňov a kontrolu (bez ohľadu na pohlavie) je zachytený na obrázku 6. V koncentrácií 105 

dosiahol lepšie výsledky komerčný kmeň huby B, avšak v koncentráciách 106, 107 a 108 dosiahol lepšie priemerné 
hodnoty nekomerčný kmeň huby A, pričom so stúpajúcou koncentráciou, podľa očakávania, priemerná účinnosť oboch 
kmeňov húb stúpala. Vo všeobecnosti môžeme teda povedať, že so stúpajúcou koncentráciou spór húb v suspenzií, 
v ktorej boli ošetrené, stúpa aj mortalita ošetrených imág, t. j. účinnosť ošetrenia.

Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci

[ 129 ]Majú entomopatogénne huby potenciál kontrolovať populáciu tvrdoňa smrekového v lesných ekosystémoch?

Zbornik_APOL_2016.indb   129 11.1.2016   13:33:54



Obrázok 4. Priebeh nárastu priemerného stupňa prerastania imág infikovaných tvrdoňov 
smrekových testovaným kmeňom A rozdelený podľa pohlavia

Obrázok 5. Priebeh nárastu priemerného stupňa prerastania imág infikovaných tvrdoňov 
smrekových testovaným kmeňom B rozdelený podľa pohlavia.

Obrázok 6. Priemerný stupeň prerastania imág tvrdoňa smrekového za celé sledované obdobie podľa 
použitej koncentrácie za oba druhy testovaných kmeňov a kontrolu (bez ohľadu na pohlavie)
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Vyhodnotenie prijatej potravy

Vyhodnotenie priemerného množstva prijatej plochy potravy (mm2) imágami tvrdoňa smrekového v závislosti od 
infekcie použitých kmeňov húb a koncentrácie za obe pohlavia spolu je znázornené na obrázku 7. Pri prvom hodnotení 
vzoriek potravy imága infikované kmeňom B prijali viac ako dvojnásobok potravy (priemerne 323,6 mm2) oproti imá-
gam infikovaným kmeňom A (priemerne 155,3 mm2), resp. kontrole (152,0 mm2). Je to nové a prekvapivé zistenie, 
nakoľko sa potvrdilo rôzne správanie infikovaných imág tvrdoňa smrekového rôznymi kmeňmi tej istej entomopato-
génnej huby. 

Obrázok 7. Priemerná prijatá plocha potravy (mm2) imágami tvrdoňa smrekového v závislosti 
od použitých kmeňov húb a koncentrácie (obe pohlavia spolu)

Navyše môžeme to pozorovať pri všetkých použitých koncentráciách počas prvého hodnotenia prijatej potravy. 
Počas druhého hodnotenia bolo už oslabenie imág entomopatogénnou hubou veľmi znateľné v závislosti od použitej 
koncentrácie, napriek tomu imága infikované kmeňom B stále prijímali výrazne viac potravy ako imága infikované 
kmeňom A. Kontrolné imága počas prvého a druhého hodnotenia priemerne prijali takmer rovnaké množstvo potravy.

zhrnutie výsledkov

V príspevku sme zhrnuli výsledky posledného experimentu s vyhodnotením potenciálu entomopatogénnych húb na 
kontrolu populácie tvrdoňa smrekového. Výsledky možno zhrnúť nasledujúco:

 – v laboratórnych podmienkach sme potvrdili účinnosť entomopatogénnych húb na imága tvrdoňa smrekového ako 
potenciálnu formu biologickej ochrany,

 – náš získaný kmeň huby B. bassiana počas riešenia tohto projektu dosiahol lepšie výsledky ako komerčne vyrá-
bané prípravky na báze tejto huby,

 – riešenie experimentu prinieslo nové poznatky do vzťahu patogén vs. hostiteľ v tejto málo preskúmanej oblasti,

 – otázkou ostáva prenos týchto poznatkov a úspešná aplikácia tejto biologickej technológie v lesníckej praxi, čo si 
bude vyžadovať ďalší viacročný výskum.

Výsledky zo všetkých našich pokusov v tejto oblasti budú publikované vo vedeckej publikácií. Počas niekoľkých 
rokov nášho výskumu sme zistili veľký potenciál najmä entomopatogénnej huby B. bassiana, najmä „nášho“ nového 
kmeňa z prírodného prostredia, ktorý dosiahol lepšie výsledky ako komerčné prípravky s obsahom tejto huby.

Náš ďalší výskum v tejto oblasti bude smerovať k odpovedi na otázku: Akým spôsobom môžeme bezpečne infikovať 
imága tvrdoňa smrekového týmito hubami v prírodnom prostredí? Účinný kmeň entomopatogénnej huby už máme.
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AktivizáciA vrzÚnikov v tAtrách
Ján Ferenčík

Úvod

Vytvorenie bezzásahovej zóny v piatom najprísnejšom stupni ochrany ale aj v časti štvrtého stupňa na veľkom 
území v Tatrách nám ponúka okrem predpovedaného rozvoja prírodných procesov aj neželané zistenia. Veľká vetrová 
a neskoršie menšie vetrové kalamity sú spájané okrem problémov s jej spracovaním v prírodných rezerváciách tatier 
aj s rozsiahlou podkôrnikovou kalamitou ako následkom nespracovania časti vetrovej kalamity z dôvodov ochrany 
prírody. Okrem premnožených podkôrnikov (Scolytidae) a zvlášť lykožrúta smrekového (Ips typographus), sa v tatrách 
v obrovskom objeme kalamitného dreva začali v roku 2015 nápadne presadzovať aj druhy v minulosti nevýznamné.

Obrázok 1. Vetrová kalamita z 15. 5. 2014 v Tichej doline

nové zistenia

Popri premnožených podkôrnikoch sa výrazne presadzujú vrzúniky, patriace do čeľade fúzačovité (Carambycidae). 
Sú zaujímavé vydávaním silných vŕzgavých zvukov v kmeňoch ležiacich alebo stojacich stromov. Zvuk vydávajú pri 
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vytláčaní drviny. Prechádzka v takomto lese je spojená s jedinečným akustickým zážitkom. Patria sem dva druhy, 
vrzúnik pralesový Monochamus sartor a vrzúnik smrekový Monochamus sutor. Nepatria medzi vzácne druhy fauny 
a vždy boli prítomné v Tatrách ako prirodzená súčasť horských smrečín. Nie však v takom množstve v akom sa vy-
skytujú momentálne.

Obrázok 2. larva vrzúnika na smreku

oba veľmi podobné, príbuzné druhy vyhľadávajú smreky z vetrovej a podkôrnikovej kalamity. Samička kladie 
jedno vajíčko do vyhryzenej dierky v kôre. Vyliahnutá larva vyžiera v lykovej časti veľkú nepravidelnú plôšku s trusom 
a drvinami. Časť drvín vytláča otvorom v kôre. 

Obrázok 3. Párenie vrzúnikov smrekových

koncom leta larva vŕta dieru do dreva, pomerne hlboko, najprv kolmo, potom zahnute a tu zimuje do budúceho 
roka. Na jar po zakuklení vylieza dospelé imágo okrúhlym kolmým otvorom von a nasleduje žer tenkých vetvičiek smre-
ka. Vrzúniky sa objavujú v prírode od júna do konca septembra, za slnečných dní v aktívnom pohybe na neodkôrnenom 
dreve. Význam oboch druhov spočíva v poškodzovaní dreva, technickom znehodnocovaní. I keď priorita spracovania 
kalamitného dreva v národnom parku nie je ekonomické zhodnotenie, dochádza tu ku znižovaniu technického využitia 
spracovaného dreva. Fúzače obsadzujú kalamitné drevo pomerne skoro, skôr ako lykožrúty. Hustota obsadzovania 
dreva je vysoká od hrubšej prízemkovej časti kmeňa až takmer po vrcholec.
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Obrázok 4. Požerky larvy na smreku

Pri veľkom náraste populácie týchto škodcov hrozí aj napádanie živých, najmä poškodených smrekov ale i jedlí, 
smrekovcov a límb. To už môže negatívne vplývať na už aj tak značne zdecimované a poškodzované smreky v Tat-
rách. Ak v minulosti princíp ponechávania nespracovaného dreva sa nevyskytol, alebo použil len výnimočne, gradácia 
takýchto škodcov zaznamenaná nebola. Pri otázke znižovania populačnej hustoty fúzačov je prvoradé množstvo po-
nechanej vetrovej kalamity a z prirodzených nepriateľov parazitoidy a predátory ktoré však zďaleka svoju populačnú 
hustotu nedokážu prispôsobiť premnoženej koristi. Nárast populačnej hustoty vrzúnikov v niektorých lokalitách je do 
tej miery, že potravne i sociálne konkurujú podkôrnikom. Hustota obsadzovania dosahuje hodnoty až 2 kusy na dm2. 

Výskyt oboch druhov vrzúnikov v tatrách  bol dokumentovaný v pokalamitnom inventarizačnom výskume na ploche 
s nespracovanou vetrovou kalamitou až v roku 2008 (Majzlan 2015). Nezanedbateľná úloha vrzúnikov je aj ako 
potenciálneho prenášača parazitického háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus), spôsobujúce napádanie 
a hynutie borovíc.

Obrázok 5. konkurencia vrzúnikov a podkôrnikov
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záver

Veľkoplošný bezzásahový súčasný manažment lesov v Tatrách je spojený s novodobým prvkom odumierania 
stromov nepoškodených vetrom. Rozsah tohto poškodenia dosahuje rozmery vetrovej kalamity z novembra 2004 
a neskorších menších kalamít. Popri najvýznamnejšom škodlivom činiteli, podkôrnom hmyze sa objavujú aj ďalší bio-
tický škodcovia a to vrzúniky. Je doposiaľ nevysvetliteľné, prečo sa v takomto spôsobe starostlivosti o les nedokázali 
presadiť prirodzené regulačné faktory ako predátori, parazitoidy a patogény. Podľa určitých predstáv v bezzásahovom 
režime má nastať vyvážený stav v ktorom nedochádza k jednostrannému nárastu populačnej hustoty jedného druhu. 
Za určitých okolností dokonca stav lesa v najprísnejšie chránenom území vyznieva len ako podpora pre šírenie „škod-
livých“ činiteľov. V Zozname škodlivých organizmov vonkajšej karantény v Slovenskej republike v zbierke zákonov 
č. 252/1995 sú uvedené obidva druhy vrzúnikov.
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PrEdstAVEniE HLAVnýCH zmiEn stn 48 2712 oCHrAnA LEsA Proti tVrdoňom 
A lykokAzom nA sAdeniciAch po revízii
Juraj Galko • Jozef Vakula • Andrej Kunca • Slavomír Rell • Andrej Gubka

Úvod

Špecialisti Strediska lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici (ďalej LOS) sa problematike poškodenia 
sadeníc tvrdoňom smrekovým (Hylobius abietis) a lykokazmi rodu Hylastes a možnými formami ochrany lesa začali 
intenzívnejšie zaoberať najmä od roku 2010. Práve v tomto období sa začali v rôznych častiach Slovenska vyskytovať 
problémy so zvýšenou mortalitou sadeníc spôsobenou týmito škodcami. Od tohto obdobia sme postupne založili 
viacero výskumných a poloprevádzkových laboratórnych a terénnych pokusov, ktoré boli financované zo zdrojov eÚ 
z operačného programu Výskum a vývoj pre projekt „Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných 
rastových štádií“ a podporené aj vďaka výskumnému projektu „Výskum efektívneho využívania environmentálneho, 
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku II“, financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu cez 
kontrakt medzi mPrV Sr a Nlc a spolufinancovaného podnikom lesy Sr, š. p., pod názvom „testovanie vybraných 
metód a spôsobov ochrany sadeníc vo výsadbách pred lykokazmi a tvrdoňom smrekovým a vypracovanie návrhu 
opatrení na zníženie škôd„.

Počas riešenia týchto projektov bolo publikovaných viacero odborných článkov zaoberajúcich sa problematikou vy-
užitia lapacích kôr (Galko et al. 2012, 2013), voskovaných sadeníc (Ondruš et al. 2014; Galko et al. 2015a), potenciálu 
rôznych druhov entomopatogénnych húb (Galko et al. 2015 b; Rell et al. 2015) na potlačenie škodlivosti uvedených 
škodcov, či vypracovanie zhodnotenia a porovnania nákladov na rôznu formu ošetrenia ihličnatých sadeníc proti tvrdo-
ňovi smrekovému (Galko et al. 2015c). Bolo vydané taktiež usmernenie LOS „kontrola, ochrana a obrana sadeníc pred 
poškodením tvrdoňom smrekovým a lykokazmi rodu Hylastes“ (Galko et al. 2014) pre lesnícku prax, ktoré sa niekoľko 
krát dopĺňalo a aktualizovalo.

Všetky tieto nové poznatky, získané výsledky a skúsenosti boli základnou bázou pre vypracovanie revízie STN 48 
2712 ochrana lesa proti tvrdoňom a lykokazom na sadeniciach, ktorej prehľad hlavných zmien predstavujeme v tomto 
príspevku.

Predstavenie normy

Táto norma nahrádza STN 48 2712 z marca 1997 v celom rozsahu a špecifikuje určenie prognózy a kontroly 
výskytu tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis l.) a lykokazov rodu Hylastes (Er.) v ihličnatých výsadbách a opatrenia 
na ochranu lesa pred týmito škodcami. V revidovanej norme boli zmenené a doplnené nasledovné termíny a definície:
• bionómia: náuka o spôsobe života určitého druhu organizmu a o jeho vývoji. 

• odchytové zariadenia:

 – lapač (pasca): technické zariadenie prispôsobené na odchyt imág tvrdoňa smrekového navnadené primárnymi 
atraktantmi.

 – lapacia kôra: čerstvá smreková kôra s rozmermi 50 cm × 25 cm zložená na polovicu alebo zrolovaná po šírke 
navnadená čerstvým borovicovým alebo smrekovým výhonkom hrúbky aspoň 6 mm.

 – feromónový lapač: pasca slúžiaca na odchyt lykokazov, v ktorej sa na lákanie používa ako návnada feromónový 
odparník (vábidlo).
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 – lapacie poleno: smrekové poleno z časti zapustené do zeme po dĺžke, kde sa na strane, ktorá sa dotýkala zeme 
kontroluje výskyt požerkov lykokazov rodu Hylastes.

• voskovací stroj: stroj alebo linka, ktorá slúži sa ošetrenie kmienkov sadeníc špeciálnym voskom, ktorý chráni kmie-
nok sadenice pred poškodením tvrdoňmi a čiastočne aj lykokazmi.

• zrelostný žer: žer imág, ktorý je potrebný na dokončenie pohlavnej dospelosti.

V znení bionómie nastali len drobné zmeny a doplnenia a je takmer totožná s pôvodným znením preto ju tu neuvá-
dzame. Ďalej má revidovaná norma 3 hlavné časti:

 – prognóza výskytu,

 – kontrola výskytu a zistenie stavu populácie škodcov,

 – opatrenia na ochranu lesa (ochrana a obrana).

Prognóza výskytu týchto škodcov má význam hlavne pri voľbe a príprave vhodných opatrení ochrany lesa proti vzni-
ku škôd. V tejto časti došlo len k drobným zmenám, ako napr., „prognózovať zvýšenú aktivitu týchto škodcov možno aj 
v oblastiach postihnutých vetrovými kalamitami a následnými kalamitami podkôrneho hmyzu, kde každoročne vzniká 
množstvo čerstvých ihličnatých pňov a ťažbových zvyškov, v ktorých sa môžu tvrdone a lykokazy namnožiť“.

Kontrola výskytu sa zisťuje vo všetkých novozaložených ihličnatých porastoch, a to počas najmenej 2 roky od ich 
založenia. Kontrola výskytu sa vykonáva dvomi spôsobmi: 
•	 Priama vizuálna kontrola stupňa poškodenia na sadeniciach (min. 50 sadeníc na ha).

 – slabý stupeň poškodenia, pri ktorom zožrané plôšky na sadenici porušujú menej ako štvrtinu obvodu kmienka pri 
tvrdoňoch alebo hlavného koreňa pri lykokazoch, žer výraznejšie neoslabuje sadenicu.

 – silný stupeň poškodenia, pri ktorom zožrané plôšky na sadenici porušujú viac ako štvrtinu obvodu kmienka pri tvrdo-
ňoch alebo hlavného koreňa pri lykokazoch, sadenica chradne.

•	 Kontrola výskytu imág v odchytových zariadeniach

 – tvrdoň smrekový: Základný počet odchytových zariadení (lapacia kôra alebo lapač) na monitorovanie tvrdoňov 
je od 20 do 30 ks/ha. Lapač (pasca) na odchyt tvrdoňa smrekového je buď zapustený do zeme (zemná pas-
ca) alebo inštalovaný na povrch zeme (podľa typu) a navnadený primárnymi atraktantmi a/alebo návnadou. 
lapacia kôra sa ukladá priamo na zem, najlepšie medzi koreňové nábehy čerstvých pňov. Zaznamenáva sa 
počet imág v odchytových zariadeniach. 

 – lykokazy rodu Hylastes: Odporúča sa kontrola populačnej hustoty lykokazov na zvyškoch po ťažbe alebo špeci-
álne pripravených lapacích polien sčasti zapustených po dĺžke do zeme. Lykokazy môžeme kontrolovať aj na 
lapacích kôrach tesne pritlačených k zemi. kontrola výskytu lykokazov rodu Hylastes je možná aj pomocou 
štandardných feromónových lapačov. 

Stav populácie škodcov určujeme na základe priamej vizuálnej kontroly stupňa poškodenia na sadeniciach, ich per-
centuálneho výskytu alebo podľa počtu imág v odchytových zariadeniach. rozlišujeme:

 – základný stav je taký početný stav populácie škodcov, ktorý nespôsobuje škody; na sadeniciach sa jednotlivo 
vyskytuje slabý stupeň poškodenia (výskyt je do 10 % z celkového počtu); sadenice sú schopné prežitia a 
silné poškodenie sa nevyskytuje;

 – zvýšený stav je taký početný stav populácie škodcov, ktorý spôsobuje slabý stupeň poškodenia sadeníc v 
množstve nad 10 % a jednotlivo sa objavuje aj silné poškodenie (smrek do 5 %, borovica do 10 %); priemerný 
počet odchytených imág tvrdoňov alebo lykokazov v odchytových zariadeniach je menej ako 5 imág na deň, 
resp. menej ako 5 požerkov lykokazov na 1 m dĺžky lapacieho polena;

 – kalamitný stav je taký početný stav populácie škodcov, ktorý spôsobuje silný stupeň poškodenia sadeníc 
smreka nad 5 % a borovice nad 10 % z celkového počtu; priemerný počet odchytených imág tvrdoňov alebo 
lykokazov v odchytových zariadeniach je viac ako 5 imág na deň, resp. viac ako 5 požerkov lykokazov na 1 
m dĺžky lapacieho polena.

Opatrenia na ochranu lesa (ochrana a obrana) sa v revízií StN rozdelili do troch skupín podľa stavu populácie škodcov. 
Členia sa nasledovne:

•	 Základný stav. Pri základnom stave žiadne opatrenia nevykonávame.
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•	 Zvýšený stav

a) dodržiavať porastovú hygienu, napr. dokonalou likvidáciou zvyškov po ťažbe alebo kalamite;

b) podľa možností v maximálnej miere podporiť prirodzenú obnovu;

c) vysádzať vyspelý sadbový materiál, pretože väčšie sadenice lepšie odolávajú prípadnému poškodeniu;

d) podľa možnosti ponechať zostatky materského porastu, pod ktorým sadenice výrazne lepšie prežívajú;

e) pri výsadbe voliť pestré drevinové zloženie, napr. zvýšiť zastúpenie listnatých drevín;

f) uprednostniť kvalitnú jamkovú sadbu pred štrbinovou, pričom je nevyhnutné dokonalé prekopanie humusovej 
vrstvy;

g) pravidelné a dôkladné vyžínanie nežiaducej vegetácie, pretože sadenice sú v burine výrazne viac poškodzo-
vané.

•	 Kalamitný stav

a) odklad zalesňovania (o 1 rok až 3 roky), ak nehrozí prílišné zaburinenie holín;

b) asanácia pňov a koreňových nábehov na holinách po ťažbe chemickým postrekom alebo mechanickým od-
stránením;

c) chemická ochrana sadeníc:

 – autorizovaným insekticídom ošetriť sadenice v škôlke pred ich vyzdvihnutím alebo ošetriť nadzemnú časť 
ihličnatých sadeníc namáčaním v roztoku insekticídu pred výsadbou;

 – ak neboli sadenice chemicky ošetrené pred výsadbou, treba ošetrenie vykonať dokonalým individuálnym 
(bodovým) postrekom kmienkov sadeníc hneď po výsadbe (pred pučením) a ošetrenie opakovať každé 
dva mesiace v období od apríla do októbra; celoplošný postrek sa nevykonáva;

 – aplikovaním granulovaných insekticídov (ak sú autorizované) pred výsadbou do sadbovej jamky (účinné 
najmä voči lykokazom) alebo po výsadbe okolo krčka sadeníc a na povrchu sadbovej jamky s miernym 
prekrytím zemou;

d) mechanická ochrana sadeníc:

 – zalesňovanie voskovaných sadeníc;

 – využitie špeciálnych ochranných golierov a pančušiek;

e) možné využitie entomopatogénnych organizmov (háďatká, huby).

Pri opakovanom zalesnení z dôvodu úhynu sadeníc poškodených tvrdoňom smrekovým alebo lykokazmi musia 
byť sadenice ošetrené pred výsadbou, buď chemicky (namáčaním nadzemných častí, postrekom pred vyzdvyhnutím 
v škôlke) alebo voskom. V oblastiach, kde nie je dovolené používať pesticídy, prichádza do úvahy len výsadba sadeníc 
ošetrených voskom, prípadne úprava drevinového zloženia v prospech listnatých drevín a kontrola odchytových zaria-
dení sa skráti na 1 deň až 2 dni.

Vyhodnotenie účinnosti obranných opatrení pri kalamitnom stave sa odporúča v septembri až v októbri pomocou 
priamej vizuálnej kontroly sadeníc alebo vyhodnotením odchytových zariadení (vyhodnotenie priemerných odchytov na 
deň), ktoré boli použité počas sezóny výskytu. Ďalšie opatrenia ochrany lesa budú závisieť od zisteného stavu populácií 
škodcov.
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monitoroVAniE VyBrAnýCH inVáznyCH druHoV škodCoV V roku 2016
Andrej Gubka • Juraj Galko • Jozef Vakula • Andrej Kunca • Milan Zúbrik • Roman Leontovyč 
Slavomír Rell • Valéria Longauerová • Miriam Maľová • Christo Nikolov

Úvod

V roku 2016 bude Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav, Stredisko lesníckej ochranárskej služ-
by v Banskej Štiavnici (LOS) v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym 
v Bratislave (ÚKSÚP) vykonávať monitoring výskytu vybraných inváznych druhov škodcov. Monitoring je súčasťou eu-
rópskeho programu zameraného na zistenie rozšírenia inváznych druhov škodlivých činiteľov v jednotlivých krajinách.

monitorované druhy

V rámci monitoringu budeme sledovať nasledujúce druhy škodlivých organizmov, ktoré môžu byť v budúcnosti 
významné z hľadiska lesného hospodárstva:

agrilus anxius

tento druh krasoňa je pôvodom zo severnej Ameriky. V európe zatiaľ nebol zaznamenaný. V krajine pôvodu patrí 
k významným škodcom rôznych druhov briez. Larválne chodby majú tvar zloženého písmena S, ktoré sa postupne 
rozširuje. Výletový otvor má tvar písmena d. Imága sú asi 12 mm dlhé, úzke s kovovo medeným alebo bronzovým 
sfarbením (Obrázok 1) (EPPO (A)).

agrilus auroguttatus

Je druhým z krasoňov ktorých budeme monitorovať v roku 2016. Jedná sa o severoamerický druh, ktorý však 
zatiaľ nebol zaznamenaný v európe. Napáda rôzne druhy dubov. Dospelý jedinec je približne 10 milimetrov dlhý a 2 
milimetre široký, s tvarom tela pripomínajúcim projektil typickým pre druhy z čeľade Buprestidae. Majú prevažne čiernu 
farbu, prípadne so zeleným odleskom. Na krovkách sa nachádza šesť zlato sfarbených fľakov (Obrázok 2) (EPPO (B)).

Obrázok 1. dospelec 
druhu Agrilus anxius 

a charakteristický výletový 
otvor v tvare D. (Foto: Steven 

katovich, uSdA Forest 
Service, Bugwood.org) 

Obrázok 2. dospelec druhu 
Agrilus auroguttatus. (Foto: 

Patrick marquez, uSdA 
APHIS PPQ, Bugwood.org)

Obrázok 3. Požerok druhu 
Agrilus planipennis v tvare 
zloženéo písmena S. (Foto: 
Jared Spokowsky, Indiana 

department of Natural 
resources, Bugwood.org)
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agrilus planipennis

Dospelé jedince sú 7,5 – 15 mm dlhé a 3 – 3,4 mm široké s tvarom tela pripomínajúcim projektil. Farba tela je 
metalická medeno-zelená. Larválne chodby majú tvar zloženého písmena S, ktoré sa postupne rozširuje (Obrázok 3) 
(Lyons et al. 2007). Napáda rôzne druhy jaseňa. Je pôvodným druhom východnej ázie, avšak rozšíril sa v rusku, 
zaznamenaný bol v uSA a kanade. V krajinách eu zatiaľ zaznamenaný nie je.

anoplophora glabripennis

Veľký, tučný fúzač, 20 – 35 mm dlhý, čierny s bielymi škvrnami na krovkách. Tykadlá sú dlhšie ako telo (Obrázok 
4). Napáda viacero druhov drevín. Vhodné stromy pre jeho vývoj sú druhy z rodov javor, breza, topoľ, vŕba, brest, jaseň, 
jelša a lipa (EPPO (C)). Jeho prirodzené rozšírenie je v oblasti východnej ázie. Zavlečený bol do Ameriky aj európy. 
V roku 2001 bol zistený v Rakúsku, v roku 2003 vo Francúzku a Poľsku. Na Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný.

anoplophora chinensis

Veľký, tučný fúzač, 25 – 35 mm dlhý, čierny s bielymi škvrnami na krovkách. Tykadlá sú dlhšie ako telo (1,7 – 
2-krát pri samcovi a 1,2-krát pri samici), čierne so sivomodrým okrúžkovaním na báze článkov (Obrázok 5). Napáda 
rôzne druhy javorov. Pôvodne pochádza z východnej ázie, bol však zavlečený aj do uSA a záznamy o jeho výskyte sú 
aj z Francúzska a Talianska (CABI). Na území Slovenska zatiaľ nebol zistený.

bursaphelenchus xylophilus

Háďatko borovicové je necelý milimeter dlhá hlística napádajúca živicové kanáliky v dreve borovíc (Obrázok 6). 
Borovice následne chradnú a hynú. Predpokladá sa, že jedným z hlavných prenášačov sú druhy rodu Monochamus. 
Pôvodne pochádza z oblastí severnej Ameriky, odkiaľ sa rozšíril do východnej ázie 
a pravdepodobne prostredníctvom obchodu s drevom aj do európy. Zaznamenaný 
je vo Fínsku, Nórsku, Švédsku alebo Portugalsku (EPPO quArAntinE PEst). Na Slo-
vensku zatiaľ zaznamenaný nebol.

Obrázok 6. dospelý jedinec druhu Bursaphelenchus xylophilus. (Foto: Pest and Diseases Image 
library, Bugwood.org)

Obrázok 4. dospelý jedinec druhu 
Anoplophora glabripennis. (Foto: 

Pennsylvania department of 
conservation and Natural resources 

- Forestry, Bugwood.org)

Obrázok 5. Imágo druhu Anoplophora 
chinensis. (Foto: Natasha Wright, 

Florida department of Agriculture and 
consumer Services, Bugwood.org)
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Dendrolimus sibiricus

dospelý motýľ má hnedosivé sfarbenie, Predné krídla sú značené charakteristic-
kými tmavými pásmi s bielou bodkou v strede (Obrázok 7). Samičky sú dlhé približne 
40 mm s rozpätím krídel 60 – 80 mm. Samček je veľký 40 mm s rozpätím krídel 40 
– 60 mm. Húsenice sú 55 – 70 mm dlhé prevažne čierne alebo tmavohnedé s dlhými 
chĺpkami. druhý a tretí segment je sfarbený čiernym a modrým pruhom. Napáda ihlič-
naté stromy ako je borovica, jedľa, smrekovec alebo smrek. Jeho premnoženie často 
spôsobuje veľkoplošné hynutie porastov. (EPPO Bulletin 35, 2005). Pôvodný areál 
rozšírenia je v oblasti východného až stredného Ruska, sever Mongolska a Číny. 
V európe jeho výskyt zatiaľ nebol zaznamenaný.

Obrázok 7. dospelý jedinec Dendrolimus sibiricus. (Foto: Yuri Baranchikov, Institute of Forest SB 
rASc, Bugwood.org)

Giberella circinata

Pôvod tohto patogéna nie je úplne jednoznačný. Predpokladá sa však, že pochádza z oblasti severnej Ameriky, 
odkiaľ sa zrejme rozšíril napríklad do Japonska. V rámci európy bola zaznamenaná v Španielsku a jej nepotvrdený 

výskyt je v Taliansku. Napáda konáre stromov a spôsobuje rakovinu kôry (Obrázok 
8). Šíri sa vzduchom alebo je prenášaná hmyzom. Napáda rôzne druhy borovíc, 
pričom môže spôsobovať vážne problémy predovšetkým v lesných škôlkach a pri 
pestovaní okrasných drevín (EPPO Bulletin 39, 2009).

Obrázok 8. Poškodenie konára borovice hubou Giberella circinata. (Foto: L.D. Dwinell, 
uSdA Forest Service, www.insectimages.org) 

monochamus spp.

Fúzačov rodu Monochamus je viacero a niektoré druhy majú svoje prirodzené rozší-
renie aj na Slovensku. V rámci monitoringu sa však budeme zameriavať skôr na druhy, 
ktoré sú považivané za invázne v rámci EPPO regiónu. Patria sem napríklad druhy M. 
carolinensis, M. clamator, M. mutator (Obrázok 9) alebo M. notatus. Samotné fúzače 
nemajú zásadný hospodársky význam, avšak druhy rodu Monochamus sú považované 
za významných prenášačov druhu Bursaphelenchus xylophilus (EPPO quArAntinE PEst). 

Obrázok 9. (vpravo) Imágo druhu Monochamus mutator. (Foto: Natasha Wright, 
Florida department of Agriculture and consumer Services, Bugwood.org)

Polygraphus proximus

tento druh podkôrneho hmyzu pôvodne pochádza z východnej časti ázie, av-
šak rozšíril sa až do európskej časti Ruska. Napáda predovšetkým jedle, ktoré sú 
tiež pôvodom z východnej Ázie. Predpokladáme, že môže napadnúť aj Európske 
druhy jedlí. V regióne svojho prirodzeného rozšírenia nespôsobuje vážnejšie ško-
dy, no v európskej časti Ruska je považovaný za primárneho škodcu jedľových 
porastov. Polygraphus proximus je 2,5 – 3,5 mm veľký podkôrnik so žltohnedým 
sfarbením nôh (Obrázok 10) (EPPO AlErt list (A)).

Obrázok 10. Imágo druhu Polygraphus proximus. (Foto: Evgeni Akulov)
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Xylosandrus crassiusculus

Samice sú 2 – 3 mm veľké s korpulentným tmavým hnedočerveným telom a zhrbeným vzhľadom. Samce sú len 
1,5 mm dlhé. Hlava dospelých jedincov je pri pohľade zhora úplne skrytá. Jedná sa o polyfágny druh, ktorý je schopný 
napadnúť dreviny ako je jabloň, broskyňa, slivka, čerešňa, dub alebo brest. Nie je však vylúčené, že je schopný na-
padnúť aj iné druhy drevín. Pri tvorbe chodieb v dreve vytláčajú na povrch kmeňa 
drvinku, ktorá má tvar kompaktného valca a než sa oddelí môže dosahovať 3 – 4 
cm (Obrázok 11). Pôvodne pravdepodobne pochádza z východnej Ázie, odkiaľ sa 
rozšíril takmer na každý kontinent na svete. V rámci Európy bol nájdený vo Fran-
cúzsku a v Taliansku (EPPO AlErt list (B)).

Obrázok 11. Vytláčané drvinky druhom Xylosnadrus crassiusculus. (Foto: B. Rapa)

záver

Invázne druhy začínajú byť v podmienkach klimatickej zmeny a globalizácii trhu vážnou hrozbou pre lesné porasty 
v Európe. Z toho dôvodu je nevyhnutné zistiť ich prítomnosť na našom území a pokúsiť sa vykonať opatrenia, ktoré by 
zabránili ich šíreniu, prípadne vzniku ekologických a hospodárskych škôd.
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VyužitiE CHEmiCkýCH AnALýz PrE monitoroVAniE 
zdrAVotnéHo stAVu LEsnýCH EkosystémoV
Danica Krupová • Pavel Pavlenda

Úvod 

Vzťahy medzi vlastnosťami pôdy, klimatickými faktormi a lesnou vegetáciou boli sledované už dlhú dobu a prís-
lušné poznatky sú základom klasifikácie lesníckej typológie. Rovnováha medzi stanovišťom a lesnou vegetáciou je 
podstatným prvkom moderného lesníctva. Produkcia emisií z priemyslu a dopravy s následným imisným účinkom 
na ekosystémy však mohla na lokálnej i regionálnej úrovni výrazne zmeniť chemické vlastnosti stanovišťa, čo viedlo 
k podrobnejšiemu sledovaniu vlastností stanovišťa a intenzívnemu monitorovaniu lesných ekosystémov. Od začiatku 
deväťdesiatych rokov 20. storočia síce došlo k výraznej redukcii znečisťujúcich látok, avšak lesné ekosystémy sú 
naďalej ovplyvňované antropogénnymi vplyvmi. V popredí záujmu je najmä dopad klimatickej zmeny na lesné ekosys-
témy, hodnotenie vodného režimu a schopnosti lesov adaptovať sa na meniace sa fyzikálne podmienky prostredia, 
pozornosť je však potrebné stále venovať aj vývoju chemických vlastností, či už vo vzťahu k pretrvávajúcemu pôso-
beniu imisných účinkov z minulosti, ale aj vo vzťahu k intenzifikácii odberu lesnej biomasy. Pre praktický manažment 
pôd sú dôležité mnohé chemické vlastnosti, ktoré je možno určitými opatreniami upravovať a tým zachovať úrodnosť 
pôdy v lese. 

Prehľad a význam používaných analýz

Medzi najdôležitejšie chemické vlastnosti pôd patria: pôdna reakcia, obsah humusu, dusíka, zrnitosť a obsah prv-
kov a minerálnych látok (obsah makroživín, mikroživín, ale aj kontaminujúcich prvkov). Súčasné drevinové zloženie 
lesov na Slovensku je ešte stále do značnej miery prirodzené, teda jednotlivé dreviny „obsadili“ stanovištia, ktoré im 
vyhovujú klimaticky, ale aj edaficky. Lesné dreviny sú schopné rásť pri veľmi širokej škále pôdnych vlastností, a teda 
interpretácia chemického stavu pôd závisí od dreviny a jej nárokov, ale aj od spôsobu manažmentu daného lesného 
pozemku. Pri škôlkárskej výrobe je prístup k hodnoteniu pôd iný ako pri bežnom lesnom poraste. 

Pôdna reakcia je veľmi dôležitou vlastnosťou pôdy, ktorá ovplyvňuje iné vlastnosti pôdy a odráža sa aj na väzbách, 
v ktorých sú viazané minerálne prvky, a tým aj na ich využiteľnosti rastlinami. Za optimálne sa považujú pre listnáče 
hodnoty pH (aktívnej reakcie) v rozpätí 5,5 až 6,8, pre ihličnaté dreviny 5,5 až 6,2. Vo všeobecnosti možno povedať, 
že dreviny skôr znášajú o niečo kyslejšie pôdy než alkalické pôdy.

Pri vyšších hodnotách pH je potrebné stanovenie ekvivalentu karbonátov, resp. uhličitanu vápenatého. táto hod-
nota je dôležitá pre výpočet organického uhlíka, ktorý významne vplýva na obsah humusu v pôde. Táto položka má 
vplyv na fyzikálne, chemické (sorpcia iónov, zásoba dusíka) i biologicko-fyziologické vlastnosti pôd. Optimálne sú pôdy 
stredne humózne až humózne. Ľahšie pôdy by mali obsahovať 3 – 7 % humusu, ťažšie pôdy 5 – 10 % humusu. 

Obsah celkového dusíka úzko súvisí s obsahom humusu. Väčšina dusíka v pôde je viazaná v organických väzbách 
v humuse, len veľmi malá časť je v iónovej forme. Obsah celkového dusíka v lesných pôdach býva zvyčajne nízky 
optimálny obsah by bol aspoň 0,20 % v ľahkých pôdach. 

Jednou z dôležitých vlastností pôdy sú zrnitosť a skeletnatosť, s ktorými sú spojené viaceré fyzikálne vlastnosti 
pôd: špecifická a objemová váha zeminy, kapilárna vzlínavosť ako i pôdna vlhkosť. Zrnitosť pôdy je určená zrnitost-
ným zložením minerálnych častíc, teda zastúpením ílovej, prachovej a pieskovej frakcie. Zásadne ovplyvňuje vodným 
a vzdušným režimom štruktúru pôdnych agregátov, sorpciu živín i podmienky pre biologickú aktivitu pôdy.

Zborník referátov z 24. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 29. a 30. januára 2015 v Novom Smokovci

[ 145 ]

Zbornik_APOL_2016.indb   145 11.1.2016   13:34:03



Dôležitý je samozrejme obsah minerálnych prvkov, a to nielen ich celkové obsahy, ale i prístupné formy pre rastliny. 
Pre optimalizáciu podmienok pre dreviny sú dôležité nielen obsahy prvkov, ale aj ich vzájomné pomery.

Interpretácia výsledkov závisí samozrejme od metódy laboratórnej analýzy, preto je potrebné hodnotiť konkrétne 
výsledky podľa použitej metódy stanovenia. Analytická technika sa vyvíja, používajú sa nové metódy prípravy výluhov 
i samotného stanovenia prvkov, a to môže komplikovať aj hodnotenie vývoja vlastností.

Pri hodnotení výsledkov analýz je samozrejme potrebné rozlišovať použitú metodiku. Otázka vhodnej metodi-
ky pre stanovenie danej vlastnosti pôdnej vzorky je všeobecným problémom nielen lesníckej pedológie. V minulosti, 
keď neboli laboratória vybavené v takej miere prístrojovou technikou sa používali najmä klasické metódy založené na 
princípoch, potenciometrie, destilácie, titrácie prípadne fotometrické metódy. Boli to metódy pre stanovenie prístup-
ného dusíka metodika podľa Pázlera, pre stanovenie prijateľného fosforu metóda podľa Égnera-Rheima (stanovenie 
v extrakte mliečnanu vápenatého) a pre stanovenie prijateľného draslíka metóda podľa Schachtschabela (stanovenie 
v extrakte octanu a šťaveľanu amónneho). Pre analýzy totálnych obsahov minerálnych prvkov i toxických ťažkých kovov 
boli používané výluhy pre maximálne potenciálne prístupné 2 M HNO

3
 a pre potenciálne mobilné formy 0,05 m edtA.

Po roku 1990 sa začali viac používať spektroskopické metódy pre stanovenie prvkov vo výluhoch. Ich zavedenie 
viedlo k rozšíreniu rozsahu minerálnych prvkov o ťažké kovy. Mnohé prvky ako ortuť, dusík, uhlík a síra možno stanoviť 
priamo na jednoúčelových elementárnych prístrojoch. Používaním nových výluhov došlo k unifikácii a rozšíreniu škály 
meraných prvkov. Pre zistenie celkových, ako i prístupných obsahov minerálnych prvkov, je potrebné vzorky previesť 
do kvapalného stavu. Pre stanovenie celkového obsahu prvku sa využíva mikrovlnný alebo tepelný rozklad za prítom-
nosti minerálnych kyselín. obsahy prvkov v matriciach sú potom analyzované technikou atómovej absorpčnej spek-
trometrie AAS alebo atómovej emisnej spektrometrie IcP–AeS. Pre určenie prístupných foriem prvkov je v posledných 
rokoch široko využívaná metodika stanovenia živín vo výluhu Mehlich II, Barón, respektíve Mehlich III. Tieto metodiky 
sú z praktického hľadiska efektívne najmä v tom, že nie je potrebné pre každý prvok pripraviť iný výluh, ale je možné 
stanoviť všetky požadované prvky z jedného výluhu vrátane najdôležitejších mikroživín (Mehlich III.) 

Pre analýzy ďalších vlastností (reakcia, obsah organického uhlíka, obsah celkového dusíka) sú používané metódy 
priameho stanovenia z upravenej vzorky pôdy.

kým pri hodnotení lesných pôd pri monitoringu lesov v rámci programu IcP Forests sa zaviedli v európe rovnaké 
metódy stanovenia vlastností pôd (Cools; De vos 2010) i vlastností asimilačných orgánov (Ratio; Fuerst et al. 2010), 
pre posudzovaní prístupných foriem živín lesných pôd, k takejto harmonizácii nedošlo. 

Využívanie chemických analýz v lesníckej praxi.

Lesné pôdy väčšinou nie sú optimálne zásobené živinami, čím vzniká predpoklad potreby zvýšenia ich zásob oproti 
prirodzenému stavu. Prirodzeným výrazným prínosom živín v lesnom poraste je zložka opadu a častí rastliny. 

V minulosti bolo zisťovanie stavu pôdnych pomerov podľa Technickej príručky HÚL (1984) viazané na obnovu 
LHP. V hospodársko-úpravníckom plánovaní sa zisťovanie pôdnych pomerov robilo súčasne s vypracovávaním LHP na 
všetkých plochách pre nasledujúce decénium. Boli vykonávané rôzne analýzy pre dva typy vzoriek (vzorky EKO a MO), 
pričom v rokoch 1995–2003 sa ročne v laboratóriách Lesoprojektu analyzovalo viac než tisíc vzoriek pôd a okolo 500 
vzoriek asimilačných orgánov. 

Popis rozsahu analýz pre dané vzorky:
 – v pôdach u vzoriek eko sa stanovovali hodnoty pH vo vode, v kcl, obsah uhličitanov, celkového dusíka, orga-

nického uhlíka a tiež hodnoty prístupného fosforu a draslíka podľa Mehlicha II a celkového obsahu minerálnych 
prvkov Na, k, mg, ca, cd, cu, cr, Ni, Pb, mn, Fe, Zn,

 – pri vzorkách MO pôdy (monitoring) boli vykonané len analýzy pH vo vode, zrnitosti a celkový obsah minerálnych 
prvkov Na, k, mg, ca, cd, cu, cr, Ni, Pb, mn, Fe, Zn a Hg, 

 – u všetkých vzoriek asimilačných orgánov na plochách mo + eko boli analýzy nasledujúcich prvkov Na, k, mg, 
ca, cd, cu, cr, Ni, Pb, mn, Fe, Zn, Hg, a síra.

Vzorky MO boli pokračovaním Monitoringu zdravotného stavu, ktorý ako súčasť čiastkového monitorovacieho 
systému „Lesné ekosystémy“, bol koncipovaný pre účely sledovania lesa ako zložky životného prostredia a na les 
pôsobiacich vplyvov. Trvalé monitorovacie plochy (TMP) boli založené postupne v r. 1991–1992 v počte 1 189 na celej 

Aktuálne problémy v ochrane lesa

[ 146 ] krupová, d., Pavlenda, P.:

Zbornik_APOL_2016.indb   146 11.1.2016   13:34:04



porastovej ploche lesov Slovenska, okrem lesov Ministerstva obrany (Švec 1992). V rokoch 1995–2003 sa vykonáva-
lo monitorovanie stavu lesov SR v sieti 4 × 4 km len v rámci obnovy lesných hospodárskych plánov (LHP) každý rok 
na cca 1/10 územia. Bolo zabezpečované lesoprojektom Zvolen na základe „rozhodnutia ministerstva pôdohospodár-
stva SR – Lesnícka sekcia – Odbor lesného hospodárstva, zo dňa 4. 7. 1995 č. 371/95 – 710“.

Výsledky analýz vzoriek EKO tvorili podklady pre správy z prieskumu ekológie lesa (KZSL), boli zapracovávané 
do predpisov lHP a na ich základe boli vylišované imisné pásma. Vzorky boli odoberané počas celého vegetačného 
obdobia a vyhodnocované podľa dočasnej príručky EKO Lesoprojektu (1992). 

V roku 1996 bol na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 5144/206/96 poverený funkciou Stre-
diska ČMS Lesy Lesnícky výskumný ústav Zvolen (Bucha & Minďáš 2000). monitoring na Slovensku sa od tohto roku 
vykonáva len v sieti 16 × 16 km v súlade s  medzinárodným manuálom a projektom „Čiastkového monitorovacieho 
systému lesy“ na dvoch úrovniach. 

Na tmP I. úrovne je vykonávaný extenzívny veľkoplošný monitoring zdravotného stavu lesa, ktorý je charakterizo-
vaný nízkou intenzitou monitorovania, zameranou len na každoročné hodnotenie stavu korún (defoliácie, zmeny sfar-
benia), vývoja zdravotného stavu lesa, výskytu škodlivých činiteľov, vývoja a kvantifikácie zmien hrúbkového prírastku 
a zistenia stavu pôd vo väčšom časovom odstupe, asimilačného aparátu a zatiaľ jednorazového zistenia indikátorov 
biodiverzity. 

Od roku 1995 v súlade s Paneurópskym programom intenzívneho monitoringu bolo na Slovensku postupne za-
ložených 9 TMP II. úrovne. Predstavujú intenzívny monitoring zdravotného stavu lesov s podrobnejším prieskumom:

 – inventarizácia stavu korún (defoliácie, zmeny sfarbenia) a poškodenia stromov,

 – vykonávanie odberov a analýz vzoriek asimilačných orgánov (minimálne každé dva roky N, P, S, Ca, Mg, K, Na, 
Fe, mn, cu, Zn),

 – merania prírastkových zmien,

 – merania kvantity a kvality atmosférickej depozície, (pH, EC, alkalinita, S-SO
4
, N–No

3
, N–NH

4
, N

tot
, doc, cl–, ca2+, 

mg2+, k+, Na+, Fe2+, mn2+, Al, Zn, Cu, Pb, Cd, a Hg v podkorunových zrážkach a na voľnej ploche),

 – merania pôdneho roztoku (pH, EC, alkalinita S–SO
4
, N–No

3
, N–NH

4
, N

tot
, doc, cl–, ca2+, mg2+, k+, Na+, Fe2+, mn2+, 

Al, Zn, cu, Pb, cd, a Hg),

 – meteorologické merania (teplota, sila vetra, množstvo zrážok),

 – hodnotenie vegetácie,

 – meranie a hodnotenie kvality ovzdušia (ozónový analyzátor, pasívne metódy), 

 – hodnotenie viditeľného poškodenia ozónom (vizuálne) asimilačných orgánov porastov, stromov, a bylinnej vege-
tácie, 

 – fenologické hodnotenia,

 – kvantitatívna a kvalitatívna analýza opadu drevín (N, P, S, Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Cd a Pb).

V rámci Nlc boli riešené v minulosti rôzne projekty v rámci ktorých boli urobené rôzne chemické analýzy na 
plochách menšieho alebo väčšieho rozsahu. Medzi najvýznamnejšie patrí Národná inventarizácia a monitoring lesov 
(NIML), kde sú na plochách pokrývajúcich celé územie Slovenska po 10 rokoch vykonávané rovnaké chemické analý-
zy, čím bude možné vyhodnotiť stav a kvantifikovať prípadné zmeny za daný časový úsek.

záver

Pre riadenie každej činnosti a rozhodovaní je potrebné mať príslušné informácie. Preto aj pri manažmente les-
ných pôd a pri prípadnom rozhodovaní o hnojení sú potrebné aktuálne informácie o vlastnostiach pôd. Sledovanie 
a hodnotenie vlastnosti pôd je nevyhnutné pri škôlkárskej výrobe, ktorá je z hľadiska manažmentu pôdy podobná ako 
poľnohospodárstvo, ako východisko pre hnojenie a optimalizáciu rastu sadeníc, ale nevyhnutné je získavať spoľahli-
vé a reprezentatívne údaje o stave celého lesného pôdneho fondu. Prirodzená rovnováha môže byť narušená nielen 
externými vplyvmi ako boli (a v menšej miere stále sú) imisie, ale aj vplyvmi v rámci lesného hospodárstva, napríklad 
používaním stromovej metódy a nadmerným vyžívaním biomasy na chudobnejších stanovištiach. 
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rozšírEniE tVrdoňA smrEkoVéHo (Hylobius abietis) A rozsAH škôd 
nA sLoVEnsku A V okoLitýCH štátoCH
Michal Lalík • Juraj Galko • Jaroslav Holuša • Roman Modlinger • Slavomír Rell

Úvod

tvrdoň smrekový Hylobius abietis [L.] (Coleoptera, Curculionidae) je jedným z najvýznamnejších hmyzích škodcov 
na lesných kultúrach ihličnatých drevín a to hlavne smrekov a borovíc v Európe (obrázok 1). V mnohých krajinách 
Európy má status najvýznamnejšieho hmyzieho škodcu. Dospelé tvrdone vykonávajú zrelostný (pohlavný) žer na 
kmienkoch mladých sadeníc. Vyžierajú malé plôšky, ktoré však môžu prechádzať aj okolo celého kmienka, a tým 
sa preruší tok živín a dôjde k odumretiu mladého stromčeka. Sadenice sú najviac náchylné na zrelostný žer tvrdoňa 
smrekového počas prvých troch rokov od vysadenia, potom sú už podstatne viac odolné. 

Obrázok 1. Rozšírenie tvrdoňa smrekového v Európe podľa EPPO (žltá farba – zaznamenaný 
výskyt, červený krížik alebo červený krúžok – trvalý výskyt)

Tvrdone poškodzujú ihličnaté dreviny a to smrek a borovicu, ale žer sa môže vyskytovať aj na ostatných ihličnatých 
drevinách (jedľa, duglaska, smrekovec). Najviac náchylné na poškodené sú výsadby, ktoré vznikli umelou obnovou (sad-
bou). Kultúry, ktoré vznikli umelou obnovou majú výrazne menší počet sadeníc na hektár (5 000 ks/ha) ako porasty, ktoré 
vznikli prirodzenou obnovou. Tu sa počet semenáčikov môže pohybovať od 20 000 do 100 000 ks/ha a poškodenie od 
tvrdoňov na takomto počte sa stáva zanedbateľné. Preto je aj jedným z hlavných odporúčaných opatrení ochrany lesa pro-
ti tomuto škodcovi v maximálnej miere podporiť prirodzené zmladenie v ohrozených lokalitách. V príspevku prinášame 
stručný prehľad rozšírenia a škôd spôsobených tvrdoňom smrekovým na Slovensku a v susedných krajinách.

rozšírenie tvrdoňa smrekového na slovensku 

Tvrdoň  smrekový sa rozmnožil na našom území vo väčšom počte až po roku 2004, kedy sa prehnala Slovenskom 
obrovská vetrová kalamita Alžbeta (19.11.) a postupne vznikli vhodné podmienky pre jeho rozmnoženie. Následné 
podkôrnikové kalamity a neustále odrubovanie porastových stien, poskytovalo množstvo vhodného materiálu (pne, 
ťažbové zvyšky a pod.) na jeho premnoženie. Tento chrobák sa vyskytoval na našom území aj v minulosti, ale v počet-
nosti, v ktorej nespôsoboval v lesných porastoch až také škody ako v posledných rokoch.

Jeho škodlivosť ešte výraznejšie vzrástla najmä od roku 2010. Od tohto obdobia sa začala vyskytovať zvýšená 
mortalita ihličnatých sadeníc najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej planine, Poľane atď., skrátka všade tam, kde sa pred-
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tým vyskytovali vetrové a následné lykožrútové kalamity. Zo Slovenska nie sú presné údaje o poškodených plochách, 
ale odhadujeme, že ročne je na Slovensku poškodených približne 500 ha. Škody na opakovanom zalesnení sa rátajú 
v stovkách tis. EUR. Sadenice sú v našich podmienkach chránené najmä chemicky (vysádzanie už ošetrených sadeníc 
alebo bodový postrek po zalesnení) a v posledných rokoch sa najmä v chránených územiach vysádzajú sadenice 
chránené špeciálnym voskom (Galko et al. 2015).

rozšírenie tvrdoňa smrekového v Európe 

Česká republika 

Plochy výsadieb poškodených zrelostným žerom tvrdoňa smrekového sa v Českej republike za posledných 20 
rokov pohybujú v priemere okolo 2 000 hektárov (Obrázok 2). V roku 2014 dosiahla plocha poškodených výsadieb asi 
2 370 ha, čo predstavuje zvýšenie evidovaných plôch (v roku 2013 bolo evidovaných necelých 1 830 ha). Najvyšší  
výskyt tvrdoňa smrekového v minulom roku evidovali v Jihočeském kraji (541 ha), nasledoval kraj Plzeňský (414 ha), 
Středočeský (369 ha). Pozemné ošetrenie proti tvrdoňovi smrekovému bolo v roku 2014 urobené na celkovej ploche 
8,5 tis. ha. Väčšina sadeníc bola preventívne ošetrená už pred výsadbou v škôlkach a v prípade zistenia žeru behom 
sezóny bol aplikovaný kuratívny postrek. Kontrola prebehla podľa evidencie na ploche 9,2 tis. ha. Vzhľadom k lokálne 
vysokým populačným hustotám sa nedá v nasledujúcom období počítať so znížením významnosti tohto kalamitného 
škodcu (Modlinger 2015). Voskovanie sadeníc, ako mechanická forma ochrany sadeníc, za zatiaľ v Čechách nepoužíva. 

Obrázok 2. Evidovaný výskyt (ha) tvrdoňa smrekového v Českej republike

Poľsko

V roku 2014 vykázali tvrdoňa smrekového v Poľsku na 219 polesiach, na celkovej ploche 7 635 ha, čo je o 18 % 
menej ako v predchádzajúcom roku (Obrázok 3). Najväčší výskyt tvrdoňov smrekových bol zaznamenaný na 24 pole-
siach v Bialystoku na celkovej ploche 1 454 ha. Ochranné opatrenia sa vykonávali na 89 % výmery. Celková rozloha 
vykonávaných ochranných procedúr sa znížila o 17 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Poliaci bojujú proti tvrdoňovi smrekovému preventívne skoro na celej poškodzovanej ploche lesov, kde sa vysky-
tuje, preto sa jeho areál, na ktorom škodí postupne znižuje. Najviac používajú mechanickú obranu 90 % (lapacie kôry) 
a 10 % tvorí chemická obrana (http://www.bdl.lasy.gov.pl).
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Obrázok 3. Evidovaný výskyt tvrdoňa (ha) smrekového v Poľsku

Maďarsko a Rakúsko

V Maďarsku sa tvrdoň smrekový vyskytuje, ale nespôsobuje žiadne výraznejšie ekonomické škody. V Rakúsku 
ročne škodí tvrdoň smrekový na ploche 16 000 ha. Za rok je vysadených 80 miliónov sadeníc, asi len jedna pätina rast-
linného materiálu je chránená pyretroidmi pred zrelostným žerom tvrdoňa. Mortalita nechránených stromčekov je veľmi 
vysoká 40 – 60 %, zatiaľ čo iba 15 % z ošetrených rastlín uhynie po zrelostnom žere. Ako alternatívu k chemickému 
ošetreniu v rakúskych lesoch je technická metóda, ako napríklad natieranie s ekologickou farbou Hylobex®, ktorá sa 
aplikuje na kmienky zasedených sadeníc s účinnosťou 1 – 3 roky (www.zidapps.boku.ac.at).

Švédsko 

táto krajina nie je priamo susediaca so Slovenskom, avšak je to príklad krajiny s obrovskou výmerou poškodených 
plôch od tvrdoňa smrekového. Ročne sa tu vyskytne poškodenie na ploche približne 200 000 ha (Langstöm, Day 
2004). V súčasnej dobe je ročne vo Švédsku ošetrených proti tvrdoňovi 46 % sadeníc. Z toho 24 % je ošetrených 
mechanicky (voskovanie Obrázok 4, pieskovanie Obrázok 5, ochranné goliere) a 22 % je ošetrených chemicky (insek-
ticídy). Ošetrených sadeníc je asi 150 miliónov, z toho 75 miliónov sadeníc s insekticídmi náklady 0,3 SEK / sadenicu 
(0,032 €) a 75 miliónov s mechanickou ochranu, náklady 1.0 SEK / sadenice (0,11 €) = približne 100 miliónov SEK 
/ rok v priamych nákladoch na ochranu rastlín (10,7 milióna €). Ak sa pridajú aj všetky náklady na sadbu nových 
sadeníc, tak škody spôsobené tvrdoňom smrekovým sú ešte väčšie (www.se.fsc.org).

Obrázok 4. Voskované sadenice 
(foto: Claes Hellqvist, SLU)

Obrázok 5. opieskovaná sadenica 
(foto: Claes Hellqvist, SLU)
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záver

Problematika poškodenia ihličnatých sadeníc zrelostným žerom tvrdoňa smrekového sa netýka len územia Sloven-
ska, ale jedná sa o celoeurópsky problém. Tvrdoňa smrekového sa nám nepodarí odstrániť s lesov, je jeho súčasťou. 
Môžeme však včasnou kontrolou zistiť jeho premnoženie a následne vykonať vhodné obranné opatrenia, aby nedochá-
dzalo k zníženiu vitality mladých lesných porastov alebo dokonca k ich úplnému odumretiu. 
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oCHrAnA mLAdýCH LEsnýCH PorAstoV Proti PôVodCom HuBoVýCH oCHorEní 
Roman Leontovyč • Andrej Kunca a kolektív

Úvod

Vplyvom pôsobenia hubových, bakteriálnych a vírusových ochorení dochádza každoročne v lesoch Slovenska k 
poškodzovaniu značného objemu drevnej hmoty. Na procese chradnutia až odumierania lesných drevín sa dlhodobo 
zúčastňuje široký komplex faktorov, ktoré sa navzájom rôzne kombinujú a podmieňujú vznik zložitých interakcií. 

Hubové patogény vo všeobecnosti poškodzujú všetky štádiá hostiteľských drevín, juvenilné nevynímajúc. Z hľadis-
ka ich pôsobenia sa prejavujú najmä v oblasti koreňovej sústavy, kôry a kmienkov a ochorenia asimilačných orgánov. 

Článok nadväzuje na predchádzajúce príspevky venované obnove lesa a je spracovaný podľa knižnej publikácie 
Konôpka, J. et al., 2014: Obnova lesa – Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií. 
V článku popisujeme krátku charakteristiku, kontrolné, ochranné a obranné metódy zamerané na elimináciu pôsobenia 
pôvodcov hubových ochorení podľa stupňa ohrozenia.

Na stanovenie ohrozenia lesných drevín v celej pripravovanej publikácií sme použili trojstupňovú škálu: 1. málo 
ohrozené, 2. stredne ohrozené, 3. veľmi ohrozené. Rámcová charakteristika ohrozenia je takáto:

1. málo ohrozené (slabé): mierny prejav škodlivých činiteľov. Stanovištno-klimatické podmienky priaznivé, nie je pred-
poklad mimoriadnych výkyvov. Porasty správne a v správnom čase založené, zdravotno-fyziologicky zdatné, málo 
poškodené. Vytvárajú sa spoločenstvá ekologicky stabilné, málo ohrozené nežiaducou vegetáciou, hubami a hmyzom. 
Bez závažných rušivých vplyvov zveri, človeka a jeho hospodárenia. Predpoklad ďalšieho úspešného vývinu bez väč-
ších ochranných zásahov.

2. stredne ohrozené (stredné). Účinky škodlivých činiteľov sa prejavujú (môžu prejaviť) stredne silne, stanovištno-kli-
matické podmienky stredne drsné, predpoklad stredných výkyvov. Vytvárajú sa stredne ekologicky labilné a menej 
podstatne zmenené spoločenstvá. Menej podstatné nedostatky pri zakladaní, stredná zdravotno-fyziologická zdatnosť. 
Stredne silný vplyv zveri, nežiaducej vegetácie, húb, hmyzu, človeka a jeho hospodárenia. Na zabezpečenie ďalšieho 
zdarného vývinu nevyhnutnosť ochranných a iných hospodárskych opatrení.

3. veľmi ohrozené (silné). Účinky škodlivých činiteľov (niektorého z nich) sa prejavujú (pravdepodobne prejavia) 
intenzívne, hromadne, kalamitne. Stanovištno-klimatické podmienky nepriaznivé až extrémne. Predpoklad silných 
výkyvov. Vytvárajú sa ekologicky labilné, silne zmenené spoločenstvá s možnosťou gradácie škodcov. Podstatné 
nedostatky pri zakladaní, ošetrovaní a výchove porastov. Existencia porastov je ohrozená a možno ju zabezpečiť iba 
rozsiahlymi a dôslednými ochranárskymi a inými hospodárskymi opatreniami.

Stupeň ohrozenia škodlivým činiteľom je označený číslom 1, 2, 3 (slabý, stredný, silný). Kontrola, ochrana a obrana 
najvýznamnejších pôvodcov hubových ochorení v 1. vekovom stupni podľa stupňa ohrozenia je uvedená v tabuľke 1.

Choroby koreňov, kôry a kmienkov

Podpňovky (Armillaria spp.) 

Infekcia môže vzniknúť cez kontakt koreňov hostiteľa s rhizomorfami patogéna, alebo kontaktom s inými infikova-
nými koreňmi. Spóry podpňoviek najčastejšie klíčia na odumretej kôre, alebo opadnutom ihličí. Podpňovky kolonizujú 
oslabené stromy pomerne rýchlo. Ak sa infikovaný strom odstráni, podpňovka sa šíri na nekolonizované časti koreňov 
a na peň. mechanické poškodenie nie je podmienkou infikovania zdravých koreňov.

Zborník referátov z 24. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 29. a 30. januára 2015 v Novom Smokovci
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Aktuálne problémy v ochrane lesa

[ 154 ] leontovyč, r., kunca, A. a kol.:
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V priebehu celého roka na báze kmeňa stromu kontrolovať prítomnosť bieleho vejárovitého syrócia, v pokročilej-
šom štádiu napadnutia pod kôrou a v pôde výskyt čiernych povrazovitých rhizomorfov, v okolí napadnutých stromov 
plodnice (september – november).

V porastoch so zvýšeným výskytom koreňových hnilôb, najmä v nižších nadmorských výškach, resp. na stano-
vištiach, kde smrek prirodzene nedominuje zmeniť drevinové zloženie – uprednostniť dreviny menej náchylné na na-
padnutie podpňovkami: smrekovec, jedľu, jaseň, javor. Podporovať prirodzené zmladenie, umožňujúce priamu selekciu 
jedincov vhodných pre miestne podmienky prostredia. Pri umelej obnove smrekových porastov v rizikových lokalitách 
klásť dôraz na zalesňovanie potomstvom vitálnych jedincov miestneho pôvodu. Výnimočne použiť chemickú alebo 
biologickú ochranu.

Koreňovka vrstevnatá (Heterobasidion annosum)

Koreňovka je schopná sa šíriť bazídiospórami na veľké vzdialenosti, ktoré sa uvoľňujú z plodníc vyrastajúcich na 
infikovaných pňoch, koreňoch vyvrátených stromov alebo na hnijúcich kmeňoch. Spóry, ktorých sa cez vegetačnú 
sezónu tvorí veľké množstvo primárne infikujú pne čerstvo zoťatých stromov alebo rany na obnažených koreňoch. 
Bazídiospóry si aj v pôde udržujú niekoľkomesačnú klíčivosť a môžu infikovať poranené korene pod povrchom pôdy. 
V kmeňoch hniloba postupuje z koreňov, strednou vyzretou časťou kmeňa. Sekundárne sa šíri mycéliom z infikovaných 
koreňov na korene zdravých stromov v miestach ich vzájomného dotyku alebo zrastov.

Priebežne kontrolovať výskyt plodníc na pňoch, prípadne na pôde. Prítomnosť hniloby možno čiastočne identifi-
kovať i podľa dutých ozvien po úderoch sekerkou o kmeň. Na obmedzenie šírenia drevokazných húb a škôd, ktoré 
spôsobujú, využívať najmä všeobecne známe pestovateľské opatrenia. Výnimočne použiť chemickú alebo biologickú 
ochranu.

Metlovka jedľová (Melampsorella caryophyllaceum) 

Pôvodcom ochorenia je hrdza, ktorá infikuje kmene a vetve jedle. Hrdza k svojmu vývoju potrebuje dvoch hostiteľov 
(výhonky a ihličie jedlí a trávy a byliny, napr. z rodu Stellaria). Ochorenie sa vyskytuje najmä v prehustených mladých 
porastoch na vlhkých stanovištiach.

Priebežne sledovať výskyt rakovinových zdurenín na kmeňoch a vetvách a prítomnosť čarovníkov, ktorých ihlice 
sú žltkasté, menšie a s výskytom ložísk jarných spór. Odstrániť z porastu silno napadnuté jedince. Pri napadnutí vetiev 
postačí len ich odstránenie.

Brvuľka Wilkommova (Lachnellula willkommi)

Ohrozuje najmä umelo založené, prehustené porasty smrekovcov nachádzajúce sa na vlhkých a chladných loka-
litách. Riziko poškodenia zvyšuje nedostatok svetla a nedostatočné prúdenie vzduchu (napr. v dolinách, v blízkosti 
vodných tokov). 

Priebežne počas vegetačného obdobia kontrolovať výskyt ochorenia. Ako ochranné aj obranné opatrenia prefero-
vať pestovateľské a výchovné zásahy. Porasty dostatočne presvetľovať a prevzdušňovať. Zabezpečiť hygienu porastu. 
Pri silnom napadnutí rakovinou napadnuté výhonky, príp. celé stromy z porastov odstrániť a spáliť. Výnimočne použiť 
chemickú alebo biologickú ochranu.

Hlivka šarlátová (Nectria coccinea)

Predispozíciou na ochorenie sú nevhodné stanovištné podmienky, kde dochádza k vzniku rán na kôre (mrazové trh-
liny, úpal, poškodenie pri ťažbe, rany po odieraní susedných vetiev), ktoré sú potom vstupnými bránami vzniku infekcie. 
U nás sa ochorenie objavuje plošne v bučinách, najmä v nadmorských výškach 600 – 800 m n. m. 

Priebežne kontrolovať výskyt nekróz kôry a rakovinových zdurenín kmeňov a vetiev. Dodržiavať hygienu porastov 
(odstraňovať zdroj infekcie a substrát pre saprofytickú fázu vývoja huby). Udržiavať vhodnú hustotu porastov (zasahovať 
radšej viackrát menej intenzívne). Odstraňovať a páliť rakovinou napadnuté vetvy, príp. celé stromy. Udržiavať populáciu 
zveri na úrovni normovaných stavov. Zvyšovať druhovú pestrosť drevín.
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Čiašočka bledá (Hymenoscyphus fraxineus, anamorfné štádium Chalara fraxinea)

Spôsobuje odumierania jaseňov. Nápadný býva ostrý prechod medzi odumretou a živou časťou pletív. Na listových 
stonkách sa tiež tvoria hnedé nekrotické lézie a vrchná strana listov sa sfarbuje do hneda, zelené listy predčasne 
opadávajú (od konca augusta do septembra). Jednoročné letorasty nad nekrózami hynú. K patogenite huby môžu 
prispievať aj niektoré abiotické vplyvy (klíma, zmeny ekologických podmienok, počasie, atď.). 

Kontrolovať výskyt ochorenia, najmä počas vegetačného obdobia. Ochranné a obranné opatrenia majú prevaž-
ne pestovno preventívny charakter (zdravotný výber a odstraňovanie postihnutých jedincov, alebo vetiev z porastu, 
pestovanie jaseňov v zmesiach s inými drevinami). Pri prvých príznakoch napadnutia použiť fungicídny postrek. Hynú-
ce a uhynuté jedince odstrániť a spáliť. Podrobnejšie opatrenia sú uvedené v Usmernení LOS uverejnenom na stránke 
(http://www.los.sk/usmernenie.html).

Dotichíza topoľová (Cryptodiaporthe populea)

Spôsobuje nekrotické ochorenie kôry a odumieranie konárov topoľov. Prejavy ochorenia sú rozdielne a závisia 
najmä od obdobia vzniku nákazy, veku a miesta jej vzniku. K rozširovaniu konídií dochádza počas celého vegetačného 
obdobia, najintenzívnejšie začiatkom vegetačného obdobia (apríl), neskôr v lete (jún) a na jeseň počas daždivého po-
časia. K vytváraniu vreckatých plodníc dochádza až v druhom roku po napadnutí.

Výskyt dotichízy topoľovej kontrolovať pravidelne v priebehu celého roka. Dôsledne vyberať zdravý sadbový ma-
teriál na výsadbu. Pri výbere zohľadňovať nielen produkčné vlastnosti jednotlivých klonov (kultivarov), ale prihliadať 
aj na odolnosť voči dotichíze. Napadnuté jedince, na ktorých sa v priebehu vegetačného obdobia prejaví presychanie 
s príznakmi ochorenia vyrezať a spáliť. Zintenzívniť kontrolu dovezeného sadbového materiálu. Počas vegetačného 
obdobia preventívne striekať systémovými fungicídnymi prípravkami v mesačných intervaloch. V zime a v jarných 
mesiacoch striekať kontaktnými fungicídnymi prípravkami. 

odumieranie letorastov

Hnedospórka borovicová (Melampsorella pinitorqua)

Po napadnutí výhonu kôra borovíc na infikovanom mieste odumiera až po drevo, avšak ešte v tom istom roku sa 
rana zacelí. takto dochádza ku krúteniu a ohýbaniu výhonkov do tvaru písmena „S“. Ak došlo k infikovaniu vetiev po 
celom obvode, časť nad poškodením sa ohýba, vädne a odumiera. Hostiteľkou drevinou sú najmä osiky.

 Priebežne kontrolovať, najmä na jar a v lete jej symptómy (červenooranžové jarné ložiská spór na kôre nepravi-
delne rastúcich letorastov). Taktiež kontrolovať spodné strany listov topoľov, kde by sa nemali vyskytovať žlté urédiá 
a neskôr hnedé téliá. Odstraňovať osiky a iné topole z borovicových porastov resp. z ich blízkosti do vzdialenosti 300 
až 1 000 m). Pi silnom opakovanom výskyte od polovice mája je možné výsadby ošetriť postrekom kontaktným fun-
gicídnym prípravkom.

Gremeniela smreková (Gremeniella abietina) 

Vznik infekcie zvyšujú nevhodné klimatické podmienky, extrémne suché stanovištia (južné svahy), prehustené 
mladé porasty. ochorenie sa vyskytuje v horských oblastiach na kosodrevine a na smreku pichľavom Picea pungens. 
Nejde o bežné ochorenie, avšak jeho výskyt má rozsiahle negatívne dopady na napadnuté porasty.

Na jar kontrolovať hnednutia ihličia. Ak sa zistia drobné čierne pyknídy na kôre vetiev a na terminálnej časti kmeňa 
prítomnosť patogéna potvrdiť mikroskopickým rozborom askospór a pyknospór. Odstraňovať a páliť napadnuté vetvy, 
príp. celé stromy.

Cenangióza borovicová (Cenanagium ferruginosum) 

Náchylné sú najmä druhy borovíc s dvoma ihlicami v brachyblaste, najmä borovica lesná a borovica čierna. Ocho-
renie sa bežne vyskytuje vo všetkých borovicových porastoch. Nevhodné klimatické podmienky, extrémne suché 
stanovištia (južné svahy), prehustené mladé porasty sú predispozičnými faktormi pre vznik infekcie. Z klimatických 
faktorov vývoj podporuje aj vlhká jar (premnoženie huby) a suché leto a jeseň (oslabenie obranyschopnosti stromu).

Aktuálne problémy v ochrane lesa
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Koncom zimy a skoro na jar kontrolovať hnednutie ihličia všetkých ročníkov. Na kôre a v kôre (pozdĺžnym nareza-
ním kôry) kontrolovať prítomnosť čiernych pykníd. Odstraňovať a páliť napadnuté výhonky, vetve, príp. celé stromy.

Pleseň sivá (Botrytis cinerea)

Huba sa vyskytuje veľmi hojne na rôznych rastlinných zvyškoch. Infekcia vzniká vegetatívnymi hýfami, sklerócia-
mi, konídiami a iba zriedkavo aj askospórami. Ak pleseň zničila vrcholec semenáčika, vitálnejšie stromčeky sa snažia 
nahradiť uhynutú časť tým, že niekoľko spodnejších púčikov vypučí a tak dochádza ku kríčkovitému rastu.

Po objavení sa ochorenia chrániť ešte neinfikované jedince fungicídnymi prípravkami. Asanovať napadnuté jedince. 
Ak nie sú poškodené púčiky, prípadne podkôrne pletivá, tak drevina na budúci rok vyraší. 

Choroby asimilačných orgánov

Sypavky na boroviciach (Lophodermium pinastri, L. seditiosum)

Prvým príznakom infekcie je obyčajne svetlejšie sfarbenie ihlíc a výskyt žltých škvŕn, koncom leta a začiatkom 
jesene. Počas jesene sa žlté škvrny rozširujú, spájajú a postupne, najmä ku koncu zimy a na začiatku jari, menia farbu 
na hrdzavo červenú. K infekcii ihlíc často dochádza už v lesných škôlkach odkiaľ sa rozširuje do porastov. Vyskytuje sa 
najmä v borovicových mladinách na chudobných, piesočnatých pôdach s nedostatočnou výživou. Náchylné na ocho-
renie sú monokultúry pestované v hustom spone na nepôvodných stanovištiach, najmä na delimitovaných pôdach. 

Postup kontroly sa uvádza v STN 48 2732 Ochrana lesa proti sypavkám na borovici. Aplikáciou kontaktných fungi-
cídov obmedzovať vyklíčenie askospór a infikovanie ešte nenakazených ihlice. Prvá aplikácia je najneskoršie koncom 
júna. Opakovať pravidelne v dvojtýždňových intervaloch až do polovice augusta (minimálne 3 aplikácie), prípadne, ak 
je vlhké a chladné leto v druhej polovici augusta ešte jeden krát. Na zvýšenie priľnavosti roztokov na ihlice, do roztokov 
pridávať zmáčadlo. Sadenice odstrániť a spáliť ak je hrdzavočervená korunka semenáčikov a sadeníc z 2/3 a viac, prí-
padne je nekrotizovaný terminál. Pri nižšej intenzite infekcie semenáčiky a sadenice nákazu prežívajú a na jar vypučia.

Červená sypavka borovice čiernej (Dothistroma septosporum)

Ochorenie sa na našom území vyskytuje od roku 1996 v mladých prehustených a nevzdušných porastoch borovice 
čiernej oslabených klimatickými extrémami a pestovaných na nevhodných stanovištiach. konídiá sa tvoria v stróme, 
ktorá sa vyvíja pod pokožkou (epidermis) ihlice a to už od konca leta a začiatku jesene. Všeobecne však dozrievajú a 
uvoľňujú konídiá (spóry) až na jar nasledujúceho roku. Konídiá sú uvoľňované za daždivých dní kedykoľvek vo vege-
tačnom období. K infekcii ihličia teda môže dôjsť počas celého vegetačného obdobia od mája do októbra. Huba preniká 
do ihlice cez prieduchy.

Zdravotný stav borovice čiernej kontrolovať od januára do apríla. Vybrať najviac postihnuté porasty na ošetrovanie 
fungicídnymi prípravkami na báze oxychloridov medi. Vysoko rizikové porasty (rozsiahle plochy, rýchle šírenie infekcie) 
ošetriť ak choroba postihla minimálne 15 % koruny stromov, menej rizikové porasty (menšie plochy, nižšie zastúpenie 
borovice čiernej), keď infekcia postihla viac ako 25 % koruny. Kontaktný fungicíd vplyvom poveternostných podmienok 
časom stráca ochranný účinok. Preto aplikovať fungicídny prípravok ešte raz pre druhú polovicu infekčného obdobia 
(celé kritické obdobie trvá od začiatku mája do konca júla – 12 týždňov) a to 4 až 6 týždňov po prvej aplikácii, približne 
v druhej polovici júna.

Opadavka duglasková (Rabdocline pseudotsugae) 

Spôsobuje tzv. škótsku sypavku duglasiek. Napadnuté ihlice môžu opadnúť naraz, alebo postupne v priebehu roka. 
Postupné infikovanie mladých ihlíc za pár rokov spôsobí, že strom môže aj odumrieť. Askospóry sa uvoľňujú od mája. 
Prilepujú sa na mladé ihlice. K infekcii dôjde len ak sa relatívna vlhkosť vzduchu priblíži k 100 % a teplota ovzdušia sa 
pohybuje od 1 do 15 °C.

Na jeseň kontrolovať výskyt žltých škvŕn na ihliciach, v jarnom období (ale aj priebežne počas celého roka) opa-
dávanie ihlíc najmladšieho ročníka a výskyt oranžových až hnedých pozdĺžnych plodníc na ihliciach. Pestovateľský-
mi zásahmi znížiť vlhkosť vzduchu napr. odstraňovaním buriny, znížením hustoty pestovaných stromov, pestovaním 
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variety viridis. Možné je aj preventívne ošetrovanie stromčekov fungicídnymi prípravkami v 2 týždňových intervaloch 
v období máj až júl.

záver

Problematika chradnutia, následného poškodenia až odumierania ihličnatých kultúr v dôsledku nárastu kalamit-
ných plôch si v súčasnom období vyžaduje zvýšenú pozornosť. Skúsenosti z obdobia posledných rokov poukazujú 
na potrebu trvalého sledovania zdravotného stavu najmä na plochách po kalamitách. V prípade potreby vykonávania 
obranných a ochranných opatrení, nielen pred zverou, hmyzími škodcami, ale aj pôvodcami hubových ochorení. 

Pri vykonávaní obranných opatrení je na aplikáciu možné použiť len registrované prípravky na ochranu rastlín 
zo „Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný 
obchod pre daný rok“. 
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entomopAtogénnA hubA entomoPHaGa maimaiGa A jEj PotEnCiáL PrE VyužitiE 
v biologickom boji proti mníške veĽkohlAvej
Ivan Špilda • Milan Zúbrik • Andrej Kunca • Daniela Pilarska • Marek Barta • Christo Nikolov 
Slavomír Rell • Juraj Galko • Roman Leontovyč • Andrej Gubka • Jozef Vakula

Mníška veľkohlavá je jedným z hlavných škodcov našich lesov. Pravidelne sa premnožuje a spôsobuje defoliácie 
v listnatých porastoch (najmä dubín a topolín). Defoliácie sú obyčajne sprevádzané zvýšeným výskytom druhotných 
škodcov a následným chradnutím porastov. V roku 2013 bol v populácii mníšky veľkohlavej zistená na dvoch miestach 
Slovenska nepôvodná huba Entomophaga maimaiga (Zúbrik et al. 2013). Tento druh huby (pôvodne z Ázie) napáda 
húsenice mníšky veľkohlavej. Huba E. maimaiga má veľké predpoklady pre využitie v biologickom boji proti mníške 
veľkohlavej. Existuje reálny predpoklad, že táto huba by mohla v budúcnosti výrazným spôsobom ovplyvniť mníšku 
veľkohlavú a na niektorých miestach by mohla podstatne znížiť riziko vzniku gradácií škodcu. 

mníška veľkohlavá

mníška veľkohlavá Lymantria dispar [l] je náš najvýznamnejší defoliátor dubín. Patrí medzi mníškovité, ktoré majú 
na Slovensku približne 16 – 17 zástupcov. U nás škodca žije najmä v dubových a dubovo hrabových porastoch na 
juhozápadnom a južnom Slovensku, ako aj na Východoslovenskej nížine. Našim územím prechádza severná hranica 
pravidelných gradácií. Ďalej na sever sú gradácie lokálne a vyskytujú sa v intervale 20 – 30 rokov. Najviac mu vyhovu-
jú teplé, redšie porasty duba cerového (Quercus cerris L.). Húsenice sa môžu vyvíjať aj na iných drevinách. 

Gradácie na Slovensku zaznamenávame pravidelne. V tomto storočí došlo k viacerým premnoženiam, pričom gra-
dácia v roku 2004-2006 bola najsilnejšia za posledných viac ako 50 rokov. Škodca silne poškodil dubiny a topoľové 
porasty v okolí Nitry, levíc, Čifár, Palárikova, Pezinka, trebišova a na mnohých ďalších miestach.

Žer sa na drevinách objavuje koncom mája a intenzita žeru vrcholí koncom júna. Väčšina drevín reaguje na stratu 
olistenia tým, že ešte do jesene znovu vypučí a nasadí nové listy. Jednoročný žer obyčajne nemá výraznejšie vedľajšie 
následky. Pri viac rokov sa opakujúcom poškodení (v kombinácii s extrémami počasia) dochádza k zníženiu odolnosti 
stromov. tie sú potom napádané sekundárnymi ochoreniami ako napr. múčnatkou dubovou, tracheomykóznymi ocho-
reniami či podkôrnikom dubovým. Hynutie stromov sa dostavuje obyčajne jeden až dva roky po gradácii. 

Entomophaga maimaiga

E. maimaiga je vysoko virulentný, hubový patogén, ktorý patrí do druhového komplexu Entomophaga aulicae. Na 
základe biochemickej analýzy bola Entomophaga maimaiga identifikovaná ako samostatný druh. Jej veľký potenciál 
pre požitie v bioregulácii mníšky veľkohlavej vychádza najmä zo skutočnosti, že je hostiteľsky veľmi špecifická a ako 
svojho hostiteľa dokáže využívať takmer výlučne len mníšku veľkohlavú. E. maimaiga bola opísaná a izolovaná ako 
prirodzený nepriateľ mníšky veľkohlavej v centrálnej oblasti ostrova Honšú v Japonsku. Prirodzený areál rozšírenia 
tohto druhu zahŕňa Japonsko, Tichomorskú oblasť Číny, Južnú Kóreu, ďaleký východ Ruska a pravdepodobne Indiu. 

Šírenie v Európe

Nedávne výskumy naznačujú, že E. maimaiga sa rýchlo šíri aj v Európe. Zdá sa veľmi pravdepodobné, že sa šíri 
z Bulharska, kde bola prvý krát úspešne umelo introdukovaná v roku 1999 (Pilarska et al. 2000). Huba bola impor-
tovaná z uSA a následne sa do prírody vysadili mŕtve húsenice L. dispar obsahujúce azygospóry. V rokoch 2000 
a 2011, bola E. maimaiga dodatočne introdukovaná do niekoľkých ďalších populácií L. dispar v Bulharsku a dnes sa 
tam považuje za udomácnenú (Hajek et al. 2005). 
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V roku 2011 bola E. maimaiga zistená v Turecku a v Srbsku (Georgiev et al. 2012; Tabaković-Tošić et al. 2012). 
V roku 2012 bola huba nájdená v Grécku a v Macedónsku (Georgieva et al. 2013). V roku 2013 bola huba zistená aj 
na Slovensku a to v oblasti Čifár pri Leviciach a v Ortove pri Veľkých Kapušanoch (Zúbrik et al. 2014). Obe slovenské 
lokality, kde bola E. maimaiga zistená, sú vzdialené asi 450 km severozápadne od Boracki Gaj, Srbsko, v tom čase 
najsevernejšieho miesta výskytu huby v Európe. Výskyt huby v roku 2013 potvrdili aj v ďalších krajinách, v Maďarsku 
a Chorvátsku (Csóka et al. 2014; Hrašovec et al. 2013). 

Obrázok 1. mapa výskytu E. maimaiga na základe doteraz publikovaných údajov v európe. tmavé body predstavujú miesta, kde bola huba 
zistená, prázdny krúžok označuje miesto prvej introdukcie druhu do Európy (Tabaković-Tošić et al. 2012; Georgieva et al. 2013; Georgiev 

et al. 2012; Zúbrik et al. 2014; Csóka et al. 2014; Hrašovec et al. 2013; Milotić et al. 2015; Kereselidze et al. 2011)

Bionómia

E. maimaiga produkuje dva druhy spór, konídia a azygospóry. konídia sú produkované „externe“ na telách mŕtvych 
húseníc. Azygospóry sú produkované „interne“ v telách mŕtvych húseníc. Húsenice môžu byť infikované buď konídiami 
produkovanými z klíčiacich azygospór, alebo konídiami produkovanými na telách už uhynutých lariev. Keď sa húsenica 
prvého alebo druhého instaru nakazí konídiami z azygospór, následne sa na jej tele po uhynutí objavia konídia, ktoré sa 
potom voľne šíria do okolia. Na následné šírenie konídií z hostiteľa vplýva viacero faktorov a to najmä teplota a vlhkosť 
prostredia. Keď sa konídiá z mŕtvej húsenice dostanú na inú (staršiu) húsenicu infikujú ju a v jej mŕtvom tele sa vytvoria 
azygospóry, ktoré následne prezimujú v pôde. 

V máji a júni vyklíčia a začnú produkovať lepkavé spóry na konci stoniek, ktoré rastú tesne nad povrchom pôdy. 
Húsenice mníšky veľkohlavej sa v počiatočnom štádiu prenášajú vetrom a tak sa dostanú aj na zem. takýmto spôso-
bom sa infikujú. Prípadne staršie štádia sa dostanú na zem za potravou alebo pri tom ako využijú hrabanku ako úkryt 
pred spaľujúcim slnkom. Spóry sa postupne dostanú do tela húsenice, kde rastú. Do jedného týždňa húsenica hynie. 
Konídia (produkované na začiatku sezóny a v mladších instaroch) majú spravidla krátku životnosť a sú produkované na 
povrchu mŕtvych, infikovaných tiel húseníc mníšky veľkohlavej v mladších štádiách vývoja. takto produkované konídia 
sú prenášané vetrom a môžu okamžite preniesť infekciu na zdravé húsenice hostiteľa. Cyklus produkcie týchto konídií 
môže počas leta prebehnúť 4- až 9-krát. Keď sa huba dostane do veľkej, dospelej húsenice (4 instar), začne produko-
vať azygospóry. Azygospóry (produkované na konci sezóny a starších instaroch) veľmi rýchlo z tela mŕtvej húsenice 
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odpadnú (alebo sú vylúhované) na zem a prečkajú zimu ako spiace spóry v pôde. A cyklus sa opakuje. Životný cyklus 
patogéna je dobre zosynchronizovaný s vývojom mníšky veľkohlavej (Hajek 1999). 

Vpyv na necieľové organizmy 

V prírode ale aj v laboratóriu sa zistilo, že E. maimaiga je úzko naviazaný patogén pre mníšku veľkohlavú a pre 
ostatné druhy škodcov nie je nebezpečný. Toto zistenie je dôležité aj z toho pohľadu, že entomofauna dubových lesov 
európy je veľmi bohatá, pričom sú zastúpené mnohé vzácne a endemické druhy. 

V Bulharsku bolo v rokoch 2009–2011 pozbieraných z lesného prostredia 1 499 ks necieľových druhov motýľov, 
ktoré patrili do 38 druhov a 10 čeľadí motýľov. Analýza mŕtvych lariev nepreukázala prítomnosť konídií ani azygospór 
E. maimaiga v žiadnom z nich. Tieto výsledky potvrdzujú, že E. maimaiga má pomerne úzke spektrum hostiteľov. 
Výrazný negatívny efekt tejto huby na domácu entomofaunu sa neočakáva. To tiež vytvára predpoklad pre úspešné 
použitie tejto huby v biologickom boji proti mníške veľkohlavej. 

Vplyv na populáciu mníšky veľkohlavej 

do akej miery vplýva na populáciu mníšky veľkohlavej E. maimaiga? Vzhľadom na množstvo prírodných nepria-
teľov a abiotické podmienky prostredia je ťažké určiť presný vplyv tohto patogéna. V jednom prípade, po epidémii 
spôsobenej E. maimaiga v populácii mníšky veľkohlavej sa neobjavili znášky vajíčok, hoci je bežnejšie, že sa po takejto 
epidémii len zníži populácia oproti populácii pred epidémiou.

V súčasnosti, v severnej Amerike, kde je mníška veľkohlavá už „udomácnený“ druh, E. maimaiga spôsobila ná-
kazu v populácii mníšky veľkohlavej do takej miery, že sa vyskytuje v neškodnej hustote. Skutočnosť je taká, že od 
roku 1989, kedy sa E. maimaiga vyskytla na tomto území, práve jej sa pripisuje najväčší pokles populácie mníšky 
veľkohlavej. rovnaké výsledky potvrdzuje aj Bulharsko, kde výmera poškodených dubových porastov po introdukcii 
E. maimaiga klesla na 1/10 oproti výmerám, ktoré boli poškodzované v časoch pred nasadením tohto patogéna (Geor-
giev et al. 2013). Čo je pre mníšku veľkohlavú typické, je periodicita gradácii, a to aj na území Európy. E. maimaiga 
môže spôsobiť zmeny v tejto periodicite a to tak, že zníži početnosť populácie škodcu v čase gradácie všade tam, kde 
sa bude vyskytovať.

rozšírenie huby e. maimaiga na slovensku

Výskumné plochy

Výskum sa realizoval v roku 2013, 2014 a 2015. Pre výskum rozšírenia huby boli vybrané také porasty v ktorých sa 
vyskytuje alebo v nedávnej minulosti vyskytovala mníška veľkohlavá. Vybrali sa len také plochy, kde prevládajúcou 
drevinou bol dub (rôzne druhy). Celkom sa monitoring realizoval v rámci celého Slovenska na 32 lokalitách. Nie všetky 
výsledky boli do dnešného dňa spracované. Uvádzame čiastočné výsledky z roku 2013 a 2014 doplnené o niektoré 
poznatky z roku 2015. 

Hmyz použitý v experimentoch

Na experimenty sa použili húsenice mníšky veľkohlavej L. dispar. Založil sa laboratórny chov tohto druhu. Vaječné 
znášky škodcu sa získali z čistého laboratórneho chovu škodcu z USA (USDA, Otis USA). Na chov húseníc sa použila 
umelá potrava na báze pšeničných klíčkov. Húsenice sa chovali najskôr spoločne v počte cca 50 ks v umelohmotných 
vaničkách v klimatizovaných boxoch pri teplote 20 °C a pri 16 h svetle a 8 h tme až do 4. instaru, kedy sa použili na 
experiment. 

Odber pôdy

Pôda sa odobrala z každej plochy v marci. V každej porastovej skupine sa náhodne vybralo 10 miest (vzdialenosť 
medzi nimi minimálne 10 metrov). Z každého miesta sa odobrala 1 vzorka, t. j. 10 odberov pôdy z jednej výskumnej 
plochy. Pôda sa odobrala do plastových sáčkov, približne 150 g jedna vzorka. Odobrala sa len vrchná 1 – 5 cm vrstva 
pôdy, po odstránení vrchnej hrabanky. Vzorky sa odoberali z okolia päty stromu – len do vzdialenosti nie viac ako 
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10 – 15 cm od bázy kmeňa. Následne sa 10 odberov nasypalo do jedného veľkého sáčku, v ktorom sa pôda dokonale 
premiešala. Vzniknutá vzorka potom reprezentovala jednu plochu.

Odbery húseníc

Húsenice sa odoberali z kmeňov stromov a tiež odklepom do sklepávačov. Húsenice sa dopravili do laboratória 
a zistila sa pod mikroskopom prítomnosť entomopatogénnych organizmov. 

Priebeh pôdnych experimentov

Vzorky pôdy sa po odbere ihneď dopravili do laboratória, kde sa uskladnili v tme pri teplote 15 °C na dobu 30 
dní, resp. v igelitových sáčkoch. Pôda sa udržovala vlhká pravidelným rosením počas uskladnenia. Po vybratí pôdy 
z chladničky sa 100 g pôdy vložilo do plastovej vaničky, navlhčilo sa 10 ml vody a ponechalo sa 30 minút postáť, aby 
sa voda vsiakla. Do vaničky na pôdu sa vložilo 10 húseníc L. dispar (4. instar). Pre každú plochu sa pripravili 3 vaničky, 
teda celkom 30 húseníc na jednu plochu.

Pôda s larvami sa vložila späť do klimatizovaného boxu, kde bola uložená 3 dni pri teplote 20 °C a striedaní dňa 
a noci. Húsenice boli počas tejto doby bez stravy. Po uplynutí 3 dní, sa húsenice umiestnili individuálne do 15 ml. kelí-
mov s umelou potravou. Húsenice sa vložili do klimaboxu. Mortalita sa zaznamenávala denne po dobu 14 dní. Uhynuté 
húsenice sa vložili do vlhkej komôrky pri izbovej teplote na 3 – 4 dni. Potom sa približne 7 dni uložili pri izbovej teplote 
aby preschli a následne sa vložili do chladničky pri 4 °C až do stanovenia príčin mortality. Každá uhynutá larva sa 
potom prezrela a zistila sa prítomnosť konídií alebo zimných spór pod mikroskopom. 

Výsledky

Prítomnosť huby E. maimaiga sa zisťovala na 32 lokalitách, pričom na 16 (50 %) lokalitách sa výskyt E. maimaiga 
potvrdil. 

Huba sa vyskytuje v hlavných gradačných územiach mníšky veľkohlavej na Slovensku. Huba bola zistená v celom 
širšom okolí Čifár, na Záhorí, pri rimavskej Sobote a na východe Slovenska, pričom lokalita pri Prešove je v súčasnosti 
najsevernejšou lokalitou výskytu huby v Európe. Z výsledkov vyplýva, že huba zatiaľ nerovnomerne rozšírená na celom 
území Slovenska. 

Obrázok 2. monitoring výskytu huby E. maimaiga na území SR v rokoch 2013–2015 – čiastkové výsledky. 
Zelené/červené body označujú miesta, kde sa realizoval monitoring a huba nebola/bola zistená
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Celkové vyhodnotenie a návrh opatrení

Vykonal sa monitoring výskytu entomopatogénnej huby E. maimaiga na území Slovenska. Z celkového počtu 32 
lokalít, bola huba zistená na 16 lokalitách. Z výsledkov vyplýva, že huba sa vyskytuje ostrovčekovito takmer na celom 
území Slovenska od oblasti Sološnica na západe až po Pavlovce nad Uhom na východe. Najsevernejšie bola huba 
zistené pri Prešove, čo je v súčasnosti zároveň aj najsevernejší výskyt huby v európe. 

Návrh využitia huby E. maimaiga v biologickom boji proti mníške veľkohlavej

 – V porastoch, v ktorých bola E. maimaiga zistená. 

Tu sa očakáva, že kalamity mníšky veľkohlavej budú mať nižšiu intenzitu. Na týchto lokalitách je potrebné aj naďa-
lej postupovať pri ochrane porastov proti mníške veľkohlavej v zmysle STN 48 2715. Zvýšenú pozornosť je ale treba 
venovať monitoringu početnosti škodcu najmä v predgradačnom období. Prítomnosť huby by mohla v budúcnosti znížiť 
intenzitu gradácií a tým aj potrebu leteckých ošetrení lesných porastov. Uvedené je ale potrebné potvrdiť ďalším vý-
skumom v tejto oblasti a najmä overiť v predgradačnom období detailným sledovaním početnosti mníšky veľkohlavej. 

 – V porastoch, v ktorých nebola E. maimaiga zistená. 

Šírenie huby E. maimaiga v prostredí je do istej miery závislé od početnosti jej hlavného hostiteľa, mníšky veľko-
hlavej. Šírenie je ľahšie a intenzívnejšie v čase, keď je jej hostiteľ v porastoch hojnejší. V najbližších rokoch očakávame 
nízku početnosť mníšky veľkohlavej a tak prirodzené šírenie huby bude určitým spôsobom limitované. 

Existuje overený spôsob umelého rozširovania tejto huby v porastoch (Pilarska et al. 2000). V blízkej budúcnosti by 
bolo vhodné otestovať uvedenú metódu umelej introdukcie E. maimaiga do lesov Sr, v ktorých sa táto huba zatiaľ ne-
vyskytuje alebo sa vyskytuje v limitovanom množstve. Následná príprava a realizácia takéhoto „Programu introdukcie 
huby E. maimaiga“ do lesov SR“ by mohla ešte výraznejšie znížiť riziko kalamitného premnoženia mníšky veľkohlavej 
v našich lesoch. 
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tEstoVAniE odoLnosti Voskom ošEtrEnýCH sAdEníC PrEd zrELostným 
žErom tVrdoňA smrEkoVéHo – súČAsný stAV A Výskum nA Los
Juraj Galko • Slavomír Rell • Andrej Kunca

úvod a súčasný stav používania technológie voskovania na slovensku

Technológia voskovania sadeníc ako mechanická a ekologická ochrana kmienkov mladých ihličnanov sa používa 
na Slovensku od roku 2013. Za ten čas na navoskovalo už približne 1 milión sadeníc. Zatiaľ je v prevádzke jeden 

voskovací stroj, ktorý je umiestnený na ŠS Jochy (OZ Semenoles). Celkovo 
sa tu v roku 2014 pomocou voskovania ošetrilo 222 tis. sadeníc a v roku 
2015 sa navoskovalo približne 500 tis. ihličnatých sadeníc (380 tis. sade-
níc v rámci Lesy SR, š. p.; 114,5 tis. sadeníc pre neštátne lesné subjekty).

Ako každá metóda ochrany sadeníc aj táto ma svoje výhody a nevýho-
dy, ktoré boli zhrnuté a aj ekonomicky porovnané s inými metódami v práci 
Galko et al. 2015a. Implementácia tejto technológie do lesníckej praxe bola 
zhrnutá v príspevku Galko et al. 2015b.

K správnemu používaniu voskovania významnou mierou prispeli aj náv-
števy pôvodcu tejto technológie, pána Jarla markusa Peterssena, zo spo-
ločnosti Norsk Wax AS z Nórska v rokoch 2013 až 2015. Na základe jeho 
odporúčaní bolo v roku 2015 na ŠS Jochy vyrobené chladiace zariadenie 
priamo navoskovaných sadeníc (Obrázok 1). Jedná sa vlastne o uprave-
ný pásový dopravník v naklonenej rovine, na ktorý pracovníčky ukladajú 
sadenice ihneď po ošetrení voskom. Nad pásovým dopravníkom sa nachá-
dza 7 dýz, ktoré striekajú vodu na sadenice, čím sa veľmi rýchlo a účinne 
schladzuje vrstva vosku na sadenici. Rýchlosť pásového dopravníka, ako aj 
intenzita striekania vody z dýz je plne nastaviteľná.

Obrázok 1. chladiaca linka navoskovaných sadeníc

Počas prezentácie uvedeného zariadenia v apríli 2015, kde prechádzali voskom ošetrené sadenice popod vodné 
chladenie približne 14 sekúnd, meral pán Peterssen teplotu voskovej vrstvy na sadeniciach pomocou termokamery 
(Obrázok 2). Výsledky boli mimoriadne priaznivé, keď nameral max. 25 °C. Uvedená technológia chladenia je tak veľmi 
účinná a pritom lacná a jednoduchá.

V rámci ďalšieho rozvoja technológie 
voskovania a chladenia sadeníc pripravili 
lesy Sr, š. p., spoločný slovensko-poľský 
projekt z prostriedkov eÚ, kde sa plánuje za-
kúpiť ďalší voskovací stroj, špeciálny vosk 
a podľa požiadaviek vyrobená chladiaca lin-
ka na sadenice.

Obrázok 2. meranie teploty voskovaných sadeníc 
po schladení pomocou termokamery
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Cieľom tohto príspevku bolo v úvode priblížiť aktuálnu situáciu ohľadom technológie voskovania sadeníc a v ďalšej 
časti prezentovať výsledky experimentu LOS s nasledujúcimi čiastkovými cieľmi:

 – porovnať a vyhodnotiť účinnosť voskom ošetrených a neošetrených ihličnatých sadeníc rôznych druhov drevín 
proti tvrdoňovi smrekovému,

 – zistiť priebeh poškodenia na ošetrených a neošetrených ihličnatých sadeniciach počas experimentu.

Vyhodnotenie testovania odolnosti voskom ošetrených sadeníc pred zrelostným žerom 
tvrdoňa smrekového v roku 2015

Celkom bolo na tento experiment použitých 120 sadeníc troch druhov ihličnatých drevín:
 – smrek obyčajný (Picea abies),
 – smrekovec opadavý (Larix decidua),
 – borovica lesná (Pinus sylvestris).

Sadenice boli vysadené do 20 ks misiek (50 × 50 cm). V každej miske sa nachádzalo 6 ks sadeníc (Obrázok 3) 
vysadených do kruhu nasledovne:
1. ošetrený smrek voskom,    SM (v) 
2. neošetrený smrek,     SM
3. ošetrený smrekovec voskom,  SC (v)
4. neošetrený smrekovec,    SC
5. ošetrená borovica voskom,   BO (v)
6. neošetrená borovica,     BO

Obrázok 3. detail misky s vysadenými sadenicami pred pokusom

Obrázok 4. Chovné klietky v externom prostredí (Stredisko LOS)
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Voskom ošetrená časť na kmeni sadeníc siahala do výšky asi 15 cm. Po vysadení boli všetky misky vložené do 
20 ks chovných klietok (Obrázok 4), ktoré boli umiestnené do externých chovných zariadení Strediska LOS v Banskej 
Štiavnici. V externých podmienkach sme v podstate simulovali všetky vplyvy podmienok prostredia (striedanie teplot-
ného a vlhkostného režimu, striedanie dňa a noci, pohyb vzduchu ap.), ktoré môžu vplývať na aktivitu imág tvrdoňa 
smrekového v prírodnom prostredí. Sadenice boli v priebehu pokusu umelo zavlažované v pravidelných intervaloch.

Boli použité imága odchytené do lapacích kôr z terénnych podmienok (OZ Liptovský Hrádok). Do desiatich chov-
ných klietok sme vložili po 2 imága a do ostatných desiatich chovných klietok po 4 imága do každej klietky. Pomer 
pohlaví bol 1 : 1. Imága boli rozdelené na pohlavia podľa makroskopických znakov na posledných článkoch bruška 
pod binokulárnou lupou.

Použité ihličnaté sadenice boli navoskované apríli 2015. Na začiatku pokusu dňa 22. 4. 2015 bol misky so sade-
nicami vložené do chovných klietok a v tento deň boli k sadeniciam vložené aj imága tvrdoňov. Od tohto obdobia boli 
v týždenných intervaloch vyhodnocované všetky sadenice a údaje zapisované do zápisníka. Na každej sadenici bolo 
pomocou transparentného milimetrového papiera zmerané poškodenie na kmienkoch od imág tvrdoňa smrekového 
(mm2), výška nad substrátom, v ktorej sa poškodenie nachádzalo a stupeň kvality a stavu vosku. V tomto príspevku 
je vyhodnotené len priemerné poškodenie na kmienkov sadeníc a ostatné výsledky budú zhrnuté v pripravovanej ve-
deckej publikácií. Pokus bol ukončený 13. 8. 2015, kedy bolo vykonané posledné hodnotenie. Spolu bolo vykonaných 
16 hodnotení. 

Vyhodnotenie experimentu

Porovnanie celkovej priemernej poškodenej plochy kmienkov sadeníc na rôznych druhoch použitých voskovaných 
a neošetrených sadeníc ukazuje jednoznačnú účinnosť voskovej vrstvy (Obrázok 5). 

Obrázok 5. Priemerná poškodená plocha (mm2) na použitých sadeniciach podľa spôsobu ošetrenia

Najviac boli poškodené neošetrené smrekové sadenice, kde bola priemerná poškodená plocha na kmienku sadeni-
ce až 565,96 mm2, čo je viac ako 4,5-krát oproti voskovaným sadeniciam. V podstate rovnako tento pomer vyšiel aj 
pri porovnaní borovicových ošetrených a neošetrených sadeníc (4,5-krát). Smrekovcové sadenice boli omnoho menej 
poškodzované, oproti smrekovým a borovicovým, avšak keď sa poškodenie vyskytlo, takmer všetko bolo na neošetre-
ných sadeniciach (voskované boli 7,3-krát menej poškodené).

obrázok 6 ukazuje podobné výsledky, avšak podľa rôzneho počtu pridaných imág tvrdoňa smrekového. V klietkach 
kde boli pridané 4 imága bolo vždy priemerné poškodenie vyššie, avšak nie dvojnásobne (okrem smrekovca), ako sa 
predpokladalo. Inými slovami sme v „poloprírodných“ podmienkach potvrdili, že neznamená to, že keď je populácia 
tvrdoňa smrekového dvojnásobná bude aj poškodenie dvojnásobne vyššie. 

Priebeh nárastu priemernej poškodenej plochy v rámci jednotlivých použitých druhov drevín podľa jednotlivých 
týždňov sledovania pokusu rozdelený podľa spôsobu ošetrenia je zachytený na obrázkoch 7, 8 a 9. 
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Obrázok 6. Priemerná poškodená plocha (mm2) na použitých sadeniciach podľa spôsobu ošetrenia a počtu imág tvrdoňa smrekového

Obrázok 7. Priebeh nárastu priemernej poškodenej plochy (mm2) na sadeniciach smreka obyčajného

Obrázok. 8. Priebeh nárastu priemernej poškodenej plochy (mm2) na sadeniciach borovice lesnej

Z obrázkov jednoznačne vyplýva, že voskované sadenice boli chránené najmä prvú polovicu experimentu, keď 
napr. pri smreku v ôsmom týždni boli neošetrené smreky poškodené priemerne až 23-krát viac oproti voskom ošetre-
ným. Ako z obrázkov vyplýva, neskôr už poškodenie na voskovaných sadeniciach rástlo rýchlejšie najmä z toho dôvo-
du, že neošetrené sadenice následkom poškodenia začali hromadne odumierať a potom už tvrdone začali výraznejšie 
poškodzovať aj voskované sadenice, pretože nemali inú potravnú ponuku.

od druhej polovice pokusu nám začali sadenice smrekovca, bez ohľadu na spôsob ich ošetrenia, hromadne odu-
mierať aj bez príznakov poškodenia od tvrdoňa smrekového. Na odumretých sadeniciach sme identifikovali patogénnu 
huby Phomopsis spp., ktorá sa nachádzala pravdepodobne v nedezinfikovanom substráte, v ktorom boli sadenice 
zasadené.
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Obrázok 9. Priebeh nárastu priemernej poškodenej plochy (mm2) na sadeniciach smrekovca opadavého

zhrnutie výsledkov

V uvedenom experimente sme jednoznačne potvrdili vynikajúcu účinnosť voskovej vrstvy na ošetrených sadeni-
ciach, ako vhodnú formu mechanickej ochrany sadeníc pred zrelostným žerom tvrdoňa smrekového. Napriek tomu, že 
sme mali pokus umiestnený v externých „poloprírodných“ podmienkach, stále chýbajú v európe ucelenejšie práce po-
dobného porovnania poškodenia na voskovaných a nevoskovaných sadeniciach v prírodných podmienkach. V našich 
podmienkach, vzhľadom na extrémnu variabilitu prostredia, v ktorom sa väčšinou poškodenie sadeníc od tvrdoňa 
nachádza (napr. prudké svahy Nízkych Tatier), je prevedenie seriózneho vedeckého terénneho experimentu s dostatoč-
ným počtom opakovaní len ťažko predstaviteľné.

Ako každá technológia má aj voskovanie sadeníc svoje výhody a nevýhody, svojich zástancov aj odporcov. V pod-
mienkach, kde nemôžeme ošetrovať sadenice chemickým bodovým postrekom, resp. vysádzať chemicky ošetrené 
sadenice je vysádzanie voskovaných sadeníc mimoriadne vhodná a navyše ekologická forma ochrany sadeníc a loS 
ju odporúča použiť. 
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