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Prof. Ing. Milan SANIGA, DrSc. • prírode primerané pestovné postupy podporujú stabilitu porastu. V synergii s aktívnou ochranou lesa sa tak
vytvárajú maximálne podmienky prevencie porastov pred atakom škodlivých činiteľov. Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. je neúnavným propagátorom prírode
blízkeho pestovania lesa a autorom pestovnej koncepcie mozaikových porastov, ktorá vytvára predpoklady dosahovania vysokej stability lesných
porastov aj voči pôsobeniu škodlivých činiteľov. Menovaný je dlhoročný vysokoškolský pedagóg, ktorý za 41 rokov vychoval takmer dve generácie lesných
inžinierov. Pôsobí ako garant doktorandského štúdia pre oblasť pestovania a ochrany lesa. V spolupráci s Katedrou integrovanej ochrany lesa a krajiny
Technickej univerzity vo Zvolene a tiež v spolupráci s externými pracoviskami zameranými na ochranu lesa vychováva novú generáciu špecialistov v
problematike ochrany lesa.

Ing. Pavel TOMA • je dlhoročným odborným pracovníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Významným spôsobom sa podieľal na
príprave zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a vykonávacích predpisov k tomuto zákonu. V zastúpení rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
koordinoval aktivity súvisiace s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch TANAP v roku 2004 a prípravou projektov revitalizácie
tatranských lesov vrátane Projektu ochrany lesa na území TANAP po vetrovej kalamite z 19. novembra 2004. Presadzuje zásady aktívnej ochrany lesa pri
zabezpečovaní trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku a ich premietnutie do právnej úpravy, strategických, koncepčných a
programových dokumentov environmentálneho charakteru predovšetkým vo vzťahu k ochrane prírody. V rokoch 2007 a 2018 bol spoluautorom
rozhodnutí MPRV SR na zabezpečenie ochrany lesa v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov predovšetkým v smrečinách a borovicových porastoch na
viatych pieskoch Záhoria.

»OSOBNOSŤ OCHRANY LESA 2019«
Ing. Juraj •BALKOVIČ dlhé roky pôsobil na rôznych pozíciách úzko spätých s problematikou ochrany lesa. Najmä jeho pôsobenie na Ministerstve
lesného a vodného hospodárstva, neskôr na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky v rokoch 1987 – 2011 mu umožnilo zásadným spôsobom
ovplyvňovať dianie v tejto oblasti. Okrem iného sa v 80. rokoch podieľal na príprave Metodického usmernenia na zmiernenie následkov hromadného
hynutia dubín. Po rozdelení Československa bol gestorom tvorby a revízií Slovenských technických noriem v oblasti ochrany lesa. Stál pri vzniku
súčasnej podoby Lesníckej ochranárskej služby, z pozície zamestnanca ministerstva podporoval jej vznik a zaradenie do zákona o lesoch. Taktiež bol
iniciátorom zavedenia systému protipožiarnej prevencie v lesoch. Býval aktívnym účastníkom seminárov o aktuálnych problémoch ochrany lesa
konaných v Banskej Štiavnici, kde vždy podporoval aktívny prístup k ochrane lesných porastov.

Ing. Dušan BRUTOVSKÝ, CSc. • problematike ochrany lesa proti podkôrnemu hmyzu sa venoval na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene počas
celej svojej aktívnej činnosti, čo je viac ako 35 rokov. Špecializoval sa na výskum a vývoj feromónových metód ochrany lesa. V roku 1979 založil na
Slovensku prvý pokus s feromónom Pheroprax a v roku 1980 už testoval v praxi prvé feromóny československej výroby. Aktívne sa podieľal na vývoji
lapačov slovenskej výroby Ecotrap a feromónových odparníkov Ecolure, ktoré sú dnes známe po celej Európe. S veľkým záujmom sa venoval systematike
a determinácií chrobákov, zostavil ich početnú zbierku, ktorá je dodnes aktívne využívaná špecialistami LOS. Ako inšpektora Lesníckej ochranárskej
služby pre Žilinský kraj ho pozná niekoľko generácií lesníkov a zamestnancov štátnej správy. Svoje nadobudnuté vedomosti vedel vždy ochotne
odovzdávať lesníckej praxi, čím sa významne zaslúžil o šírenie dobrého mena Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen.

Ing. Ľuboslav MIKA • získal bohaté skúsenosti v oblasti problematiky ochrany prírody a životného prostredia ako riaditeľ odboru ochrany prírody
a krajiny Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici a neskôr ako vedúci odboru životného prostredia štátneho podniku LESY SR. Na všetkých
pozíciách, ktoré zastával, vždy obhajoval a presadzoval primeraný aktívny manažment lesov bez ohľadu na stupne ochrany s cieľom zachovať a zveľadiť
predmet ochrany, priaznivý zdravotný stav a ekologickú stabilitu v danom území. V prípade bezzásahových území vyzýval ochranu prírody na potrebu
zabezpečenia a realizovania komplexnej starostlivosti o lesy. Aj keď v súčasnosti zastupuje štátneho obhospodarovateľa lesov, svojimi
nekompromisnými postojmi a činnosťou v oblasti presadzovania zásad aktívneho manažmentu obhajuje záujmy všetkých lesníkov vrátane neštátnych
vlastníkov lesov.

Ing. Milan ZÚBRIK, PhD. • pôsobí v oblasti lesníckeho výskumu viac ako 30 rokov. Dlhodobo sa venuje ochrane lesa, najmä lesníckej entomológii
a biologickej ochrane lesa. Od vzniku novodobej Lesníckej ochranárskej služby v nej pôsobí ako inšpektor a špecialista na listožravý a cicavý hmyz. Ako
spoluautor, resp. hlavný autor stratégie ochrany lesa presadzoval po vetrových kalamitách v oblasti Osrblia v roku 1996 a Vysokých Tatier v roku 2004
aktívny prístup k ochrane lesných porastov. V spolupráci s podnikom Lesy SR, š. p., a MPRV SR odborne koordinoval realizáciu opatrení proti mníške
veľkohlavej v dubinách v rokoch 1993 – 1995 a 2005 – 2006 na celoštátnej úrovni, pričom presadzoval použitie ekologicky akceptovateľných prípravkov.
V rokoch 2006 až 2013 bol riaditeľom Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a z tejto pozície koordinoval významné
projekty ochrany lesa financované z fondov Európskej únie. Je autorom viac ako 500 článkov, referátov a expertíz. Najväčšiu pozornosť si
v lesníckej praxi získala séria odborných kníh a obrazových atlasov, ako aj internetového atlasu škodcov lesných drevín určených pre potreby lesníckeho
vzdelávania.

Ing. Milan DOLŇAN • ako riaditeľ spoločnosti Lesy mesta Brezno, s. r. o., riešil zložité situácie v časoch po vetrovej kalamite Alžbeta z 19. 11. 2004.
Išlo najmä o rokovania so zložkami ochrany prírody za účelom získania súhlasov a výnimiek na sprístupnenie kalamitných lokalít v oblasti Čertovice a na
spracovanie a asanovanie ihličnatej hmoty atraktívnej pre vývoj podkôrnych druhov hmyzu. Pritom úzko spolupracoval s Lesníckou ochranárskou
službou, ktorá jeho snaženie podporovala aj odbornými expertízami situácie. Ako predseda Lesníckej komory neúnavne zastáva a presadzuje zásady
aktívnej ochrany lesa pred podkôrnym hmyzom a je aj ich propagátorom na verejnosti v rôznych médiách. V pozitívnom svetle tak prezentuje prácu
lesníkov v oblasti ochrany lesa a ich snahy o lesnícke obhospodarovanie im zverených lesov.
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r o z h o d n u t i e

ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka slovenskej republiky
č. 2839/2018 – 720 z 28. 9. 2018

Jedným zo základných predpokladov na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, s cieľom zachova-
nia ich biologickej rozmanitosti, odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti, životnosti a schopnosti plniť funkcie le-
sov, je predchádzanie poškodeniu lesa a vykonávanie preventívnych, ochranných a obranných opatrení pred škodami 
spôsobenými v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.

Výrazné zvýšenie poškodenia lesných porastov v dôsledku pôsobenia abiotických škodlivých činiteľov, ktorých roz-
sah a intenzita je prejavom klimatickej zmeny, a následný nárast poškodenia lesov v dôsledku pôsobenia biotických 
škodlivých činiteľov predovšetkým od roku 2004, negatívne ovplyvnil stav lesných ihličnatých porastov. Došlo k ná-
rastu objemu dreva poškodeného hmyzími škodcami a podľa trendu vývoja objemu náhodnej ťažby je predpoklad jej 
kulminácie v období rokov 2018 – 2020. 

V nadväznosti na vyššie uvedené vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
(ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a prí-
slušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 58 ods. 1 písm. c) a m) zákona č. 326/2005 Z. z. o le-
soch v znení neskorších predpisov, rozhodnutie č. 2839/2018 - 720 z 28. 09. 2018 (ďalej len „rozhodnutie“), cieľom 
ktorého je zabrániť zhoršovaniu zdravotného stavu smrekových a borovicových porastov. 

Vychádzajúc zo stavu ihličnatých lesov sa uložené opatrenia vzťahujú na lesné porasty so zastúpením smreka oby-
čajného vyšším ako 10 % a starších ako 40 rokov na území Slovenskej republiky a lesných porastov so zastúpením bo-
rovice lesnej vyšším ako 10 % a starších ako 20 rokov v lesnej oblasti 01 – Záhorská nížina. 

V súlade s § 58 ods. 1 písm. c) a m) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov minis-
terstvo v rozhodnutí uložilo opatrenia správcovi lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a obhospodarovateľovi lesov 
LESy Slovenskej republiky, š. p., štátne lesy Tatranského národného parku a správcovi lesného majetku vo vlastníc-
tve štátu vo vojenských obvodoch Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p. Z dôvodu komplexného a efek-
tívneho zabezpečenia uložených opatrení ministerstvo uložilo aj úlohy okresným úradom v sídle kraja, odborom oprav-
ných prostriedkov a okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom.

Základným princípom rozhodnutia je zabezpečenie vykonania náhodnej ťažby a asanácie aktívneho lykožrútového 
dreva v termínoch podľa bodu I. 2. a I. 3. rozhodnutia. Opatrenia sa teda prednostne dotýkajú lykožrútových stromov 
(aktívne chrobačiare), napadnutého ležiaceho spracovaného a nespracovaného dreva, napadnutých lapákov a zvyškov 
po ťažbe, v ktorých sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá lykožrúta. Uloženie opatrenia na zabezpečenie evi-
dencie podľa tohto rozhodnutia je nástrojom na sledovanie a prognostiku vývoja hmyzích škodcov v smrekových a bo-
rovicových porastoch a podkladom pre prijímanie ďalších rozhodnutí na úrovni ústredných orgánov vrátane vlády Slo-
venskej republiky.

Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
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sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

r o z h o d n u t i e

Bratislava 28. 09. 2018

číslo: 2839/2018-720

Záznam č.: 22439/2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán 
štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a príslušný orgán štátnej správy lesného hospo-
dárstva podľa § 58 ods. 1 písm. c) a m) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o lesoch“), s cieľom zabrániť zhoršovaniu zdravotného stavu smrekových a borovicových porastov, po- 
dľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), rozhodlo takto:

I. Podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona o lesoch v lesných porastoch 

a) so zastúpením smreka obyčajného (Picea abies) vyšším ako 10 % a starších ako 40 rokov, 

b) v lesných porastoch v lesnej oblasti 01 – Záhorská nížina, so zastúpením borovice lesnej (Pinus sylvestris) vyšším ako 10 % a star-
ších ako 20 rokov.

u k l a d á

správcovi lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a obhospodarovateľovi lesov lesY slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy tatranského ná-
rodného parku a správcovi lesného majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch Vojenské lesy a majetky slovenskej republiky, š. p., 
v súčinnosti s odbornými lesnými hospodármi, opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov nasledovne:

1. v lesných celkoch, v ktorých sú porasty podľa bodu I. a) a b) poškodené pôsobením škodlivých činiteľov v lesoch, sa 
zakazuje vykonávanie úmyselnej ťažby ihličnatých drevín nad 50 rokov do ukončenia vykonania opatrení podľa bodu 
I. 2. a I. 3. tohto rozhodnutia.

2. vykonať náhodnú ťažbu alebo zabezpečiť asanáciu aktívneho lykožrútového dreva, ktoré môže byť zdrojom ďalšie-
ho šírenia biotických škodlivých činiteľov, evidovaného k 31. 10. 2018 podľa bodu I. 10. a) tohto rozhodnutia najne-
skôr do 31. 3. 2019.

3. vykonať ďalšiu náhodnú ťažbu alebo zabezpečiť ďalšiu asanáciu aktívneho lykožrútového dreva, ktoré môže byť 
zdrojom ďalšieho šírenia biotických škodlivých činiteľov

a) v období 16. 3. – 30. 9. bežného roka do 4 týždňov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu,

b) v období 1. 10. bežného roka – 15. 3. nasledujúceho roka najneskôr do 31. marca tohto roku,

4. priebežne, vo vegetačnom období minimálne v 2 týždňových intervaloch, vyhľadávať a vyznačovať náhodnú ťažbu 
a dôsledne realizovať opatrenia na ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu podľa § 43 ods. 4 vyhlášky Ministerstva pô-
dohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa a podľa kategórií 
poškodenia uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia aj opatrenia uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia,

5. vykonávať asanáciu ležiacich stromov a zlomov v porastoch, lapákov napadnutých podkôrnym hmyzom, kmeňov 
a výrezov na odvoznom mieste mechanicky (odkôrňovaním, štiepkovaním, pálením, alebo iným spôsobom) alebo che-
micky (napr. insekticídny postrek alebo insekticídna sieť),

6. kmene a výrezy, ktoré neboli asanované, odviezť z odvozných miest v lesných porastoch najneskôr do siedmych 
dní od ich uskladnenia na odvozných miestach a v prípade ďalšieho skladovania (vrátane skladovania spracovateľom 
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dreva) ich skladovať na plochách vo vzdialenosti minimálne 5 km od najbližšieho lesného porastu so zastúpením ihlič-
natých drevín,

7. dôsledne dodržiavať porastovú hygienu, ťažbové zvyšky po náhodnej alebo úmyselnej ťažbe sústreďovať na hroma-
du a bezodkladne, najneskôr do dvoch týždňov po vykonaní náhodnej ťažby tieto asanovať, spáliť, zoštiepkovať, ale-
bo vyviezť mimo lesných porastov. V prípade vývozu neasanovaných zvyškov po ťažbe na plochy vo vzdialenosti me-
nej ako 5 km od najbližšieho lesného porastu ihličnatých drevín tieto bezodkladne, najneskôr do dvoch týždňov po vy-
konaní náhodnej ťažby asanovať,

8. v súlade s § 28 ods. 3 zákona p lesoch a návrhom odborného lesného hospodára [§ 48 ods. 2 písm. g) zákona o le-
soch] vyžadovať od organizácie ochrany prírody realizáciu opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho 
hmyzu z území, v ktorých zákaz vykonania opatrení vyplýva z osobitného zákona [zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“)], 

9. pre účely evidencie a vykonávania opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) zákona o lesoch 
a opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch so zastúpením smreka oby-
čajného (ďalej len „smrek“) a borovice lesnej (ďalej len „borovica“) podľa tohto rozhodnutia dielce, čiastkové plochy 
a porastové skupiny (ďalej len „JPRL“) zaraďovať do kategórií A až C, podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia, 

10. zabezpečiť vedenie evidencie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia a jej predkladanie nasledovne:

a) tabuľky č. 1 až 3, podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia, so stavom k 31. 10. 2018 predložiť v termíne do 15. 11. 
2018 príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru v elektronickej, prípadne písomnejfor-
me; v prípade správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch Ministerstvu obrany Slo-
venskej republiky,

b) tabuľky č. 1 až 3, podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia, so stavom k  31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. bežného 
roka predložiť do 15 dní príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru v elektronickej, prí-
padne písomnej forme; v prípade správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch Minis-
terstvu obrany Slovenskej republiky; toto opatrenie zabezpečovať priebežne do 16. januára 2025,

11. v prípade, ak sa v okolí lesných porastov podľa bodu I. a) a b) nachádzajú mimo lesa možné zdroje šírenia biotic-
kých škodlivých činiteľov, oznámiť túto skutočnosť územne príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému 
odboru, v prípade správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch Ministerstvu obrany Sloven-
skej republiky, a miestne príslušnej obci, ako orgánu ochrany prírody vykonávajúcemu štátnu správu vo veci ochrany 
drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane prírody a krajiny,

12. opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých porastov podľa bodov I. 2. a I. 3. tohto rozhodnutia sa neu-
platňujú v JPRL, v ktorých obhospodarovateľ lesa zabezpečuje svoje povinnosti pri ochrane lesa v súlade s harmono-
gramom náhodnej ťažby schváleným podľa § 23 ods. 6 zákona o lesoch,

13. uložením opatrení na ochranu lesa podľa bodov I. 2. až I. 8. tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti, zákazy 
a obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov, alebo z rozhodnutí orgánov štátnej správy vydaných na ich základe.

II. Podľa § 58 ods. 1 písm. m) zákona o lesoch  u k l a d á: 

A. okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom

1. posúdiť, vo svojej územnej pôsobnosti, stav poškodenia lesných porastov podľa bodu I. a) a b) tohto rozhodnutia,

2. v prípade potreby, na základe posúdenia stavu lesných porastov podľa bodu I. a) a b) tohto rozhodnutia v zmys-
le bodu II. A. 1., uložiť obhospodarovateľom lesov v ich územnej pôsobnosti opatrenia na ochranu lesa podľa § 28 
ods. 1 písm. i) zákona o lesoch; pri vydaní opatrenia podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona o lesoch zohľadňovať opa-
trenia uvedené v bode I. tohto rozhodnutia,

3. vykonať identifikáciu miest mimo lesných pozemkov vo vzdialenosti menej ako 5 km od ihličnatých lesných poras-
tov, na ktorých právnické osoby a fyzické osoby skladujú smrekové alebo borovicové drevo a tieto sú potenciálny-
mi zdrojmi šírenia biotických škodlivých činiteľov v lesoch,
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4. v prípade zistenia výskytu biotických škodlivých činiteľov na skladoch mimo lesných pozemkov podľa bodu II. A. 3. 
tohto rozhodnutia, ktoré ohrozujú lesné porasty na lesných pozemkoch, uložiť právnickým osobám a fyzickým oso-
bám, ktoré dotknuté pozemky užívajú, opatrenia proti ich rozšíreniu podľa § 28 ods. 4 zákona o lesoch,

5. právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré užívajú mimo lesa pozemky, na ktorých rastie drevina smrek a bo-
rovica, uložiť vykonanie opatrení proti rozšíreniu biotických škodlivých činiteľov podľa bodu I. 2., 3., 5. až 7. toh-
to rozhodnutia,

6. poskytovať obciam súčinnosť pri výkone kompetencií podľa § 47 a § 69 ods. 1 písm. a) a b) zákona 
o ochrane prírody a krajiny, 

7. predkladať evidenciu podľa bodu I. 10. ministerstvu a okresnému úradu v sídle kraja do 5 dní od ich predloženia 
obhospodarovateľom lesov v písomnej forme a elektronicky na adresu smreciny@land.gov.sk.

B. okresným úradom v sídle kraja, odborom opravných prostriedkov

1. v prípade, že opatrenia na ochranu lesa, ukladané obhospodarovateľovi lesa, presahujú územnú pôsobnosť okres-
ného úradu, pozemkového a lesného odboru, zabezpečiť plnenie opatrení podľa bodu II. A. 1. a II. A. 2. tohto roz-
hodnutia vo svojej územnej pôsobnosti,

2. zmenu programu starostlivosti o les, ktorou je povolenie zmeny zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8 
zákona o lesoch povoliť len tým obhospodarovateľom lesov, ktorí v plnom rozsahu splnili opatrenia uložené podľa 
časti I. bodoch 1. až 7., bodu II. A. 2. a bodu II. B. 1. tohto rozhodnutia, 

3. kontrolovať plnenie opatrení, ktoré sa ukladajú týmto rozhodnutím okresným úradom, pozemkovým a lesným od-
borom.

III. toto rozhodnutie platí do 15. marca 2021 s výnimkou bodu I. 10. písm. b), ktoré platí do 16. januára 2025, 

IV. podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku výkon tohto rozhodnutia nemá odkladný účinok. 

o d ô v o d n e n i e

Na základe doterajšieho vývoja poškodenia a náhodných ťažieb smrekových porastov a borovicových porastov na Zá-
horí, ako aj prognóz vývoja škodlivých činiteľov, je nevyhnutné zabezpečiť zo strany obhospodarovateľov lesov, správ-
cov, vlastníkov lesných pozemkov, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré užívajú pozemky, na ktorých rastie smrek 
a borovica, alebo ktoré skladujú smrekové alebo borovicové drevo mimo lesných pozemkov, dôsledné plnenie opatrení 
na ochranu lesa a účinnú kontrolu ich vykonávania zo strany štátnej správy lesného hospodárstva. Z dôvodu pretrvá-
vajúceho nepriaznivého vývoja zdravotného stavu borovicových porastov v lesnej oblasti 01 – Záhorská nížina (príloha 
č. 11 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov 
a ochrane lesa) a smrekových porastov na území Slovenskej republiky v roku 2018 rozhodlo ministerstvo o zabezpe-
čení opatrení v porastoch zastúpením smreka vyšším ako 10 % a starších ako 40 rokov a v porastoch so zastúpením 
borovice (v lesnej oblasti Záhorská nížina) vyšším ako 10 % a starších ako 20 rokov, o zabezpečení opatrení na ochra-
nu lesa formou tohto rozhodnutia. 

Z dlhodobého hľadiska, vychádzajúc zo sledovania pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch na Slovensku od roku 
1960, možno konštatovať, že abiotické škodlivé činitele poškodzovali lesné porasty ročne v priemere na úrovni 
1 518,4 tis. m3 a biotické škodlivé činitele na úrovni ročne v priemere 734,9 tis. m3. Z dlhodobého trendu je však zrej-
mé, že zatiaľ čo priemerné ročné poškodenie lesných porastov biotickými škodlivými činiteľmi v období rokov 1960 
– 1990 dosahovalo úrovne 250,7 tis. m3, v období 1990 – 2004 však už 643,5 tis. m3 a v období 2004 – 2017 až 
2 252,2 tis. m3 poškodeného dreva. Tento vývoj bol ovplyvnený viacerými príčinami, predovšetkým však negatívnym 
dopadom klimatickej zmeny, ako aj postupným obmedzovaním vykonávania opatrení na ochranu lesa buď ich zákazom 
alebo z hľadiska realizácie tak, že tieto boli zabezpečované v dobe nezohľadňujúcej bionómiu vývoja hmyzích škodcov. 
Biotické škodlivé činitele, predovšetkým podkôrny a drevokazný hmyz, od roku 2004 zaznamenali výraznú gradáciu 
svojej populácie, čo sa prejavilo v historicky najvyššom poškodení lesov biotickými škodlivými činiteľmi v histórii sle-
dovania ich vývoja a vplyvu na lesné porasty na Slovensku. Ponechávanie neasanovanej drevnej hmoty poškodenej 
pôsobením abiotických škodlivých činiteľov v lesoch (predovšetkým vetra) z vyššie uvedených dôvodov spôsobilo, že 
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predovšetkým v období rokov 2005 – 2011 bol objem poškodenej drevnej hmoty biotickými škodlivými činiteľmi vý-
razne vyšší, ako objem asanovaných poškodených stromov. Najväčší podiel poškodenia bol zaznamenaný pôsobením 
lykožrúta smrekového, ktorého gradácia odpovedá vyššie uvedeným skutočnostiam. Gradácia populácie tohto hmyzie-
ho škodcu v lesoch nastala po vetrovej kalamite z roku 2004, kedy nebolo umožnené vykonanie dôslednej asanácie 
vetrom poškodených smrekových porastov, čo sa prejavilo výrazným nárastom škôd pôsobením lykožrúta smrekové-
ho od roku 2004. Z hľadiska dlhodobého sledovania škôd lykožrút smrekový poškodzoval lesné porasty v období ro-
kov 1960 – 2004 v priemere ročne v objeme 224,2 tis. m3 , v období od roku 2004 do roku 2017 však došlo k enorm-
nému nárastu priemerného ročného poškodenia spôsobeného týmto škodlivým činiteľom. Priemerné ročné poškode-
nie lesných porastov lykožrútom smrekovým za toto obdobie bolo na úrovni 1 738,3 tis. m3, čo predstavuje 6,75 ná-
sobný nárast poškodenia smrekových porastov na Slovensku v dôsledku pôsobenia lykožrúta smrekového v porovna-
ní s predchádzajúcim obdobím. 

Zdravotný stav ihličnatých porastov na Slovensku bol v roku 2017 najhorší za celé obdobie štatistického zisťo-
vania výskytu škodlivých činiteľov v lesoch. Najvýznamnejšou príčinou poškodenia lesných porastov bolo pôsobenie 
biotických škodlivých činiteľov v lesoch (poškodených 3,9 mil. m3). Pôsobením abiotických škodlivých činiteľov do-
šlo k poškodeniu lesných porastov v rozsahu 1,07 mil. m3 a antropogénnych škodlivých činiteľov v lesoch v rozsahu
46 tis. m3. Ihličnaté dreviny boli poškodené v rozsahu 4,44 mil. m3 (90 %), listnaté dreviny 0,49 mil. m3 (10 %). Regio-
nálne boli pôsobením škodlivých činiteľov v lesoch najviac poškodené porasty v okresoch Brezno (473 tis. m3), Rožňa-
va (454 tis. m3), Poprad (352 tis. m3), Liptovský Mikuláš (351 tis. m3) a čadca (349 tis. m3).

V roku 2017 bolo náhodnou ťažbou vyťažených 4,94 mil. m3 drevnej hmoty, čo predstavovalo nárast náhodnej ťaž-
by vykonanej v porovnaní s rokom 2016 o 0,25 mil. m3. Podiel náhodnej ťažby na celkovom objeme ťažby v roku 2017 
bol 52,0 %. Zároveň možno konštatovať, že podiel náhodnej ťažby za posledné roky (od roku 2014) dosahuje v prieme-
re úrovne viac ako 55 % z celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programami starostlivosti o les. 

V dôsledku pôsobenia abiotických škodlivých činiteľov (vietor, sneh, námraza, sucho) v lesoch boli v roku 2017, 
podľa lesnej hospodárskej evidencie, poškodené lesné porasty v objeme 1,07 mil. m3, pričom podiel poškodenia ihlič-
natých porastov predstavoval 63,5 % (529,8 tis. m3) z celkového rozsahu poškodenia abiotickými škodlivými činiteľ-
mi. Z ihličnatých drevín bola abiotickými škodlivými činiteľmi najviac poškodená drevina smrek (529,8 tis. m3). Roz-
sah škôd spôsobených abiotickými činiteľmi v lesoch v roku 2017 bol pod dlhodobým 55-ročným priemerom, ktorý je 
približne na úrovni 1,55 mil. m3. 

V roku 2017 pokračoval rast poškodenia lesov pôsobením biotických škodlivých činiteľov v lesoch. Najvýznamnej-
ším biotickým škodlivým činiteľom v lesoch s podielom 87 % z celkového poškodenia lesov biotickými škodlivými či-
niteľmi bol v roku 2017 lykožrút smrekový. Spracovalo sa 3,2 mil. m3 drevnej hmoty napadnutej lykožrútom smreko-
vým, čo predstavuje 18 % nárast oproti roku 2016. Objem asanovanej drevnej hmoty poškodenej lykožrútom lesklým 
v roku 2017 bol 21 tis. m3, čo bolo o 1 tis. m3 viac ako v roku 2016.

Od roku 2013 dochádza aj k výraznému nárastu poškodenia borovicových porastov v dôsledku pôsobenia podkôr-
nikovitých hmyzích škodcov na borovici a od uvedeného termínu dosahuje poškodenie borovice pôsobením biotických 
škodlivých činiteľov priemerná ročná úroveň 72,8 tis. m3. Príčinou premnožovania podkôrneho hmyzu v borovicových 
porastoch na Záhorí je, okrem vetrovej smršte z roku 2010, zamokrenie stanovíšť v roku 2010, sucho v roku 2015, 
ako aj nedostatočná hygiena porastov. K populačnej explózii podkôrneho hmyzu v borovicových porastoch prispieva aj 
uskladňovanie hromád biomasy určených na zoštiepkovanie, alebo vyťaženej drevnej hmoty určenej na odvoz aj nie-
koľko mesiacov priamo v lesných porastoch, resp. na pozemkoch susediacich s lesnými pozemkami s porastom boro-
vice, preukazujúcim následné poškodenie hmyzími škodcami. 

Najúčinnejším nástrojom ochrany lesa pred pôsobením škodlivých činiteľov v lesoch, predovšetkým biotic-
kých škodlivých činiteľov, je dôsledné vykonávanie opatrení na ochranu lesa, vrátane dodržiavania zásad hygieny 
lesných porastov. Bez včasného a dôsledného odstránenia alebo asanácie stromov napadnutých hmyzími podkôr-
nymi škodcami, napadnutého ležiaceho spracovaného a nespracovaného dreva, napadnutých lapákov a zvyškov 
po ťažbe, v ktorých sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá podkôrneho hmyzu, k zlepšeniu zdravotného sta-
vu predovšetkým smrekových a borovicových porastov na Slovensku v priebehu najbližších 3 – 5 rokov nedôjde. 
Za dôležitý negatívny aspekt vývoja škodlivých činiteľov v lesoch je treba považovať aj zákaz lesohospodárskych čin-
ností v lesoch, uplatňovaný na základe osobitných predpisov (predovšetkým zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane príro-
dy a krajiny), resp. obmedzení a zákazov vydaných na ich základe orgánmi štátnej správy. Veľké množstvo poškode-
nej neasanovanej drevnej hmoty prechádzajúcej z jedného roka do druhého je ďalším aspektom vytvárajúcim vhodné 
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podmienky pre šírenie hmyzích škodlivých činiteľov v lesoch. časová náročnosť verejného obstarávania prác súvisia-
cich s asanáciou poškodených porastov nerešpektujúca bionómiu vývoja škodcu a nedôslednosť obhospodarovateľov 
lesa pri nakladaní s drevnou hmotou, v ktorej sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá podkôrneho hmyzu a kto-
rá je atraktívnym prostredím a vhodnou potravinovou bázou pre rozvoj hmyzích škodcov, ponechávanie takéhoto dreva 
v porastoch alebo na bezprostredne susediacich lesných pozemkoch po dobu umožňujúcu „vyleteniu“ hmyzích škod-
cov a následnému negatívnemu pôsobeniu na porastoch, sú dôvodmi poškodzovania zdravých lesných porastov. Pod-
ľa prognózy orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa, Lesníckej ochranárskej služby, sa predpokladá, že výška 
objemu poškodených stromov v dôsledku pôsobenia biotických škodlivých činiteľov, predovšetkým hmyzích škodcov 
(hlavne podkôrnikovité na smreku a borovici) bude gradovať v roku 2019 a 2020 na úrovni približne 3,5 mil. m3 s ná-
sledným poklesom v roku 2024 na približne 0,6 mil. m3 poškodenej drevnej hmoty. 

Podľa účelového elaborátu „škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2017 – podkôrny hmyz v ihličnatých po-
rastoch“, vypracovaného Národným lesníckym centrom, orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa uvádza, že si-
tuácia s podkôrnym hmyzom sa v roku 2017 zhoršila. Ide najmä o zvýšenie škôd spôsobených lykožrútom smreko-
vým, ale aj inými druhmi podkôrneho hmyzu na smreku. Lykožrút smrekový patrí predovšetkým k sekundárnymškod-
livým činiteľom, ktorý je pôvodný pre územie strednej Európy a proti ktorému sú spracované podrobné metódy ochra-
ny pred jeho šírením a škodlivým pôsobením, pričom sa však nedarí tieto metódy aplikovať celoplošne v praxi. Z uve-
deného dôvodu sa predpokladá pokračovanie rastu objemu dreva napadnutého lykožrútom smrekovým nielen v roku 
2018, ale aj v nasledujúcich rokoch s kulmináciou približne okolo roku 2020. Poškodenie sa prejavuje predovšetkým 
v porastoch nad 40 rokov. Početnosť hmyzích škodcov na borovici a jedli taktiež stúpa. Príčinou premnoženia podkôr-
neho hmyzu na boroviciach je, okrem pôsobenia abiotických škodlivých činiteľov (predovšetkým vetra), zamokrenie 
stanovíšť v roku 2010 aj sucho z roku 2015 a hlavne nedostatočná hygiena porastov. K neúmyselnému podporovaniu 
rozvoja podkôrneho hmyzu na borovici prispieva skladovanie hromád biomasy určenej na zoštiepkovanie alebo vyťa-
ženej drevnej hmoty určenej na odvoz odberateľom dlhšiu dobu priamo v porastoch, resp. na pozemkoch susediacich 
s lesnými pozemkami s porastmi borovice. 

Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa v rámci svojej pravidelnej informácie k problematike „Obranné 
opatrenia na elimináciu podkôrneho hmyzu v borovicových porastoch“ (marec 2018) uvádza, že zhoršený zdravotný 
stav borovicových porastov sa eviduje v posledných 5 – 10 rokoch. Vo vegetačnom období sú borovice výrazne osla-
bované suchom, majú krátke prírastky, sú silne defoliované v dôsledku pôsobenia Diprion spp. a následne atakované 
podkôrnym hmyzom (ips sexdentatus, ips acuminatus, tomicus minor, tomicus piniperda). Na odumieraní sa podieľa-
jú aj patogénne huby (cenangium ferruginosum, ophiostoma spp.) a borovice výrazne oslabuje imelo biele. 

Na základe analýzy vplyvu škodlivých činiteľov v lesoch a hospodárenia v lesoch v podmienkach borovicových po-
rastov na viatych pieskoch Záhoria orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa uvádza, že k výraznému chradnutiu 
borovicových porastov na Záhorí dochádza od roku 2011. Každoročne dochádza k chradnutiu borín, pričom lesné po-
rasty sú primárne oslabené suchom. Oslabenie lesných porastov spôsobuje aj enormný nárast výskytu imela bieleho, 
keď napadnutie korún v niektorých porastoch dosahuje 40 až 60 %. Pri akútnej forme odumierania najčastejšie dochá-
dza k napadnutiu podkôrnym hmyzom a následne nastáva odumieranie stromov v priebehu 2 – 3 mesiacov. Základný-
mi prejavmi je postupné presychanie, defoliácia borovíc a v niektorých prípadoch možno sledovať opad kôry v stredo-
vej časti kmeňa stromov. Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa uvádza, že v rokoch 2010 – 2017 bolo v pôsob-
nosti Vojenských lesov a majetkov Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Malacky, spracovaných v rámci náhod-
nej ťažby 341 tis. m3 borovice, pri 62,6 % podiele hmyzích škodcov. Obdobný vývoj bol zaznamenaný aj v prípade ďal-
šieho najväčšieho obhospodarovateľa borovicových porastov na Záhorí, kde v rámci Lesy Slovenskej republiky, š. p., 
Odštepný závod šaštín, podiel hmyzích škodcov na celkovom objeme náhodnej ťažby dreva bol až 67 %.Orgán štátnej 
kontroly ochrany lesa konštatuje, že z hľadiska zamedzenia rozširovania negatívneho pôsobenia biotických škodlivých 
činiteľov v borovicových porastoch na viatych pieskoch Záhoria je rozhodujúce včasné vykonanie opatrení na ochranu 
lesa a zabezpečovanie porastovej hygieny. Dlhšie ponechávanie lykožrútových stromov, napadnutého ležiaceho spra-
covaného a nespracovaného dreva, napadnutých lapákov a zvyškov po ťažbe napadnutých podkôrnym hmyzom, v kto-
rých sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá podkôrnikovitých, je zdrojom nárastu populačnej hustoty hmyzích 
škodcov. V rámci tejto úlohy orgán štátnej odbornej kontroly na ochranu lesa definoval „rámcové opatrenia boja proti 
podkôrnemu hmyzu na boroviciach na Záhorí“. Fenomén chradnutia a odumierania borovicových porastov v lesnej ob-
lasti 01 – Záhorská nížina je sledovateľný v porastoch starších ako 20 rokov.
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Podľa § 28 ods. 3 zákona o lesoch opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území 
s piatym stupňom ochrany prírody, v ktorých nebola povolená výnimka orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
na vykonanie náhodnej ťažby, zabezpečí v ochranných pásmach území s piatym stupňom ochrany organizácia ochrany 
prírody a krajiny. Podľa § 43 ods. 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. 
o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených 
území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola náhodná ťažba povolená, sa zabezpečujú podľa návrhu odborného 
lesného hospodára, ktorý posúdi lesnícka ochranárska služba. Tento postup sa uplatňuje podľa Spoločného usmerne-
nia Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 
3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, vydaného dňa 28. marca 2008 pod číslom MP SR 
1586/2008-700 a číslom MžP SR 14037/2007-sopk.

Na základe uvedených skutočností, stavu a vývoja lesných porastov so zastúpením smreka vyšším ako 10 % 
a starších ako 40 rokov a so zastúpením borovice vyšším ako 10 % a starších ako 20 rokov v lesnej oblasti 01 – Zá-
horská nížina, ministerstvo, ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 9 ods. 1 písm. i) záko-
na č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 58 ods. 1 písm. c) a m) zákona o lesoch a v súlade 
s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) oznámilo účastníkom konania (LESy Slovenskej republiky, š. p.; štátne lesy Tatranského národ-
ného parku a Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p.) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) začatie ko-
nania o uložení opatrení na ochranu lesa listom č. 2839/2018–720, záznam č. 18498/2018 zo 06.08.2018 (ďalej len 
„konanie“). Zároveň, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku umožnilo účastníkom konania oboznámiť sa so spiso-
vým materiálom a podľa § 33 ods. 1 správneho poriadku navrhnúť dôkazy a ich doplnenie a podľa § 33 ods. 2 správ-
neho poriadku dalo účastníkom konania možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu a i k spôso-
bu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia o začatí ko-
nania. Súčasťou oznámenia o začatí konania bol „Návrh opatrení na zabezpečenie ochrany smrekových a borovico-
vých porastov. Predmetné oznámenie bolo doručené účastníkom konania a na vedomie zaslané odborom opravných 
prostriedkov okresných úradov Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov a Minister-
stvu obrany Slovenskej republiky.

Na základe oznámenia o začatí konania zaslali účastníci konania, LESy Slovenskej republiky, š. p., „Pripomienky 
k oznámeniu o začatí konania na ochranu lesa,“ listom č. 35483/2018 zo 16. 8. 2018 a štátne lesy Tatranského ná-
rodného parku „Vyjadrenie k Návrhu opatrení na zabezpečenie ochrany smrekových a borovicových porastov“ listom 
č. šLT-OSL-2018/734-002 zo 17. 8. 2018. Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p., neuplatnili svoje právo 
účastníka konania a k oznámeniu o začatí konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili. 

Ministerstvo listom č. 2839/2018–720, záznam č. 20244/2018 z 30. 8. 2018 nariadilo, v súlade s § 21 ods. 1 
správneho konania, ústne pojednávanie vo veci prejednania opatrení na zlepšenie zdravotného stavu smrekových a bo-
rovicových porastov, s cieľom zabránenia zhoršovania sa ich zdravotného stavu. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 
06.09.2018 v budove ministerstva. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia ministerstva, zástupcovia účastníkov konania 
a zástupcovia orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa. V rámci ústneho pojednávania boli prediskutované po-
žiadavky a pripomienky účastníkov konania (LESy Slovenskej republiky, š. p., a štátne lesy tatranského národného 
parku). Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p., poukázali predovšetkým na problematiku realizácie skla-
dovania dreva vo vzdialenosti viac ako 5 km od najbližších ihličnatých porastov. Po upresnení, že sa jedná výlučne 
o podmienku skladovania neasanovanej drevnej hmoty, resp. neasanovaných zvyškov po ťažbe napadnutých podkôr-
nym hmyzom, v ktorých sa nachádzajú života schopné vývojové štádiá podkôrneho hmyzu, s požiadavkou skladova-
nia takejto drevnej hmoty súhlasili. Z ústneho prejednania bola vyhotovená „Zápisnica podľa ustanovenia § 22 záko-
na č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov“č. 2839/2018–720, záznam 
č. 20634/2018 zo 6. 9. 2018, ktorou zúčastnené osoby prehlasujú, že boli oboznámení so zápisnicou z ústneho po-
jednávania vo veci prejednania opatrení na zlepšenie zdravotného stavu smrekových a borovicových porastov, čo po-
tvrdili svojim podpisom.

Na základe vyššie uvedených skutočností ministerstvo rozhodnutím ukladá, v lesných porastoch so zastúpením 
smreka viac ako 10 % a starších ako 40 rokov a v lesných porastoch v lesnej oblasti 01 – Záhorská nížina so zastú-
pením borovice viac ako 10 % a starších ako 20 rokov, správcovi lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a obhospo-
darovateľovi lesov LESy Slovenskej republiky, š. p., štátne lesy Tatranského národného parku a Vojenské lesy a ma-
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jetky Slovenskej republiky, š. p., opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu dotknutých ihličnatých porastov uvedené 
vo výroku tohto rozhodnutia.

V súvislosti so zlým zdravotným stavom ihličnatých porastov uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia v bode I. a) 
a I. b) a nepriaznivým trendom vývoja hmyzích škodcov na smreku a borovici do roku 2022, sa v lesných celkoch s vý-
skytom takýchto lesných porastov zakazuje vykonávanie úmyselnej ťažby ihličnatých porastov nad 50 rokov do ukon-
čenia vykonania náhodnej ťažby alebo asanácie aktívnych chrobačiarov, spracovaného a nespracovaného dreva, na-
padnutých lapákov a zvyškov po ťažbe napadnutých podkôrnym hmyzom, v ktorých sa nachádzajú životaschopné vý-
vojové štádiá podkôrneho hmyzu. Zákaz vykonávania úmyselnej ťažby ihličnatých porastov nad 50 rokov je časovo 
ohraničený vykonaním opatrení na ochranu lesa podľa bodu I. 2. a I. 3. tohto rozhodnutia.

Vychádzajúc zo stavu ihličnatých porastov, uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia v bode I.a) a I. b), obje-
mu poškodeného, nespracovaného a neasanovaného dreva, nedostatočnej úrovne dodržiavania porastovej hygieny 
a zvyškov po ťažbe, v ktorých sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá podkôrneho hmyzu, ako aj v zmysle záve-
rov ústneho pojednávania zo 6. 9. 2018, ministerstvo ukladá povinnosť vykonať náhodnú ťažbu alebo zabezpečiť asa-
náciu chrobačiarov, napadnutého ležiaceho spracovaného a nespracovaného dreva, napadnutých lapákov a zvyškov 
po ťažbe napadnutých podkôrnym hmyzom, v ktorých sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá podkôrnych hmy-
zích škodcov a ktoré môžu byť zdrojom ďalšieho šírenia biotických škodlivých činiteľov, evidovaných k 31. 10. 2018 
podľa bodu I. 10. a) rozhodnutia, najneskôr do 31. 3. 2019. S cieľom zabezpečenia tohto opatrenia je nevyhnutné za-
bezpečiť evidenciu o poškodených lesných porastoch so zastúpením smreka vyšším ako 10 % a starších ako 40 rokov 
a v lesných porastoch v lesnej oblasti 01 – Záhorská nížina k 31. 10. 2018 so zastúpením borovice vyšším ako 10 % 
a starších ako 20 rokov podľa prílohy rozhodnutia č. 3 a túto, z dôvodu optimalizácie postupov ochrany lesa a kontro-
ly plnenia si povinností obhospodarovateľa lesa, predložiť v termíne do 15.11.2018 príslušnému okresnému úradu, po-
zemkovému a lesnému odboru v písomnej forme a elektronicky; v prípade správcu lesného majetku vo vlastníctve štá-
tu vo vojenských obvodoch Ministerstvu obrany Slovenskej republiky.

V súvislosti s trendom vývoja škodlivých činiteľov v ihličnatých porastoch uvedených vo výrokovej časti rozhodnu-
tia v bode I. a) a I. b), berúc do úvahy prognózy vývoja poškodenia lesa podkôrnikovitými do roku 2022, je po splnení 
opatrenia na ochranu lesa podľa bodu I. 2. tohto rozhodnutia nevyhnutné vykonávanie ďalšej náhodnej ťažby alebo za-
bezpečovanie asanácie novoevidovaných chrobačiarov, napadnutého ležiaceho spracovaného a nespracovaného dre-
va, napadnutých lapákov a zvyškov po ťažbe napadnutých podkôrnym hmyzom, v ktorých sa nachádzajú životaschop-
né vývojové štádiá podkôrnych hmyzích škodcov a ktoré môžu byť zdrojom ďalšieho šírenia biotických škodlivých či-
niteľov v termínoch, ktoré pri rešpektovaní bionómie vývoja hmyzieho škodcu vytvoria podmienky pre elimináciu ukon-
čenia vývoja životaschopných vývojových štádií podkôrneho hmyzu. Rešpektujúc bionómiu vývoja hmyzích škodcov 
na smreku a borovici, ako aj klimatické podmienky optimálne pre ich vývoj, je potrebné vykonanie náhodnej ťažby ale-
bo zabezpečovanie asanácie aktívneho lykožrútového dreva, v období 16. 3. – 30. 9. do 4. týždňov od vzniku dôvodu 
na náhodnú ťažbu a v období 1. 10. – 15. 3. najneskôr do 31. marca. Plneniu tohto opatrenia odpovedá aj povinnosť 
vedenia evidencie podľa bodu I. 10 rozhodnutia.

Efektivita vykonávaných opatrení je závislá na včasnom zisťovaní, vyhľadávaní a označovaní aktívneho lykožrútové-
ho dreva. Z uvedeného dôvodu, ako aj v nadväznosti na zabezpečenie opatrení súvisiacich s evidenciou podľa príloh roz-
hodnutia č. 1 až 3, rešpektujúc aj časové hľadisko bionómie hmyzích škodcov, je nevyhnutné zabezpečenie priebežné-
ho vyhľadávania  aktívneho lykožrútového dreva a vyznačovania náhodnej ťažby. Vo vegetačnom období, kedy sú priaz-
nivé podmienky pre vývoj životaschopných štádií hmyzích škodcov, je potrebné zabezpečovať tieto aktivity minimálne 
v 2 týždňových intervaloch.

Z hľadiska minimalizácie dopadov pôsobenia hmyzích škodcov na zdravé lesné porasty smreka a borovice minis-
terstvo ukladá opatrenia smerujúce k asanácii ležiacich stromov a zlomov v porastoch, lapákov napadnutých podkôr-
nym hmyzom, kmeňov a výrezov na odvoznom mieste. Obhospodarovateľ lesa je zodpovedný za uplatňovanie efek-
tívnych a uplatniteľných spôsobov mechanickej asanácie, napr. odkôrňovanie, štiepkovanie, pálenie, alebo iným spô-
sobom mechanickej asanácie, resp. použitie povolených chemických spôsobov asanácie dreva (napr. insekticídny po-
strek alebo insekticídna sieť). V prípade, že sa asanácia nevykonala, takúto hmotu je nevyhnutné vyviezť z lesných po-
rastov a skladovať minimálne vo vzdialenosti 5 km od najbližších porastov ihličnatých drevín. Vzdialenosť skladovania 
neasanovanej drevnej hmoty, v ktorej sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá hmyzích škodcov, je stanovená 
v súlade s odporúčaniami orgánu štátnej kontroly ochrany lesa. Z hľadiska efektívnosti a znižovania nákladov na vyko-
nanie opatrení na ochranu lesa však tento prístup ministerstvo odporúča uplatňovať len v minimálnom rozsahu a v ob-
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zvlášť dôvodných prípadoch. Skladovanie už asanovanej drevnej hmoty nie je obmedzované žiadnym limitom sklado-
vania, pretože asanovaná drevná hmota už nie je vhodným prostredím pre vývoj podkôrnikov na smreku a borovici. 

Jedným z potenciálnych rizík dosiahnutia odpovedajúcej efektívnosti vykonávania uložených opatrení na ochranu 
lesa podľa zákona o lesoch a tohto rozhodnutia sú obmedzenia súvisiace predovšetkým so zákazom alebo obmedzo-
vaním opatrení na ochranu lesa. Z uvedeného dôvodu ministerstvo ukladá v bode I. 8. tohto rozhodnutia obhospoda-
rovateľom dôsledné rešpektovanie zákona o lesoch vo väzbe na § 28 ods. 3 a tým zabezpečenie vykonávania opatre-
ní na ochranu lesa, v intenciách § 28 ods. 3 zákona o lesoch na základe projektu ochrany lesa na zabránenie šírenia 
škodlivých činiteľov v lesoch z piateho stupňa ochrany prírody.

Efektívnosť a kontrola plnenia jednotlivých opatrení je podmienená zabezpečením odpovedajúcej evidencie, ktorú 
ministerstvo ukladá viesť podľa bodu I. 9. a I. 10. tohto rozhodnutia a podľa prílohy rozhodnutia č. 1 až 3.

Ministerstvo, rešpektujúc bionómiu hmyzích škodcov, ukladá opatrenie smerujúce k identifikácii potenciálnych 
zdrojov premnoženia a šírenia hmyzích škodcov z pozemkov susediacich s lesnými pozemkami, ktoré sú porastené 
smrekom a borovicou a sú potenciálnym zdrojom šírenia hmyzích škodcov. Opatrením podľa bodu I. 11. tohto rozhod-
nutia sa sleduje identifikácia takýchto zdrojov šírenia škodlivého činiteľa, informovanie príslušného orgánu štátnej sprá-
vy lesného hospodárstva alebo orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorý je kompetentný ukladať opatrenia na zabráne-
nie šírenia hmyzích škodcov vlastníkovi alebo správcovi takéhoto pozemku.

V prípade, ak je náhodná ťažba v rozsahu, ktorý presahuje 1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na ťaž-
bu programom starostlivosti o les pre lesný celok alebo pre vlastnícky celok, alebo ktorú nemôže obhospodarovateľ 
lesa vykonať do šiestich mesiacov, vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie (§ 23 ods. 6 zákona o lesoch) 
a po schválení orgánom štátnej správy postupuje v zmysle tohto harmonogramu. Ministerstvo v bode I. 12. tohto roz-
hodnutia rozhodlo, že opatrenia podľa bodu I. 2. a I. 3. tohto rozhodnutia sa na tento postup neuplatňujú v jednotkách 
priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“), v ktorých bol schválený takýto harmonogram vykonania náhodnej 
ťažby.

Vychádzajúc z lokalizácie porastov špecifikovaných vo výrokovej časti I. a) a I. b) tohto rozhodnutia na lesných po-
zemkoch, ktoré sú predmetom záujmu aj z pohľadu osobitných zákonov (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí-
rody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov), obhospodarovateľ lesa je povinný tieto rešpektovať a postupovať pri za-
bezpečovaní opatrení na ochranu lesa podľa zákona o lesoch a podľa tohto rozhodnutia v súlade s povinnosťami, zá-
kazmi a obmedzeniami vyplývajúcimi z osobitných zákonov alebo z rozhodnutí orgánov štátnej správy vydaných na ich 
základe, čo ministerstvo zohľadnilo v bode I. 13. tohto rozhodnutia.

Ministerstvo uplatnilo pri uložení opatrení podľa bodov I. 1. až I. 13. svoju kompetenciu podľa § 58 ods. 1 písm. 
c) zákona o lesoch a uložilo opatrenia na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. i) a ods. 4 zákona o lesoch. V súlade 
s § 58 ods. 1 písm. m) zákona o lesoch ministerstvo vydáva pokyny a usmernenia pre orgány štátnej správy lesného 
hospodárstva, hospodárov a vyhotovovateľov programov starostlivosti a pre vlastníkov, správcov a obhospodarovate-
ľov lesov na postup pri uplatňovaní ustanovení podľa zákona o lesoch a predpisov vydaných na jeho základe. Riešenie 
problematiky ochrany smrekových porastov je nevyhnutné riešiť v rámci celého územia Slovenskej republiky a v pô-
sobnosti všetkých obhospodarovateľov lesa, ktorí zabezpečujú obhospodarovanie ihličnatých porastov podľa bodu I. 
a) a I. b) tohto rozhodnutia. Z uvedeného dôvodu ministerstvo uložilo v súlade s § 59 a § 60 zákona o lesoch v čas-
ti II. a III. tohto rozhodnutia opatrenia, ktoré sú základným predpokladom pre efektívne a komplexné riešenie opatrení 
na ochranu lesa v rámci celého územia SR.

Okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom, bola uložená povinnosť posúdiť, vo svojej územnej pôsob-
nosti, stav lesných porastov podľa bodu I. a) a I. b) tohto rozhodnutia a podľa výsledkov takéhoto posúdenia uložiť, 
v prípade potreby v porastoch so zastúpením smreka vyšším ako 10 % a starších ako 40 rokov a v porastoch v lesnej 
oblasti 01 – Záhorská nížina, so zastúpením borovice vyšším ako 10 % a starších ako 20 rokov, obhospodarovateľom 
lesov v ich územnej pôsobnosti povinnosť plnenia opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona o lesoch 
a pri uložení opatrení na ochranu lesov zohľadniť opatrenia podľa bodu I. 1. až I. 13. tohto rozhodnutia.

Zároveň sa okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom ukladá vykonať identifikáciu miest mimo lesa, 
na ktorých právnické osoby a fyzické osoby skladujú smrekové alebo borovicové drevo a na ktorých sa nachádzajú 
možné zdroje šírenia biotických škodlivých činiteľov. V prípade zistenia výskytu biotických škodlivých činiteľov na skla-
doch mimo lesných pozemkov, ktoré ohrozujú lesné porasty na lesných pozemkoch, uložiť právnickým osobám a fy-
zickým osobám, ktoré skladujú smrekové alebo borovicové drevo mimo lesných pozemkov opatrenia proti ich rozšíre-
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niu podľa § 28 ods. 4 zákona o lesoch.Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, budú obciam poskytovať potrebnú 
súčinnosť pri výkone kompetencií podľa § 47 a § 69 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zároveň, v prípade právnických osôb a fyzických osôb, ktoré užívajú mimo lesa pozemky, na ktorých rastie drevi-
na smrek a borovica, sú okresné úrady, pozemkové a lesné odbory povinné uložiť vykonanie opatrení proti rozšíreniu 
biotických škodlivých činiteľov podľa časti I. bodu 2., 3., 5. až 7 tohto rozhodnutia.

Z dôvodu koordinácie a optimalizácie opatrení na ochranu lesa a vo väzbe na opatrenia uložené v bode II. B. tohto 
rozhodnutia sa okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom ukladá povinnosť predkladať evidenciu podľa bodu 
I. 10. ministerstvu a okresnému úradu v sídle kraja do 5 dní od ich predloženia obhospodarovateľom lesov v písom-
nej a elektronickej podobe.

Ministerstvo v časti II. B. tohto rozhodnutia ukladá opatrenia okresným úradom v sídle kraja, odborom opravných 
prostriedkov. V zmysle týchto je okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, povinný zmenu programu starostlivosti 
podľa § 23 zákona o lesoch povoliť len tým obhospodarovateľom lesov, ktorí v plnom rozsahu splnili opatrenia podľa 
tohto rozhodnutia alebo iného rozhodnutia vydaného podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona o lesoch. Zároveň sa im umož-
ňuje, v prípade potreby, uložiť ďalšie opatrenia na ochranu lesa vrátane stanovenia podrobností o spôsobe ich vykona-
nia. Okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov je povinný kontrolovať plnenie opatrení uložených okres-
ným úradom, pozemkovým a lesným odborom.

V zmysle § 55 ods. 2 správneho poriadku možno vylúčiť odkladný účinok rozhodnutia, ak to vyžaduje nalieha-
vý všeobecný záujem, alebo ak odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľ-
nú ujmu. 

V zmysle čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na priaznivé životné prostredie, ktoré je definované 
v § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov ako všetko, čo vytvára prirodzené podmienky 
existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja, pričom jeho zložkami sú okrem iného organiz-
my, teda aj jedince smreka a borovice. Citovaný zákon podľa § 1 ustanovuje základné zásady ochrany životného prostredia  
a pritom vychádza z princípu trvalo udržateľného rozvoja, ktorým je podľa § 6 taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim 
generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a za-
chováva prirodzené funkcie ekosystémov. 

Smrek a borovica sú hlavnými hospodárskymi drevinami a smrekové a borovicové drevo sú v stavebníctve najviac 
využívaným druhom drevnej suroviny. Aj preto je potrebné, v zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja, umožniť aj bu-
dúcim generáciám uspokojovať svoje životné potreby a využívať tento materiál. Dôsledným vykonávaním náhodných 
ťažieb a opatrení na ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu sa zabezpečí zachovanie a dostatočné zásoby drevnej su-
roviny a zastúpenie smreka v lesných porastoch aj do budúcnosti.

Nevykonaním opatrení navrhovaných vo výroku tohto rozhodnutia dôjde k poškodeniu smrečín a borín a lesných 
porastov so zastúpením smreka a borovice v nadmernom rozsahu, čím sa znižuje rozmanitosť prírody, ako aj ich bio-
logická diverzita [§ 2 písm. d) zákona o lesoch] a nezabezpečuje sa využívanie tohto obnoviteľného prírodného zdroja 
v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. 

Pretože rozhodnutie je platné pre celé územie Slovenskej republiky a pre obhospodarovateľov lesa, ktorých územ-
ná pôsobnosť presahuje územnú pôsobnosť jednotlivých okresných úradov v sídle kraja, vydanie tohto rozhodnutia je 
v zmysle § 58 ods. 1 písm. c) zákona o lesoch v kompetencii ministerstva. 

Ministerstvo upozorňuje na to, že nevykonanie týmto rozhodnutím uložených opatrení obhospodarovateľmi lesa 
bude zo strany orgánov štátnej správy lesného hospodárstva posudzované ako neplnenie povinností uložených na zá-
klade zákona podľa § 64 písm. g) zákona o lesoch.

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté povinnosti a práva fyzických a právnických osôb, ani kompetencie prísluš-
ných orgánov verejnej moci, ktoré upravujú osobitné zákony, napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraji-
ny v znení neskorších predpisov.

Uvedené skutočnosti viedli správny orgán k tomu, že rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto roz-
hodnutia.
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p o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať ministerstvu odvolanie 
(rozklad) v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia s výnimkou rozhodnutia o vylúčení odkladného účinku (§ 55 ods. 
3 správneho poriadku). Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá v zmysle § 55 ods. 2 odkladný účinok. Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Peter Kicko

generálny riaditeľ
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Príloha č. 1

Rozhodnutie č. 2839/2018-720

Záznam č.: 22439/2018

charakteristika poškodenia jednotlivých stromov

Napadnuté smreky a borovice sú charakteristické zmenou sfarbenia ihličia, neskôr v strednej a hornej časti kmeňa opa-
dáva kôra. Pri veľmi silnom napadnutí môže dochádzať k opadu kôry aj bez zmeny farby ihličia.Pod kôrou sú prítomné 
požerky. Na päte stromu sa nachádza drť zo závrtových otvorov. 

Aktívnym lykožrútovým drevom sa rozumie lykožrútový strom (aktívny chrobačiar), podkôrnym hmyzom napadnu-
té ležiace spracované a nespracované drevo, lapáky a zvyšky po ťažbe, v ktorých sa nachádzajú životaschopné vývo-
jové štádiá podkôrnych hmyzích škodcov.

kritériá pre zaradenie Jprl so zastúpením smreka/borovice do kategórií poškodenia

(A) Prvá kategória – slabo poškodené lesné porasty. Výskyt jednotlivých poškodených stromov alebo jednotlivých ohnísk 
s plošným rozsahom do 30 % výmery JPRL; vykonaním náhodnej ťažby nevzniknú holiny.

(B) druhá kategória je charakterizovaná intenzívnejším poškodením lesných porastov, s výskytom viacerých ohnísk alebo 
plošným poškodením v rozmedzí 30 – 60 % výmery JPRL; zánikom lesného porastu vplyvom pôsobenia škodlivých či-
niteľov alebo vykonaním náhodnej ťažby vzniknú holiny. 

(c)tretia kategória sú intenzívne napadnuté lesné porasty s poškodením nad 60 % výmery JPRL; ich rozvrat je nezvratný 
a nie je predpoklad, že budú plniť požadované funkcie lesov. 
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Príloha č. 2

Rozhodnutie č. 2839/2018-720

Záznam č.: 22439/2018

opatrenia pre kategórie poškodenia

d. kategória
V JPRL zaradených do prvej kategórie je potrebné asanovať aktívne lykožrútové drevo – lykožrútové stromy (aktívne 
chrobačiare), napadnuté ležiace spracované a nespracované drevo, napadnuté lapáky a zvyšky po ťažbe napadnuté ly-
kožrútom, v ktorých sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá lykožrúta. 

e. kategória
V tejto kategórii porastov je potrebné asanovať aktívne lykožrútové drevo – lykožrútové stromy (aktívne chrobačia-
re), napadnuté ležiace spracované a nespracované drevo, napadnuté lapáky a zvyšky po ťažbe napadnuté lykožrútom, 
v ktorých sa nachádzajú životaschopné vývojové štádiá lykožrúta, so zásahom do okolitého smrekového/borovicové-
ho porastu vo vzdialenosti do jednej výšky stromu od aktívneho lykožrútového dreva. Vzhľadom na plošné rozšírenie 
napadnutých stromov v nich postupne dôjde k odumretiu celého lesného porastu a obnove lesa na celej JPRL. Pri ob-
nove lesa s prihliadnutím na prírodné pomery zabezpečiť druhovú, vekovú a priestorovú rôznorodosť následného les-
ného porastu.

F. kategória
V tretej, najviac poškodenej kategórii, kde je poškodenie viac ako 60 % plochy JPRL sa nedá uvažovať o ich ďalšej exis-
tencii. Vzhľadom na plošné rozšírenie napadnutých stromov v nich dôjde k odumretiu lesného porastu a obnove lesa 
na celej JPRL. Obnovnú dobu skrátiť na maximálne možnú mieru. Podobne ako v kategórii B, pri obnove lesa s prihli-
adnutím na prírodné pomery je v nich potrebné zabezpečiť druhovú, vekovú a priestorovú rôznorodosť následného les-
ného porastu.

A., B. a c. kategória
Pasívne lykožrútové drevo (odumreté lykožrútové stromy, ležiace spracované a nespracované dreva, lapáky a zvyš-
ky po ťažbe, v ktorých sa nenachádzajú životaschopné vývojové štádiá podkôrneho hmyzu) môže obhospodarovateľ 
lesa, vo všetkých kategóriách poškodenia porastov, odevidovať ako náhodnú nevykonanú ťažbu a následne, z hľadis-
ka ochrany lesa pred šírením podkôrnikovitých škodlivých činiteľov ponechať, alebo spracovať neskôr; to neplatí v prí-
pade, že poškodené stromy predstavujú riziko z hľadiska ochrany života, zdravia alebo majetku.
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Príloha č. 3

Rozhodnutie č. 2839/2018-720

Záznam č.: 22439/2018

evidencia o poškodených lesných porastoch so zastúpením smreka obyčajného (Picea abies) viac ako 
10 % starších ako 40 rokov/borovice lesnej (Pinus sylvestris) viac ako 10 % starších ako 20 rokov
stav k .........................................

LC: .................................................................. Kód LC: ........................................

PSL na roky: ................................................. Kód PSL: .....................................

Obhospodarovateľ lesa: ......................................................................................

Odborný lesný hospodár: ...................................................................................

tabuľka č. 1

Kategória 
poškodenia1) JPRL

Výmera JPRL 
(ha)

Objem poškodených stromov (m3)2)

Odhad 
k 31. 10. 2018

Odhadovaný 
prírastok3) Spolu Spracované3) Zostáva spracovať

1 2 3 4 5 6 7 8

tabuľka č. 2

Kategória 
poškodenia1) JPRL

Výmera JPRL 
(ha)

Vykonané preventívne opatrenia v roku ......

Lapáky Lapače
Chemické 
ošetrenie

Odkôrnenie štiepkovanie Iné (uviesť) 

m3 ks m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tabuľka č. 3

Kategória 
poškodenia1) JPRL

Výmera JPRL 
(ha)

Odhadnutý objem 
poškodených stromov 

(m3)

Dôvod nespracovanie4)

Nesprístupnenie LDS5) Nedanie súhlasu 
orgánom šS OPaK5) Iné (uviesť)

1 2 3 4 5 6 7

Poznámky:
1) – uvádza sa len jedna z kategórií poškodenia A alebo B alebo C;
2) – v hornom riadku sa uvedie celkový objem poškodených stromov, v druhom riadku sa uvedie pasívne lykožrútové drevo – odumreté lykožrútové stromy, ležiace spracované 
a nespracované drevo, lapáky a zvyšky po ťažbe, v ktorých sa nenachádzajú životaschopné vývojové štádiá podkôrneho hmyzu. Objem dreva sa uvádza v m3. 
3) – uvádzajú sa súhrnné údaje od 31. 10. 2018.
4) – pri súbehu dôvodov nespracovania uviesť (označiť) všetky dôvody.
5) – príslušný dôvod označiť znakom „X“.

Doručuje sa: 
1. LESy Slovenskej republiky, š. p.
2. Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p.
3. štátne lesy Tatranského národného parku.
4. Všetky orgány štátnej správy lesného hospodárstva.

Na vedomie:
1. Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa

– Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 23 Banská štiavnica.
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Úvod

Ochrana lesa patřila vždy mezi významné obory lesního hospodářství. To se projevilo i tím, že se v řadě historických 
legislativních předpisů objevovaly prvky, které měly za účel chránit les. V průběhu času se požadavky na ochranu lesa 
měnily, a to především díky novému „zadání“ pro lesníky. Změny ve struktuře vlastnictví, kdy dlouho byli lesníci pou-
ze „správci“ lesa a ne vlastníky (u státních lesů to platí dodnes), a další socioekonomické vztahy vedly k legislativ-
ním změnám, které v současné době do jisté míry omezují možnost pružně reagovat na historicky největší kůrovco-
vou kalamitu. Přitom legislativní opatření jsou zásadní pro zvládnutí této kalamity, a proto je nutná celá řada legislativ-
ních změn, která umožní i nasazení dalších opatření vedoucích k postupnému potlačení gradace lýkožrouta smrkového.

zákon o lesích a jeho prováděcí vyhláška

Ochrana lesa v české republice je řešena v zákoně o lesích v § 32, kde se mimo jiné píše:

1. Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na 
les, zejména:

1.1 Zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozděj-
ší průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán 
státní správy a provést nezbytná opatření.

1.2 Preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů.

2. Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, 
nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstra-
nění a pro zmírnění jejich následků. Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit tato opatření:

2.1 Zastavení jiných těžeb než nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu.

2.2 Provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů.

2.3 Průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva.

3. Opatření uvedená výše může orgán státní správy lesů uložit též vyhláškou. Jde-li o opatření v zájmu jiného než 
vlastníka lesa, rozhodne orgán státní správy lesů i o tom, kdo ponese náklady s tím spojené.

4. Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.

5. Vyskytne-li se v okolí lesů nebo na skladech dříví některý ze škodlivých organismů v nadměrném množství, může 
orgán státní správy lesů uložit opatření k vyhubení těchto škodlivých organismů, nebo proti jejich rozšíření i práv-
nickým a fyzickým osobám, které skladují dříví nebo užívají pozemky v okolí lesů.

(pozn.: jde o přesné citace, ale je to pouze výběr z výše uvedeného paragrafu, proto čísla odstavců nesouhlasí).

Povinnosti orgánů státní správy lesů (dále SSL) na všech třech úrovních – obecních úřadů s rozšířenou působnos-
tí (dále ORP), krajských úřadů (dále KÚ) a Ministerstva zemědělství (dále MZe) řeší §§ 48, 48a a 49, které mimo jiné 
uvádějí v souvislosti s ochranou lesa:



[ 20 ]

Aktuálne problémy v ochrane lesa

na úrovni orp

 ¾ Omezit (zakázat) vstup do lesů postižených kalamitou.
 ¾ Uložit opatření v případech mimořádných okolností (ve svém správním obvodu).
 ¾ Rozhodnout o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (v současné době velmi aktuální při odvozu ků-

rovcového dříví).
 ¾ Ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení zdravotního stavu lesů a plnění jejich funkcí, 

a zastavit nebo omezit výrobu nebo jiné činnosti v lese v případech hrozícího vzniku škod.
 ¾ Rozhodnout o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí.
 ¾ Povolit výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění (2 roky) a zajištění (5 let).
 ¾ Soustřeďovat údaje z lesní hospodářské evidence.

na úrovni kÚ

 ¾ Více méně provádějí stejné činnosti jako ORP, přesahují-li jejich obvod (není nutné řešit současně na více ORP, 
rozhodne kraj).

na úrovni mze

 ¾ MZe řídí nižší orgány SSL a vykonává dozor nad jejich činností.
 ¾ Vydává souhlas s nakládáním se státními lesy.
 ¾ Povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k obnově lesa.

Orgány SSL na úrovni ORP a KÚ mají v pravomoci udělovat pokuty 100 000,– Kč nebo do 1 000 000,– Kč, dle 
typu přestupku. 

Vrchní státní dozor provádí Ministerstvo životního prostředí (prostřednictvím české inspekce životního prostředí), 
které kontroluje výkon činnosti orgánů SSL, právnických a fyzických osob při naplňování ustanovení zákona o lesích.

Dále, každý vlastník lesa nad 50 ha musí mít dle § 37 zákona o lesích svého odborného lesního hospodáře (dále 
OLH), kterého si může buď vybrat sám, nebo mu je přidělen. Je zde podrobně popsáno, kdo může či nemůže být OLH, 
kam se má nahlásit a kdo ho zaplatí. Bohužel zde nejsou uvedena žádná práva a povinnosti OLH. Toto bylo řešeno více 
méně ve smlouvě mezi vlastníkem lesa a OLH, ale pouze v případě, že si ho vlastník vybral. V případě přidělených OLH 
toto neplatí. Velmi často jsou tito OLH určeni z pracovníků státních lesů (Lesy české republiky, s. p. nebo Vojenské lesy 
a statky, s. p.). Tito, ale i ostatní přidělení OLH, mají na starosti často desítky, někdy i stovky vlastníků, takže vzniká 
problém v komunikaci. OLH píší vlastníkům dopisy (pokud to stíhají) o problémech (v tomto případě o výskytu kůrov-
cových stromů a nutnosti jejich zpracování včetně asanace), ale ti velmi často nereagují. OLH by měli (?) následně in-
formovat orgány SSL (tato povinnost není nikde zakotvena), ale to se často neděje nebo je již pozdě.

Jak se tato ustanovení uplatňují? Jsou efektivně využívána pro zvládání současné kůrovcové kalamity (resp. moh-
la jí zabránit)? Jsou dostatečná, nebo je třeba je změnit?

Vlastní ochrana lesa je definována široce a ukládá řadu úkolů vlastníkům lesa a možností SSL, není však dosta-
tečně využívána. Problémy jsou v pouze obecném formulováním povinností a práv SSL a prakticky absence práv a po-
vinností OLH. To by měla upravit připravovaná novela zákona o lesích.

Připravovaná novela zákona upravuje v § 19 možnosti omezení vstupu do lesa, což bylo obecně možné i podle stá-
vajícího znění zákona. V § 32, který řeší ochranu lesa, nedochází k žádným zásadním úpravám. Nejsou upraveny ani 
práva a povinnosti SSL, takže i zde zůstávají více méně obecná ustanovení a je na orgánu SSL, jak je využije.

K největším a zásadním změnám došlo v nastavení práv a povinností OLH, které jsou jasně specifikovány, aby je-
jich činnost byla efektivnější. V § 37 jsou uvedeny základní povinnosti státem přiděleného OLH (v ostatních případech 
je to zřejmě záležitost smlouvy, jako v předchozím období).
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olH nově musí:
 ¾ Sledovat stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů a na škody jimi způsobené, navr-

hovat nezbytná kontrolní a obranná opatření a při zvýšeném výskytu škodlivých činitelů prokazatelně informo-
vat orgán SSL.

 ¾ Upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé; těžbu nahodilou, kterou je třeba provést, vy-
značovat a doporučit termíny a způsoby jejího zpracování a způsoby asanace vytěženého dříví.

 ¾ Navrhovat vlastníku lesa vhodný způsob a postup obnovy lesa a doporučovat vhodný reprodukční materiál a 
vhodnou dřevinnou skladbu k obnově lesa.

 ¾ Doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů a na žádost vlastníka lesa zabezpečovat instruktáž 
k provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.

 ¾ Na žádost vlastníka lesa vyznačovat těžby mýtní úmyslné a vyjadřovat se k návrhu těžby oznamované vlast-
níkem lesa orgánu SSL.

 ¾ Potvrzovat, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle zvláštních předpisů, 
jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s tímto zákonem a právními předpisy vydanými k jeho pro-
vedení.

 ¾ Na žádost vlastníka lesa spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence (obsah lesní 
hospodářské evidence by nově měl stanovit prováděcí předpis – vyhláška).

 ¾ Na žádost vlastníka lesa poskytovat vlastníkovi lesa odborné informace a doporučení při ochraně lesů, při pěs-
tebních a těžebních činnostech, v oblasti finančních podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů les-
ních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov i při dalších činnostech souvisejících s hospodaře-
ním v lesích.

 ¾ Vést evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech, uchovávat doklady vztahující se k těmto úko-
nům a činnostem po dobu nejméně 5 let a tuto evidenci včetně dokladů na vyžádání předložit orgánu SSL.

 ¾ Oznamovat orgánu SSL ukončení výkonu činnosti OLH, a to 30 dnů předem, pokud je mu tato skutečnost zná-
ma, jinak neprodleně po tom, co se o této skutečnosti dozví.

 ¾ Prokazatelně upozorňovat vlastníka lesa na všechny případy, kdy svou činností porušuje povinnosti stanovené 
tímto zákonem; pokud vlastník lesa nesjedná nápravu v rozsahu a v termínu uvedeném v upozornění OLH, je 
OLH povinen oznámit tuto skutečnost orgánu SSL.

 ¾ Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své činnosti, a to i po skončení výko-
nu této činnosti (s výjimkou oznámení orgánům SSL stanovené tímto zákonem).

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnosti OLH jsou částečně přikázány zákonem přímo, částečně závisí na dohodě 
s vlastníkem lesa. Z tohoto pohledu se jeví jako významná osvěta mezi vlastníky lesa, aby věděli, co mohou po svém 
OLH požadovat. Lze jen doufat, že se těmito pravidly bude řídit i OLH, kterého si vlastník vybere sám. Bohužel neobsa-
huje maximální počet vlastníků nebo rozlohu lesa, který může mít jeden OLH ve své péči. To může funkčnost systému 
značně ovlivnit. Problémy mohou být především v potřebné komunikaci a administraci s vlastníky lesa, která se s poč-
tem vlastníků bude navyšovat a komplikovat. Naopak vlastní výkon povinností nemusí být problém, zde může hrát vět-
ší roli rozloha majetku.

Novela zákona tedy přinesla zásadní změnu pouze v povinnostech OLH, jinak lze hovořit o kosmetických úpravách. 
Nově ovšem upozorňuje na vznik nebo novelizaci některých prováděcích předpisů, které mohou ovlivnit ochranu lesa a 
obnovu lesa na vzniklých holinách (novela vyhlášky č. 83/1996 Sb; novela vyhlášky č. 101/1996 Sb. a nová vyhláška 
o lesní hospodářské evidenci, která dosud nebyla).

Vyhláška č. 101/1996 Sb., v platném znění, nemá ve vztahu ke kůrovcové kalamitě zásadní přínosy. Zařazuje lý-
kožrouta smrkového (a nově i l. severského) mezi kalamitní škůdce, určuje způsob jejich evidence (výskytu i škod), 
nařizuje při zvýšeném a kalamitním stavu provádět opatření k zamezení dalšího šíření. Definuje základní, zvýšený a ka-
lamitní stav a opatření, která se při zjištění jejich stavu provádějí, a to s odkazem na čSN 48 1000. Novela této vyhláš-
ky z května 2018 přinesla pouze dvě změny – zařadila mezi kalamitní škůdce také lýkožrouta severského (jak bylo 
výše již uvedeno) a při kalamitě regionálního nebo celostátního rozsahu (způsobené abiotickými nebo biotickými čini-
teli), která je definována tak, že jednotliví vlastníci nejsou schopni ji vlastními silami potlačit, lze postupovat dle zvlášt-
ních předpisů (zákon o krizovém řízení). O této možnosti se již od začátku roku 2018 intenzivně jednalo, ale nebylo 
k tomuto kroku přistoupeno, a to z několika důvodů. V prvé řadě to byly procesní důvody – krizový stav se vyhlašuje 
maximálně na dobu 30 dnů (MZe, KÚ), poté může krizový stav prodloužen o dalších maximálně 30 dní parlamentem. 
V případě vyhlášení krizového stavu ministerstvem lze obdobně po dobu dvakrát 30 dnů vyhlásit krizový stav KÚ za 
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stejných podmínek (po druhé parlament). Náklady spojené s vyhlášením krizového stavu jdou na úkor toho, kdo krizo-
vý stav vyhlásil. Druhým problémem bylo, zda lze využít tento zákon pro vyhlášení krizového stavu v případě kůrovco-
vé kalamity. řada právníků se domnívá, že ne, že lze vyhlásit pouze v případě živelných pohrom (povodně, požáry, ze-
mětřesení apod.) nebo jiných neovlivnitelných příčin (epidemie apod.). Ani ustanovení ve vyhlášce toto nijak nezměni-
la. Rozhodně je nutná další novela této vyhlášky, která bude reflektovat i některá dále uvedená opatření, a následně i 
příslušnou čSN.

zákon o rostlinolékařské péči

Zákon o rostlinolékařské péči řeší z pohledu ochrany lesa aplikaci přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Zde se 
mimo jiné uvádí:

1. Kdo může nakládat s POR
2. Kdo může distribuovat POR a za jakých podmínek

Ad 1) Nakládat s POR může pouze osoba, která je držitelem příslušného osvědčení dle výše uvedeného zákona (§ 49). 
Pro vlastní aplikaci je nutné osvědčení minimálně I. stupně, avšak tato osoba musí pracovat pod dohledem a být říze-
na osobou, která je držitelem minimálně osvědčení II. stupně.

Ad 2) Prodávat POR pro profesionální použití může pouze registrovaný distributor, který musí zajistit, aby prodejce byl 
držitelem III. stupně osvědčení pro nakládání s POR. Přitom musí od nakupujícího požadovat potvrzení, že je držitelem 
minimálně osvědčení II. stupně a zapsat do evidence registrační číslo tohoto osvědčení (§ 46c). Pro prodej POR, kte-
ré nejsou určeny pro neprofesionální použití, výše uvedené neplatí, prodejce musí pouze kupujícího seznámit s riziky 
a způsobem použití.

Jaké to má dopady na současnou kůrovcovou kalamitu? Výše uvedené povinnosti nijak zásadně neovlivňují státní lesy, 
ani většinu obecních nebo soukromých lesů s větší výměrou, s vlastními zaměstnanci nebo řešící činnosti dodavatel-
sky. Ovšem je limitující pro většinu drobných soukromých vlastníků, která je dle dostupných údajů cca 300 tis. I kdy-
by si přes svého OLH, který by měl být v tomto případě držitelem osvědčení III. stupně, zajistili přípravek, pak ho sám 
nemůže aplikovat, pokud nebude držitelem osvědčení I. stupně, což prakticky žádný vlastník není. Může tak aplikovat 
pouze POR – insekticidy, které nejsou registrovány pro profesionální použití. Ty jsou v čR současně zatím dva – Fores-
ter a Decis Mega, ale jsou na trhu téměř nedostupné, nikdo je nedováží a tudíž ani neprodává. V minulém roce byl ten-
to problém řešen výjimkou, kdy byly pro „neprofesionální“ použití schváleny na výjimku (na dobu 120 dní) tři příprav-
ky – Vaztak Active a Vaztak Les, a Fury 10 EW, který nebyl v této době již v LH vůbec povolen (jeho používání neu-
možnovaly certifikační systémy, proto nebylo prodlouženo povolení). Mohly být používány soukromými vlastníky, kte-
ří ošetřovali své dřevo, se kterým dále neobchodovali. V současné době se hledá nové řešení pro rok 2019 a následu-
jící roky – buď úprava zákona o rostlinolékařské péči, která by soukromým vlastníkům umožnila pro svou potřebu po-
užívat i přípravky schválené pro profesionální použití (asi málo reálné), nebo registrace některých insekticidů i pro ne-
profesionální použití (což se nemusí v roce 2019 stihnout, navíc firmy nelze nutit, tzn. že nemusí mít zájem – registra-
ce není levná a zisky z tohoto prodeje nebudou veliké). řešením může být opět udělení výjimky do konečného vyřeše-
ní problému. Objem kůrovcového dříví u těchto vlastníků nelze vůbec podceňovat – u části již kalamita probíhá v plné 
míře a ohrožuje jejich i okolní majetek fatálním způsobem, u části ještě nepropukla, je jejich snahou jí zabránit.

zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek ovlivňuje včasnou asanaci kůrovcového dříví u státních lesů (především u LčR, 
VLS jako velkých vlastníků státních lesů). Přestože jsou zakázky vysoutěženy, není zcela jednoduché přemístit kapa-
city. V důsledku prudkého poklesu cen dříví často firmy odstupují od smluv, což jsou zejména LčR nuceny akcepto-
vat. V tomto případě musí být vyhlášeno nové zadávací řízení, které má své lhůty. V případě odvolání neúspěšné fir-
my se vše dále protahuje). Problematické může být i znění smlouvy, protože v rámci zakázky se dříví stává majetkem 
firmy, a ta stále ještě často provádí „asanaci“ odvozem mimo les, pouze pár metrů za jeho hranice. Vlastník lesa na to 
již nemá žádný vliv.
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zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody v současnosti nemá na současnou kůrovcovou kalamitu. V národních parcích není kůrovco-
vá kalamita v současnosti zásadním problémem a v maloplošných chráněných územích je s ohledem na jejich rozlo-
hu marginálního charakteru. Na druhou stranu nelze současné situace využívat k tomu, že při ponechání porostů v Ná-
rodním parku šumava se vlastně proti současnosti nic nestalo. V době kulminace kůrovcové kalamity bylo v zásaho-
vé II. zóně evidováno cca 200 tis. m3, což při rozloze lesů v národním parku přibližně 55 tis. ha (v naprosté většině 
smrk) znamenalo zhruba 3,6 m3.ha−1 kůrovcového dříví. V současné kůrovcové kalamitě je evidováno na jeden hek-
tar smrkových porostů (rozloha cca 1 300 tis.) při odhadnutém objemu v roce 2017 cca 5 mil. m3 (evidováno „jen“
3 740 tis. m3) cca 3,8 m3.ha−1.

další opatření

rajonizace území

Rajonizaci území se smrkovými porosty Ministerstvo zemědělství v současné době dokončuje za přispění Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů (zejména pracoviště Frýdek-Místek), které provádí zpracování satelitních snímků, Výzkum-
ného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Lesní ochranné služby), zabezpečující především managementových 
opatření v jednotlivých zónách, Lesů české republiky a Vojenských lesů a statků – od obou státních podniků je využita 
aktuální lesnická evidence). Území čR je rozděleno do tří zón (s tímto nápadem přišel Think thank Czech Forest – pře-
devším zástupci Lesnické práce a Výzkumného ústavu lesního hospodářství již počátkem roku 2018 a zásady byly za-
pracovány VÚLHM do novely vyhlášky č. 101/1996 Sb., kde nebyly tyto návrhy akceptovány). Zóny jsou v součas-
ném návrhu charakterizovány následovně:

 ¾ Nejpostiženější zóna (3. zóna) – zahrnuje 117 tis. ha se zásobou smrkových porostů 53 mil. m3; zde budou 
obranná opatření u státních lesů zastavena, u ostatních vlastníků nebudou vyžadována. Znamená to možnost 
nezpracovávání aktivních kůrovcových stromů s následnou asanací. Uvolněné kapacity budou přemístěny do 
2. zóny (v mezích možností). Feromonové lapače (omezeně i lapáky) by měly být používány v minimální míře, 
pouze pro monitoring letu lýkožrouta smrkového.

 ¾ Nárazníková zóna (2. zóna) – zahrnuje 317 tis. ha se zásobou smrkových porostů 138 mil. m3; zde budou v ma-
ximální míře posílena obranná opatření v boji proti lýkožroutu smrkovému, uvolněné kapacity z 3. zóny by měly 
efektivně umožnit zpracování kůrovcového dříví (vytěžení a následnou asanaci) a potlačovat tak gradaci. I zde 
by měly být feromonové lapače a lapáky používány spíše pro monitoring.

 ¾ Zbytek území (1. zóna) – zahrnuje 553 tis. ha se zásobou smrkových porostů 214 mil. m3; zde se provádí 
ochrana lesa proti lýkožroutu smrkovému standardním postupy dle vyhlášky č. 101/1996 Sb. a čSN 48 1000.

Rajonizace by oficiálně měla vstoupit v platnost počátkem příštího roku (únor-březen). Oficiálně byla již představe-
na. Rajonizace bude průběžně aktualizována (je založena na snímcích ze satelitu Sentinel a Planet a údajů z lesnické 
hospodářské evidence státních lesů od LčR a VLS).

obrázek 1. Návrh rajonizace lesů (legenda – viz text)
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kůrovcová mapa

Kůrovcová mapa je nový nástroj pro vlastníky lesa realizovaný Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivos-
ti, Lesnickou prací a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa, který zpracoval data, využívající i pro rajonizaci a zásad-
ním způsobem se zasloužil o vznik této mapy. Zobrazuje stav čerstvých holin a odumřelých porostů. Aktualizována by 
měla být 3× ročně – na začátku letové aktivity lýkožrouta, na konci vývoje první generace a ke konci letové aktivity lý-
kožrouta smrkového.

Kůrovcová mapa má i své nedostatky. Nelze rozlišit holiny vzniklé po nahodilé těžbě a těžbě úmyslné. Nahodilé 
těžby jsou v současné době omezeny, provádějí se především v listnatých porostech, takže to není zřejmě úplně pod-
statné. Co se týče odumřelých porostů, také nelze zcela jednoznačně určit příčinu, ale v současné době je evidentně 
nejvýznamnějším faktorem lýkožrout smrkový. Z toho vyplývá, že chybovost nebude příliš vysoká (bylo ověřeno při 
validaci dat).

Tento výstup by neměl znamenat, že lesníci přestanou „chodit“ do lesa, protože vše uvidí na mapě. Naopak. Data 
z kůrovcové mapy by je měla upozornit na možné problémy. O zobrazeném ohnisku ve svém lese zřejmě vědí, ale ne-
bylo-li včas zpracováno, může se další ohnisko objevit v jeho blízkosti, což je třeba pochůzkou zjistit. Je dobré vědět 
také o tom, co se děje v lesích okolních vlastníků – i z jejich lesa může dojít k napadení vlastního lesa.

obrázek 2. Kůrovcová mapa (červená barva – suchý porost; modrá barva – čerstvé holiny) – dostupné na www.kurovcovamapa.cz

kůrovcové info

Projekt mapující průběh rojení lýkožrouta smrkového, l. severského a l. lesklého byl zahájen v roce 2016 z iniciativy 
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Lesní ochranné služby a Lesnické práce, za podpory Minister-
stva zemědělství, Lesů české republiky a Vojenských lesů a statků. Umožňuje vlastníkům lesa dle jednotlivých odchy-
tových míst, okresů, krajů a se zohledněním nadmořských výšek průběžné sledování průběhu rojení, které má vliv i na 
nastavení potřebných obranných opatření.

obrázek 3. Mapa KůROVCOVéHO INFA – dostupné na www.kurovcoveinfo.cz
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propagační kampaň „nekrmbrouka“

Nově vyvíjená kampaň je zacílena na drobné vlastníky a je zaměřená především na:
¾	Uvědomění si ceny vlastního majetku a možnosti ztrát v důsledku napadení porostů lýkožroutem smrkovým 

a porušením zákonných opatření s možností sankcí.
¾	Možnosti poškození cizího majetku (sousedních porostů) s možností sankcí.
¾	Jednoduchou nabídkou řešení.
¾	Upozornění na povinnosti orgánů SSL a práva vlastníka ve vztahu k SSL.
¾	Upozornění na povinnosti OLH a práva vlastníka ve vztahu k OLH.

závěr

Z výše uvedeného vyplývá:

	Současná kůrovcová kalamita je z historického pohledu nejhorší, která území čR postihla. 

	Pro její řešení je třeba přijmou změny legislativních předpisů, konkrétně:
¾	novelizovat zákon o lesích;
¾	novelizovat vyhlášku provádějící opatření k ochraně lesa;
¾	novelizovat zákon o rostlinolékařské péči.

	Některá další opatření poskytují potřebné informace vlastníkům lesa pro potlačování této kalamity. Jde především 
o následující aktivity:
¾	rajonizace území – umožní efektivní využití dostupných kapacit pro zpracování napadeného kůrovcového 

smrkového dříví;
¾	kůrovcová mapa – umožňuje vlastníkům lesa aktuální informaci o kůrovcové situaci na vlastním majetku, ale 

i na sousedících majetcích;
¾	kůrovcové info – dává on-line informace o průběhu rojení lýkožrouta smrkového;
¾	projekt „Nekrmbrouka“ – informační kampaň pro drobné vlastníky lesa, kteří mají zájem o správu svých lesů, 

která jim poskytuje potřebné informace v dostupné formě; je využitelná i pro orgány OLH a SSL v rámci po-
kynů potřebných pro následující úkony.

	řešení kalamity není krátkodobé, důležité je ale nerezignovat a konat všechna opatření, která mohou kalamitu po-
tlačit.

poděkování

příspěvek vznikl v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace mZE ro0118.
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Postępowanie ochronne w drzewostanach œwierkowych objętych gradacyjnym występowaniem owadów kambiofa-
gicznych, zwłaszcza kornika drukarza ips typographus (L.), okreœlone jest w zapisach Instrukcji ochrony lasu (2012) 
– zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dokumentu, regulującego wszystkie podstawowe 
działania z zakresu ochrony lasu. Instrukcja podzielona jest na 4 główne częœci: I. Profilaktyka i higiena w ochronie 
lasu; II. Kontrola, ocena i prognozowanie zagrożeń lasu – czynnoœci podstawowe (obowiązkowe); III. Postępowanie 
ochronne w warunkach zagrożeń oraz IV. Postępowanie w zakresie ochrony przyrody. Ogólne zasady dotyczące dzia- 
łań związanych z ochroną drzewostanów przed owadami kambio- i ksylofagicznymi zawarte są w częœci I w rozdzia-
le „Higiena lasu”, w częœci II rozdziale 1.6. „Kontrola i prognozowanie zagrożenia drzewostanów powodowanego przez 
owady kambio- i ksylofagiczne” oraz w częœci III w rozdziale 2.6. „Ocena występowania owadów kambio- i ksylofagicz-
nych”, natomiast postępowanie ochronne dotyczące owadów z tej grupy występujących na œwierku pospolitym opisa-
ne jest w częœci III w rozdziale 6.2.3. „Ochrona drzewostanów przed owadami kambio- i ksylofagicznymi (szkodnikami 
wtórnymi)”, podrozdziale 6.2.3.2. „Szkodniki wtórne œwierka”. 

Generalnie postępowanie ochronne w warunkach gradacji korników œwierka obejmuje dwie grupy (fazy) działań: 
przygotowawcze i właœciwe. Działania przygotowawcze, o charakterze poœrednim, obejmują:

 • okreœlenie wielkoœci, jakoœci i przestrzennego zróżnicowania zagrożenia;

 • okreœlenie potrzeb ochronnych;

 • opracowanie strategii postępowania;

 • oszacowanie oraz zapewnienie niezbędnych sił i œrodków.

Działania właœciwe, skierowane bezpoœrednio na populacje owadów, obejmują:

 • stosowanie drzew pułapkowych i pułapek feromonowych,

 • identyfikację i wyznaczanie drzew zasiedlonych,

 • wyróbkę – zrywkę – wywóz drzew zasiedlonych, 

 • uzupełniające działania interwencyjne.

Okreœlenie wielkoœci i przestrzennego zróżnicowania zagrożenia opiera się na analizie danych znajdujących się w 
bazach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), dotyczących pozyskania realizowanego w ramach cięć 
sanitarnych, z podziałem na kategorie:

Kategoria drewna Posusz Wywroty i złomy
Zasiedlone PZ WZ ZZ
Opuszczone PO WO ZO
Nieokreœlone PN WN ZN

Odpowiednia kategoria przypisywana jest podczas odbiórki drewna w lesie jako cecha każdej pozyskanej sztu-
ki i rejestrowana w rejestratorze mobilnym, a następnie transferowana do SILP. Na podstawie tych danych genero-
wany jest raport obejmujący miąższoœć drewna poszczególnych kategorii pozyskanego w ciągu roku na kolejnych 
poziomach agregacji (oddział, leœnictwo, nadleœnictwo, regionalna dyrekcja LP, kraj). Do oceny zagrożenia w ujęciu 
powierzchniowym i przestrzennym wykorzystuje się dane o miąższoœci pozyskanego drewna z cechą „PZ”, zagrego-
wane do poziomu wydzielenia leœnego i danego roku. Na ich podstawie obliczany jest wskaźnik NPC, obrazujący udział 
procentowy drewna z danego wydzielenia leœnego, jaki został pozyskany z powodu zasiedlenia przez owady kambio-
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fagiczne, w ogólnym zapasie drewna w tym wydzieleniu. Na podstawie wartoœci tego wskaźnika, obrazującego wiel-
koœć presji tych owadów na dany drzewostan, okreœla się dla niego klasę NPC w czterostopniowej skali (Grodzki et al. 
2013). Dane dotyczące NPC wykorzystywane są w dwojaki sposób:

 • do wygenerowania raportu o wielkoœci powierzchni drzewostanów w poszczególnych klasach NPC,

 • do wygenerowania warstwy tematycznej mapy numerycznej, obrazującej przestrzenny rozkład wielkoœci pres-
ji owadów kambiofagicznych na drzewostany.

Raport jest uzupełnieniem raportu miąższoœciowego, bowiem dostarcza danych w ujęciu powierzchniowym. Mapa, 
po weryfikacji przez służby terenowe oraz uzupełnieniu o warstwę obrazująca powstałe wywroty i złomy (ryc. 1), słu-
ży do planowania postępowania ochronnego na kolejny rok.

rycina 1. Mapa obrazująca klasę NPC oraz wywroty i złomy w wydzieleniach leœnych

Jakoœciowe rozpoznanie zagrożenia opiera się na wykonaniu w sezonie wegetacyjnym prostych ocen zasiedlenia 
drzew przez wybrane gatunki owadów: i. typographus, pityogenes chalcographus (L.), tetropium spp., polygraphus 
poligraphus (L.) w trzech sekcjach (odziomek, połowa wysokoœci, połowa korony), wykonywanych w drzewostanach 
zaliczonych do III i IV klasy NPC. Na tej podstawie okreœlana jest frekwencja poszczególnych gatunków, dająca infor-
mację o jakoœciowym obrazie zagrożenia (np. wzroœcie liczebnoœci populacji p. chalcographus).

Powyższe zestawienia i mapy stanowią podstawę do planowania potrzeb ochronnych w zależnoœci od stopnia za-
grożenia drzewostanów. Oszacowanie to, uzupełnione o hipotezę (wariantową) przebiegu procesu wydzielania się po-
suszu w kolejnym roku, wykorzystywane jest do opracowania strategii postępowania ochronnego, zawierającej także 
okreœlenie sił i œrodków niezbędnych do skutecznej realizacji postępowania ochronnego.

Działania właœciwe (bezpoœrednie) rozpoczynają się w zasadzie już w okresie wczesnej wiosny, kiedy przystępu-
je się do wykładania drzew pułapkowych i instalacji pułapek feromonowych. Terminy i sposób ich wykładania okreœlo-
ne są w Instrukcji ochrony lasu (2012). Naczelną zasadą jest zachowanie logicznego ich rozmieszczenia w zależnoœ-
ci od zidentyfikowanych potrzeb ochronnych. Ważnym jest także, aby nie lokalizować pułapek feromonowych w sąsie-
dztwie wywrotów i złomów, które spełniają rolę pułapek naturalnych. Pułapki feromonowe i drzewa pułapkowe, oprócz 
rozrzedzania populacji korników, pełnią także rolę informacyjną, wskazując termin rozpoczęcia rójki i/lub postęp rozwo-
ju owadów pod korą.

Odłowy w pułapkach feromonowych lub oznaki zasiedlenia drzew pułapkowych stanowią sygnał do rozpoczęcia 
penetracji drzewostanów w celu wczesnej identyfikacji i wyznaczenia pojawiających się drzew zasiedlonych przez kor-
nika drukarza i inne korniki. Najważniejszy jest okres wiosenny, kiedy drzewa zasiedlane są najintensywniej. Jest to 
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zadanie tzw. trocinkarzy – pracowników przeszkolonych w zakresie rozpoznawania drzew zasiedlonych (tzw. trocin-
kowych) na podstawie charakterystycznych objawów, takich jak:

 • przebarwienia koron drzew (ryc. 2)

 • opad zielonego igliwia (ryc. 3)

 • obecnoœć trocinek (ryc. 4) wysypujących się z chodników korników (stąd nazwa),

 • odbijanie kory przez dzięcioły pod koroną drzewa.

rycina 2. Przebarwienia koron zasiedlonych œwierków

rycina 3. Opad zielonego igliwia z drzew zasiedlonych
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rycina 4. Trocinki w szczelinach kory

Drzewa zasiedlone, występujące w formie pojedynczej lub grupowej, są przez trocinkarzy znakowane (ryc. 5), a ich 
liczba w poszczególnych wydzieleniach leœnych odnotowywana jest (wraz z datą) w specjalnych dzienniczkach. Sta-
nowią one podstawę organizacji prac związanych z terminowym pozyskaniem drzew zasiedlonych przez korniki.

rycina 5. Wyznaczone drzewa trocinkowe, oznakowane zaciosem

Instrukcja ochrony lasu stanowi, że drzewa zasiedlone powinny być œcięte, okorowane lub wywiezione z lasu poza 
strefę zagrożenia w ciągu 2–3 tygodni od wgryzienia się pierwszych chrząszczy korników do kory. Za strefę zagroże-
nia uważa się obszar położony w odległoœci co najmniej 3 km od drzewostanów œwierkowych.
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Aby postępowanie ochronne było skuteczne, pozyskane drzewa zasiedlone muszą być terminowo wywiezione 
z lasu, dlatego niezbędne są działania zmierzające do zapewnienia rytmicznego odbioru i wywozu surowca. Działania 
te, okreœlone wczeœniej w strategii postępowania ochronnego, w warunkach gradacyjnych wymagają koordynacji i/lub 
wspomagania na wyższych szczeblach zarządzania (regionalnej dyrekcji LP). 

W razie problemów z terminowym wywozem zasiedlonego surowca stosuje się działania interwencyjne, zapobie-
gające wylotowi nowego pokolenia korników do drzewostanów. W zakres tych działań wchodzi: 

 • korowanie drzew zasiedlonych, w tym także także palenie kory,

 • stosowanie siatki owadobójczej Storanet®,

 • zraszanie drewna lub przechowywanie w warunkach beztlenowych.

Najczęœciej stosowaną metodą było dotąd korowanie (ryc. 6) – podczas gradacji kornika w Beskidach w latach 
2007–2010 okorowano łącznie niemal 600 tys. m3 drzew zasiedlonych (Szabla 2013). Ostatnio, w celu uniemożliwie-
nia wylotu nowego pokolenia chrząszczy, na coraz szerszą skalę stosowane są siatki Storanet® (ryc. 7), jako alternaty-
wa dla korowania. Natomiast pozostałe metody (zraszanie surowca, przechowywanie w warunkach beztlenowych) ze 
względu na wysokie koszty stosowane są sporadycznie.

rycina 6. Korowanie drzew zasiedlonych

Naczelną zasadą postępowania ochronnego, gwarantującą jego skutecznoœć, jest terminowoœć i dokładnoœć reali-
zacji poszczególnych jego częœci składowych. Dotyczy to także ochrony œwierczyn przed kornikami, zwłaszcza w wa-
runkach ich gradacji, kiedy niezbędne jest podjęcie szczególnego wysiłku w realizacji właœciwie zaplanowanych prac, 
a także zapewnienie ich koordynacji na kolejnych szczeblach zarządzania.
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rycina 7. Zabezpieczenie zasiedlonego surowca siatką Storanet
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klíma

ZIMA 2017/18 (XII–II): Zima bola na Slovensku relatívne teplá až veľmi teplá, asi o 1,3 až 2,2 °C teplejšia ako dlhodo-
bý priemer (ďalej „DP“) 1951 – 1980, viac na východe SR. Vo vyšších horských polohách bola ale asi o 0,5 °C chlad-
nejšia ako DP. Úhrn zrážok za zimu 2017 – 2018 dosiahol v Hurbanove 87,5 % DP 1901 – 1990, v Košiciach 93,3 % 
DP, v Poprade 97,8 % DP, v Oravskej Lesnej 75,2 % DP a na celom Slovensku asi 154 mm, čo je asi 109 % DP (pri vyš-
šej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý po-
čet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 800 m n. m.).

obrázok 1. Úhrn zrážok v mesiacoch apríl 2018 a júl 2018 (Zdroj: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610&id=)

1. Polrok, I. – VI. 2018: Na Slovensku bol 1. polrok 2018 až na niekoľko chladnejších epizód relatívne veľmi až mi-
moriadne teplý (v južnej polovici SR 3. najteplejší od začiatku pozorovaní) a do konca júna nakoniec prevažne zrážko-
vo normálny, iba apríl a máj boli prevažne suché. Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove 310 mm (116 % DP 1901 – 1990), 
v Košiciach 267 mm (92 %), v Poprade 379 mm (138 %), v Oravskej Lesnej 416 mm (82 %) a na Slovensku v priemere 
333 mm (asi 95 % DP 1901 – 1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne 
k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho najmä preto, že bola vysoká teplota vzduchu.

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

Abiotické činitele

Dlhodobý priemer náhodnej ťažby spôsobenej abiotickými činiteľmi je 1,5 mil. m3. V rokoch 2016 a 2017 boli škody 
spôsobené abiotickými činiteľmi pod dlhodobým priemerom. V roku 2017 sa spracovalo 1,1 mil. m3, čo je najmenej 
od roku 1993, keď sa spracovalo 0,94 mil. m3. Situácia je aj po roku 2018 v tomto smere priaznivá, keďže žiadna vý-
raznejšia kalamita abiotických škodlivých činiteľov sa nevyskytovala.
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obrázok 2. Abiotické činitele v roku 2017

obrázok 3. Vývoj abiotických škodlivých činiteľov

biotické činitele

Z biotických škodlivých činiteľov dominuje podkôrny a drevokazný hmyz na smreku. Dlhodobým priemerom vykonanej 
náhodnej ťažby je 0,59 mil. m3 za rok. V roku 2017 bolo v náhodnej ťažbe spracovaných 3,59 mil. m3, čo je rekordné 
množstvo za posledných 58 rokov (619 % dlhodobého priemeru!). Predpokladáme, že v roku 2018 – 2019 budú tieto 
objemy stúpať až nad 4 mil. m3 za rok.

Ide najmä o kalamitné premnoženie lykožrúta smrekového v smrečinách Kysúc, Oravy, Tatier, Liptova, Horehronia, 
Gemera a najnovšie k týmto tradičným regiónom pribudol aj Turiec a podkôrnych druhov hmyzu v borovicových poras-
toch na Záhorí. Predispozíciou je sucho (nedostatok zrážok) a veľmi teplo v niektorých regiónoch Slovenska vo vege-
tačnom období. Aj preto borovice na Záhorí sú na tom podstatne horšie ako borovice na Spiši. K negatívnym faktorom 
však patrí aj nevykonávanie opatrení ochrany lesa v územiach s 5 st. ochrany a obmedzenia pri zabezpečovaní ochra-
ny lesa v nižších stupňoch ochrany prírody z dôvodu zákona č. 543/2002 Z. z. a rozhodnutí orgánov ochrany prírody 
pri druhovej ochrane hlucháňa a iných vybraných druhov živočíchov. Problémy sú aj pri ochrane lesa v 1. a 2. st. ochra-
ny prírody a to už sú problémy súvisiace s organizáciou výroby. 
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obrázok 4. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom s prognózou na roky 2017 – 2024

obrázok 5. Biotické činitele v roku 2017

tabuľka 1. Opis dôvodov nerealizovania vybraných opatrení ochrany lesa

Opatrenie ochrany lesa Pravdepodobné vysvetlenie nerealizovania opatrenia

Pálenie kôry, vetiev koreňov
Prevencie pred požiarmi, 
Organizačne náročné získanie súhlasu na pálenie.

Zoštiepkovanie zvyškov po ťažbe
Zabezpečenia plnenie dodávok štiepky určitých vlhkostných parametrov a tak vetvy alebo už aj štiepka sa sušia 
na okrajoch lesov.

Odkôrňovanie
Finančne náročné,  
Nie sú ľudia pre ručné odkôrňovanie,  
Nie je dostatok techniky pre strojové odkôrňovanie.

Ošetrovanie povrchu kôry stromov 
na odvoznom mieste insekticídmi

Potrebná odbornú spôsobilosť pre prácu s pesticídmi,  
Nákup pesticídov je drahý, 
Obmedzenia ochrany prírody,  
Malý výber prípravkov na ochranu rastlín.

Včasný odvoz dreva z porastov Nezvládnutá organizácia práce.
Chýbajú podkôrnikoví pozorovatelia Nie je záujem investovať do ďalšej pracovnej sily.
Nízka kapacita skladov dreva Nie je záujem riešiť tento problém.

Riešenie nie je v splnení len jedného opatrenia, napr. bude sa odkôrňovať, ale v nastavení celého postupu prác 
tak, aby nevznikali dôvody na kalamity sekundárnych škodlivých činiteľov. Situácia v smrečinách a borinách je kritic-
ká a lesnícka prevádzka na takúto situáciu z vlastnej potreby zatiaľ nezareagovalo úpravou systému výroby. A to ani 
v štátnych a ani v neštátnych subjektoch. 
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Z listožravého hmyzu očakávame v roku 2019 holožery v listnatých porastoch spôsobené mníškou veľkohlavou 
na približne 1 000 ha. Situácia je mapovaná vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov na stránke www.los.sk/mm, heslo: 
Mniska2018. Podrobný postup prípravy leteckých aplikácií prípravkov na ochranu lesa sú uvedené v Usmernení LOS, 
ktoré je zverejnené na www.los.sk. V roku 2019 očakávame aj lokálne škody spôsobené imágami chrústov.

Z hubových patogénov dominuje podpňovka na smrekoch. Ohrozené sú Kysuce, Orava, Spiš, Gemer a okolie My-
javy. Javor horský, ktorý je napádaný hubou cryptostroma corticale, bola v roku 2018 zistená aj v mestskom parku 
v Trenčíne na javore horskom na okraji parku pri novostavbách domov. Je pravdepodobné, že to súvisí s poškodením 
koreňov pri stavebných prácach a tým došlo k oslabeniu stromov. V roku 2017 bola huba zistená v Chtelnici a vo Ve-
ľatoch. Na turistickom chodníku popri Dunajci medzi červeným Kláštorom a Lesnicou na javore horskom bola zistená 
nepôvodná huba Eutypella parasitica. Táto huba bola zistená podľa fotografie, ktorá vznikla ešte v roku 2005, v roku 
2018 bola lokalita navštívená, strom stále rástol aj s rakovinou na kmeni.

obrázok 6. Vývoj spracovanej náhodnej ťažby poškodenej fytopatogénnymi organizmami

Antropogénne činitele

Najvýznamnejšími z tejto skupiny sú imisie, ktoré sú však na úrovni predchádzajúcich rokov. škody sú spôsobované 
v okolí priemyselných závodov a ide zvyčajne o vážne dopady na lesné ekosystémy.

obrázok 7. Vývoj spracovanej náhodnej ťažby poškodenej antropogénnymi činiteľmi
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3 Fytopatogénne organizmy

Priemer z obdobia 1960 – 2014 (142 tis. m )
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Lineárny trend
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záver

V roku 2018 bol najvýznamnejším škodlivým činiteľom lykožrút smrekový na smreku. Kalamitný výskyt je na Kysuciach, 
Orave, v Turčianskej kotline a na Liptove. Podobná situácia je s podkôrnymi druhmi hmyzu na boroviciach na Záhorí. 
Ministerstvo pôdohospodárstva a spracovania dreva SR vydalo rozhodnutie, ktorým nariadilo postup spracovávania 
a evidencie kalamitnej hmoty.
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 • apvv-15-0531 Webová gis aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch slovenska,
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Lesy v česku zaujímají téměř 2,7 mil. ha (cca 34 % rozlohy státu). Kolem 55 % tvoří lesy státní, zbylých cca 45 % 
představují lesy obecní a soukromé. Složení současných lesních porostů je velmi vzdálené přirozenému stavu, zastou-
pení jehličnanů činí aktuálně kolem 70 % rozlohy lesa, zatímco v přirozených lesích by podle rekonstrukčních modelů 
jejich podíl odpovídal cca 30 % (byl by tedy právě opačný). české lesy tak patří k nejvíce pozměněným v rámci celé 
střední Evropy. Hlavní hospodářskou dřevinu v současnosti reprezentuje smrk ztepilý (picea abies), jehož zastoupení 
činí kolem 50 % (smrk je navíc ze značné části pěstován ve stanovištně nevhodných podmínkách a jeho porosty jsou 
proto ekologicky labilní). Evidovaná výše těžeb činí v česku v posledních letech kolem 16 mil. m3, přičemž např. v roce 
2016 bylo v souvislosti s nárůstem poškození lesa vytěženo zhruba 17,5 mil m3, na smrkovou hmotu z tohoto množ-
ství připadlo kolem 14 mil. m3. V poslední době v souvislosti s nárůstem poškození jehličnatých porostů abiotickými 
vlivy a biotickými činiteli prudce stoupá podíl nahodilých těžeb. V roce 2016 tyto těžby překročily 50 %, v roce 2017 
již dosáhly téměř 70 % a v roce 2018 lze očekávat, že jejich výše dosáhne či spíše dokonce přesáhne celý roční odvo-
zený etát. V době přípravy předkládaného příspěvku nemá LOS ještě k dispozici sumarizované údaje o rozsahu poško-
zení v hodnoceném roce, proto je nutné všechny prezentované údaje chápat jako kvalifikované odhady či dílčí bilance.  

povětrnostní podmínky

V průběhu roku 2017 došlo k mírnému obratu ve vývoji povětrnostních podmínek (teplota byla celostátně o cca 1,2 °C 
vyšší než dlouhodobý průměr, srážky dosáhly zhruba 100 % dlouhodobého normálu), byť opět panovaly výrazné rozdí-
ly mezi jednotlivými regiony česka a jejich chod byl celkově silně nevyrovnaný. V roce 2018 se však situace znovu vy-
hrotila, proto je možné uplynulý rok označit za zcela extrémní (v době přípravy rukopisu byly k dispozici údaje za mě-
síce I. – X., které prokazují, že teplota byla za toto období vyšší o 1,8 °C proti dlouhodobému průměru a srážky dosáhly 
pouze cca 80 % normálu). V ještě větší míře pak platilo, že projevy sucha byly velmi nerovnoměrné, a nejvíce zasáh-
ly doposud méně stresované regiony ve střední, východní a severní části západní poloviny státu (historického území 
čech). Jarní extrémní sucho a letní extrémní teploty tak dále zhoršily především vlastní fyziologický stav lesních poros-
tů a zvýšily jejich predispozici k napadení biotickými škodlivými činiteli, hlavně ze skupiny podkorního hmyzu (a také 
kořenových patogenů).          

Abiotické vlivy

Jak již bylo uvedeno, celková fyziologická kondice lesních porostů vykazuje v posledních letech velmi neuspokojivý 
stav. Jednotlivé druhy abiotických vlivů však nepůsobí se stejnou intenzitou. Platí to v první řadě pro poškození větrem, 
sněhem a námrazou, které zapříčinilo během ledna až listopadu poměrně nízký objem poškození, jež lze odhadnout ve výši 
cca 1,5 mil. m3 (jde tak o jednu z nejnižších hodnot v posledním desetiletí). Polomy byla více zasažena východní po-
lovina státu, především oblasti ve východních čechách a na severní Moravě a ve Slezsku. Naopak sucho způsobilo zá-
važné poškození, především v jehličnatých porostech, jeho přímé působení však bylo do značné míry „zastřeno“ souvi-
sejícím nárůstem napadení oslabených porostů podkorním hmyzem. Lze uvést, že na počátku vegetačního období pů-
sobilo v nižších polohách víceméně celoplošně, později se více diferencovalo a jeho dopad byl nejintenzivnější přede-
vším ve střední a severní části území, s určitou výjimkou nejzápadnějších regionů (části Plzeňského a Karlovarského 
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kraje). Bližší zájemce lze v této věci odkázat na portál: www.intersucho.cz, kde lze v týdenních intervalech nalézt celo-
státní mapy „sucha“ (resp. znázornění odchylek sucha od obvyklého stavu v letech 1960–2010) a učinit si tak před-
stavu o jeho rozsahu, intenzitě a vývoji v čase.

biotičtí činitelé

Dominantní skupinu, která ve všech ohledech již třetí rok zastiňuje působení všech ostatních, reprezentuje podkorní hmyz 
na jehličnatých dřevinách. S ohledem k zastoupení dřevin jde především o kůrovce na smrku a borovici. Výskyt kůrov-
ců na smrku v česku prudce narostl v roce 2015, kdy lesní hospodářství nedokázalo prostřednictvím opatření v ochra-
ně lesa adekvátně reagovat na následky velmi nepříznivého průběhu povětrnostních vlivů. Od té doby se situace po-
stupně zhoršuje, přičemž v roce 2018 dostala dynamika nárůstu přemnožení lýkožroutů na smrku nový impuls v podo-
bě další extrémní periody chodu povětrnostních podmínek. Průběh počasí v roce 2018 dramaticky oslabil smrkové po-
rosty a minimalizoval jejich schopnost bránit se napadení přemnožených lýkožroutů. Souběhem tohoto predispoziční-
ho vlivu s krajně nepříznivou socioekonomickou situací v celém odvětví lesního hospodářství (kritický nedostatek pra-
covních sil, cenový pád na trhu s dřevní hmotou, organizační problémy u státních lesů, vyplývající ze striktní aplikace 
modelu zadávání veřejných zakázek, etc.) došlo k bezprecedentní eskalaci kůrovcového napadení a vzniku velkoploš-
né kalamity, zasahující v přítomné době již značnou část lesů. Z pohledu vlastní ochrany lesa určitou roli sehrála rov-
něž skutečnost, že na kůrovcovém napadení se kromě dominantního lýkožrouta smrkového (ips typographus) podí-
lí – s regionálně diferencovanou intenzitou – rovněž obdobně agresivní lýkožrout severský (ips duplicatus), jehož tlu-
mení je obtížnější. Během roku také prudce narostla početnost lýkožrouta lesklého (pityogenes chalcographus), v sou-
vislostí s působením sucha. 

Vývoj kůrovcové kalamity ve smrkových porostech tak má v posledních letech historicky zcela nevídanou dyna-
miku: v roce 2015 byla registrována celková výše napadení kolem 2,1 mil. m3, v roce 2016 došlo ke zvýšení na cca
4,3 mil. m3, v roce 2017 byl zaznamenán další nárůst na 5,3 mil. m3 a v roce 2018 je odhadováno, že napadení vzros-
te na nejméně 15 mil. m3. Kalamita se tak dostává do fáze, kdy v řadě oblastí státu již došlo ze strany lesnického pro-
vozu ke ztrátě kontroly nad celkovou situací. Regionálně však stále platí, že rozsah napadení je výrazně územně dife-
rencován, více zasažena je oblast Moravy a Slezska, kde je i v současnosti evidováno kolem 70 % celostátního napa-
dení, přestože smrkové porosty zde tvoří pouze cca 35 % jejich celkové rozlohy. V čechách je nejvíce zasažen jihový-
chod, jih a jihozápad území, situace se však rychle zhoršuje i ve střední a severovýchodní části. Z pohledu hypsometric-
kého platí, že převaha napadených porostů se v celém státě (zatím) nachází v nadmořských výškách do 800 m, vlast-
ní horské polohy jsou doposud zasaženy méně. Pro bližší přehled o celkové situaci s kůrovcovým napadením ve smr-
kových porostech odkazujeme na existenci mapového podkladu, zpracovaného na základě analýzy družicových sním-
ků ze září 2018 (www.kurovcovamapa.cz).  

K prudkému zhoršení stavu došlo také u dalších jehličnatých dřevin, především pak u borovice lesní (pinus sylves-
tris), hlavně v oblasti jižní a jihozápadní Moravy a dále také ve středních a východních čechách. Napadení zde způso-
buje celá řada druhů podkorního hmyzu, na Moravě jde dominantně o lýkožrouta vrcholkového (ips acuminatus) a lý-
kožrouta borového (ips sexdentatus), v čechách se kromě l. vrcholkového jedná také o krasce borového (phaenops 
cyanea). V celostátním rozsahu jde o kalamitu reprezentující již stovky tis. m3, přičemž obranná opatření se prakticky 
neuskutečňují a škůdci se množí na většině lokalit zcela nekontrolovaně. Obdobně jsou na tom porosty modřínu opa-
davého (Larix decidua), kde v teplých oblastech dramaticky škodí lýkožrout modřínový (ips cembrae). Jedle bělokorá 
(abies alba), mající v česku aktuální zastoupení kolem 1 % (v přirozených lesích by ale její podíl měl činit 15 – 20 %), 
trpí v současnosti intenzivním napadením lýkožroutem prostředním (pityokteines spinidens), doplněným často výsky-
tem smoláka jedlového (pissodes piceae).      

Z hlediska výskytu listožravého hmyzu byl v roce 2018 zaznamenán vznik několika lokálních přemnožení, která na-
značují, že v budoucím období není vyloučen nástup rozsáhlejší gradační periody, podobně jako tomu bylo v 90. le-
tech minulého století, kdy po teplém a suchém období v první polovině desetiletí došlo ke vzniku přemnožení celé řady 
druhů, včetně obávané bekyně mnišky (Lymantria monacha). V první řadě je nutno zmínit bekyni velkohlavou (Lyman-
tria dispar), jejíž silné žíry a holožíry byly zaznamenány v rozsahu několika tis. ha, především v oblasti jižní Moravy a 
dále také ve středních čechách. Při tomto přemnožení bylo poprvé v historii v našich podmínkách pozorováno vícečet-
né napadení jehličnatých dřevin tímto druhem (smrku a borovice), a tento fenomén bude proto v následujících letech 
blíže zkoumán, vzhledem k možným konsekvencím v ochraně lesa. Na jihovýchodní Moravě (na Bzenecku) došlo v bo-
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rových porostech k překvapivému vzniku přemnožení sosnokaza borového (panolis flammea), a to na rozloze téměř
1 tis. ha (silné žíry vznikly na cca 200 – 300 ha) – k poslednímu přemnožení tohoto druhu došlo v českých zemích 
před téměř 80 lety! Narostl také výskyt některých dalších druhů listožravého hmyzu, např. obaleče dubového (tortrix 
viridana). Ze savého hmyzu je potřebné zmínit především otázku nárůstu škodlivosti korovnic na jedli (Dreyfusia spp.), 
napadajících především suchem oslabené mladší porosty. Z tzv. ostatního hmyzu pak alespoň regionálně důležitý výskyt 
chrousta maďalového (melolontha hippocastani), jehož škodlivost prudce narůstá v písčitých borových lokalitách tep-
lých oblastí (střední Polabí, dolní Pomoraví) a jehož tlumení je krajně obtížné vzhledem k praktické absenci účinných 
metod obrany. V posledních letech se také zvyšuje význam klikoroha borového (hylobius abietis), v souvislosti se vzni-
kem rozsáhlých kůrovcových kalamitních holin.

Z živočišných škůdců zbývá doplnit problematiku poškozování lesa zvěří, především spárkatou. U tohoto škodlivé-
ho činitele nejsou z území česka tradičně k dispozici bližší údaje o výši poškození, jeho význam je však mimo disku-
si nesmírně závažný, byť v současnosti poněkud zastíněný apokalyptickou kůrovcovou kalamitou. Lze očekávat, že 
v budoucích letech se tato otázka ještě dále vyhrotí, v souvislosti s naléhavou potřebou zalesňování vzniklých rozsáh-
lých kalamitních holin. Z pohledu ochrany lesa je zřejmé, že bez účinné redukce stavů spárkaté zvěře to prakticky ne-
bude možné.   

Mezi houbovými patogeny v roce 2018 zaujímaly vůdčí postavení kořenové hniloby působené václavkami (armillaria 
spp.), a to nejenom ve smrkových porostech, kde však bylo jejich škodlivé působení zdaleka nejvýznamnější. Z tzv. 
komplexních chorob je nutno v první řadě zmínit pokračující chřadnutí a odumírání borových porostů, na němž se spo-
lupodílí také houbové patogeny, především „novodobý“ patogen borovice lesní, kuželík borový (Diplodia sapinea). 
V uplynulém roce rovněž pokračovalo chřadnutí jasanů, především nekróza jasanu působená houbou hymenoscyphus 
fraxineus, a chřadnutí zapříčiněné původci kořenových hnilob (nejvyšší intenzitu toto poškození vykazovalo v nížinách, 
postupně se však šíří i do vyšších poloh). Na jihu a jihovýchodě území státu prudce narostlo odumírání dubových po-
rostů, vykazující rovněž komplexní charakter (kromě houbových patogenů ze skupiny tzv. endofytní mykoflóry a koře-
nových hnilob se na něm významnou měrou podílel také přemnožený podkorní hmyz). Panuje proto důvodná obava, že 
v nastupujících letech se bude rozsah chřadnutí a odumírání dubových porostů dále zvyšovat. V souvislosti panujícím 
teplotním a vláhovým stresem, resp. dlouhodobým oteplováním, se také zvyšuje lesnický význam parazitického jmelí 
(viscum spp.) a ochmetu evropského (Loranthus europaeus), u nichž dochází jak k rozšiřování výskytu, tak k nárůs-
tu poškození. Jako určitou zajímavost lze uvést, že podrobnější šetření stupně napadení smrkových porostů v oblasti 
Krušných hor houbovým patogenem kloubnatkou smrkovou (gemmamyces piceae), jakousi lokální „českou“ lesnic-
ko-fytopatologickou specialitou, provázející tamní náhradní porosty smrku pichlavého (picea pungens), prokázalo sice 
víceméně plošný výskyt patogena rovněž na smrku ztepilém, avšak v mnohem nižší intenzitě než u smrku pichlavého.     

výhled do roku 2019

Předpoklad vývoje zdravotního stavu lesa, resp. kůrovcové kalamity v roce 2019 je na základě výše uvedeného kraj-
ně nepříznivý. Pokud nezasáhne tzv. vyšší moc (cestou klimatického výkyvu opačného znaménka), je možno očekávat 
další nárůst napadení, a to prostřednictvím zvyšování počtu oblastí, kde se kůrovcové napadení bude prudce šířit a jeho 
dynamika zesílí (propukne tzv. fáze exponenciálního množení populace lýkožroutů). V případě pokračování podobné-
ho počasí jako bylo v roce 2018 i v příštím roce lze tak předpokládat rozsah napadení ve výši několika desítek mil. m3

smrkové hmoty (pesimistická varianta), v případě „normálního“ průběhu může být jeho výše obdobná jako v letošním 
roce (neutrální varianta), v případě žádoucího chladnějšího a deštivějšího průběhu počasí a uplatnění potřebných změn 
v přístupu k provádění opatření v ochraně lesa může dojít k částečné stabilizaci situace a snížení rozsahu napadení 
(optimistická varianta). Rok 2018 je možno charakterizovat jako období dosavadního vyvrcholení kůrovcové kalamity. 
Rozsah kalamity vyžaduje koncepční bezodkladnou intervenci státu v podobě účinných legislativních a finančních ná-
strojů, které umožní kůrovcovou gradaci v roce 2019 stabilizovat a v delším časovém horizontu snad i utlumit. Vzhle-
dem k prognózovanému vývoji počasí a dosavadnímu celospolečenskému vývoji  je však výhled do budoucích let zce-
la tristní a je potřebné počítat s dramatickou proměnou celého sektoru českého lesního hospodářství, doprovázenou 
vyvolanými sociálními, ekonomickými i environmentálními problémy, jež bude posléze nucena řešit celá společnost.    
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obrázek 1. Evidované smrkové kůrovcové těžby v letech 2000–2018 v česku (údaj za rok 2018 reprezentuje dostupný odhad)

obrázek 2. Evidovaný výskyt listožravého hmyzu v jehličnatých a listnatých porostech v letech 1990–2018 v česku (údaje za rok 2018 
reprezentují dostupný odhad)

obrázek 3. Letecký pohled na důsledky plošného napadení smrkových porostů podkorním hmyzem v oblasti s převažujícím státním vlastnictvím 
lesa (Slezsko, Bruntálsko, léto 2018)
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obrázek 4. Kůrovcová kalamita v obecních a soukromých lesích (Morava, Třebíčsko, červenec 2018) 

obrázek 5. Silné žíry bekyně velkohlavé na smrku (čechy, Zbraslavsko, červen 2018)

obrázek 6. Silné žíry a holožíry sosnokaza borového (Morava, Bzenecko, červen 2018)
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obrázek 7. Ohniskovité odumírání dubů „komplexního“ charakteru (Morava, Hustopečsko, květen 2018) 

obrázek 8. Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví vytěženého v roce 2017.
(Pozn.: LOS předpokládá, že situace v roce 2018 bude obdobná jako v roce 2017 s významným rozšířením v oblasti jihu a jihozápadě území)

Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Jan Liška, Ing. František Lorenc, Ph.D., Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D. 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady 136, 

1252 00  Jíloviště, e-mail: knizek@vulhm.cz
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Zdravotný stav smrekových porastov sa posledné roky výrazne zhoršil v celom stredoeurópskom regióne. Kombiná-
ciou viacerých nepriaznivých faktorov začala v roku 2014 silná gradácia podkôrneho hmyzu v smrečinách u nás aj 
v okolitých štátoch. Objem náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym hmyzom dosiahol už v roku 2017 rekordné hodnoty, 
no v roku 2018 dosiahne vo väčšine okolitých krajín historické maximá. Situácia sa už v mnohých prípadoch vymkla 
spod kontroly, v roku 2018 odhadujeme v stredoeurópskom regióne s objemom 40 mil. m3 spracovaného lykožrútové-
ho dreva. Na Slovensku odhadujeme objem vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmy-
zom v roku 2018 na hodnotu 4 mil. m3. Jedná sa o nové maximum, oproti roku 2017 je to nárast o 11 %. Z tohto obje-
mu pripadá na podkôrny hmyz na smreku približne 97%, podkôrnikovité na borovici predstavujú približne 2 % a zvyš-
né 1 % pripadá na ostatné druhy žijúce na iných drevinách. Z podkôrneho hmyzu na smreku pripadá 98 % na lykožrú-
ta smrekového, zvyšok tvorí objem napadnutý lykožrútom severským a lykožrútom lesklým. 

obrázok 1. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom na Slovensku za roky 1960 – 2018

Vetrové kalamity, obmedzovanie hospodárenia v chránených územiach, sucho spojené s vysokými teplotami, ne-
dostatočne vykonávaná ochrana lesa, sa stali spúšťačom gradácií podkôrneho hmyzu. Najmä extrémne sucho a tep-
lo vo vegetačných sezónach posledných rokov zapríčinili silné oslabenie smreka a na strane druhej urýchlili vývoj pod-
kôrneho hmyzu. Smrek je plytkokoreniaca drevina citlivá na vlahový deficit. Suchom oslabené smreky nedokážu vypro-
dukovať dostatočné množstvo živice na to aby odolali tlaku podkôrneho hmyzu. Ich obranný mechanizmus je oslabe-
ný a na jeho prekonanie postačí nálet menej ako 500 lykožrútov na jeden strom. Posledný rok sa objavili nové problé-
my súvisiace s nedostatkom pracovných síl v lesníctve, nízkym odbytom smrekového dreva a jeho nízkou cenou. Cena 
dosiahla historické minimá a smreková guľatina z náhodných ťažieb sa predáva za cenu nie nižšiu ako sú výrobné ná-
klady, ale za cenu nižšiu ako sú náklady na ťažbu a dopravu! Tento stav spôsobuje mnohým subjektom s vysokým za-
stúpením smreka veľké ekonomické problémy.

Z pomedzi päť okolitých štátov, kde patrí smrek medzi hlavné hospodárske dreviny, je na Slovensku zastúpenie 
smreka 23 % a plocha smrekových porastov dosahuje približne 460 tis. ha. Z tohto pohľadu patríme medzi štáty s niž-
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ším zastúpením smreka a celkovo s najnižšou plochou smrekových porastov. Najviac zastúpenou drevinou je v čes-
ku (48 %) a Rakúsku (46 %), najväčšiu plochu smrekových porastov majú v Nemecku (3 mil. ha). Najnižšie zastúpe-
nie smreka je v Poľsku (6,4 %), tu sa vyskytuje len v „regióne Karpaty“ a „regióne Sudety“, menšia časť sa vyskytu-
je na severovýchode štátu. 

Pri porovnaní štátov v stredoeurópskom regióne pozorujeme, že nárast objemu náhodných ťažieb spôsobených 
podkôrnym hmyzom začal v roku 2015. V roku 2018 dosiahol tento odhadovaný objem maximá vo všetkých kraji-
nách. Pri prepočte na 1 ha smrekových porastov dosiahol najviac v česku (9,2 m3/ha) a na Slovensku (8,7 m3/ha). 
Najnižší objem je odhadovaný v Rakúsku (3 m3/ha). V priebehu rokov 2006 – 2018 bol tento objem najvyšší na Slo-
vensku, s výnimkou roku 2018, kedy je najvyšší v čechách. V roku 2019 sa neočakáva výrazný pokles objemu, pre-
tože v porastoch zostane veľký objem nespracovanej hmoty naletenej podkôrnym hmyzom. Podmienky počasia výraz-
ne ovplyvnia objem prírastku kalamity v nasledujúcom roku, predovšetkým v 4. a 5. lesnom vegetačnom stupni, kde 
rastie smrek mimo svojho ekologického optima.  

obrázok 4. Objem náhodných ťažieb spôsobených podkôrnym hmyzom na jeden hektár smrekových porastov na Slovensku a v okolitých 
štátoch za roky 2010 – 2018 (rok 2018 je odhadovaný)

Najvyšší priemerný objem náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym hmyzom na 1 ha smrekových porastov za ob-
dobie 2010 – 2018 (9 rokov) bol evidovaný na Slovensku (4,6 m3/1 ha). Ostatné okolité krajiny evidovali za toto ob-
dobie objem 1,3 – 2,2 m3 na 1ha smrekových porastov. Priemerný objem všetkých menovaných štátov dosiahol v sle-
dovanom období hodnotu 2,3 m3/1 ha.
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obrázok 2. Zastúpenie smreka na Slovensku a v okolitých krajinách obrázok 3. Plocha smrekových porastov na Slovensku a v okolitých 
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obrázok 5. Priemerný objem náhodných ťažieb spôsobených podkôrnym hmyzom na jeden hektár smrekových porastov
za roky 2010 – 2018 (9 rokov)

V stredoeurópskom regióne sme dlhodobo krajinou s najvyšším objemom náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym 
hmyzom na 1 ha smrečín. Vplyvom opakujúcich sa vetrových kalamít, extrémne suchých a teplých vegetačných sezón, 
ďalšieho obmedzovania hospodárenia spojeného s ponechávaním nespracovanej kalamity nemožno očakávať na Slo-
vensku radikálne zlepšenie zdravotného stavu. Množstvo dreva ponechaného v bezzásahových územiach predurču-
je budúcnosť smrečín v celých dolinách na zánik. Pritom sa jedná o smrečiny rastúce vo svojom optime, v 6. a 7. les-
nom vegetačnom stupni. 

obrázok 6. Navrhované „hluchánie biotopy“ z južnej strany Kráľovej hole

V najbližších rokoch bude pokračovať gradácia podkôrneho hmyzu, s kulmináciou okolo roku 2019. Dôležité je 
poukázať na ďalšie faktory, ktoré situáciu v stredoeurópskom regióne negatívne ovplyvnia, najmä čo sa týka dopytu 
po smrekovej guľatine. Je to predovšetkým orkán Vaia, ktorý koncom októbra poškodil v Taliansku 20 mil. m3 a v su-
sednom Rakúsku ďalších 2 mil. m3 prevažne smrekového dreva. V škandinávii bolo zaznamenané tento rok najteplej-
šie a najsuchšie leto od začiatku meteorologických meraní. To môže odštartovať fyziologické oslabenie smrečín a spô-
sobiť začiatok gradácie lykožrúta smrekového v tejto oblasti, ktorú pokrývajú milióny hektárov smrekových porastov. 
Včasné, rýchle a dôsledné spracovanie a asanácia smrekového dreva naleteného podkôrnym hmyzom bude kľúčovým 
faktorom na zabránenie ďalšieho šírenia podkôrneho hmyzu v smrečinách. Priebeh kalamity môže významne ovplyvniť 
počasie, najmä počas vegetačnej sezóny, no to nevieme spoľahlivo predvídať. 
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Úvod

Pálenie zvyškov po ťažbe je jedna z technológií, ktorá sa využíva na prípravu plôch na zalesňovanie, likvidáciou nežia-
ducich horľavých látok vzniknutých po ťažbe a na zabezpečenie hygieny porastov.

Pálením sa po ťažbe likviduje nespracovateľná drevná hmota, ktorú nemôžeme zaradiť do jednotlivých tried sorti-
mentov dreva, alebo pre ktorú nie je vhodná žiadna technológia na jej ďalšie spracovanie. Ďalej drevná hmota, ktorá je 
pre značnú rozptýlenosť a nedostupnosť v teréne ohrozená abiotickými a biotickými škodcami.

Pálenie zvyškov po ťažbe podlieha dvom právnym predpisom – Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a podrobnosti upresňujúca vyhláška č. 121/2002 Z. z. Vyhláška MV SR o požiarnej pre-
vencii v znení neskorších predpisov. 

základné požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri spaľovaní zvyškov po ťažbe

písomný pokyn 

Pred spaľovaním štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, alebo jej zodpovedný zástupca, 
vydáva písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku po-
žiaru, a to „Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve“, a v zmysle § 3 a § 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v platnom znení v pokyne určuje a následne vykonáva tieto opatrenia: 

a) podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať (mimo jarného a dlhotrvajúceho 
sucha, teplého počasia, za priaznivých poveternostných podmienok, vlhké obdobie atď.),

b) zloženie a vybavenie protipožiarnych asistenčných hliadok (dopravný prostriedok, prostriedok spojenia, prostried-
ky na zdolávanie požiaru),

c) zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie požiaru (napr. sekeromotyka, hrabličky, lopaty, mala ručná píla alebo 
motorová píla, sekera, min. 2 ks ručné striekačky, voda),

d) osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej bezpečnosti (napr. osoba zod-
povedná za dodržanie podmienok spaľovania, vedúci protipožiarnej asistenčnej hliadky, osoba ktorej sa oznámi skon-
čenie spaľovania, osoby vykonávajúce kontrolu po skončení spaľovania, osoba tpo, ktorá vykonala odbornú prípra-
vu a poučenie zamestnancov),

e) obsah a rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky na zabezpečenie predmetnej činnos-
ti. (Vykonať v zmysle § 19 a § 23 vyhlášky 121/2002) a mal by byť súčasťou pokynu so záznamom o vykonaní od-
bornej prípravy,

f) obsah a rozsah školenia o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti. (Fyzické 
osoby poverené spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve po ťažbe sú školené o technologických postu-
poch spaľovania, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri spaľovaní, činnosti v prípade hroziaceho rozšírenia horenia 
na nežiaducu plochu, spôsob hasenia a oznámenia nebezpečia rozšírenia horenia. Taktiež boli školení o tom, že pred 
odchodom z pracoviska musí byť plocha po spaľovaní dôkladne uhasená a bez náznaku horenia, tlenia),

[ 48 ]
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g) spôsob a časový rozsah vykonávania kontroly dodržiavania podmienok protipožiarnej bezpečnosti určených pre 
jednotlivé činnosti. (Písomný záznam z dňa a hodiny kontroly s popisom stavu pracoviska po ukončení prác).

oznamovacia povinnosť

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania 
(150 alebo 112) miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti 
pri spaľovaní horľavých látok.

pracovná skupina a povinné pracovné vybavenie 

a) spaľovanie horľavých látok vzniknutých po ťažbe môže vykonávať pracovná skupina zložená najmenej z dvoch čle-
nov, z ktorých jeden je určený ako zodpovedná osoba. Táto zodpovedá za celkovú činnosť skupiny a dodržanie sta-
novených podmienok na spaľovanie,

b) fyzické osoby, ktoré sú v pracovnej skupine, musia mať absolvované školenie raz ročne najneskoršie pred zača-
tím spaľovania,

c) pracovná skupina by mala byť okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov vybavená pracovnými po-
môckami – pracovným náradím v počte najmenej 6 ks, ktoré plní aj funkciu požiarneho náradia, sekeromotyka ale-
bo motyka, alebo čakan, hrabličky, lopaty, malá ručná píla alebo motorová píla, sekera, podľa rozsahu spaľovania 
minimálne 2 ks, vhodné ručné striekačky, voda.

postup pri spaľovaní

a) Horľavé látky vzniknuté po ťažbe sa pred spaľovaním uhádžu na hromadu alebo podľa konfigurácie terénu do pá-
sov. Právna norma neurčuje rozmery hromád, ani pásov. Vhodné je uhádzať ich tak, aby najväčšia dĺžka nepreru-
šeného pásu, hromady, bola max. 5 m, výška pásu a hromady max 1,5 m. Medzery medzi pásmi alebo hromadami 
nesmú byť menšie ako 10 m, v prípade spaľovanej hromady alebo pásu.

b) Odporučenie mimo právnej normy: hromady, pásy sa môžu zapaľovať len do 12.00 hod. Osoby, ktoré vykonávajú 
spaľovanie uhadzujú horľavé látky vzniknuté po ťažbe z okraja do vnútra horiacej hromady a súčasne ohrabujú hra-
banku po obvode horiacej hromady smerom do ohňa. Osoby, ktoré vykonávajú spaľovanie počas spaľovania ne-
smú byť v čase spaľovania poverení plnením ďalších úloh, ktoré so spaľovaním nesúvisia.

c) Pred ukončením spaľovania vykoná zodpovedná osoba obchôdzku priestoru a zisťuje intenzitu dohárania hromád 
za účelom ukončenia spaľovania.

d) Po skončení pracovnej doby, ak pálenie zvyškov neskončilo, zostáva na mieste spaľovania protipožiarna asistenč-
ná hliadka.

zloženie, vybavenie a činnosť protipožiarnej asistenčnej hliadky (ppah), zabezpečenie prostriedkov 
na zdolávanie požiaru

a) protipožiarna asistenčná hliadka je najmenej dvojčlenná, z toho jeden člen, plní funkciu vedúceho hliadky, určuje 
sa pri zabezpečovaní odbornej prípravy,

b) odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky podľa § 23 vyhl. 121/2002 Z. z. zabezpečuje TPO,

c) za uloženie dokumentácie odbornej prípravy PPAH zodpovedá ten, pre koho sa odborná príprava vykonáva,

d) protipožiarna asistenčná hliadka je vybavená: protipožiarnym náradím, dopravným prostriedkom, prostriedkom 
spojenia,

e) protipožiarna asistenčná hliadka je prítomná počas celej doby spaľovania,

f) povinnosti členov protipožiarnej asistenčnej hliadky pri vykonávaní kontroly miesta spaľovania:
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f1) vedúci protipožiarnej asistenčnej hliadky:

 – dozerá na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku požiaru,

 – vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, 
zdolávanie požiaru a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

f1) členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky okrem povinnosti vedúceho hliadky  vykonávajú aj ďalšie úlohy:

 – v prípade vzniku požiaru ohlasujú udalosť a zabezpečujú privolanie pomoci alebo jednotky HaZZ, podieľajú 
sa na organizovaní požiarneho zásahu a jeho vykonávaní podľa pokynov veliteľa zásahu, 

 – uhadzujú a ohrabávajú horiace zvyšky smerom dovnútra horiacej hromady,  

 – pred ukončením činnosti vykonávajú obhliadku pracoviska a kontrolujú spaľované hromady, ak tieto horia 
plameňom a silne dohárajú vyžarovaním, hliadka pokračuje v činnosti, 

 – miesto spaľovania opúšťajú až vtedy, keď o tom rozhodne jej vedúci,

g) protipožiarna asistenčná hliadka ukončí svoju činnosť:

 – po dohorení hromád a vytvorení súvislého popolového povrchu a s jeho skontrolovaním čo uvedie v písom-
nom pokyne

h) za vybavenie protipožiarnej asistenčnej hliadky pracovným a požiarnym náradím zodpovedá ten, kto práce vyko-
náva a hliadku stavia.

obmedzujúce podmienky na spaľovanie

a) v čase vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov OR HaZZ sa spaľovanie nevykonáva,

b) v čase a po ňom ak vznikne na ploche požiar mimo spaľovaných hromád,

c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečen-
stvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým 
ústavom http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_dennemapy aj mimo času vyhláseného OR HaZZ,

d) spaľovať sa ďalej nesmie: pri veternom počasí, pod porastom. 

Sankcie pri nedodržaní právnych predpisov

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov podľa § 59 Krajské riaditeľstvo 
alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 298 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, kto-
rá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že

 – nezriadi protipožiarne hliadky a nezabezpečí odbornú prípravu ich členov podľa tohto zákona a predpisov vyda-
ných,

 – nezabezpečuje školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi a overovanie ich vedomostí,

 – nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo s hospodárením v lesoch plnenie opatrení 
na predchádzanie vzniku požiarov lesa podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej oso-
be – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že

 – nezabezpečí vykonávanie opatrení podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie na miestach so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku po-
žiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší po-
čet osôb,

 – nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení 
na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu (do 100 eur).
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piAdivky v dubinách brezovských kArpát 2016 
(lhc chtelnica) a náSledky žeru v rokoch 2017 a 2018
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Úvod

Medzi najvýznamnejších biotických škodcov na duboch (dub letný Quercus robur L., dub zimný Quercus petraea 
Liebl., dub cerový Quercus cerris L., dub plstnatý Quercus pubescens Willd.,) a iných hostiteľských drevinách (hrab 
obyčajný carpinus betulus L., acer spp. a ďalšie) patria piadivky: piadivka jesenná operophtera brumata L. a piadivka 
zimná Eranis defoliaria Cl. Oba druhy sa vyskytujú spoločne so zhodným biologickým vývojom s menším zastúpením 
piadivky jesennej. Nakoľko zastúpenie duba letného a zimného v rámci Slovenska predstavuje 10,5 % (Zelená správa 
2018) a lesoch Karpát až okolo 16 % (Všeobecná časť PSoL LHC Chtelnica 2013 – 2 022), je potrebné týmto biotic-
kým škodcom venovať patričnú pozornosť hlavne z dôvodu dopadu poškodenia korún stromov na zdravotný stav po-
rastov a následnú kvalitu drevnej hmoty, pri dosiahnutí kritických počtov v čase kontroly.

opis a bionómia škodcov

Piadivka jesenná operophtera brumata L., ako motýľ strednej veľkosti s typickým pohlavným dimorfizmom, samček 
s rozpätím krídel 23 – 35 mm (obr. 1), nelietavé samičky so zakrpatenými krídlami do 1/3 tela (obr. 2). Húsenica je 
svetložltozelená veľkosti 25 – 30 mm (obr. 3), ktoré sa pohybujú typickým vlnitým spôsobom. Rojenie prebieha kon-
com októbra a v novembri. Samičky lezú po kmeni do korún a kladú vajíčka na konáre. Vajíčka prezimujú a liahnutie 
a žer húseníc prebieha počas rašenia dubov a ostatných hostiteľských drevín. Kuklia sa koncom mája a v júni v zemi.

Piadivka zimná Eranis defoliaria Cl., podobne ako jesenná, sa vyznačuje typickým pohlavným dimorfizmom, kde sam-
ček dosahuje rozpätie svetlookrových až šedožltých krídel s dvoma výraznými priečnymi tmavšími pásikmi a malými 
tmavými škvrnami na predných a zadných krídlach 40 mm (obr. 4). Samičky sú bez krídiel žltohnedej až hnedo čiernej 
farby (obr. 5). Húsenice sú hnedé s pozdĺžnymi tmavými pásmi na vrchnej strane a dvoma žltými po bokoch tela (obr. 
6). Bionómia je rovnaká ako u predchádzajúceho druhu.

obrázok 1. obrázok 2. obrázok 3. 

[ 52 ]
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kontrola výskytu – monitoring

Kontrola výskytu piadiviek bola vykonaná štandardným predpísaným spôsobom na vyznačených vzorníkoch v lokali-
tách duba a cera na lepových pásoch. Použité boli lepidlá od firmy Fytofarm, s. r. o., CHEMSTOP EKOFIX a CHEMSTOP 
SPRAy. Ako ďaleko praktickejší sa jednoznačne javil CHEMSTOP SPRAy pre jeho spôsob aplikácie (jedno balenie na 
približne 25 – 30 vzorníkov) a potrebnú účinnosť počas celej doby kontroly. V týždenných intervaloch sa vykonávali 
sčítania samičiek, ich zapisovanie a následné odstraňovanie spolu s prilepenými samcami, v prípade potreby s obno-
vou lepového pásu. Po ukončení kontroly boli údaje zosumarizované a postúpene pre spracovanie , vyhodnotenie a pri-
jatie potrebných opatrení. Kritické počty sa pohybovali podľa jednotlivých vzorníkov od 0,33 do 0,79 samičiek oboch 
druhov na 1 cm lepového pásu. Následné v jarných mesiacoch bola vykonaná kontrola reálneho stavu škodcu na kont-
rolnom vzorníku (obr. 7 a 8), z ktorého boli odobraté a skontrolované vonkajšie vetvy a trusníkový vzorník (obr. 9), ako 
doplnok jarnej kontroly. Naviac vizuálnou kontrolou korún poškodených porastov bolo zistené poškodenie v rozsahu 
minimálne asi 30 % defoliáciou nie len dubov (obr. 10), ale aj ostatných drevín a to v podraste aj v hlavnej etáži. Táto 
skutočnosť bola potvrdená aj na základe terénnej pochôdzky zo dňa 28. 6. 2017 za prítomnosti zástupcov NLC – LOS 
B. štiavnica, Lesov SR, š. p. – GR, OZ Smolenice a pracovníkov lesníckej prevádzky v jednotlivých porastoch. Výsled-
ky boli zverejnené v materiáli NLC zo dňa 17. 7. 2017 (G/2017/7663) a dané na vedomie:

 – Lesy SR, š. p., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica

 – Lesy SR, š. p., OZ Smolenice, LS Dechtice

 – Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor

 – Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor

obrázok 4. obrázok 5. obrázok 6. 

obrázok 8. obrázok 7. obrázok 9. 

obrázok 11. obrázok 10. 
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zhodnotenie a porovnanie zistení v období 2014 – 2018 (2019) 

Vypracovaním tabuľky 1. (LHE za roky 2014 – 2018 a podklady pre rok 2019) sa dá konštatovať:

 – v rokoch 2014 – 2015 bol pomalý nárast spracovanej náhodnej ťažby, kde ale vonkajším zisťovaním neboli ziste-
né kritické počty pre obranné opatrenia,

 – rok 2016, kedy gradácia škodcov pokračovala, boli zistené ich kritické počty,

 – následnou kontrolou na jar 2017 boli tieto zistenia potvrdené a sledovala sa reakcia na stupeň poškodenia a po-
škodené jedince boli ponechané do ďalšieho obdobia,

 – záver roka 2017 a rok 2018 vyústil do množstva spracovanej náhodilej ťažby,

 – vyznačená ťažba na rok 2019 a priebežne monitorovanie postupu náhodnej ťažby v predmetných lokalitách signa-
lizujú postupné odumieranie následkom sekundárnych škodcov a vplyvov, napriek tomu, že v rokoch 2017 a 2018 
systém kontroly nezaznamenal kritické čísla pre obranný zásah,

 – máme zato, že i sucho posledných rokov napomáha k tomuto stavu, ale iba ako sekundárny prvok.

tabuľka 1. Vykonané náhodné ťažby LHC Chtelnica v rokoch 2014 – 2018 (listožravý hmyz)

Rok
m3/drevina

Spolu
HSLT

Poznámka
DZ CR 202 208 211 292 311

2014 190 43 341 — 41 282 11 7
2015 534 491 1 025 30 100 691 184 18
2016 1 176 458 1 634 3 54 1 278 232 67 Kritické počty
2017 401 461 862 21 49 322 10 — Nevykonané opatrenia
2018 5 933 642 6 575 43 1 034 5 269 11 218 Výsledok
2019 2 200

záver

Dub, ako naša ekonomicky najcennejšia a najžiadanejšia drevina si zasluhuje primeranú pozornosť, tak ako zo strany 
jeho ochrany proti všetkým škodcom, či už abiotickým, biotickým alebo antropogénnym, tak i zo strany lesníkov pri 
hospodárskych opatreniach pre dopestovanie najkvalitnejších sortimentov, kde ich cena voči rovnakej kvalite u ostat-
ných drevín je niekde inde.

literatúra

Novotný, J., Zúbrik, M. (ed.), 2000: Biotickí škodcovia lesov Slovenska. Lesnícka sekcia MP SR, Gerlach Slovakia, 
206 s.
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Posledné a doteraz najväčšie premnoženie mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L.) sme na Slovensku zaznamenali 
v rokoch 2003 – 2016, teda pred viac ako desiatimi rokmi. V rokoch 2013 – 2016 došlo k najväčšiemu premnoženiu 
škodcu od polovice minulého storočia. Od poslednej gradácie až do súčasnosti sa početnosť škodcu udržiavala na níz-
kej hladine.  

Podľa zistení pracovníkov Lesníckej ochranárskej služby (ďalej LOS) došlo v roku 2017 a najmä v roku 2018 k zvý-
šeniu početnosti tohoto významného škodcu listnatých porastov. Súčasný stav indikuje, že v máji a júni 2019 by mohlo 
dôjsť k úplnej defoliácii na asi 1 000 – 1 500 ha lesných porastov, pričom ohrozené sú prevažne porasty v západnej 
časti Slovenska od oblasti Levíc a Nitry až po Malé Karpaty. 

obrázok 1. Mníška veľkohlavá, vľavo samec, vpravo samica

mníška veľkohlavá

Mníška veľkohlavá je náš najvýznamnejší defoliátor listnatých porastov. škodca má tendenciu z času na čas radikálne 
zvyšovať svoju početnosť. Po 7 – 9 rokoch, keď sa vyskytuje na lokalite v celku ojedinelo až vzácne, začnú samičky 
produkovať väčšie množstvo potomstva. Hovoríme o vzniku gradácii. 

Našim územím prechádza severná hranica pravidelných gradácií. Ďalej na sever sú gradácie lokálne a vyskytujú 
sa v intervale 20 – 30 rokov. 

U nás žije tento škodca najmä v dubových a dubovo hrabových porastoch na juhozápadnom a južnom  Slovensku, 
ako aj na Východoslovenskej nížine. Najviac mu vyhovujú teplé, redšie porasty duba cerového. Húsenice sa môžu vy-
víjať aj na iných drevinách ako je topoľ, hrab, buk, čerešňa, jabloň, agát, javor a pod. Počas premnoženia konzumuje aj 
trávu a vie poškodiť aj poľnohospodárske kultúry obilnín. 

Gradácie na Slovensku zaznamenávame pravidelne. Od roku 1945 došlo k siedmym gradáciám, najsilnejšia bola 
gradácia v roku 2003 – 2006. škodca vtedy silne poškodil dubiny a topoľové porasty v okolí Nitry, Levíc, čifár, Palá-
rikova, Pezinka, Trebišova a na mnohých ďalších miestach. 
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obrázok 2. Húsenice po vyliahnutí niekoľko dní ostávajú na znáške až potom sa rozliezajú do okolia (vľavo). Dospelá húsenica
je pestro sfarbená, chlpatá (vpravo).

škodlivosť

žer sa na drevinách objavuje koncom mája a intenzita žeru vrcholí koncom júna. Väčšina drevín reaguje na stratu olis-
tenia tým, že ešte do jesene znovu vyraší a nasadí nové listy. Jednoročný žer obyčajne nemá výraznejší dopad na zdra-
votný stav porastov. Pri viac rokov sa opakujúcom poškodení (v kombinácii s extrémami počasia) dochádza k zníženiu 
vitality stromov a kumulácii stresu. časť oslabených stromov potom hynie následkom napadnutia sekundárnymi škod-
livými činiteľmi, predovšetkým podkôrnikom dubovým, krasoňom dvojbodý, fuzáčmi (Cerambycidae) alebo hubovými 
ochoreniami. Hynutie stromov sa vo zvýšenej miere objavuje zväčša jeden až dva roky po gradácii. 

Nezvratné následky môže mať defoliácia mladých výsadieb. Stromčeky do veku asi 5 rokov nemusia byť po holo-
žere schopné regenerácie a to najmä v prípade teplého a suchého leta. 

Premnoženie znamená aj isté hygienické riziko – vzniku alergií. Ak keď L. dispar nie je z tohto hľadiska tak nebez-
pečná ako príbuzné mníška zlatoritka a priadkovček dubový, môžu aj jej húsenice spôsobiť problémy. Jemné chĺpky 
húseníc sa pri dotyku odlamujú a môžu byť zdrojom alergickej reakcie.

bionómia

Mníška veľkohlavá je stredne veľký motýľ s rozpätím krídel 35 – 45 mm. Podobne ako väčšina zástupcov mníškovi-
tých vykazuje v dospelosti pohlavný dimorfizmus. Samček (obr. 1) je svetlo hnedý a má na hlave pár mohutných pero-
vitých tykadiel. Samička (obr. 1) je krémovo biela s jemnou okrovo hnedou kresbou. Na hlave má pár nitkovitých tyka-
diel. Napriek tomu, že má samička plne vyvinuté krídla, nevie lietať. Imága neprijímajú potravu. 

Húsenice sa liahnu na jar v čase rašenia dubov (obr. 2). Po vyliahnutí sa na mikrovláknach nechávajú unášať vet-
rom i na väčšie vzdialenosti. Toto je hlavný spôsob zväčšovania areálu (vzhľadom na nelietavosť samice). Húsenica 
(obr. 2) je v dospelosti veľká 4 – 5 cm, pokrytá ostrými brvami, sivo–modro–žltá s radom červených bradaviek a žltou, 
čierne mramorovanou hlavou. žije jednotlivo. žerie na listoch asi 60 dní a kuklí sa koncom júna a v júli na kmeni, lis-
toch alebo v podraste. Motýle sa liahnu v júli. Samce aktívne vyhľadávajú samičky. Nelietavé samičky sedia na kme-
ňoch stromov a vylučujú feromón aby tak prilákali samcov. Po spárení samička nakladie na kmeň stromu 300 – 800 
vajíčok na hromádku a pokryje ich okrovo sfarbenými chĺpkami z koncových článkov bruška. Takto uložená znáška, 
tzv. hubka, je na kmeni stromu dobre viditeľná (obr. 3). Prezimuje v štádiu vajíčka.
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obrázok 3. Vaječné znášky mníšky veľkohlavej na kmeňoch dubov

kontrola

Kontrola početnosti sa vykonáva podľa STN 48 2715. Najpoužívanejšou metódou kontroly je Turčekova metóda. Je za-
ložená na zistení počtu vaječných znášok na 100, náhodne vybraných stromoch v poraste a vypočítaním priemerného 
počtu znášok pripadajúcich na jeden kmeň. Metódu možno použiť od septembra do februára. Za kalamitný stav sa po-
važuje prekročenie hodnoty 2 znášky na jeden strom. 

Upozornenie: Na kmeni sa môžu nachádzať aj minuloročné znášky! Tie sa do výpočtu nesmú zarátať! Rátajú sa len nové znášky. 
Nové znášky sa dajú poznať tak, že majú sýtu, okrovú farbu a sú na dotyk tvrdé (plné vajíčok ľahko rozpoznateľných medzi prs-
tami). Staré znášky sú mäkké a dajú sa relatívne jemným pohybom prsta z kmeňa odstrániť (neobsahujú žiadne vajíčka) – je 
to len chumáč vatovitej hmoty. Po „preverení“ si veku vaječných znášok dotykom prsta na 5 – 6 kusoch nie je už potom prob-
lém rozpoznať vek znášok aj voľným okom z väčšej vzdialenosti.

obrana

Jediným účinným spôsobom ochrany porastov pred mníškou veľkohlavou je letecká aplikácia insekticídov. 

povinnosti obhospodarovateľa lesov v ochrane lesa

Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne a obranné opatrenia pred škodami spôsobenými škodlivý-
mi činiteľmi (§ 28 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch). Musí zabezpečiť zisťovanie škodlivých činiteľov a pri ich nadmer-
nom výskyte informovať o tom orgány štátnej správy a LOS (§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch).

Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonať preventívne opatrenia na zabránenie nadmerného rozšírenia škodlivého 
činiteľa (§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch) a pritom uprednostňovať šetrné postupy a prípravky na ochranu lesa 
(§ 28 ods. 1 písm. d) zákona o lesoch).

ochrana prírody a krajiny

Na leteckú aplikáciu chemických látok je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody (zákon 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny):
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 • v 1. stupni ochrany – § 12 písm. d)

 • v 2. stupni ochrany – § 13 ods. 2 písm. a)

Na let lietadlom je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody:

 • v 3. stupni ochrany – § 14 ods. 2 písm. d)

prípravky na ochranu rastlín

Na Slovensku je dovolené uvádzať na trh a používať len tie prípravky na ochranu rastlín, ktoré majú platnú autorizáciu 
(§ 8 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti). 

Tie prípravky, ktoré majú platnú autorizáciu, boli posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľno-
hospodárskym v Bratislave (ÚKSÚP) a odbornými pracoviskami:

 • Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave

 • Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach

 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku

 • Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave

 • Národné lesnícke centrum, Stredisko lesníckej ochranárskej služby v Banskej štiavnici

 • Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke

V zmysle § 25 zákona č. 405/2011 z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (MPRV SR) vestníkom raz ročne zverejňuje Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. V roku 
2018 bol zoznam vydaný a je uverejnený aj v elektronickej podobe na stránkach http://www.uksup.sk/orp-priprav-
ky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/, resp. sa k tomuto zoznamu dostanete aj cez www.los.sk v sekcii Rastlino-
lekárstvo.

tabuľka 1. Prehľad autorizovaných prípravkov, ktoré možno použiť k ochrane lesov pred poškodením mníškou veľkohlavou zo Zoznamu 
autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 2018

Plodina škodlivý organizmus Obchodný názov prípravku Účinná látka Dávka na ha
Lesné porasty Mníšky, obaľovače Biobit XL Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 1,5 – 4,0 l
Dub, lesné dreviny Mníška veľkohlavá Dimilin 48 SC Diflubenzuron 0,15 l
Lesné porasty Voľne žijúce húsenice motýľov Karate Zeon 5 CS Lambda-Cyhalothrin 0,2 – 0,3 l
Lesné porasty Voľne žijúce húsenice motýľov Trebon 30 EC Etofenprox 0,1 – 0,2 l
Lesné porasty Voľne žijúce húsenice motýľov Lambdol Lambda-Cyhalothrin 0,2 – 0,3 l

pomocné prípravy na ochranu rastlín

Aplikáciu pomocných prípravkov v ochrane lesa usmerňuje zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochra-
ne rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam pomocných prípravkov sa každoročne aktualizuje a vy-
dáva sa vo forme vestníka MPRV SR. Na zvýšenie účinnosti insekticídnych prípravkov je vhodné pridávať do postreko-
vej zmesi niektorý z povolených pomocných prípravkov na báze metylesteru repkového oleja a pod. (Istroekol, Mero 
Stefes, Tipo, Alimo a pod.). 

letecké aplikácie

Letecké aplikácie prípravkov na ochranu rastlín usmerňuje:

 • § 31 zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a 

 • Vyhláška MPRV SR č. 490/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postu-
poch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej 
aplikácie.

žiadateľ (obhospodarovateľ) žiada o povolenie „leteckej aplikácie“ 
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 • Prípravkov na ochranu rastlín

 • Pomocných prípravkov

Vzor žiadosti pre leteckú aplikáciu v 1. stupni ochrany prírody je súčasťou metodického pokynu ÚKSÚP-u č. 1/2018 
dostupný na internetových stránkach ÚKSÚP-u a tiež súčasťou Usmernenia LOS – Usmernenie LOS proti kalamitné-
mu premnoženiu mníšky veľkohlavej v roku 2019. Postup žiadateľa (obhospodarovateľa lesa) je uvedený aj v materi-
áli „Metodický pokyn ÚKSÚP č. 1/2018 – Postup povoľovania leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín a po-
mocných prípravkov v ochrane rastlín v 1. stupni ochrany prírody a krajiny“ a je zverejnený na stránkach ÚKSÚP-u  
http://www.uksup.sk/download.php?fid=4498.

Adresa na zasielanie žiadosti o povolenie leteckej aplikácie je:

Pre aplikáciu v 2. a vyššom stupni ochrany prírody sa žiadosť o leteckú aplikáciu posiela už iba príslušnému okres-
nému úradu (ÚKSÚPu už nie) § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. Vzor žiadosti pre 2. a vyšší stupeň ochra-
ny prírody nie je jednotne spracovaný a je potrebné sa dohodnúť s príslušným okresným úradom, v akej forme túto 
žiadosť požaduje. 

LOS Banská štiavnica a ÚKSÚP Bratislava odporúča žiadateľom žiadať o povolenie leteckej aplikácie v každom 
stupni ochrany, okrem pre leteckú aplikáciu autorizovaného prípravku Karate Zeon 5 CS, aj prípravky ako sú Biobit XL 
a Dimilin 48 SC, ktoré nie sú autorizované pre letecké aplikácie. ÚKSÚP ako aj orgány ochrany prírody majú právne 
možnosti s leteckou aplikáciou takýchto prípravkov súhlasiť. 

Do žiadosti sa uvádza aj firma, ktorá to bude aplikovať, takže najprv treba vykonať verejné obstarávanie na letec-
kú firmu, víťaz sa potom píše do žiadosti o leteckú aplikáciu.

POZOR! O akúkoľvek leteckú aplikáciu musí subjekt požiadať, v prvom stupni ochrany prírody ÚKSÚP a v druhom 
a vyššom stupni príslušný okresný úrad životného prostredia!!! Ani Karate Zeon 5 CS či pomocná látka (metylester rep-
kového oleja) sa nesmie aplikovať bez príslušného rozhodnutia! 

stanovisko los k insekticídnym prípravkom a ich dávkam registrovaným pre boj s mníškou 
veľkohlavou

Prípravky na ochranu rastlín povolené na leteckú aplikáciu sú uvedené v Zoznam autorizovaných prípravkov na ochra-
nu rastlín 2018 (kapitola 4 Letecká aplikácia – s. 293). Pre leteckú aplikáciu proti mníške veľkohlavej je autorizova-
ný len Karate Zeon 5 CS. ÚKSÚP má však možnosť pri povoľovaní prípravku postupovať aj podľa vyhlášky MPRV SR 
č. 488/2011 a tak aj ostatné prípravky autorizované na ochranu pred mníškou veľkohlavou (Biobit XL, Dimilin 48 SC…) 
môžu byť aplikované letecky, ak je ich použitie povolené ÚKSUP-om. Obhospodarovateľ musí požiadať ÚKSÚP (vzor žia-
dosti je v Prílohe č. 1 k vyhláške č. 490/2011 Z. z.) a získať od neho súhlas na použitie takéhoto prípravku.

Lesníckou ochranárskou službou odporúčané prípravky pre aplikáciu v roku 2019 

Pri výbere a návrhu prípravkov sme za hlavné kritériá považovali ich vplyv na ekosystém, selektivitu, účinnosť a sa-
mozrejme sme brali do úvahy aj platnosť ich registrácie pre tohto škodcu. Všetky odporúčané prípravky sú požerové 
(účinkujú až po ich konzumácii húsenicou škodcu). Prípravky patria do troch skupín – biologické (Biobit XL), rastové 
regulátory (Dimilin 48 SC) a syntetické pyretroidy (Karate Zeon 5 CS). štvrtou skupinou sú prímesi, v tomto prípade 
sa navrhuje použiť Istroekol – repkový olej, ktorý sa používa pri leteckej aplikácii retardátorov rastu na zlepšenie pri-
ľnavosti prípravku na list stromu.

 
ÚKSÚP – Odbor ochrany rastlín 
Ing. Jaroslav Franko 
nám. Sv. Anny 7 
911 01 Trenčín
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Biobit XL

Jedná sa o biologický prípravok na báze baktérie Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Aktívna, živá baktéria je stabilizo-
vaná v špeciálnej formulácii, ktorá jej dovoľuje prežiť obdobie skladovania, transportu a aplikácie. Po aplikácii príprav-
ku sa baktéria stáva aktívna až v tráviacom trakte húsenice škodcu. Prípravok je čisto biologický a nezanecháva v prí-
rode žiadne rezídua. Je vysoko selektívny na húsenice motýľov. Imága hmyzu ako aj larvy iných radov hmyzu zostáva-
jú nezasiahnuté. Môže tak prežiť prakticky celé spektrum polyfágnych druhov prirodzených nepriateľov škodcu. Prípra-
vok nie je účinný ani voči teplokrvným živočíchom. K úhynu dochádza pár dní po konzumácii.

LOS považujeme tento prípravok za veľmi vhodný pre použitie v boji so škodcom, najmä v oblastiach s vyššou pri-
oritou ochrany biodiverzity. Prípravok nemá podľa platnej legislatívy povolenie pre leteckú aplikáciu a preto ho bude 
možné použiť len v prípade udelenia súhlasu ÚKSUP-om, resp. okresným úradom.

Dimilin 48 SC

Rastový regulátor, činná látka diflubenzuron. Táto látka bráni tvorbe chitínu, jednej zo základných stavebných látok 
hmyzieho tela. Po konzumácii húsenicou táto nie je schopná vytvoriť si novú pokožku. K úhynu húsenice dochádza 
v priebehu pár dní po konzumácii tak, že sa húsenica prakticky „udusí“ v starej pokožke. Prípravky patria do skupiny 
prípravkov označovaných aj ako „bio–technologické“ alebo ako „retardátory rastu“ alebo „inhibítory tvorby chitínu“. 
V prírode zanechávajú minimálne rezídua a sú selektívne na larvy hmyzu.

LOS považujeme tento prípravok za veľmi vhodný pre použitie v boji so škodcom. Prípravok nemá podľa platnej le-
gislatívy povolenie pre leteckú aplikáciu a preto ho bude možné použiť len v prípade udelenia súhlasu ÚKSUPom resp. 
okresným úradom.

Karate Zeon 5 CS

Tento prípravok na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyrethroidov. 
Účinná látka lambda-cyhalothrin rýchlo preniká do kutikuly hmyzu a spôsobuje narušenie nervového systému zasaho-
vaním do sodíkových kanálov čím dochádza k rýchlemu úhynu hmyzu. V priebehu niekoľkých minút dochádza k dezo-
rientácií a zastaveniu žeru, nasleduje ochrnutie a úhyn hmyzu. Je neselektívny, účinný na všetky druhy hmyzu a všet-
ky vývojové štádiá.

LOS považujeme tento prípravok za vhodný pre použitie v boji so škodcom, najmä v oblastiach bez priority ochra-
ny biodiverzity. Prípravok má podľa platnej legislatívy povolenie pre leteckú aplikáciu. 

Istroekol

Metylester repkového oleja ako prímes (pomocná látka) pri leteckom ošetrení. Nemá negatívny účinok na hmyz ani 
na rastliny. O leteckú aplikáciu pomocného prípravku je potrebné žiadať ÚKSÚP, resp. okresný úrad.

tabuľka 2. Odporúčané prípravky a ich dávky pre letecké aplikácie v roku 2019 

Letecká aplikácia metódou ULV (údaje sú v l/ha) Letecká aplikácia „klasickou“ metódou (údaje sú v l/ha)
Prípravok Dávka Prímes# Voda Celkom* Prípravok Dávka Prímes# Voda Celkom*
Biobit XL 3,5 l — 0,8 l 4,3 l Biobit XL 3,5 l — 96,5 l 100 l
Dimilin 48 SC 0,15 l 1 l 3,15 l 4,3 l Dimilin 48 SC 0,15 l 1 l 98,85 100 l
Karate Zeon 5 CS 0,25 l 1 l 3,05 l 4,3 l Karate Zeon 5 CS 0,25 l 1 l 98,75 100 l

Vysvetlivky: * celkový objem postrekovej suspenzie na 1 ha,  # repkový olej.

Navrhovaný postup pre rok 2019

Aby bolo možné detailne zmapovať situáciu v rámci Slovenska a následne v dostatočnom predstihu plánovať systém 
obranných opatrení s cieľom zabrániť vzniku škôd v roku 2019 LOS navrhuje: 

 • Prostredníctvom Pozemkových a lesných odborov okresných úradov informovať čo najskôr vlastníkov a užívateľov 
lesov v rizikových regiónoch (obr. 3) o nebezpečenstve premnoženia mníšky veľkohlavej v roku 2019. 

 • Upozorniť subjekty na ich povinnosť „zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých činiteľov a nimi 
spôsobeného poškodenia lesa; pri ich nadmernom výskyte bezodkladne informovať orgán štátnej správy lesné-
ho hospodárstva a orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (LOS)“ (§ 28 od. 1a) a 1b) zákona NR SR č. 
326/2005 Z. z. o lesoch.
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 • Nariadiť subjektom obhospodarujúcim neštátne lesy v rizikových okresoch, aby  prostredníctvom OLH v čo najkrat-
šom čase zistili početnosť škodcu v cerových, dubových a zmiešaných porastoch (v každom lesnom komplexe so 
zastúpením duba a cera nad 50 %, a to najmä v porastoch slt. carpineto-Quercetum a v dubovo hrabových poras-
toch a topoľových plantážach). Postupovať podľa STN 48 2715 a na zistenie početnosti použiť Turčekovu metódu. 
Subjekty obhospodarujúce lesy štátne vykonajú takéto zisťovanie vo vlastnej réžii. 

 • Na mapovanie situácie využiť internetový nástroj na stránke http://www.los.sk/mm kde zaznamenať zistené výsledky 
čo najskôr, najneskoršie však do konca januára 2019. 

 • stredisko los zosumarizuje získané podklady a informáciu predloží na Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dre-
va MPRV SR podľa pokynov ministerstva. Na základe výsledkov monitoringu LOS pripraví návrh ďalších opatrení.  

Žiadosti a súhlasy

 g ÚksÚP Bratislava. V 1. stupni ochrany prírody, podľa zákona 543 č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zne-
ní neskorších predpisov. Vzor žiadosti Metodický pokyn ÚKSÚP č. 1/2018“ – na konci usmernenia). Súhlas sa vy-
dáva na leteckú aplikáciu: preto je potrebné podať žiadosť na realizáciu leteckých ošetrení vždy, bez rozdielu aký 
prípravok (resp. pomocná látka) sa budú používať. 

 g Okresný úrad životného prostredia. V 2. a vyššom stupni ochrany prírody, podľa zákona 543 č. 543/2002 Z. z. o ochra-
ne prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Súhlas je potrebný vždy, bez rozdielu aký prípravok (resp. po-
mocná látka) sa budú používať.

 g Informovať obec o termíne aplikácie a zabezpečiť vyznačenie priestoru, kde sa bude aplikovať.

obrázok 4. Okresy, v ktorých odporúčame vykonať monitoring výskytu mníšky veľkohlavej Turčekovou metódou

poďakovanie

tento článok vznikol vďaka podpore v rámci op výskum a vývoj pre projekty: „prognosticko-informačné systémy pre zvýšenie 
efektívnosti manažmentu lesa“ (ITMS: 26220220109) a „Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových 
štádií“ (ITMS: 26220220120) spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tento článok vznikol tiež 
vďaka podpore z projektov „apvv-0707-12 výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj zdravotného stavu lesov 
slovenska“, „apvv-14-0567 informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a urbánnom prostredí“, „apvv-15-
0531 Webová gis aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch slovenska“, „apvv-15-0348 nové metódy v in-
tegrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb“ a „Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slo-
venského lesníctva – sLov-LEs“, projekt financovaný z rozpočtovej kapitoly mprv sr (prvok 08v0301).

© Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica, 2018
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mníška veľkohlavá

Mníška veľkohlavá Lymantria dispar (L., 1758), patrí do radu Lepidoptera, čeľaď Erebidae, podčeľaď Lymantriinae, kto-
rá je u nás zastúpená 15 druhmi (Pastorális et al. 2013).

Areál jej rozšírenia zaberá celú Európu okrem severských štátov a írska, severnú Afriku a naprieč áziou sa tiahne 
až k Japonsku a východnej číne. Roku 1869 bola zavlečená do USA neďaleko Bostonu odkiaľ svoj areál výskytu stá-
le rozširuje.

Húsenice mníšky veľkohlavej sú širokými polyfágmi. V našich podmienkach patria k najviac poškodzovaným dru-
hom: Quercus cerris L., Quercus petraea Matt., Quercus robur L., Quercus rubra L. tilia cordata Mill., populus spp. 
a salix spp.

Populácia L. dispar sa vyznačuje veľmi radikálnymi medzigeneračnými zmenami. Tieto zmeny v počte jedincov pri-
padajúcich na jednotku plochy nazývame populačnou dynamikou. Prvé zmienky o výskyte gradácií z nášho územia 
siahajú až do minulého storočia.

škodca spôsobuje defoliáciu stromov v období konca mája – jún. Poškodenie môže mať negatívny dopad na sta-
bilitu porastov. 

Entomophaga maimaiga

E. maimaiga je vysoko virulentný, hubový patogén, ktorý patrí do druhového komplexu Entomophaga aulicae. Na zá-
klade 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 svoj-
ho hostiteľa dokáže využívať takmer výlučne len mníšku veľkohlavú. E. maimaiga bola opísaná a izolovaná ako prirod-
zený nepriateľ mníšky veľkohlavej v centrálnej oblasti ostrova Honšú v Japonsku. Prirodzený areál rozšírenia tohto dru-
hu zahŕňa Japonsko, Tichomorskú oblasť číny, Južnú Kóreu, ďaleký východ Ruska a pravdepodobne Indiu. 

E. maimaiga bola na Slovensku prvýkrát zistená až v roku 2013, pričom nie je možné vylúčiť, že sa na Slovensku 
vyskytovala už dlhšiu dobu (Zúbrik et al. 2014, 2016). Naše ďalšie experimenty potvrdili výskyt E. maimaiga na väč-
šine územia Slovenska (Zúbrik et al. 2018a). Z našich výsledkov ďalej vyplýva, že huba je zatiaľ na území Slovenska 
rozšírená nerovnomerne. E. maimaiga žije skryto, môže dlhodobo prežívať v štádiu spiacej spóry až do doby, kým sa 
neobjaví mníška veľkohlavá. Preto sa jej výskyt aj na ďalších lokalitách javí ako vysoko pravdepodobný. Huba je mi-
moriadne druhovo špecifická a napáda takmer výlučne larvy mníšky veľkohlavej (Zúbrik et al. 2018b). Neexistujú teda 
žiadne ekologické ani legislatívne prekážky, ktoré by bránili ďalšiemu zámernému, umelému rozširovaniu tohoto dru-
hu v rámci Slovenska. 

Jej veľký potenciál pre použitie v bioregulácii mníšky veľkohlavej vychádza najmä zo skutočnosti, že je hostiteľsky 
veľmi špecifická a ako svojho hostiteľa dokáže využívať takmer výlučne len mníšku veľkohlavú. Platí ako v USA tak aj 
v Európe (Hájek et al. 1996, Zúbrik et al. 2018b). 
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integrovaná ochrana lesa proti mníške veľkohlavej

Pod pojmom integrovaná ochrana rozumieme také obhospodarovanie lesných porastov ktoré ich udrží dlhodobo/tr-
valo nie bez prítomnosti škodcu ale bez jeho škodlivého pôsobenia (bez toho aby škodca prekročil prah hospodárskej 
škodlivosti). 

V praxi sa integrované ochrana porastov zabezpečuje v troch fázach, v prevencii, kontrole a v priamom boji so 
škodcom.

prevencia (ochrana)

Zahŕňa všetky činnosti vykonávané v lese od zakladania porastu až po obnovnú ťažbu. Všetky tieto činnosti sa musia 
realizovať takým spôsobom aby zohľadňovali existenciu škodcov nich, vnímali ich nároky a rizika, ktoré s tým súvisia. 
žiadna hospodárska činnosť vykonávaná v lesnom poraste (v ktorom sa mníška veľkohlavá prirodzene vyskytuje) po-
čas celého jeho života nesmie žiadnym spôsobom zvyšovať riziko premnoženia škodcu. 

Prevencia sa začína už nákupom zdravých sadeníc a ich vysadením na vhodné stanovište vhodným spôsobom. 
Tam je základ vzniku zdravého, vitálneho porastu, ktorý dokáže lepšie odolávať krátkodobému stresu ako porast za-
ložený z chorých sadeníc na nevhodnom stanovišti, ktorý bude prirodzene náchylný na napadnutie napríklad hubový-
mi ochoreniami. Premnoženie mníšky veľkohlavej v zdravom, vitálnom poraste spôsobí len minimálne škody a porast 
rýchlo regeneruje. 

Prevencia pokračuje vo výchove, odstraňovaní chorých a škodcami napadnutých stromov, neponechávaním 
zvyškov po ťažbe a vykonávaním všetkých ostatných činnosti bez zbytočného zvyšovania rizika oslabenia porastu 
a zvýšenia rizika premnoženia škodcov.

V rámci ochrany porastov je možné využiť aj biologické metódy (priame a nepriame), ktorých cieľom je dlhodobé 
udržanie škodcu pod prahom hospodárskej škodlivosti. Nejde teda o okamžité zníženie početnosti škodcu krátkodo-
bom horizonte ako je tomu v prípade obrany.

V našich podmienkach je možné v rámci nepriamej biologickej ochrany podporiť výskyt prirodzených nepriateľov 
mníšky veľkohlavej, ktorými sú najmä parazitoidy. Medzi hlavné parazitoidy mníšky veľkohlavej patria zástupcovia če-
ľade Ichneumonidae – lumky, Braconidae – lumčíky (z radu Hymenoptera), Tachinidae – bystruše (z radu Diptera) a oje-
dinele aj zástupcovia iných čeľadí – Sarcophagidae, Chalcididae, Euphelmididae. Imága väčšiny týchto druhov potrebu-
jú pre svoj život lesné spoločenstvá s dostatkom prirodzenej potravy. živia sa nektárom kvetov a tak prítomnosť ma-
lých lúčok či remízok s pestrou bylinnou vegetáciou podporuje ich výskyt. 

V rámci priamej biologickej ochrany – introdukcie je možné využiť introdukciu niektorého prirodzeného nepriate-
ľa mníšky veľkohlavej z komplexu jej prirodzených nepriateľov. Introdukcia – jedná sa o vypúšťanie malého množstva 
jedincov vybraného druhu na území, v ktorom sa doteraz nevyskytoval. Cieľom je jeho trvalé udomácnenie v bioregu-
lačnom spektre hostiteľa. Z minulosti máme informácie, že sa u nás za týmto účelom vysadil druh ooencyrtus kuvan-
ae (Hymenoptera), ktorý pochádza z východnej ázie. U nás bol introdukovaný v rokoch 1960 – 1965 (čapek 1971). 
Druh sa u nás udomácnil a patrí dnes k prirodzenému spektru regulátorov mníšky veľkohlavej na našom území (Zúb-
rik, Novotný 1997).

E. maimaiga ponúka rozšírenie možností umelej regulácie škodcu. Introdukcia sa musí uskutočniť na lokalitách, 
ktoré spĺňajú požiadavky kladené na introdukovaný organizmus vzhľadom na bionomické zvláštnosti jednotlivých dru-
hov. 

Vlhkosť a teplota sú limitujúce pre úspešné klíčenie a šírenie infekcie v populácii mníšky veľkohlavej.

Vzťah medzi aktivitou E. maimaiga a vlhkosťou: 

 – čím vlhkejšie, tým viac azygospór vznikne,

 – produkcia konídií a ich emisia narastá so stúpajúcou relatívnou vlhkosťou, 

 – hustota konídií vo vzduchu je vyššia čím vyššia je vlhkosť alebo po daždi, 

 – infekcia azygospórami je vyššia vo vlhkom počasí. 
Odporúčaný postup ďalšej umelej introdukcie:
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1. Nájsť lokalitu s vysokou početnosť mníšky veľkohlavej v ktorej došlo v období máj – jún daného roku k silné-
mu napadnutiu húseníc mníšky veľkohlavej hubou E. maimaiga. Húsenice napadnuté hubou sa poznajú podľa 
toho, že sú vysušené a sú prichytené na kmene stromov s roztiahnutými ponôžkami. 

2. V októbri daného roku navštíviť vybranú lokalitu a odobrať pôdu z hĺbky do 10 cm a do vzdialenosti 20 cm 
od päty kmeňa stromov. Pôdu odobrať minimálne z 10 stromov v množstve asi 1 kg na strom. Následne pôdu 
(asi 10 kg) zmiešať aby sa vytvorila homogénna vzorka. V prípade, že sa na kmeňoch stromov nachádzajú ešte 
suché larvy škodcu (infikované E. maimaiga), tieto zozbierať a pridať do vzorky pôdy. Na odber vybrať také 
stromy, na ktorých sa vo zvýšenej miere nachádzali počas jarnej návštevy lokality kadávery škodcu, prejavuj-
úce známky infekcie druhom E. maimaiga. 

3. Vybrať vhodnú lokalitu na introdukciu E. maimaiga do nového prostredia. 

a. Ukázalo sa, že v našich podmienkach sú pre introdukciu E. maimaiga celkovo najvhodnejšie staršie du-
bové porasty, pričom je výhodné ak sú s prevahou duba cerového.

b. Vybrať plochy s vyššou početnosťou mníšky veľkohlavej – viac ako 1,5 – 2 znášky na strom. 

3. Odobranú vzorku pôdy spolu s mŕtvymi húsenicami skladovať krátkodobo pri vonkajšej teplote alebo lepšie pri 
teplote od 10 °C do 15 °C vo vzdušnom obale (chránenú pred dažďom) a čo najskôr ju vyložiť na novú lokalitu. 
Na novej lokalite vybrať 5 – 10 stromov stojacich v kruhu s priemerom asi 10 m. Po očistení okolia päty kme-
ňov vybraných stromov od lístia a kameňov, do vzdialenosti asi 10 cm od kmeňa, vysypať na pripravené mies-
to zeminu (1 – 2 kg na strom) obsahujúcu spóry huby E. maimaiga.

4. Stromy v poraste označiť. 

5. V termíne od 1. apríla nasledujúceho roku v týždňových intervaloch polievať bázu označených stromov 4 l vody 
(dávka na jeden strom). Stromy polievať 6 týždňov (v týždňovom intervale).

kontrola

Kontrola početnosti sa vykonáva podľa STN 48 2715. Najpoužívanejšou metódou kontroly je Turčekova metóda. Je za-
ložená na zistení počtu vaječných znášok na 100, náhodne vybraných stromoch v poraste a vypočítaním priemerné-
ho počtu znášok pripadajúcich na jeden kmeň. Metódu možno použiť od septembra do februára. Za kalamitný stav sa 
považuje prekročenie hodnoty 2 znášky na jeden strom. V porastoch so zníženou vitalitou odporúča vykonať obranný 
zásah aj pri nižších hodnotách populačnej hustoty (od 0,5 – 1,9 znášky na kmeň), aby nedochádzalo k ich ďalšiemu 
oslabovaniu. Kontrola by mala byť realizovaná každoročne aspoň vo vybraných porastoch. Môže sa tak predísť tomu, 
že náhle zvýšenie početnosti škodcu ujde pozornosti vlastníka či obhospodarovateľa lesa. 

obrana

Jediným účinným spôsobom priamej obrany porastov pred mníškou veľkohlavou je letecká aplikácia insekticídov. 

Môže sa realizovať použitím chemických, biochemických alebo biologických prípravkov. Cieľom priamej obrany 
je zníženie početnosti škodcu pod prah hospodárskej škodlivosti v krátkodobom horizonte, zväčša v priebehu niekoľ-
kých dní. 

Chemické, resp. biotechnické prípravky 
Registrované prípravky musia spĺňať všetky, podmienky stanovené zákonom na európskej a národnej úrovni, aby moh-
li byť registrované pre použitie v lesoch. LOS vydala stanovisko k použitiu prípravkov v Usmernení č. z roku 2018.

Biologické prípravky
Prirodzený bioregulačný komplex tvoria patogény, parazitoidy a predátory. Viacero druhov prirodzených nepriateľov sa 
dnes používa v biologickom boji so škodcom. 

 • npv – nukleárna polyedria. Jej pôvodcom je vírus Borrelina reprimens Holm. Uhynuté húsenice visia prichyte-
né o podklad najčastejšie v tvare obráteného V. Ich telo je naplnené tmavou tekutinou a nadobúda tvar kvapky. 
Po pretrhnutí krehkej pokožky tekutina vyteká a po usadení na listoch rastlín a následnom skonzumovaní inou hú-
senicou sa nákaza rozširuje. životnosť vírusov v prírode je 10 – 20 rokov. Najviac je postihovaný 3., 4. a 5. instar.
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 • NPV našiel široké uplatnenie v priamom biologickom boji. Bol a je izolovaný z hromadných chovov húseníc a bol 
formulovaný do biologických prípravkov a úspešne testovaný a použitý v laboratórnych aj terénnych podmienkach

 • Bacillus thuringiensis pôsobí ako patogén iba na larvy motýlích škodcov. Húsenice hynú v podobnej polohe ako 
u NPV, nevytvárajú však typicky kvapkovitý tvar. Dnes je tento patogén často používaný v obrane proti L. dispar. 
V minulosti sa tento patogén aj nás často používal pri leteckých aplikáciách.

Vykonanie obranných opatrení na celej napadnutej výmere môže komplikovať finančná náročnosť leteckých apli-
kácií, nevysporiadanosť vlastníckych vzťahov, legislatíva o ochrane prírody či ochrane vodných zdrojov. Preto je často 
potrebné diferencovať porasty podľa priority a pre letecké ošetrenie vybrať porasty s najvyššou prioritou. Tá sa môže 
lokálne líšiť. Uvádzame niektoré kritériá pre výber a kategorizáciu porastov: 

 • Vysoko kvalitné dubové (výrezy najvyššej kvality) a topoľové porasty.

 • Dubové porasty, v ktorých treba zabezpečiť ochranu budúcej úrody semena.

 • Dubové a topoľové porasty s obnovnými prvkami.

 • Porasty topoľa alebo iných drevín pre ich postavenie v krajine.

 • Málo vitálne porasty, ktoré sú oslabené inými činiteľmi (sucho, agrilus spp., scolytus intricatus, armillaria spp. 
a pod.).

 • Lesné porasty v blízkosti sídlisk, ciest, obytných komplexov, sadov a viníc. 

Aplikácia sa uskutočňuje na jar obyčajne v termíne medzi 5 a 15 májom, pričom je potrebné aby boli splnené na-
sledujúce podmienky:

 • Vývojové štádium húsenice L2.

 • Vývoj listovej plochy – veľkosť listov aspoň 2/3 normálne veľkosti.

 • Počasie – denné teploty nad 12 °C.
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Lykožrút smrekový (ips typographus, L.) je najvýznamnejším biotickým škodcom smrekových lesov v Európe. Každo-
ročne spôsobuje náhodnú ťažbu s objemom desiatok miliónov metrov kubických smrekového dreva. Len na Slovensku 
odhadujeme objem vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej lykožrútom smrekovým v roku 2018 na 3,8 mil. m3. Aj keď 
sú chemické metódy proti lykožrútovi smrekovému jednou zo zložiek integrovanej ochrany lesa (IPM), cieľom IPM je 
ich postupné nahrádzanie inými, menej životnému prostrediu škodiacimi metódami. Európskym trendom je taktiež zni-
žovanie používania pesticídov v lesoch a ich postupná náhrada za ekologicky akceptovateľné metódy. 

Beauveria ako súčasť ipm

Jednou z ekologicky akceptovateľných možností eliminácie lykožrúta smrekového je využitie biologických metód zalo-
žených na entomopatogénnych hubách z rodu Beauveria (Ascomycota, Hypocreales). Táto metóda má rastúci význam, 
pretože nevnáša do prostredia pesticídy a nachádza svoje uplatnenie v územiach, kde je chemický prístup nežiaduci, 
ako sú národné parky alebo pásma ochrany vodných zdrojov. Biologické metódy ochrany lesa využívajúce BB sú vy-
soko aktuálnou témou, ktorou sa zaoberá viacero vedeckých tímov (Wegensteiner et al. 2015; Davis et al. 2018; Bar-
ta et al. 2018a, b, c). Huby z rodu Beauveria sú kozmopolitne rozšírené mikromycéty, ktoré sú bežne zaznamenávané 
ako pôvodcovia mykotického ochorenia mnohých druhov hmyzu, prípadne roztočov. Prirodzeným životným prostredím 
týchto húb je pôda, ktorá je zároveň hlavným rezervoárom infekčných častíc patogéna – spór. Infekcia hostiteľského 
organizmu je iniciovaná vzdušnými spórami, ktoré po kontakte s povrchom kutikuly hostiteľa za vhodných podmienok 
klíčia a klíčne vlákna prenikajú do telovej dutiny hostiteľa. Vo vnútri telovej dutiny sa formujú jednobunkové blastospó-
ry, ktoré sú hemolymfou rozvádzané do celého tela. V poslednej fáze mykózy huba vytvára hustú masu mycélia, ktorá 
vypĺňa hostiteľa a na jeho povrch prerastajú špecializované hýfové vlákna – konídionosiče. Na konídionosičoch sa for-
mujú spóry. Tie môžu iniciovať nový vývojový cyklus patogéna (Wegensteiner et al. 2015).

V súčasnosti dominuje v biologickej ochrane z rodu Beauveria druh B. bassiana (ďalej BB), ktorý je súčasťou via-
cerých komerčne dostupných biopreparátov (Reddy et al. 2013). BB napríklad patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim dru-
hom entomopatogénnych húb v prirodzených populáciách dospelých jedincov lykožrúta smrekového. Výsledky labo-
ratórnych štúdií preukázali, že BB v porovnaní s inými druhmi entomopatogénnych húb vykazuje po aplikácii na imá-
ga lykožrúta smrekového najvyššiu virulenciu. Predovšetkým izoláty získané z prirodzene infikovaných lykožrútov pre-
ukazujú vyššiu patogenitu k tomuto hostiteľovi (Barta et al. 2018a). Nedávno bol na Slovensku vyselektovaný vysoko 
virulentný izolát tejto huby z prirodzene infikovaného jedinca lykožrúta smrekového (Barta et al. 2018a). Tento kmeň 
bol patentovaný (Barta et al. 2018b) a uvažuje sa o jeho využití v biologickej ochrane lesa. Selektovaný kmeň bude ďa-
lej testovaný so zameraním na výber najvhodnejších aplikačných metód, postupov, nosičov a možnosti horizontálneho 
a vertikálneho prenosu infekcie v populáciách. 

aplikačné metódy, aplikačné postupy a nosiče 

V praxi je možné využiť dve základné metódy aplikácie. Aplikáciu postrekovou suspenziou na kôru a aplikáciu spór 
v upravenej zbernej nádobe lapača. Prípravok obsahujúci spóry je možnéaplikovať v zbernej nádobe priamo na podlož-
ku (textília, plast) alebo pomocou nosiča umiestnenom v zbernej nádobe. Postrekom je možné ošetriť kmene pred na-

[ 68 ]
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letením (preventívne ošetrenie) alebo po naletení (asanačné ošetrenie). Každá z metód má svoje výhod aj nevýhody. 
Pri oboch metódach je však potrebné, aby spóry huby prežili čo najdlhšie, je nutné zabezpečiť vhodné podmienky pro-
stredia pre prežitie spór (vlhkosť, teplota, UV žiarenie).

Postrekom sa ošetrujú smrekové kmene pred naletením lykožrútov, k infekcií imág F0 generácie dôjde počas ich 
zavŕtavania do lyka (preventívne ošetrenie) alebo sa ošetrujú už naletené kmene a k infekcií imág F1generácie dôjde 
pri ich vyletení (asanačné ošetrenie). Aplikácia spór na nosiči umiestnenom vo feromónovom lapači je spojením bio-
technických a biologických metód, teda kombinácia feromónom vnadených lapačov s biologickým prípravkom na no-
siči. Jedná sa o vysoko selektívny spôsob aplikácie entomopatogénych húb, pretože do zbernej nádoby lapača sú lá-
kané iba jedince lykožrúta smrekového. Lapače sú upravené tak, aby bol zabezpečený prenos spór húb na imága a zá-
roveň aby bol minimalizovaný vplyv prostredia na prežívanie spór v nosiči. K inokulácii lykožrútov dôjde ich priamym 
kontaktom so spórami huby v upravených zberných nádobách lapačov. Podstatou tohoto nového spôsobu aplikácie 
je, že inokulum húb je chránené pred environmentálnymi vplyvmi tým, že je ukryté vo vnútri guľovitého biologického 
nosiča. Nosiče sú posledné roky pokusne vyvíjané na Lesníckej ochranárskej službe v Banskej štiavnici. Nosič je vy-
robený z biologického materiálu (obilie, šrot atď.) s rôznymi prídavkami (piliny, hobliny, atď.). Nosič s priemerom 1 – 
5 cm je naočkovaný v laboratórnych podmienkach vybraným kmeňom. Nosič sa nechá v priebehu 1 – 2 týždňov pre-
rásť pokiaľ sa na povrchu vytvorí biely povlak mycélia so spórami. V prípade sucha alebo UV žiarenia je huba na povr-
chu inaktivovaná, avšak po znížení vplyvu UV žiarenia alebo skončenia obdobia sucha v letnom období huba z vnútra 
gule prerastie na povrch a uvoľňuje spóry do okolia ďalej. Týmito guľami je teda možné udržať biologicky aktívne spó-
ry v prírodnom prostredí dlhšiu dobu.

prenos infekcie v populáciách

Beauveria sa dokáže šíriť v populáciách lykožrúta smrekového v horizontálnom aj vertikálnom smere. Pri horizontál-
nom prenose infekcie dochádza k infikovaniu imág F0 generácie v požerku medzi sebou a tým k jej šíreniu. Pri verti-
kálnom prenose sa infikujú jedince nasledujúcej F1 generácie. Toto je veľkou výhodou biologických prípravkov, jedná 
sa o živý organizmus, ktorý sa dokáže v populáciách šíriť. Ak dôjde k úspešnej inokulácií jednéhoimága v lapači, po-
tom môže toto imágo infikovať desiatky ďalších imág v požerku. Zavlečením spór do požerku sa môžu infikovať aj je-
dince novej F1 generácie. K horizontálnemu prenosu infekcie dochádza aj v priebehu zimovania lykožrúta smrekového 
v hrabanke, pretože Beauveria je v podstate pôdnou hubou. Odhaduje sa, že v hrabanke v tesnej blízkosti päty kmeňa 
zimuje približne 2 – 6 % lykožrútov smrekových (Zumr 1985). 

Biologické metódy využívajúce entomopatogénnu hubu Beauveria bassiana majú v ochrane lesa budúcnosť. Pre-
nos infekcie v populáciách bol dokázaný. Je potrebné zamerať výskum na výber najvhodnejšieho kmeňa a výber vhod-
ných aplikačných metód a postupov, tak aby ich bolo možné použiť úspešne v praxi. 

obrázok 1. Lapače Multiwit určené na aplikáciu prípravkov 
obsahujúcich spóry Beauveria bassiana obrázok 2. Upravená zberná nádoba s textilnou vložkou
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obrázok 3. Horizontálny prenos infekcie medzi jedincami F0 generácie v požerku lykožrúta smrekového

obrázok 4. Vertikálny prenos infekcie na imágo F1 generácie lykožrúta smrekového
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Úvod

Raticová zver je neodmysliteľnou súčasťou lesných ekosystémov na Slovensku. Rovnako neodmysliteľnou súčasťou 
sú aj škody ňou spôsobované v lesných porastoch. Tieto škody sú každoročne zaznamenávané v lesníckej evidencii. 
Spôsob ich zisťovania a evidovania sa v priebehu rokov menil. Asi najvýznamnejšie zmeny boli v rokoch 1995, kedy bol 
vypracovaný metodický postup pre hodnotenie a oceňovanie škôd spôsobených zverou v lese a s ním súvisiace tlačivo 
L115 a v roku 2012 kedy nadobudla účinnosť vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. Okrem tých-
to údajov, ktoré odovzdávajú užívatelia lesov sú škody spôsobené zverou zaznamenávané aj pri tvorbe programov sta-
rostlivosti o les, kde ich zaznamenávajú taxátori pri kontrolách porastov. V tomto článku sú uvedené niektoré základ-
né údaje o škodách spôsobených zverou v lesných porastoch tak ako boli zaznamenané v jednotlivých evidenciách.

škody podľa lhe

škody zverou sa v súčasnosti evidujú podľa vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, s účinnosťou 
od 1. 1. 2012. Rozdelené sú do viacerých výkazov. Prvá je evidencia ťažby dreva a holín. Tu sa eviduje objem hrubi-
ny bez kôry pri pni v m3. Vedie sa podľa JPRL, druhu ťažby, dôvodu náhodnej ťažby a dreviny. Ako je možné pozoro-
vať v tabuľke 1. je evidovaný objem dreva poškodeného zverou v priebehu rokov veľmi variabilný. Pohybuje sa v obje-
moch od 1 408 m3 v roku 2017 až po 10 317 m3 v roku 2015.

tabuľka 1. Objem evidovaného dreva poškodeného zverou podľa evidencie ťažby dreva a holín od roku 2012 do roku 2017

Zver odhryz, lúpanie
Ihličnaté Listnaté Spolu

[m3]
2012 1 030 1 700 2 730
2013 1 314 2 112 3 426
2014 368 9 096 9 464
2015 1 041 9 276 10 317
2016 783 6 305 7 088
2017 394 1 014 1 408

škody zverou evidujeme aj v rámci evidencie ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií. V časti B poškodenie 
evidované v ha sa škody zverou vedú podľa druhu dreviny a rozdeľujú na stredne a silno poškodené porasty. Eviduje 
sa len poškodenie nad 25 % zo straty asimilačných orgánov alebo pri podiely poškodených jedincov z celkového poč-
tu. Pri poškodení 26 % až 60 % sa plocha vedie ako stredne poškodená a pri poškodení nad 61 % ako silno poškode-
ná. Plocha sa podľa tohto výkazu neeviduje ak vznikol dôvod na ťažbu, holina alebo opakované zalesnenie. Plocha opa-
kovaného zalesnenia z dôvodu zničenia zverou sa eviduje vo výkaze evidencie obnovy lesa podľa dreviny v ha. Ako je 
možné pozorovať v tabuľke 2, Hektárová výmera poškodenia je až na roky 2012 a 2013 relatívne vyrovnaná a pohy-
buje sa v rozsahu od 1 332 ha do 1 552 ha. Ak k tejto výmere prirátame aj plochy opakovaného zalesnenia z dôvo-
du zničenia porastu zverou získame približnú výmeru porastov poškodených zverou v danom roku. Na základe údajov 
z LHE evidujeme v posledných 6 rokoch priemernú ročnú výmeru poškodenej plochy na úrovni 1 714 ha.

[ 72 ]
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tabuľka 2. Výmera poškodených porastov zverou podľa evidencie ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií, časti B – poškodenie evidované 
v ha doplnené o výmeru opakovaného zalesnenia v rokoch 2012 – 2017

Stredne poškodené Silno poškodené Spolu Opakované zalesnenie Spolu
[ha]

2012 1 029 172 1 201 187 1 388
2013 1 424 292 1 715 287 2 002
2014 989 464 1 453 322 1 775
2015 1 291 262 1 552 255 1 807
2016 1 029 302 1 332 237 1 569
2017 1 128 368 1 495 247 1 742

V rámci lesnej hospodárskej evidencie sú evidované aj ochranné opatrenia v lesných porastoch proti škodám zve-
rou. Vedené sú na tlačive „evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov“. Samostatne je evidovaná ochrana pro-
ti zveri a oplocovanie, oboje v ha. V tabuľke 3. sú uvedené hektárové výmery na ktorých bola vykonávaná ochrana 
na zabránenie škôd spôsobených zverou v lesných porastoch v rokoch 2003 až 2017. Priemerná výmera na ktorej sa 
na Slovensku ochrana proti zveri vykonávala za posledných 5 rokov je 38 441 ha.

tabuľka 3. Vykonané ochranné opatrenia proti škodám spôsobovaných zverou v lesných porastoch podľa evidencie pestovnej činnosti a ostatných 
výkonov v rokoch 2013 až 2017

Rok
Ochrana proti zveri Oplocovanie Spolu

[ha]
2013 34 846 305 35 151
2014 38 758 388 39 146
2015 40 400 569 40 968
2016 38 594 600 39 194
2017 37 338 407 37 746

škody podľa metodického postupu pre výpočet náhrad za poškodenie lesných porastov zverou 

Hlásenia L115 boli zrušené a nahradené Lesnou hospodárskou evidenciou podľa vyhlášky č. 297/2011 Z. z. Napriek 
tomu že vypĺňanie týchto hlásení nie je povinné, dostávame tieto tlačivá zo značnej časti územia lesov Slovenska. Pre 
porovnanie sme vybrali sumárne výsledky nahlásené v roku 2015. Tie sa vykazujú a vypočítavajú podľa metodické-
ho postupu pre výpočet náhrad za poškodzovanie lesných porastov zverou ktorý bol vypracovaný v roku 1995 a či-
astočne aktualizovaný v rokoch 1998 a 2006. Podľa týchto hlásení bolo v roku 2015 poškodených a zničených dohro-
mady 991 ha lesných porastov, pričom vznikla škoda za viac ako 826 tis. Eur. 

tabuľka 4. Poškodenie lesných porastov zverou v roku 2014/2015 podľa hlásení L115

Rok 2015 ha EUR
Poškodenie mladé 619,53 123 575,9
Zničenie mladé 116,05 284 139
Poškodenie staršie 239,99 315 460,3
Zničenie staršie 15,31 103 189,6
Spolu 990,87 826 364,7

škody podľa pSl

Zisťovanie informácií o lesných pozemkoch vrátane stavu a vývoja lesných porastov sa vykonáva každoročne na jed-
nej desatine územia lesov Slovenska (asi 200 tis. ha) v rámci vyhotovenia programov starostlivosti o lesy (PSL). Úda-
je sú zisťované a uložené v databázach podľa dátového štandardu informačného systému lesného hospodárstva – trie-
da LHP. V rámci širokého spektra údajov sú zisťované aj údaje o škodlivých činiteľoch na lesných porastoch. Tieto úda-
je sa zisťujú priamo v teréne pri opise porastu, kde pre každú drevinu je stanovený najdôležitejší škodlivý činiteľ, a to 
nielen vo vzťahu k poškodeniu porastu, ale aj vo väzbe na potrebné obranné alebo preventívna opatrenia pri plánova-
ní lesníckej činnosti. Okrem informácie o druhu najdôležitejšieho škodlivého činiteľa, resp. agregovanej skupine škodli-
vých činiteľov sa zisťujú údaje o rozsahu poškodenia – v percentách z počtu stromov (reprezentatívne štatistické me-
tódy) a priemernej intenzite poškodenia jednotlivých stromov v percentách v závislosti od vonkajších viditeľných zna-
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kov poškodenia stromov. K sledovaným a hodnoteným skupinám škodlivých činiteľov patrí aj zver, pričom samostatne 
sa sleduje odhryz zverou, obhryz zverou a ostatné škody zverou.

Metodika výpočtu:

Vstupné údaje – výmera porastu (ha), zakmenenie porastu, zastúpenie dreviny (v %), druh škodlivého činiteľa a jeho 
rozsah (v %).

Redukovaná plocha poškodenia škodlivým činiteľom je súčinom výmery porastu, jeho zakmenenia, zastúpenia dre-
viny a rozsahu poškodenia.

Ako je možné pozorovať v tabuľke 5, škody zverou evidované pri obnove programov starostlivosti o les sa pohybu-
jú v rozmedzí 32 tisíc až 38 tis. ha v jednom roku. Vzhľadom na skutočnosť, že programy starostlivosti o les sa v jed-
nom roku vypracúvajú na asi 10 % rozlohy lesov Slovenska, je to veľmi vysoké číslo. 

tabuľka 5. Hektárová výmera porastov poškodených zverou zaznamenaná v jednotlivých 
rokoch pri obnove PSoL a priemerný vek poškodených porastov

 ha Priemerný vek
2008 37 814 28
2009 36 962 28
2010 36 380 28
2011 36 293 28
2012 35 560 28
2013 34 942 30
2014 34 610 30
2015 33 758 30
2016 32 378 30
2017 32 439 30

záver

škody zverou v lesných porastoch sú dlhodobo diskutovanou témou. V lesníckej prevádzke sa stále vo väčšej mie-
re hovorí o zvyšovaní týchto škôd a o problémoch ktoré spôsobujú pri zakladaní a výchove lesných porastov. Nap-
riek tomu sú škody vykazované v lesnej hospodárskej evidencii nízke v porovnaní so škodami uvádzanými pri obno-
ve PSL. Prečo tomu tak je? Dôvodov je viac. Z časti je príčinou aj metodika podľa ktorej sa škody vykazujú. Tým že 
sa neeviduje malé poškodenie porastov v jednom roku, a toto poškodenie sa opakuje v malom množstve každý rok, 
za pár rokov môže byť poškodený každý strom v poraste ale takáto škoda nebola ani raz zaznamenaná. Nezanedba-
teľným dôvodom je však aj neochota samotných lesníkov škody zverou vykazovať. A nad týmto je potrebné sa zamys-
lieť, diskutovať a skúsiť napraviť nedostatky v evidencii škôd spôsobovaných zverou v lesoch, pretože v opačnom prí-
pade bude len veľmi ťažké objektívne zdôvodniť, prečo voľne žijúcu zver považujeme za významného škodlivého čini-
teľa v lesoch Slovenska.
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Úvod

Současná kůrovcová kalamita v české republice započala v roce 2003. Dělíme ji na tři etapy, ta poslední probíhá 
od roku 2015 v důsledku abnormálně suchého a teplého roku (Zahradník & Zahradníková 2018). V letech 2015–2017 
bylo dle evidence Lesní ochranné služby celkem zpracováno (vytěženo a asanováno) celkem 8,2 mil. m3 kůrovcové-
ho dříví (ve skutečnosti to bylo více, v evidenci je pouze cca 70 % území čR a přibližně 1 mil. m3 v roce 2017 byl evi-
dován jako poškození suchem nebo václavkou – avšak dřevo bylo napadeno i kůrovci, takže snad i asanováno) (Za-
hradník & Zahradníková 2018).

Velký objem kůrovcového dříví, často soustředěný do menších čí větších oblastí, znamená i značný nápor na po-
třebu asanace v relativně krátkém čase. Abnormálně vysoké teploty urychlují vývoj lýkožrouta a tím se zkracuje čas 
od nalezení napadeného stromu po nutnou dobu asanace. Proto staré osvědčené metody individuální asanace odkor-
ňováním, které se zavedlo za velké šumavské kalamity v letech 1868–1878 (Fleischer 1875), se postupně (od 50. 
let minulého století) nahrazovalo chemickou asanací (Kučera 1951; Martinek 1952; Novák & Flek 1954; Novák 1955, 
1957). Při likvidaci kalamity z let 1983–1988 již jednoznačně dominovala a do jisté míry se využívá i v současnosti, 
avšak vždy byly insekticidy používány pouze pro individuální celopovrchové ošetření napadeného kmene (Zahradník 
2006). Vysoké objemy napadeného dříví a nedostatek pracovníků v lesním hospodářství však těmito metodami neu-
možňují včasnou asanaci. Proto byly hledány metody, jak ošetřit dříví hromadně na skládkách o různé velikosti. Inspi-
rací do jisté míry byly i metody ochrany skládek po rozsáhlých polomech (v čR např. po orkánu Kyrill), které měly za-
bránit napadení skládek, ale i zde se již objevily prvky asanace skládek.

insekticidní sítě storanet®

Insekticidní sítě Storanet® se v čR začaly testovat v roce 2010 (pod názvem Woodnet®) po orkánu Kyrill, kdy bylo nut-
né zajistit ochranu polomového dřeva před napadením lýkožroutem, a to jako v jedné z prvních zemí v Evropě za tím-
to účelem (Geráková 2010, 2011). Následně se přistoupilo i k využití insekticidních sítí pro asanaci napadeného dříví 
(Zahradníková & Zahradník 2015). V současné době jsou široce používanou metodou limitovanou pouze dostupným 
množstvím insekticidních sítí na trhu a ekonomikou při jejich používání. Plocha sítě v jednom balení je 100 m2 (8,5 × 
12 m), což může být limitujícím faktorem pro velikost skládky, pokud nechceme provádět překryvy.

Vlastní metoda spočívá v zakrytí skládky dřeva – surových kmenů nebo výřezů o jednotné délce různých rozměrů. 
Po obvodu skládky se insekticidní sít zatíží těžebními zbytky, kameny nebo ošetřenými výřezy. Sít je možné nastavo-
vat, překryv se opět zatíží. Obdobně se mohou opravit i větší trhliny. Drobné trhliny nejsou zásadním problémem. Účin-
nost sítě trvá celé vegetační období. Skládky je možné zakrýt v libovolném stádiu vývoje lýkožrouta; po jeho zahube-
ní je možné síť přemístit na jinou skládku. Takto ošetřené skládky lze využít jako „otrávené lapáky“ nainstalováním 
příslušného počtu feromonových odparníků dle velikosti skládky. 

Účinnost je prakticky stoprocentní, během sledování jsme nenalezli přežívající brouky. Uplatňuje se zde výhradně 
kontaktní účinek insekticidu, kterým je síť „napuštěna“ (ú. l. alfacypermethrin). 

Náklady na použití metody insekticidních sítí Storanet® vycházejí z velikosti skládky – délky výřezů, výšky a dél-
ky hráně. Modelově jsou náklady uvedeny v tabulce 1. Cena sítě vychází z průměrné ceny jednoho balení 5 500,- Kč 

[ 76 ]
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(8,5x12 m). S ohledem na rozměry insekticidní sítě v případě výřezů o délce 4 m je nutné insekticidní sít aplikovat 
příčně, ovšem s ohledem na délku hráně se musí sít nastavovat, čímž roste spotřeba a i časová náročnost. To se pro-
jevuje ve výsledné ceně, která je výrazně vyšší. Z tohoto důvodu se doporučuje v tomto případě volit nižší hráň, aby 
bylo možné sít pokládat podélně. Cena práce vychází z cen obvyklých, tj. byla stanovena na 450,- Kč za hodinu práce.

tabulka 1. Náklady na asanaci skládek s využitím insekticidní sítě Storanet®

délka výřezu Výška hráně délka hráně objem 
[m3] 

Povrch skládky 
[m2] 

cena textilie 
[kč] 

Čas práce 
[hod] 

cena práce 
[kč] 

denní výkon 
[m3] 

cena celkem 
[kč] 

cena 
[kč.m–3] [m]

2 1,5 10 14,16 42,13 5 500 1,0 450 113 5 950 420 
2 2 25 55,04 136,00 13 750 2,5 1 125 176 14 875 270 
2 3 50 171,84 368,50 27 500 5,0 2 250 275 29 750 173 
3 1,5 10 21,24 52,13 5 500 1,0 450 170 5 950 280 
3 2 25 82,56 161,00 13 750 2,5 1 125 264 14 875 180 
3 3 50 257,76 418,50 27 500 5,0 2 250 412 29 750 115 
4 1,5 10 28,32 62,13 5 500 1,0 450 227 5 950 210 
4 2 25 110,08 186,00 13 750 2,5 1 125 352 14 875 135 
4 3 50 343,68 468,50 38 500 7,0 3 150 393 41 650 121 

obrázek 1. Malá skládka ošetřená insekticidní sítí Stroranet

technologie mercAtA

Technologie MERCATA je metoda vyvinutá v roce 2018, která byla registrovaná jako užitný vzor firmami MERCATA LES 
a VÚLHM. Testování bylo zahájeno souběžně s počátkem prvního rojení. V rámci druhého rojení již probíhaly polopro-
vozní zkoušky na majetcích státních lesů (Lesy české republiky, s. p. a Vojenské lesy a statky, s. p., Krkonošský ná-
rodní park) i dalších vlastníků lesů, obecních i soukromých. Princip metody spočívá v celopovrchovém ošetření sklád-
ky a následném zakrytím netkanou textilií.

Je použitelná optimálně pro skládky výřezů o délce 2 – 4 m, s výškou hráně 1,5 – 2,5 m. Délka hráně není stanove-
na, ale je závislá na délce netkané textilie. Skládka musí být dokonale začelena a z jejího povrchu musí být odstraně-
ny jakékoliv výčnělky (delší suky, větve, štěpiny apod.), které by mohly protrhnout krycí netkanou textilii. Skládka se 
celopovrchově ošetří, včetně bočních čel výřezů. Lze použít rosiče (stoupá produktivita práce), postřikovače se zvýše-
ným výkonem nebo i standardní postřikovače, ruční, akumulátorové nebo motorové. Hodně závisí i na volbě trysky. Má 
to značný vliv pouze na rychlost postřiku a tedy produktivitu práce. Postřik musí být proveden na suchý povrch sklád-
ky. Po postřiku se skládka zakryje netkanou textilií o gramáži 50 g.m−1, barva netkané textilie nemá na účinnost vliv. 
Po obvodu skládky se překryvy zatíží ošetřenými výřezy. 
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Kontrola účinnosti se v průběhu zakrytí skládky neprovádí. 
K odkrytí skládky může dojít až v termínu, kdy poslední brouci 
opustí výřezy na skládce. Jako poslední jsou obvykle opuštěny 
(při shodném termínu napadení výřezů) výřezy na spodní části 
skládky, kde jsou nižší teploty. K tomu zpravidla dochází cca 10 
– 14 dní po opuštění vrchních výřezů, které lze namátkově zkon-
trolovat. Všichni brouci musí mít čas na kontaminaci při prochá-
zení se po povrchu skládky. I z tohoto důvodu, aby nedocháze-
lo ke zbytečně dlouhému zakrytí skládek (při delší aplikaci větší 
možnost poškození textilie), provádíme ošetření s následným za-
krytím ke konci vývoje lýkožrouta smrkového (optimálně posled-
ní instar larev před zakuklením, vždy je nutné vycházet z konkrét-
ní situace). Při správné aplikaci je účinnost prakticky stoprocentní

Optimální velikost skládky je 10 – 100 m3, ale lze použít 
na skládky až 300 – 400 m3, limitující je velikost krycí textilie (ba-
lení 12 × 100 m).

obrázek 2. Ošetřování skládky insekticidem při technologii MERCATA

Náklady na použití této metody vycházejí rovněž především z velikosti skládky – délky výřezů, výšky a délky hráně. 
Modelově jsou náklady uvedeny v tabulce 2. Cena přípravku je modelově stanovena na úrovni 1 500,- Kč za 1 l pří-
pravku (koncentrace 1 %, dávka 6 l postřikové jíchy na metr krychlový, což odpovídá cca 20 metrům čtverečním. Cena 
textilie je uvedena modelově na úrovni letošních cen ve výši 12 000,- Kč za 1 roli. Cena práce byla stanovena rovněž 
ve výši 450,- Kč za hodinu práce.

obrázek 3. Zakrývání skládky netkanou textilií při technologii Mercata
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tabulka 2. Náklady na asanaci skládek technologií MERCATA

délka výřezu Výška hráně délka hráně objem 
[m3] 

Povrch skládky 
[m2] 

cena přípravku cena textilie Čas práce 
[hod] 

cena práce 
[kč] 

denní výkon 
[m3] 

cena celkem 
[kč] 

cena 
[kč.m−3] [m] [kč]

2 1,5 10 14,16 42,13 190 1 800 1,0 450 113 2 440 172 
2 2 25 55,04 136,00 612 3 720 2,5 1 125 176 5 457 99 
2 3 50 171,84 368,50 1 658 6 960 5,0 2 250 275 10 868 63 
3 1,5 10 21,24 52,13 235 1 800 1,1 495 154 2 530 119 
3 2 25 82,56 161,00 725 3 720 2,6 1 170 254 5 615 68 
3 3 50 257,76 418,50 1 883 6 960 5,2 2 340 397 11 183 43 
4 1,5 10 28,32 62,13 280 1 800 1,2 540 189 2 620 92 
4 2 25 110,08 186,00 837 3 720 3,0 1 350 294 5 907 54 
4 3 50 343,68 468,50 2 108 6 960 6,0 2 700 458 11 768 34 

obrázek 4. Skládka asanovaná technologií MERCATA

fumigace skládek

Fumigace skládek pomocí EDN (ethandinitril) je vyvíjena českou firmou Lučební závody Draslovka, a. s., Kolín. Primár-
ně však ne pro potlačení kůrovcové kalamity v čR, ale pro fytosanitární potřeby velkých vývozců dřeva v rámci celé-
ho světa (Austrálie, Nový Zéland, Rusko, čína, Malajsie, Jihoafrická republika a další). Zde je potřebné deklarovat, že 
exportované dříví je „hmyzuprosté“, což tato metoda zabezpečuje. Ve všech těchto zemích probíhá registrační řízení 
(v Austrálii je registrační proces dokončen). Ošetřují se tak skládky v tisících až statisících m3. Druhotně byla experi-

mentálně využita tato metoda i pro skládky napadené lýkožroutem smrkovým v čR, 
poprvé v roce 2017.

Jak asanace probíhá? Dříví se naskladní na plachtu (plachty) a po jejím na-
skladnění se další plachtou (plachtami) zakryjí. Zakrytí nemusí být hermeticky 
uzavřené, dostatečné je zatížení spodního okraje krycí plachty, nejčastěji speciálními 
hadicemi naplněnými pískem. Po této přípravě je specializovanými pracovníky (za-
tím pouze pracovníci Lučebních závodů Draslovka) pod plachtu z bomby pod plachtu 
vypuštěn řízeně plyn EDN. Je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní opatření – pra-
covníci musí mít příslušné ochranné pomůcky, skládka musí být označena informa-
cí o chemickém ošetření. Účinek EDN se projevuje během několika hodin (uvádí se 
do 10 hodin po aplikaci), a to na veškerý hmyz, který se pod kůrou dřeva na sklád-

obrázek 5. Asanace skládky fumigací ED
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ce vyskytuju bez ohledu na vývojové stádium, prakticky se stoprocentní mortalitou. Zhruba po 24 hodinách začnou 
opět specializovaní pracovníci skládku postupně odvětrávat, po odvětrání, které trvá maximálně několik hodin, není 
skládka pro své okolí již nijak „nebezpečná“. Dříví této skládky je však i nadále pro lýkožrouty atraktivní, takže neby-
la-li plně obsazena při fumigaci, mohou na ni znovu lýkožrouti úspěšně nalétnout, protože kůra není toxická (Stejskal 
a kol. 2017; Aulický a kol. 2018).

S ohledem na legislativní předpisy EU a čR není tato metoda dosud v čR povolena. Napřed musí dojít k registraci 
účinné látky tohoto přípravku na ochranu rostlin v rámci EU a následně může být teprve povolen i v čR, příp. v dalších 
státech Evropské unie. Na tomto procesu se usilovně pracuje. I přesto, v souvislosti se složitou kůrovcovou kalamitou, 
byla tato metoda v čR v roce 2018 povolena na výjimku na 120 dní v souladu s legislativou čR (zákon č. 326/2004 
S., o rostlinolékařské péči, v platném znění). S udělením výjimky se počítá i v roce 2019. Metoda je vhodná pro sklád-
ky o velikosti od cca 350 m3, ale s větší velikostí skládky se zlepšuje ekonomika aplikace (optimum několik tisíc m3), 
protože tato metoda je relativně nákladná (přesné ekonomické údaje nemáme k dispozici).

závěr

V současné době s ohledem na vysoké objemy kůrovcového dříví a nedostatku pracovních sil (a částečně i rychlejší-
mu vývoji lýkožrouta smrkového v důsledku extrémně vysokých teplot) není reálné včas provést účinnou asanaci in-
dividuálně, ať již odkorněním nebo chemicky – postřikem. Proto je nutné se soustředit na hromadnou asanaci kůrov-
cového dříví na skládkách. Zde je nutné vycházet z toho, že pouhý postřik skládek je neúčinný, přípravek nepronikne 
do nitra skládky a z tohoto důvodu brouci, kteří se zde vylíhnou odlétají a nejsou zahubeni. V současné době jsou po-
užitelné dvě, resp. tři metody.

Nejstarší metodou je aplikace insekticidních sítí Storanet®. Výhodou této metody je její jednoduchost a komplex-
nost, lze v kombinaci s feromonovými odparníky použít i jako otrávený lapák a lze využít i k preventivnímu ošetření po-
lomového dříví. Lze použít na malé i středně velké skládky, limitující je velikost sítě, ovšem lze ji nastavovat. Nevýho-
dou je cenová náročnost a omezené množství dostupné v roce, výrobce garantuje maximálně 7 tisíc balení, to je cel-
kem 700 tisíc m2, což je dostačující množství pro zhruba 0,5 mil. m3. Další nevýhodou je, že drobný vlastník, který 
bude chtít asanovat napadené dřevo, tuto metodu nemůže samostatně provádět, protože jde o přípravek na ochranu 
rostlin určený pro profesionální použití, tzn. že by musel být držitelem osvědčení II. stupně, aby si insekticidní síť mohl 
vůbec zakoupit anebo držitelem osvědčení I. stupně, aby si ji mohl sám naaplikovat (ovšem pod dohledem držitele II. 
stupně, který by zajistil i její zakoupení).

Asanace skládek technologií MERCATA je metodou novou, vyvinutou v roce 2018 a dále se rozvíjející. Výhodou 
této metody je její dostupnost, jednoduchost a nízké náklady. Za určitých okolností je dostupná i pro drobné vlastníky, 
kteří nejsou držiteli osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. K dispozici jsou i přípravky pro neprofesi-
onální použití a jejich sortiment se zřejmě v roce 2019 rozšíří. Běžně se používá na menší skládky (cca 10 – 100 m3), 
ale i na větší skládky (cca do 400 m3).

Poslední metodou asanace kůrovcového dříví na skládkách je fumigace za pomoci EDN. Výhodou je rychlost účin-
ku – vše živé na skládce je zahubeno do 24 hodin, a také možnost využití na skládkách o velkých objemech – i několik 
tisíc m3 najednou. Nevýhod je více. Jde zatím o nepovolenou metodu, která se používá pouze na základě udělené vý-
jimky (ta v současnosti není). Mohou ji provádět pouze specializovaní pracovníci, nelze provádět svépomocí nebo do-
davatelskými subjekty, které ochranu lesa běžně zajišťují. Pracná je i příprava skládky, především naskladnění na pod-
kladovou plachtu. Ekonomicky je tato metoda velmi náročná, s narůstajícím objemem skládky se náklady na ošetření 
1 m3 snižují, takže její ekonomická výhodnost roste se zvyšováním objemu dříví na skládce.

Z uvedeného vyplývá, že všechny tři metody asanace skládek jsou schopny si v systému ochrany lesa své místo 
nalézt. Je pouze nutné zohlednit konkrétní místní podmínky a na základě nich se pro jednu z nich rozhodnout. V maxi-
mální možné míře je nutné využívat i metody individuální asanace s přihlédnutím k jejím možnostem.

poděkování

příspěvek vznikl v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace mZE ro0118.
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klimatická zmena a význam meteorologického monitoringu 

Významný nárast prírodných disturbancií v lesoch Európy pozorovaný počas 20. storočia (Schelhaas et al. 2003) je 
jedným zo závažných dôsledkov klimatickej zmeny v novodobej ére takzvaného „antropocénu“, ktorá so sebou prinies-
la častejší výskyt sucha sprevádzaný vysokými teplotami (Allen et al. 2015). Režim disturbancií vyvolaných vetrom, 
hmyzom, požiarmi sa za posledné dekády zmenil a zintenzívnil, čo má dopady na diverzitu, produkciu, bilanciu uhlíka, 
rastovú dynamiku, ale aj celkovu adaptačnú kapacitu lesných ekosystémov (Seidl et al. 2011, 2017). Najnovšie po-
znatky vizuálnej interpretácie časových sérii satelitných snímok ukázali, že za posledné tri dekády (1984 – 2016) sa 
mortalita lesov v Európe zdvojnásobila (Senf et al. 2018). Na základe klimatických scenárov je aj v nasledujúcich deká-
dach 21. storočia predikovaný ďalší nárast poškodzovania lesov v dôsledku vetrových kalamít, gradácii hmyzu či vyš-
šej frekvencie požiarov (Seidl et al. 2014). Prebiehajúca zmena klímy prinesie aj v budúcnosti s vysokou pravdepodob-
nosťou nárast klimatickej variability spojenej s výskytom dlhších a intenzívnejších epizód sucha a extrémnych horúčav (Mehl & Te-
baldi 2004). Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) sa rok 2018 z hľadiska priemernej globálnej teploty 
ukazuje ako štvrtý najteplejší rok v rámci meraní. Rovnako rok 2017 s mimoriadne slnečným a horúcim letom bol jeden 
z troch najteplejších rokov za celú históriu pozorovaní spolu s predchádzajúcimi rokmi 2015 a 2016. V Európe bola zá-
roveň celá posledná dekáda rokov 2008 – 2017 označená za najteplejšiu od začiatku meteorologických meraní vôbec.

Nemenej závažným aspektom prebiehajúcej zmeny klímy je okrem sucha a horúčav aj zmena v priestorovej a časovej 
distribúcii zrážok a častejší výskyt extrémnych úhrnov zrážok (IPCC 2014). Regionálne klimatické modely v porovnaní s globál-
nymi modelmi preukazujú signifikantný posun v intenzite denných úhrnov zrážok od slabých po stredné až vysoko in-
tenzívne zrážkové udalosti, čo môže môže mať kľúčový dosah na štúdie najmä v oblasti hydrológie, pôdohospodár-
stva a znečistenia ovzdušia (Jacob et al. 2014). V súvislosti so zmenami v distribúcii zrážok sa následne zvyšuje frek-
vencia povodňových situácií. Predpokladá sa, že frekvencia kulminačných prietokov opakujúcich sa každých 100 rokov sa 
za 30 rokov na väčšine vodných tokov v Európe zdvojnásobí (Alfieri et al. 2015). Na druhej strane je výskyt extrém-
nych meteorologických situácií najmä sucha a horúčav, sprevádzaný zvýšeným rizikom vzniku lesných požiarov. Na Slo-
vensku mali v roku 2017 lesné požiare 10 % podiel na antropogénne spôsobených škodách na drevnej hmote (Kun-
ca et al. 2018). Osobitnou kapitolou je vplyv narastajúcich teplôt vzduchu na gradácie podkôrneho hmyzu, ktorého vývojo-
vé štádiá sú striktne kontrolované a závislé od priebehu teplôt počas roka. Hmyz pritom predstavuje jeden z najzávaž-
nejších zdrojov a príčin disturbancií v lesných porastoch mierneho pásma (Schelhaas et al. 2003; Raffa et al. 2008).

Pre vysvetlenie vzájomných interakcií na úrovni prírodných ekosystémov nadobúda systematické pozorovanie me-
teorologických veličín a hodnotenie klimatických charakteristík na lokálnej až regionálnej úrovni čoraz väčší význam. 
Rastie potreba kvalifikovaných a operatívnych informácií o fungovaní prírodných zložiek v antropogénne zmenených 
environmentálnych podmienkach. Aktuálne, v rokoch 2017 – 2021, prebieha riešenie projektu aplikovaného výsku-
mu APVV–16–0325 s názvom „FORCLIMEX – Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu les-
ných porastov“, ktorého jedným z cieľov je vytvorenie online web-aplikácie integrovaného lesníckeho meteorologické-
ho monitoringu (LMM) pre operatívne hodnotenie rizík súvisiacich so zmenou klímy (sucho, požiare, hmyz) a pre ana-
lýzu negatívnych dopadov recentných meteorologických extrémov na rast a produkciu lesných porastov. Výstupy pro-
jektu majú slúžiť lesníckej praxi, odbornej verejnosti a široké využitie vidíme aj v rámci procesu moderného vzdeláva-
nia. Operatívne údaje získavané prostredníctvom LMM majú potenciál byť podpornou informačnou bázou aj v praktic-
kom lesníckom manažmente a ochrane lesa. Poznanie aktuálnych poveternostných podmienok a lokálneho vývoja po-
časia v predchádzajúcom období môže prispieť k efektívnemu plánovaniu bežných činností v lesníckej prevádzke (za-
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lesňovanie, spaľovanie ťažbových zvyškov, potreba protipožiarnych pochôdzok, ochrana proti hmyzu a zveri, vhodnosť 
ťažby, približovania a odvozu dreva vzhľadom k eliminácii pôdnej erózie a podobne). 

lesnícka meteorologická sieť staníc a metodika získavania údajov

Sieť regionálnych mezoklimatických staníc s on-line prenosom nameraných údajov sa na Slovensku začala primárne 
budovať za účelom lesnícko-ekologického výskumu a pre potreby moderného lesníckeho vzdelávania. Prvé automati-
zované meteorologické stanice boli inštalované v roku 2007 na území Vysokoškolského lesníckeho podniku Technic-
kej univerzity vo Zvolene (Střelcová et al. 2017). Na Národnom lesníckom centre sa sieť začala zakladať a rozširovať 
postupne od roku 2009 v rámci medzinárodného projektu FutMon (Pavlenda et al. 2014) a v rámci ďalších projektov 
podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu výskum a vývoj (OP VaV). 

V súčasnosti merania meteorologických prvkov a z nich agregované charakteristiky prebiehajú na 15 automatic-
kých staniciach Národného lesníckeho centra a 15 staniciach Technickej univerzity vo Zvolene, umiestnených v rozpä-
tí nadmorských výšok (225 – 1 560 m n. m.) a reprezentujúcich rôzne vegetačné stupne (obr. 1, tab. 1). Prehľad mera-
ných meteorologických prvkov a z nich odvodených veličín je uvedený v tabuľke 2. Na meranie sa jednotne používajú 
automatické meteorologické stanice EMS Brno (Environmental Measuring Systems, Brno) s ukladaním dát v 10-minú-
tovom intervale. Merané údaje sú automaticky vysielané a priebežne graficky vizualizované na internetovej stránke Ná-
rodného lesníckeho centra a Technickej univerzity vo Zvolene (1× za hodinu). Ukážka siete existujúcich staníc ako aj 
merané meteorologické údaje sú v súčasnosti dostupné na webových stránkach TUZVO (www.tuzvo.sk) a NLC (www.
nlcsk.sk). Zároveň postupne budujeme integrovanú web-aplikáciu sietí oboch organizácií zjednotenú na jednu platfor-
mu (forestweather.sk), ktorá je momentálne dostupná napríklad na stránke www.los.sk a www.nlcsk.sk.

obrázok 1. Staničná sieť lesníckeho meteorologického monitoringu (LMM) v roku 2018

tabuľka 1. Zoznam lesníckych meteorologických staníc siete NLC a TUZVO v rámci Slovenska

 Názov stanice / lokality
Nadmorská výška

Začiatok meraní Lesný vegetačný stupeň
[m n. m.]

M
et

eo
ro

lo
gi

ck
é 

st
an

ic
e 

NL
C

čifáre 225 04/2010 1. lvs
Duchonka 288 06/2018 1. lvs 
Bienska dolina 450 05/2012 3. lvs
žibritov 480 04/2010 3. lvs
Turová 620 04/2010 3. lvs
Husárik 540 08/2010 4. lvs
Svetlice 550 08/2010 4. lvs
Kysihýbel 550 03/2016 4. lvs
Banská štiavnica 622 05/2013 4. lvs 
Poľana – Hukavský Grúň 850 09/2010 5. lvs
Vrchslatina 980 04/2017 5. lvs
Veľký Polom 1 000 08/2010 6. lvs
železnô 1 000 04/2010 6. lvs
V. Tatry juh – Rakytovec 1 260 08/2013 6. lvs
V. Tatry sever – Kolové pleso 1 560 06/2014 8. lvs
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 Názov stanice / lokality
Nadmorská výška

Začiatok meraní Lesný vegetačný stupeň
[m n. m.]

M
et

eo
ro

lo
gi

ck
é 

st
an

ic
e 

TU
ZV

O

Zvolen 283 10/2011 Intravilán
Čaradice 235 04/2016 Intravilán
Borová hora 350 01/2007 2. lvs
Dobrá Niva 369  04/2017 Intravilán
Boky Sever 510 05/2008 3. lvs
Boky Juh 510 05/2008 1.lvs
Hriňová – Košútka 516 11/2013 4. lvs
Pustý hrad 570 01/2012 3. lvs
čierny Balog 580 04/2014 5. lvs
Tajov (chata) 730  06/2017 4. lvs
Kráľová 785 01/2008 4. lvs
Donovaly/šachtičky 1 094 07/2008 6. lvs
V. Tatry - štart 1 144 01/2011 6. lvs
Predná Poľana 1 264 05/2017 7. lvs
Skalnaté Pleso 1 561 09/2013 8. lvs

Na obrázku 2 sú prezentované ukážky rôznych spôsobov mapového a grafického zobrazovania operatívnych dát, 
buď ako aktuálne hodnoty za poslednú hodinu alebo priebehy prvkov za užívateľom voliteľné obdobie v kroku od 1 dňa 
až po 1 rok. Okrem toho sú všetky prenášané údaje ukladané v centrálnom úložisku a pod záložkou Archív je možné 
zdrojové údaje v ľubovoľnom časovom rozpätí stiahnuť do počítača (heslom chránený užívateľský prístup). Rovnako je 
možné získať prístup k denným agregovaným charakteristikám pre potreby vlastných analýz.

obrázok 2. Rôzne spôsoby zobrazovania operatívnych meteorologických údajov vysielaných každú hodinu cez internet na web lesníckeho 
meteorologického monitoringu

Pokračovanie tabuľky 1
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tabuľka 2. Merané a odvodené meteorologické veličiny na staniciach LMM

M
er

an
é 

m
et

eo
ro

lo
gi

ck
é 

ve
lič

in
y Meteorologické veličiny Jednotky Výška merania

Globálne žiarenie W.m−2 2 m
Teplota vzduchu °C 2 m
Teplota pôdy * °C −0,1 m
Prízemná teplota* °C —
Relatívna vlhkosť vzduchu % 2 m
Zrážky ** mm 1 m
Smer vetra*** deg. ° 2 alebo 10 m
Rýchlosť vetra*** m.s−1 2 alebo 10 m

Od
vo

de
né

 v
el

ič
in

y
Potenciálna evapotranspirácia mm.h−1 —
Sýtostný doplnok Pa —
Tlak pár Pa —
Rosný bod °C —
Absolútna vlhkosť g.m−3 —
Požiarny index — —
Klimatická vodná bilancia mm —

* Teplota pôdy, prízemná teplota, smer a rýchlosť vetra sú merané len na vybraných staniciach 
** Zrážkomer nie je vyhrievaný, presnosť meraní je garantovaná len v prípade kvapalných zrážok.

využitie operatívnych meteorologických údajov v ochrane lesa

V súčasnosti sú vietor a hmyz najčastejšími faktormi zodpovednými za nárast poškodenia až rozpad lesov na Sloven-
sku (Kunca et al. 2018). Najmä smrekové porasty či už na nepôvodných, ale aj pôvodných stanovištiach čelia mimo-
riadne zaťažkávajúcej skúške z dôvodu premnoženia podkôrneho hmyzu, najmä lykožrúta smrekového, ktorý podľa 
mnohých autorov nachádza v porastoch po rozsiahlych vetrových kalamitách ideálne podmienky pre svoj vývoj (Wer-
melinger 2004; Faccoli 2009; Fleischer et al. 2017). životné procesy lykožrúta smrekového ako výrazne ektotermné-
ho organizmu sú významne závislé od teploty okolitého prostredia, ktorá riadi priebeh celého ontogenetického cyk-
lu od kladenia vajíčok, cez larvu, kuklu až po dospelého jedinca (Wermelinger & Seifert 1999). V dôsledku klimatic-
kej zmeny, rastúcich teplôt vzduchu a predlžovania vegetačnej sezóny, je už dnes dostatok vedeckých dôkazov o tom, 
že dochádza k zvýšeniu počtu založených generácií a teda k posunu od univoltinizmu (1 generácia) k multivoltinizmu 
(Fleischer et al. 2016). O poznatok závislosti vývojových štádií lykožrúta smrekového od klimatických podmienok sa 
opiera aj fenologický model PHENIPS, ktorý na základe teploty floému umožňuje sledovať priebeh vývojových štádií 
a počet generácií lykožrúta smrekového v priebehu roka (Baier et al. 2007).

Operatívne informácie z lesníckeho meteorologického monitoringu a regionálnych staníc založených v smrekových 
regiónoch (Kysuce, Tatry) je možné v ochrane lesa využiť pre sledovanie aktuálnych, najmä teplotných a radiačných, 
podmienok vonkajšieho prostredia, ktoré sú pre odštartovanie prvého jarného rojenia lykožrúta smrekového kľúčové. 
Ukážkou spracovania aktuálnych dát o teplotných a zrážkových pomeroch na lokalite v Národnej prírodnej rezervácii 
Veľký Polom (Kysuce) je vývoj denných hodnôt prezentovaný na obrázku 3. Podľa analýzy 10 minútových údajov, bolo 
možné odvodiť, že v roku 2018 nastali vhodné podmienky pre prvé jarné rojenie 20. apríla 2018, kedy bolo dosiahnu-
tá kumulatívna hodnota maximálnych denných teplôt vzduchu 145 °C (DD – degree days). Ako limitná hodnota dennej 
efektívnej teploty vzduchu bola pritom použitá úroveň denného maxima 7 °C (podľa Zumr 1982; Fleischer et al. 2017). 
Zaujímavým zistením je, že na Kysuciach prevládalo v apríli 2018 mimoriadne teplé a suché počasie, kedy napríklad 
na klimatologickej stanici čadca (456 m n. m.) dosiahli zrážky len 26 % z dlhodobého priemeru 1961 – 1990 a prie-
merná mesačná teplota vzduchu prekročila normál až o 5,3 °C (Zdroj: SHMÚ).

Ďalšou možnosťou využitia operatívnych údajov LMM v ochrane lesa, sú informácie o aktuálnych vlhkostných po-
meroch jednotlivých lokalít v danom roku. Na jednej strane má sledovanie rizika sucha nielen význam pre pestovanie 
reprodukčného materiálu pre umelú obnovu, ale je dôležitým faktorom aj pre vývoj prirodzenej obnovy lesov. Sucho je 
tiež faktorom, ktorý má preukazateľný súvis s vývojom hubových patogénov (napr. armillaria spp.) v smrekových po-
rastoch (Holuša et al. 2018). Priebeh jarného počasia má zase význam sledovať, nakoľko vyššia vlhkosť a chladné pod-
mienky môžu indikovať premnoženie hubových ochorení, ktoré by eliminovali stav listožravých škodcov (napr. mníšky 
veľkohlavej), v prípade suchého a teplého počasia by naopak hrozil nárast početnosti tohto druhu (Kunca et al. 2018). 
Vo webaplikácii lesníckeho meteorologického monitoringu bol aktuálne doplnený ďalší parameter klimatická vodná bi-
lancia (mm), ktorý operatívne indikuje potenciálne riziko sucha na danej lokalite. Počítaný je z rozdielu úhrnov zrážok 
a potenciálnej evapotranspirácie (Z-PET) bilancovaných na báze predchádzajúcich 30 dní.
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obrázok 3. Vývoj teplôt vzduchu a denných úhrnov zrážok na lokalite NPR Veľký Polom (1 000 m n. m., Kysuce) v roku 2018 a potenciálne 
podmienky pre prvé jarné rojenie IT (podľa Zumr 1982)

Opačným fenoménom sucha, ktorý nepriamo s ochranou lesa súvisí, je výskyt prívalových zrážok, a s tým súvi-
siace povodne na tokoch v horských a lesných oblastiach, ktoré so sebou prinášajú nemalé škody. Aktuálnym prí-
kladom sú povodňové udalosti z júla 2018, kedy v oblasti Tatier došlo ku značným škodám na cestách, turistických 
chodníkoch, tokoch a okolitých porastoch. Výsledky meraní našej meteorologickej stanice situovanej na hornej hrani-
ci lesa na lokalite Kolové pleso (1 560 m n. m.) ukázali, že za 72 hodín spadlo v tejto časti Tatier takmer 200 mm zrá-
žok, pričom kritický úhrn bol zistený najmä 18. 7. 2018 (160 mm), s kulmináciou intenzity v čase od 17:00 približne 
do 02:00 nasledujúceho rána (19. 7. 2018). Z časového chodu denných úhrnov zrážok od začiatku vegetačného ob-
dobia (1. 4. 2018) je zrejmé, že územie bolo dotované zrážkami kontinuálne počas celej sezóny. Naopak po tejto uda-
losti nastal opačný extrém a to v podobe nástupu takmer trojmesačného sucha, ktoré pretrvávalo minimálne do polo-
vice októbra (obr. 4).

obrázok 4. Intenzívny úhrn zrážok nameraný na hornej hranici lesa na lokalite Kolové pleso (1 560 m n. m.) počas ničivej povodne
na severe Tatier. Chod denných úhrnov zrážok počas vegetačnej sezóny 2018 a priebeh hodinových úhrnov za 72 hodín, 

s kulmináciou intenzity 18. 7. 2018
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záver

Informácie a dáta získané systematickým meteorologickým monitoringom prispievajú k lepšiemu pochopeniu interak-
cií medzi meniacim sa stavom prízemnej vrstvy atmosféry a lesným ekosystémom v podmienkach novodobej zmeny 
klímy, umožňujú korektnejšie interpretácie ekofyziologických procesov prebiehajúcich na úrovni porastu alebo v jed-
notlivých stromoch, umožňujú tiež detailné opísanie poveternostnej situácie v reálnom čase a identifikáciu výskytu ex-
trémnych meteorologických situácií (početnosť a trvanie). Vysoko precízne dáta je možné využiť v modelovaní proce-
sov na úrovni experimentálneho porastu a v následnom hodnotení vplyvu klimatických extrémov na rast a produkciu 
lesných porastov, vodný režim a biogeochemické toky látok. širšia laická i odborná verejnosť, študenti, ale aj praktic-
kí obhospodarovatelia lesa majú možnosť aktívne využívať služby lesníckeho meteorologického portálu a to cez voľ-
ný prístup k operatívnym údajom a podporným informáciám o aktuálnych prírodných rizikách v ich okolí (napr. sucho, 
vlny horúčav, riziko požiaru, extrémne zrážkové úhrny, neskoré mrazy, podmienky pre premnoženie hmyzích škodcov 
a výskyt hubových ochorení). 
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Úvod 

Posledné tri až štyri dekády zaznamenávame najmä v severnej Európe, Kanade a USA postupný rozvoj využívania 
lesnej biomasy na výrobu energie. Jedným z dôvodov bola ropná kríza v sedemdesiatych rokoch minulého storočia 
a následná snaha nájsť alternatívne zdroje energie k fosílnym palivám a znížiť závislosť od ich importu. Ďalším dôvo-
dom bol tlak na znižovanie emisií síry a ďalších látok emitovaných najmä pri spaľovaní uhlia, ktoré mali evidentný ne-
gatívny vplyv na životné prostredie, najmä na stav lesov, okysľovanie povrchových vôd, ale aj na zdravie ľudí. V po-
sledných dvoch desaťročiach podpora využívania lesnej biomasy na energetické účely vyplýva aj zo záujmu o znižova-
nie emisií skleníkových plynov, najmä CO

2 
a o spomalenie prebiehajúcej klimatickej zmeny. S tým je spojený obrovský 

rozmach využívania lesnej biomasy všeobecne, ale najmä intenzívne využívanie ťažbových zvyškov a biomasy z vý-
chovy lesných porastov. 

Za využiteľný potenciál dendromasy sa považuje surovina, ktorá svojimi parametrami nevyhovuje kvalitatívnym 
kritériám pre priemyselné spracovanie. Podľa Oravca a kol. (2012) ročný využiteľný potenciál palivovej dendromasy 
na lesnej pôde Slovenska vzrastie z 1,702 mil. ton v roku 1990 a 2,43 mil. ton v roku 2010 na 2,81 mil. ton v roku 
2020 a až 3,11 mil. ton v roku 2050. Podľa týchto prognóz bude dominantnou zložkou skutočne využívanej dendro-
masy pre energetické účely tenčina a nezužitkovaná hrubina na ťažbovej ploche pri rubnej ťažbe ako aj dendromasa 
z prerezávok a výchovných ťažieb. 

Zvýšený odber biomasy však môže na chudobných pôdach znamenať výrazné straty živín a degradáciu pôdy. Hoci 
pod ochranou lesa sa v bežnom lesníckom ponímaní rozumie ochrana drevín, teda lesného porastu, v tomto príspevku 
chceme upriamiť pozornosť aj na nutnosť ochrany lesnej pôdy, najmä z hľadiska rizika nutričnej degradácie. Zároveň 
tým chceme zdôrazniť nevyhnutnosť komplexného (holistického) prístupu k lesným ekosystémom. 

riziká nadmerného využívania lesnej biomasy a princípy ich hodnotenia

Problematika rizík pre lesné ekosystémy pri intenzifikácii využívania biomasy, najmä biomasy tenčiny, je riešená 
v množstve odbornej literatúry. Napr. Nisbet (in Helmisaari & Vanguelova 2013) definuje nasledovné hlavné riziká spo-
jené s odnosom ťažbových zvyškov z porastu: 

 • fyzikálne poškodenie povrchu pôdy používanými mechanizmami, kompakcia pôdy, tvorba rýh a koľají, ktoré vedú 
k zvýšenej erózii,

 • straty organického uhlíka,

 • odnos hlavných živín i mikroživín (s veľmi pravdepodobným priamym dopadom na úrodnosť pôdy a potenciálnu 
produkciu lesa),

 • odnos bázických katiónov z pôdy, redukcia tlmivej schopnosti a výmennej kapacity, ako aj zakysľovanie pôd,

 • mechanická disturbancia (v prípade vyťahovania a využívania pňov),

 • strata množstva mŕtveho dreva a zásob viazaného uhlíka, 

 • rôzne vplyvy na biodiverzitu pôdy a lesa.
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V tomto príspevku sa venujeme iba rizikám z hľadiska strát živín, najmä bázických katiónov (Ca2+, Mg2+, K+). V po-
slednom období pribúdajú vedecké články, ktoré sa venujú vzťahom medzi rôznymi spôsobmi manažmentu lesa a vlast-
nosťami pôd. Významnou súčasťou takýchto hodnotení je práve bilancia jednotlivých prvkov vo vzťahu k lesnej pôde. 
Na strane vstupov je zvetrávanie (zjednodušene povedané: uvoľňovanie prvkov z minerálov v geologickom substrá-
te, teda z chemických zlúčenín do výmenných, resp. prístupných foriem, ktoré sa stávajú súčasťou kolobehu prvkov) 
a atmosférická depozícia prvku. Na strane výstupov je ich vymývanie (vylúhovanie), teda straty transportom prvkov 
v pôdnom roztoku z koreňovej zóny pôdy do hlbších vrstiev pôdy a podzemnej vody, a odber prvkov ťažbou stromov 
(obr. 1). V prípade dusíka môže byť na strane vstupov aj jeho fixácia z ovzdušia a na strane výstupov straty zlúčenín 
dusíka v plynnej forme. 

obrázok 1. Schéma bilancie živín v lesnom ekosystéme (vstupy a výstupy)

Hodnoty vstupov sú rádovo v kilogramoch na hektár za rok. Odnos vymývaním dosahuje tiež desatiny kilogramov 
až kilogramy na hektár za rok. Akumulovaná zásoba živín v rubnom lesnom poraste dosahuje rádovo stovky kilogra-
mov jednotlivých hlavných živín (N, P, K, Ca, Mg) na hektár, v prepočte na jeden rok teda ide tiež rádovo o kilogramy 
na hektár.

Pre bilanciu je zásadným faktom, že koncentrácie živín v jednotlivých častiach stromu sa výrazne líšia. Oproti dre-
vu sú koncentrácie živín výrazne vyššie v kôre a oproti kmeňu sú výrazne vyššie v tenčine a samotných listoch, resp. 
ihličí. Ako príklad tu uvádzame údaje podľa Bublinca (1994) z bukového porastu (obsah živín v mg.kg−1):

Drevo kmeňa Konáre hrúbky 1,5 až 15 cm – drevo Konáre do hrúbky 1,5 cm – drevo s kôrou Listy
Dusík (N) 
Fosfor (P) 
Vápnik (Ca) 
Horčík (Mg) 
Draslík (K)

0,93 
0,07 
0,84 
0,46 
0,90

2,34 
0,25 
1,01 
0,51 
1,28

7,6 
2,9 
6,0 
0,8 
2,0

25,65 
1,56 
9,54 
1,88 
10,41

Po prepočte na zásoby živín v jednotlivých zložkách je zrejmé, že v biomase tenčiny, ktorá tvorí menšiu časť z cel-
kovej biomasy, môže byť naakumlovaná väčšina zásoby živín. Preto pri odbere celej hmoty stromu s tenčinou a asimi-
lačnými orgánmi dochádza k výrazne vyššiemu odberu živín z lesného ekosystému než len pri odbere kmeňa. Na ob-
rázku 2 je znázornené, aká je miera (v %) zvýšenia celkového odberu biomasy a odberu hlavných živín pri rôznej me-
tóde ťažby, resp. pri odnose rôznych častí stromu z lesného porastu (100 % je kmeň s kôrou). 
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obrázok 2. Porovnanie odberu biomasy a jednotlivých živín (%) pri stromovej metóde a pri kmeňovej metóde
na experimentálnych plochách vo švédsku (upravené podľa Egnela, 2012)

Z príkladu je zrejmé, že stromová metóda ťažby, resp. odber ťažbových zvyškov, v ktorých podstatnú časť tvorí ten-
čina, znamená oproti kmeňovej metóde zvýšenie využitia biomasy o 20 až 30 %, ale niekoľkonásobné zvýšenie odbe-
ru hlavných živín (v daných prípadoch pre jednotlivé prvky o 130 až 310 %). 

prístupy k definovaniu limitov a obmedzení v rôznych krajinách

Poznatky o možných negatívnych ekologických a environmentálnych dopadoch intenzívnejšieho využívania lesnej bio-
masy a zvýšeného odnosu živín z lesných ekosystémov pri energetickom využívaní biomasy viedli k vypracovaniu ná-
rodných návrhov, odporúčaní či príručiek (good practice guidelines) pre využívanie lesnej biomasy vrátane zložiek, kto-
ré pri bežnom obhospodarovaní lesov zostávali nevyužité v lese. V týchto dokumentoch sa vychádza z viacerých hľa-
dísk a kritérií, ale zvyčajne kľúčovým kritériom je udržateľnosť vlastností pôdy z hľadiska zásob živín.

K roku 2012 existovali dokumenty tohto typu vo švédsku, Fínsku, Nórsku, Dánsku, írsku, Spojenom kráľovstve, 
Francúzsku, Litve, Lotyšsku, ale aj v Novom Zélande, Kanade a v 12 štátoch v USA (najmä na severovýchode USA 
(Stupak et al. in Helmisaari & Vanguelova 2013).

Medzi krajinami sú značné rozdiely v podrobnosti a prísnosti obmedzení, v konkrétnych kritériách pre rozhodovanie 
o únosnosti daných postupov využívania biomasy, ako aj vo forme z hľadiska odporúčaní alebo záväzných obmedzení. 
Zvyčajne je definovaných niekoľko tried z hľadiska zraniteľnosti pôd. Rozlišujú aj obmedzenia podľa konkrétnych tech-
nológií, resp. súčastí procesov spojených s ťažbou a dopravou dreva. Obmedzenia môžu znamenať úplné vylúčenie od-
beru tenčiny, alebo sa ponechávajú na ploche aspoň listnáče alebo určité dreviny, určuje sa podiel materiálu, ktorý sa 
má na ploche ponechať. Ďalším variantom je ponechanie tenčiny (ťažbových zvyškov) v lese a až po uschnutí a opa-
de ihličia sa materiál tenčiny už bez asimilačných orgánov môže vytiahnuť z porastu s možnosťou spracovania na les-
nú štiepku a výrobu energie. Samozrejme, zohľadňujú sa pritom aj praktické aspekty (prístupnosť, terén, technológia 
a pod). Iným variantom prevencie nutričnej degradácie pôdy je obligatórna kompenzácia strát živín formou aplikácie 
drevného popola. Takéto opatrenie sa navrhuje najmä vo švédsku.

Dôležitou možnosťou pre dosiahnutie udržateľnosti pôdnych vlastností sú národné špecifikácie systémov certifiká-
cie lesov. Podľa dostupných podkladov (Stupak et al. 2011) je úplne vylúčená stromová metóda ťažby podľa štandar-
dov PEFC vo švajčiarsku, Nemecku, Taliansku a Luxembursku a podľa štandardov FSC v Nemecku a Luxembursku. 

Pre naše podmienky je blízky systém, vypracovaný v českej republike (UHÚL 2017). Pri hodnotení rizík pre nutrič-
nú bilanciu lesných ekosystémov boli definovaných tzv. rozhodujúce a obmedzujúce faktory. Na ich základe boli les-
né stanovištia a spoločenstvá rozdelené do troch skupín s tromi úrovňami rizika: prijateľné riziko, podmienečne prija-
teľné riziko a neprijateľné riziko.
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hodnotenie zásob živín, rizika nutričnej degradácie a návrh diferenciácie územia Slovenska 

Počas riešenia projektu „VIPLES“ sme využili databázy o pôdach z čiastkového monitorovacieho systému Lesy (čMS 
Lesy) a Národnej inventarizácie a monitoringu lesov (NIML). Podľa týchto podkladov boli zistené nasledovné rozpätia 
nameraných, resp. kalkulovaných hodnôt ich zásob bázických živín v hĺbke 0 – 20 cm: 

Vápnik:  od 8,8 do 16 943 kg.ha−1 

Horčík: od 1,4 do 3 320 kg.ha−1 

Draslík:  od 1,0 do 1 066 kg.ha−1 

Rozdiely v zásobách živín teda môžu byť obrovské. Stav v prípade fosforu je komplikovanejší. Kým bázy (Ca, Mg, 
K) sú viazané v sorpčnom komplexe pôdy a pre rastliny sú prístupné vo forme katiónov a vo všeobecnosti sa tieto bázy 
dopĺňajú zvetrávaním z minerálov, fosfor je pre rastliny prístupný vo forme fosforečňanového aniónu, pričom jeho zá-
soby v mineráloch sú rádovo nižšie než pri dvojmocných bázach. Jeho kolobeh v lesnom ekosystéme je viac závislý 
od kolobehu organickej hmoty. Aj z toho hľadiska je fosfor prvkom, ktorého zásoby v ekosystéme sú zraniteľnejšie než 
je to v prípade ostatných hlavných živín.

Ako príklad výrazných rozdielov zásob živín sú na obrázku 3 znázornené stredné hodnoty (mediány) zásob výmen-
ného horčíka pre hlavné pôdne typy (v kg.ha−1, do hĺbky 20 cm). 

obrázok 3. Zásoby výmenného horčíka na plochách NIML II v podľa pôdnych typov

Podrobne boli analyzované a porovnané zásoby živín podľa pôdnych typov a subtypov, ako aj podľa typologických 
jednotiek. Ukázalo sa, že typologické jednotky lepšie vystihujú rozdiely v zásobenosti pôd živinami a zároveň majú vý-
hodu praktickej použiteľnosti pre aplikované jednotky lesníckej typológie a hospodársko-úpravnícke plánovanie. 

Diferenciáciu územia sme navrhli v troch triedach (troch stupňoch), ktoré vyjadrujú riziko nutričnej degradácie pôd 
a zároveň možnosť odberu biomasy ťažbových zvyškov, najmä tenčiny, pre účely energetického využitia:

Trieda Riziko nutričnej degradácie Odber biomasy tenčiny 
A Neprijateľné riziko Odber vylúčený
B Stredné riziko Odber podmienečne možný pri splnení doplnkových kritérií
C Bez rizika alebo prijateľné riziko Odber možný

Na základe takto navrhnutej diferenciácie by bol úplne vylúčený odber tenčiny na asi 20,5 % územia lesov Sloven-
ska (väčšinou ide o ochranné lesy). 

Ďalšie čiastkové obmedzenia (podmienečne možný odber biomasy tenčiny, resp. neodporúčaný bez doplnkových 
údajov o stave zásob živín) by boli na 21,5 % územia. Na väčšine tohto územia je z hľadiska zásob živín zásoba priaz-
nivá,pre bezpečné rozlíšenie sú však potrebné podrobnejšie priestorové analýzy na základe doplnkových údajov o zá-
sobách a o geologickom substráte nad rámec vstupov, ktoré poskytujú údaje máp pôdnych predstaviteľov a údaje da-
tabáz NIML.

Na zvyšnom území je z hľadiska rizika nutričnej degradácie stanovišťa možné využívanie tenčiny (odnos biomasy 
tenčiny z lesného ekosystému) bez kvantitatívneho obmedzenia. Ide o 58,0 % územia lesov Slovenska. Aj tu je však 
potrebné dodržiavať elementárne pravidlá ochrany pôdy z hľadiska rizika erózie a kompakcie. 
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záver

Realizačný výstup jednej z etáp príslušného projektu, riešeného v rokoch 2016 – 2018, ktorého vybraté časti tu pre-
zentujeme, je prvým pokusom o zadefinovanie limitov a pravidiel pre využívanie lesnej biomasy na Slovensku, najmä 
biomasy ťažbových zvyškov a z prerezávok, na základe analýzy údajov z rozsiahlych existujúcich národných databáz 
o lesných pôdach v kombinácii s najnovšími poznatkami z európskej a severoamerickej odbornej literatúry. Na túto 
štúdiu by mohli nadviazať ďalšie analýzy a hodnotenia pre skupiny lesných typov, kde je možnosť využívania tenčiny 
sporná. Považujeme za potrebné na základe ďalších poznatkov a možností spracovania údajov pokračovať v podrob-
nejšom riešení problematiky a zamerať sa viac nielen na udržateľnosť produkcie lesa, ale komplexnejšie hodnotiť po-
tenciál a udržateľnosť lesných ekosystémov z hľadiska poskytovania ekosystémových služieb. 
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Úvod

Obnova lesa všeobecne predstavuje potenciál štruktúry budúcich lesov a ide preto o veľmi dôležitý parameter stavu 
lesa. Je prostriedkom výmeny dvoch generácií lesa. Stav obnovy, najmä prirodzenej, vyplýva zo súčasného stavu a do-
terajšieho vývoja dospelých materských porastov.

Poškodenie lesa predstavuje výsledok negatívne pôsobiacich faktorov na lesné ekosystémy. Tie buď obmedzu-
jú rast, prežívanie a vývoj stromov, alebo znehodnocujú kvalitu dreva či znemožňujú reprodukciu porastov. Pre opti-
málny manažment lesov je potrebné poznať výskyt a intenzitu pôsobenia škodlivých činiteľov, reakciu lesných poras-
tov na škodlivé činitele, ich odolnosť a schopnosť sa vyrovnávať s nepriaznivo pôsobiacimi faktormi a následne uplat-
ňovať adresné hospodárske opatrenia (šebeň 2018). Poškodenie obnovy má za následok buď jej úplné zničenie, kde 
je treba zasiahnuté porasty opakovane obnoviť, alebo sa odrazí na výrazne nepriaznivom stave mladých stromčekov. 
Môže to byť nepriaznivý zdravotný alebo technický stav – kvalita stromčekov. Vtedy spravidla dochádza k zhoršova-
niu stavu budúceho porastu postupným vývojom a poškodené jedince je dodatočne potrebné odstraňovať v rámci ne-
skorších výchovných zásahov.

Obnova lesa predstavuje v porovnaní s ostatnými rastovými stupňami najpočetnejšiu, najvariabilnejšiu a najdyna-
mickejšiu rastovú fázu vo vývoji lesa. Znamená to, že v najmladších porastoch sa evidujú najväčšie hektárové počty je-
dincov od stoviek po státisíce, a v priebehu niekoľkých rokov prirodzeným vývojom, kompetičnými procesmi a pôsobe-
ním abiotických a biotických faktorov odumiera najväčší počet stromčekov. Tieto skutočnosti značne limitujú možnos-
ti zisťovania stavu obnovy pre veľké územné celky (šebeň 2017). Na druhej strane však aj veľké množstvo poškode-
ných mladých jedincov nemusí prestavovať pri vhodnom výchovnom manažmente a cieľavedomom negatívnom výbe-
re väčšie nebezpečenstvo pre stav budúcich porastov. V každom prípade je však potrebné poškodenie už od mladosti 
sledovať, analyzovať a na základe konkrétnych informácií uplatňovať adekvátny manažment.

Relatívne novým zdrojom informácií o celkovom stave lesa a teda aj poškodení lesa je Národná inventarizácia a mo-
nitoring lesov (NIML) SR (šmelko et al. 2008, šebeň 2017). Národné inventarizácie lesa sú špeciálne systémy zis-
ťovania, ktoré poskytujú aktuálne a objektívne informácie o stave a vývoji lesa pre veľké územné celky, ako je celý 
štát alebo vybrané regióny. NIML SR predstavuje výberové zisťovanie na inventarizačných plochách (IP) s výmerou 
0,05 ha rozmiestnených v pravidelnej sieti 4 × 4 km po celom Slovensku. NIML SR predstavuje nový výberový spôsob 
zisťovania a hodnotenia stavu lesných ekosystémov na Slovensku. Prvý cyklus zberu údajov bol realizovaný v rokoch 
2005 – 2006 (NIML1) a druhý cyklus v rokoch 2015 – 2016 (NIML2). Založená sieť trvale ale neviditeľne fixovaných 
inventarizačných plôch umožní zisťovať a hodnotiť stav lesa na nich opakovane rovnakým spôsobom aj v budúcnosti 
v ľubovoľne zvolených intervaloch bez ohrozenia, že by boli obhospodarované zámerne ináč ako v ostatných častiach 
lesných porastov. To veľmi zobjektívni porovnávanie stavov lesa v dlhšom časovom slede a po prvý krát prinesie infor-
mácie o skutočných zmenách a reálnom prírastku všetkých sledovaných veličín (šebeň 2017).

Obnovu lesa všeobecne tvoria jedince nasledovných mladých rastových fáz: nálet, nárast, kultúra, odrastená kul-
túra, mladina. Do hodnotenia sa zaradili všetky jedince od 10 cm výšky až po dosiahnutie hrúbky d

1,3 
7 cm. Treba upo-

zorniť, že táto definícia síce jednoznačne stanovila kritériá pre obnovu, ale takto definovaný parameter obsahuje aj urči-
tú časť kompetične potlačených či zatienených starších jedincov, ktoré v skutočnosti nebudú tvoriť budúcu generáciu. 
Za jednoznačnú (pravú) obnovu môžeme považovať mladé lesné porasty rastúce vedľa dospelých porastov, čiže jed-
noetážové mladé lesné porasty (MLP). Mladé jedince tvoriace spodnú etáž vertikálne diferencovaných porastov tiež vždy 
nebudú tvoriť následný porast (šebeň 2017).
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Veľkou výhodou NIML je použitie objektívnych metód zisťovania ako meranie a počítanie jedincov, namiesto sub-
jektívnych odhadov pokryvnosti či zastúpenia drevín. NIML eviduje obnovu všade tam, kde sa vyskytla, teda aj v po-
rastoch kde ešte nie je žiaduca. Na porovnanie s inými zdrojmi NIML uvádza aktuálny stav vo všetkých porastoch, Ze-
lené správy uvádzajú len ročne evidovaný rozsah vykonanej obnovy. 

Príspevok nadväzuje na zistené poškodenie stromov s hrúbkou d
1,3

 od 7 cm prezentované na ostatnej konferencii 
APOL (šebeň 2018).

materiál a metodika

Použili sa údaje získané v rámci NIML2. Tie zisťovali na všetkých inventarizačných plochách (IP) v teréne posúdených 
ako les podľa kritérií medzinárodnej definície lesa (šebeň et al. 2015). Základná výmera IP bola 500 m2. V prípade že 
sa na časti z nej nenachádzal les, hodnotila sa na menšej časti, minimálna výmera bola 50 m2. Na jednotlivých inven-
tarizačných plochách sa osobitne pre stromy s hrúbkou menej ako 7 cm vytyčovali tzv. obnovné kruhy, na ktorých sa 
evidovali všetky jedince s výškou nad 10 cm s výnimkou semenáčikov (tie sa nezisťovali) až po hrúbku 7 cm (šebeň 
et al. 2015). 

Zaznamenali sa hlavné negatívne faktory (i), ktoré podľa posúdenia stavu na IP negatívne ovplyvňovali priebeh obno-
vy, spomaľovali ju alebo úplne znemožňovali. Išlo o faktory biotické, abiotické a antropogénne. Posudzovali sa význam-
né (dominantné) znaky na úrovni plochy (subplochy). Nebral sa do úvahy ojedinelý výskyt (napr. vysokej buriny) kto-
rá neovplyvňovala významne celú plochu. Rozlišoval sa výskyt daného činiteľa (ako podiel IP s výskytom voči sume 
IP) a plocha, ktorá odráža ovplyvnenú plochu lesov daným faktorom. Na IP sa mohlo stanoviť viacero negatívnych fak-
torov pôsobiacich na obnovu, zaznamenali sa všetky zistené, pričom na prvom mieste sa uviedol ten faktor, ktorého 
negatívny vplyv je čo do rozsahu a intenzity najväčší. Preto je súčet výskytov aj plôch negatívnych faktorov vyšší ako 
100 %. Podiel vyjadruje podiel každého činiteľa na celkovom poškodení (súčet je vždy 100 %).

Okrem subjektívneho posudzovania na úrovni inventarizačnej plochy sa poškodenie sledovalo trochu objektívnejšie 
aj na úrovni každého jedinca (ii). Zisťovalo a zaznamenalo sa poškodenie, ktoré má výrazne negatívny účinok na ďalší 
vývoj jedinca. Teda pri pokračujúcom pôsobení bez ďalších opatrení by jedinec pravdepodobne zahynul, alebo by do-
siahol výrazne zhoršenú kvalitu. Poškodenie na úrovni jedincov sa evidovalo sa podľa nasledovných škodlivých činite-
ľov: ťažba, hmyz, huby, zver, abiotické, burina, ostatné.

Okrem samotného poškodenia sa evidovali aj použité ochranné opatrenia zabraňujúce poškodeniu obnovy (iii). Evido-
vali sa nasledovné opatrenia: žiadne, mechanická ochrana, chemická ochrana, oplotenie, vyžínanie. 

V tomto príspevku sa vyhodnocujú zistené údaje z terénneho zberu údajov realizovaného v rokoch 2015 – 2016. 
Výsledky výberového zisťovania sa prezentujú za celé Slovensko a vybrané kategórie s uvedenou mierou presnosti – 
výberovou chybou kalkulovanou pri spoľahlivosti 95 % (šebeň 2017). Všetky nazbierané dáta sa spracovávali v data-
bázovom systéme MS Access. Limitujúcim faktorom vyhodnotenia je subjektívny vplyv posudzovateľov, hoci vybrané 
poškodenia, napr. zverou, sa považujú za jednoznačne identifikované.

výsledky a diskusia

negatívne faktory vplývajúce na obnovu lesov

Negatívne pôsobiace faktory na zistenú obnovu vo všetkých, teda nielen obnovovaných lesoch na lesných aj nelesných 
pozemkoch uvádza tabuľka 1. Vyplýva z nej, že v lesoch na lesných pozemkoch sa zaznamenalo o čosi viac negatív-
nych faktorov. Najčastejšie sa posúdil nedostatok svetla zatienením materským porastom, ktoré však nemožno pova-
žovať za „skutočné“ poškodenie. Tým je jednoznačne odhryz zverou, ktorý sa zaznamenal až na takmer tretine úze-
mia lesov, a má aj relatívne vysoký podiel. Na lesných pozemkoch nasledovala kompetícia buriny a ostatnej vegetá-
cie, na nelesných pozemkoch však tento limitujúci faktor dominoval s nadpolovičným výskytom. žiadny limitujúci fak-
tor pôsobiaci na obnovu sa nezaznamenal na asi 1/4 plôch na lesných pozemkoch a iba na 1/8 na nelesných pozem-
koch. Ostatné faktory mali omnoho nižší podiel. Na lesných pozemkoch nepriaznivé pôdne pomery asi 5 %, a menej 
ako 2 % chýbajúce semenné stromy, ťažba, nepriaznivá mikroklíma, zamokrenie, sneh, ostatné (nedostatočná výživa, 
imisie) a hmyz. Neidentifikoval sa negatívny faktor huby.
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tabuľka 1. Negatívne faktory vplývajúce na obnovu

Kategórie lesov Negatívny faktor obnovy
Počet IP Výskyt Plocha Podiel

n  % tis. ha  %
Le

sn
é 

po
ze

m
ky

Žiadne 291 23,4 ±2,4 446 ±65 17,1 ±2,5
Nedostatok svetla 469 37,7 ±2,7 725 ±87 27,7 ±3,3
Lesná zver 382 30,7 ±2,6 587 ±76 22,5 ±2,9
Konkurencia tráv, bylín a krov 337 27,1 ±2,5 508 ±70 19,4 ±2,7
Nepriaznivé pôdne pomery 91 7,3 ±1,5 140 ±35 5,3 ±1,3
Chýbajúce semenné stromy 34 2,7 ±1,0 51 ±20 2,0 ±0,8
ťažba a približovanie dreva 34 2,7 ±1,0 52 ±21 2,0 ±0,8
Nepriaznivá mikroklíma 30 2,4 ±0,9 47 ±20 1,8 ±0,7
Zamokrenie 17 1,4 ±0,7 25 ±14 1,0 ±0,5
Sneh 8 0,6 ±0,5 13 ±10 0,5 ±0,4
Hmyz 4 0,3 ±0,4 6 ±7 0,2 ±0,3
Ostatné 10 0,8 ±0,6 16 ±11 0,6 ±0,4

Ne
le

sn
é 

po
ze

m
ky

žiadne 30 13,7 ±4,9 39 ±17 9,1 ±3,8
Konkurencia tráv, bylín a krov 119 54,3 ±6,6 156 ±29 35,9 ±6,6
Nedostatok svetla 76 34,7 ±6,3 102 ±25 23,5 ±5,7
Lesná zver 61 27,9 ±6,1 86 ±23 19,7 ±5,4
Chýbajúce semenné stromy 15 6,8 ±3,7 22 ±13 5,1 ±2,9
Zamokrenie 9 4,1 ±3,0 12 ±9 2,8 ±2,2
Nepriaznivé pôdne pomery 4 1,8 ±2,2 6 ±6 1,3 ±1,5
Nepriaznivá mikroklíma 3 1,4 ±2,0 5 ±6 1,1 ±1,4
Sneh 1 0,5 ±1,3 2 ±3 0,4 ±0,8
Ostatné 3 1,4 ±2,0 5 ±6 1,1 ±1,4

Predchádzajúca tabuľka analyzuje negatívne faktory obnovy vo všetkých, teda aj dorastajúcich a dospelých poras-
toch. Dôležité je rozlíšiť ich pri najmladších porastoch. Z databázy IP NIML2 sa vybrali všetky mladé porasty na lesných 
pozemkoch, rastúce vedľa materského porastu. Išlo teda iba o jednoetážové porasty, nie spodné etáže. Výber však bol 
limitovaný malým množstvom IP, spolu išlo iba o107 IP. Výsledky poukázali na ešte vyššie podiely hlavných negatív-
nych faktorov ako vo všetkých porastoch. Burina sa vyskytovala na viac ako polovici IP v MLP, poškodzovanie zverou 
na viac ako 40 %. Na asi 1/4 územia sa neposúdil žiadny negatívny faktor v obnove. Ostatné druhy vrátane ťažby a pri-
bližovania nemajú vyššie zastúpenie. Analýza negatívnych faktorov v obnove pri rozdelení na prirodzenú a umelú ob-
novu nie je z údajov NIML2 realizovateľná, vzhľadom na malý výskyt zistenej umelej obnovy.

Nasledujúca tabuľka udáva najčastejšie negatívne faktory pôsobiace na obnovu podľa kategórií lesov. Najčastejšie 
sa posúdil nedostatok svetla, kde sa väčšinou jedná o predrubné porasty v ktorých nemusí byť ešte obnova potrebná. 
V lesoch osobitného určenia bol výrazne vyšší podiel poškodenia zverou ako v ochranných lesoch. Konkurencia buri-
ny a ostatnej vegetácie bola vo všetkých kategóriách porovnateľná. 

tabuľka 2. Negatívne faktory vplývajúce na obnovu podľa kategórií lesov 

Kategórie lesov Negatívny faktor obnovy
Počet IP Výskyt Plocha Podiel

n  % tis. ha %

Ho
sp

od
ár

sk
e

Nedostatok svetla 334 39,3 ±3,3 515 ±55 29,2 ±3,1
Lesná zver 263 31,0 ±3,1 404 ±50 22,9 ±2,9
Konkurencia tráv, bylín, krov 228 26,9 ±3,0 345 ±47 19,6 ±2,7
Žiadne 215 25,3 ±3,0 329 ±46 18,7 ±2,6
Nepriaznivé pôdne pomery 30 3,5 ±1,3 46 ±19 2,6 ±1,1
ťažba a približovanie dreva 24 2,8 ±1,2 37 ±17 2,1 ±1,0
Chýbajúce semenné stromy 23 2,7 ±1,2 35 ±17 2,0 ±0,9

Oc
hr

an
né

Nedostatok svetla 82 37,4 ±6,4 129 ±29 26,4 ±6,0
Lesná zver 57 26,0 ±6,0 90 ±25 18,5 ±5,2
Konkurencia tráv, bylín, krov 56 25,6 ±6,0 86 ±25 17,5 ±5,1
Nepriaznivé pôdne pomery 49 22,4 ±5,7 78 ±24 15,9 ±4,9
Žiadne 36 16,4 ±5,2 58 ±21 11,8 ±4,3

Os
ob

itn
éh

o 
ur

če
ni

a

Lesná zver 56 37,3 ±7,7 87 ±24 26,5 ±7,2
Nedostatok svetla 50 33,3 ±7,5 79 ±23 24,1 ±7,0
Konkurencia tráv, bylín, krov 44 29,3 ±7,5 66 ±21 20,4 ±6,5
Žiadne 32 21,3 ±6,9 51 ±19 15,6 ±5,9
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škodlivé činitele v obnove lesov a ochranné opatrenia proti nim

škodlivé činitele sa na rozdiel od predchádzajúceho hodnotenia neposudzovali plošne, ale sa evidovali na každom 
jedincovi obnovy na obnovnom kruhu C. Umožňuje to objektívnejšie zhodnotenie, ale z menšej výberovej jednotky. 
Na jednom jedincovi sa evidoval iba jeden druh poškodenia, ktorý bol dominantný.

Z hodnotenia reálne zistených druhov škodlivého činiteľa vyplýva, že až 3/4 všetkých jedincov obnovy na lesných 
pozemkoch a 2/3 na nelesných pozemkoch bolo nepoškodených (tabuľka 3). Ako dominantný škodlivý činiteľ sa po-
tvrdil ohryz zverou, ktorý sa identifikoval na lesných pozemkoch na 17,0 ±2,7 % všetkých jedincov a na nelesných po-
zemkoch 26,5 ±6,5 % všetkých jedincov. Jeho výskyt však bol oveľa vyšší, až na 42,2 +2,7 % inventarizovanej plo-
chy lesa na lesných a 43,4 +6,6 % plochy na nelesných pozemkoch sa zistilo poškodenie zverou aspoň na jednom je-
dincovi. Keďže zver je prirodzenou súčasťou lesa, nie každé poškodenie jedinca obnovy môžeme spájať s poškode-
ním porastu. Preto možno vhodnejšie interpretovať výskyt poškodenia obnovy lesov zverou v NIML2 skôr z predchá-
dzajúcich tabuliek.

tabuľka 3. škodlivé činitele v obnove lesov

Kategórie 
pozemkov

škodlivý činiteľ
Počet IP Výskyt Plocha Priemerný počet Podiel z jedincov

n % tisíc ha tisíc ks.ha−1 %

Le
sn

é 
po

ze
m

ky

Žiadny 1113 89,5 +1,7 1 722 +130 15,3 ±1,7 75,8 ±1,7
Zver 525 42,2 +2,7 811 +101 7,3 ±1,4 17,0 ±2,7

ťažba 96 7,7 +1,5 146 +46 3,4 ±1,7 1,4 ±1,5
Hmyz 80 6,4 +1,4 125 +43 10,9 ±5,1 3,9 ±1,4

Abiotické 37 3,0 +0,9 59 +30 5,4 ±5,1 0,9 ±0,9
Huby 26 2,1 +0,8 41 +25 1,0 ±0,5 0,1 ±0,8

*Burina 2 0,2 +0,2 3 +7 11,2 ±30,9 0,1 ±0,2
Ostatné 103 8,3 +1,5 158 +48 1,6 ±0,7 0,7 ±1,5

Ne
le

sn
é 

po
ze

m
ky

Žiadny 186 84,9 +4,7 247 +142 11,8 ±3,3 66,1 ±6,3
Zver 95 43,4 +6,6 126 +102 9,3 ±5,3 26,5 ±6,5
Hmyz 21 9,6 +3,9 30 +50 7,8 ±6,6 5,3 ±3,9

Abiotické 12 5,5 +3,0 14 +35 1,5 ±1,8 0,5 ±3,0
*Ťažba 5 2,3 +2,0 7 +25 0,6 ±0,7 0,1 ±2,0
*Burina 2 0,9 +1,3 3 +17 11,5 ±30,9 0,8 ±1,3
*huby — — — — —

Ostatné 32 14,6 +4,7 42 +59 0,8 ±0,4 0,8 ±4,7

* – Údaj iba orientačný kvôli nedostatočnému počtu IP.

Z ostatných zistených druhov poškodenia na jedincoch obnovy môžeme spomenúť mechanické poškodenie (naj-
častejšie po ťažbe, ale obsahuje aj poškodenie z iných príčin) na lesných pozemkoch na 7,7 +1,5 % plochy ale s ma-
lým podielom z počtu jedincov 1,4 ±1,5 %. Vyšší podiel z počtu jedincov sa zistil pri poškodení hmyzom (3,9 ±1,4 %), 
ale pri menšom výskyte (6,4 +1,4 %). Minimálne zastúpenie mali ostatné druhy poškodenia: huby, abiotické, burina 
a iné. V porovnaní s plošným hodnotením škodlivých činiteľov nachádzame určité rozdiely vo výsledkoch. Napríklad 
veľmi častým škodlivým činiteľom bola burina, ktorá sa prejavuje potlačením vývoja, odrastania či zahubením jedincov, 
ktoré následne nie sú prítomné. Preto je výskyt buriny ako škodlivého faktora na konkrétnych jedincoch obnovy zried-
kavý. Na zistenie škodlivých faktorov na jedincoch má vplyv kompetičná schopnosť a prežívanie jedincov – ak škodli-
vý činiteľ jedince obnovy zahubí, nedá sa relevantne zhodnotiť z počtu jedincov.

Keďže zver sa ukázala ako dominantný škodlivý faktor, zostavili sa výstupy podielov poškodenia pre vybrané (viac 
zastúpené) dreviny. Výsledky sú v tabuľke 4. Ide o orientačné posúdenie zo všetkých evidovaných jedincov obnovy 
na lesných aj nelesných pozemkoch spolu. Viac ako polovica poškodených zverou zo všetkých evidovaných jedincov 
druhu je podľa výsledkov NIML2 pri rakyte, takmer 40 % pri jedli, asi tretina pri javore horskom, jarabine vtáčej, jase-
ni štíhlom a javore poľnom, nasleduje osika, breza a hrab. Ako najmenej poškodené zverou vychádzajú najzastúpenej-
šie dreviny ako buk, smrek a dub zimný.
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tabuľka 4. Podiel jedincov obnovy poškodených zverou podľa vybraných drevín

Drevina
Počet IP Počet zverou poškodených jedincov Priemerný počet jedincov Podiel poškodenia zverou na celkovom počte

n ks ks. ha−1 %
VR 77 184 4,6 ±3,0 56,8 ±11,1
JD 170 281 1,6 ±0,7 39,5 ±7,3
JH 390 944 6,1 ±2,7 35,2 ±4,7
JB 200 457 2,0 ±0,7 34,3 ±6,6
JS 229 475 8,4 ±4,0 33,6 ±6,1
JP 201 468 5,8 ±3,1 29,9 ±6,5
OS 50 46 2,4 ±2,1 23,4 ±13,0
BR 77 61 2,9 ±2,2 22,8 ±9,7
HB 300 556 7,5 ±4,4 22,5 ±5,0
CS 134 62 2,3 ±1,5 18,9 ±6,6
LM 50 89 1,7 ±1,3 16,7 ±12,8
JM 90 62 2,2 ±1,6 9,3 ±8,0
BK 762 813 5,5 ±2,1 9,1 ±2,9
SM 271 284 1,7 ±0,9 8,2 ±5,4
DZ 233 100 4,9 ±5,5 6,6 ±3,6

ochranné opatrenia v obnove

Ich zaznamenanie v dizajne NIML2 v sieti 4 × 4 km bolo veľmi zriedkavé. Údaje o konkrétnych ochranných opatreniach 
sú následne ťažko zhodnotiteľné, identifikovala sa iba mechanická ochrana s výskytom na 2,1 ±0,8 % územia a na nie-
koľkých plochách (iba 4) chemická ochrana. Dizajn NIML nezaznamenal vyžínanie ani oplotenie. Pre podrobnejšie zhod-
notenie ochranných opatrení v obnove lesov Slovenska nie je teda sieť NIML kvôli ich zriedkavejšiemu výskytu vhod-
ná, a pre relevantné zhodnotenie by bolo potrebné jej výrazné zahustenie.

diskusia

V NIML1 boli posudzované výskyty nepriaznivých faktorov vplývajúcich na obnovu pre všetky lesy nasledovne (šebeň 
& Bošeľa 2008): lesná zver 34 %, nedostatok svetla 30 %, žiadne 27 %, konkurencia bylín, tráv a krov 26 %, nepriazni-
vé pôdne pomery 16 %, ostatné faktory nedosiahli 5 % z počtu IP. Podľa tabuľky 1 pre lesy na lesných pozemkoch boli 
posudzované výskyty nepriaznivých faktorov veľmi podobne: lesná zver 31 ±3 %, nedostatok svetla 38 ±3 %, žiadne 
23 ±2 %, konkurencia bylín, tráv a krov 27 ±3 %, nepriaznivé pôdne pomery 7 ±1 %, a ostatné faktory rovnako nedosi-
ahli ani 3 % z celkového výskytu. Pri výbere čisto mladých lesných porastov vzrástol výskyt konkurencie nepriaznivej 
vegetácie na 55 ±9 % a poškodzovania zverou na 42 ±9 %. Je zrejmé, že burinu a zver možno považovať za najzávaž-
nejšie nepriaznivé faktory ktoré v súčasnosti, teda za ostatných 10 rokov, vplývajú negatívne na obnovu našich lesov.

Oproti NIML1 (šebeň & Bošeľa 2008) sa zistil mierne nižší podiel priameho poškodenia zverou v obnove (v NIML1 
23 ±3 %, v NIML2 17 ±3 %). Rovnako ako v NIML1 po zveri nasledujú s výrazne nižším podielom poškodenie hmy-
zom (v NIML1 5 ±4 %, v NIML2 4 ±2 % ) a ťažbou (v NIML1 pod 2 %, v NIML2 rovnako pod 2 %), ostatné druhy boli 
minimálne.

Aj pri jednotlivých vybraných druhoch drevín sa zistilo mierne nižšie poškodenie zverou ako v NIML1 (s výnimkou 
jedle, ktorá v NIML2 dosiahla vyšší celkový podiel jedincov poškodených zverou). Poradie zverou najpoškodenejších 
drevín je podobné ako v NIML1, jediná zmena nastala pri duboch, ktoré v NIML1 boli zaznamenané ako výraznejšie 
poškodzované ohryzom zveri, kým v NIML2 bol posúdený podiel dubov poškodených zverou nízky. Na druhej strane 
sa zaznamenal v NIML2 nižší podiel dubov v obnove ako v NIML1, čiže zaznamenalo sa celkovo zníženie ich zastúpe-
nia. To mohlo byť spôsobené popri kompetičnom rozpínaní drevín ako hrab a buk aj odumieraním dubov vplyvom po-
škodenia zveri – tieto duby sa už v NIML2 nezaznamenali. Medzi najmenej poškodzované patrili smrek a buk s podie-
lom poškodených jedincov zverou v NIML1 7,1 % a 10,3 % a v NIML2 8 ±5 % a 7 ±4 %. Medzi najviac poškodzované 
patrili v NIML1 cenné listnáče, teda javory, jasene a bresty, s podielom vyše 43 %, podiel poškodených jedincov jedle 
bol 39 %. V NIML2 tvoril podiel zverou poškodených javorov a jaseňov medzi 30 – 35 % a jedle 39 ±7 %. Tradične 
najpoškodzovanejšie dreviny odhryzom zverou predstavujú cenné listnáče, ale aj ostatné listnáče (brezy, vŕby, topole 
a i.), z ihličnanov je to jedľa. Zastúpenie borovice v údajoch NIML bolo veľmi nízke, preto sa nedá relevantne zhodnotiť.
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zhrnutie a záver

Prezentovalo sa poškodenie obnovy lesov Slovenska zistené v druhom cykle Národnej inventarizácie a monitoringu le-
sov SR 2015 – 2016. Obnovu reprezentujú najmladšie rastové stupne – nálet, nárast, mladina, resp. umelo vysadená 
kultúra, ktoré predstavujú potenciál budúcich lesov.

Osobitne sa posudzovali negatívne faktory (I), vplývajúce na obnovu lesov. Najčastejšie sa zistil nedostatok svet-
la, ktorý však vyplýva z prirodzeného vývoja lesov a nespôsobuje typické poškodenie. Z „pravých“ faktorov v lesoch 
na lesných pozemkoch dosiahla prvenstvo lesná zver, ktorá sa ako významný negatívny posúdila až na 30 % lesov. 
Tesne za ňou sa umiestnila burina (27,1 ±2,5 %). S výrazným odstupom nasledovali nepriaznivé pôdne pomery (7,3 
±1,5 %), chýbajúce semenné stromy, ťažba a približovanie, nepriaznivá mikroklíma, zamokrenie, sneh a ostatné, ktoré 
jednotlivo nedosiahli výskyt nad 3 % plochy lesov. Bez výskytu nepriaznivých faktorov sa posúdila asi 1/4 lesov. Pri 
výbere jednoetážových typických mladých lesných porastov stúpol výskyt buriny na 50 % a zveri na 40 %.

Osobitne sa posudzovali škodlivé činitele (II), ktoré sa priamo identifikovali na posudzovaných jedincoch. Ich zhod-
notenie je objektívnejšie ako predchádzajúce, na druhej strane však nie každé poškodenie jedinca súvisí aj s poškode-
ním porastu. Zjednodušene povedané, ak je poškodených jedincov viac, ale rozptýlene na väčšej výmere, nejde o po-
škodenie, to sa prejavuje od prekročenia určitého podielu na ploche. Až 3/4 všetkých jedincov obnovy na lesných po-
zemkoch a 2/3 na nelesných pozemkoch bolo nepoškodených. Ako dominantný škodlivý činiteľ sa zistil ohryz zverou, 
na lesných pozemkoch tvoril 17,0 ±2,7 % všetkých jedincov, a na nelesných pozemkoch asi 1/4. Výskyt však bol ove-
ľa vyšší, až na 42,2 +2,7 % inventarizovanej plochy lesa na lesných pozemkoch. Mechanické poškodenie (najčastejšie 
po ťažbe, ale obsahuje aj poškodenie z iných príčin) na lesných pozemkoch tvorilo z počtu jedincov 1,4 ±1,5 %, hmyz 
3,9 ±1,4 %, ostatné, ako huby, abiotické, burina a iné nedosiahli ani 1 %. 

Podľa druhu dreviny sa zistila viac ako polovica poškodených jedincov zverou pri rakyte, takmer 40 % pri jedli, asi 
tretina pri javore horskom, jarabine vtáčej, jaseni štíhlom a javore poľnom, nasledovala osika, breza a hrab. Ako najme-
nej poškodené zverou vychádzali najzastúpenejšie dreviny ako buk, smrek a dub zimný. Ochranné opatrenia v obnove 
boli v dizajne NIML podchytené veľmi zriedkavo. 

Poškodenie jednotlivých stromov automaticky neznamená poškodenie porastu, to vyplýva až z celkovej intenzi-
ty a podielu poškodených stromov. Objektívne metódy zisťovania poškodenia by mali byť zamerané na zistenie stavu 
všetkých jedincov a celkové poškodenie porastu by sa malo odvodzovať automatizovane na základe vyhodnocovacích 
algoritmov. Samostatný problém je sledovanie poškodenia z evidencie príčin  mortality a podľa skutočného stavu v te-
réne. Napríklad veľkou nevýhodou inventarizácií je nezaznamenanie poškodenia pri chýbajúcich odumretých jedincoch, 
ktoré lepšie zachytáva evidencia škôd. V tejto problematike existuje široký priestor pre lesnícky výskum, ktorý by mal 
nastaviť objektívne kritériá pre stanovenie poškodenia porastov.
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Úvod a problematika

V súčasnosti sa stáva problémom v dubových porastoch expanzia poloparazitickej rastliny imelovca európskeho (Lo-
ranthus europaeus Jacq.) do zdravých dubových porastov. Tento krík dokáže odoberať živiny a minerálne látky z hos-
titeľa a tým dokáže oslabovať zdravotný stav dubových porastov.

V príspevku v krátkosti popisujeme tohto škodcu a prezentujeme základné výsledky nášho doterajšieho výskumu.

imelovec európsky ako škodca dubových porastov

Imelovec je poloparizitická rastlina, ktorá parazituje najmä na duboch (Quercus spp.). Vytvára ker, ktorý je opadavý 
na rozdiel od imela bieleho (viscum album L.). Rastie najmä v korunách stromov, menej často sa vyskytuje na kme-
ni v miestach popraskanej borky. Ide o dvojdomú rastlinu. Plody produkujú iba samičie kry. Celkovo prevládajú sami-
čie kry nad samčími (Eliáš 1997, 2004a). Plody imelovca sú žlté lepkavé bobule, ktorými sa živia najmä vtáky, ktoré 
sú vektorom šírenia. Sú to najmä druhy drozdov. Tie ich prenášajú svojím trusom (Denes 2014). Zvýšený výskyt sa-
mičích krov imelovca podporuje šírenie (Eliáš 1978, 1987, 2004). Napáda najmä porasty staršie ako 60 rokov (Gal-
ko et al. 2018).

Krík imelovca je uchytený k hostiteľovi sacími koreňmi, ktoré sa nazývajú haustória. Pomocou týchto koreňov do-
káže imelovec odoberať z duba živiny a minerálne látky (Garkoti et al. 2002). Uhľohydráty si imelovec dokáže produko-
vať sám vlastnou fotosyntézou. Vetvy napadnuté imelovcom reagujú abnormálnym rastom, hypertofiou alebo usycha-
ním vrcholu (Denes 2014). Napadnutý jedinec reaguje tvorbou spiacich púčikov tzv. vlkov (Mikuš et al. 2018). Pri sil-
nom napadnutí dokáže imelovec hostiteľa aj usmrtiť. Prítomnosť imeloveca ovplyvňuje aj fyziologické pomery na dube. 
Viaceré práce poukazujú na výrazné znižovanie fotosyntézy a respirácie vplyvom pôsobenia imelovca (Glatzel 1983, 
Press et Pheonix 2005, Matula et al. 2015). 

Areál imelovca je limitovaný klímou. Imelovec je citlivý na teplotné extrémy. Najmä skoré a neskoré mrazy určujú 
jeho areál v Európe. Potvrdzuje to masívny úhyn pri severnej hranici výskytu (Eliáš 2007).

V posledných rokoch je zaznamenaný zvýšený počet tohto škodcu v lesoch na Slovensku. Poškodené sú najmä 
dubové porasty v oblasti Považského Inovca, Myjavskej pahorkatiny, Vtáčnika a Tríbeča (Galko et al. 2018). šírenie 
imelovca je pozorované aj v zahraničí, napr. Millaku et al. (2011) uvádza vyššiu intenzitu napádania týmto škodcom 
v oblasti Kosova.  

Predpokladáme, že imelovec limituje rast a fyziologické procesy na dube. Cieľom tohto príspevku je zistiť, či dostup-
nými metódami dokážeme kvantifikovať vplyv imelovca na rast a fyziologické procesy napadnutých dubov a aký úči-
nok má prípadné mechanické odstránenie imelovca z napadnutého stromu. Vplyv imelovca budeme hodnotiť porovna-
ním napadnutých a nenapadnutých jedincov. Vplyv na tvorbu hrúbkového prírastku posúdime pomocou dendrometrov 
a dendrochronologickými analýzami v ďalších rokoch. Vplyv na rýchlosť fotosyntézy, prieduchovú vodivosť a transpi-
ráciu pomocou gazometrického merania.
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metodika 

Charakteristika územia

Výskum prebieha na LS Duchonka, kde výskyt imelovca  je dlhodobý problém a v súčasnosti je zaznamenaná výraz-
ná expanzia tejto poloparazitickej rastliny do zdravých dubových porastov. Územie LS Duchonka sa nachádza v pohorí 
Považský Inovec. Vybrané plochy sa nachádzajú v 2. až 3. LVS, kde má dub v porastoch 100 % zastúpenie. V týchto 
porastoch je dub pôvodný, rastie v optime a aj preto je jeho ochrana veľmi dôležitá. V blízkosti sa nachádza prírodná 
rezervácia čepušky s prirodzenými porastami duba.

Dizajn pokusu a rozdelenie vybraných stromov na plochách

Výskum prebieha v spolupráci s Lesníckou ochranárskou službou, ktorá uvedené plochy vybrala a označila v teréne 
v roku 2017 (Galko a kol. 2018). Plochy boli založené v porastoch so 100 % zastúpením duba a silným napadnutím 
imelovca. V rámci výskumu boli založené 2 plochy. Na prvej bolo vybraných 150 stromov. 50 stromov bolo zdravých, 
50 stromov bolo napadnutých imelovcom a 50 stromov sa vybralo na orez od imelovca. Druhá plocha je experiment, 
pretože na tejto ploche sa nenachádzajú žiadne zdravé duby. Preto bolo vybraných 30 stromov, kde 10 bolo napadnu-
tých na vonkajšom okraji porastu, 10 bolo napadnutých vo vnútornom okraji porastu a 10 bolo orezaných od imelovca 
a v roku 2018 na jeseň bolo pridaných 10 stromov do plochy, ktoré boli taktiež orezané od imelovca. 

Následne sa orezávali imelovce zo stromov, čiže 50 stromov bolo orezaných na 1 ploche a 10 stromov na druhej 
ploche. V roku 2018 na jar, sme všetkým stromom zmerali obvody vo výške 1,30 m, pričom do 3 metrovej výšky sme 
inštalovali na 10 stromov prírastkomery. Na jeseň 2018 sme, taktiež zmerali obvody všetkých stromov a to preto aby 
sme zistili rozdiely prírastku za sledované obdobie. Tiež bolo pridaných 10 stromov na druhej ploche, ktoré sa orezá-
vali od imelovca a následne sa na nich robili gazometrické merania na zistenie fotosyntézy. 

ošetrovanie dubov a ich následné hodnotenie, meranie stromových charakteristík

Imelovce zo stromov boli odstránené stromolezcami. Po zrezaní sa každý imelovec zvážil a odmeral jeho priemer, pri-
čom sme počítali orezané jedince na dube. Z každého imelovca bola odobraná vzorka na dendrochronologické analýzy. 
Imelovce sme vážili váhou Kern Ch50K50 s presnosťou 50 g. Imelovce sa vážili samostatne to znamená, že sa očistili 
od zvyškov dubového konára a zapisovala sa váha s presnosťou na 50 g. Olámane zvyšky imelovca sa pozbierali a vá-
žili sa s imelovcom súčasne. Veľmi polámané imelovce sme nevážili.

Obvody stromov sme merali pásmom s presnosťou 1 mm. Výšky stromov a výšku nasadenia koruny sme merali 
pomocou výškomeru Vertex 4.

sledovanie fyziologickej odozvy

Gazometrické merania sa týkali fotosytézy, prieduchovej vodivosti a transpirácie. Vykonávali sme ich pomocou prístro-
ja LICOR 6400 XT s listovou komorou. Teplota v komore bola nastavená na 20 °C. Tok vzduchu v komore bol nasta-
vený na 500 umol/m2/s, relatívna vlhkosť v rozmedzí od 65 po 75 %. Merania sme uskutočnili 17. 9. 2018 a 18. 9. 
2018, kde sa merali striedavo napadnuté časti koruny a nenapadnuté časti na 10 jedincoch. V rámci dňa sme mera-
li od 7:30 do 18:00. 

merania listovej plochy

V rámci výskumu sme hodnotili aj vzťah imelovca k veľkosti listovej plochy ako aj priemery korún. Listovú plochu sme 
merali pomocou prístroja LICOR 2200 (Plant conopy analyzer). Stromy boli merané jednotlivo pričom sa použili 60° 
snímky. Na individuálny strom sa vykonalo najmenej 6 meraní. Celkovo bolo zmeraných 30 zdravých a 30 poškode-
ných stromov. Korunovú projekciu sme merali pomocou pásma, teda merali sme polomer a to od kmeňa až po okraj 
koruny v jednom smere. 
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Štatistické spracovanie údajov

Spracovanie nameraných listových plôch a korunových projekcií výšok sme vykonávali pomocou párového T-testu, 
kde sme zisťovali významnosť rozdielov medzi napadnutými jedincami a nenapadnutými. Fotosystézu, prieduchovú vo-
divosť a transpiráciu sme hodnotili pomocou jednofaktorovej analýzy.

výsledky a diskusia

vplyv imelovca na rastové funkcie duba

V rámci rastových funkcii dubov sme vyhodnocovali výškový a hrúbkový prírastok za sledované obdobie. Výška ne-
napadnutých (zdravých) dubov bola v priemere 25,2 m (± 1,68 m). Napadnuté (poškodené) duby dosahovali výšku 
v priemere 23,2 m (± 1,85 m). Tu možno vidieť vplyv imelovca na výškový prírastok, pretože napadnuté jedince boli 
nižšie o 2 m (obr. 1). Z toho vyplýva, že imelovec má vplyv na rastový prírastok napadnutých jedincov. Porovnanie sme 
robili pomocou párového T-testu, kde výsledný rozdiel bol signifikantný. 

obrázok 1. Výška napadnutých a nenapadnutých dubov

Popri výške napadnutých a nenapadnutých dubov sme vyhodnocovali aj ich výšku nasadenia koruny. Napadnuté 
(poškodené) duby mali nasadenie koruny v priemernej výške 7,4 m (± 2,87 m). Nenapadnuté (zdravé) duby mali na-
sadenie koruny v priemernej výške 9,1 m (± 3,34 m) (obr. 2). Z toho vyplýva, že imelovec napáda jedince duba s dlh-
šou korunou alebo pravdepodobnejšie je možno konštatovať, že vplyvom imelovca je obmedzený rast vetiev v korune 
a tým dochádza k čoraz nižšiemu nasadzovaniu nových vetiev nižšie na kmeni, kde sa imelovec nenachádza. Výšku 
nasadenia koruny sme vyhodnocovali pomocou párového T-testu, kde výsledok bol signifikantný.

obrázok 2. Výška nasadenia koruny napadnutých a nenapadnutých dubov

Taktiež vyhodnotenie hrúbok za sledované obdobie preukázalo negatívny vplyv imelovca na hrúbkový prírastok. 
Nenapadnuté zdravé jedince dokázali prirásť za rok priemerne 2,65 mm (± 2,01 mm). Napadnuté prirástli priemerne 
1,75 mm (± 1,83 mm) za rok a mechanicky ošetrené prirástli priemerne za rok až 4,1 mm (± 2,67 mm) (obr. 3). Tu vi-
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díme rozdiel v prírastku za rok medzi ošetrenými a napadnutými dubmi, ktorý bol 2,35 mm. Z týchto výsledkov sa teda 
javí, že mechanické ošetrenie malo akceleračný vplyv na prírastok, keďže ošetrené duby prirástli od zdravých dubov 
priemerne o 1,45 mm viac. Tieto hodnotenia sa budú opakovať každoročne. Vyhodnotenie sme uskutočnili pomocou 
párového T-testu a rozdiel bol signifikantný.

obrázok 3. Priemerné prírastky napadnutých, nenapadnutých a ošetrených dubov za sledované obdobie

vplyv imelovca na fyziologické procesy

Vyhodnotenie gazometrických meraní, preukázalo rozdiel vo fotosyntéze listov z napadnutých a nenapadnutých 
častí korún. Napadnuté listy dokázali fotosyntetizovať 4,58 µmol CO

2
 m−2 s−1. Listy nenapadnuté fotosyntetizovali

8,55 µmol CO
2
m−2 s−1 (obr. 4). Zdravé listy dokázali fotosyntetizovať o 3,97 µmol CO

2
 m−2 s−1 viac, ako napadnuté. 

Údaje sme vyhodnocovali pomocou párového T-testu a výsledok bol signifikantný. 

obrázok 4. Fotosyntéza zdravých a napadnutých listov

Pri prieduchovej vodivosti (konduktancii) sme tiež zaznamenali významný rozdiel. Listy z nenapadnutej časti koru-
ny mali prieduchovú vodivosť v priemere 0,103 mol CO

2
 m−2 s, pričom listy z napadnutej časti koruny mali prieduchovú 

vodivosť v priemere 0,053 mol CO
2
 m−2 s−1 (obr. 5). Zdravé listy, ktoré boli pred imelovcom mali o 0,05 mol CO

2
 m−2 s−1

väčšiu prieduchovú vodivosť ako napadnuté, ktoré boli za imelom. Taktiež pri transpirácii listy za imelovom mali trans-
piráciu 0,587 mol H

2
O m−2 s−1 a listy pred imelovcom 1,132 mol H

2
O m−2 s−1 (obr. 6). Výrazné zníženie fotosyntézy 

na napadnutých duboch uvádza vo svojej práci Glatzel (1983). Schultze et al. (1984) poukazuje na trikrát vyššiu trans-
piráciu a prieduchovú vodivosť imelovca ako dubov. 
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obrázok 5. Prieduchová vodivosti zdravých a napadnutých listov

obrázok 6. Transpirácia zdravých a napadnutých listov

vplyv imelovca na korunovú projekciu a listovú plochu

Popri rastových a fyziologických pochodoch sme vyhodnocovali aj rozdiel korunových projekcií a listových plôch. 
V oboch prípadoch sme nezistili signifikantný rozdiel (obr. 7). Je to aj z toho dôvodu, že opto-elektronickou metódou 
nedokážeme odlíšiť podiel imelovca na celkovej listovej ploche. 

obrázok 7. Listové plochy dubov (vľavo) a korunové projekcie dubov (vpravo)
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záver

Imelovec preukázateľne vplýva na rastové a fyziologické procesy na dube. Ako aj náš výskum dokázal, výška napad-
nutých jedincov bola priemerne takmer o 2 m nižšia ako nenapadnutých. Imelovec napáda duby s dlhšou korunou ale-
bo tento jav sám spôsobuje. Mechanické ošetrenie dubov sa javí ako účinný spôsob revitalizácie napadnutých dubov, 
keď dokázalo akcelerovať prírastok o 2,35 mm za rok oproti napadnutým dubom. čo sa týka fyziologických proce-
sov, taktiež naša hypotéza sa potvrdila, kde imelovec vplýva na listy zníženou fotosyntézou, prieduchovov vodivosťou 
a transpiráciou. Rozdiel bol takmer dvojnásobný. Na listové plochy nemá zásadný vplyv. 

Do budúcna bude potrebný ďalší výskum v tejto problematike, ako najmä aj zistiť či má zmysel mechanické ošet-
rovanie dubov, najmä z ekonomického hľadiska. V našom výskume plánujeme sledovať ďalej rastovú odozvu na me-
chanické ošetrenie dubov, ako aj plánujeme uskutočniť podrobnejšie dendrochronologické analýzy imelovcov a dubov. 
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Úvod a predstavenie publikácie

Introdukcia rôznych druhov organizmov za hranicu ich prirodzeného areálu, či už priamym alebo nepriamym pôsobe-
ním človeka, môže spôsobiť zmeny v novom ekosystéme. V niektorých prípadoch sú tieto zmeny veľmi dramatické 
a môžu vyústiť až do vyhynutia pôvodných druhov alebo radikálnych zmien biodiverzity a vo fungovaní ekosystému.

Invázne a nepôvodné druhy celosvetovo spôsobujú nielen škody na ekosystémoch, ale aj obrovské ekonomické 
škody. Odhaduje sa, že v USA predstavujú tieto škody okolo 40 miliárd amerických dolárov ročne a na európskej úrov-
ni sa odhaduje viac ako 12 miliárd eur ročne, pričom sa predpokladá ďalší rast.

V terminológií týkajúcej sa nepôvodných druhov môžu mať ľudia zmätok, nakoľko sa používa množstvo výrazov 
s podobným významom, ako napr. nepôvodný druh, invázny druh, karanténny druh, expanzívny druh, cudzokrajný, či 
exotický druh. Tu je potrebné zdôrazniť, že právne predpisy Slovenskej republiky poznajú len termíny nepôvodný druh 
a invázny druh. Vysvetlenie ich významu nájdete v tejto publikácii.

Rôzne témy týkajúce sa inváznych a nepôvodných druhov sú mimoriadne aktuálne. Prebiehajúca klimatická zme-
na a rastúca globalizácia (narastajúci obchod s tovarom a pohyb ľudí) prispievajú významnou mierou k nárastu počtu 
náhodných introdukcií (resp. zavlečení) nových organizmov. 

Podmienky prostredia sa menia veľmi rýchlo a dosiaľ nepôvodné druhy hmyzu, húb a rastlín obsadzujú stále nové 
a nové územia, v ktorých nachádzajú vhodné podmienky. Za posledné roky sa len na Slovensku priemerne oteplilo 
o niekoľko desatín °C. Očakáva sa, že do roku 2100 bude otepľovanie pokračovať, pričom vedci predpovedajú častejší 
výskyt klimatických extrémov (extrémne teploty, dlhotrvajúce suchá, vyššia frekvencia silných búrok a pod.). Z tohto 
dôvodu predpokladáme, že šírenie nepôvodných druhov sa bude zrýchľovať a bude rovnako ako doteraz prebiehať naj-
mä od juhu smerom na sever. Taktiež neustále sa zvyšujúca preprava tovarov (voľná preprava v rámci EÚ), živého ma-
teriálu, pohyb ľudí, predstavuje ďalšie riziko šírenia nepôvodných druhov do nových oblastí. Niektorým cestám šírenia 
týchto druhov sa jednoducho nedá zabrániť.

čo je cieľom tejto publikácie?

Hlavným cieľom publikácie je informovať, pretože len ak včas poznáme „nepriateľa“ a riziká, ktoré prináša môžeme 
proti nemu úspešne použiť vhodné opatrenia. Vedomosť o týchto druhoch a ich včasná determinácia je najlepšia pre-
vencia voči nim.

pre koho je táto publikácia určená?

Táto publikácia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, pre odborných lesných hospodárov, ochran-
cov prírody, pracovníkom štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a životného prostredia, školstva, záhradkárov, 
chatárov, pre študentov, širokú odbornú a laickú verejnosť a pre všetkých priateľov lesa a prírodného prostredia. Ob-
sahuje množstvo dostupných informácií o najvýznamnejších inváznych a nepôvodných druhoch hmyzu, húb a rastlín, 
ktoré už buď sú na našom území a spôsobujú škody v lesnom prostredí alebo „klopú na dvere“, t. j. spôsobujú škody 
v susedných štátoch alebo v európskom regióne a predstavujú pre nás hrozbu do ďalších rokov. 

[ 108 ]
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čo je obsahom publikácie?

V úvodných kapitolách sa podrobne rozoberajú legislatívne predpisy na národnej a európskej úrovni týkajúce sa témy 
inváznych a nepôvodných druhov.

Potom nasleduje hlavná časť publikácie, ktorá je venovaná samotnému opisu 38 vybraných inváznych a nepôvod-
ných druhov (obr. 1) s viac ako 160 fotografiami prevažne od členov autorského kolektívu. Tieto druhy boli vybrané 
špecialistami na danú oblasť z Národného lesníckeho centra, Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Odboru ochrany 
lesa a manažmentu zveri a Lesníckej ochranárskej služby v Banskej štiavnici. Hlavná časť je rozdelená na HMyZ (obr.  
2), HUBy (obr. 3) a RASTLINy (obr. 4). O každom druhu sú uvedené informácie o jeho prítomnosti na Slovensku, sys-
tematickom zaradení, o pôvodnom a inváznom areáli, ďalej je uvedená charakteristika druhu, ohrozené územia na Slo-
vensku, charakteristika a spôsob napadnutia a možnosti ochrany lesa (obr. 5).

Druhy hmyzu sú v tejto publikácií zatriedené podľa radu, čeľade a pri niektorých druhoch aj podčeľade. Vyššie čle-
nenie nie je potrebné nakoľko všetky v publikácií uvedené druhy patria do triedy hmyz (Insecta). Systematické zatrie-
ďovanie húb je veľmi komplikované a neustále prechádza výraznými zmenami na základe nových výskumov a analýz 
DNA. Druhy húb sú v tejto publikácií zatriedené podľa kmeňa (alebo oddelenia), radu a čeľade (podľa http://www.spe-
ciesfungorum.org/). Druhy rastlín uvedené v tejto publikácií sú zatriedené do radu a čeľade.

Do tejto publikácie sme zaradili aj napr. vijačku krušpánovú (cydalima perspectalis), ktorá nie je typickým lesným 
škodcom, predstavuje však príklad toho ako rýchlo sa dokáže nepôvodný organizmus šíriť v novom prostredí, ak má 
vhodné podmienky. Dočítate sa, že tento druh napáda krušpán a momentálne je týmto druhom decimovaný tento krík 
už na väčšine územia Slovenska. Pritom bol prvý nález na Slovensku len v roku 2012!

V závere publikácie sme zhrnuli hlavné možnosti, spôsoby a zásady ochrany lesa proti jednotlivým skupinám inváz-
nych a nepôvodných druhov a v krátkosti popisujeme v tabuľkovej forme ešte 71 ďalších, zatiaľ menej významných, in-
váznych a nepôvodných druhov, ktoré majú potenciál v budúcnosti ohroziť naše lesné ekosystémy.
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obrázok 1. Vybrané druhy hmyzu, húb a rastlín, ktorých podrobný opis sa nachádza v publikácii (výrez z publikácie)
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obrázok 2. Vybrané druhy inváznych a nepôvodných druhov hmyzu (výrez z publikácie)

obrázok 3. Vybrané druhy inváznych a nepôvodných druhov húb (výrez z publikácie)
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obrázok 4. Vybrané druhy inváznych a nepôvodných druhov rastlín (výrez z publikácie)

obrázok 5. Príklad podrobného opisu jednotlivých druhov v publikácií (výrez z publikácie)
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knižné publikácie loS

Lesnícka ochranárska služba (LOS) vykonáva kontrolnú, prognostickú a expertíznu činnosť z problematiky ochrany 
lesa, navrhuje opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu v lesoch a zvládnutie kalamitných situácií, kontroluje zdravot-
ný stav lesov a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie. Okrem týchto činnosti venuje LOS pozornosť aj vzdelávaniu v ob-
lasti ochrany lesa. Od roku 2000 keď vyšla prvá odborná publikácia tohto druhu Biotickí škodcovia lesov slovenska, 
nasledovalo niekoľko ďalších podobných odborných kníh určených lesníckej verejnosti. 

obrázok 1. Publikácia Biotickí škodcovia lesov slovenska vydaná v roku 2000 (vľavo) a potom opätovne ako druhé vydanie v roku 2004 (vpravo)

 • Novotný, J., Zúbrik, M. (ed.), 2000: Biotickí škodcovia lesov Slovenska. Bratislava, Lesnícka sekcia MP SR, Gerlach Slovakia, 206 s. 
IsBN 80-967541-1-4

 • Novotný, J., Zúbrik, M. (ed.), 2004: Biotickí škodcovia lesov Slovenska. Polnochem, a. s., 206 s. ISBN: 80-969093-2-0

Publikácia Biotickí škodcovia lesov slovenska (obr. 1) vyšla v dvoch vydaniach s odstupom 4 rokov v roku 2000 
a v roku 2014. Každá z nich bola vydaná približne v počte 500 ks. Bola prvou knižkou tohoto typu, vydanou LOS. Kniž-
ka obsahovala na 206 stranách opisy významných druhov škodcov triedených podľa drevín. Sú v nej informácie o bi-
onómii, príbuzných druhoch, metódach kontroly a obrany. Bola určená širšej lesníckej verejnosti. 

 • Zúbrik, M., Novotný, J. (ed.), 2000: Kalendár ochrany lesa. Gerlach Slovakia, 94 s. ISBN 80-967541-2-2

 • Zúbrik, M., Novotný, J. (ed.), 2004: Kalendár ochrany lesa. Polnochem, a. s., 94 s. ISBN 80-969093-3-9

Kniha Kalendár ochrany lesa (obr. 2) mala byť pôvodne kapitola v knihe Biotickí škodcovia lesov Slovenska. Tesne 
pred vydaním ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré v tom čase financovalo prvé vydanie knihy Biotickí škodcovia le-
sov slovenska rozhodlo, že bude táto časť vydaná ako samostatná publikácia. Knižka na takmer 100 stranách informu-
je čitateľov, aké opatrenia v oblasti ochrany lesa je potrebné aplikovať v jednotlivých mesiacoch. Obsahuje tiež zoznam 
povolených prípravkov pre aplikáciu v ochrane lesa.
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obrázok 2. Publikácia Kalendár ochrany lesa vydaná v roku 2000 (vľavo) a potom opätovne ako druhé vydanie
v roku 2004 (vpravo) 

 • Novotný,  J.,  Varínsky  J.  et  al.,  2003:  Ochrana  lesa.  Ústav  pre  výchovu  a  vzdelávanie  pracovníkov  LVH  SR  Zvolen,  145 s.
IsBN 80-89100-03-1

V roku 2013 vyšla upravená verzia publikácie Biotickí škodcovia lesov slovenska s názvom ochrana lesa (obr. 3) 
určená pre potreby školení v rámci celoživotného vzdelávania pracovníkov lesníckej prevádzky. Kniha bola a stále je 
používaná najmä pre školenia odborných lesných hospodárov. 

 • Kunca, A., Zúbrik, M., Novotný, J. et al., 2007: Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi. 1. vyd. Zvolen : Národné lesníc-
ke centrum, 208 s. IsBN 978-80-8093-048-6

Vzhľadom na nedostatok predchádzajúcej knihy ochrana lesa na trhu, bolo v roku 2007 vydané jej doplnené 
a upravené vydanie s názvom Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi – opätovne určené najmä pre po-
treby školenia odborných lesných hospodárov (obr. 3).

obrázok 3. Publikácie ochrana lesa (vľavo) a Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi (vpravo)

vydané v roku 2003, resp. 2007 

 • Zúbrik, M., Kunca, A., Novotný, J., 2008: Hmyz a huby : atlas poškodení lesných drevín. NLC – LVÚ Zvolen, 178 s. 978-80-8093-044-8

V roku 2008 vychádza celkom nová publikácia so zameraním na identifikáciu škodlivých činiteľov hmyz a huby: at-
las poškodení lesných drevín (obr. 4). Kým kniha Biotickí škodcovia lesov slovenska opisovala pomerne podrobne cca 
70 druhov škodcov, tento atlas popisuje na 178 stranách až 450 druhov škodcov, pričom je však v opisoch oveľa struč-
nejší a zameriava sa na identifikáciu, nie na obranné a ochranné opatrenia. Približne 1 200 farebných fotografií uľahču-
je prvotnú determináciu škodcov. škodcovia sú zoradení podľa drevín na ktorých sa vyskytujú. Sú opatrení latinským 
a slovenským menom. Symboly umožňujú jednoduchú orientáciu. Unikátne fotografie poškodených stromov a detai-
ly zo života húb a hmyzu umožňujú nahliadnuť do sveta lesného hmyzu a húb. Kniha si získala veľkú obľubu a približ-
ne 1 000 ks sa veľmi rýchlo minulo, pričom záujem knihu naďalej trvá, pričom od jej vydanie ubehlo už vyše 10 rokov.
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 • Zúbrik, m., kunca, A., 2011: Hmyz a huby našich lesov: atlas škôd na drevinách spôsobených hmyzími a hubovými škodlivými činiteľmi. 
Národné lesnícke centrum, Zvolen, 200 s. IsBN 978-80-8093-143-8

V roku 2011 vychádza upravená verzia predchádzajúcej publikácie pre potreby vzdelávania v oblasti ochrany lesa 
s názvom Hmyz a huby našich lesov: atlas škôd na drevinách spôsobených hmyzími a hubovými škodlivými činiteľmi 
(obr. 4). Počet škodcov bo výrazne redukovaný a zväčšil sa rozsah opisov pri jednotlivých druhoch. 

obrázok 4. Publikácie hmyz a huby : atlas poškodení lesných drevín (vľavo) a Hmyz a huby našich lesov: atlas škôd
na drevinách spôsobených hmyzími a hubovými škodlivými činiteľmi (vpravo) vydané v roku 2008, resp. 2011

 • Zúbrik, m., kunca A., csoka, G. (ed.), 2013: Insects and diseases damaging trees and shrubs of europe. Napedition, Paris, 535 s. 
IsBN 9782913688186 

 • Zúbrik, m., kunca A., csoka, G. (ed.), 2013: Insectes ravageurs et maladies des arbres et arbustes d‘europe. Napedition, Paris, 535 s. 
IsBN 978-2-913688-17-9 

Vyše 20 odborníkov na ochranu lesa z Európy sa spojilo aby v spolupráci s LOS vytvorili komplexný atlas sveta 
hmyzu a chorôb poškodzujúcich stromy a kríky v Európe insects and Diseases damaging trees and shrubs of Euro-
pe (obr. 5). Kniha je ilustrovaná vyše 4 300 unikátnymi farebnými fotografiami, ktoré zobrazujú viac ako 1 100 dru-
hov hmyzu a chorôb poškodzujúcich dreviny a kríky v Európe. Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku sa nenašli 
v tom čase voľné finančné prostriedky na tlač tejto rozsiahlej publikácie, bola kniha publikovaná v parížskom vydavateľ-
stve – v dvoch verziách, v anglickej a francúzskej. Kniha je unikátny zdroj informácií pre odborníkov, praktikov a študen-
tov v oblasti manažmentu lesníctva, parkovníctva a záhradníctva. Kniha vyšla v náklade 1 500 ks a je využiteľná kaž-
dým, kto má záujem o životné prostredie, stromy a prírodu, a kto chce poznať príčiny poškodenia lesných drevín a krov. 

obrázok 5. Publikácia insects and Diseases damaging trees and shrubs of Europe (vľavo) a kniha insectes ravageurs
et maladies des arbres et arbustes d‘Europe (vpravo) vydané v roku 2013
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 • Vakula, J., Zúbrik, M., Kunca, A. et al., 2015: Nové metódy ochrany lesa. NLC, Zvolen, 292 s. ISBN 978-80-8093-191-9.

V roku 2015 vychádza publikácia nové metódy ochrany lesa (obr. 6), ktorá voľne nadväzuje na úspešnú publiká-
ciu Biotickí škodcovia lesov slovenska z roku 2000. Má podobnú štruktúru a bola doplnená o mnoho aktuálnych in-
formácii z oblasti legislatívy, inváznych organizmov a pod. Kniha má potenciál byť praktickou učebnicou ochrany lesa 
a je zdrojom užitočných informácií o problematike ochrany lesa pre každého záujemcu. Počítame, že bude aj do bu-
dúcnosti jednou zo základných príručiek ktoré by mohli využívať praktický lesníci ale aj školy či záujmové organizá-
cie. Publikácia nové metódy ochrany lesa spolu s nasledujúcimi dvomi bude tvoriť základné portfólio publikácií LOS 
v najbližších rokoch.

obrázok 6. Publikácia nové metódy ochrany lesa vydaná v roku 2015 

 • Zúbrik, kunca et al. 2019: Hmyz a huby : atlas poškodení lesných drevín. II. doplnené vydanie. 250 s., pripravuje sa, NoVINkA!

Po 11 rokoch od vydania knižky hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín plánuje LOS vydať druhé, doplnené 
vydanie tejto publikácie (obr. 7). Kniha je doplnená o približne 70 strán. Boli doplnené niektoré druhy škodcov, ktoré sa 
v roku 2008 ešte na území Slovenska nevyskytovali, resp. ktoré neboli tak významné ako sú dnes. 

Nová kniha hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín, II. doplnené vydanie, je určená špecialistom, odborným 
lesným hospodárom, lesníkom, študentom ale aj všetkým ostatným, ktorí sa zaujímajú o les. Má im pomôcť identifiko-
vať príčiny poškodenia lesných drevín, pričom sa zameriava na spôsobenie dvoch veľmi významných skupín – hmy-
zu a húb. Kniha je výsledkom dlhodobej, cieľavedomej práce, zameranej na získavanie informácií a fotografického ma-
teriálu o lesných škodcoch.

obrázok 7. Publikácie hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín a Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska:
hmyz, huby, rastliny, ktorých vydanie sa plánuje v roku 2019

Dúfame, že tento farebný atlas pomôže odborníkom pri hľadaní riešení ochranárskych problémov a že bude rovna-
ko užitočný aj pre laikov, ktorí sa len chcú dozvedieť, čo je príčinou poškodenia dreviny v záhrade, parku alebo v lese. 
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Publikácia je doplnená o približne 20 porovnávacích tabúľ, kde na asi 500 fotografiách môže čitateľ nájsť odpoveď 
na otázky vznikajúce pri prvotnej determinácii škodcov. Počet fotografií sa tak zvyšuje na asi 2 000. V knihe je uvede-
ných približne 450 druhov škodcov, pričom na farebných fotografiách je vyobrazených ich vzhľad a symptómy poško-
dení. Fotografie sú doplnené krátkymi opismi druhov. 

Kým publikácia nové metódy ochrany lesa čitateľa poučí, ako poškodeniu lesa predchádzať, ako škodcov moni-
torovať a ako s nimi bojovať, publikácia hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín ho naučí ako jednotlivé druhy 
škodcov rozpoznať. 

Kniha je tesne pred dokončením a plánujeme ju vydať v polovici roku 2019. Počet výtlačkov závisí od disponibil-
ných finančných zdrojov čase tlače. Predbežne uvažujeme nad počtom možno 500 výtlačkov.

 • Galko, J., Zúbrik, M. et al., 2018: Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska: hmyz, huby, rastliny. Zvolen, Národné lesnícke cen-
trum, 140 s. Pripravuje sa. NoVINkA!

Knižka Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska: hmyz, huby, rastliny (obr. 7) je prvou svojho druhy z pro-
dukcie LOS. Bude zameraná na mapovanie nebezpečných, nepôvodných druhov škodcov v lesoch Slovenska. Jej vy-
danie sa plánuje v roku 2019 v počte možno 500 ks. Viac o nej sa dozviete v inom príspevku tohto zborníka. 

internetová verzia publikácie: hmyz a huby – atlas poškodení lesných drevín

Vzhľadom na stále rastúci záujem o internetové aplikácie, Lesnícka ochranárska služba Banská štiavnica sa rozhod-
la reagovať na tento dopyt tým, že pripravila projekt Internetového atlasu škodcov drevín. Atlas je určený majiteľom le-
sov, 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 prírodu. 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 stránke www.skodcoviadrevin.sk.

Atlas momentálne obsahuje 410 druhov najdôležitejších škodcov drevín a kríkov. Druhy sú v atlase prehľadne zo-
radené 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. 

Využite atlas na mapovanie škodcov. V roku 2018 sme zaevidovali asi 60 dopytov, týkajúcich sa určenia pôvodcu 
poškodenia. Tým, že zadáte dopyt cez tento systém a vložíte do systému aj súradnice výskytu vášho škodcu, umožní-
te aj ostatným záujemcom zistiť, kde sa tento druh vyskytuje. Pomôžme si navzájom včasným varovaním pred výsky-
tom škodlivých druhov. 

obrázok 8. Vaše dopyty nám všetkým pomáhajú identifikovať priestorové rozšírenie škodcov lesa. Na obrázku je mapa
invázneho druhu oxycarenus lavaterae s lokalitami výskytu v roku 2018 vygenerovaná na základe mapovania užívateľov atlasu
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Úvod

Účelom podpory poskytnutej v rámci zmluvy o spolupráci medzi LESy SR a NLC je identifikácia jedincov s dedične pod-
mienenou odolnosťou voči ochoreniu spôsobenému hubou h. fraxineus v existujúcich semenných sadoch, u výbero-
vých stromov a identifikácia nových jedincov v porastoch vhodných na rekonštrukciu semenných sadov jaseňa. Náplň 
zmluvy o spolupráci je zameraná: – Inventarizácia a hodnotenie zdravotného stavu semenných sadov jaseňa, v rámci 
LESy SR, š. p., – Inventarizácia a hodnotenie zdravotného stavu výberových stromov jaseňa na území Slovenska. – 
Identifikácia nových jedincov so zvýšenou toleranciou k ochoreniu v lesných porastoch na území Slovenska. – štatis-
tické vyhodnotenie výsledkov z inventarizácie a hodnotenie zdravotného stavu jedincov v semenných sadoch, pri vý-
berových stromov a jedincov v porastoch.

monitoring a výskum čiašočky jaseňovej (chalara fraxinea kowalski (Anamorph)

Od roku 2016 sa sledovalo rozšírenie výskytu čiašočky jaseňovej (chalara fraxinea Kowalski (Anamorph)) na Sloven-
sku (obr. 1). Podrobne sa hodnotil zdravotný stav jaseňa v závislosti od výskytu patogéna. Monitoroval sa výskyt je-
dincov prejavujúcich genetickú predispozíciou voči tomuto ochoreniu. Hodnotil sa výskyt ochorenia na rôznych prove-
nienciách jaseňa na pokusných plochách.

obrázok 1. Mapa aktuálneho rozšírenia čiašočky jaseňovej na Slovensku 

inventarizácia a hodnotenie zdravotného stavu semenných sadov jaseňa v rámci lesov Sr, š. p.

semenný sad trstice 

Vo vegetačnej sezóne sme zhodnotili zdravotný stav jednotlivých klonov. Pozícia jedincov s defoliáciou do 25 % sú za-
značené v obrázku 2.
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obrázok 2. Pozícia perspektívnych klonov jaseňa s defoliácou do 25 % v SS Trstice

semenný sad zbojská 

rok 2018

Nakoľko semenný sad je v zlom zdravotnom stave a plodenie jednotlivých klonov je nízke v hodnotení sme sa zamera-
li na výber jedincov s defoliáciou do 30 %. Zo všetkých žijúcich jedincov spĺňalo túto podmienku 14 jaseňov. Dvakrát 
sa opakovali jedince z klonu č. 27 a 29. Perspektívne jedince sme označili zeleným sprejom, aby boli rýchlo identifiko-
vateľné. Tento semenný sad je navrhnutý na zrušenie, vybrané jedince by sme odporučili na ďalšie sledovanie. Pozíciu 
vybraných klonov sme zakreslili do obrázku 3.

obrázok 3. Pozícia perspektívnych klonov jaseňa s defoliácou do 30 % v SS Zbojská

 

 



Zborník referátov z 28. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 31. 1. – 1. 2. 2019 v Novom Smokovci

[ 121 ]

obrázok 4. SS Zbojská – rôzne stupne defoliácie a napadnutia klonov  

hodnotenie zdravotného stavu jaseňa štíhleho a úzkolistého v provenienčných pokusoch v lokalite 
černík a hertník 

Výsledky získané 9 rokov po výsadbe naznačujú druhovo špecifické modely prežitia a infekcie h. fraxineus. Voľne ope-
lené potomstvo zo semenných sadov vykazuje vyššiu mieru prežívania aj odolnosti na plochách černík (150 m n. m.), 
Hertník (450 m n. m.), ktoré majú odlišnú nadmorskú výšku ako potomstvo z výberových porastov. Na pokusnej 
ploche v nadmorskej výške 450 m sa perspektívnejšie ukazuje jaseň štíhly ako jaseň úzkolistý. 

V nížine zas prvé výsledky naznačujú vyšší podiel vitálnych jedincov z voľnoopelených potomstiev zo semenného 
sadu u jaseňa úzkolistého.

Najlepší zdravotný stav sme zaznamenali na ploche v Pavlovcich nad Uhom, kde jedince dosahujú výšku v rozpä-
tí 3 – 7 m. Väčšina jedincov ma zdravotný stav 1 – 2, čo sú perspektívne jedince. Niekoľko jedincov už tento rok plo-
dilo. Túto plochu by sme do budúcna navrhovali využiť ako jadrový semenný sad. 

Na lokalite DO Husárik – čadca, 850 m n. m. sme v roku 2018 vykonali hodnotenie prežívania provenienčného po-
kusu s jaseňom, pričom sa hodnotil aj zdravotný  stav s dôrazom na poškodenie čiašočkou jaseňovou. štatistické hod-
notenie údajov sa spracováva. Z prvých výsledkov môžeme konštatovať, že poškodenie čiašočkou jaseňovou sa výraz-
nejšie prejavuje na jedincoch dosahujúcich nad 40 cm.  U jedincov nižších je toto poškodenie minimálne, ale prejavu-
je sa u nich znížený ročný prírastok asi 1 – 2 cm za rok. Z pozorovaní sa tiež negatívne prejavuje prenos sadeníc jase-
ňov  viac ako cez dva výškové stupne, kedy sadenice neprirastajú. Napriek tomu, že je plocha oplotená, zaznamenali 
sme aj poškodzovanie zverou, a to najmä odhryz terminálu.

identifikácia nových jedincov so zvýšenou toleranciou k ochoreniu v lesných porastoch na území 
slovenska

V priebehu roka 2018 sme v spolupráci s LESy SR, š. p., a Semenárskou kontrolou identifikovali 56 nových výbero-
vých stromov, s predpokladanou dobrou vitalitou a odolnosťou. Defoliácia vybraných jedincov je do 25 %. Kmeň a ko-
reňové nábehy sú bez poškodenia hmyzom a hubami. V korunách sme nepozorovali infekčné lézie na hrubších ve-
tvách ani konároch. Pri výbere sa dbalo aj na kvalitatívne požiadavky – rovný priebežný kmeň, bez točivosti, vidlična-
tosti, atď. Výberové stromy boli lokalizované na OZ Smolenice a OZ Prešov, OZ Prievidza. Nové výberové stromy boli 
priebežne registrované. 

hodnotenie zdravotného stavu odobraných vrúbľov 

V spolupráci s LESy SR, š. p., sme zhodnotili zdravotný stav odobraných vrúbľov z novouznaných výberových stromov 
JS na OZ Prešov a OZ Prievidza. Dôraz sa kládol na negatívny výskyt čiašočky jaseňovej, ale iných hubových a hmy-
zích patogénov. Priebežne sa bude hodnotiť ujatosť a zdravotný stav vrúbľovancov (obr. 5).
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obrázok 5. Kontrola vrúbľov a vrúbľovanocov

rozhodovací model systém pre optimalizáciu lokalizácie semenných sadov pre pôvodné dreviny rodu 
fraxinus s podporou gis

Návrh postupu vychádza z využitia dvoch základných GIS prístupov. 

B) Potenciálny stav možného výskytu jaseňov (jaseň štíhly Fraxinus excelsior JS; jaseň úzkolistý Fraxinus angus-
tifolia JU); z typologickej mapy (GIS vrstvy lesných typov, skupín lesných typov) a vrstvy Aproximácie SR (Vladovič 
2016, 2017).

B) Aktuálny stav výskytu jaseňov (JS, JU) z báz údajov programov starostlivosti o lesy (PSL) a vrstvy Aproximácie 
SR.

B)  Výsledná optimalizácia lokalizácia polohy semenných sadov

1) Klasifikácia územia pre lokalizáciu semenných sadov jaseňa so zobrazením aktuálneho výskytu jaseňa v SR

Mapa zobrazuje územie vyhovujúce reliéfnym a izolačným kritériám (sklon reliéfu max. 10° bez svahov severných 
expozícií; 300 m široký izolačný pás od identifikovaných lesných porastov so zastúpením jaseňa), ktoré sa nachádza 
na porastovej ploche. Za účelom identifikácie najvhodnejších lokalít v rámci SR sú zobrazené aj JPRL so zastúpením 
kvalitného jaseňa 5 % a viac (fenotypová klasifikácia A a B) a JPRL slúžiace aj ako zdroje reprodukčného materiálu 
(ZRM) jaseňa (Výberové stromy, génové základne, Semenné porasty a Uznané porasty). Umiestnenie semenných sa-
dov by malo spĺňať zvolené kritériá, malo by sa nachádzať na území zobrazeného šedou farbou a v blízkosti výskytu 
porastov s kvalitným jaseňom (zelená farba) alebo ZRM jaseňa (červená farba).

2) Mapa vhodných lokalít pre jaseň z hľadiska stanovištne-ekologických podmienok so zobrazením aktuálneho vý-
skytu zdrojov reprodukčného materiálu (ZRM) jaseňa v SR

Mapa zobrazuje potenciálne vhodné lokality pre lokalizáciu semenných sadov jaseňa z hľadiska stanovištne-eko-
logických podmienok – výskytu vhodných skupín lesných typov spolu s aktuálnymi zdrojmi reprodukčného materiálu 
jaseňa. Lokality sú diferencované podľa lesných vegetačných stupňov a podávajú nám informáciu a potenciálne sta-
novišťa.

Kombináciou s mapou klasifikácie územia pre lokalizáciu semenných sadov nám poskytuje informácie o najvhod-
nejších územiach z hľadiska potenciálu stanovišťa a aj jeho aktuálneho stavu. 
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obrázok 6. Mapa vhodnej lokalizácie semenných sadov pre druh Fraxinus

záver 

V budúcej vegetačnej sezóne sa bude pokračovať s identifikáciou nových výberových stromov, kontrolou zdravotného 
stavu vrúbľovancov. Skompletizujú sa získané údaje z provenienčných pokusov a vypracujú sa odporúčania pre prax.
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východisková situácia

Vláda Slovenskej republiky, na základe svojho programového vyhlásenia, vníma pôdohospodárstvo ako komplexný ce-
lok so spoločnou stratégiou štátu pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné hospodárstvo a nadväzujúci drevospra-
cujúci priemysel. Zároveň ich považuje za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné 
miesto v štruktúre ekonomiky. Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva vychádza prioritne zo Spoločnej poľnohospodárs-
kej politiky a programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, pričom jej zámerom je podporovať efektívnosť vyu-
žívania zdrojov v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Miera naplnenia vízie, zámerov a cieľov kon-
cepcie závisí predovšetkým od samotných prijímateľov finančných prostriedkov z oboch pilierov Spoločnej poľnohos-
podárskej politiky a miery ochoty ich prispôsobenia sa čiastočnej zmene pravidiel fungovania spoločného trhu v jed-
notlivých sektoroch pôdohospodárstva.

Faktory, resp. nedostatky, ktoré v súčasnosti obmedzujú rozvoj tvorby politík a optimalizáciu rezortu pôdohospo-
dárstva podľa najnovších trendov a odporúčaní Európskej únie, možno zhrnúť nasledovne: 

 • nedostatočne zmapované procesy v rámci rezortu – riadenie procesov nie je v súčasnosti postavené na udržateľ-
nom princípe a pokusy o ich optimalizáciu nevychádzajú z dostatočnej úrovne poznania ich previazanosti s celým 
komplexom originálnych kompetencií na úrovni útvarov a celej organizačnej štruktúry organizácií rezortu. Zároveň 
nie sú zdokumentované podporné procesy a navrhnuté optimalizačné opatrenia, ktoré by viedli k štandardizácií 
pracovných postupov, odstráneniu neefektívností a uplatneniu výsledkovo orientovaného konceptu, pri súčasnom 
zjednodušení a stransparentní odborného a ekonomického riadenia jednotlivých rezortných organizácií.

 • chýbajúce štandardy a nedostatočné pravidlá na zdieľanie a správu dát vznikajúcich na úrovni rezortu – chý-
ba jednotná metodika na zabezpečenie správy a zdieľania dát v rezorte; absentujú štruktúrované dáta, štatistiky 
a analýzy pre tvorbu politík, prípadne nie sú dostupné v požadovanom čase, kvalite a formáte; chýbajú odborné 
a vedecké informácie a dôkazy, ako relevantný a nevyhnutný podklad pre správne rozhodovanie verejnej správy 
a tvorbu politík. 

 • absencia plánovaného prenosu vedeckých poznatkov z pôdohospodárskeho výskumu užívateľom do praxe –
transfer vedeckých poznatkov do praxe nevyužíva inovatívne nástroje a procesy, expertíznu činnosť a poradenstvo; 
nie je založený na najmodernejších poznatkoch a súčasne nie je prijatý profesionálny manažment vedy pre lepšie 
využitie jej výstupov. Kvalitný vedeckovýskumný potenciál, pokrývajúci všetky oblasti pôdohospodárstva, nie je 
stabilizovaný a dostatočne využívaný. Taktiež plánovanie vedeckovýskumnej činnosti nie je v súlade s potrebami 
aplikačnej praxe. Chýbajú vedecké základy národnej pôdohospodárskej politiky, ako aj optimálne a efektívne nasta-
venia politík pre zdieľanie dostupných informácií, zníženie redundancie a zvýšenie kvality informácií v agrorezorte.

 • zapojenie aktérov spoločnosti do plnenia úloh verejnej správy – tvorba politík na participatívnom princípe - ak-
tuálne možno v prostredí agrorezortu hovoriť o tzv. „participatívnom paradoxe“, spôsobujúcom nízku účasť verej-
nosti na tvorbe verejných politík, a to aj napriek tomu, že participatívne nástroje/mechanizmy sú parciálne zakot-
vené v slovenskej legislatíve. Príznačné sú nízka miera zapojenia verejnosti do tvorby, implementácie a hodnote-
nia politík; nedostatočné zručnosti a znalosť princípov participatívnej tvorby politík na strane zamestnancov verej-
nej správy, ako aj verejnosti; uplatňovanie pasívneho, formálneho a symbolického mechanizmu participácie -jedno-
smerný tok informácií smerom k pasívnej verejnosti. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky (MPRV SR) neuplatňuje dostatočne proaktívny prístup v získavaní podnetov a pohľadov z prostredia ob-
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čianskej a odbornej spoločnosti v oblasti; zamestnanci verejnej správy často zotrvávajú na starých prežitých úrad-
níckych postupoch a postojoch; odborné a personálne kapacity v oblasti vedenia participatívnych procesov sú ne-
dostatočné. Verejná správa (VS) dnes nie je schopná tvoriť dobré verejné politiky, ktoré by boli adresné, efektív-
ne a bolo by ich možné merať a vyhodnocovať. Nemá na to náležité legislatívne a kapacitné nástroje, a ani potreb-
né vstupné informácie.

Ambíciu riešiť uvedené nedostatky má národný projekt „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 part-
nerov“, pripravovaný v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého riadiacim orgánom je Minister-
stvo vnútra SR. 

národný projekt „optimalizácia procesov a tvorby politík mprv sr a 4 partnerov“

Konzorcium národného projektu tvorí žiadateľ MPRV SR, ako tvorca verejných politík, a štyria partneri: Národné lesníc-
ke centrum (NLC), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
poľnohospodársky (ÚKSÚP), štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (šVPS). 

Hlavným cieľom projektu je „Optimalizáciou vybraných procesov a implementáciou nových procesov zvyšovať 
efektívnosť, výkonnosť, kvalitu a uplatnenie inovatívnych prvkov do tvorby politík (dialóg a RIU model) potrebných pre 
reformu tvorby politík.“ Projekt je zameraný na zvýšenie účinnosti a adresnosti verejných politík a podporovaný rele-
vantnými stratégiami a koncepciami schválenými vládou SR. Víziou je dosiahnutie efektívnej implementácie verejných 
politík a postupov založených na dôkazoch, vysokého štandardu kvality a dostupnosti služieb VS, založeného na vý-
konnostne orientovanom princípe a zavedení plánovaného riadenia prenosu výsledkov do aplikačnej praxe.

Komplexná reforma, naplnenie cieľov, výsledkov a ukazovateľov projektu bude dosiahnuté realizáciou troch navzá-
jom prepojených aktivít, prostredníctvom ktorých projekt predstavuje návrh nového, unikátneho spôsobu reagovania 
na aktuálne zmeny a výzvy v agrorezorte a tvorbu verejných politík, pre zlepšenie kvality rozhodovania tvorcov verej-
ných politík so zapojením nových, inovatívnych prvkov, a to dialógu a RIU modelu. Snahou projektu je aktívne čeliť no-
vým výzvam v pôdohospodárskej oblasti a to najmä zmapovaním vybraných procesov v rezorte MPRV SR, optimalizo-
vať a zefektívniť vybrané procesy a zaviesť nové procesy, ktoré budú nevyhnuté pre realizáciu dialógu a efektívne vy-
užívanie vedeckých dát, ktorými žiadateľ a partneri disponujú.

Aktivita 1 – optimalizácia a tvorba procesov mprv sr a 4 partnerov

žiadateľ a jeho rezortné organizácie doposiaľ neprešli optimalizáciou vykonávaných procesov. Pre zabezpečenie cieľov 
projektu je však potrebné poznať súčasný stav, definovať slabé miesta, odstrániť duplicitu a zvýšiť transparentnosť.

Pre zvýšenie kvality strategického a operatívneho rozhodovania MPRV SR pri realizácií priorít stratégie rozvoja pô-
dohospodárstva, tvorbu politík založenú na dôkazoch a využívaní inštitútu dialógu, je nevyhnutné zaviesť jednotnú me-
todiku pre správu, riadenie a zdieľanie dát a informácií. Potrebné je navrhnúť optimalizáciu správy a komunikačných 
procesov pre procesné workflow, orientované na komplexné služby zamerané na poskytovanie relevantných, aktuál-
nych a hodnoverných informácií v agrorezorte. Za týmto účelom sa budú v rámci aktivity realizovať nasledujúce čin-
nosti:

 – zmapovanie a analýza súčasného stavu procesov u žiadateľa v podriadených organizáciách v rozsahu nosných ad-
ministratívnych, personálnych, majetkovoprávnych, legislatívnych, zákonodarných, kontrolných, vedeckovýskum-
ných a skúšobných procesov,

 – vypracovanie plánu a realizácia optimalizačných aktivít,

 – vytvorenie a implementovanie nových procesov na realizáciu Aktivít 2 a 3.

Hlavným výsledkom Aktivity 1 bude spracovanie mapy procesov v organizáciách rezortu. Nevyhnutná je interak-
tívna podoba mapy, umožňujúca jej ľahkú modifikáciu na základe vykonaných optimalizácií procesov a jej údržbu a ak-
tualizácie prevádzané samotnými užívateľmi bez potreby externých operatívnych zásahov. Snahou je proaktívne riadiť 
procesy v organizáciách rezortu tak, aby jej využívaním dochádzalo k zjednodušovaniu procesných postupov a k sprí-
stupňovaniu kvalitných zdieľaných, integrovaných a centralizovaných služieb na podporu prierezových a podporných 
procesov vo VS.
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Aktivita 2 – dialóg a prenos know-how

Aktivita 2 predstavuje nosnú a najdôležitejšiu časť projektu. Vychádza zo súčasnej situácie, pre ktorú je príznačná níz-
ka miera zapojenia (najmä odbornej) verejnosti do prípravy, tvorby a implementácie verejných politík; chýbajúca legis-
latívna podpora zapájania výsledkov dialógu zainteresovaných skupín do tvorby verejných politík; ako aj fakt, že zadá-
vanie tém vedeckého výskumu, resp. výskumných projektov sa v nerealizuje vo forme dialógu a preto nie sú vedec-
ké kapacity pri ich formulovaní schopné dostatočne preukázať väzby na kľúčové odvetvia a previazanosť vedy a výs-
kumu s praxou.

Jedným z dôležitých zámerov projektu je, aby sa verejné finančné prostriedky alokovali na aktivity podporené vý-
sledkami dialógu. Zároveň je dôležité, aby jednotlivé „investície“ boli vyhodnotené na základe vedeckých argumentov. 
To predstavuje rozdiel oproti súčasnému chápaniu dialógov na Slovensku, resp. dialógov a ostatných existujúcich me-
tód vo VS. Nejde len o komunikáciu medzi verejnosťou a tvorcami politík, ale zahŕňa aj vedu a zodpovednú občiansku 
spoločnosť a prináša ekonomický benefit, nakoľko podporuje zvýšenie konkurencieschopnosti. Projekt zabezpečí po-
sun z doteraz uplatňovaného Triple helix konceptu cez quadruple helix (+ zdôraznenie spoločenskej zodpovednosti) 
na quintuple helix (+ zohľadnenie ekologických aspektov rozvoja).

špecifickým cieľom aktivity je zlepšiť tvorbu a kvalitu politík rezortu intenzívnejším a adresnejším zohľadňovaním 
postojov a potrieb verejnosti zavedením dialógu, prenosom best practice a tvorbou partnerstiev; a zároveň zvyšovať 
dôveru verejnosti voči rezortu MPRV SR zlepšením informovanosti o tvorbe politík. Generovanie verejných politík, kto-
ré sú prijaté na základe participatívneho procesu, má totiž vyššiu legitimitu, udržateľnosť a zároveň sa uľahčuje imple-
mentácia takto vygenerovaných politík v praxi. Projekt prispeje k budovaniu skutočných, nielen deklarovaných pod-
mienok pre dialóg a partnerstvá, ktoré sú vzájomne stimulujúce a obohacujúce. Plánovaná realizácia Aktivity 2 pozo-
stáva z niekoľkých etáp:

 • Etapa 1 – Analýza vhodných foriem zavedenia dialógu do tvorby politík

Dôležitým východiskom pre tvorbu metodík, ktoré budú pripravené v rámci nasledujúcej etapy 2, bude dôkladná 
analýza best practice. V tomto smere bude významnú úlohu zohrávať prenos vzorového know-how dialógu, tzn. už za-
vedených postupov a metód, predpokladáme zo zahraničia, keďže v SR sa dialóg v požadovanom širšom kontexte ne-
realizuje a podklady do prípravy metodík zatiaľ neexistujú. Za týmto účelom budú realizované konzultácie a seminá-
re so zahraničnými expertmi. Na základe ich skúseností, ako aj konzultácií s národnými expertmi, budú navrhnuté po-
stupy a formy dialógu pre prostredie agrorezortu.

 • Etapa 2 – Dobudovanie kapacít a tvorba metodík na realizáciu dialógu

Tvorba metodík na realizáciu dialógu si vyžaduje kombináciu dostatočných interných a externých kapacít. Interní 
zamestnanci budú zapojení do pripravovania metodík, externými kapacitami bude dodané know-how, jeho prispôsobe-
nie na potreby rezortu a vytvorenie metodík na realizáciu a hodnotenie dialógov. Zároveň bude požadovaná účasť ex-
pertov aj v procese pilotného testovania nastavených metód pri pilotných dialógoch.

Inštitucionálne bude realizácia a zavedenie nových metodík tvorby politík cez dialóg realizovaná prostredníctvom 
Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Pôjde o útvar, ktorý bude oddelený od aktérov dialógu, 
s cieľom čo najväčšej nezávislosti a nestrannosti v celom procese. Agentúra bude prijímať návrhy, riadiť ich formu, vy-
hodnocovať, či je vhodné zámer/projekt žiadateľa a partnerov realizovať prostredníctvom dialógu, administratívne spra-
covávať podklady a vyhodnocovať podľa jasne stanovených kritérií, aby bol vykonaný dialóg v súlade s navrhnutou 
metodikou so zapojením relevantných zainteresovaných strán. Dobudovanie Agentúry bude realizované formou jej od-
borného, finančného a personálneho posilnenia. 

 • Etapa 3 – Školenia

Realizácia etapy bude spočívať v príprave kvalitných a podrobných vzdelávacích materiálov a vyškolení zamest-
nancov žiadateľa a partnerov projektu, ktorí sa budú podieľať na celom procese overenia metodík a realizácii pilotných 
dialógov.
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 • Etapa 4 – Realizácia pilotných dialógov

V národnom projekte sa počíta s aktívnou rolou zainteresovaných aktérov, tzn. komunity/verejnosť sa budú podie-
ľať na dosahovaní dohody o prioritách verejnej politiky, ako aj na jej realizácií. Každá inštitúcia bude realizovať vlast-
ný dialóg so svojimi stakeholdermi relevantnými ku konkrétnej téme (externé subjekty, jednotlivci, podniky, odberatelia 
výskumu, dodávatelia, zástupcovia združení a pod.), tzn. v rámci aktivity bude realizovaných 5 pilotných dialógov ob-
sahovo zameraných na riešenie konkrétnych tém v pôdohospodárstve. Samotné návrhy tém pilotných projektov budú 
zdôvodnené analýzou aktuálnych potrieb rezortu. Cieľom projektov je naštartovanie procesu tvorby kvalitných a stabil-
ných verejných politík na úrovni žiadateľa a 4 partnerov.

Partneri projektu budú prostredníctvom dialógu obhajovať efektívnosť svojho konania, tzn. efektívnosť čerpania ve-
rejných zdrojov. Realizáciou pilotných dialógov sa overí aplikovateľnosť pripravených metodík, získajú sa skúsenos-
ti a prax pri realizácií dialógov a dobudujú sa odborné kapacity pre zabezpečenie udržateľnosti celého systému tvorby 
politík založených na dialógu.

Záverom z  dialógu je názor, ktorý bude významným podkladom pre rozhodovanie a tvorbu kvalitnejšej politiky. 
Každý výstup, ktorý prejde dialógom bude implementovaný, a to vo forme legislatívneho návrhu, podkladu pri tvorbe 
rozpočtu alebo návrhu politiky. Následne prax ukáže správnosť nastavenia výstupu.

Koncept pilotného projektu partnera projektu NLC zachytáva tabuľka 1:

tabuľka 1. Pilotný projekt (dialóg) partnera NLC

Názov pilotného projektu: Dialóg pre podporu tvorby politík lesnícko-drevárskeho sektora

Téma (kontext) vecné zameranie 
dialógu:

Rozvoj vidieka v kontexte prechodu od fosílnej k zelenej ekonomike a štrukturálnej zmeny lesnícko-drevárskeho 
sektora na sektor s vysokou pridanou hodnotou založený na inováciách a výskume v novom koncepčnom rámci 
BIOHOSPODáRSTVO – REZILIENCIA – MULTIFUNKčNOSť – GOVERNANCIA

Ovplyvnená výsledná politika:
Programové dokumenty lesnícko-drevárskeho sektora s presahom do súvisiacich odvetví hospodárstva, životného 
prostredia a vedy

Partneri pilotného projektu:
MPRV SR, NPPC, ÚKSÚP, šPVS SR, vrátane zapojenia verejnosti (externé subjekty, jednotlivci, podniky, odberatelia 
výskumu, dodávatelia, zástupcovia združení a pod., konkrétne predovšetkým Slovenská lesnícka komora, Slovenská 
obchodná a priemyselná komora, Národná podporná skupina Lesníckej technologickej platformy, SAžP

Účel pilotného projektu/politiky:

Pilotné testovanie metodiky, samotnej implementácie a vyhodnocovania dialógu 
Overenie funkčnosti navrhnutých procesov pre podporu tvorby politík lesnícko-drevárskeho sektora na báze prechodu 
k participatívnemu prístupu tvorby politík 
Rozšírenie konceptu Triple helix (biznis-veda-decízna sféra) na quadruple helix (+ verejnosť) s využitím prvkov 
konceptu quintuple Helix (+ environment)

Návrh tém, ktoré má verejná 
politika riešiť

Biohospodárstvo ako výzva pre štrukturálnu zmenu lesnícko-drevárskeho sektora 
Adaptívne lesné hospodárstvo a dôsledky klimatickej zmeny 
Spracovanie, využitie dreva a recyklácia drevných produktov 
Ekosystémové služby a biodiverzita

Priebeh dialógu a participačných 
aktivít

Informačno-komunikačné aktivity 
Práca v expertných, koordinačných a pracovných skupinách (napr. konferencie, semináre, konzultácie, workshopy, dni 
otvorených dverí, lesnícke dni, verejné diskusie a otvorené stretnutia, webináre, online prieskumy, dotazníky, analýzy 
potrieb trhu, informovanie verejnosti) + „side eventy“ podujatí
Transfer národného a zahraničného know-how (napr. študijné a pracovné cesty; účasť na odborných a vedeckých 
podujatiach, relevantných pracovných skupinách, platformách, komisiách, výboroch; bilaterálne rokovania; školenia 
a konzultácie)

Výsledky dialógu

Téma/problematika „overená“ verejnosťou (tzn. názor zainteresovaných aktérov k diskutovanej téme/problematike).
Podklad pre tvorbu verejnej politiky vytvorený na báze dialógu (napr. odporúčania alebo formulované návrhy 
na legislatívne zmeny; vypracované návrhy politických nástrojov, stratégií, akčných plánov, opatrení, iniciatív, aktivít, 
podmienok, usmernení, win-win riešení).

aktivita 3 - Správa a zdieľanie vybraných dát a definovanie spôsobu ich prenosu, zdieľania a správy 
medzi mprv sr a jeho 4 partnerov

Východiskom Aktivity 3 je stav, že žiadateľ aj partneri disponujú dátami, znalostnými databázami a poznatkami, 
ktoré je možné pri efektívnom riadení maximálne využívať v prospech celého pôdohospodárskeho rezortu a zvýšiť tak 
kvalitu rozhodovania tvorcov politík. Je potrebné navrhnúť metódy/postupy efektívneho riadenia dát v rámci existujú-
cej siete informačných systémov najmä na podporu procesu kontinuálnej integrácie výskumu s požiadavkami aplikač-
nej praxe, zjednotenie ich štruktúry a formy. 
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Hlavným výstupom tejto aktivity bude metodika poskytujúca návod na implementáciu dátových procesov pre pod-
poru uplatnenia RIU modelu, ktorý definuje a vysvetľuje proces prenosu vedeckých poznatkov do praxe. RIU model po-
krýva oblasť nazývanú „Politická akcia založená na vedeckých poznatkoch“, ktorá musí byť výsledkom výskumu a in-
tegračných aktivít. Ide teda o aktívne využívanie vedeckých výsledkov rôznymi aktérmi. RIU model pozostáva z troch 
činností: Výskum, Integrácia a Využitie. Podstatou modelu je obojsmerná orientácia, tzn. že na jednej strane je požia-
davka praxe pre vedu (výber výskumných otázok) a na druhej strane výsledky vedeckého výskumu sú vyberané na zá-
klade ich významu pre praktické využitie (Hulme 2009; Lentsch, Weingart 2011; Böe cher, Krott 2016).

záver – čo prinesie projekt rezortu?

Výzvy pre odvetvie pôdohospodárstva by sa mali primárne zamerať na odolnosť a udržateľnosť rozvoja sektora a len 
sekundárne na sledovanie krátkodobého rastu. To zahŕňa prehodnotenie a aktualizáciu súčasných stratégií, koncep-
cií a nariadení. Projekt sa zaoberá touto problematikou tak, že stimuluje diskusiu medzi rôznymi aktérmi na budovanie 
dlhodobej stratégie trvalo udržateľného rozvoja politík, uprednostňovanie výmeny osvedčených postupov, zlepšova-
nie zručností, znalostí a kapacít zainteresovaných strán. Tvorba politík na základe faktov nie je dostatočne integrova-
ná do ekosystému inštitúcií. Udržateľné partnerstvo a prepojenie medzi rôznymi aktérmi stále chýba a tvorcovia politík 
nemajú jasný pohľad na to, kedy a aké vedecké fakty sa majú používať pri tvorbe politík. 

Vyššia interakcia a prepojenia medzi službami Agentúry SAPV, ako klientskej platformy a ekosystémom vytvore-
ným partnerstvom quintuple helix, by mohli viesť k účinnejšiemu rozhodovaniu. Projekt identifikuje a podporí osvedče-
né postupy pre lepšiu integráciu rôznych zainteresovaných strán. Bude tiež vytvárať prepojenia a podporovať interak-
ciu medzi rôznymi hráčmi quintuple helix, s cieľom uľahčiť vznik a rast tvorby politík na základe faktov. 

Výsledky národného projektu, resp. reformy budú aplikované pri tvorbe politík v rámci rezortu MPRV SR a budú slú-
žiť ako dôkazový materiál/podklad pre rozhodovanie vo veciach prípravy novej legislatívy, vyhlášok, nariadení a ostat-
ných riadiacich materiálov. Projekt zároveň zabezpečí zefektívnenie chodu zapojených organizácií definovaním jasnej 
stratégie do budúcna; nastavenie regulácie a perspektívy všetkých zapojených inštitúcií na strategicko-koncepčnej 
úrovni prostredníctvom pilotných projektov verejných dialógov; ako aj podporu hospodárskeho rastu a regionálneho 
rozvoja, zmenou pôdohospodárskeho sektora na sektor založený na vedomostiach a efektívnom využívaní prírodných 
zdrojov – obrat na sektor s vysokou pridanou hodnotou produktov a poskytovaných služieb.
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1. Úvod 

Pojmom pionierske dreviny sa označuje skupina lesných drevín, ktoré ako prvé obsadzujú plochy s absenciou blízke-
ho fruktifikujúceho lesa, resp. územia degradované antropogénnou alebo prírodnou disturbančnou činnosťou (napr. po-
kalamitné plochy). často sa označujú termínom „prípravné“, pretože spravidla vytvárajú priaznivé ekologické podmien-
ky (najmä pôdne a klimatické) pre ostatné lesné dreviny. Medzi pionierske dreviny patria hlavne hospodársky málo vý-
znamné dreviny, napr. brezy, jarabina vtáčia, osika, vŕby (najčastejšie rakyta). Z hospodársky významných druhov sem 
možno zaradiť borovicu lesnú či borovicu čiernu. Typickými vlastnosťami týchto drevín je schopnosť prežívať pri inten-
zívnom slnečnom osvetlení, resp. pri vysokých teplotách, nedostatku, nadbytku či dramatických výkyvoch pôdnej vlh-
kosti, pri malom obsahu živín v pôde, ako i pri nepriaznivých fyzikálnych vlastnostiach pôdy. Ďalšou významnou vlast-
nosťou väčšiny týchto drevín je ľahké semeno dobre prenosné na väčšie vzdialenosti (okrem jarabiny vtáčej), vysoký 
regeneračný potenciál v zmysle vegetatívneho množenia, či rýchly rast typický najmä v mladých vývojových štádiách. 

Väčšina týchto drevín produkuje listový opad s dobrými biochemickými vlastnosťami, ktoré zlepšujú pôdne vlast-
nosti (najmä zvýšenie hodnôt pH a obohatenie pôdy živinami). Preto sa niektoré z týchto drevín označujú aj ako meli-
oračné (napr. osika, jarabina a rakyta). Dôkazom, že sa týmto drevinám venuje v odbornej verejnosti v zahraničí zvý-
šená pozornosť je napríklad kniha od českých kolegov s názvom: „Meliorační a zpevňujíci funkce lesních dřevin“ (Ka-
cálek et al. 2017). Autori tejto publikácie už v úvode zdôrazňujú význam melioračných drevín spolu so spevňovacími 
drevinami pre trvalé udržanie produkčných a mimoprodukčných funkcií, ako aj ich potenciálnu úlohu v zastavení zhor-
šujúceho sa stavu lesných ekosystémov.

Na druhej strane treba pravdaže priznať fakt, že väčšina drevín v tejto skupine má iba malý hospodársky význam 
(snáď len využitie častí drevín na energetické účely, prípadne na celulózu) a zároveň môžu za určitých podmienok kon-
kurovať iným – hospodársky cennejším druhom. Tento fakt je pravdaže aktuálnejší v podmienkach Slovenska než čes-
ka, keďže potenciál týchto drevín je u nás významne vyšší (v česku veľký podiel smrekových monokultúr znižuje mož-
nosti obnovy týchto drevín). Vo všeobecnosti a v zjednodušenom pohľade by sa mohlo konštatovať, že kým ekologic-
ký význam pionierskych drevín sa dá hodnotiť veľmi kladne, z hospodárskeho hľadiska by sa mohli chápať indiferent-
ne až negatívne. 

Z uvedených dôvodov v príspevku analyzujeme obidve (kladné i záporné) stránky tejto skupiny lesných drevín, vrá-
tane interakcií s ďalšími zložkami lesných ekosystémov, hlavne s prízemnou vegetáciou a raticovou prežúvavou zve-
rou (v ďalšom texte „lesná zver“). Stručne zdôrazňujeme ich využitie pre biologickú ochranu drevín proti prízemnej (ne-
žiaducej) vegetácii a lesnej zveri. Pritom sa využili poznatky získané z najnovšej odbornej literatúry, ako i vlastné vý-
sledky nadobudnuté v rámci výskumných aktivít. Podstatná časť vlastných poznatkov vychádza z terénnych zisťova-
ní, ktoré sme vykonali na území Tatranského národného parku v ostatnom desaťročí.

2. výskyt vybraných pionierskych drevín na slovensku

Ako sme už uviedli, v podmienkach Slovenska (napr. v porovnaní s českom) možno predpokladať relatívne vysoký po-
tenciál obnovy a výskytu pionierskych drevín. Logicky najvyššie zastúpenie treba očakávať v lesných porastoch 1. ve-
kového stupňa (do 10 rokov), pretože v starších porastoch sa ich podiel znižuje v dôsledku výchovných zásahov či re-
latívne krátkej životnosti. Preto sa v tejto kapitole zmeriame na mladé lesné porasty. Pritom využijeme údaje z Progra-
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mov starostlivosti o lesy (PSL). Teda podobne ako sme to už urobili v dvoch publikáciách kolektívu Konôpka J., šebeň 
V. a Konôpka B. (2016 a 2017) venovaným zastúpeniu drevín v mladých lesných porastoch na Slovensku. Pritom sa 
zameriame na brezy, jarabinu (v podstatnej miere ide o jarabinu vtáčiu), osiku a rakytu.

tabuľka 1. Zastúpenie (v %) vybraných pionierskych drevín na rozlohe lesných porastov 1. vekového stupňa rozdelených do lesných vegetačných 
stupňov (LVS). Zdroj: Programy starostlivosti o les v rokoch 2005 – 2014; upravené podľa publikácie Konôpka et al. 2017 

LVS Brezy Jarabina Osika Rakyta Spolu
1. 0,3 <0,1 0,1 *** 0,4
2. 1,1 <0,1 0,3 *** 1,4
3. 2,7 <0,1 0,2 *** 2,9
4. 3,2 0,4 0,1 *** 3,7
5. 3,6 2,4 0,1 *** 6,1
6. 0,7 7,3 <0,1 *** 8,0
7. 0,2 30,7 <0,1 *** 30,9
Vážený priemer 2,4 2,5 0,1 *** 5,0

Poznámky: 
*** – rakyta sa ako drevina v PSL neuvádza, avšak podľa údajov národnej inventarizácie lesa by mala byť relatívne hojná (častejšia ako jarabina), a to vo 
väčšine LVS,
– čísla so šedým pozadím označujú zastúpenie jednotlivej dreviny (resp. skupinu pionierskych drevín) nad 5 %. 

V zmysle údajov z PSL sa zistilo, že kým osika je pomerne zriedkavou, resp. vtrúsenou drevinou (v priemere iba 
0,1% z celkovej porastovej plochy), breza a jarabina sú relatívne časté (2,4 %, resp. 2,5 %; pozri tabuľku 1). Nane-
šťastie PSL neuvádzajú informácie o rakyte, preto nemáme o nej presné údaje. Na druhej strane priemerné celosloven-
ské údaje z Národnej inventarizácie a monitoringu lesa (šebeň 2017) naznačujú, že jej zastúpenie by malo byť mier-
ne vyššie ako v prípade brezy a jarabiny. Pritom by sa rakyta mohla hojne vyskytovať takmer vo všetkých LVS. Jara-
bina mala najvyššie plošné zastúpenie v 6. a 7. LVS, keď prekvapujúco vysoké číslo (30,7 %) bolo v smrekovom LVS. 
Údaje v stĺpci „Spolu“ pravdaže nezahŕňajú rakytu, s ňou by čísla boli výrazne vyššie. V priemere tieto tri dreviny spolu 
predstavovali za celé územie lesov zastúpenie 5,0 %, pričom nad touto hodnotou bolo ich zastúpenia v 5. až vo 7. LVS. 
Aj napriek neúplným údajom môžme jednoznačne konštatovať, že potenciál pionierskych drevín, a teda aj ich vplyv na 
ostatné dreviny rastie smerom  k vyššie ležiacim LVS. 

V publikácii Konôpka et al. (2017) sa uvádza aj zastúpenie briez, jarabiny a osiky v porastoch 1. vekového stupňa 
podľa edaficko-trofických radov. Ak zanedbáme rad D (vápencový), ktorý je plošne málo významný, potom brezy, jara-
bina a osika spolu mali najvyššie zastúpenie v rade A (takmer 10 %). V radoch B (živný) a C (nitrofilný) mali tieto dre-
viny nižšie zastúpenie, ktoré bolo vzájomne veľmi podobné (2,9 % a 3,2 %). Výrazná súvislosť s edaficko-trofickými 
pomermi sa zaznamenala pri jarabine, keď táto mala v A rade zastúpenie až 6,8 %. Údaje pre rakytu neboli dostupné. 
Z uvedených informácií vyplýva, že pionierske dreviny sa najmasovejšie vyskytujú na kyslých stanovištiach, kde môžu 
pozitívne ovplyvňovať (zvyšovať) pH pôdy a zlepšovať živinovú bilanciu. 

3. pionierske dreviny ako „nežiaduca“ vegetácia

Termínom „nežiaduca“ vegetácia sa v lesníckej praxi spravidla označujú rastlinné druhy, ktoré buď zhoršujú rasto-
vé pomery cieľových drevín alebo nie sú želateľné z dôvodu plnenia mimoprodukčných, ale najmä produkčných úloh 
lesa. Rúbaniskové spoločenstvá (pionierske dreviny a prízemná vegetácia) osídľujú plochy po zániku porastov na rela-
tívne dlhé obdobie, nezriedka jednu dekádu (Jarolímek et al. 1997). Tak ako pionierske dreviny, tak aj prízemná vege-
tácia má vo vzťahu k iniciálnym štádiám lesných porastov rôzny vzťah (negatívny i pozitívny). Pre lepšie pochopenie 
vzájomných vzťahov medzi lesnými spoločenstvami v mladých rastových štádiách, lesnou zverou a človekom uvád-
zame zjednodušenú schému (obrázok 1). Kým človek pôsobí na lesné spoločenstvá a zver skôr iba jednosmerne (zá-
merne alebo nezámerne ju ovplyvňuje), vzťahy medzi cieľovými drevinami, pionierskymi drevinami, prízemnou vegetá-
ciou a lesnou zverou sú obojsmerné (vzájomné). V tejto kapitole veľmi stručne načrtneme niektoré negatívne vplyvy 
pionierskych drevín na cieľové dreviny.

Pionierske dreviny (a hlavne prízemná vegetácia) môžu kompetičným tlakom cieľovým drevinám brániť v raste a 
vývoji, prípadne ich úplne likvidovať (Konôpka et al. 2014). Vo všeobecnosti pár rokov po zániku lesných porastov ras-
tový priestor obsadzujú prevažne svetlomilné druhy drevín so silnými kompetičnými schopnosťami. V širokom kon-
texte biodiverzity flóry je prítomnosť „necieľových“ lesných drevín vítaná. Avšak z lesníckeho hľadiska sa takéto dru-
hy nie vždy považujú za žiaduce, pretože nepredstavujú cieľové drevinové zloženie podľa modelov hospodárenia (Riz-
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man et al. 2007). Tieto rastlinné druhy vytvárajú kompetičné tlaky na „cieľové“ lesné dreviny, či už sa to týka slneč-
nej energie, priestoru, resp. zdrojov z pôdy (voda a živiny). Niektoré z týchto drevín, a to najmä rakyta, často v dôsled-
ku vegetatívnemu rozmnožovaniu (koreňové výmladky) vytvárajú husté, súvislé skupiny, ktoré úplne znemožňujú ob-
novu cieľových drevín.

obrázok 1. Schéma interakcií medzi človekom a vybranými elementmi lesných ekosystémov v iniciálnom rastovom štádiu 

Veľmi zaujímavou, ale zároveň pomerne málo preskúmanou problematikou je alelopatia medzi drevinami. Pod tým-
to pojmom sa rozumie vzájomné ovplyvňovanie organizmov cez vzdušné ale častejšie pôdne prostredie vylučovaním 
látok (najčastejšie koreňmi). Pritom vplyv týchto látok na iný druh môže byť pozitívny alebo negatívny. V podmienkach 
mierneho pásma je najznámejšia teória o inhibičnom pôsobení briez na iné dreviny, hlavne na borovicu lesnú (napr. 
čaboun 1990). Breza je zároveň málo atraktívna aj pre ohryz lesnou zverou. To by mohlo naznačovať jej určitú výho-
du (presnejšie: výhodu pre túto dreviny ale nevýhodu pre jej úlohy prípravnej dreviny) v porovnaní s ďalšími pionier-
skymi drevinami. 

4. pozitívne účinky pionierskych drevín 

V určitých podmienkach môžu pionierske dreviny vytvárať a podporovať druhovú diverzitu flóry a fauny, ďalej  formo-
vať mikroklimatické a pôdne podmienky vhodné pre lesné dreviny, resp. chrániť ich pred poškodením zverou (Callaway 
2007). Tieto schopnosti pionierskych drevín súvisia jednak s ich habitom (najmä veľkosť a hustota koruny), rasto-
vou intenzitou (hlavne výškovou), ale aj biochemickými vlastnosťami (tieto sú dôležité v kontexte asimilačných orgá-
nov a koreňov). 

obrázok 2. Biomasa konárov (hmotnosť v sušine) vybraných lesných drevín v závislosti od výšky jedinca
(upravené podľa publikácie Pajtík et al. 2017) 
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obrázok 3. Biomasa asimilačných orgánov (hmotnosť v sušine) vybraných lesných drevín v závislosti od výšky jedinca (upravené podľa publikácie 
Pajtík et al. 2017). Krivka pre asimilačné orgány buka je skoro totožná s krivkou jaseňa 

Na obrázkoch 2 a 3 sme zobrazili množstvo biomasy konárov a asimilačných orgánov deviatich listnatých drevín 
v závislosti od výšky stromu. Pritom sa maximálna výška sledovaných stromov ohraničila hodnotou 5,0 m. Druhy pi-
onierskych drevín sa vyjadrili oddelene od ostatných, tzn. hospodársky významných drevín, v podobe samostatných 
grafov. Krivky naznačujú, že pri zohľadnení výšky jedinca majú pionierske dreviny (okrem osiky) väčšie množstvo hod-
notených komponentov ako väčšina ostatných druhov listnáčov. 

Ďalej sme na základe vlastných poznatkov, ako aj dostupnej literatúry (napr. Ayanz et al. 2016, Kacálek et al. 2017) 
spísali niektoré vybrané vlastnosti pionierskych drevín a ohodnotili ich trojstupňovou škálou (tabuľka 2). Vlastnosti dre-
vín uvedené v grafoch a v tabuľke analyzujeme a interpretujeme v ďalších kapitolách. Ku kvantite biomasy konárov 
a asimilačných orgánov chceme vysvetliť, že neuvádzame naše existujúce modely pre ihličnany. Je to preto, že ihlice 
majú úplne odlišné vlastnosti od listov (ich hmotnostná jednotka vytvára výrazne menšiu povrchovú plochu ako pri lis-
toch). Porovnávanie listnáčov a ihličnanov v tomto smere by bolo nesprávne (mimochodom borovica, smrek a smreko-
vec majú pri určitej výške stromu väčšie kvantity asimilačných orgánov ako aj konárov).

tabuľka 2. Hodnotenie vlastností vybraných druhov pionierskych drevín – údaje sa vzťahujú na jedince vo veku do asi 10 rokov (resp. do výšky 
stromu 5 m) v kontexte celoslovenského zovšeobecnenia. Ide o vzájomné porovnania pionierskych drevín, pričom sa každá kategória pokryla 
celou trojstupňovou škálou. Regeneračnú schopnosť chápeme najmä ako prirodzený potenciál vegetatívneho rozmnožovania.

Druh dreviny častosť výskytu Výškový rast Tieniaci efekt Kvalita opadu Atraktivita pre zver Regeneračná schopnosť
Breza *** *** ** * * *
Jarabina *** ** *** *** *** ***
Osika * *** * ** *** **
Rakyta *** * *** * *** ***

Vysvetlivka: * – nízka úroveň, ** – stredná úroveň, *** – vysoká úroveň.

4.1. vplyv na mikroklímu a pôdu

Vplyv na mikroklímu možno s veľkou pravdepodobnosťou dať do súvisu s tieniacim efektom (pozri tabuľku 2). Tento 
efekt sme odvodili na základe kvantity konárov a najmä listov. Z týchto údajov vyplýva, že mikroklímu najvýraznejšie 
ovplyvňuje jarabina a rakyta, najmenej osika. Tieniaci efekt má prevažne pozitívny efekt, najmä v súvislosti s extrém-
nymi prejavmi teploty, resp. rizika presychania pôdy. Takéto javy hrozia na slnečných expozíciách (hlavne juh a juho-
západ) a na plytkých, resp. piesčitých pôdach. Ďalej môže takýto efekt retardovať rast prízemnej vegetácie, ktorá po-
tenciálne ohrozuje prítomné cieľové dreviny. Naopak, za určitých podmienok má tieniaci vplyv opačný, tzn. negatívny 
vplyv vo vzťahu k cieľovým (hlavne slnným) drevinám v podobe kompetície o svetelné zdroje. 

Melioračné vlastnosti pionierskych drevín vzhľadom na obsah živín v listovom opade podľa práce Kacálek et al. 
2017, resp. Carnol & Bazgir (2013) sú takéto (osika sa v prácach neuvádzala): 
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 – dusík (N): vŕby > jarabina > brezy, 
 – vápnik (Ca): jarabina > brezy > vŕby, 
 – horčík (Mg): jarabina > brezy > vŕby, 
 – draslík (K): vŕby > jarabina > brezy.

Pritom vzhľadom na koncentráciu bázických prvkov (Ca, Mg, K) v nadložnom humuse bolo poradie pionierskych 
drevín takéto: jarabina > brezy > vŕby. Autori (Kacálek et al. 2017) na základe uvedených poznatkov konštatujú, že 
najlepšie vlastnosti listového opadu z pionierskych drevín má jarabina. Ďalej zdôraznili, že okrem kvality listového opa-
du je dôležitá aj jeho kvantita. Hlavne na nízko bonitných, resp. degradovaných pôdach sa ďalšia perspektíva stano-
višťa zlepšuje s množstvom opadu pionierskych (melioračných) drevín. Podľa týchto autorov, najviac listového opadu 
produkuje jarabina, nasledujú brezy a najmenej vŕby. Keďže z práce Kacálek et al. (2017) nie je celkom jasný základ 
(napr. vek, hrúbka alebo výška) podľa ktorého sa takéto medzidruhové porovnanie vykonalo, uvedieme vlastné výsled-
ky, ktoré sa týkajú jedincov do 5,0 m. Pri výške od 3 do 5 m mali najviac listovej biomasy jarabina a rakyta, ďalej bre-
zy a najmenej osika (pozri obrázok 3 vpravo). 

4.2. vplyv na prízemnú vegetáciu a na lesnú zver

Významnú úlohu pionierskych drevín pri potláčaní prízemnej (nežiaducej) vegetácie predstavuje ich tieniaci efekt. Ten-
to súvisí hlavne s indexom listovej plochy (vyjadruje sa súčtom listovej plochy prítomných asimilačných orgánov na 
plošnú jednotku horizontálnej priemetni). Táto charakteristika úzko súvisí s kvantitou listovej biomasy daného druhu 
dreviny. Z našich údajov (obrázok 3 vpravo) preto vyplýva, že najintenzívnejší vplyv na prízemnú vegetáciu by mali 
mať jarabina a osika, naopak, najmenšiu osika. Na prízemnú vegetáciu môžu pionierske dreviny s vysokou pravdepo-
dobnosťou vplývať aj cez alelopatické javy. Tieto sú však málo známe, preto im v príspevku nebudeme venovať ďal-
šiu pozornosť.

Keďže je lesná zver najzávažnejším škodlivým činiteľom mladých lesných porastov a zároveň stavy najmä jelenej 
zveri narastajú (Konôpka et al. 2014), treba tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť. Pionierske dreviny, okrem 
brezy, sú ako potrava mimoriadne atraktívne pre lesnú zver (obrázok 4). Niektorí autori (napr. Finďo & Petráš 2007) 
tieto tri dreviny označujú pojmom „ohryzové“, pričom svojim potenciálom môžu zabezpečiť podstatnú časť potravino-
vých zdrojov pre lesnú zver. Takto, najmä v zimnom období dokážu odlákať lesnú zver od cieľových drevín. Naopak, 
breza (má zlé chuťové vlastnosti, preto ju jelenia zver nekonzumuje, len zalamuje jej konáre) môže fyzicky, resp. optic-
ky chrániť cieľové dreviny pred poškodením lesnou zverou. 

obrázok 4. Podiel jednotlivých drevín poškodených lesnou zverou ohryzom na území TANAP-u päť rokov po vetrovej kalamite Alžbeta
(upravené podľa práce Kaštier & Bučko 2010). Zelená farba predstavuje cieľové dreviny a oranžová pionierske dreviny
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Zároveň chceme ilustrovať, že rôzne dreviny majú ako zdroj potravy pre lesnú zver nielen rôzne kvalitatívne ale aj 
kvantitatívne vlastnosti (obrázky 2 a 3). Jelenia zver odhrýza konáre a listy najčastejšie do výška asi 2 m, avšak v ur-
čitých prípadoch až do 2,5 m. Preto sa pri odhade potravinového potenciálu dosiahnuteľného formou odhryzu (zároveň 
neuvažujeme tu o ohryze kôry) treba zamerať na biomasu konárov a listov najmä do výšky drevín 2,5 m. Pri vyšších 
stromoch sa postupne zvyšuje podiel konárov situovaných do väčšej vzdialenosti ako 2,5 m od pôdy a zároveň naras-
tá podiel konárov s hrúbkou nad 1 cm, ktoré jelenia zver nedokáže odhryznúť (pozri aj Konôpka et al. 2018). V grafoch 
sme hranicu výšky stromov do 2,5 m označili zvislou prerušovanou čiarou. Z grafov vyplýva, že najväčšiu kvantitu je-
leňom zožrateľnej biomasy konárov majú z cieľových drevín buk a dub, z pionierskych rakyta, a naopak málo ich obsa-
huje hrab, javor a osika. Najviac zožrateľnej listovej biomasy majú jaseň a rakyta, najmenej hrab a osika. 

Tu si treba znova pripomenúť vzťah medzi vybranými zložkami mladých lesných ekosystémov (obr. 1). Lesná zver 
neovplyvňuje len rastlinné zložky (pionierske či cieľové dreviny a prízemnú vegetáciu), ale aj rastliny vplývajú na les-
nú zver v podobe vytvárania trofických a ďalších životných podmienok. V prípade vysokého podielu mladých lesných 
porastov často dochádza k zlepšeniu podmienok pre lesnú zver, čo pozitívne ovplyvňuje jej kondíciu a fertilitu, teda aj 
počty zveri na danom území (tzn. hustotu populácie).

4.3. potenciálne využitie pionierskych drevín pri ochrane lesných porastov

Ako je zrejmé, najzávažnejším škodlivým činiteľom v mladých lesných porastoch je zver, najmä jelenia. Preto sa zame-
riame práve na využitie pionierskych drevín pre biologickú ochranu cieľových drevín pred ňou. 

Naše sledovania ohryzu jarabiny vtáčej napríklad naznačili, že jelenia zver pri konzumácii uprednostňuje čerstvo 
spílené (ležiace) jedince pred stojacimi (obr. 5). Rozdiely medzi týmito dvomi skupinami stromov sa zväčšovali s výš-
kou stromu. Zároveň väčšie rozdiely medzi spílenými a stojacimi jedincami boli pri ohryze kôry na kmeni než pri od-
hryze konárov. Takže jelenia zver prijala podstatnú časť potravy v podobe kôry. Z jednej ležiacej jarabiny s výškou me-
dzi 5 a 6 metrami skonzumovala okolo 90 g sušiny (z toho množstva tvorila približne tri štvrtiny kôra a jednu štvrti-
nu konáre). 

obrázok 5. Množstvo biomasy ohryzené jeleňou zverou na spílených a stojacich jedincoch jarabiny vtáčej pre kôru na kmeni (vľavo) a pre konáre 
(vpravo) vyjadrenej hmotnosťou sušiny podľa výškových tried. Údaje sa zakladajú na terénnych meraniach vykonaných v roku 2016 na území 

TANAP-u

Z údajov uvedených na obrázku 5, ako aj ďalších poznatkov, možno navrhnúť niekoľko opatrení znižujúcich poško-
denie cieľových drevín zverou v mladých porastoch a to už pri prvých výchovných zásahoch (napr. v rámci plecích ru-
bov):

 – vhodný čas na vypílenie jarabiny je keď väčšina jedincov dosahuje výšku aspoň 4 m (malo by to platiť aj pre vŕby, 
pre osiku je to minimálne 5 m), 

 – zásah je možné realizovať skôr (čiže pred dosiahnutím výšky uvedenej v predošlom bode), v prípade ak príprav-
né dreviny sú tak silne poškodené ohryzom, že sa výrazne znížil aktuálny potravinový potenciál pre jeleniu zver, 
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 – výrub vykonať tesne pred zimným obdobím, alebo začiatkom zimy, preto aby kôra a konáre nezaschli (a takto ne-
stratila atraktivitu pre jeleniu zver),

 – zásahy sa nemajú vykonať v rámci komplexu mladých porastov jednorazovo na celej ploche, ale zasiahnuť opako-
vane (v súvislých pásoch), napr. počas 2 – 3 po sebe idúcich rokoch,

 – vypílené stromy nehromadiť do hŕb – jeleň by sa nedostal k jedincom ležiacim na spodku, nepritláčať ich k zemi, 
radšej spúšťať do „pololežiacej polohy“, tzn. oprieť o stojace stromy, resp. o terénne vyvýšeniny, či pne (jeleň môže 
lepšie „využiť“ aj konáre a časť kmeňa na strane privrátenej k zemi),

 – ak sa paralelne odstraňujú brezy a ostatné pionierske dreviny, neprekrývať brezami ostatné na zemi ležiace dru-
hy drevín,

 – zver by sa mala začiatkom zimného obdobia vhodným spôsobom (zabezpečením pokoja v okolí, prikrmovaním pri 
danom poraste, resp. zámerným plašením z iných lokalít a pod.) naviesť do zasahovaných porastov. 

Pionierske dreviny by sa mali využívať na odlákanie lesnej zveri od cieľových drevín ich ponechávaním ako príme-
sí v porastoch rôzneho veku (teda ich nikdy neodstraňovať totálne), prípadne zriaďovaním či podporou skupín týchto 
drevín – tzn. vo forme ohryzových plôch. V prípade ponechávania týchto drevín ako prímesí treba uprednostňovať ich 
skupinky pred jednotlivým rozmiestnením. Skupinky týchto drevín ponechávať najlepšie na okraji porastu, v blízkos-
ti čistiniek, chodníkov či lesných ciest, resp. na zver frekventovaných mikrostanovištiach. Počet takýchto drevín v les-
nom poraste by nemal klesnúť v starších vekových triedach pod 10 % z celkového počtu stromov nachádzajúcich sa 
v hornej etáži.

Na zakladanie a udržiavanie ohryzových plôch by sa mal využívať prirodzený potenciál obnovy v danom lesnom 
komplexe. Drevinové zloženie by malo byť čo najpestrejšie, teda nie len jedna pre zver atraktívna drevina. V neskoršom 
rastovom štádiu ohryzového porastu treba dbať o udržiavanie rôznovekej skladby (aby boli pre zver dostupné všetky 
stromové komponenty, t. j. konáre, listy, kmeňová kôra resp. plody). Ohryzové plochy by sa mali umiestňovať na lokali-
ty s prirodzene vysokou koncentráciou lesnej zveri. Zároveň musia byť dostatočne vzdialené (aspoň 300 m) od lesných 
porastov s cennými sortimentmi. Veľkosť ohryzových plôch by mala byť aspoň 0,2 ha. Nutnosť zabezpečenia takýchto 
špeciálnych poľovnícko-lesníckych opatrení súvisí s aktuálnou hustotou populácie lesnej, najmä jelenej zveri. V súčas-
nosti však treba priznať, že sa „kritická situácia“ s lesnou zverou týka väčšiny územia Slovenska. 

Tu uvedieme krátku informáciu o stave ohryzových plôch na Slovensku, vychádzajúcu z údajov PSL (2006 – 
2015). Ich celková (oficiálna) rozloha je 181 ha. Nachádzajú sa v 15 lesných oblastiach, pričom ich najväčšia výmera 
je v Malých Karpatoch (64 ha). Podľa prevládajúceho LVS je poradie rozlohy ohryzových plôch (od najväčšej výmery 
po najmenšiu) takéto: 3. LVS – 87 ha, 4. LVS – 40 ha, 2. LVS – 18 ha, 5. LVS – 15 ha, 6. LVS – 13 ha. Ak sú tieto úda-
je správne, rozloha ohryzových plôch je žalostne malá! Existujúce ohryzové plochy sa spravidla založili z drevín, ktoré 
zver obľubuje, pričom zároveň produkujú veľa zožrateľnej biomasy a vyznačujú sa dobrou výmladnosťou a prirodzenou 
schopnosťou regenerovať poškodenie. Konkrétne ide najmä o mäkké listnáče. Navrhujeme, že na tento účel treba viac 
využiť prípravné (pionierske) dreviny, ktoré sa prirodzene a vo veľkom množstve objavujú na kalamitných plochách. 
So zreteľom na zmenenú situáciu v lesoch na Slovensku (veľký rozsah holín po kalamitách), ako aj premnoženie rati-
covej prežúvavej zveri, mimoriadne aktuálnou úlohou je ochrana lesných porastov proti ich poškodzovaniu zverou. Ako 
sa v príspevku uvádza, určitou možnosťou riešenia tejto problematiky je aj zvýšenie potravinového potenciálu prostred-
níctvom rozšírenia a účelového obhospodarovania pionierskych drevín, vrátane zakladania (pri mimoriadnom ohrození 
porastov zverou ich cielene vysádzať) a správneho obhospodarovania ohryzových plôch. 

5. záver

Pionierske dreviny môžu plniť významnú úlohu pri obnove, raste a vývoji lesných porastov, popri nepriaznivých účin-
koch často vplývajú aj pozitívne. Majú nezastupiteľné poslanie najmä po veľkoplošných disturbanciách, keď spravi-
dla nie je možné zabezpečiť rýchlu a kvalitnú obnovu lesných porastov. Cez sukcesné procesy pripravujú tieto dreviny 
priaznivé podmienky pre klimaxový typ lesa. Preto z ekologických hľadísk, ako aj z pohľadu ochrany proti niektorým 
škodcom môžu pre lesné hospodárstvo plniť nenahraditeľné funkcie. Treba s nimi hospodáriť prezieravo (najmä v rám-
ci výchovných zásahov), pritom nepodceňovať, ale ani nepreceňovať ich význam. Na takéto dreviny sa zvyčajne ne-
možno spoliehať na živných stanovištiach. Na nich sa po zániku lesných porastov často objavuje agresívny nástup ne-
žiaducej prízemnej vegetácie (buriny), ktorá spravidla znemožňuje obnovu akéhokoľvek typu lesa (napr. Mauer 2018). 
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V závere príspevku chceme zdôrazniť, že jeho poslaním nebolo analyzovať celú – veľmi širokú problematiku vzťa-
hov medzi pionierskymi drevinami a ostatnými zložkami lesných ekosystémov (najmä cieľovými drevinami). Taktiež 
sme nemali ambíciu vyčerpávajúco opísať možnosti využitia potenciálu pionierskych drevín pre lesné hospodárstvo. 
Hlavnou úlohou práce bolo aspoň stručne zhrnúť najzákladnejšie poznatky z tejto oblasti vrátane vlastných výsledkov. 
Zároveň sme chceli pripomenúť túto aktuálnu problematiku lesnej prevádzke, ktorá by mala zvážiť poslanie uvedených 
drevín pri každom zásahu do porastu. Veď už dávno neplatí staré príslovie „Koza a breza do lesa nepatria“. A už vô-
bec to nie je platné pre jarabinu vtáčiu, osiku či rakytu. Sme si istí, že najmä nižšie stupne manažmentu lesníckej pre-
vádzky veľmi dobre poznajú špecifiká prírodných podmienok na svojich úsekoch. Takže sú schopné adekvátne vyu-
žiť potenciál pionierskych drevín, a tým pravdepodobne znížiť náklady na obnovu lesa, pestovnú činnosť alebo ochra-
nu proti škodlivým činiteľom. 

Nastolenú problematiku zďaleka nepovažujeme za vyriešenú či uzavretú, a to pravdaže ani z výskumného hľadis-
ka (skôr máme pocit jej určitého podceňovanie v ostatnom období na Slovensku). Veľké poznatkové medzery stále 
existujú v oblasti vplyvu pionierskych (melioračných) drevín na produkciu a na celkovú ekologickú stabilitu zmieša-
ných porastov, resp. aj na „kondíciu“ lesných pôd. Ďalej je treba na národnej úrovni postupne prehlbovať poznatky v 
ďalších dvoch, v súčasnosti celosvetovo preferovaných problematikách, konkrétne a) biodiverzite flóry a fauny v les-
nom prostredí, b) plnení širokej palety ekosystémových služieb lesmi. Aj tu majú pionierske dreviny svoje významné 
a priam nezastupiteľné poslanie. 
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obrázková príloha

Ukážky ohryzu konárov, resp. kôry na kmeňoch jarabiny vtáčej (vľavo) a rakyty (vpravo) jeleňou zverou. Zábery sú z pokalamitného územia 
v TANAPe – situácia v roku 2015. 

Na spílených ohryzových drevinách nachádza jelenia zver významný a ľahko dostupný potravinový zdroj. Zver na nich odhrýza kôru, a to nie len 
na kmeni, ale aj na konároch. Naopak, kôru na konároch stojatých stromov zver spravidla nedokáže ohrýzať (sú pružné, takže sa do nich nemôže 
zaprieť zubami ), resp. sú pre ňu nedostupné (vo výške nad 2,5 m).
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Úvod

Jedným z najvýznamnejším faktorom pre existenciu dunajských lužných lesov je dostatok vody, ktorá sa do lesov do-
stáva najmä cez ramennú sústavu, systém kanálov, prostredníctvom záplav, ako aj pôsobením spodnej vody. Pričom 
výška hladiny spodnej vody je závislá od niekoľkých činiteľov, medzi najvýznamnejšie patrí hladina samotného Dunaja, 
ako aj účinnosť systému vodohospodárskych opatrení vykonaných po vybudovaní vodného diela Gabčíkovo. 

V uvedenej oblasti dochádzalo k hydrologickým zmenám už aj v minulosti, kedy už v 19. storočí bol dobudovaný 
ochranný protipovodňový systém, ktorého súčasťou bol systém hrádzí a prečerpávacích staníc (Varga 1999). Taktiež 
od 70. rokov minulého storočia dochádzalo k poklesu hladiny najmä následkom bagrovania dna Dunaja, následkom 
čoho dochádzalo v niektorých oblastiach k čiastočnému procesu xerofytizácie. 

Výstavbou a sprevádzkovaním vodného diela Gabčíkovo v roku 1992 došlo k ďalšej kvalitatívnej zmene a to na-
rušeniu pôvodného hydrologického režimu nielen v koryte Dunaja, ale v celom záujmovom území vodného diela. Toto 
bolo spôsobené najmä presmerovaním časti vody do nového koryta a vytvorením Hrušovskej zdrže. 

Pestovanie rýchlorastúcich drevín má na Slovensku dlhoročnú ročnú tradíciu. Počas tohto obdobia sa pozornosť ve-
novala šľachteniu najmä euroamerických topoľov, neskôr aj pôvodným domácim druhom topoľov. Neoddeliteľnou sú-
časťou šľachtiteľských prác sa stáva aj otázka zdravotného stavu jednotlivých klonov topoľov, najmä odolnosť voči hu-
bovým ochoreniam. Napriek tomu že v priebehu dlhodobého šľachtenia sa podarilo takmer úplne eliminovať vplyv hu-
bových patogénov na produkciu jednotlivých klonov, dochádza od roku 2004 k nárastu výskytu pôvodcov ochorení 
spôsobujúcich chradnutie a odumieranie topoľových výsadieb. V tomto príspevku chceme poukázať na súčasný zdra-
votný stav topoľových výsadieb v oblasti Podunajskej nížiny vo vzťahu k nárastu nekrotických ochorení, najmä dotichí-
zy topoľovej. Od roku 2015 každoročne zaznamenávame v oblasti Podunajskej nížiny zvyšovanie strát pri zalesňovaní, 
nielen vplyvom zdravotného stavu sadeníc, ale aj následkom nedostatku prístupnej vody. 

meniace sa klimatické podmienky

Dlhodobejšie meteorologické pozorovania z oblasti Podunajskej nížiny potvrdzujú zmenu klimatických podmienok. Ana-
lýza dlhodobých časových radov teploty vzduchu, atmosferických zrážok, relatívnej vlhkosti vzduchu potvrdzujú trend 
ktorý tu bol aj pred výstavbou vodného diela (Faško at al. 2006). Priemerná ročná teplota vzduchu rástla aj v oblas-
ti Hurbanova. Kde od roku 1871 s lineárnym trendom o 1,18 %, pričom pri zrážkach sa prejavil opačný trend. Priemer-
né ročné úhrny atmosferických zrážok klesli od roku 1876 s lineárnym trendom o 70,1 mm za 100 rokov (Faško at al. 
2006). Dlhodobé priemerné úhrny atmosferických zrážok v Gabčíkove počas rokov 1951 – 1980, 1961 – 1990 a v ro-
koch 1991 – 2004 sú zobrazené na obrázku 1. Podľa Lapina (1995) dochádza k regionálnemu zvyšovaniu teploty vzdu-
chu a potencionálnej evapotransporácie. Za obdobie rokov 1901 až 1990 v oblasti stúpla teplota o 0,8 °C a potenci-
onálna evapotransporácia sa zvýšila až o 14 %. Uvedení autori uvádzajú, že režim dlhodobých mesačných priemerov 
teploty vzduchu v období rokov 1991 až 2004 v porovnaní s predchádzajúcim 30-ročným obdobím sa prejavil v ob-
lasti VD len rastom teploty vzduchu. Priemerné úhrny atmosférických zrážok v Gabčíkove v rokoch 2006 – 2018 me-
rané na lesnej správe Gabčíkovo sú uvedené na obrázku 2. Z uvedeného grafu vyplýva že za obdobie posledných 13 
rokov sú priemerné ročné zrážky nevyrovnané. Podľa údajov SHMÚ sa priemerný úhrn zrážok v Gabčíkove pohyboval 
v rokoch 1931 až 1960 na úrovni 579 mm, v rokoch 1961 – 1990 poklesol na 548 mm. Na základe doterajších mera-
ní možno predpokladať že tento trend ostane zachovaný. 
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Napriek tomu že ročné priemery zrážok v porovnaní s tridsaťročnými priemermi nevykazujú také výrazné rozdiely, 
kritická situácia nastáva najmä v zimných a jarných mesiacoch, kde dlhodobo zaznamenávame klesajúci pokles zráž-
kových úhrnov. Pričom práve tieto úhrny významne ovplyvňujú ujatosť a prežívanie topoľových výsadieb. Naopak  ná-
rast priemerných zrážok zaznamenávam v mesiacoch jún, júl a september. Tieto zrážky prichádzajú najmä počas búr-
kovej činnosti, kedy padne na danom mieste väčšie množstvo zrážok, ktoré ovplyvní priemerné úhrny, ale výrazne ne-
ovplyvnia zásobovanie koreňového systému topoľových výsadieb.

obrázok 1. Dlhodobé priemerné úhrny atmosferických zrážok v Gabčíkove počas rokov 1951 – 1980, 1961 – 1990 a v rokoch 1991 – 2004. 
(Podľa údajov: Faško, Majerčáková, Pecho, šťastný, 2006)

Významným faktorom ovplyvňujúcim vitalitu a zdravotný stav výsadieb v oblasti vodného diela Gabčíkovo je aj hla-
dina podzemnej vody. Od 60. rokov minulého storočia začalo v oblasti žitného ostrova dochádzať k poklesu kladiny 
podzemnej vody v dôsledku poklesávania hladiny Dunaja, ktoré bolo spôsobené najmä bagrovaním koryta, ako aj ná-
sledným obmedzením prúdenia vody v ramennej sústave. Pred vybudovaním VD pretrvávali klesajúce trendy takmer 
na všetkých odmerných miestach, najvýraznejšie v oblasti Podunajských Biskupíc a Kalinkova, v oblasti Sapu a Med-
veďova boli poklesy len minimálne. Bezprostredne po spustení VD Gabčíkovo došlo najmä v hornej časti žitného ostro-
va k stúpnutiu hladiny spodných vôd. Postupom času sa charakter trendov začal meniť na klesajúci trend (Gavurník 
et al. 2013). 

obrázok 2. Priemerné úhrny atmosférických zrážok v Gabčíkove v rokoch 2006 – 2018, pričom priemer je udávaný z 30-ročného priemeru 
z rokov 1961 až 1990 (podľa údajov meraných na LS Gabčíkovo)

Topole potrebujú na produkciu 1 kilogramu sušiny 420 až 450 litrov vody, čo v prepočte znamená až 850 mm zrá-
žok (Varga 1999). Z úhrnov atmosférických zrážok za obdobie posledných 13 rokov vidíme, že len v roku 2010 sme 
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zaznamenali dostatok zrážok (obr. 2). Požadované množstvo vody z časti dopĺňa aj podzemná voda formou kapilárne-
ho vzlínania, ale v posledných rokoch je tento efekt cez vegetačné obdobie výrazne nízky. 

Taktiež postupným zanášaním starého koryta Dunaja jemnými ílovitými časticami dochádza k spomaleniu priesa-
kov do podzemných vôd. V dôsledku suchých rokov 2015 až 2018 v niektorých územiach v okolí VD došlo v priebe-
hu vegetačného obdobia k výraznému poklesu hladina podzemnej vody, čo bolo viditeľné najmä v ramennej sústave. 
Na tieto stavy reagujú aj samotné výsadby, kedy každoročne dochádza k výrazným stratám. Sadenice sú schopné tes-
ne po výsadbe len vypučať, následne dochádza k postupnému chradnutiu, strate prírastku. Následne sú fyziologicky 
oslabené topole napádané pôvodcami hubových ochorení ako aj hmyzími škodcami. 

výskyt hubových ochorení a hmyzích škodcov

Jedno z najnebezpečnejších ochorení, ktoré napáda topole najmä v škôlkach a výsadbách je dotichíza topoľová cryp-
todiaporte populea (Sacc.) Butin, syn. chondroplea populea (Sacc. et Briard.) Kleb., anamorfné štádium Dothichiza po-
pulea Sacc. et Briard. Uvedená huba spôsobuje tzv. spálu kôry topoľov. V lesníckej praxi je taktiež zaužívaný termín do-
tichíza. Táto huba napáda topole všetkých vekových tried, najvýznamnejšie škody však spôsobuje v lesných škôlkach 
a novo zakladaných výsadbách. Napriek tomu, že jej výskyt bol v posledných desaťročiach zaznamenaný len sporadic-
ky, od roku 2004 dochádza k nárastu jej výskytu. Prejavy ochorenia sú rozdielne a závisia najmä od obdobia vzniku 
nákazy, veku a miesta vzniku nákazy. Vo všeobecnosti sa ochorenie prejavuje postupným stmavnutím kôry v oblasti 
miesta infekcie, ktoré postupne hnedne až černie. Na kmeni okolo spodnej časti mŕtvych konárov sú viditeľné oválne 
nekrózy, na okrajoch ohraničené závalmi hojivého pletiva. Najčastejšie sa prejavuje ako vodnaté stmavnutie kôry, kto-
ré postupne hnedne až černie. Z miesta infekcie dochádza k postupnému rozširovaniu kruhových útvarov. Po čase sa 
pod kôrou tvoria 1 – 2 mm veľké plodnice, ktoré spôsobujú charakteristické pretrhávanie kôry. Ochorenie sa vyskytu-
je na topoľoch všetkých vekových tried. Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje pre topole do 6 – 8 rokov. Významnú 
úlohu pri možnosti napadnutia zohráva odolnosť a náchylnosť jednotlivých klonov topoľov, množstvo infekčného ma-
teriálu, vhodné klimatické podmienky na rozširovanie patogénov, porastová hygiena, primárne oslabenie porastov ne-
dostatkom prístupnej vody a živín. 

Faktory podmieňujúce rozvoj ochorenia: 

 – Poškodenie pletív kôry (silný mráz, mechanické poranenia, rany spôsobené zverou…). 

 – Podcenenie porastovej hygieny, ponechávanie zvyškov po ťažbe.

 – Primárne oslabenie porastov nedostatkom prístupnej vody a živín.

 – Vhodné klimatické podmienky na rozširovanie patogénnych organizmov (vlhký priebeh počasia).

 – Nárast negatívneho pôsobenia biotických škodlivých činiteľov, ako vektorov ochorenia.

 – Zanedbávanie pravidelných kontrol zdravotného stavu topoľových škôlok ako aj kultúr, zavlečenie ochorenia so 
sadbovým materiálom.

Poškodzovanie asimilačných orgánov, tak topoľov ako aj vŕb spôsobujú hrdze rodu melampsora. Hrdze bezprostred-
ne nespôsobujú priame hospodárske škody. V dôsledku intenzívneho napadnutia listov hrdzami dochádza ku skraco-
vaniu vegetačného obdobia, následkom čoho sú výhony nedostatočne nevyzreté a stávajú sa náchylnejšie na poško-
dzovanie mrazmi. V konečnom dôsledku vedie takéto poškodzovanie k strate prírastku, poškodené letorasty sú násled-
ne intenzívnejšie napádané hubovými ochoreniami, najmä rakovinovými a nekrotickými ochoreniami. Najmä v jarných 
mesiacoch spôsobujú škvrnitosť lístia huby z rodu venturia (v. chlorospora). V dôsledku napadnutia dochádza k vy-
tváraniu škvŕn tmavej farby, neskôr lístie vädne a krúti sa. 

Dominantné postavenie mäkkých listnáčov v južných okresoch prináša so sebou aj špecifické problémy v oblas-
ti hmyzích škodcov. Zástupcovia skupiny drevokazných druhov môžu vo vhodnom prostredí nielen spôsobiť úhyn po-
rastov, ale navyše aj takmer celkom technicky znehodnotiť drevnú hmotu. Boj s nimi je navyše značne komplikovaný.

Z motýľov je na topoľoch a vŕbach nebezpečná najmä mníška vŕbová Leucoma salicis L. Občas spôsobuje holo-
žery v stromoradiach. Jej húsenice je možné zameniť s húsenicami mníšky obyčajnej Lymantria dispar L., ktorá sa 
v niektorých oblastiach premnožuje v porastoch susediacich s dubinami. Na topoľoch žije viacero druhov motýľov z če-
ľade morovité (noctuidae) a piadivkovité (geometridae). Majú podobný vývoj a obdobie výskytu húseníc mnohých 



Aktuálne problémy v ochrane lesa

[ 142 ]

druhov pripadá na máj a začiatok júna. V prípade, že niektoré druhy v tomto komplexe zvýšia svoju početnosť, preja-
ví sa to na defoliácii. 

Na listoch topoľov žijú larvy i imága viacerých druhov chrobákov (coleoptera). Hojná je napríklad liskavka topo-
ľová melasoma populi L. ale aj liskavka vŕbová melasoma saliceti Wse., liskavka osiková melasoma tremulae Fabr., 
rhyncheanus populi F. a ďalšie.

Liskavka topoľová sa vyskytuje bežne v brehových porastoch a sprevádza všade výskyt vŕb a topoľov predo-
všetkým v nižších polohách. Najlepším spôsobom kontroly je všímanie si prítomnosti lariev a imág v korunách stro-
mov v letných mesiacoch. Presné kritické čísla neexistujú. škodca je citlivý na klasické insekticídne prípravky v štá-
diu larvy i imága. Nosániky sú typické tvorbou cigaretových zvitkov (tvoria ich z listov). Patria medzi ne Bictiscus po-
puli F. a Bictiscus betulae L. 

 Medzi najvýznamnejších technických škodcov na topoľoch a vŕbach patrí drevotoč obyčajný cossus cossus L., po-
dobník sršňovitý sesia apiformis Clerk, vrzúnik osikový saperda populnea L. a vrzúnik topoľový saperda carcharias 
L. Rozlíšenie jednotlivých druhov na základe požerkov nie je vždy jednoduché.

Drevotoč obyčajný a vrzúnik topoľový napádajú najmä topole do 20 rokov na plantážach, kde sa môžu silne 
premnožiť. Obidva druhy často vyhľadávajú na kladenie vajíčok ten istý strom v ktorom sa vyvinuli a v ňom sa potom 
vyvíja aj viacero generácií škodcu (vývoj obidvoch druhov trvá viac rokov). Napadnutý strom roní miazgu, časté sú 
otvory od ďatľov, ktoré s obľubou vyhľadávajú larvy a pri päte kmeňa sa hromadia drviny vtláčané v výletových otvo-
rov. V kmeni až do výšky 4 – 5 metrov môžu byť chodby s oválnym priemerom asi 0,7 × 1,5 cm. Kým determinácia 
škodcu podľa poškodenia môže byť zložitejšia, podľa larvy je jeho determinácia jednoznačná. Svetlo žltá larva vrzúni-
ka sa vôbec nepodobá na masívnu červenohnedú larvu drevotoča. 

Vrzúnik topoľový saperda carcharias L – imágo je tmavé, hnedo-žlto až sivožlto plstnato ochlpené, dĺžky 20 – 
30 mm. Larva je svetlá, lesklá, hladká, len s ojedinelými chĺpkami na tele. Dorastá do dĺžky 35 – 45 mm. Kukla je voľ-
ná, biela a mäkká. škodca sa rojí v júni až auguste. Samičky kladú vajíčka do štrbiny vyhlodanej na kôre kmeňov. 
Larvy vyhlodávajú spočiatku ploché chodby v lyku a na povrchu beli, potom krátkou horizontálnou chodbou prenika-
jú do dreva, kde smerom nahor vyhryzávajú v priereze oválnu až 50 cm dlhú chodbu, čiastočne vyplnenú skrútenými, 
až 20 mm dlhými triesočkami, ktoré larvy vytláčajú aj von, k päte stromu. Na rozšírenom konci chodby sa larva kuklí. 
Drevo okolo chodieb dostáva tmavohnedú farbu. Imága po vyrojení vyhryzávajú pri zrelostnom žere v listoch topoľov 
nepravidelné, pomerne veľké otvory s rozstrapkaným okrajom, niekedy ohryzávajú i mladú kôru vetvičiek a kmienkov. 
Vrzúnik topoľový má trojročný vývoj, prvú zimu prečká v štádiu vajíčok, ďalšie 2 v štádiu lariev.

ochrana a obrana proti dotichíze topoľovej

Pri zakladaní nových výsadieb je potrebné dôsledne vyberať zdravý sadbový materiál. Pri výbere zohľadňovať nielen 
produkčné vlastnosti jednotlivých klonov (kultivarov), ale aj prihliadať na odolnosť voči dotichíze. Napadnuté jedince, 
na ktorých sa v priebehu vegetačného obdobia prejaví presýchanie s príznakmi ochorenia je potrebné vyrezať a na-
padnutú hmotu spáliť. Vzhľadom na možnosť prenosu ochorenia zo škôlok je potrebné zintenzívniť kontrolu škôlok, 
ako aj dovezeného sadbového materiálu. Počas vegetačného obdobia vykonávať pravidelné kontroly zdravotného sta-
vu škôlok podľa horeuvedených termínov. V ohrozených škôlkach je nutné sadenice chrániť postrekmi fungicídnymi 
prípravkami. Pri pestovaní dvojročných sadeniciach a v hlavových škôlkach je potrebné vykonať postrek mesiac pred 
rašením sadeníc (koniec februára zač. marca), následne vykonávať postreky v priebehu celého vegetačného obdobia. 
Postreky je optimálne aplikovať pred opadom lístia (koniec septembra), následne druhú aplikáciu urobiť po opade. Pri 
aplikácii je potrebné dbať na dôkladné ošetrenie fungicídnym prípravkom. Na kôre musí zostať ochranný povlak. 

Dávka postrekovej suspenzie pri použití klasických aplikácií by mal dosahovať 1 000 litrov na hektár, pri zachovaní 
doporučených koncentrácií, pri úsporných aplikáciách by mal objem postrekovej emulzie dosahovať 400 až 600 l/ha. 
Objem aplikačnej dávky je taktiež potrebné prispôsobovať aj veľkosti sadeníc, čím väčšia sadenica tým musí byť aj 
hektárová aplikačná dávka vyššia, aby sa dosiahlo úplné vymáčanie sadenice v použitej suspenzii. 

Pri vyvetvovaní (vylamovaní zálistkov) topoľov je nevyhnutné všetky práce vykonávať odborne a v stanovenom ag-
rotechnickom termíne. Rez je potrebné viesť tesne pri kmeni, v mieste vetevného krúžku. Väčšie vzniknuté rany je po-
trebné v každom ročnom období ošetriť. Na ošetrenie je možné použiť, napr. štepársky vosk KAMBILAN, PELLACOL, 
LAC BALSAM. Vetve, ktoré vzniknú ako odpad je potrebné z kultúr odstrániť a následne spáliť. 
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Úvod

V Stredisku lesníckej ochranárskej služby v Banskej štiavnici (ďalej LOS) bolo od roku 2010 riešených viacero výskum-
ných projektov zameraných na výskum vplyvu zrelostného žeru tvrdoňa smrekového (hylobius abietis) a rôzne formy 
potláčania jeho škodlivosti na ihličnaté sadenice.

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, 2016a), po-
tenciálu rôznych druhov entomopatogénnych húb (Galko et al. 2015b, 2016b; Rell et al. 2015, 2016; Lalík et al. 2017) 
na potlačenie škodlivosti tohto škodcu, či vypracovanie zhodnotenia a porovnania nákladov na rôznu formu ošetre-
nia ihličnatých sadeníc proti tvrdoňovi smrekovému (Galko et al. 2015c). V roku 2016 bola revidovaná STN 48 2712 
Ochrana lesa proti tvrdoňom a lykokazom na sadeniciach (Galko et al. 2016c).

Hmyz, tvrdoňa smrekového nevynímajúc, má v prírodnom prostredí množstvo druhov patogénov, ktoré sa vzájom-
ne evolučne ovplyvňovali a prispôsobovali. Nazývame ich entomopatogénne organizmy, kam zaraďujeme najmä ento-
mopatogénny hmyz (predátory, parazitoidy atď.), entomopatogénne huby a háďatká.

bionómia tvrdoňa smrekového

Tvrdoň smrekový je považovaný za jedného z najvýznamnejších hmyzích škodcov v Európe (L�ngström & Day 2004; 
Moore et al. 2004). Jeho bionómia je opísaná v STN 48 2712. Je to chrobák a patrí do čeľade nosáčikovitých (Curcu-
lionidae), je čiernohnedého sfarbenia so svetlými škvrnami na krovkách, dlhý od 10 mm do 14 mm. Hlavu má predĺ-
ženú do výrazného nosáčika s tykadlami a ústnym otvorom na jeho konci.

škodlivé je imágo svojím zrelostným žerom. Poškodzuje ihličnaté sadenice najmä po výsadbe. Pri premnožení môže 
spôsobiť vážne straty na ihličnatých výsadbách, osobitne na smreku a borovici, ktoré vedú až k opakovanému zales-
neniu. Je vážnym a chronickým škodcom predovšetkým v stredných a vyšších polohách, a to v ihličnatých porastoch, 
kde sa každoročne vykonáva ťažba, alebo v lokalitách opakovane poškodených vetrovými, podkôrnikovými alebo iný-
mi kalamitami. 

Samičky kladú vajíčka celú jar a leto do koreňov (koreňových nábehov) čerstvých pňov všetkých ihličnatých dre-
vín, hlavne borovíc. Larvy spočiatku vyžierajú lyko pod kôrou, neskôr i dlhé chodby v beli. Kuklia sa v lôžku vyhloda-
nom do dreva. Larvy väčšinou prezimujú. žer lariev nie je škodlivý, naopak užitočný, lebo napomáha rozkladu pňov. 
Nové chrobáky sa liahnu od jari nasledujúceho roka, časť chrobákov sa však liahne už v auguste, septembri a prezimu-
je v hrabanke. Celý vývoj pohlavne zrelého jedinca trvá od 4 mesiacov do 15 mesiacov podľa teploty a ďalších okol-
ností, napr. času kladenia vajíčok, nadmorskej výšky, expozície a pod.

Na jar sa chrobáky objavujú najčastejšie už koncom apríla a hneď začínajú so zrelostným žerom na sadeniciach: 
najprv tesne nad zemou, na koreňovom krčku, neskôr aj na kmienku sadeníc. Práve v tomto období je žer najintenzív-
nejší. Kôru ohlodávajú v hlbokých, lievikovitých jamkách až do beli, čo vyvoláva silný výron živice. Pri silnejšom napad-
nutí sú ranky po celom obvode kmienka a sadenica hynie. Treba si však uvedomiť, že imágo tvrdoňa môže žiť až nie-
koľko rokov (3 roky až 4 roky) a počas tohto obdobia môže stále spôsobovať škody. Takýto žer v teréne sa nedá od-
líšiť od zrelostného žeru. Najväčšie škody tvrdoň spôsobuje v ihličnatých kultúrach vysadených na čerstvých rúbanis-
kách, kde ho láka vôňa živice z čerstvých pňov (STN 48 2712).

[ 144 ]
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biologické metódy ochrany lesa využitím entomopatogénnych organizmov proti tvrdoňovi smrekovému

V súčasnosti prevláda v Európe tendencia výrazne obmedziť až zamedziť používanie chemických postrekov a ich na-
hradenie biologickými metódami na znižovanie počtu imág tvrdoňa a elimináciu poškodenia sadeníc (Galko et al. 
2013c). Pri využití biologických metód ochrany sa jedná o cieľavedomé využívanie živých organizmov alebo ich pro-
duktov pre udržanie biotických škodcov pod prahom hospodárskej škodlivosti. Podstatou je cielené ničenie iba úzkej 
skupiny škodcov. Pri tvrdoňovi k nim patria napríklad metódy s využitím entomopatogénnych háďatiek, entomopato-
génnych húb, parazitoidov, prípadne mravcov (Rell 2018).

Entomopatogénne háďatká

Entomopatogenické háďatká (EPH) (steinernema a heterothabditis) sú parazity hmyzu, ktoré sú vzájomne späté s en-
tomopatogénnymi baktériami (Xenorhabdus a photorhabditis). 

Komerčne dostupné háďatká sú v podobe prášku, ktorý musí byť až do použitia uskladnený pri mínusových teplo-
tách. Pre aktiváciu háďatiek sa produkt tesne pred aplikáciou zmieša s vodou. Na jeden peň sa odporúča použiť 3,5 mi-
lióna háďatiek. 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 háďat-
ko steinernema carpocapsae a ako spôsob aplikácie zvolili vyvážaciu súpravu, na ktorú umiestnili vodnú nádrž. Tým-
to spôsobom aplikovali háďatká niekoľko rokov suspenziou na ihličnaté pne. 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 % (Dillon & Griffin 2008). Náklady na aplikáciu 3,5 milióna háďatiek na peň pomocou tejto technológie boli približ-
ne 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 huby

Entomopatogénne huby sú bežným komponentom pôdnej mikrobiálnej zložky. Nachádzajú sa hlavne v pôde ako sap-
rofyty organickej hmoty, ale tiež ako príležitostné parazity vo forme hustého mycélia na povrchu mŕtveho hmyzu, kedy 
produkujú množstvo hydrofóbnych konídií (Pavlík a kol. 2015). V prípade parazitizmu infikujú svojho hostiteľa, čerpa-
jú z neho živiny, čím ho oslabujú a v konečnom dôsledku usmrtia. Entomopatogínne huby ako metharhizium anisopli-
ae a Beauveria bassiana sú komerčne dostupné (Ansari & Butt 2012) a vykazujú významný potenciál v boji proti rôz-
nym pôdnym a listožravým hmyzím škodcom (Butt et al. 2001; Ansari et al. 2004, 2008, 2009; Ansari & Butt 2012). 

Nakazenie hmyzu začínajú vitálne, virulentné konídiá, ktoré sú roznášané rôznymi prirodzenými mechanizmami. 
Z abiotických faktorov podieľajúcich sa na ich šírení ide predovšetkým o vietor, dážď alebo toky vody v pôde. K šíre-
niu bežne dochádza kontaktom s konídiami a to buď živým jedincom alebo vajíčok pri ich kladení. Uchytenie suchých, 
hydrofóbnych konídií je zabezpečené priamou interakciou medzi dvomi hydrofóbnymi povrchmi, elektrostatickými sila-
mi alebo molekulárnou interakciou medzi zložkami prítomnými na povrchu konídií a zložkami prítomnými na povrchu 
kutikuly hostiteľa. Konídiá sú dostatočne zásobené a vyklíčiť dokážu aj bez potreby absorpcie ďalších živín z vonkaj-
šieho prostredia. K ich vyklíčeniu na povrchu hostiteľa nastáva za priaznivej teploty a relatívnej vlhkosti (Pavlík a kol. 
2015). Po vyklíčení vyrastú ako hýfy a klonizujú kutikulu. Nakoniec fyzikálnym rastom a chemickým rozpúšťaním pre-
niknú cez tenšie vrstvy kutikuly do telesnej dutiny a kolonizujú kutikulu. V priebehu niekoľkých dní svojho hostiteľa za-
bijú a znovu prerastajú na povrch v podobe plesňového porastu a produkujú nové, vzduchom šíriteľné konídiá (Ansari 
& Butt 2012). Konídiá sú v latentnom štádiu schopné udržať sa pri živote aj niekoľko týždňov až mesiacov. Suché ko-
nídiá však môžu strácať svoju virulenciu vystavením vysokým teplotám a slnečnému žiareniu (Moore et al. 1993; Mor-
ley-Davies et al. 1996; Ansari & Butt 2012). Najdôležitejšími faktormi nevyhnutnými pre ich vývoj sú teplota a vysoká 
vlhkosť. Ideálna teplota je medzi 20 °C a 30 °C. Pre rast na povrchu hostiteľa a pre vývoj konídií je zvyčajne potrebná 
veľmi vysoká vlhkosť, viac ako 90 %, ale pre uvoľnenie konídií je dostatočná aj vlhkosť pod 50 % (Landa 2007; Kou-
bová 2009; Pavlík et al. 2015).

Entomopatogénna huba Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, ako už bolo spomínané vyššie v texte, je bežným 
komponentom pôdnej mikrobiálnej zložky ako saprofyt organickej hmoty a príležitostný parazit hmyzu vo forme husté-
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ho bieleho mycélia, ktoré vyrastá na povrchu usmrteného hmyzu a produkuje konídiá. K nakazeniu dochádza primárne 
konídiami, ktoré sa zachytia na tele hmyzu.

Ansari a Butt (2012) vo svojej štúdii dokázali, že všetky vývojové štádiá tvrdoňa smrekového sú náchylné k napad-
nutiu entomopatogénnou hubou, pričom larvy a kukly sú citlivejšie a k úhynu dochádza oveľa skôr ako pri imágach. 
Rozdielnosť v citlivosti rôznych vývojových štádií tvrdoňa na napadnutie entomopatogénnou hubou môže byť vysvetle-
ná faktom, že adultné jedince majú hrubú a silno sklerotizovanú kutikulu, naproti tomu larvy a kukly majú jemnejšiu a 
flexibilnejšiu kutikulu. Hrubá a pevná kutikula adultných jedincov môže výnimočne predstavovať bariéru v efektívnosti 
entomopatogénnej huby, minimálne v predĺžení času do usmrtenia hostiteľa (Ansari & Butt 2012; Butt et al. 1995; Mar-
kova 2000). Ansari & Butt (2012) v tej istej štúdii tiež zistili, že niektoré kmene húb sú účinnejšie ako iné (Rell 2018).

Kombinácia entomopatogénnych húb a háďatiek

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 konídií húb priamo k larvám tvrdoňa, ktoré by ich moh-
li infikovať v prípade neúspešného napadnutia lariev háďatkami. Ansari (pers. comm.) sa na základe jeho nepublikova-
ných výsledkov domnieva, že práve kombinácia týchto dvoch metód má potenciál dosiahnuť vyššiu úspešnosť v boji 
proti škodám spôsobeným tvrdoňom. Táto metóda si zaslúži ďalšie preskúmanie s inými hostiteľmi a kombináciami pa-
togénov (Rell 2018).

výskum účinnosti entomopatogénnych húb na tvrdoňa smrekového na los

Experiment aplikácie spór entomopatogénnej huby B. Bassiana 
na imága tvrdoňa smrekového

Týchto experimentov bolo celkom od roku 2013 vykonaných 8. V každom experimente bolo spolu použitých 150 ks 
imág tvrdoňa smrekového (pomer pohlavia 1 : 1, t. j. 75 samcov a 75 samíc) a v každom experimente bolo vykona-
ných 5 ošetrení (30 × 5 = 150 tvrdoňov), pričom každé ošetrenie predstavovalo 30 jedincov (15 samcov a 15 samíc). 
Imága boli ošetrené suspenziou s obsahom spór emtomopatogénnych húb v rôznej koncentrácií.

Imága pochádzali z terénnych odchytov z oblasti Nízkych Tatier a boli skladované v chladničke pri teplote 5 – 7 °C 
s prístupom potravy. Počas experimentov bol každý tvrdoň uložený samostatne v Petriho miske (priemer 12 cm, výš-
ka 2 cm) (obr. 1), spolu 150 Petriho misiek na jeden experiment. Na udržanie potrebnej vlhkosti sa do Petriho misiek 
pridávali v pravidelných intervaloch 2 ks namočenej buničiny do vody. Ako potrava pre tvrdone sa pridávali do Petri-
ho misiek borovicové konáriky v rozmeroch asi 8 – 10 cm, priemeru asi 0,7 cm (obr. 1). V určitých intervaloch sa po-
trava vymieňala. Na použitej potrave sme merali celkovú a zožranú plochu v mm2 pomocou transparentného milimet-
rového papiera

Stupeň prerastania imág podľa jednotlivých ošetrení sa hodnotil vo všetkých experimentoch rovnako, t. j. každé 3 
dni podľa nasledovnej stupnice: 

stupnica pre hodnotenie:

1 – živý

2 – mŕtvy, bez prerastania

3 – mŕtvy, prerastený do 1/3

4 – mŕtvy, prerastený do 2/3

5 – mŕtvy, prerastený viac ako 2/3

Výsledky zo všetkých experimentov sa momentálne vyhodnocujú a je pripravovaná vedecká publikácia. Príklad 
účinnosti prerastania imág tvrdoňa smrekového hubou B. bassiana (obr. 2) je znázornený na obrázku 3, kde porovná-
vame ošetrenie dvoch variantov tejto huby (A a B) s neošetrenou kontrolou (K) počas jednotlivých kontrolných interva-
lov. Tieto výsledky boli čiastočne publikované v práci Galko et al. (2016).
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obrázok 1. Detail imága tvrdoňa smrekového v Petriho miske s potravou a buničinou

obrázok 2. Ukážka postupného prerastania imága tvrdoňa smrekového hubou B. bassiana
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obrázok 3. Priebeh nárastu priemerného stupňa prerastania imág infikovaných tvrdoňov smrekových testovanými kmeňmi huby B. bassiana

Experiment aplikácie spór entomopatogénnej huby B. Bassiana na kmienky sadeníc

V ďalších experimentoch sme na LOS testovali prenos spór huby B. bassiana z ošetreného kmienka sadenice na imá-
go pri vykonávaní zrelostného žeru. Experiment prebiehal vo vonkajších priestoroch LOS. Za týmto účelom sme ošetri-
li smrekové sadenice suspenziou, ktorá obsahovala vodu, zmáčadlo a spóry huby B. bassiana. Ošetrené sadenice boli 
porovnávané s kontrolovanými neošetrenými sadenicami. Ku každej sadenici (obr. 4) bolo pridané jedno imágo tvrdo-
ňa smrekového. Hodnotila sa mortalita a prerastanie imág tvrdoňa podľa stupnice uvedenej v predošlom experimente. 
čiastočné výsledky týchto pokusov boli publikované v práci Lalík et al. (2017).

obrázok 4. Sadenice ošetrené suspenziou
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Zistili sme, že entomopatogénna huba B. bassiana aplikovaná formou suspenzie ako postrek dokáže nakaziť a 
usmrtiť imága tvrdoňa aj na šiesty deň od aplikácie. Nainfikované imága sú usmrtené od 19 do 37 dní od infekcie. Všet-
ky usmrtené chrobáky boli následne prerastené hubou. Sadenice boli umiestnené v tieni, čo má dobrý vplyv na preží-
vanie spór húb. Tento spôsob obrany nie je taký účinný ako insekticídy, ale je o to šetrnejší voči prírode a pri aplikácií 
na kmienky sadeníc sú napadnuté len tvrdone smrekové a nie ostatný hmyz. 

integrovaná ochrana lesa proti tvrdoňovi smrekovému

Na základe našich dlhoročných výsledkov, pozorovaní a skúseností bola vykonaná revízia spomínanej STN, kde sa prvý- 
krát uvažuje aj o použití entomopatogénnych organizmov. Podrobne možno opatrenia ochrany lesa rozdeliť nasledovne:

 • Základný stav. Pri základnom stave žiadne opatrenia nevykonávame.

 • 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; 

pravidelné a dôkladné vyžínanie nežiadúcej vegetácie, pretože sadenice sú v burine výrazne viac poškodzované.

 • 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 odstrá-

nením;
c. chemická ochrana sadeníc:

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

 – ak neboli sadenice chemicky ošetrené pred výsadbou, treba ošetrenie vykonať dokonalým individuálnym (bodo-
vým) postrekom kmienkov sadeníc hneď po výsadbe (pred rašením) a ošetrenie opakovať každé dva mesiace v ob-
dobí 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).

zhrnutie 

Počas niekoľkých rokov nášho výskumu sme zistili veľký potenciál najmä entomopatogénnej huby B. bassiana, a najmä
„nášho“ nového kmeňa tejto huby z prírodného prostredia, ktorý dosiahol lepšie výsledky ako komerčné prípravky 
s obsahom tejto huby. Momentálne pracujeme na legislatívnej právnej ochrane nového spôsobu zavlečenia huby B. 
bassiana do prírodného prostredia. Vzhľadom na zamýšľanú patentovú ochranu nemôžeme poskytnúť podrobnejšie in-
formácie.

V príspevku sme sčasti zhrnuli výsledky experimentov s vyhodnotením potenciálu entomopatogénnych húb na kon-
trolu populácie tvrdoňa smrekového. Výsledky možno zhrnúť nasledovne:

 – v laboratórnych podmienkach sme potvrdili účinnosť entomopatogénnych húb na imága tvrdoňa smrekového ako 
potenciálnu formu biologickej ochrany,
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 – náš získaný kmeň huby B. bassiana počas riešenia tohto projektu dosiahol lepšie výsledky ako komerčne vyrába-
né prípravky na báze tejto huby,

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

 – naďalej hľadáme možnosti úspešného prenosu spór huby B. bassiana do prírodného prostredia.
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Úvod a problematika

Tvrdoň smrekový hylobius abietis (Linnaeus 1758) je hlavný škodca ihličnatých sadeníc v Európe, najmä tam, kde sa 
obnova lesa vykonávaná holorubným spôsobom, alebo na kalamitných plochách (Escherich 1923; Day Leather 1997; 
L�ngström Day 2004). V takýchto oblastiach prítomnosť čerstvých pňov udržuje populáciu tvrdoňa smrekového na vy-
sokej úrovni. Za posledných 100 rokov boli použité rôzne metódy ochrany sadeníc, aby sa znížili škody spôsobené že-
rom tvrdoňa smrekového (Escherich 1923; Eidmann 1974; L�ngström Day 2004). Hromadné zachytenie tvrdoňa smre-
kového pomocou materiálov, ktoré ich priťahujú, (pasca, lapacia kôra, čerstvé konáre) boli vo veľkej miere využívané 
v Strednej Európe už dlhú dobu. Prvý krát sú spomenuté už v prvej polovici 19. storočia (Ratzeburg 1839).

Zníženie pracovného zaťaženia vyžadované zberom tvrdoňov z lapacích kôr sa často používa v kombinácii s rôzny-
mi insekticídmi, najmä po vývoji syntetických pyretroidov. Postupne od tejto metódy upustila väčšina európskych kra-
jín, často boli a sú používané iba v Poľsku a Rumunsku (L�ngström Day 2004). Hlavným dôvodom, prečo ochrana sa-
deníc touto metódou klesá, je náročnosť prípravy lapacích kôr a potreba ich častej kontroly a výmeny.

Výsledky výskumu rôznych atraktantov v práci Tilles et al. (1986) ukázali, že alfa-pinenen v kombinácii s etano-
lom má silnú príťažlivosť na h. abietis, čo bolo očakávané, keďže alpha-pinenen je jednou zo zložiek živice ihličnatých 
stromov. V kombinácií s účinnými pascami môžu zemné pasce nahradiť tradične používané prostriedky, nie len na mo-
nitorovanie populácií škodcov, ale aj pre ich udržanie pod kontrolou. Do pasce sa vložia atraktanty, čo sa ukázalo, že 
je účinnejšie, ako prírodné materiály pri získavaní a zachytávaní chrobákov (Nordenhem 1989; Skłodowski Gadziński 
2001; Kuźmiński Bilon 2009). Toto viedlo k ich širokému využitiu v Poľsku (Stocki 2000), ale v kombinácii s inými 
ochrannými opatreniami. Prítomnosť veľkých plôch ihličnatých výsadieb, ktoré sú každoročne náchylné na napadnu-
tie, vyžaduje lepšiu znalosť ochranných metód, pokiaľ ide o ich účinnosť.

Cieľom našej práce bolo vyskúšať viacero typov atraktantov do lapacích pascí, či dokážu hromadné zachytávať h. 
abietis a zistiť, ktorý z porovnávaných atraktantov dokáže prilákať najviac imág do zemnej pasce. 

metodika

Experiment bol založený na LS Liptovská Teplička (LESy SR, š. p., OZ Liptovský Hrádok) (N48.996725° E20.041191°) 
(obr. 1) a trval od 20. 4. 2018 do 20. 7. 2018. Zemné pasce boli vyberané v pravidelnom týždennom intervale. Expozí-
cia stanovišťa severo-západná, nadmorská výška 1 100 m n. m., zastúpenie drevín 100 % smrek obyčajný. 

Na výskumnej ploche bolo celkovo umiestnených 31 zemných pascí v schéme znázornenej na obrázku 2. Použili 
sme 5 rôznych typov atraktantov v šiestych opakovaniach a jedna pasca bola bez atraktantu. Rozstup medzi jednotli-
vými pascami bol 5 – 7 metrov v závislosti od terénnych prekážok. Veľkosť plochy, na ktorej boli rozmiestnené zem-
né pasce bola asi 6 árov. Rozmiestnenie pascí na ploche sa striedalo náhodne. Ako zemná pasca bolo použité vedier-
ka o objeme 1,2 litra (obr. 3). Vo vrchnej časti tesne pod vrchnákom bolo navŕtaných 10 dier v pravidelnom rozstupe 
s priemerom dier 10 mm. Pod vrchnák bol zavesený atraktant a do vnútra pasce sme naliali 2 dc Propylénglykolu pre 
rýchle usmrtenie chrobákov a na ich konzerváciu. 

[ 152 ]



Zborník referátov z 28. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 31. 1. – 1. 2. 2019 v Novom Smokovci

[ 153 ]

obrázok 1. Výskumná plocha v Nízkych Tatrách

obrázok 2. Schéma rozmiestnenia zemných pascí po ploche

obrázok 3. Zemné pasce s rôznymi atraktantami 
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výsledky 

Za pozorované obdobie bolo do zemných pascí odchytených celkovo 2 713 imág h. abietis a h. pinastri. Paradoxne 
najviac imág bolo odchytených do kontrolných pasci (K), spolu 1 463 kusov (obr. 4), kde sa nachádzala borovicová 
vetvička a etanol. Jednalo sa vlastne o pozitívnu kontrolu, ktorá mala slúžiť na porovnanie s ostatnými synteticky vy-
robenými typmi atraktantov. Nasledoval komerčne vyrábaný feromón Hylodor (A) v množstve odchytených imág 507 
kusov. Do zemných pascí s alpha-pinenenom sme odchytili (B) 476 kusov. Ako ďalší nasledoval odparník, ktorý obsa-
hoval terpentínový olej (D) 145. Najmenší odchyt sme zaznamenali v pasciach, kde bol dvoj-ampulkový odparník (C) 
113 kusov. Do pascí bez atraktantu (KB) sme odchytili len 9 kusov, čo bola vlastne kontrola v pravom slova zmysle 
(bez atraktantu). 

obrázok 4. Počet odchytených imág do jednotlivých typov pascí po týždňoch od založenia

záver

V metóde zemných pascí na odchyt a usmrcovanie imág h. abietis a h. pinastri vidíme veľký potenciál. Táto metóda 
má oproti metóde lapacích kôr viacero výhod: 

 – odstránenie prácnosti výroby lapacích kôr a častej kontroly (2 až 5 dní), 

 – lapacie kôry treba vymieňať približne každé dva týždne,

 – naopak zemné pasce stačí kontrolovať len dvakrát za mesiac a vymieňajú sa v nej iba atraktanty, ktoré sme za celú 
dobu pokusu vymieňali 1-krát,

 – ďalšia výhoda je cena zemnej pasce, ktorá je pár EUR a vydrží niekoľko rokov. 

 – Imága, ktoré padnú do zemnej pasce, už nemajú možnosť z nej vyliezť, lebo sa tam nachádza tekutina, ktorá ich 
usmrtí. 

Metóda je pri nízkom počte zemných pascí 20 – 30 ks/ha kontrolná, podľa STN 48 2712 (Ochrana lesa proti tvr-
doňom a lykokazom na sadeniciach), v prípade, že zvýšime počet zemných pascí aspoň na 50 ks/ha, môžeme ju po-
važovať za ochrannú. Toto tvrdenie si bude však vyžadovať ešte ďalší výskum.

V príspevku sme uviedli výsledky len z jednej sezóny a len z jednej pokusnej plochy, ktorých máme spolu 6. Všet-
ky výsledky sa momentálne štatisticky spracúvajú a budú publikované vo vedeckom článku.

Domnievame sa, že táto metóda môže mať potenciál, nakoľko na tak malej ploche (6 árov) sme dokázali odchy-
tiť tisícky (!) imág tvrdoňov, ktoré by inak boli schopné škodiť na sadeniciach aj viac rokov a nie len na tejto lokalite.
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Úvod

Lesníctvo čelí mnohým hrozbám vo forme škodcov a chorôb. Ako je známe, na Slovensku sa už niekoľko rokov vo 
väčšej miere objavujú škody na ihličnatých sadeniciach spôsobené tvrdoňom smrekovým (hylobius abietis, L.), často 
s potrebou opakovaného zalesňovania, čo predstavuje aj niekoľkonásobne vyššie náklady na obnovu lesa (L�ngström 
& Day 2004; Galko et al. 2013; Rell et al. 2018). Popri tvrdoňovi na sadeniciach škodia aj príbuzné druhy podkôrnikov, 
lykokazy rodu hylastes, ktoré obhrýzajú hrubšie korene a kmienok sadenice pod koreňovým krčkom. Pod povrchom 
pôdy takto poškodzujú sadenice, ktoré následne hynú. Doposiaľ nebola vyvinutá účinná metóda na ochranu sadeníc 
pred poškodením, prípadne metóda na zníženie populačnej hustoty tohto škodcu.

bionómia lykokazov rodu hylastes

Aby sme docielili vysokú efektívnosť v boji proti škodcom, musíme dôkladne poznať ich biológiu a etológiu (Leahy et 
al. 2007). V našich podmienkach škody spôsobujú lykokaz pňový a l. sadenicový, ktorých si priblížime.

Lykokaz pňový – hylastes ater (F.) – imága majú valcovité telo dlhé 3,4 – 4,8 mm. Hlava je krátko nosovito pretiah-
nutá. štít má zreteľne väčšiu dĺžku ako šírku, je čierny, lesklý. Dĺžka kroviek je dva krát väčšia než šírka tela, sú tma-
vohnedé až čierne, matné. Imága sa roja v apríli a máji. Samičky vyhrýzajú pozdĺžne, vlnovkovito poprehýbané a pri zá-
vrte rozšírené materské chodby dlhé 7 až 12 cm a široké 2 mm. Chodby vyhrýzajú v povrchových koreňoch čerstvých 
borovicových pňov alebo na spodnej strane ležiacich kmeňov, v miestach, kde sa kôra dotýka zeme. Materské chod-
by prechádzajú prevažne lykom a do beli zasahujú len nepatrne. Z materských chodieb vybiehajú pomerne riedke, spo-
čiatku priečne a neskôr nepravidelne prebiehajúce larvové chodby. V priebehu leta sa liahnu imága, ktoré potrebujú 
vykonať zrelostný žer. Ten vykonávajú hlavne na mladých semenáčikoch a sadeniciach borovíc v oblasti koreňového 
krčka a pod ním. V kôre, lyku a povrchových častiach beli na báze kmienkov a hrubších koreňov vyhrýzajú krátke ne-
pravidelné chodby, v ktorých prezimujú. Na jar pokračujú v zrelostnom žere a pohlavne dospievajú. Generácia je zvy-
čajne jednoročná, zriedka dvojročná. žer lariev je neškodný až prospešný, keďže sa vyvíjajú v pňoch, čím napomáhajú 
k ich rozkladu. škody spôsobujú až imága svojim zrelostným žerom a silno poškodené sadenice rýchlo hynú. Pri slab-
šom poškodení sa často do rany dostávajú spóry drevokazných húb (najčastejšie podpňovka), ktoré urýchľujú zánik 
sadeníc (Křístek & Urban 2004).

L. pňový je inváznym škodcom na Novom Zélande, kde škodí v novozaložených plantážach borovice paprsčitej 
(p. radiata D.Don) po celom Novom Zélande (Brockerhoff et al. 2006) a miestami spôsobuje až 30 % úhyn sadeníc 
(Reay & Walsh 2002). Podobne l. sadenicový, spôsobuje mortalitu sadeníc smreka obyčajného (picea abies [L.] H.
Karst) vo švédsku (Lindelöw 1992), pričom straty sadeníc niekedy presahujú 30 %.

Lykokaz sadenicový – hylastes cunnicularius (Erichson) – Imága 3,5 až 4,4 mm dlhé, čierne. štít je rovnako dlhý 
ako široký. Krovky sú približne o 2/3 dlhšie, ako šírka tela imága. Podobne ako pri predchádzajúcom druhu, imága sa 
roja koncom apríla a v máji. Materské chodby sú podlhovasté, až 8 cm dlhé a 2 mm široké. Larvy sa vyvíjajú v lyku čer-
stvých smrekových pňov a ich hlavných koreňov, prípadne na spodnej strane ležiacich kmeňov v miestach s priamym 
kontaktom so zemou. Vhodné podmienky však nachádza aj vo zvyškoch po ťažbe. Larvové chodby sú zo začiatku od-
delené, neskôr sa často krížia a vzájomne prepletajú. V priebehu leta a začiatkom jesene, prípadne až po prezimovaní, 
sa liahnu imága, ktoré vykonávajú zrelostný žer na kmienkoch a koreňoch smrekových sadeníc. Generácia je zvyčaj-
ne jednoročná (Křístek & Urban 2004).
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faktory ovplyvňujúce poškodenie sadeníc

Výber vhodného hostiteľa môžu nepriamo ovplyvniť aj rôzne abiotické faktory. Hypotéza stresu rastlín naznačuje, že 
sucho a iné abiotické stresory zvyšujú náchylnosť rastlín na napadnutie škodcom znížením rezistencie rastlín (White 
1974; Rhoades 1983; Waring & Pitman 1985; Koricheva & Larsson & Haukioja 1998; Jactel et al. 2012). Zdravé sa-
denice majú väčšiu šancu na prežitie napadnutia lykokazom (Zondag 1982). Na základe týchto tvrdení Sopow (2015) 
uskutočnil experiment, v ktorom porovnával poškodenie l. pňovým na suchom stresovaných a nestresovaných sadeni-
ciach p. radiata. Z výsledkov dospel k záveru, že nestresované sadenice boli až dva krát viac poškodzované, ako su-
chom stresované sadenice, čo je opakom očakávaní založených na hypotéze stresu (White 1974), ktorá predpovedá, 
že stresované sadenice sú náchylnejšie na poškodenie lykokazmi. Naopak, ich výsledky naznačujú, že počas zrelost-
ného žeru lykokazy preferujú vitálnejšie, nestresované sadenice. Zároveň podporujú hypotézu rastlinnej energie, ktorá 
tvrdí, že listožravce sa kŕmia prevažne vitálnymi jedincami alebo ich časťami , ktoré im podporia prežitie a rast (Price 
1991). Aj napriek neočakávaným výsledkom však pozorovali, že pri nestresovaných sadeniciach nedochádzalo k úpl-
nému okrúžkovaniu kmienkov sadeníc. To naznačuje, že mali dobré obranné schopnosti, na rozdiel od stresovaných 
sadeníc, ktoré nedokázali produkovať živicu v takom množstve, aby sa dokázali ubrániť a hynuli na následky poško-
denia lykokazmi (Sopow 2015).

Výber hostiteľa ovplyvňuje aj samotná drevina. Lunn (2002) zistil, že h. ater preferuje borovicu lesnú pred ostat-
nými drevinami, avšak žer bol pozorovaný aj na smreku obyčajnom a borovici čiernej (p. nigra, Arnold). Terpény ako 
α-pinene, ktoré obsahuje borovica aj smrek (Forrest 1980; Sjödin et al. 2000), zohrávajú pre lykokazy dôležitú úlohu 
pri hľadaní vhodných hostiteľských drevín. Túto úlohu plnia aj produkty rozkladu, ako napríklad etanol (Schröder 1988; 
Lindelöw et al. 1993; Erbilgin & Raffa 2000; Joseph et al. 2000; Leahy et al. 2007). Leahy et al. (2007) porovnávali 
atraktivitu niekoľkých druhov ihličnatých (p. radiata, p. sylvestris, p. abies) a listnatých drevín (Betula pendula, rubus 
fruticosus) pre h. ater. Imága preferovali druhy borovíc pred smrekom, ktorý vykazoval známky žeru, avšak listnatým 
druhom sa úplne vyhli. Podobné výsledky dosiahli aj predošlé štúdie (Phipps 1998; Lunn, 2002). Podobné preferencie 
pri hľadaní potravy boli pozorované aj pri tvrdoňovi (Manlove et al. 1997; Leather et al. 1994; Löf et al. 2004; Mans-
son & Schlyter 2004), avšak ukázalo sa, že imága tvroňa sa intenzívne živia aj brezou (Toivonen & Viiri 2006). Podob-
nosť pri výbere hostiteľského druhu môže viesť k tomu, že smrteľné poškodenie lykokazmi pod povrchom pôdy je pri-
pisované tvrdoňom, pre jasnejšie príznaky kŕmenia nad povrchom pôdy (Leahy et al. 2007). Tieto pozorovania by bolo 
možné využiť pri vývoji biologickej metódy vhodnej na elimináciu poškodenia ihličnatých sadeníc, čo by bolo odchytá-
vanie imág, prípadne ich lákanie k návnade ošetrenej patogénom (napr. entomopatogénne huby).

Okrem toho, že lykokazy poškodzujú svojim žerom sadenice, ktoré často následkom toho hynú, zohrávajú dôležitú 
rolu aj pri šírení drevokazných húb, hlavne druhov rodu armillaria a ophiostoma (Leahy et al. 2007). Reay et al. (2000) 
izolovali šesť rôznych druhov drevokazných húb z lykokazmi poškodených sadeníc p. radiata. Zistili signifikantný vzá-
jomný vzťah medzi rozsahom poškodenia a prítomnosťou drevokazných húb, čo naznačuje, že vplyv poškodenia, ktorý 
sadenice neusmrtí, môže mať dlhodobo škodlivejšie účinky, ako sa doposiaľ myslelo (Reay et al. 2000). To potvrdzuje 
štúdia toho istého autora z roku 2005, v ktorej tvrdí, že so zvýšeným výskytom poškodenia sadeníc lykokazmi, zvyšu-
je sa aj napadnutie sadeníc drevokaznými hubami.

metódy ochrany a obrany sadeníc

V minulosti patrilo k bežným metódam ochrany sadeníc namáčanie koreňov v roztoku insekticídneho prípravku alebo 
použitie granulovaných insekticídov, ktoré sa aplikovali okolo koreňov sadeníc už pri ich výsadbe. Momentálne na Slo-
vensku nie je registrovaný žiadny z takýchto prípravkov a škody spôsobené lykokazmi na často vyskytujú v oblastiach 
s vyšším stupňom ochrany, kde je ich použitie zakázané alebo značne obmedzené. Preto prichádzajú do úvahy alter-
natívne metódy ochrany ihličnatých sadeníc.

V ochrane ihličnatých sadeníc pred tvrdoňmi sa u nás od roku 2013 používa metóda voskovania sadeníc. Táto me-
tóda však sadenice pred lykokazmi neochráni, prípadne ochráni len čiastočne, keďže vosková vrstva sa na kmienok 
sadenice nanáša od koreňového krčka smerom hore a lykokazy škodia hlavne pod koreňovým krčkom a na koreňoch. 
Podobne je to aj s novou mechanickou metódou, s ktorou v stredisku Lesníckej ochranárskej služby (LOS) experimen-
tujeme. Jedná sa o ošetrenie kmienka sadenice lepom (Vermifix), ktorej testovanie momentálne prebieha v laboratór-
nych aj porastových podmienkach (obr. 1).
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obrázok 1. Imágo lykokaza (v zelenom krúžku) prilepené na sadenicu ošetrenú lepom. (Foto: Rell)

Jednou z alternatív je chov predátorov týchto škodcov. Zondag (1979) uskutočnil laboratórny experiment chovu 
predátora podkôrneho hmyzu, pestroša mravcového – thanasimus formicarius L. (Coleoptera: Cleridae). Takýto chov 
je náročný, keďže je potrebné poskytovať živé imága lykokazov, ako potravu pre pestroše. To nepredstavuje až taký 
problém počas vegetačného obdobia (apríl až september), kedy je možné nájsť imága zoskupené pod kôrou ťažbových 
zvyškov (obr. 2) a. p., kde vykonávajú zrelostný žer. Je tiež možné odchytávať ich z lapacích kôr, do ktorých sa zavŕta-
vajú najčastejšie zo spodnej strany, ktorá je v kontakte s pôdou. V čase mimo vegetačného obdobia, spravidla v zime, 
je ich odchyt náročnejší, keďže je potrebné hľadať jedince zimujúce pod kôrou. Tento problém čiastočne vyriešilo za-
kopávanie čerstvých odrezkov, ktoré lákali imága a bolo možné ich jednoducho „dochovať“ v laboratórnych podmien-
kach. Pestroše majú potenciál pri regulovaní stavu podkôrnych škodcov, ich larvy sú schopné pohybovať sa pod kôrou 
a imága môžu klásť vajíčka na akýkoľvek vhodný materiál, napadnutý podkôrnikmi, bez ohľadu na hrúbku kôry (Zon-
dag 1979). Laboratórny experiment s chovom predátorov uskutočnili aj Lawson & Morgan (1992), pri ktorom sa po-
zorovali vysokú mortalitou jedincov (> 60 %). Laboratórny chov je časovo a finančne náročný, avšak táto biologická 
ochrana sadeníc má potenciál, čím si zaslúži ďalší výskum. Vývoj úspešnej metódy hromadného odchovu predátorov, 
by mohlo zvýšiť produkciu predátorov s menšou námahou a za nižšie náklady (Lawson & Morgan 1992).

obrázok 2. Požerok imága lykokaza nájdený v ťažbových zvyškoch. (Foto: Galko).

Ďalšou z alternatív je využitie entomopatogénnych organizmov ako sú háďatká alebo huby. Výhodou využitia en-
tomopatogénov ako prostriedku biologického boja je, že napádajú iba hmyz, a nepredstavujú nebezpečie pre iné orga-
nizmy, teda ani pre človeka.

 – háďatká aktívne vyhľadávajú hmyzích hostiteľov v pôde, ktorých dokážu rýchlo usmrtiť, často už v priebehu 48 ho-
dín. Je možné produkovať ich vo veľkom množstve, sú komerčne dostupné a je možné aplikovať ich postrekovačmi 
na pne. Dôležitý je pritom termín aplikácie, čo je 12 – 24 mesiacov po ťažbe (kalamite), keď sú larvy lykokazov od-
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rastené (Dillon & Griffin 2008). Výskumníci National University of Ireland Maynooh (NUIM) a Forest Research UK 
testovali háďatká pri reguláciu tvrdoňa. 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 % (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.

 – využitie entomopatogénnych húb v boji proti lykokazom tiež patrí k málo prebádaným spôsobom obrany sadeníc 
a doposiaľ nebola vyvinutá metóda úspešnej aplikácie tohto spôsobu v porastových podmienkach. Dôvodom, po-
dobne ako pri háďatkách, sú poveternostné vplyvy, ktoré dokážu negatívne ovplyvniť prežívanie spór.

V neposlednom rade, prežívanie sadeníc ovplyvňuje aj správnosť sadby (príprava plôšky, nesadiť sadenice príliš hl-
boko ani plytko a pod.), ako aj vitalita sadeníc, ktoré môžu byť pri prevoze stresované (obnažené korene) a na extrém-
nych stanovištiach im tak hrozí riziko vyschnutie. Z tohto dôvodu sa odporúča na takýchto stanovištiach používať oba-
ľované sadenice, ktoré majú korene chránené.

záver

V LOS momentálne prebiehajú experimenty s využitím entomopatogénnych húb proti škodám spôsobených tvrdoňmi. 
Cieľom je vyvinúť nosič, ktorý by dokázal zabezpečiť prežívanie húb aj nepriaznivých podmienkach (sucho, teplo) a zá-
roveň by škodcu lákal. Keďže tvrdone aj lykokazy k hostiteľskej drevine lákajú primárne atraktanty (napríklad už spo-
mínaný α –pinene a etanol), je vysoká pravdepodobnosť, že rovnaký nosič bude lákať aj imága lykokazov.

Aj napriek mnohým prekážkam, biologické metódy majú potenciál v ochrane ihličnatých sadeníc pred lykokazmi 
rodu hylastes, vyžadujú si však ďalšiu pozornosť a výskum.
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situácia v lesnom hospodárstve na slovensku

Lesné hospodárstvo (LH) na Slovensku v súčasnosti prežíva veľmi zložité obdobie. Hlavná (aj keď zďaleka nie jediná) 
príčina tejto situácie je v tom, že jednotlivé nárokové skupiny majú veľmi rozmanité požiadavky na lesy. Tieto sú čas-
to v rozpore, jednak medzi sebou, ale aj s verejnými záujmami, resp. s objektívnymi potrebami rozvoja lesov. Skutoč-
nosťou je, že požiadavky spoločnosti na verejné (v novej terminológii ekosystémové) služby, ktoré LH obhospodaro-
vaním lesov zabezpečuje, budú naďalej stúpať. Pritom mechanizmus financovania činností tohto odvetvia sa nezme-
nil. LH financuje účelové obhospodarovanie lesov v záujme poskytovania verejnoprospešných služieb v podstate len 
z tržieb, ktoré plynú z výrobnej činnosti, čiže z predaja výrobkov, najmä dreva. Samozrejme toto má veľmi negatívne 
dôsledky, aby LH za týchto podmienok mohlo vôbec existovať, muselo sa podriadiť všeobecne platným pravidlám tr-
hového hospodárstva. V tomto prostredí, že prežiť môže len ten, čo dokáže pokryť náklady na činnosť tržbami a dosia-
hnuť plusový hospodársky výsledok. Takto, aj v LH došlo k „racionalizácii“ činnosti. Znižoval sa počet zamestnancov, 
prešlo sa na dodávateľský spôsob zabezpečovania prác v lesoch, v dostatočnej miere sa nerealizovali pestovné prá-
ce, vrátane ochrany lesov, atď. Preto, ak sme nespokojní so súčasným stavom lesov, s jeho nepriaznivým zdravotným 
stavom (v súčasnosti najmä v dôsledku premnoženia podkôrneho hmyzu) do úvahy, treba zobrať aj za akých podmi-
enok sa obhospodarovanie lesov po roku 1990 musí zabezpečovať. Jednoznačne sa ukázalo, že v trhovom hospodár-
stve nemožno funkčnosť LH pokryť dotáciami, ktoré nemajú obligatórny charakter. Dotácie sa totiž menia podľa sol-
ventnosti či ochoty vládnucich štruktúr štátu (pozri správy o LH SR, ktoré sa vypracúvajú od roku 1993). Ak chceme 
dôjsť k pozitívnej zmene musí sa prikročiť k systémovému opatreniu, konkrétne k zmene hospodárskeho mechanizmu 
(financovania) LH. Keďže je realizácia opatrení, či zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v LH v podstate len tr-
penou ťarchou, vzniká zásadný rozpor s princípmi trhového hospodárstva, kde sa za výrobky, resp. za služby platí. Ak 
teda trhový mechanizmus funguje vo všetkých odvetviach hospodárstva, prečo to takto nejde, alebo prečo to nechce-
me, aby to tak išlo aj v LH? 

Ako sme uviedli na lesy a LH majú rozličné nárokové skupiny heterogénne požiadavky. Tieto požiadavky treba vzá-
jomne zladiť, čo je možné iba prostredníctvom premyslenej štátnej lesníckej politiky. Ide o optimálne skĺbenie požiada-
viek nárokových skupín do harmonického systému hospodárenia v lese (funkčne integrované LH). Ďalej treba zabez-
pečiť, aby sa pri obhospodarovaní lesov dodržiavali základné princípy rozvoja lesov, uplatňovali praxou overené me-
chanizmy riadenia LH a používali vhodné nástroje štátnej lesníckej politiky. Pritom sa musí zobrať do úvahy, že LH sa 
stalo odvetvím s rovnocenným postavením výroby (produkcie dreva) a aktívnych (plánovaných) verejnoprospešných 
funkcií, či lesníckych služieb. Ak sa tak nestane, nemožno sa čudovať, že rozvoj lesov nepôjde tak, aby sa pri hospo-
dárení s nimi dosiahol náležitý pokrok.

vývoj zastúpenia smreka na Slovensku, jeho ohrozenie škodlivými činiteľmi

V nadväznosti na predchádzajúcu kapitolu a samozrejme na to, že v súčasnosti smrekové porasty hynú v takom roz-
sahu, že to nemá obdobu v celej histórii LH, zameriame sa najmä na problematiku spojenú s touto drevinou. Začnime 
analýzou vývoja zastúpenia smreka na našom území.

Smrek je drevina veľmi vyhľadávaná (najmä z hospodárskych príčin), ale aj veľmi zatracovaná (prevažne z ekolo-
gických dôvodov). Pôvodne mal smrek na území Slovenska zastúpenie 5,7 % (Grék 1998), avšak v roku 1896 to už 
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bolo 20 % (Bedő 1896). Na uvedenú skutočnosť zámerne poukazujeme preto, lebo lesníkov stále niekto obviňuje, že 
zakladali a zakladajú smrekové monokultúry. Pritom sa neberú do úvahy dôvody, prečo došlo k zvýšeniu zastúpenia 
tejto dreviny. Vývoj bol taký, že aj predstavy o zastúpení smreka sa postupne menili, a to najprv na základe potrieb 
spoločnosti, neskôr už aj v kombinácii s vedeckými poznatkami. Skutočnosťou je, že do konca 40. rokov 20. storočia 
pretrvávala tendencia jeho zvyšovania. 

Po druhej svetovej vojne došlo k zásadnému obratu v celom smerovaní lesníctva na Slovensku, razenému novou 
disciplínou – lesníckou typológiou. Na prvé miesto v koncepcii sa dostávali vlastnosti stanovišťa a snaha rešpekto-
vať ich v drevinovom zložení. To predstavovalo jasný príkon k prírode. Po roku 1950 zastúpenie smreka na Sloven-
sku klesalo. Cieľové zastúpenie smreka sa odvodilo na 13,4 % (Zlatník 1959). Koncom 60. rokov sa znovu presadil zá-
mer zvyšovať zastúpenie smreka, ale na novej vedomostnej úrovni. Zistilo sa, že smrek v istej, neveľkej prímesi, spolu 
so sprievodnými drevinami, najmä listnatými, dosahuje vyššiu produkciu, než ako keď rastie samostatne. Negatívny 
vplyv smreka na stanovište sa eliminoval tak, ako to vyžaduje princíp trvalo udržateľného rozvoja, zastúpením biologic-
kých drevín, zvlášť buka a javora a ďalších drevín (Greguš & Kellerová 2002). Zastúpenie smreka sa odvodilo na 27 % 
(Faith et al. 1974). Skutočné zastúpenie smreka v roku 2000 bolo 26,8 %. Nakoniec pod ťarchou imisií a očakávaných 
globálnych klimatických zmien sa jeho cieľové zastúpenie stanovilo na 18,2 % (Vladovič et al. 1998). Takýto vývoj (veľ-
mi zjednodušene) bol do konca 20. storočia. 

Začiatok 21. storočia nám priniesol, z hľadiska skutočného zastúpenia smreka, ďalšie, a to veľmi dramatické zme-
ny. Došlo k mimoriadne veľkým disturbanciám smrekových porastov na Slovensku. Príčin je viacej, tieto podrobnej-
šie rozvedieme v ďalšej časti príspevku. Skutočnosťou je, že v  súčasnosti sa zastúpenie smreka na Slovensku znížilo 
na 23,1 % (Zelená správa 2017). Podľa Národnej inventarizácii a monitoringu lesov (NIML) SR 2005 – 2006 (šmelko 
et al. 2008) zastúpenie smreka bolo 21 ± 0,4 % a podľa NIML SR 2015 – 2016 (šebeň 2017) je na lesných pozemkoch 
19,6 ± 0,2,2 %. Rozdiel medzi cieľovým zastúpením, ktoré sa stanovilo v roku 1998 a podľa NIML SR 2015 – 2016 je 
už len 1,4 %. Prognóza je, že znižovanie zastúpenia smreka bude pokračovať, a to nielen zámernou reguláciou, ale naj-
mä v dôsledku jeho hynutia pôsobením komplexu škodlivých činiteľov. 

dôvody zvyšovania zastúpenia smreka 

Ako to vyplynulo z predchádzajúcej kapitoly, k zvýšeniu zastúpenia smreka došlo aj na území Slovenska najmä v minu-
losti. Malo to samozrejme svoje príčiny, pri ich odhaľovaní si pomôžeme vysvetlením Z. Domesa, ktorý dôvody na úze-
mí čiech publikoval v Lesníckej práci z roku 2018. Menovaný píše, že na začiatku 18. storočia došlo ku kolapsu prírod-
ných lesov. Tie už neboli schopné kryť požiadavku na drevo ich samovoľnou obnovou. Preto bolo treba zabezpečiť tr-
valú rovnováhu medzi produkciou a spotrebou dreva (v dnešnej terminológii: trvale udržateľný rozvoj). Prvým krokom 
k dosiahnutiu tohto cieľa bola aktívna ochrana lesov ako prírodného zdroja. Ďalšie kroky smerovali k zabezpečeniu ras-
tu produkčných schopností lesov – najmä produkcie dreva. Preto sa začali zalesňovať staré holiny rýchle rastúcimi dre-
vinami, predovšetkým borovicou a smrekom. Tieto dreviny zvládali burinu a klímu na starých holinách. Takto vznikali 
nezmiešané rovnoveké borovicové a smrekové porasty, pričom veková štruktúra porastov zodpovedala modelu veko-
vých tried. Uvedená druhová a porastová štruktúra je síce zaťažená rozličnými prírodnými disturbanciami, ale na dru-
hej strane (napriek tomu) je nositeľom vysokej produkčnej výkonnosti súčasných lesov. Pretože zalesňovanie devasto-
vaných lesných pôd sa naplno rozvinulo až v závere 18. storočia, plošný podiel porastov storočných a starších začal 
narastať až po roku 1900. Ešte v roku 1920 sa pohyboval len okolo 3,5 %, v súčasnosti dosahuje 19,3 %.

Aj na území Slovenska boli obdobné dôvody zvyšovania smreka ako v čechách. Pritom, ale treba uviesť, že táto 
„smrekománia“ sa na území Slovenska prejavila v oveľa menšom rozsahu. Veď aj v súčasností má smrek v českej re-
publike zastúpenie okolo 50 %.

Treba zobrať do úvahy, že drevo bolo a aj bude významnou surovinou pre hospodárstvo. Pritom zrejme, tak ako do-
posiaľ, najviac budú vyhľadávané ihličnaté guľatinové sortimenty. Pre zaujímavosť uvedieme, že štruktúra ťažby ihlič-
natého dreva na Slovensku bola v roku 1939 takáto: piliarska guľatina 54 %, ostatné úžitkové sortimenty (stavebné, 
banské, celulózové atď.) 36 %, palivo 10 %. Pri listnatých drevinách pripadalo na piliarsku guľatinu 9 %, ostatné úžit-
kové sortimenty tvorili 8 % (1,5 % lúpačka) a na palivo pripadalo až 83 % (Kavuliak 1942). V roku 1990 (pred transfor-
máciou drevospracujúceho priemyslu) z ihličnatého dreva pripadalo na guľatinu 56 %, na ostatné úžitkové drevo 37 % 
a na palivo 5 %. Pri listnatých drevinách pripadalo na guľatinu 38 %, na ostatné úžitkové sortimenty 52 % a na palivo 
10 %. V roku 2003 pri ihličnatých drevinách guľatina tvorila 55 %, ostatné úžitkové sortimenty 40 %, palivo 5 %. Pri 
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listnatých drevinách guľatina mala podiel 25 %, ostatné úžitkové drevo 70 % a palivo 5 %. V roku 2015 ihličnatá guľa-
tina tvorila 65 %, ostatné úžitkové drevo 29 %, palivo 6 %. Listnatá guľatina 34 %, ostatné úžitkové drevo 58 %, pali-
vo 8 %). Pochopiteľne o tom, že ihličnaté guľatinové sortimenty budú ekonomicky zaujímavé aj v budúcnosti, je mož-
né uviesť celý rad argumentov. 

Nakoniec tejto kapitoly zhrnieme, že treba odmietnuť extrémne stanovisko, že zastúpenie smreka na Slovensku by 
sa malo znížiť na pôvodnú úroveň, t. j. 5,7 %. Ide o pesimistický scenár, ktorý prichádza do úvahy len v krajnom prí-
pade. Teda iba v prípade, že sa budú extrémne klimatické zmeny ďalej dramaticky zvyšovať a ak sa nebudú dôkladne 
realizovať nevyhnutné opatrenia na jeho zachovanie a ochranu.1 Veď napríklad aj v českej republike sa hovorí o cieľo-
vom zastúpení smreka 12 % až 35 % (Jankovský 2018).

analýza poškodzovania smrečín a ich ochrana proti škodlivým činiteľom

Ako vieme z histórie LH, smrekové porasty najviac poškodzovali abiotické činitele, najmä mechanicky pôsobiace (vie-
tor, sneh, námraza). Tieto sa spravidla uplatňovali ako primárne. Mechanické poškodené lesných porastov, najmä 
smrečín, spravidla vyvolávalo ďalšie, následné disturbancie (reťazové reakcie, šírenie sekundárnych škodcov, najmä 
podkôrneho hmyzu). Hlavná príčina takéhoto vývoja je klimatická zmena, čo možno z hľadiska LH považovať ako ob-
jektívnu skutočnosť. Druhú skupinu tvoria subjektívne príčiny, čo súvisí s  lesníckou činnosťou, ale taktiež so zasaho-
vaním iných subjektov do chodu LH. V ďalšom veľmi stručne uvedieme vývoj poškodzovania smrečín týmito škodlivý-
mi činiteľmi. Taktiež zhodnotíme účinnosť realizovaných ochranných opatrení, resp. uvedieme niektoré návrhy ako by 
bolo treba problematiku riešiť. 

mechanicky pôsobiace abiotické škodlivé činitele a ochrana proti ním

Pokiaľ ide o abiotické činitele, problematiku sme rámcovo uviedli, napríklad aj v minulom roku na rokovaní konferen-
cie APOL 2017, ako aj v časopise „Zprávy lesnického výzkumu“ (Konôpka, J. & Konôpka, B. 2017). Preto problemati-
ku uvedieme len veľmi stručne.

Podľa prof. Stolinu (1968) v minulosti, tzn. v období holorubného hospodárstva, hlavným prvkom ochrany proti vet-
ru bol horizontálny zápoj, ktorý vytváral „kolektívnu bezpečnosť“. Ukázalo sa, že napriek uplatňovaniu týchto princípov 
ochrany lesa (správne zakladanie násekov, budovanie rozlúk, odlúk a rebier) vetrové kalamity opakovane postihovali 
lesy na Slovensku asi v 8- až 10-ročných intervaloch počnúc už rokom 1919.

V súvislosti so zmenou obhospodarovania lesov po 2. svetovej vojne, najmä po roku 1960 prof. Stolina venoval 
pozornosť uplatňovaniu podrastového a výberkového hospodárskeho spôsobu z hľadiska ochrany lesov. Konštatuje, 
že nemožno pochybovať o prednostiach týchto hospodárskych spôsobov, najmä pokiaľ ide o ich biologickú stránku. 
Na druhej strane, treba kriticky hľadieť na ich paušálne zavádzanie, najmä vtedy, ak sa pre ne nevytvorili všetky pred-
poklady. Na toto treba pamätať aj v súčasnosti, konkrétne v tom, že prebudove lesných porastov musí predchádzať po-
silňovanie ich stability (náhla, dramatická zmena môže znamenať rozvrátenie porastov). 

Situácia v poškodení lesných porastov mechanicky pôsobiacimi abiotickými činiteľmi sa veľmi zmenila v posled-
nom období. Zaznamenal sa obrovský nárast vetrových polomov, a to nielen na Slovensku, ale aj takmer vo všetkých 
krajinách Európy. Vetrovú kalamitu na Slovensku v roku 1964 sme označovali ako storočnú. Po 40 rokoch, v roku 
2004 vznikla druhú približne tak veľká vetrová kalamita (Alžbeta). A po pomerne krátkom čase, v roku 2014 ďalšia 

1 Smrek je drevina, ktorá je aj geneticky málo odolná proti pôsobeniu škodlivých činiteľov. Túto skutočnosť treba brať vždy do úvahy. Na Sloven-
sku hromadné hynutie smreka sa zaznamenalo v 80. rokoch minulého storočia. V roku 1988 Východoslovenský krajský národný výbor v Ko-
šiciach vyhlásil mimoriadne ohrozenie východoslovenských lesov na výmere 180 tis. ha lesnej pôdy (Konôpka, J. & Popovič, L. 1991). Hynutie 
smreka sa dávalo do súvisu najmä s imisnou situáciou. K premnoženiu podkôrneho hmyzu vtedy nedošlo. Situácia sa začala meniť v posled-
nom desaťročí minulého storočia (najmä v druhej polovici), keď sa zaznamenal zvýšený stav podkôrneho hmyzu. Realizácii ochranných a ob-
ranných opatrení proti premnoženiu podkôrneho hmyzu sa venovala náležitá pozornosť. Ku kalamitnej situácii nedošlo. K premnoženiu pod-
kôrneho hmyzu došlo po vetrovej kalamite v roku 2004, čím sa budeme zaoberať v ďalšej časti príspevku. Tu ešte uvedieme, že problemati-
kou kalamitnej situácie v lesoch SR sa vláda SR zaoberala pred 10 rokmi (v roku 2007: Správa o zdravotnom stave lesov) a v roku 2008: In-
formácie o opatreniach na zmiernenie a následné zastavenie podkôrníkovej kalamity v smrečinách na Slovensku).
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(žofia). Zároveň sa zaznamenal aj mierny nárast snehových kalamít. Veľké snehové polomy boli v zimnom období ro-
kov 2005/2006. Taktiež možno uviesť veľké kalamity v lesoch na Slovensku spôsobené námrazou a ľadovicou (naj-
mä v januári 2001). Uvedené skutočnosti nás upozorňujú, že tejto problematike treba venovať väčšiu pozornosť ako 
tomu bolo doteraz. 

Podľa našej skúsenosti nemožno súhlasiť s názormi, ktoré sa v poslednom období objavujú. Konkrétne také, že ex-
trémne situácie treba považovať za bežný proces v lesných ekosystémoch, a preto tu netreba (resp. že je zbytočné či 
neefektívne) robiť opatrenia na ich ochranu. Treba vychádzať zo skutočnosti, že na rozsah kalamít v dôsledku pôsobe-
nia mechanicky pôsobiacich abiotických činiteľov má veľký vplyv statická stabilita lesných porastov. Aj keď možnosti 
preventívnych opatrení sú dosť limitované, nemožno úplne rezignovať. Samozrejme nemôžeme zmeniť stúpajúcu agre-
sivitu či frekvenciu škodlivých činiteľov, ktorá sa zvýšila, zrejme v dôsledku klimatickej zmeny. Na druhej strane treba 
bližšie analyzovať zákonitosti pôsobenia týchto disturbančných faktorov vo vzťahu k prírodným podmienkam a poras-
tovým pomerom. Ďalej v nadväznosti na takéto vedecké poznanie môžeme navrhovať a realizovať diferencované po-
stupy pestovno–ochranných opatrení podľa stupňa ohrozenia lesných porastov v konkrétnych podmienkach. Takýmito 
opatreniami samozrejme sa nedá úplne zabrániť vzniku kalamít. Možné je, ale znížiť ich rozsah, najmä mimo epicentra 
ich vzniku (v marginálnych zónach pôsobenia víchrice je jej sila menšia). Pozitívne výsledky môžeme dosiahnuť tak-
tiež vtedy, ak nejde o extrémne meteorologické situácie, čiže keď deštrukčne pôsobiace činitele nemajú až tak veľkú 
silu. Takéto situácie sú veľmi frekventované. Preto by lesnícka veda a následne prax nemala rezignovať, ale skôr opač-
ne, zintenzívniť výskum a realizáciu preventívnych ochranných opatrení proti týmto činiteľom. Platí to v plnom rozsa-
hu  najmä pre smrekové porasty, kde pestovno–ochrannými opatreniami možno do určitej miery znížiť rozsah kalamít.

Vráťme sa, ale ešte raz k príspevku prof. Stolinu (1968) v súvislosti s prírode blízkym obhospodarovaním lesov. To 
znamená najmä k uplatňovaniu maloplošných foriem obhospodarovania, vrátane zavádzaniu výberkového hospodár-
skeho spôsobu. Možno len potvrdiť, že nemožno pochybovať o prednostiach takéhoto obhospodarovania lesov. Ako aj 
to, že na takéto hospodárenie treba vytvárať všetky nevyhnutné podmienky a predpoklady. Spomeňme si ako meno-
vaný autor už pred viac ako polstoročím definoval priaznivý odolnostný potenciál lesov: stanovištne vhodné dreviny, 
výrazná štrukturálna diferenciácia porastov, priaznivý sanitárny kvocient – čo by bolo možné v súčasnosti nazvať ako 
dobrý zdravotný stav. S  týmto konceptom možno v plnom rozsahu súhlasiť. Samozrejme je tu rad aj ďalších nevyhnut-
ných podmienok (tieto sú odbornej verejnosti prevažne známe, preto ich nebudeme vymenúvať). Aký je však súčasný 
stav lesov, najmä v  oblastiach, kde má najväčšie zastúpenie smrek? Veď v súčasnosti sú lesníci v smrekových poras-
toch na Slovensku (napr. Kysuce) vo väčšine len hrobári. V prvom rade treba urobiť všetko to, čo je možné, aby sa roz-
pad týchto porastov zastavil, alebo aspoň pribrzdil. Zároveň, aby sme ich obnovu zabezpečili skôr ako dôjde k ich roz-
padu. V tomto má smrek na väčšine územia svojho súčasného výskytu veľmi dobrý potenciál. Samozrejme tam, kde 
lesné porasty už uhynuli, ich obnovu zabezpečiť tak, aby sa tu založili nové, dostatočne odolné, ktoré budú v budúcnos-
ti optimálne spĺňať požiadavky na lesy tak z hľadiska produkčných ako aj verejnoprospešných funkcií. 

To, čo sme tu uviedli sa netýka len statickej stability porastov, ale aj ochrany voči ostatným škodlivým činiteľom, 
najmä proti podkôrnemu hmyzu. Tu treba z hľadiska ochrany, najmä proti abiotickým činiteľom, uviesť ešte jednu veľ-
mi dôležitú skutočnosť. V mladších porastoch, ktoré pochopiteľne chceme obhospodarovať prírode blízkym spôsobom, 
treba najprv zabezpečiť ich náležité spevnenie tak, aby vo vyššom veku, najmä pri ich obnove, nedošlo k ich rozvráte-
niu mechanicky pôsobiacimi škodlivými činiteľmi. Ak tak neurobíme, možno s vysokou pravdepodobnosťou predpokla-
dať, že sa tieto v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov rozpadnú skôr ako zabezpečíme ich obnovu. 

podkôrny hmyz v smrečinách a ochrana proti nemu 

Ako vieme podkôrny hmyz sa na Slovensku, najmä počas ostatného desaťročia tak premnožil, že smrekové porasty 
hynú aj v optimálnych prírodných podmienkach (horná hranica lesa). čiže aj tam, kde sú pre podkôrny hmyz, resp. jeho 
premnoženie nepriaznivé existenčné podmienky. Ak sa vrátime do minulosti zistíme, že nepriaznivá situácia v tomto 
smere bola napríklad aj po prvej svetovej vojne. Vtedy sa podkôrny hmyz premnožil na Slovensku, a to hlavne na Hore-
hroní. Podľa historických dokumentov (Stockmann 2016) sa táto epizóda dávala do súvisu, s pomalým spracúvaním 
vetrových polomov, ktoré vznikli v novembri 1921. Ministerstvo zemědělství v Prahe, napríklad žiadalo, aby príslušné 
úrady štátnej dohliadacej lesnej služby na Slovensku vydali pokyny vo veci šírenia podkôrného hmyzu. Okrem iného sa 
nariadilo klásť lapáky a bedlivo pozorovať šírenie podkôrneho hmyzu. Takže už pred sto rokmi sa pristupovalo ku ka-
lamitnej situácii systematicky s využitím nástrojov štátnej moci. 
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Napríklad prof. Stolina (1968) konštatoval, že po prvej svetovej vojne sa v ihličnatých oblastiach objavovalo po vet-
rových kalamitách aj masové premnoženia podkôrneho hmyzu. Najčastejšie postihnutými oblasťami boli Vysoké Tatry 
a Horehronie. Podľa tohto autora kalamity v dôsledku premnoženia podkôrneho hmyzu v minulosti (až do 40. rokov mi-
nulého storočia) nikdy netrvali dlho, obyčajne 2 až 3 roky. Pritom kalamitné drevo pripadajúce na jednu kalamitnú ob-
lasť bolo v množstve 10 tis. až 70 tis. m3. Úspešné zdolávanie takýchto kalamít v minulosti treba vidieť v prísnom do-
držiavaní porastovej hygieny, ale tiež v pomerne dobrom stave okolitých ešte nenapadnutých porastov. S postupným 
dorastaním rovnorodých porastov, najmä však čisto alebo prevažne smrekových do kritického veku, ale tiež s postup-
nou zmenou ťažbových spôsobov, pribudol počet a rozsah vetrových a podkôrnikových kalamít. Predovšetkým na zlo-
me 40. a 50. rokov postihla oblasť Horehronia a tiež niektoré iné oblasti Slovenska dovtedy najväčšia kalamita lykožrú-
ta smrekového. Hoci údaje o jej trvaní a o výške kalamitnej hmoty sa dosť rozchádzajú, možno tvrdiť, že postihla viac 
ako 1 mil. m3 drevnej hmoty a že jej likvidácia trvala takmer jedno desaťročie

V súčasnom tisícročí sa situácia na Slovensku dramaticky zmenila po vetrovej kalamite v roku 2004. Aj keď pra-
covníci LOS už podali, najmä v rámci každoročnej konferencie APOL, veľa informácii o stave a vývoji týchto kalamít 
(napríklad Kunca et al. 2018, Galko et al. 2017, Vakula et al. 2017), predsa ešte zdôrazníme niektoré skutočnosti. Veď 
veľká vetrová kalamita bola aj v roku 1964 a k premnoženiu podkôrneho hmyzu nedošlo. A v roku 1996 bola taktiež 
dosť veľká vetrová kalamita na Horehroní a situáciu lesníci taktiež úspešne zvládli. čiže výskyt podkôrneho hmyzu sme 
mali (okrem uvedených dvoch období) v podstate pod kontrolou. Ako to bolo možné? Nuž jednoducho, dosiahlo sa to 
dôslednou realizáciou ochranných opatrení, alebo ak to povieme moderne, riadili sme sa zásadou „predbežnej opatr-
nosti“. Bolo tomu tak aj po roku 2004? Dôsledne sa realizovali všetky známe ochranné opatrenia proti premnoženiu 
podkôrného hmyzu? Nazdávame sa, že nie. 

Všetky uvedené extrémne situácie možno dať aj do súvisu so spoločenskými, či hospodárskymi pomermi na Slo-
vensku. Prvé dve, podľa všetkého súvisia s vojnovými, resp. povojnovými pomermi, keď sa lesom, najmä ich ochrane 
nevenovala náležitá pozornosť. Ako je tomu v súčasnosti? Ak sa vrátime niekoľko rokov dozadu, koľko „odborníkov“ 
tvrdilo, niečo iné ako je skutočnosť. Treba uviesť, že po roku 2004 v chránených územiach zostalo obrovské množstvo 
nespracovaných vetrových polomov. Nebralo sa do úvahy, že sa tu premnoží podkôrny hmyz, ktorý odtiaľ vyletí a na-
padne aj zdravé porasty. Je paradox, že LH musí rešpektovať nezmyselné prístupy, ktoré sú v rozpore s poznatkami les-
níckej vedy, výskumu a doterajšími praktickými skúsenosťami. Všetko toto hovorí o nedostatku vecných znalostí, po-
kiaľ ide o význam lesov pre spoločnosť. Alebo sú tu iné záujmy ako je zachovanie, ochrana a zveľadenie lesov? V sú-
časnosti mnohé podobné návrhy oficiálne predložilo MžP SR v rámci Stratégie environmentálnej politiky v SR do roku 
2030 a návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Zdá sa, že na Slovensku nie je dôležité, kto má pravdu, ale 
kto so „svojou“ pravdou vyjde skôr a aké má pri jej presadzovaní ostré lakte. 

Nemožno súhlasiť ani s demagógiou, že lesníci chcú realizovať ochranné opatrenia na územiach ochrany prírody 
preto, aby sa dostali k drevnej surovine. Veď predsa vieme, že z hľadiska ochrany lesa je účinná len asanácia ešte ži-
vých, lykožrútmi napadnutých stromov. Odstraňovanie uhynutých (suchých) stromov, ktoré už podkôrny hmyz opustil, 
je z hľadiska ochrany lesov proti jeho šíreniu irelevantné. 

Postupne sa dostávame k otázke čo robiť za tejto takmer „zúfalej“ situácie. Dobre je, že MPRV SR o súčasnej si-
tuácii v lesoch, najmä o kalamitnom premnožení podkôrneho hmyzu spracovalo správu a predložilo ju na prerokova-
nie vlády Slovenskej republiky. Ďalej, že sa vláda SR o tom aká je skutočnosť bola presvedčiť na tvári miesta v októbri 
toho roku vo Vysokých Tatrách, konkrétne v Javorovej doline. Mohla tu vidieť dôsledky premnoženia podkôrneho hmy-
zu, ak sa zakazuje lesným hospodárom realizovať ochranné opatrenia proti nemu. Dobre je taktiež to, že sa v ostat-
nom období podarilo aj zverejniť aspoň niektoré informácie o príčinách vzniku podkôrnikovej kalamity na Slovensku. 

Riešenie situácie je, ale stále v nedohľadne. Je tomu tak z dvoch dôvodov. V prvom rade je to preto, že je už túto 
problematiku riešiť neskoro. Po druhé, že je možno aj snaha zneužiť túto nepriaznivú situáciu na to, aby sa reprezentan-
ti ochrany prírody, či životného prostredia zmocnili podstatnej časti lesov (národné parky). Nakoniec treba uviesť, že sa 
celá táto problematika presunula do politickej oblasti. Vládnuce štruktúry štátu musia rozhodnúť ako sa bude s lesmi, 
ako s najväčším prírodným bohatstvom nášho štátu ďalej nakladať (dúfajme, že racionálne a pragmaticky). Pripomína-
me len, že v Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2016 pokiaľ ide o lesy sa píše: „Vláda bude podporovať cieľave-
domú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odbor-
ného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály 
ekosystémových služieb pre verejnosť“.
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čo dodať na záver? 

Vráťme sa ešte raz do prvej kapitoly, kde sme charakterizovali pozíciu lesníctva v rámci štruktúr hospodárstva v SR. 
Situácia sa vyvinula tak, že lesníctvo sa stalo v rámci hospodárskych štruktúr štátu marginálnym odvetvím. Príčin je 
tu viacej. Jedna je aj tá, že v rámci Európskej únie nemá toto odvetvie samostatnú lesnícku politiku. Kompetenciu tu 
majú iné verejné politiky, ktoré je lesníctvo povinné rešpektovať. Lesníctvo sa stalo rukojemníkom životného prostre-
dia, či ochrany prírody. Zároveň aj v porovnaní s poľnohospodárstvom má len pozíciu „chudobného príbuzného“, pre-
tože sa ani v rámci rezortu dostatočne nerešpektujú špecifiká tohto odvetvia. Podporné systémy, konkrétne objem fi-
nančných podpôr je tak malý, že nie je vôbec porovnateľný so zahraničím. Nedostatočne sa berie do úvahy to čo je 
z hľadiska rozvoja lesov rozhodujúce: zachovanie, ochranu a zveľadenie lesov. Zabezpečovanie verejných lesníckych 
služieb je v podstate len bremenom, pretože nie je finančne kryté.

Zároveň si, ale sebakriticky priznajme, že aj v samotnom LH nie je všetko v poriadku. Chybou je, že nemáme k ob-
hospodarovaniu lesov komplexný prístup. Akoby sme nevedeli, že obhospodarovanie lesov nie je len pestovanie lesov, 
alebo len ochrana lesov, alebo len ťažba dreva, atď. špecifické problémy, ktoré sú časté napríklad  v ochrane lesov, sa 
musia riešiť v úzkej spolupráci so špecialitami, najmä pracovníkmi LOS. Podstatné je tu ale to, že medzi jednotlivými 
činnosťami musí byť úzke prepojenie, resp. súlad. A to nielen medzi typickými lesníckymi činnosťami, ale aj ekonomic-
kými podmienkami, či stimulmi. 

Ešte uvedieme príklad z minulosti. Najprv však treba povedať, že nie je pravdou to, že sa v druhej polovici minulé-
ho storočia na Slovensku zámerne zakladali smrekové monokultúry. V lesných hospodárskych plánoch sa predpiso-
valo drevinové zloženie, ktoré zodpovedalo príslušným prírodným podmienkam. Takto sa aj lesné porasty obnovovali. 
Na obnovu, či vôbec pestovnú činnosť bolo do roku 1990 dosť finančných prostriedkov. Prebiehali kontroly, hodnoti-
li sa výsledky, napríklad týkajúce sa stavu zalesňovania. Pritom sa spravidla konštatovalo plnenie úloh. Ale po niekoľ-
kých rokoch drevinové zloženie už nie vždy zodpovedalo prírodným podmienkam. Vznikali aj monokultúry pozostáva-
júce z jednej kompetične najsilnejšej dreviny (napríklad čistá bučina, alebo smrečina). čiže výsledok, pokiaľ išlo o dre-
vinové zloženie nebol vždy pozitívny. Trvalo nám dosť dlho, kým sme prišli na to, že treba zmeniť systém riadenia (fi-
nancovanie) pestovnej činnosti. Nie podľa realizovaných čiastkových výkonov (napr. na umelé zalesňovanie ), ale pod-
ľa dosahovaných výsledkov. Po roku 1990 sa toto všetko bezdôvodne zrušilo. Začala sa preferovať len prirodzená ob-
nova. Chválili sme sa ako sme ekonomicky úspešní, veď sme dosiahli veľké finančné úspory. S odstupom času sme 
však zistili, že už v prvom vekovom stupni často absentujú hospodársky a ekologicky najvhodnejšie dreviny. V minu-
losti (do roku 1990) sme tvrdili, že chybou je to, že kompetencie na riadenie poľovníctva nemá Ministerstvo lesného 
a vodného hospodárstva SR, ale Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR. Preto, že sú neúnosné vysoké stavy pre-
žúvavej zveri, v dôsledku čoho vznikajú veľké škody na lesných porastoch. Presadili sme, že štátna sprava poľovníctva 
prešla na bývalé MLVH SR, teraz na Sekciu lesného hospodárstva a spracovanie dreva MPRV SR. A aký je výsledok? 

Tento príklad sme uviedli zámerne, a preto, aby sme názorne ukázali, že pozitívne výsledky v LH možno dosiahnuť, 
len vtedy ak je tu riadne prepojenie medzi jednotlivými činnosťami. Pritom nestačí toto prepojenie len medzi pestova-
ním, ochranou, ťažbou atď. ale aj ekonomikou, či zainteresovanosťou subjektov obhospodarujúcich lesy na dosahova-
ných výsledkoch. Treba si uvedomiť, že nestačí len lesný porast založiť zo stanovištne vhodných drevín, ale v ďalšom 
treba zabezpečiť dôslednú ochranu kompetične slabších drevín. Ďalej, realizovať nevyhnutné výchovné zásahy, atď. 
Lebo ak nezabezpečíme napríklad ochranu mladých lesných porastov, zbytočne sme vynakladali finančné prostriedky 
na založenie porastov vhodného drevinového zloženia. Ďalej, napríklad ak nerealizujeme prerezávky, dôjde k prehuste-
niu smrekových porastov a ak napadne ťažký sneh môže dôjsť k plošnému polomu a musíme znova zalesňovať, atď. 
O tomto nám nestačí len hovoriť, ale treba realizáciu príslušných opatrení zabezpečovať v nadväznosti na rast a vývoj 
lesných porastov tak, aby konečný výsledok bol pozitívny.

Samozrejme bolo by možné aj ďalej pokračovať, prečo sa tak nepriaznivo vyvinula situácia pokiaľ ide, napr. 
o premnoženie podkôrneho hmyzu. Tu možno spomenúť „ekonomicky efektívny“ model dodávateľského spôsobu prác 
v LH. Vďaka nemu a ďalšiemu „skvelému“ modelu verejného obstarávania bol problém načas a podľa potrieb realizo-
vať príslušné preventívne, ochranné a obranné opatrenia, prípadne pružne zasiahnuť v prípade kalamitných situácií. Hr-
díme sa s významnými osobnosťami, akými boli J. D. Matejovie, alebo J. Opletal. Je otázka či tieto mená a ich činnosť 
len propagujeme, alebo sa aj riadime ich princípmi pri nakladaní  s lesom. Veď aj moderná doba vychádza z tradičných 
poznatkov a skúseností. A platí to najmä v odvetví, kde finálny výsledok je plodom dlhodobej a cieľavedomej činnosti. 
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Ako vyplynulo z predchádzajúceho, lesníctvo na Slovensku potrebuje „generálnu opravu“. Ide ale o to, či si túto 
skutočnosť aj uvedomujeme. Iste, každý máme právo vyjadriť svoj názor. Pravdou je aj to, že každý z nás vidí situáciu 
v lesníctve „svojimi očami“, čiže podľa poznatkov a skúsenosti, ktoré získal počas svojho života. Pochopiteľne, preto 
ani s tým čo sme tu napísali nebudú všetci súhlasiť. To je už tak a ani to inak nebude. Ale zrejme by sme sa mali za-
myslieť nad tým, či situáciu chceme riešiť, alebo len diskutovať, či len „prestupovať z nohy na nohu“. 

A ešte skutočne na samý koniec, čo by v súčasnosti malo mať prioritu, alebo čo treba bezodkladne urobiť? Sme 
presvedčení, že je to prijatie a realizácia razantných opatrení na zastavenie šírenia podkôrneho hmyzu. Veľmi sa mýlia 
tí, ktorí riešenie tejto kalamitnej situácie podceňujú. Akoby nepoznali históriu lesov na území Slovenska, najmä skutoč-
nosť, že keď im hrozilo nebezpečenstvo vždy sa prijímali razantné ochranné a obranné patrenia (Konôpka 2018). Nie 
menej významnou prioritou je reagovať na doterajší vývoj a súčasnú situáciu v lesoch a v LH na Slovensku. Ak aj my 
jednoznačne nezadefinujeme „Stratégiu lesníckej politiky v SR do roku 2030“ bude už neskoro dosiahnuť to, aby les-
níctvo malo v hospodárskych štruktúrach štátu takú pozíciu ako mu patrí. Pozície tu získajú iné verejné politiky, najmä 
MžP SR, čo nebude v prospech rozvoja lesov a LH. Aj tu to vyzerá tak ako v predchádzajúcom prípade. Akoby nebol 
záujem takýto materiál spracovať a predložiť ho na prerokovanie vládnucim štruktúram štátu.

poznámka

Autor príspevku poznamenáva, že v čase jeho spracovania nebolo ešte k dispozícii Rozhodnutie MPRV SR č. 2839/2018 
- 720 z 28. 9. 2018 o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 
24. 10. 2018, zverejnené bolo 25. 10. 2018. Uvádza sa na s. 5 až 15 v tomto zborníku.
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Úvod a problematika

Podkôrny hmyz patrí do skupiny významných škodcov takmer na všetkých drevinách. V súčasnosti sú najviac spomí-
nané podkôrniky na smreku. No netreba zabúdať aj na iné dreviny, ako napríklad na dubové porasty. Aj keď má dub 
u nás zastúpenie iba 10,6 %, táto drevina je veľmi významná. Dub je dominantná drevina v 1. až 3. LVS. Vďaka jeho 
kvalitatívnym vlastnostiam je aj ekonomicky významná. Na dube nachádzame viacero druhov hmyzu. Z nich je najvý-
znamnejší podkôrnik dubový (scolytus intricatus Ratz.), ktorý môže byť aj vektorom tracheomykóznych ochorení duba. 
V súčasnosti nespôsobuje výraznejšie škody, skôr len na jednotlivých stromoch, prípadne skupinách. V minulosti sa 
významne podieľal na najväčšom odumieraní dubín na Slovensku tzv. hromadnom hynutí dubov. V rokoch 1985-1987 
bolo napadnutých takmer 4,43 mil. m3 dubovej hmoty. Tento zhoršený stav dubín v tej dobe spôsobilo viacero fakto-
rov, ako teplota, sucho, prítomnosť patogéna, zlá porastová hygiena. V dnešnej dobe sa môže situácia zopakovať, pre-
tože v dubinách sa porastovej hygiene venuje menšia pozornosť. Tak isto oslabenie dubových porastov spôsobuje kli-
matická zmena a s ňou spojený čoraz väčší zrážkový deficit spojený s výsúšnými vetrami. Všetky tieto faktory podpo-
rujú aktivizáciu škodcov (Mikuš et al. 2018).

Podkôrnik dubový je podkôrny škodca veľký 2 až 4 mm, ktorý škodí najmä na duboch (Quercus spp.). Jeho vývin 
začína v napadnutej dubovej hmote (ťažbové zvyšky, chrobačiare). Rojí sa od konca apríla do konca júla, prípadne aj 
v auguste. Rojenie ovplyvňujú klimatické podmienky. Zrelostný žer vykonáva v korunách dubov, kde sa v pazuchách 
1 – 2-ročných výhonkov imágo podkôrnika zavŕtava na dĺžku svojho tela (Gogola & Chovanec 1987). Na svojom tele 
prenáša spóry tracheomýkoznych ochorení (ophiostomatálnych húb), čiže je vektorom tohto ochorenia. Spóry zanáša 
pri zrelostnom žere do zdravých dubov (Hlaváč & Pavlík 2000). Podkôrnik napáda oslabené jedince duba (Vakula et 
al. 2015). Významnú zložku pri zakladaní generácie zohrávajú ťažbové zvyšky. Podľa STN 48 2717 (2000) jedinou for-
mou kontroly a ochrany dubových porastov pred podkôrnikom dubovým sú dubové lapáky. STN udáva asanovať na-
padnutú dubovú hmotu do apríla ďalšieho roku. Lapáky je vhodné zakladať od apríla do mája. Hlavnou prevenciou pred 
podkôrnikom dubovým je porastová hygiena (Galko 2008). 

Cieľom našej práce bolo zistiť atraktivitu dubových lapákov v rámci rôzneho času ich založenia, ako aj zistiť vplyv 
teploty vo vegetačnom období, na populáciu podkôrnika dubového. čiastkovým cieľom je porovnať STN 48 2717 s vý-
sledkami nášho výskumu. Ďalším cieľom je vyskúšať inovatívne metódy ochrany lesa pred podkôrnikom dubovým.

dizajn pokusu a priebežné vyhodnotenie dubových lapákov

V súčasnosti STN 48 2717 hovorí o zakladaní dubových lapákov od 15. apríla do 30 apríla. Výskum začal v roku 2014 
zakladaním dubových lapákov. V našom pokuse sme sa pokúsili o založenie lapákov v iných termínoch v mesačných 
intervaloch, teda od apríla do augusta. Lapáky sme zakladali približne v rovnakom dni mesiaca. Vyhodnocovali sme 
ich po dvoch mesiacoch. Táto doba bola dostatočná na naletenie dubovej hmoty podkôrnikom dubovým. Predmetom 
vyhodnocovania bola populačná hustota na dm2 na pokusných plôškach. Počet inštalovaných lapákov bol vždy 10 ks 
za mesiac. Atraktivitu lapákov založených v rôznych mesiacoch sme porovnávali s tými založenými v apríli. Pokus pre-
biehal od roku 2014 do 2015.

Lapáky založené v apríli 2014 mali priemernú populačnú hustotu 1,75 m.ch./dm2 (počet materských chodieb 
na dm2). Májové lapáky mali populačnú hustotu o niečo vyššiu a to 2,04 m.ch./dm2. Zaujímavé boli lapáky založe-
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né v júni, ktoré mali najväčšiu priemernú populačnú hustotu v tomto roku. Júlové lapáky mali nižšiu priemernú popu-
lačnú hustotu, avšak oproti aprílovým vyššiu. V auguste bola populačná hustota najnižšia z celého roku 2014 a to 
1,20 m.ch/dm2. V roku 2015 bola v aprílových lapákoch najnižšia priemerná populačná hustota z celého roka a to 
1,25 m.ch./dm2. V májových bola o niečo vyššia 2,36 m.ch./dm2, v júnových znovu klesla ale stále bola vyššia ako 
v aprílových, a v júlových 2,07 m.ch./dm2. Najvyššia populačná hustota z roku 2015 ako aj z celého pokusu bola v au-
gustových lapákoch 2015, ktorá dosiahla 2,78 m.ch./dm2 (obr. 1). Táto situácia bola výsledkom priaznivých klimatic-
kých podmienok, pretože priemerná teplota v auguste 2014 bola 16,74 °C, pričom v roku 2015 bola priemerná teplo-
ta až 20,70 °C. Rozdiel medzi priemernými teplotami bol takmer 4 °C. Tu sa prejavil vplyv vyššej teploty na populáciu 
podkôrnika. Podkôrnik dubový v auguste ukončuje svoje rojenie, ale tieto vyššie teploty dokázali stimulovať jeho po-
puláciu a tým založiť druhú generáciu. 

Z výsledkov je zrejmé, že lapáky je možné zakladať nie len v apríli, ale aj v neskorších mesiacoch. Lapáky založe-
né v apríli (tak ako predpisuje STN) v roku 2014 a 2015 mali dokonca nižšiu populačnú hustotu oproti lapákom, ktoré 
boli založené v ďalších mesiacoch. Vhodné je teda zakladať lapáky od apríla do júna. Prípadne pri lete s vyššími teplo-
tami, je možné lapáky založiť aj v auguste a tým zachytiť druhú generáciu podkôrnika. 

obrázok 1. Celková priemerná populačná hustota podkôrnika dubového (m.ch/dm2) podľa obdobia inštalácie lapákov v rokoch 2014 a 2015

Pre spracovanie napadnutej hmoty podkôrnikom STN 482717 uvádza obdobie do apríla nasledujúceho roku, 
od kedy bola takáto hmota objavená. Rozkošný et al. (2018) sa venoval priebehu vyletovania populácie podkôrnika 
z napadnutých dubových vzoriek, ako aj vplyvu teploty na priebeh jeho rojenia počas sledovaného obdobia. Dubové 
vzorky boli vytvorené zo založených dubových lapákov.

Experimentálnym výskumom sme zistili, že podkôrnik sa rojil z dubových vzoriek založených v roku 2015, už 
v roku založenia, kedy bolo odchytených 897 ks imág (16 % populácie), ostatné vyleteli až v nasledujúci rok (84 % 
populácie). Táto situácia bola spôsobená periódou teplejších mesiacov od júla až do septembra vrátane (Rozkošný et 
al. 2018).

obrázok 2. Celkové početnosti získaných imág podkôrnika dubového z lapákov založených v roku 2015 (Rozkošný et al. 2018)

V roku 2016 sme zaznamenali chladnejšie leto. Júl 2016 bol chladnejší priemerne o 2,5 °C a august bol chladnejší 
priemerne o 3,4 °C ako v roku 2015. Tieto nepriaznivé podmienky spôsobili, že podkôrnik dubový sa nerojil v roku za-
loženia vzoriek, ale až v priebehu roku 2017. Tu vidieť zásadný vplyv teploty na rojenie podkôrnika (obr. 3).
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obrázok 3. Celkové početnosti získaných imág podkôrnika dubového z lapákov založených v roku 2016 (Rozkošný a kol. 2018)

Popri pokuse s lapákmi a dubovými vzorkami sme v spolupráci s Lesníckou ochranárskou službou v Banskej štiav-
nici a ich kanadským partnerom rozšírili výskum o pokus s kanadskými odparníkmi. Vplyv týchto odparníkov na popu-
láciu podkôrnika dubového bol publikovaný v práci Rozkošný et al. (2018). Výskumom sa mal potvrdiť repelentý vplyv 
odparníkov vyvinutých na lákanie podkôrnych škodcov ihličnatých porastov. Tieto odparníky mimo lákania podkôrnych 
škodcov ihličnatých druhov drevín (ktoré nenašli v dubinách svojho hostiteľa), lákali aj predátorov, ktoré sú však poly-
fágne a mohli ovlyvniť populáciu podkôrnika dubového. V citovanej práci sa zistilo, že na založených dubových vzor-
kách, na ktoré boli pripnuté odparníky mali nižšiu populačnú hustotu (0,23 m.ch./dm2), ako vzorky bez pripnutého od-
parníka (0,57 m.ch./dm2). Na vzorkách s odparníkom sme zaznamenali priemerné dĺžky materských chodieb dlhšie 
(10,15 mm) ako na vzorkách bez odparníka (8,92 mm). Tieto experimenty sa budú opakovať.

rámcové návrhy pre prax

Súčasná STN 48 2717 uvádza zakladať dubové lapáky od 15. do 30. apríla. Na základe nášho výskumu je vhodné la-
páky zakladať od apríla do júna, v prípade teplého počasia počas leta až do augusta. V tejto norme je tiež terminova-
né asanovanie napadnutej dubovej hmoty, ako aj lapákov do apríla ďalšieho roku. Najnovšie skúsenosti v spolupráci 
s LOS v Banskej štiavnici, ako aj na základe práce Rozkošný et al. (2018), poukazujú na fakt, že tento termín je nesko-
rý. Podkôrnik dubový dokáže vyletieť z napadnutej hmoty už v roku obsadenia. Preto navrhujeme revíziu STN 48 2717. 
Na LS Duchonka v spolupráci s dlhoročným výskumom a pozorovaním LOS sa osvedčilo pravidlo 2 mesiacov. To zna-
mená, že napadnutú dubovú hmotu treba asanovať najneskôr do 2 mesiacov od jej vzniku. 

Pre ochranu dubín je dôležité zakladať dubové lapáky, pričom je potrebné dôsledne dodržiavať porastovú hygienu. 
Tú môžeme vykonávať už pri ťažbe, kde môžeme použiť stromovú metódu a tým vyťažiť celé stromy z porastu. Poras-
tová hygiena je najlepšia možnosť prevencie pred podkôrnikom, pretože v ťažbových zvyškoch zakladá svoju generá-
ciu. Z ťažbových zvyškov je vhodné vytvárať lapacie kopy, ktoré sú dobrou prevenciou pred podkônikom dubovým. Dô-
ležité je tieto kopy asanovať do 2 mesiacov od ich založenia. V dubových porastoch odporúčame vyhľadávať chroba-
čiare aspoň 2× v roku, ktoré asanujeme čo najskôr. 

záver

Podkôrnik dubový sa v minulosti významnou mierou pričinil na odumieraní duba na Slovensku. V súčasnosti spôsobu-
je menej významné poškodenia, kde škodí na jednom, resp. na skupinke jedincov. Aj napriek tomu ostáva významným 
podkôrnym škodcom v dubových porastoch. V dnešnej dobe klimatických zmien môže jeho populácia rýchlo narastať 
a nemožno ani vylúčiť zopakovanie situácie z 80. rokov minulého storočia. Preto treba kontinuálne sledovať abundan-
ciu tohto škodcu. Znamená to dôsledne dodržiavať porastovú hygienu, zakladanie dubových lapákov a lapacích kôp. 
Do budúcna bude potrebná revízia STN 48 2717, pretože pre súčasné podmienky sú niektoré termíny a tvrdenia me-
nej aktuálne. Z lesníckeho hľadiska bude zaujímavé sledovať vývoj zdravotného stavu dubových porastov aj v budú-
com období. 
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Úvod

Lesnícka ochranárska služba (LOS) zabezpečuje poradenstvo, kontrolnú, prognostickú a expertíznu činnosť v oblasti 
ochrany lesa, eviduje spotrebu prípravkov na ochranu rastlín, zverejňuje signalizačné správy o výskyte škodlivých či-
niteľov, eviduje výskyt nepôvodných organizmov na Slovensku. Kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia 
na jeho nápravu, zabezpečuje rastlinolekársku starostlivosť v lesoch Slovenska. 

Pre zjednodušenie prístupu k informáciám pre lesnícku prevádzku a zníženie chybovosti odosielaných údajov les-
níckou prevádzkou bol pripravený komplexný informačný systém o ochrane lesa pod názvom „e-LOS“ (www.e-los.sk) 
(obr. 1).

Do systému e-LOS sa obhospodarovateľ lesa prihlási prostredníctvom štatutára, alebo ním poverenej osoby, me-
nom a heslom, aby sa vylúčilo zneužitie systému neoprávnenými osobami. 

obrázok 1. Používateľské rozhranie e-los 

evidencia pesticídov: www.los.sk/pripravky 

Evidencia spotreby prípravkov na ochranu lesa je usmernená § 35 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej sta-
rostlivosti. Podľa tohto § „profesionálny používateľ v lesnom hospodárstve je povinný viesť evidenciu spotreby príprav-
kov na ochranu rastlín s uvedením spôsobu aplikácie a miesta aplikácie a sumárne za celý rok ju predložiť poverené-
mu lesníckemu centru k 15. februáru nasledujúceho kalendárneho roka“. Táto evidencia sa odosiela Lesníckej ochra-
nárskej službe do Banskej štiavnice.
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Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba odpočtuje na vzorovom tlačive:

 – Spotrebu prípravkov (na mysli sú pesticídy - insekticídy, herbicídy, fungicídy, repelenty, atď.) – tlačivo je uvedené 
v prílohe č. 3 k vyhláške č. 491/2011 Z. z.

 – Spotrebu pomocných prípravkov (feromóny, farbivá, lepidlá, atď.) – tlačivo je uvedené v prílohe č. 16 k vyhláške 
č. 477/2013 Z. z.

Na LOS sledujeme okrem spotreby v danom roku, aj „vývoj“ spotreby podľa rôznych kritérií (podľa regiónov, skupi-
ny pesticídov, atď.). Za účelom znižovania chybovosti papierovej evidencie sme pripravili elektronickú evidenciu spotre-
by prípravkov a autorizovaných prípravkov, čo je súčasťou e-LOS. štatutár, resp. zodpovedná osoba sa prihlási do elek-
tronického systému e-LOS cez meno a heslo. Údaje o subjekte sa po prihlásení načítajú z už existujúcej databázy ulože-
nej na NLC. štatutár zadáva prípravky podľa začiatočného písmena, systém hneď ponúkne možné prípravky, ktoré sú 
uložené v databáze prípravkov. štatutár zvolí správny názov prípravku a ručne dopíše spotrebovaný ročný objem. Ne-
rozlišuje autorizované prípravky (pesticídy) a autorizované pomocné prípravky (feromóny, ...). To roztriedi systém au-
tomaticky po odoslaní vypísaných prípravkov. Systém teda roztriedi prípravky do 2 tlačív v zmysle spomínaných vy-
hlášok. O odoslaní údajov do databázy príde odosielateľovi e-mail s potvrdením. Vygenerovaný formulár v pdf formáte, 
ktorý príde s potvrdením nie je treba tlačiť a ani posielať poštou stačí si ho uložiť v digitálnej forme.

Po dohode s ÚKSUPom, ktorý je zodpovedný za evidenciu spotreby hnojív aj na lesných pozemkoch a škôlkach, 
štatutári evidujú cez tento systém aj spotrebu hnojív. Sumár za hnojivá potom LOS odošle na ÚKSUP.

poradenstvo v ochrane lesa – schéma štátnej pomoci: www.los.sk/statnapomoc 

Poradenské služby sú od roku 2015 organizačne usmernené podľa „Schémy štátnej pomoci na poradenské služ-
by v odvetví lesného hospodárstva a na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva číslo 
SA.46932 (2016/XA)“.

Účelom „štátnej pomoci“ je prostredníctvom poradenských služieb pre obhospodarovateľov lesa zlepšiť hospodár-
sku výkonnosť podnikov, prevádzok a investícií, ich environmentálne správanie a v súvislosti s tým podporiť trvalo 
udržateľné obhospodarovanie v lesoch a zabezpečiť udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov.

Poskytovateľ štátnej pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vykonávateľ schémy je Ná-
rodné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“). Poradenské služby zabezpečí NLC prostredníctvom LOS.

Oprávneným a konečným príjemcom pomoci (ďalej len „príjemca pomoci“) je obhospodarovateľ lesov vykonávajú-
ci hospodársku činnosť nezávisle od jeho právneho postavenia (právnej formy) a spôsobu financovania. Pod hospodár-
skou činnosťou sa rozumie činnosť v oblasti lesného hospodárstva, obhospodarovania lesov, ktorej výsledkom je po-
nuka tovarov alebo služieb na trhu. Príjemcom pomoci môže byť mikropodnik, malý, stredný a veľký podnik. Bližšie in-
formácie k schéme štátnej pomoci sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=140&id=9099

Atlas škodcov drevín: www.skodcoviadrevin.sk 

Systém na identifikáciu a mapovanie lesných škodcov určený širokej odbornej a laickej verejnosti. 

Pomocou atlasu je možné identifikovať a zadávať lokalitu škodcov drevín. V atlase nájdete široké spektrum hmyzu, 
húb a iných škodcov (obr. 2). Druhy sú zoradené podľa viacerých kritérií: podľa hostiteľskej dreviny, podľa časti drevi-
ny kde poškodenie spôsobujú, podľa významnosti a ďalších vlastností. Atlas je určený majiteľom lesov, správcom a ob-
hospodarovateľom lesov, správcom parkov a mestskej zelene, majiteľom okrasných a úžitkových záhrad, distribútorom 
a predajcom okrasnej zelene, študentom a všetkým milovníkom lesa a prírody. 
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obrázok 2. Používateľské rozhranie aplikácie škodcovia drevín

Cez aplikáciu je možná identifikácia poškodenia stromov a kríkov a identifikácia škodcov. Príčinu poškodenia 
a škodcu identifikujú pracovníci LOS a informáciu o danom škodcovi pošlú emailom späť zadávateľovi. Údaje a fotogra-
fiu poškodenia/škodcu je možné zadať cez formulár na linku http://www.skodcoviadrevin.sk/urcime-skodcu, ktorý je 
prístupný na domovskej stránke. V roku 2018 využilo túto službu asi 60 návštevníkov stránky.

mapovanie škodcov: www.los.sk/mavysk

Systém na evidenciu a mapovanie škodcov lesa určený prioritne užšej odbornej verejnosti – majiteľom lesov, odbor-
ným lesným hospodárom, štátnej správe, LOS a pod. 

Mapová služba umožňuje on-line monitorovanie a sledovanie domácich a nepôvodných hmyzích druhov. Údaje 
o výskyte škodlivých činiteľov sú do systému zadávané špecialistami LOS a pracovníkmi iných odborných inštitúcií. 
Pomocou aplikácie je možné napríklad upozorniť na miesta so zvýšeným výskytom sledovaných škodcov a poukázať 
na miesta s možným výskytom škôd. Výsledné údaje o výskyte sledovaných škodcov sú zverejňované na internetovej 
stránke LOS. Aplikáciu sme od roku 2016 pri monitoringu použili na približne 3 000 lokalitách (obr. 3). 

obrázok 3. Lokality monitorované na výskyt domácich a nepôvodných druhov škodlivého hmyzu v rokoch 2016 – 2018 
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monitoring mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar): www.los.sk/mm

Aplikácia bola vytvorená na monitorovanie škodcu mníška veľkohlavá, ktorého premnoženie očakávame v budúcom 
roku (obr. 4). Je určená majiteľom a užívateľom lesov, ktorý zistili prítomnosť mníšky veľkohlavej. Títo majú čas do 31. 
januára 2019 zaevidovať výskyt mníšky veľkohlavej vyjadrený počtom vaječných znášok pripadajúcich na jeden strom 
vo svojich porastoch. Následne budú všetci záujemcovia môcť získať informáciu o celkovom rozšírení tohoto škodcu 
na Slovenska. To pomôže prijať adekvátne opatrenia a tieto realizovať presnejšie, cielene a na vhodných lokalitách. 

obrázok 4. Používateľské rozhranie aplikácie pre monitoring mníšky veľkohlavej 
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