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Abstract: Annual report on forest health and pest agent’s occurrence is just being published for the 48th 
time in a row. For the first time it was published in 1974 as a report of the state in 1973. There were published 
analysis of longer periods such as for 1960–1972 (Leontovyč et al., 1980), 1975–1986 (Surovec 1989) and 
for the last time 1960–2014 (Kunca et al. 2016). Since 2020 the report is published in a professional journal 
named APOL. The journal is issued twice a year, in the first volume there are papers from the annual interna-
tional conference “Actual problems in the forest protection” and the second volume pay attention to the re-
port on the forest health status and pest agents occurrence.
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Výročná správa o výskyte škodlivých činiteľov v roku 2021 (za rok 2020) vychádza už po 48. krát. Ako 
výročný elaborát výskytu škodlivých činiteľov bola správa prvýkrát publikovaná v roku 1974 ako sprá-
va za rok 1973. Okrem toho boli vydané aj zhrňujúce správy o výskyte škodlivých činiteľov za niekoľko 
rokov, napr. za roky 1960 až 1972 (Leontovyč et al. 1980), 1975 až 1986 (Surovec 1989) a naposledy 
za roky 1960 – 2014 (Kunca et al. 2016) . Od roku 2020 vychádza táto ročná správa – „Elaborát“ v ča-
sopise Lesníckej ochranárskej služby nazvaným APOL. Časopis má v roku dve čísla, v prvom sú od-
publikované články z výročnej medzinárodnej konferencie aktuálne problémy v ochrane lesa, v dru-
hom sú uverejnené články analyzujúce situáciu so zdravotným stavom lesa v predchádzajúcom roku 
s prognózou do nasledujúceho roku.

História Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica

Lesnícka ochranárska služba (ďalej LOS) bola zriadená Sekciou lesníckou MP SR s účinnosťou od 
1. 1. 1994. Jej činnosť sa do prijatia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch riadila štatútom, ktorý schválilo 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 20. 11. 1993 pod č. 403/93-700. 

LOS nadviazala na dlhoročné tradície v sledovaní zdravotného stavu le-
sov na Slovensku. Už v roku 1959 bola Vládnym uznesením č. 775 pri vý-
skume ochrany lesa zriadená tzv. Kontrolná a prognózna služba. Táto sa 
v roku 1962, v zmysle Smernice č. 100, Zbierky pokynov štátnych lesov 
1963 modifikovala na Laboratórium ochranárskej kontroly. Činnosť labo-
ratória neskôr upravovali Smernice na ochranu lesa v SSR, vydané MLVH 
SSR v r. 1980 a Pokyny MLVH SSR na vykonávanie ochranárskej kontroly 
(Spravodajca MLVH SSR čiastka 9 z augusta 1985).

V poradenstve výskumu pre lesnícku prax pracovalo množstvo význam-
ných výskumných pracovníkov. 
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Tabuľka 1. Vedúci pracovníci poradenských služieb NLC – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen v ochrane lesa 
Tabuľka 1. Heads of the Forest Protection Service history.

Rok vzniku služby Názov služby a meno vedúceho Obdobie vedenia poradenskej služby
1959 Kontrolná a prognózna služba
1962 Laboratórium ochranárskej kontroly

Karol Charvát 1962 – 1971 
Ing. Imrich Foltány, CSc. 1971 – 1974
Ing. Roman Leontovyč, CSc. 1975 – 1979 
Ing. Dušan Brutovský, CSc. 1980 – 1985 
Ing. Dušan Surovec, CSc. 1986 – 1993 

1994 Lesnícka ochranárska služba
doc. Ing. Július Novotný, CSc. 1994 – 1995 
Ing. Juraj Varínsky, CSc. 1996 – 2006
Ing. Andrej Kunca, PhD. 2006 – stále  

V súčasnosti Lesnícka ochranárska služba plní úlohy vyplývajúce zo:
 � zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona NR SR č. 360/2007 Z. z. (ďalej „zákona 

o lesoch“) a z vykonávacích predpisov
 o Vyhláška MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa, 
 o Vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii.

 � zo zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a z vykonávacích predpisov
 o Vyhláška MPRV SR č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, po-

stupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, 
zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu 
certifikátu alebo recertifikácii,

 o Vyhláška MPRV SR č. 487/2011, Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom 
a o jej uplatňovaní,

 o Vyhláška MPRV SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu 
rastlín.

Lesnícka ochranárska služba (LOS) je v zmysle § 29 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch „or-
gánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa“. K úlohám LOS vyplývajúcim z tohto zákona patrí 
kontrola:

 � plnenia povinností pri ochrane lesa, 
 � účinnosti vykonaných opatrení a 
 � zdravotného stavu lesa. 
Lesnícka ochranárska služba ďalej:

a) monitoruje zdravotný stav lesa a výskyt škodlivých činiteľov, 
b) vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva signalizačné správy, 
c) plní úlohy podľa osobitného predpisu (podľa zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej 

starostlivosti),
d) vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri ochrane lesa,
e) posudzuje projekty ozdravných opatrení na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií, 
f) ukladá obhospodarovateľovi lesa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane,
g) posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chrá-

nených území,
h) poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému lesného hospodárstva.

Plán činnosti LOS každoročne špecifikuje zadanie podľa prílohy ku kontraktu medzi Minister-
stvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej „MPRV SR“) a Národným les-
níckym centrom (ďalej „NLC“). V roku 2018 išlo o Kontrakt č. 406/2017-710/MPRV SR, a podľa do-
datku č. 1 ku kontraktu išlo o úlohu č. 14 Lesnícka ochranárska služba. Činnosť LOS je v priebehu 
roka tiež priamo usmerňovaná zriaďovateľom prostredníctvom Odboru štátnej správy lesného hospo-
dárstva a poľovníctva Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
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Plnenie úloh LOS v roku 2018 zabezpečovala skupina 14 inžinierskych a 3 technických pracov-
níkov NLC–LVÚ Zvolen, Odboru ochrany lesa a manažmentu zveri vo Zvolene a Strediska lesníc-
kej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici. Pri technických, terénnych, laboratórnych a výpočtových 
prácach spolupracovali technickí pracovníci Miroslav Lipnický, Radoslav Nigríni a Bc. Katarína Ba-
ková.

S riešením špecifických úloh vypomáhali pracovníci Centrálneho laboratória NLC s chemickým 
rozborom vzoriek pôdy a asimilačných orgánov, špecialisti na databázy a internetové aplikácie, klima-
tológovia a ekológovia lesa.

Tabuľka 2. Personálne zabezpečovanie plnenia úloh Lesníckej ochranárskej služby v roku 2015
Tabuľka 2. Personal coverage of certain specializations on forest fest agents by Forest Protection Service.

Meno Inšpektor LOS Špecialista LOS
Ing. Andrej Kunca, PhD. zodpovedný riešiteľ úlohy
Ing. Marcel Dubec — databázy o ochrane lesa
Ing. Juraj Galko, PhD. Trenčiansky kraj podkôrny hmyz
Ing. Andrej Gubka, PhD. Prešovský kraj, Tatry podkôrny hmyz
doc. Ing. Konôpka Bohdan — abiotické škodlivé činitele
doc. Ing. Konôpka Jozef, CSc. — abiotické škodlivé činitele
Ing. Roman Leontovyč, PhD. Košický kraj fytopatogénne organizmy
Ing. Valéria Longauerová, PhD. Trnavský kraj fytopatogénne organizmy
Ing. Miriam Maľová Miriam, PhD. Bratislavský kraj nežiaduca vegetácia
Ing. Christo Nikolov, PhD. Tatry GIS v ochrane lesa
Ing. Slavomír Rell Banskobystrický kraj listožravý a cicavý hmyz
Ing. Jozef Vakula, PhD. Žilinský kraj, Tatry podkôrny hmyz
Ing. Milan Zúbrik, PhD. Nitriansky kraj listožravý a cicavý hmyz

Obrázok 1. Rozdelenie inšpektorov Lesníckej ochranárskej služby podľa regiónov Slovenska v roku 2020
Obrázok 1. Inspectors of the Forest Protection Service as ascribed to certain regions.

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

Plnenie úloh LOS pokrývalo pracovníkom asi 1/3 pracovných kapacít. Ostávajúce viac ako 2/3 
pracovných kapacít boli pokryté zapojením sa do riešenia zahraničných a domácich vedeckovýskum-
ných projektov a uzatváraním krátkodobých zmlúv o dielo. Z domácich zdrojov je to:

 – Agentúra na podporu výskumu a vývoja zriadená na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR (ďalej „APVV“) 

 � výskum vplyvu škodlivých činiteľov na dlhodobý zdravotný stav lesov,
 � využitie entomopatogénnych húb v ochrane lesa pred hmyzími škodcami,
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 • výskum rozšírenia nepôvodných biotických škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska,
 • aplikácia GIS v prostredí ochrany lesa.

 – Lesy SR, š. p. 
 • zavádzanie technológie voskovania sadeníc ako ochrana pred tvrdoňom smrekovým,
 • výskum vplyvu imela na zdravotný stav dubových porastov.

Zo zahraničných partnerov, ktorí financujú výskum pracovníkov LOS a spolupracujú s nami pri 
výmene skúseností, je potrebné spomenúť:

 – Canadian Food Inspection Agency (CFIA) – Dr. Troy Kimoto: výskum účinnosti feromónových la-
pačov a odparníkov napr. na krasone, Scolytus intricatus, atď.

 – Nórsky lesnícky výskumný ústav v Oslo – Dr. Bjorn Oakland: výskum lykožrúta smrekového a bi-
oregulačných mechanizmov.

 – Univerzita BOKU vo Viedni – výskum parazitoidov mníšky veľkohlavej.
 – Výzkumní ústav lesního hospodářství a myslivosti v Prahe (VÚLHM) – partnerská LOS v Českej 

republike.
 – Institute badawczy lesnictva, Krakow (IBL) – partner pre ochranu horských lesov.
 – Maďarský lesnícky výskumný ústav v Mátrafüred, Maďarsko (ERTI) – partner pre aplikovaný les-

nícky výskum a poradenstvo v lesoch.
 – Rakúsky lesnícky výskumný ústav, Viedeň (BFW) – partner pre aplikovaný lesnícky výskum a po-

radenstvo v lesoch.

Metodika 

Zdrojom údajov o výskyte škodlivých činiteľov a o poškodení lesov sú štatistické hlásenia podľa prílo-
hy č. 8 k vyhláške č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. V priebehu roka inšpektori a špe-
cialisti LOS v rámci poradenstva lesníckej prevádzke, štátnej správe a pri monitoringu výskytu škod-
livých činiteľov získavajú detailný prehľad o situácii v lesoch Slovenska. Získané údaje a poznatky sú 
porovnávané s dlhodobým priemerom, ktorý je štatisticky spracovaný za roky 1960 – 2014. Na zákla-
de dlhodobých trendov a aktuálneho stavu sa stanovuje prognóza a to krátkodobá (do 5 rokov) zobra-
zená aj v grafoch vývoja škodcov a dlhodobá (do 50 rokov) vyjadrená len slovne a hrubými odhadmi. 

Tabuľka 3. Zoznam škodlivých činiteľov (Príloha č. 2 k vyhláške č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii)
Tabuľka 3. List of forest pest agents by law.

Druh škodlivého činiteľa Skratka

Abiotické škodlivé činitele (5)

Vietor VT
Sneh SN
Sucho a úpal SU
Záplavy a podmáčanie ZA
Iné abiotické AB

 Podkôrny hmyz (8) 

Lykožrút smrekový LS
Lykožrút lesklý LL
Drevokaz čiarkovaný DC
Lykožrúty na jedli LJ
Podkôrnikové na borovici LB
Lykožrút smrekovcový LC
Podkôrnik dubový PD
Iný podkôrny hmyz PH

Listožravý hmyz (8)

Mníška veľkohlavá MV
Obaľovače na duboch OD
Piadivky na duboch PI
Hrebenárky na borovici HB
Ploskanka smreková PK
Rúrkovček smrekovcový RS
Chrústy žer imág CR
Iný listožravý hmyz LH

Cicavý hmyz (3)
Kôrovnica kaukazská KK
Vošky na smreku a smrekovci VO
Iný cicavý hmyz CH
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Škodcovia koreňov a kmienkov (6)

Tvrdoň smrekový TS
Nosániky NO
Larvy kováčikov KO
Pandravy chrústa PC
Medvedík obyčajný MO
Iní škodcovia koreňov a kmienkov SK

Huby (11)

Sypavky SY
Múčnatky MU
Hrdze HR
Škvrnitosť a hnednutie listov a ihlíc SL
Rakovina a nekróza kôry RA
Tracheomykózy TM
Podpňovka PP
Koreňovka vrstevnatá KV
Hniloby HN
Padanie semenáčikov PS
Iné huby HU

Ostatné biotické škodlivé činitele (6)

Obhryz a lúpanie zverou ZL
Odhryz zverou ZV
Hlodavce HL
Háďatká HA
Burina BU
Iné biotické IB

Antropogénne škodlivé činitele (6)

Imisie IM
Požiare PO
Odcudzenie dreva KR
Pastva hosp. zvierat PA
Poškodenie pesticídmi PE
Iné antropogénne AN

Tabuľka 4. Zoznam drevín a skratiek (podľa prílohy č. 1 k zákonu 545/2004 Z. z.) – zoradenie podľa slovenského názvu 
dreviny
Tabuľka 4. List of forest tree species by law.

Skratka Slovenský názov Latinský názov Skratka Slovenský názov Latinský názov
BS Borovica Banksova Pinus banksiana HJ Hloh jednosemenný Crataegus monogyna
BC Borovica čierna Pinus nigra HO Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha
VJ Borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus HB Hrab obyčajný Carpinus betulus
KS Borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo HR Hruška obyčajná Pyrus pyraster
BO Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris JN Jabloň planá (plánka) Malus sylvestris
LB Borovica limbová Pinus cembra BX Jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
DG Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii MK Jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
JD Jedľa biela Abies alba OK Jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
JO Jedľa obrovská Abies grandis JB Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
SM Smrek obyčajný Picea abies JK Jaseň manový Fraxinus ornus
SO Smrek omorikový (omorika) Picea omorica JS Jaseň štíhly Fraxinus excelsior
SP Smrek pichľavý Picea pungens JU Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia

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

SC Smrekovec opadavý Larix decidua JI Javor introdukovaný Acer introd. sp
TX Tis obyčajný Taxus baccata JM Javor mliečny Acer platanoides
AG Agát biely Robinia pseudoacacia JP Javor poľný Acer campestre
BZ Baza čierna Sambucus nigra JT Javor tatársky Acer tataricum

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

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

BD Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa JZ Jelša zelená Alnus viridis
VZ Brest väzový Ulmus laevis LM Lipa malolistá Tilia cordata
BR Breza bradavičnatá Betula pendula syn. B. verrucosa LV Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos
BV Breza plstnatá Betula pubescens OC Orech čierny Juglans nigra
BK Buk lesný Fagus sylvatica OV Orech vlašský Juglans regia
MH Čerešňa mahaleb. (mahalebka) Prunus mahaleb GK Pagaštan konský Aesculus hippocastanum
CS Čerešňa vtáčia Prunus avium TB Topoľ biely Populus alba, Populus canescens
TP Čremcha obyčajná (tŕpka) Padus avium, syn. Padus racemosa TC Topoľ čierny Populus nigra
DR Drieň obyčajný Cornus mas TI Topoľ I 214 Populus x euroamericana (‘I–214’)
CR Dub cerový (cer) Quercus cerris OS Topoľ osikový (osika) Populus tremula

DC Dub červený Quercus rubra TR Topoľ Robusta Populus x euroamericana 
(‘Robusta’)

DL Dub letný Quercus robur TS Topoľ šľachtený Populus x hybr.
DP Dub plstnatý Quercus pubescens VB Vŕba biela Salix alba
DZ Dub zimný Quercus petraea VF Vŕba krehká Salix fragilis
GJ Gaštan jedlý Castanea sativa VK Vŕba krovitá Salix sp.

Pokračovanie tabuľky 3 – Continuation of the table 3
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ANALÝZA KLÍMY A PRIEBEHU POČASIA V ROKU 2020 
NA SLOVENSKU
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Sitková, Z., Konôpka, M.: Climatological analysis of the year 2020 in Slovakia. APOL, 2021, vol. 2, no. 
2, p. 189–197.
Abstract: The results of our meteorological measurements carried in 7 selected forest areas of Slovakia 
showed a further increase in air temperature in 2020, evident especially in the winter months. The negative 
climate water balance and a more pronounced period of drought occurred in April to May, which was due not 
only to the deficit of precipitation in this period, but also to low water reserves due to insufficient snow cover 
during the winter of 2019/2020. On the contrary, in June and October there were measured significant pre-
cipitation totals in some localities resulted in to the flash flood events. Overall, the year of 2020 was more fa-
vorable in terms of humidity than the previous two years. The results of the 2020 climate assessment again 
signal ongoing unfavorable trends (warmer winters, low snow cover, drought in spring, flash floods), which 
may have adverse effects not only on the vitality of forest trees and the overall weakening of forest ecosys-
tems, but also bring complications in terms of common operational activities in forest restoration and pro-
tection.
Key words: forest meteorological monitoring; weather stations; water balance; soil moisture; drought; cli-
mate extremes

Úvod

Na globálnej úrovni dosiahli koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére v roku 2020 nové histo-
rické maximá. Predbežné analýzy založené na satelitných pozorovaniach dostupných už od roku 2003 
naznačujú, že koncentrácie CO2 vzrástli v roku 2020 síce v menšej miere ako v predchádzajúcich ro-
koch (čiastočne v dôsledku COVID pandémie), zato nárast koncentrácií CH4 bol rapídny (Copernicus 
Climate Change Service, European State of the Climate 2020). Podľa správy svetovej meteorologickej 
organizácie o stave globálnej a regionálnej klímy v roku 2020, je zrejmá ďalšia akcelerácia otepľovania 
klimatického systému (WMO 2021). Posledných 6 rokov vrátane extrémne teplému roku 2020 patri-
lo medzi najteplejšie od histórie meraní vôbec a posledné desaťročie (2011 – 2020) bolo celkovo naj-
teplejšou dekádou od roku 1880. Na základe týchto poznatkov sa odhaduje, že globálny priemer tep-
loty vzduchu prekročí kritickú hodnotu oteplenia klimatického systému 1,5 °C, približne o 11 rokov 
skôr ako sa očakávalo podľa situácie v roku 2000 (Pecho & Markovič 2021). Aj v rámci Európy bol rok 
2020 najteplejším rokom v histórii meteorologických meraní, pričom dovtedy najteplejší predošlý rok 
2019 bolo prekonaný o celých 0,4 °C. Priemerná teplota v zimných mesiacoch presiahla dlhodobý nor-
mál 1981 – 2010 o 3,4 °C a bola o 1,4 °C teplejšia ako najteplejšia zima v predchádzajúcom období.

V rámci Slovenska na regionálnej až lokálnej úrovni už dlhodobo pozorujeme kopírovanie obdob-
ných trendov v priebehu počasia a v zmenách vo vývoji klímy. Predmetom príspevku je rámcovo zhod-
notiť vývoj počasia a základné klimatologické ukazovatele počas roku 2020 na Slovensku a to na zá-
klade údajov z vybraných staníc lesníckej meteorologickej siete, ako aj podľa voľne dostupných infor-
mácií a údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
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Metodika a údaje

Pre analýzu vývoja počasia v roku 2020 a klimatologické zhodnotenie sme použili vlastné meteoro-
logické údaje namerané na vybraných 7 staniciach siete lesníckeho meteorologického monitoringu, 
ktorý realizuje Lesnícky výskumný ústav v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Podrobnejšie in-
formácie o lesníckom meteorologickom monitoringu ako aj prístup k online dátam z celej staničnej 
meteorologickej siete NLC sú v súčasnosti dostupné na www.forestweather.sk.

Časť meteorologických staníc a výskumných plôch patrí do siete trvalých monitorovacích plôch 
druhej úrovne v rámci medzinárodného programu ICP Forests (TMP Level II). Digitálne automatické 
meteorologické stanice s online prenosom dát na internet, z ktorých boli spracované údaje za rok 2020, 
sa nachádzajú v rôznych orografických celkoch a v rozpätí nadmorských výšok od 225 do 1 000 m n. 
m. (obr. 1, tab. 1). Stanice reprezentujú lesné lokality a trvalé výskumné plochy s rôznym druhovým 
zložením lesných porastov (dub cer, dub zimný, buk lesný, smrek obyčajný, jedľa biela). 

Údaje o teplote vzduchu (°C) meranej vo výške 2 m a úhrnoch zrážok meraných vo výške 1 m (mm) 
boli spracované na základe meraní v 2 až 5-minútovom intervale s ukladaním do pamäte centrálneho 
datalogera (EdgeBox V8) každých 10 minút. Údaje o pôdnej vlhkosti sú spracované na základe konti-
nuálnych 30 minútových meraní na plochách TMP Poľana-Hukavský grúň (850 m n. m.) a TMP Žib-
ritov (520 m n. m.). K meraniu objemovej vlhkosti pôdy [m3.m−3] v troch pôdnych hĺbkach (10 – 30 
– 60 cm) boli použité senzory typu CS616 s dvoma 30 cm hrotmi pracujúce na princípe reflektomet-
rie (Campbell Sci., U.S.A.). Údaje sa automaticky zaznamenávajú do datalogera model RailBox16P4 
SDI (EMS Brno, CZ) s diaľkovým prenosom dát s využitím modemov vybavených SIM kartou. 

Klimatická vodná bilancia (climatic water balance, CWB) je parameter odvodený na základe me-
raných meteorologických prvkov na staniciach. CWB je definovaná ako rozdiel medzi úhrnmi zrážok 
(Z) a potenciálnou evapotranspiráciou (PET) na danej lokalite a za určité obdobie. V našom prípade 
sú hodnoty vodnej bilancie k určitému dňu odvodené ako 30-dňové exponenciálne kĺzavé vážené prie-
mery, pričom kladné hodnoty charakterizujú nadbytok vlahy a záporné hodnoty naopak sucho. Poten-
ciálna evapotranspirácia je počítana podľa vzorca Penmana (1948), ktorý vychádza z údajov o teplo-
te a vlhkosti vzduchu, rýchlosti vetra a slnečnom žiarení a vychádza z predpokladu nelimitovanej pôd-
nej vlhkosti. Kladné hodnoty vodnej bilancie (CWB>0) predstavujú dostatok zrážok, naopak záporné 
hodnoty (CWB<0) znamenajú deficit zrážok na danej lokalite

Obrázok 1. Poloha vybraných 7 automatických staníc lesníckeho meteorologického monitoringu NLC použitých ku analýze 
vývoja počasia v roku 2020 (číselné kódy staníc zodpovedajú lokalitám uvedeným v tabuľke 1)
Figure 1. Location of the 7 automatic forest meteorological stations NFC used for climatological analysis of the weather in 2020 
(numeric identifiers of stations correspond to the localities listed in Table 1).
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Výsledky

Hodnoty absolútnych minimálnych, maximálnych a priemerných ročných teplôt vzduchu ako aj cel-
kový úhrn zrážok v roku 2020 sú pre vybrané lokality lesníckej meteorologickej siete NLC uvedené 
v tabuľke 1. Na základe meraní na vybraných staniciach NLC bolo v roku 2020 absolútne teplotné mi-
nimum (−14,1 °C) zaznamenané 25. marca v severnej časti Nízkych Tatier na lokalite Železnô. Níz-
ke teploty pokračovali aj začiatkom apríla. Oproti minulému roku 2019 kedy bola zistená minimálna 
teplota až −21,3 °C išlo v roku 2020 o evidentne teplejšiu zimu. Naopak absolútne teplotné maximum 
(33,1 °C) bolo namerané na stanici Čifáre (225 m n. m.) dňa 10. augusta 2020. Maximálna hodnota 
zistená na tejto lokalite v predchádzajúcom roku (34,5 °C) tak nebola prekročená.

Priemerná ročná teplota vzduchu sa v rámci hodnotených lesných lokalít pohybovala v roku 
2020 v rozpätí od 6,1 °C na Kysuciach (Veľký Polom) a v Nízkych Tatrách na Železnom, do hodnoty 
10,7 °C na najnižšie položenej stanici v Čifároch v blízkosti Mochoviec. Podľa údajov SHMÚ, výraz-
ný bol v roku 2020 nárast priemernej ročnej teploty na Lomnickom štíte. V roku 1980 to bolo –5 stup-
ňov, v roku 2020 len −1,6 stupňa Celzia. Súvisí to najmä s tým, že na našej najvyššie položenej stani-
ci na Lomnickom štíte ide o počasie vo voľnej atmosfére, v ktorom sa prejavujú cirkulačné podmienky 
v priestore Európy (Pavel Faško pre TASR, 2021). 

Vývoj priemerných denných teplôt vzduchu ako aj iných prvkov nameraných v roku 2020 na vy-
braných meteorologických staniciach NLC prezentujú grafy na obrázku 2 a 3. Z priebehu hodnôt je 
zrejmá kulminácia teplôt vzduchu na začiatku júla, ale najmä v prvej augustovej dekáde. Vidíme tiež 
zhodne na staniciach oteplenie začiatkom februára a naopak zrejmý teplotný prepad a výrazné ochla-
denie koncom marca.

Tabuľka 1. Absolútna minimálna, maximálna a priemerná ročná teplota vzduchu (°C) a úhrn zrážok (mm) v roku 2020 
na vybraných lesníckych meteorologických staniciach NLC
Table 1. Absolute minimum, maximum and mean annual air temperature (° C) and total precipitation (mm) in 2020 at selected 
forest weather stations of NFC.

Stanica / Lokalita Kód stanice Nadmorská výška 
[m n. m.] Geomorfologický celok Tmin Tmax

 Tavg Zsum
[mm][°C]

Čifáre 1 225 Pohronská pahorkatina −6,6 33,1 10,7 641
Žibritov 2 520 Krupinská planina −9,6 30,4 8,9 841
Svetlice 3 570 Bukovské vrchy −10,9 29,6 8,3 1 203
Turová 4 575 Kremnické vrchy −9,0 29,1 9,0 893
Poľana HG 5 850 Poľana −11,5 27,2 7,4 984
Veľký Polom 6 1 000 Kysuce - Beskydy −9,9 27,1 6,1 1 126
Železnô 7 1 000 Nízke Tatry −14,1 26,5 6,1 1 206

Ročný úhrn zrážok v roku 2020 sa na vybraných lokalitách Slovenska pohyboval v intervale 
od 641 mm na trvalej monitorovacej ploche Čifáre (225 m n. m.) po úhrn 1206 mm nameraný na se-
vernej strane Nízkych Tatier na TMP Železnô (1 000 m n. m.). Relatívne vysoký ročný úhrn zrážok 
1 203 mm bol zaznamenaný aj na krajnom východe (TMP Svetlice). V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom 2019, ale najmä rokom 2018 bola teda preukazateľne priaznivejšia vlhkostná situácia. 

Podľa našich meraní v rámci monitoringu lesov Slovenska (tab. 2), vysoké mesačné úhrny zrážok 
boli zaznamenané v júni napríklad na horskej lokalite Jasenie v závere Lomnistej doliny v Nízkych Tat-
rách (246 mm) ako aj na východnom Slovensku v Bukovských vrchoch na ploche Svetlice (242 mm). 
Podobne zrážkovo výdatný bol mesiac október najmä v horských polohách (Železnô 216 mm, Jasenie 
261 mm), čo prinieslo v niektorých regiónoch Slovenska zhoršenie povodňovej situácie (obr. 4). Po-
tvrdzuje to aj hydrologická analýza SHMÚ, v ktorej sa uvádza, že oproti hydrologickým rokom 2018 
a 2019 bol hydrologický rok 2020 na Slovensku vodnejší, pričom ako výrazne nadpriemerný oproti dl-
hodobému priemeru bol mesiac október 2020, kedy bolo zaznamenaných viacero povodňových uda-
lostí. Prívalové povodne boli okrem októbra 2020 zaznamenané aj júni 2020, najmä na východnom 
Slovensku (Hornád, Bodrog, Poprad) (Aktuality SHMÚ).
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Obrázok 2. Priebeh priemerných denných teplôt vzduchu v roku 2020 na 6 vybraných meteorologických staniciach NLC, 
situovaných na trvalých monitorovacích plochách TMP v rámci monitoringu lesov Slovenska a programu ICP Forests (Level 
II). 
Figure 2.The course of daily mean air temperatures in 2020 at 6 selected meteorological stations NFC, situated on permanent 
monitoring plots (PMP) within the monitoring of forests of Slovakia and the ICP Forests program (Level II). 

Tabuľka 2. Mesačné a ročné úhrny zrážok na trvalých monitorovacích plochách II. úrovne, na základe dvojtýždenných 
meraní zrážok v rámci monitoringu lesov Slovenska
Table 2. Monthly and annual total precipitation on Level II permanent monitoring plots, based on biweekly measurements of 
precipitation within the monitoring of forests in Slovakia.
Mesiac / TMP Čifáre Žibritov Turová Svetlice Poľana Železnô Jasenie
I. 4,6 7,2 0,0 49,6 0,0 0,0 9,1
II. 31,7 61,1 105,0 57,9 123,9 124,5 205,6
III. 57,4 53,6 55,0 98,2 55,5 78,8 114,8
IV. 2,8 5,4 4,2 16,2 5,3 8,2 9,7
V. 34,3 31,9 43,8 129,3 37,3 66,9 107,8
VI. 82,1 116,8 136,3 241,9 122,4 171,0 246,2
VII. 44,1 54,9 91,3 148,9 145,9 150,6 138,7
VIII. 89,9 62,9 18,6 98,2 79,8 46,7 115,2
IX. 61,1 88,3 131,9 71,0 105,0 169,1 149,5
X. 155,4 150,1 174,0 116,1 186,8 216,1 261,0
XI. 22,8 25,1 35,2 46,3 26,1 39,2 48,7
XII. 54,6 76,4 97,3 129,1 95,7 134,7 109,8
Úhrn rok (mm) 640,8 733,7 892,7 1 202,6 983,7 1 205,7 1 516,1

Priebeh klimatickej vodnej bilancie zhodnotený na vybraných výskumných plochách dopĺňa cel-
kový obraz vývoja klimatickej situácie na Slovensku v roku 2020. Vodná bilancia lokalít ako orientač-
ný indikátor meteorologického sucha a klimatických suchých periód je počítaná z rozdielu reálnych 
úhrnov zrážok (Z) a potenciálnej evapotranspirácie (PET) a to v 30-dňovom kĺzavom časovom okne. 
Kladné hodnoty (Z>PET) predstavujú dostatočný príjem zrážok, naopak záporné hodnoty vodnej bi-
lancie (Z<PET) znamenajú deficit zrážok a riziko sucha, ktorého závažnosť sa úmerne s dĺžkou tr-
vania podmienok prehlbuje. Zrážkovo deficitný bol v roku 2020 najmä nástup vegetačného obdobia 
v apríli a máji pričom na východe Slovenska (TMP Svetlice) bola situácia o niečo priaznivejšia (obr. 4). 
Obdobie vážnejšieho sucha už nenastalo, letné mesiace s pravidelným prísunom zrážok mali na via-
cerých lokalitách priaznivejšiu vodnú bilanciu ako v predchádzajúcich dvoch rokoch (obr. 5).

Naše výsledky potvrdzuje aj report a klimatologická analýza publikovaná na stránkach SHMÚ, 
podľa ktorej rok 2020 nebol z hľadiska meteorologického a pôdneho sucha až taký výnimočný, vyzna-
čoval sa len jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Na väčšine územia bolo už v druhej po-
lovici apríla výrazné až extrémne sucho, pričom najhorší stav bol dňa 26. apríla 2020. Deficit pôdnej 
vlahy v tomto období bol na takmer celom území Slovenska. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve 
kleslo pod hranicu 50 % na takmer 90 % územia. Tento nepriaznivý stav pretrval približne do polo-
vice mája, na strednom Slovensku lokálne až do prvej júnovej dekády. Tento stav bol spôsobený nie 
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Obrázok 3. Priebeh priemerných denných teplôt vzduchu, relatívnej vlhkosti vzduchu a denných úhrnov zrážok v roku 2020 
na 4 vybraných meteorologických staniciach NLC
Figure 3. Development of daily mean air temperature, relative humidity and daily total precipitation in 2020 at 4 selected 
weatherl stations of NFC.
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Obrázok 4. Ročné a mesačné úhrny zrážok, priemerné a absolútne minimálne a maximálne mesačné teploty vzduchu v roku 
2020 na vybraných meteorologických staniciach NLC
Figure 4. Annual and monthly total precipitation, average and absolute minimum and maximum monthly air temperatures in 
2020 at selected weather stations of NFC.
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Obrázok 5. Klimatická vodná bilancia (mm) v roku 2020 na vybraných trvalých monitorovacích plochách (TMP II. úrovne, 
ICP Forests). Zobrazené sú original 10 minútové údaje.
Figure 5. Climatic water balance (mm) during the year 2020 on 5 permanent monitoring plots (Level II PMP, ICP Forests). The 
raw 10 minute values are displayed.

len suchým počasím v dôsledku deficitu zrážok, ale aj nedostatkom snehovej pokrývky počas zimy 
2019/2020 (Aktuality SHMÚ, 2021).

Čo sa týka vývoja vlhkostnej situácie v pôdnej zóne, na ukážku uvádzame priebehy hodnôt obje-
movej pôdnej vlhkosti (vol.%) v roku 2020 nameraných v troch pôdnych hĺbkach v dvoch rôznych les-
ných porastoch na trvalých monitorovacích plochách (TMP) na strednom Slovensku, na Poľane-Hu-
kavskom grúni a na lokalite Žibritov (obr. 6). V zmiešanom smrekovo-jedľovo-bukovom horskom po-
raste na Poľane bol zistený vo vegetačnom období 2020 (apríl – september) priemer hodnôt objemovej 
vlhkosti pôdy 24,3 % v hĺbke 10 cm, 20,6 % v hĺbke 30 cm a 36,6 % v hĺbke 60 cm. Najnižšia priemerná 
denná vlhkosť pôdy bola pozorovaná až na konci septembra 2020 v strednej a hornej hĺbke pôdy (cca 
14 – 15 %). Ide o priaznivejšie hodnoty pôdnej vlhkosti ako tomu bolo v predchádzajúcom roku 2019.

V poraste duba zimného na TMP Žibritov (Štiavnické vrchy-Krupinská planina) sa priemerná 
objemová vlhkosť vo vegetačnom období (apríl – september) s hĺbkou pôdy postupne zvyšovala, od 
21,6 % v hĺbke 10 cm cez 23,5 % v hĺbke 30 cm až po vlhkosť 33,5 % v hĺbke 60 cm. Minimálne hodnoty 
vlhkosti boli namerané koncom septembra v 10 cm (13,1 %), najvyššia vlhkosť pôdy sa prejavila v po-
lovici júna (42,6 %) v hĺbke 60 cm.

Podľa monitoringu sucha na SHMÚ (Zdroj: Aktuality SHMÚ 2021), boli strata vlhkosti vrchnej 
vrstvy pôdy, presychanie hrabanky, riziko lesných požiarov a negatívny vplyv sucha na zalesňovacie 
práce najčastejšími hlásenými problémami lesníkov najmä na jar 2020. Najviac poškodzovanými dre-
vinami pri tohtoročných výsadbách boli smrek a buk. K jarnému deficitu vlahy sa pridružil problém 
neúmerne premnoženej danielej a muflonej zveri v lesoch, ktorá spôsobovala na mladých lesných po-
rastoch a výsadbách veľké škody. Z hľadiska najnižšej odhadovanej zásoby vody v lesných porastoch 
boli v roku 2020 najvýraznejšie suchom ohrozené dospelé lesné porasty borovice, smreka a duba, naj-
mä v lokalitách Záhorie, Podunajská nížina, juh stredného Slovenska, Gemer a južná časť východné-
ho Slovenska. Výraznejšie sucho sa prejavilo aj v severných regiónoch Slovenska.
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Obrázok 6. Priebeh priemernej dennej objemovej vlhkosti pôdy v troch hĺbkach (10 – 30 – 60 cm) v roku 2020 na dvoch 
výskumných plochách – TMP Poľana Hukavský grúň (850 m n. m.) a TMP Žibritov (520 m n. m.)
Figure 6. Daily Mean values of volumetric soil water content (%) at three soil depths (10 – 30 – 60 cm) during 2020 in two 
permanent monitoring plots –PMP Poľana Hukavský grúň (850 m a.s.l.) and PMP Žibritov (520 m a.s.l.).

Záver

Výsledky našich meteorologických meraní z vybraných lesných oblastí Slovenska preukázali v roku 
2020 nárast teploty vzduchu, zrejmý najmä v zimných mesiacoch. Za pozornosť stojí teplotný pre-
pad a ochladenie na konci marca, teda už prakticky v jarnom období. Záporná klimatická vodná bi-
lancia a výraznejšie obdobie sucha nastalo v apríli až v máji čo bolo dôsledkom nielen deficitu zrážok 
v tomto období, ale tiež nízkymi zásobami vody z dôvodu nedostatočnej vrstvy snehovej pokrývky po-
čas zimy 2019/2020. Naopak v júni a októbri došlo na niektorých lokalitách k výrazným úhrnom zrá-
žok v dôsledku čoho nastali podmienky pre prívalové povodňové situácie. Celkovo bol rok 2020 vlh-
kostne priaznivejší ako predchádzajúce dva roky. Počas vegetačného obdobia sa hodnoty priemernej 
objemovej vlhkosti v zmiešanom horskom poraste na Poľane pohybovali v rozsahu od 20,6 % v 30 cm 
do 36,6 % v hĺke 60 cm. V poraste duba zimného na Žibritove sa priemerná objemová vlhkosť s hĺbkou 
pôdy postupne zvyšovala od 21,6 % v hĺbke 10 cm po vlhkosť 33,5 % v hĺbke 60 cm.

Výsledky hodnotenia klímy za rok 2020 opäť signalizujú pokračujúce nepriaznivé trendy (teplé 
zimy, nízka vrstva snehu, sucho na jar, prívalové povodne), ktoré môžu mať nežiadúce dopady nie-
len na vitalitu lesných drevín a celkové oslabovanie lesných ekosystémov, ale prinášajú komplikácie aj 
z hľadiska bežných prevádzkových činností v obnove a ochrane lesa. 
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Abstract: In 2020, a sanitary felling reached 3.53 mil. m3 of wood (by 1.62 mil. m3 less than in 2019). Percen-
tage of the sanitary felling on total felling represents 46.3%. Biotic agents accounted for 2.07 mil. m3, abio-
tic agents 1.45 mil. m3 and anthropogenic pest agents just for 11 th. m3. Coniferous trees represented 88.7%
of sanitary felling (3.13 mil. m3), broadleaved trees 11.3% (0.4 mil. m3). Brezno (498 th. m3), Čadca
(342 th. m3), Námestovo (242 th. m3) and Žilina (238 th. m3) belong to the most affected districts.
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Úvod

V roku 2020 bolo náhodnou ťažbou vyťažených 3,53 mil. m3 drevnej hmoty (o 1,62 mil. m3 menej 
ako v roku 2019). Podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe bol 46,3 %. Najvýznamnejšou príčinou 
týchto náhodných ťažieb boli biotické činitele (2,07 mil. m3), abiotické činitele poškodili 1,45 mil. m3 
a antropogénne 11 tis. m3. Ihličnaté dreviny boli poškodené v rozsahu 3,13 mil. m3 (88,7 %), z toho 
smrek 2,77 mil. m3, listnaté dreviny 0,40 mil. m3 (11,3 %), z toho buk 0,21 mil. m3. Regionálne boli 
najviac poškodené okresy Brezno (498 tis. m3), Čadca (342 tis. m3), Námestovo (242 tis. m3) a Žilina
(238 tis. m3). 

Obrázok 1. Vývoj náhodných vykonaných a celkových ťažieb s prognózou do roku 2024
Figure 1. Development of the total (white columns) and the sanitary (red columns) felling with the prognosis until 2024 (green 
columns).



199Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2021

Kunca, A. / APOL, 2021, 2, 198–205

Obrázok 2. Odchýlka ročnej celkovej ťažby za roky 1960 až 2020 od dlhodobého priemeru (6,36 mil. m3) vypočítaného za 60 
rokov (1960 – 2019)
Figure 2. Variation of the annual total felling from long-term average (6.36 mil. m3).

Pokles úmyselnej ťažby v posledných desaťročiach nastal, napr. po VK Katarína z 1964, v 90. ro-
koch 20. st. pri začiatku procesu odovzdávania lesov pôvodným vlastníkom a mierne aj po roku 2004 
po VK Alžbeta z 2004. 

Obrázok 3. Odchýlka ročnej úmyselnej a mimoriadnej ťažby za roky 1960 až 2019 od dlhodobého priemeru vypočítaného 
za 60 rokov (1960 – 2019)
Figure 3. Variation of the annual planned felling from long-term average (3.45 mil. m3).

Snahy spracovať náhodnú ťažbu po VK Katarína z 1964, v 2. polovici 90. rokov 20. st. a po VK 
Alžbeta 2004 a Žofia 2014 sú evidentné. Avšak po VK Žofia bolo nasadenie strojov a ľudí na úrovni 
po roku 2004, čo však podľa aktuálnej situácie náhodnej ťažby je zrejmé, že to nestačilo a stále nestačí. 
V každom prípade aktívnym spracovávaním poškodenej, napadnutej alebo inak atraktívnej hmoty sa 
znížil výskyt biotických škodlivých činiteľov, až sa náhodná ťažba znížila takmer na úroveň dlhodobé-
ho priemeru v rokoch 2013 alebo aj v roku 2020.
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Obrázok 4. Odchýlka ročnej náhodnej vykonanej ťažby za roky 1960 až 2019 od dlhodobého priemeru vypočítaného za 60 
rokov (1960  – 2019)
Figure 4. Variation of the annual sanitary felling from long-term average (2.56 mil. m3).

Obrázok 5. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov
v roku 2013
Figure 5. Sanitary felling by districts in 2013. 

Obrázok 6. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov
v roku 2014
Figure 6. Sanitary felling by districts in 2014. 

Obrázok 7. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2015
Figure 7. Sanitary felling by districts in 2015. 

Obrázok 8. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2016
Figure 8. Sanitary felling by districts in 2016.
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Dlhodobo najvýznamnejšími škodlivými činiteľmi sú vietor a lykožrút smrekový. V roku 2020 
len tieto 2 činitele (z 53) boli príčinou náhodnej vykonanej ťažby (ďalej NVŤ) až 82 % objemu dreva. 
K trom najvýznamnejším vetrovým kalamitám patrí Katarína z 25. 11. 1964, Alžbeta z 19. 11. 2004 
a Žofia z 15. 5. 2014. Zatiaľ čo po prvej z nich kalamita lykožrúta smrekového nenasledovala, po Al-
žbete z 2004 kalamita lykožrúta smrekového postupne gradovala s kulmináciou v roku 2010 (po 6 ro-
koch). V roku 2020 klesla NVŤ oproti 2019 na 68 %, čo signalizuje, že kulminácia NVŤ po Žofii 2014 
nastala v roku 2019 na úrovni 5,1 mil. m3. Vzhľadom na priebeh počasia v roku 2020 (studený máj 
a jún, mokrý október), ale a 2021 (studený apríl a máj) predpokladáme, že sa úroveň NVŤ v najbliž-
ších 1 – 3 rokoch bude držať pri úrovni dlhodobého priemeru (resp. mierne nad ním) t. j. 2,56 mil. m3.

Problém s lykožrútom smrekovým je tak výrazný, že ostatné škodlivé činitele, aj keď významné, ich 
vplyv hodnotený objemom poškodenej hmoty je prekrytý lykožrútom smrekovým. Treba však spome-
núť problematický zdravotný stav borovicových porastov, ktorý sa však v roku 2020 zlepšil najmä vďa-
ka intenzívnemu spracovávaniu stromov s príznakmi napadnutia biotickými škodcami. Čas ukáže, či 
sa situácia zastabilizovala. Hynutie jaseňov z dôvodu ich napadnutia nepôvodnou čiašočkou jaseňo-
vou Hymenoscyphus fraxineus (ana. Chalara fraxinea) pokračuje, aj keď je nových ohnísk nahlasova-
ných stále menej. Rozširovanie podpňoviek v smrečinách, ale aj v jaseninách je dlhodobým problé-
mom, ktorý súvisí s predispozíciou (pôdnoklimatické podmienky) ako aj napadnutím inými škodca-
mi. Výskyt lokálnych vetrových kalamít môže výrazne zhoršiť stav v regióne, vyžaduje si to však inten-
zívne opatrenia pre udržanie porastovej hygieny. Aj keď sa v posledných rokoch väčšie požiare nevy-
skytli, riziko je veľké najmä v územiach so suchou drevnou hmotou po nespracovaných kalamitách. 

Obrázok 9. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2017
Figure 9. Sanitary felling by districts in 2017. 

Obrázok 10. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2018
Figure 10. Sanitary felling by districts in 2018.

Obrázok 11. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2019
Figure 11. Sanitary felling by districts in 2019. 

Obrázok 12. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2020
Figure 12. Sanitary felling by districts in 2020.
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Náhodná ťažba podľa hlavnej skupiny škodlivých činiteľov

V roku 2020 sa náhodnou vykonanou ťažbou spracovalo 3,53 mil. m3 drevnej hmoty. Najväčší podiel 
na tomto objeme mali biotické škodlivé činitele 2,07 mil. m3 (pokles o 1,7 mil. m3), potom to boli abi-
otické s 1,45 mil. m3 (nepatrný nárast o 0,02 mil. m3). Podiel antropogénnych činiteľov bol 11 tis. m3 
(pokles o 9 tis. m3).

Rok 2020 bol 6. rokom (7. vegetačným obdobím) po vetrovej kalamite Žofia z 15. 5. 2014. Ob-
jem dreva priamo poškodený vetrom z 2014 bol spracovaný v roku 2014 a 2015. Nespracovaná hmo-
ta po dvoch vegetačných obdobiach a dvoch zimných obdobiach už stratila atraktivitu pre význam-
ných biotických škodcov. Avšak lykožrút smrekový, najvýznamnejší biotický škodca, ďalšiu generáciu 
už v jeseni 2015 zakladal v oslabených porastoch napr. v novovytvorených porastových stenách, v po-
rastoch na plytkých pôdach, atď. Naviac, obranyschopnosť porastov bola oslabená suchom v júni, júli 
a v auguste 2015, preto to prerojenie do oslabených porastov bolo ešte úspešnejšie. V roku 2018 NVŤ 
spôsobená biotickými činiteľmi kulminovala (4,19 mil. m3), v roku 2020 klesla na 2,07, t. j. na 49 % 
z NVŤ spôsobenej biotickými činiteľmi v roku 2018. Zdá sa, že biotické činitele sa dostávajú pod kon-
trolu obhospodarovateľov lesov.

Tabuľka 1. Štruktúra náhodných ťažieb podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Table 1. Sanitary felling by main groups of pest agents in 2020.

Hlavná skupina 
škodlivých činiteľov

NV – náhodná vykonaná NN – náhodná nevykonaná NP – náhodná ťažba vykonaná 
s ponechaním dreva v poraste

ihličnaté listnaté spolu ihličnaté listnaté spolu ihličnaté listnaté spolu
Abiotické 1 131 051 320 548 1 451 599 18 700 3 855 22 555 1 693 952 2 645
Biotické 1 992 981 78 092 2 071 073 91 624 344 91 968 4 062 152 4 214
Antropogénne 7 587 3 760 11 347 0 0 0 20 0 20
Spolu 3 131 619 402 400 3 534 019 110 324 4 199 114 523 5 775 1 104 6 879

Obrázok 13. Plošné rozloženie náhodných vykonaných ťažieb vyvolaných abiotickými činiteľmi v roku 2020
Figure 13. Sanitary felling by districts due to abiotic pest agents in 2020.
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Obrázok 14. Plošné rozloženie náhodných vykonaných ťažieb vyvolaných biotickými činiteľmi v roku 2020
Figure 14. Sanitary felling by districts due to biotic pest agents in 2020.

Obrázok 15. Plošné rozloženie náhodných vykonaných ťažieb vyvolaných antropogénnymi činiteľmi v roku 2020
Figure 15. Sanitary felling by districts due to anthropogenic pest agents in 2020.

Stúpajúci lineárny trend vývoja je zaznamenaný u všetkých troch hlavných skupín škodlivých čini-
teľov. Najvýraznejší nárast je zaznamenaný u biotických činiteľov. Od roku 1960 boli biotické činitele 
významnejšou skupinou ako abiotické činitele iba v čase 

 – hromadného hynutia dubov (začiatkom 80. rokov 20. st.), 
 – 1. veľkej kalamity lykožrúta smrekového (od roku 2006 s kulmináciou 2009 a poklesom do roku 

2013) a 
 – 2. veľkej kalamity lykožrúta smrekového (od roku 2016 s kulmináciou v roku 2018 a poklesom 

do roku 2020) 

Prognóza vývoja hlavných skupín škodlivých činiteľov

Poškodenie lesných porastov abiotickými škodlivými činiteľmi je v značnej miere závislé na výskyte 
extrémov počasia, t. j. najmä vetra a sucha. Nevieme predpovedať vývoj počasia, resp. max. na 3 až 10 
dní, vieme však sledovať trend vývoja poškodenia porastov abiotickými činiteľmi. Tento trend je mier-
ne rastúci, v posledných 20 rokoch s výraznými extrémami (2004, 2014). Predpokladáme, že tieto ex-
trémy sa v budúcnosti budú vyskytovať a na to teda upozorňujeme aj touto správou. 
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Sila vetra pri vetrovej kalamite Alžbeta 2004 bola na Lomnickom štíte v priemere len okolo 
52 km/h.,v nárazoch však až 170 km/h. (OGIMET). Podľa meraní na meteorologickej stanici na Skal-
natom plese (najviac zasiahnutá silným vetrom oblasť medzi Popradom a Lomnickým štítom) boli ná-
razy vetra až 194 km/h. (Ďurský 2005). Pri vetrovej kalamite Žofia 2014 bola rýchlosť vetra na Chop-
ku 76 km/h., v nárazoch však až 165 km/h. (OGIMET).

Až sa teda vyskytne vietor o sile okolo 100 km/hod. (čo sa každý rok v niektorej lokalite aj vysky-
tuje), nárazy sa dajú čakať až okolo 150 – 200 km/h. A to už môžeme očakávať aj veľkoplošnú vetro-
vú kalamitu v lesných porastoch na úrovni Alžbety alebo Žofie. Tejto situácii nepriaznivo môžu pri-
spieť zrážky, podmočená pôda a prípadne plne olistené koruny stromov. Týmto zrazu nastane na trhu 
ponuka veľkého objem dreva, ktoré treba čo najskôr spracovať kvôli sekundárnym škodlivým činite-
ľom, znižovaniu kvality dreva, atď. Existuje tak trochu paralela, keď príroda náhle vytvorí podmienky 
vymykajúce sa bežným spotrebiteľským či spracovateľským kapacitám a človek sa snaží situáciu ak-
tívne riešiť.

Vodohospodári, aby zachytili nárazovo veľký prísun vody z prívalových dažďov a búrok, upravujú 
korytá riek, aby sa voda nevybrežila a nespôsobila škody. Ďalej budujú veľké vodohospodárske nádrže, 
ako je napr. Domaša, Zemplínska Šírava, atď., aby vodu zachytili a pod nádržou odtok znížili. A do tre-
tice ešte majú v rezerve suché poldre, ako napr. v Beši medzi Trebišovom a Veľkými Kapušanmi, resp. 
v týchto rokoch novo postavený suchý polder VLM, š. p., OZ Kežmarok pri Ľubici. Pri vysokej hladi-
ne rieky môžu odraziť vodu z koryta do tohto priestoru poldra, aby sa rieka nevybrežila v mestách, ob-
ciach, v priemyselných parkoch alebo na poľnohospodárskych kultúrach.

Ak v časoch po veľkoplošných polomoch a následných kalamitách biotických škodcov príde prísun 
veľkého množstva dreva na trh, ako:

 – zabezpečiť rýchle spracovanie tejto atraktívnej hmoty vhodnej pre ďalšie rozmnožovanie napr. 
podkôrnych druhov hmyzu a tak predísť generovaniu odumierania stromov po napadnutí týmto 
hmyzom?

 – predísť ekonomickým škodám zo zníženia ceny dreva kvôli jeho veľkej ponuke na trhu a pomalé-
mu spacovávaniu?
Je ľahké povedať, že už sme sa poučili z predchádzajúcich kalamít. Ale aké je poučenie po vetrovej 

kalamite Alžbeta 2004 a po vetrovej kalamite Žofia 2014? V tomto článku nie je priestor na vyrieše-
nie takýchto problémov. No možno by mohli existovať nejaké dohody s vlastníkmi poľných letísk, ale-
bo lúk a pasienkov, kde by sa drevo mohlo dočasne skladovať (vyvezené z porastu a čakajúce na spra-
covanie, resp. na postupné posunutie na trh). A ďalšie nápady praktických lesníkov určite existujú.

Obrázok 16. Vývoj poškodeného objemu dreva hlavnými skupinami škodlivých činiteľov s trendom za obdobie 1960 – 2020 
a schematická prognóza do roku 2031
Figure 16. Development of sanitary felling by three main groups of pest agents (abiotic (red), biotic (blue) and anthropogenic 
pest agents (grey) with prognosis by 2031.
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VÝSKYT ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V LESOCH SLOVENSKA 
V ROKU 2020 A PROGNÓZA ICH VÝVOJA NA ROK 2021 
Bohdan Konôpka

Konôpka, B.: Abiotic harmful agents in the Slovak forests in 2020 and their prognosis. APOL, 2021, vol. 
2, no. 2, p. 206–213.
Abstract: In long-term, abiotic  - both mechanically and physiologically acting harmful agents are very seri-
ous group of pests damaging the Slovak forest. At the same time, wind is the most destructive factor from 
the group that in 2020 damaged as much as 1.21 million m3 of wood. Moreover, drought damaged 173 thou-
sand and snow (breakages) 133 thousand m3. All kind of abiotic harmful agents destroyed in 2020 together
1.52 million m3 of wood, nearly 2/3 of that volume was spruce. Comparing the year 2020 with the previous 
period, while wind damage was rather low, increases were recorded for calamity wood caused by drought 
and snow. The largest volumes of calamity wood caused by abiotic agents and processed in 2020 were re-
corded for the Žilina (510 thousand m3) and Banská Bystrica (414 thousand m3) District Units. On the other 
hand, the lowest volume of calamity wood (25 thousand m3) occurred in the Nitra District Unit. Although 
volume of damaged wood in 2020 was lower than long-term average, prognosis for future (e.g. for one de-
cade) does not need be really optimistic. The reason for this statement is that large-scale wind disasters in the 
Slovak forest come in irregular intervals. Moreover, rather pessimistic forecasts relates to actually unfavor-
able status of the forests (especially spruce stands) as well as probable increasing impact of inherent phe-
nomena of climate change. Hence, mainly drought stress is expected to have gradually increasing negative 
consequences to the Slovak forests.
Key words: climate change; drought; forest damage; snow; wind

Zhodnotenie aktuálnej situácie v roku 2020

Lesné porasty na území Slovenska každoročne postihujú abiotické škodlivé činitele, pritom sa ich cel-
kový rozsah a aj podiel jednotlivých činiteľov na tomto rozsahu medziročne mení. Zároveň však bol 
takmer vo všetkých rokoch (počínajúc rokom 1960, tzn. od kedy je dostupná evidencia o náhodných 
ťažbách) z tejto skupiny najzávažnejším škodlivým činiteľom vietor. Pritom vietor lesné dreviny láme 
alebo ešte častejšie vyvracia. Ak sa pozrieme na aktuálny stav v roku 2020, situácia v poškodení lesa 
abiotickými činiteľmi bola oproti dlhodobému priemeru relatívne priaznivá. Konkrétne počas uvede-
ného roka abiotické činitele poškodili vyše 1 524 mil. m3 drevnej hmoty. Pritom z uvedeného objemu 
poškodeného dreva vietor zničil približne 1 215 tis. m3, čo bolo takmer 80 % z celkového množstva 
dreva postihnutého abiotickými škodlivými činiteľmi. Na druhom mieste bolo sucho a úpal s takmer 
173 tis. m3 (11,2 %), tesne nasledoval sneh s vyše 133 tis. m3 (8,7 %), ďalšie škodlivé činitele boli me-
nej závažné. Pomerne významná časť kalamitného dreva (skoro 194 tisíc m3, t. j. okolo 12 % z novo po-
škodenej hmoty) sa do konca roka 2020 nespracovala. Zároveň je to aj väčší objem nespracovaného 
kalamitného dreva ako kvantita hmoty „prenesenej“ z predošlého roku (tá bola takmer 121 tis. m3). 

Na základe uvedených čísel možno konštatovať, že v roku 2020 sa podiel skupiny abiotických škod-
livých činiteľov na celkovej náhodnej ťažbe oproti predošlému obdobiu znížil. Kým v priemere bol ten-
to podiel počas predošlých piatich desaťročí blízko hranice 60 %, v roku 2020 predstavoval okolo 28 %. 
Takže išlo v histórii o štvrtý najnižší pomer (rekordne nízky bol v 2017) objemu náhodných ťažieb spô-
sobených abiotickými škodlivými činiteľmi oproti kalamitnej hmote zapríčinenej biotickými škodlivý-
mi činiteľmi! Dôvod tohto na Slovensku nezvyklého javu je nielen nižší objem náhodných ťažieb spô-
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sobených abiotickými činiteľmi (najmä vetrom), ale hlavne stále vysoký objem kalamitných ťažieb z ti-
tulu premnoženia škodcov, prevažne podkôrneho hmyzu. 

Tabuľka 1. Abiotické škodlivé činitele v roku 2020
Table 1. Abiotic harmful agents in 2020.

Abiotický činiteľ Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný stav k 1. 1. 2020 nárast za rok 2020 spracovaná v roku 2020 nespracovaná k 31. 12. 2020
Vietor 100 605 1 214 534 1 257 110 58 029
Sucho a úpal 15 569 172 815 151 677 36 707
Sneh 1 701 133 133 37 692 97 142
Záplavy a podmáčanie 150 155 299 6
Iné abiotické 2594 3972 4 821 1 745
Spolu 120 619 1 524 609 1 451 599 193 629

Obrázok 1. Vykonaná náhodná ťažba po poškodení abiotickými škodlivými činiteľmi v roku 2020
Figure 1. Realized salvage logging due to abiotic harmful agents in 2020. 

Obrázok 2. Vykonaná náhodná ťažba po poškodení abiotickými škodlivými činiteľmi podľa vybraných drevín v roku 2020
Figure 2. Realized salvage logging due to abiotic harmful agents in 2020 broken into main tree species.  

Oproti predošlým rokom môžeme konštatovať výrazný nárast škôd zapríčinených snehom, mierny 
nárast poškodenie lesných porastov suchom a úpalom, stabilizáciu nízkej úrovne škôd zapríčinených 
všetkými ďalšími abiotickými činiteľmi. Pripomenieme, že väčšina predošlých rokov ostatného decé-
nia (konkrétne 2014 a 2015, menej 2016) boli nepriaznivé vzhľadom na vysoký objem spracovanej ka-
lamitnej hmoty spôsobenej ničivým vetrom. Vtedy ich zapríčinila najmä víchrica Žofia, ktorá sa spo-
lu s prívalovými dažďami objavila  v polovici mája 2014. Následne v období rokov 2015 – 2019 vznik-
li už len menšie vetrové kalamity. Z tohto dôvodu môžeme v kontexte vetrových kalamít označiť aj rok 
2020 ako priaznivý. Na druhej strane relatívne priaznivú situáciu počas ostatných rokov v kvantite vet-
rovej kalamitnej hmoty nemožno zovšeobecňovať a už vôbec nie očakávať, že tomu bude aj v ďalších 
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rokoch.  Zdôrazňujeme, že naozaj netreba na základe takejto krátkodobo priaznivej situácie deduko-
vať, že ide o postupné zlepšovanie situácie v rozsahu poškodenia lesov abiotickými škodlivými činiteľ-
mi na Slovensku. Eventuálne by nebolo správne na základe takéhoto dočasného stavu očakávať jedno-
značne priaznivú tendenciu v nasledujúcom desaťročí.

Obrázok 3. Vykonaná náhodná ťažba po poškodení abiotickými škodlivými činiteľmi podľa krajov v roku 2020
Figure 3. Realized salvage logging due to abiotic harmful agents in 2020 broken into the District Units.

Podobne ako vo väčšine predošlých rokov, aj v 2020 abiotické škodlivé činitele najviac poškodzo-
vali drevinu smrek (spracovalo sa 934 tis. m3 kalamitnej hmoty smreka). Nasledoval buk (203 tis. m3), 
potom jedľa (okolo 98 tis. m3), ďalej borovica sosna (81 tis. m3) a duby (65 tis. m3). Zároveň ďalšie dre-
viny predstavovali malé objemy kalamitnej hmoty.  

Pri porovnaní objemu spracovanej kalamitnej hmoty zapríčinenej abiotickými škodlivými činiteľ-
mi zisťujeme veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Konkrétne, výrazne najvyšší objem sa za-
znamenal v Žilinskom kraji (okolo 510 tis. m3, čo je viac ako tretina z celkového spracovaného obje-
mu na Slovensku). Takže ak sme konštatovali relatívne priaznivú situáciu v objeme kalamitnej hmoty 
vzniknutej z titulu pôsobenia abiotických škodlivých činiteľov na celoslovenskej úrovni, opačný stav 
platí pre Žilinský región! Pritom v tomto regióne ide takmer výlučne (viac ako 90 %) o smrekovú hmo-
tu. Veľký objem spracovanej kalamitnej hmoty v dôsledku tejto skupiny škodlivých činiteľov bol aj 
v Banskobystrickom (414 tis. m3) a Prešovskom (202 tis. m3) kraji.        

Tabuľka 2. Abiotické škodlivé činitele podľa skupín drevín v roku 2020
Table 2. Abiotic harmful agents according to the main tree groups (coniferous and broadleaved) in 2020.

Dreviny Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný stav k 1. 1. 2020 nárast za rok 2020 spracovaná v roku 2020 nespracovaná k 31. 12. 2020
Ihličnaté 69 570 1 101 781 1 131 051 40 300
Listnaté 51 049 422 828 320 548 153 329
Spolu 120 619 1 524 609 1 451 599 193 629

Tabuľka 3. Abiotické škodlivé činitele na hlavných drevinách v roku 2020
Table 3. Abiotic harmful agents on the main tree species in 2020.

Drevina Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný stav k 1. 1. 2020 nárast za rok 2020 spracovaná v roku 2020 nespracovaná k 31. 12. 2020
Smrek 45 323 926 304 933 925 37 702
Jedľa 340 99 090 98 386 1 044
Borovica 18 938 89 082 81 004 27 016
Buk 29 169 206 389 202 161 33 397
Dub 1 500 64 681 64 899 1 282
Ostatné dreviny 25 349 139 063 71 224 93 188
Spolu 120 619 1 524 609 1 451 599 193 629
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Tak ako v predošlom období, aj v roku 2020 poškodenie lesných porastov abiotickými činiteľmi vy-
soko prevažovalo v ihličnatých porastoch (72 %) nad listnatými (28 %). Je to dlhodobý jav, avšak na-
príklad pred štyrmi rokmi (t. j. v 2016) bol podiel poškodených ihličnatých drevín len mierne väčší 
ako listnáčov (53 % oproti 47 %). Ak sme v predošlom texte vyjadrili určitú spokojnosť s relatívne níz-
kym podiel nespracovanej kalamitnej hmoty v roku 2020, tu sa chceme pozastaviť nad jej drevinovou 
štruktúrou. Totiž, podstatnú časť (približne 2/3) z tohto množstva prestavovala smreková kalamitná 
hmota. Toto je výrazne vyšší podiel ako priemerná situácia za predošlé obdobie. Keďže práve smre-
ková hmota vytvára prostredie pre množenia škodlivého podkôrneho a drevokazného hmyzu, treba 
v tomto smere zvýšiť úsilie lesnej prevádzky. 

Tabuľka 4. Objem vykonanej ťažby dreva poškodeného abiotickými činiteľmi v roku 2020 podľa krajov
Table 4. Volume of realized salvage logging caused by abiotic harmful agents in 2020 according to the District Units.

Kraj Náhodná vykonaná ťažba, m3

Ihličnatá Listnatá Spolu
Banskobystrický 333 023 81 045 414 068
Bratislavský 31 058 17 318 48 376
Košický 51 170 37 078 88 248
Nitriansky 2 865 22 170 25 035
Prešovský 150 856 50 854 201 710
Trenčiansky 52 217 58 684 110 901
Trnavský 25 869 27 777 53 646
Žilinský 483 993 25 622 509 615
Spolu 1 131 051 320 548 1 451 599

Tak ako sme uviedli medzi krajmi, aj medzi jednotlivými okresmi sa zaznamenali podstatné regio-
nálne rozdiely v objemoch kalamitnej hmoty zapríčinených abiotickými činiteľmi. Najväčšie objemy 
kalamitnej hmoty sa spracovali v týchto okresoch (uvádzame prvých päť v poradí podľa množstva): 
Brezno (234 tis. m3), Liptovský Mikuláš (137 tis. m3), Námestovo (71 tis. m3), Poprad (62 tis. m3)
a Tvrdošín (62 tis. m3). To znamená, že sa v roku 2020 týchto päť okresov na celoslovenskom objeme 
kalamitnej hmoty spôsobenej abiotickými činiteľmi podieľalo viac ako jednou štvrtinou! Tu si treba 
povšimnúť fakt, že pri všetkých okresoch ide prevažne o problém smrečín (tzn. najmä vetrové kalami-
ty, čiastočne aj snehové).

Na konci tejto podkapitoly by sme chceli objasniť skutočnosť, že poškodenie lesných porastov me-
chanicky pôsobiacimi škodlivými činiteľmi (najmä vetrom, resp. snehom) sú spravidla okom ľahko 
identifikovateľné. Preto údaje o rozsahu poškodenia lesných porastov uvedenou skupinou faktorov sú 
na celoslovenskej úrovni pomerne presné. Iná situácia je v prípade poškodenia lesov fyziologicky pô-
sobiacimi činiteľmi (napr. suchom). Tu je správna identifikácie relevantného činiteľa, resp. kvantifiká-
cia rozsahu poškodenia lesných porastov  veľmi náročná. Preto možno s istotou predpokladať, že po-
škodenie lesných porastov na Slovensku spôsobené suchom boli v predošlých rokoch (vrátane 2020) 
rozsiahlejšie ako ich vykázala lesnícka evidencia. Takýto stav je typický najmä v lesných ekosystémoch 
nachádzajúcich sa v nižších vegetačných stupňoch. Ďalej na presychavých stanovištiach (najmä plyt-
ké či piesčité pôdy), resp. na juhovýchodných až juhozápadných expozíciách. Pritom platí zákonitosť, 
že počas extrémne suchých a teplých vegetačných období dochádza k fyziologickému oslabeniu les-
ných drevín. Takto oslabené dreviny napádajú škodcovia (sekundárne faktory), ktorí ich už len „dora-
zia“. Preto sa spravidla úhyn lesných komplexov (kalamitná ťažba) pripíše na vrub biotických činite-
ľova a takýmto spôsobom sa potom vykáže v evidencii. Vegetačné obdobie v roku 2020 bolo nadprie-
merne teplé, dokonca jedným z troch najteplejších v novodobej histórii. Zároveň, na začiatku jari pa-
dlo podpriemerné množstvo zrážok (najmä v západnej časti krajiny). Našťastie sa situácia so zrážka-
mi počas vegetačného obdobia mierne zlepšila. Predpokladáme, že na väčšine územia Slovenska boli 
z dôvodu klimatických pomerov (prevažne ako dôsledok situácie pred rokom 2020) zhoršené exis-
tenčné podmienky v lesných porastoch. Preto hore uvedená poznámka týkajúca sa možnej zhoršenej 
kondície lesných drevín a ich zvýšenej dispozície k pôsobeniu škodlivými činiteľom je relevantná aj pre 
uplynulý rok.
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Tabuľka 5. Poškodenie lesných drevín abiotickými činiteľmi v roku 2020 podľa okresov
Table 5. Volume of realized salvage logging caused by abiotic harmful agents in 2020 according to the Municipal Units.

Okres Náhodná vykonaná ťažba,  m3

ihličnatá listnatá spolu
Brezno 223 518 10 453 233 971
Liptovský Mikuláš 135 180 1 435 136 615
Námestovo 71 252 244 71 496
Poprad 62 211 245 62 456
Tvrdošín 61 243 761 62 004
Ružomberok 43 164 1 727 44 891
Turčianske Teplice 37 928 3 701 41 629
Detva 29 872 7 606 37 478
Malacky 29 125 6 667 35 792
Kežmarok 33 823 195 34 018
Banská Bystrica 29 647 3 378 33 025
Čadca 31 287 806 32 093
Žilina 23 352 6 376 29 728
Martin 23 020 6 230 29 250
Stará Ľubovňa 25 353 3 028 28 381
Zvolen 13 546 14 022 27 568
Žiar nad Hronom 18 310 8 134 26 444
Prievidza 16 036 9 325 25 361
Dolný Kubín 22 502 692 23 194
Bytča 19 876 1 550 21 426
Gelnica 17 156 1 982 19 138
Rožňava 11 010 7 754 18 764
Košice-okolie 5 913 11 749 17 662
Skalica 13 984 3 631 17 615
Spišská Nová Ves 16 294 1 161 17 455
Trenčín 3 400 13 975 17 375
Kysucké Nové Mesto 15 189 2 100 17 289
Púchov 12 850 4 345 17 195
Humenné 1 095 15 201 16 296
Zlaté Moravce 1 763 13 709 15 472
Levoča 14 913 480 15 393
Senica 10 208 3 991 14 199
Rimavská Sobota 2 775 10 839 13 614
Ilava 5 661 6 186 11 847
Sabinov 4 884 5 511 10 395
Lučenec 3 678 6 286 9 964
Piešťany 1 341 8 261 9 602
Považská Bystrica 7 367 2 059 9 426
Žarnovica 3 569 5 843 9 412
Nové Mesto nad Váhom 1 729 7 399 9 128
Partizánske 1 963 7 147 9 110
Pezinok 1 292 7 807 9 099
Trnava 310 7 484 7 794
Bardejov 4 285 3 190 7 475
Bánovce nad Bebravou 1 888 5 271 7 159
Banská Štiavnica 4 257 2 830 7 087
Prešov 2 610 4 325 6 935
Vranov nad Topľou 680 6 142 6 822
Revúca 1 634 5 047 6 681
Michalovce 91 6 120 6 211
Medzilaborce 352 5 296 5 648
Trebišov 493 4 174 4 667
Myjava 1 323 2 977 4 300
Sobrance 43 3 595 3 638
Nitra 4 3 483 3 487
Snina 214 3 273 3 487
Bratislava 641 2 512 3 153
Galanta 1 3 031 3 032
Poltár 950 2 075 3 025
Krupina 897 2 097 2 994
Veľký Krtíš 370 2 435 2 805
Levice 24 2 773 2 797
Stropkov 96 2 270 2 366
Svidník 340 1 698 2 038
Topoľčany 718 862 1 580
Hlohovec 23 861 884
Nové Zámky 0 834 834
Košice 170 543 713
Komárno 356 253 609
Dunajská Streda 2 518 520
Senec 0 332 332
Šaľa 0 256 256
Spolu 1 131 051 320 548 1 451 599
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Prognóza ďalšieho vývoja poškodzovania lesných porastov 
abiotickými škodlivými činiteľmi 

Dlhodobý vývoj, konkrétne od roku 1960 v množstve ročne spracovanej kalamitnej hmoty zapríčine-
nej skupinou abiotických škodlivých činiteľov má kolísavý priebeh. Pritom tento vývoj významne zá-
visel od tendencie vývoja vetrových kalamít, keďže práve tento činiteľ bol takmer vždy najzávažnejší 
z uvedenej skupiny škodlivých faktorov. Počas uvedeného dlhodobého obdobia sledovania sa vyskytli 
tri výrazné maximá. Takéto výrazné maximum sa zaznamenalo v roku 1965 (dopady vetrovej kalamity 
z konca roka 1964), ďalej v roku 2005 (následok novembrovej vetrovej kalamity Alžbeta) a v roku 2014 
(májová vetrová kalamita Žofia). Uvedené mimoriadne situácie možno označiť ako katastrofy storo-
čia, ktoré svojim rozsahom pravdepodobne nemajú obdobu ani v predošlých storočiach. 

Znepokojujúcim zistením je, že sa za ostatných dvadsať rokov objavili už dve mimoriadne epizó-
dy. Pritom v období rokov 1960 až 2003 bola iba jedna takáto udalosť. Okrem týchto veľkých maxím 
sa vyskytlo niekoľko ďalších vrcholov (objem okolo 2 mil. m3 kalamitného dreva). A aj v tomto prípa-
de zisťujeme skutočnosť, že sa podstatná časť „menších vrcholov“ vyskytla počas ostatných dvoch de-
saťročí. Hoci pôjde skôr o akési zjednodušené či matematické vyhodnotenie, situácia indikuje veľmi 
pravdepodobný nárast objemu kalamít v najbližšom desaťročí. Zároveň reálnymi indíciami násled-
ného zhoršovania situácie sú tieto okolnosti: pokračujúci priebeh klimatickej zmeny, eventuálne jej 
stupňovanie, nárast porastových zásob v štádiu kmeňovín, ako aj fragmentácia či prerieďovanie po-
rastov (najmä smrečín). Uvedené zdôvodnenie neplatí len pre výskyt vetrových kalamít, ale aj pre ne-
gatívne následky sucha (nadpriemerné teploty a nerovnomerná distribúcia zrážok ako súčasť klima-
tickej zmeny).

Obrázok 4. Vývoj abiotických škodlivých činiteľov
Figure 4. Development of abiotic harmful agents.

Tu by sme chceli vysvetliť, že presná prognóza výskytu abiotických škodlivých činiteľov a ich nega-
tívnych následkov na lesné porasty počas nasledujúcich rokov nie je možná. Je tomu tak z dôvodu sú-
časnej úrovne vedeckého poznania a predpokladáme, že ani nikdy nebudeme mať poznatky, metódy či 
nástroje na takéto predpovede. Hlavným dôvodom pre skeptické konštatovanie je podmienenosť vzni-
ku a pôsobenia týchto škodlivých činiteľov aktuálnymi meteorologickými pomermi v danom období. 
Keďže sa výskyt a intenzita meteorologických javov dajú predpovedať, a aj to len s určitou istotou, iba 
na relatívne krátke časové obdobie. Preto takúto prognózu môžeme urobiť len rámcovo – v intenciách 
tendencií prevládajúcich v ostatnom období, resp. v kombinácii s modelmi dlhodobého vývoja klímy. 
Ďalej v kontexte dostupných informácií o stave lesných porastov na území Slovenska. 
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Rok 2020 bol z pohľadu poškodenia lesov abiotickými činiteľmi priaznivejší ako v predošlom obdo-
bí, a to najmä vzhľadom na rozsah vetrových polomov (napriek tomu tieto boli v skupine abiotických 
škôd najrozsiahlejšie). Mierne vrástol objem snehových kalamít.  Možno s istotou tvrdiť, že aj v blízkej 
budúcnosti bude zo skupiny abiotických škodlivých činiteľov naďalej pre lesné porasty najnebezpeč-
nejší vietor. Rozsah kalamít spôsobených týmto činiteľom bude závisieť od frekvencie víchric (definu-
jú sa rýchlosť približne nad 100 km/h). Dôležitým faktorom pre vznik vetrových kalamít je fakt, či sa 
takéto vetry vyskytnú spolu s nadmernými zrážkami. V dlhodobom výhľade môžeme vetrové kalamity 
predpokladať prevažne v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, Kysúc a Spiša (tzn. lesné porasty s domi-
nanciou smreka). V kombinácii prívalových dažďov a víchric sa môžu objaviť vývraty v bučinách, do-
konca aj v dubinách. 

Skúsenosti z udalostí v ostatnom desaťročí naznačujú, že snehové kalamity sa objavujú aj vo 
vyšších polohách ako tomu bolo v minulosti. Sneh okrem smrečín najintenzívnejšie poškodzuje bori-
ny, a to v rôznych nadmorských výškach. Práve borovica je na vertikálne zaťaženie (sneh a / alebo ná-
mraza) najcitlivejšia, pretože je jej drevo krehké.  

S relatívne veľkou istotou môžeme predpokladať dlhodobé zhoršovanie situácie vzhľadom na fy-
ziologicky pôsobiace abiotické činitele (prevažne teplotné extrémy a sucho). Uvedené očakávanie sa 
zakladá na lesníckej a možno aj laickej verejnosti známych okolnostiach. Jednou z nich je zlá kondí-
cia a nízka stabilita (statická aj ekologická) lesných porastov. Platí to hlavne pre smrečiny. Druhou ne-
priaznivou okolnosťou je prebiehajúca klimatická zmena a jej inherentné javy. Preto v tomto kontex-
te bude v dlhodobom výhľade na závažnosti nadobúdať sucho. Pritom sa tento škodlivý činiteľ podce-
ňuje, pretože je jeho evidencia nepresná (podhodnocuje sa reálny stav). Suchom je ohrozený najmä 
smrek, ktorý je náročný na pôdnu vlahu. Ďalej dub letný v najnižších polohách výskytu. Sucho, resp. 
úpal fyziologicky oslabuje dreviny v prípade náhleho preriedenia lesných porastov, prípadne dreviny 
nachádzajúce sa na novovzniknutých porastových okrajoch. Tento fyziologický faktor bude pôsobiť 
prevažne na plytkých a presychaných pôdach, resp. na strmých, juhovýchodne, južne a juhozápadne 
orientovaných expozíciách. 

Záver

Na záver tejto kapitoly, aj keď to nie je jej hlavným cieľom, avšak jednotlivé javy spolu súvisia, chceme 
pripomenúť alarmujúco vysoký objem kalamít spôsobených biotickými činiteľmi. Týka sa to prevaž-
ne podkôrneho hmyzu. Objem kalamít spôsobených touto skupinou škodcov nemá obdobu v novodo-
bej histórii lesníctva, a to nielen na Slovensku ale aj v niektorých ďalších krajinách Strednej Európy 
(najmä Česko a Nemecko). Hoci sa situácia počas ostatných dvoch rokov mierne zlepšila, stále je ka-
tastrofický stav. Pritom hynutie stromov napadnutých hmyzom spôsobujú ďalšiu fragmentáciu a de-
stabilizáciu lesných (najmä smrekových) komplexov. Stav môže viesť k zvýšenému riziku rozvrátenia 
ostávajúcich porastov vetrom, resp. k hynutiu ich okrajových častí v dôsledku fyziologických stresov. 

Na druhej strane, v niektorých „smrekových“ regiónoch dôjde k poklesu vetrových a podkôrniko-
vých kalamít, pretože sa v dôsledku predošlých disturbancií postupne redukuje rozloha smrekových 
kmeňovín. Ako vhodný príklad môže poslúžiť územie Vysokých Tatier, kde už prevládajú pokalamitné 
plochy pokryté mladými lesnými porastmi. Podobná situácia je na Kysuciach, kde dospelé smrečiny 
miznú. Na druhej strane sa tu v prirodzenej obnove naďalej presadzuje smrek, ktorý za daných tech-
nických a ekologických podmienok nie je možné redukovať. Okrem iných dôvodov je to aj v dôsledku 
enormnému poškodzovaniu prímesových drevín prežúvavou raticovou zverou. Preto hrozí, že sa o pár 
desiatok rokov budú problémy s vetrovými a podkôrnikovými kalamitami na Kysuciach, ale aj v iných 
regiónoch opakovať. Jednoznačne bez intenzívnej preventívnej ochrany lesných drevín od iniciálneho 
štádia až po rubný vek nemožno očakávať zlepšenie stavu lesov a v dlhodobom vývoji objemu náhod-
ných ťažieb. 
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BIOTICKé ŠKODLIVé ČINITELE
Andrej Kunca

Kunca, A.: Biotic pest agents in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 214–215.
Abstract: Biotic agents cover bark beetles, leaf eating and sucking insects, pathogens, game and weeds. 
Bark beetles group have been the most important group of biotic agents for several decades. Norway spruce 
is the most attacked forest tree species. This situation will last in 2020 and at least next 5 years on.
Key words: biotic pest agents; bark beetles; fungi; leaf eating insects; sanitary felling

Biotické činitele sú členené na podkôrny a drevokazný hmyz, listožravý a cicavý hmyz, patogénne 
huby a z ostatných činiteľov ide o zver a burinu. Najvýznamnejším činiteľom sú podkôrny a drevokaz-
ný hmyz. Najviac poškodzovanou drevinou smrek. Už v roku 2019 a rovnako aj v 2020 pokračuje po-
kles poškodenia drevnej hmoty biotickými činiteľmi.

Tabuľka 1. Poškodenie lesných drevín biotickými škodlivými činiteľmi v roku 2020
Table 1. Structure of damages by biotic agents in 2020.

Škodlivý činiteľ Náhodná vykonaná ťažba, m3

ihličnatá listnatá spolu
Podkôrny a drevokazný hmyz 1 879 441 23 841 1 903 282
Listožravý hmyz 0 311 311
Cicavý hmyz 20 0 20
Huby 104 547 49 997 154 544
Škodcovia koreňov a kmienkov 0 0 0
Ostatné biotické činitele 8 973 3 943 12 916
Spolu 1 992 981 78 092 2 071 073

Tabuľka 2. Biotické škodlivé činitele podľa skupín drevín v roku 2020
Table 2. Structure of damages by groups of tree species in 2020.

Dreviny Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný stav k 1. 1. 2020 nárast za rok 2020 spracovaná v roku 2020 nespracovaná k 31. 12. 2020
Ihličnaté 262 788 1 800 708 1 992 981 70 515
Listnaté 64 972 68 641 78 092 55 521
Spolu 327 760 1 869 349 2 071 073 126 036

Obrázok 1. Poškodenie drevín biotickými činiteľmi v roku 2020
Figure 1. Structure of damages by biotic agents in 2020.
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Obrázok 2. Poškodenie drevín biotickými činiteľmi podľa drevín v roku 2020
Figure 2. Structure of damages by groups of tree species in 2020.

Obrázok 3. Vývoj poškodenia lesov biotickými škodlivými činiteľmi
Figure 3. Development of the annual sanitary felling caused by various groups of biotic agents.
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PODKôRNY A DREVOKAZNÝ HMYZ V LESOCH SLOVENSKA 
V ROKU 2020
Jozef Vakula • Juraj Galko • Andrej Gubka

Vakula, J., Galko, J., Gubka, A.: Bark beetles in Slovak forests in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 216–
224.
Abstract: Drought and high temperatures weaken mainly coniferous forest trees and have positively effect 
on populations of bark beetles. Nearly 1.9 mil. m3 of trees, infested by bark beetles, were harvested which is 
46% less than in 2019. The most important species was Ips typographus, 1.6 mil. m3 was harvested. The vol-
ume of harvested wood infested with species on pines decreased to 126 thous. m3, the most important spe-
cies are Ips sexdentatus and Ips acuminatus. Other bark beetles damaged 107 thous. m3, a large part belongs 
to the Ips duplicatus. Abies alba were infested in dry locations by Pityokteines spinidens, 4.7 thous. m3 were 
harvested. Taphrorychus bicolor was often occurs on beech, especially in dry localities. In 2020 it was used 
30 thous. pheromone traps and 13 thous. tree traps, especially against Ips typographus. In 2021, we expect 
a reduction in the volume of wood infested by bark beetles, approximately to the value of 1.5 mil. m3.
Key word: bark beetles; Ips typographus; outbreak; spruce decline; sanitation logging

Po roku 2019, ktorý bol, čo sa týka kalamít podkôrneho hmyzu v Strednej Európe rekordný, nastalo 
v roku 2020 mierne zlepšenie. Najhoršia situácia pretrváva v Českej republike a v Nemecku. Na Slo-
vensku poklesol objem  dreva napadnutého podkôrnym hmyzom oproti roku 2019 takmer o 50 %. 
V roku 2020 bolo na Slovensku napadnutých podkôrnym a drevokazným hmyzom spolu 1,7 mil. m3 
dreva, čo je o 50 % nižší objem ako v roku 2019 (3,4 mil. m3). So zostatkom z roku 2019 to je spolu
1,9 mil. m3. Spracovaných bolo 1,9 mil. m3, čo je len 54 % z objemu v roku 2019. Ku koncu roka 2020 
ostalo nespracovaných 26 tis. m3, čo je o 83 % nižší objem ako v roku 2019 (199 tis. m3). Jedná sa o veľ-
mi priaznivý stav, pretože, objem nespracovaného dreva je najvýznamnejším faktorom vplývajúcim sa 
na objem kalamity v nasledujúcom roku. 

Skupina podkôrneho a drevokazného hmyzu bola opäť v roku 2020 najvýznamnejšou skupinou 
škodlivých činiteľov. Objem však výrazne poklesol. Objemom sme sa dostali približne na úroveň roku 
2015, teda do obdobia tesne pred gradáciou podkôrneho hmyzu, ktorá nasledovala po vetrovej kala-
mite Žofia z mája 2014. Práve táto vetrová kalamita spôsobila na väčšine územia Slovenska poslednú 
veľkú gradáciu podkôrneho hmyzu. 

Najvýznamnejším podkôrnym škodcom bol lykožrút smrekový, spracovaných bolo 1,6 mil. m3 
(84 % z celkovej spracovanej kalamity podkôrneho a drevokazného hmyzu). Poklesol objem spraco-
vaného dreva napadnutého podkôrnikovitými na borovici, zo 223 tis. m3 v roku 2019 na 126 tis. m3 
v roku 2020. Tu je potrebné spomenúť najmä oblasť Záhorskej nížiny, kde je situácia stále zlá, no po-
sledné roky sa zdravotný stav borovíc zlepšuje. Najvýznamnejšími druhmi sú tu lykožrút borovicový 
(Ips sexdentatus) a lykožrút vrcholcový (Ips acuminatus). V skupine iný podkôrny hmyz bolo zaevido-
vaných 107 tis. m3, veľká časť patrí lykožrútovi severskému (Ips duplicatus), no je potrebné povedať, 
že sa do tejto skupiny častokrát eviduje nesprávne lykožrút smrekový. Lykožrút lesklý poškodil spolu 
12 tis. m3, čo je 1,6-krát menej ako v roku 2019 (19 tis. m3). Vyzdvihnúť je potrebné poškodenie ly-
kožrútmi na jedli (5 tis. m3), ktoré sa vyskytlo na mnohých miestach Slovenska, prevažne v starých 
jedľových porastoch na suchých stanovištiach. Podkôrnik dubový poškodil 10 tis. m3, čo je o 50 % viac 
ako v roku 2019. Tu je potrebné zvýšiť opatrnosť, pretože zdravotný stav dubín sa vplyvom zmeny klí-
my zhoršuje a duby sú často parazitované a oslabované imelovcom.
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Najviac poškodzovanou drevinou podkôrnym a drevokazným hmyzom bol smrek (spracovaných 
bolo 1,7 mil. m3), potom borovica, ktorej objem poklesol na 126 tis. m3. Z listnatých drevín boli naj-
viac poškodené podkôrnym hmyzom dub (10 tis. m3), jaseň a buk. Na buku sa opäť vyskytoval častej-
šie lykožrút bukový (Taphrorychus bicolor), najmä na suchých lokalitách. 

Najviac sa vyťažilo v Žilinskom kraji (1,1 mil. m3, rok 2019 – 1,9 mil. m3) a ďalej v Banskobystric-
kom kraji 329 tis. m3, v oboch krajoch prevládajú smrečiny. Regionálne sa jednalo najmä o okresy 
Čadca (264 tis. m3), Brezno (263 tis. m3) a Žilina (207 tis. m3). 

Obrázok 1. Holiny po kalamitách podkôrneho hmyzu na Kysuciach
Figure 1. Large clear cuts after bark beetle outbreaks in Kysuce region.

Aj keď sa objem podkôrnym hmyzom napadnutého dreva v roku 2020 výrazne znížil, v dôsledku 
vetrových kalamít a extrémne teplých a suchých vegetačných sezón máme na Slovensku stále pretr-
vávajúci kalamitný stav v smrečinách. Teplotne a zrážkovo bol rok 2020 vo vegetačnej sezóne relatív-
ne priaznivý, podobný ako rok 2019, no aj tak bola priemerná teplota v roku 2020 o +0,8 °C vyššia ako 
dlhodobý priemer. Zrážky boli priaznivejšie, dosahovali 103 % z dlhodobého priemeru (SHMÚ, Čad-
ca). Trend zvyšovania teploty s vysokou intenzitou extrémov vo vegetačných sezónach je pozorovateľ-
ný od začiatku 90. rokov. Najhorší stav s podkôrnym hmyzom máme najmä v oblasti Kysúc, Horehro-
nia, Žiliny, Oravy, Turca, Nízkych Tatier a Vysokých Tatier. K zhoršeniu došlo na mnohých lokalitách 
v dôsledku obmedzovania hospodárenia z titulu ochrany prírody. 

Obrázok 2. Jedľový porast oslabený imelom
Figure 2. Weakened firs attacked by Viscum album.

Obrázok 3. Jedle napadnuté podkôrnym hmyzom 
Figure 3. Firs attacked by bark beetles. 
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Tabuľka 1. Podkôrny a drevokazný hmyz v roku 2020
Table 1. Bark and wood boring insect in 2020.

Podkôrny a drevokazný hmyz Objem poškodenej drevnej hmoty [m3]
počiatočný stav k 1. 1. 2020 nárast za rok 2020 spracovaná v roku 2020 nespracovaná k 31. 12. 2020

Lykožrút smrekový 88 113 1 558 819 1 643 526 3 406
Lykožrút lesklý 1 216 11 641 12 478 379
Drevokaz čiarkovaný 0  0 0
Lykožrúty na jedli 407 4 445 4670 182
Podkôrnikové na borovici 7 658 119 141 125 606 1 193
Lykožrút smrekovcový 6223 600 468 6 355
Podkôrnik dubový 258 10 373 10 005 626
Iný podkôrny hmyz 95 135 24 915 106 529 13 521
Spolu 199 010 1 729 934 1 903 282 25 662

Obrázok 6. Poškodenie drevín podkôrnym a drevokazným hmyzom podľa drevín v roku 2020
Figure 6. Structure of bark beetles damages by groups of tree species in 2020.

Obrázok 4. Smrek napadnutý lykokazom smrekovým 
(Dendroctonus micans), v závrtových otvoroch sa hromadí 
živica (Kysucké Nové Mesto) 
Figure 4. Spruce attacked by Dendroctonus micans.

Obrázok 5. Požerok lykokaza smrekového (Dendroctonus 
micans) 
Figure 5. Galleries of Dendroctonus micans.

Obrázok 7. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 
2013
Figure 7. Damages by bark and wood boring insects in 2013 
by districts. 

Obrázok 8. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 
2014
Figure 8. Damages by bark and wood boring insects in 2014 
by districts.
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Tabuľka 2. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2020 podľa 
krajov
Table 2. Damages by bark and wood boring insects in 2020 by regions.

Kraj Náhodná vykonaná ťažba [m3]
ihličnatá listnatá spolu

Banskobystrický 323 238 6 101 329 339
Bratislavský 78 292 702 78 994
Košický 103 292 6 144 109 436
Nitriansky 1 398 403 1 801
Prešovský 110 294 1 641 111 935
Trenčiansky 103 430 3 588 107 018
Trnavský 52 276 4 188 56 464
Žilinský 1 107 221 1 074 1 108 295
Spolu 1 879 441 23 841 1 903 282

Obrázok 9. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2015
Figure 9. Damages by bark and wood boring insects in 2015 
by districts.

Obrázok 10. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2016
Figure 10. Damages by bark and wood boring insects in 2016 
by districts.

Obrázok 11. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2017
Figure 11. Damages by bark and wood boring insects in 2017 
by districts.

Obrázok 12. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2018
Figure 12. Damages by bark and wood boring insects in 2018 
by districts.

Obrázok 13. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2019
Figure 13. Damages by bark and wood boring insects in 2019 
by districts.

Obrázok 14. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2020
Figure 14. Damages by bark and wood boring insects in 2020 
by districts.



220 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2021

Vakula, J. et al. / APOL, 2021, 2, 216–224

Tabuľka 3. Poškodenie lesných drevín podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2020 podľa okresov
Table 3. Damages by bark and wood boring insects in 2020 by districts.

Okres Náhodná vykonaná ťažba [m3]
ihličnatá listnatá spolu

Čadca 263 542 117 263 659
Brezno 262 430 255 262 685
Žilina 206 736 64 206 800
Námestovo 152 741 0 152 741
Kysucké Nové Mesto 109 321 12 109 333
Tvrdošín 108 546 0 108 546
Turčianske Teplice 90 630 94 90 724
Malacky 76 311 30 76 341
Poprad 75 045 0 75 045
Rožňava 65 634 2 820 68 454
Liptovský Mikuláš 51 017 0 51 017
Martin 38 962 205 39 167
Dolný Kubín 35 580 68 35 648
Senica 34 819 29 34 848
Bytča 30 750 497 31 247
Trenčín 24 822 1 380 26 202
Spišská Nová Ves 20 737 8 20 745
Rimavská Sobota 15 950 3 508 19 458
Ružomberok 19 396 17 19 413
Považská Bystrica 18 775 134 18 909
Nové Mesto nad Váhom 18 771 45 18 816
Skalica 15 912 2 260 18 172
Prievidza 16 314 548 16 862
Poltár 12 606 37 12 643
Stará Ľubovňa 12 302 14 12 316
Revúca 11 435 137 11 572
Gelnica 10 390 0 10 390
Myjava 9 230 401 9 631
Košice-okolie 6 016 2 913 8 929
Detva 8 000 58 8 058
Púchov 7 262 43 7 305
Ilava 5 752 574 6 326
Kežmarok 4 946 0 4 946
Levoča 4 928 0 4 928
Žiar nad Hronom 3 929 25 3 954
Medzilaborce 3 524 89 3 613
Banská Bystrica 3 377 6 3 383
Pezinok 1 906 624 2 530
Žarnovica 2 513 8 2 521
Vranov nad Topľou 2 199 228 2 427
Bardejov 1 790 630 2 420
Humenné 2 247 105 2 352
Zvolen 1 564 521 2 085
Trnava 799 1 182 1 981
Prešov 1 879 30 1 909
Bánovce nad Bebravou 1 752 155 1 907
Lučenec 506 1 239 1 745
Partizánske 752 308 1 060
Sabinov 972 8 980
Zlaté Moravce 802 0 802
Piešťany 735 2 737
Topoľčany 359 371 730
Dunajská Streda 6 715 721
Krupina 433 286 719
Snina 308 284 592
Banská Štiavnica 408 9 417
Sobrance 376 5 381
Stropkov 30 253 283
Levice 237 10 247
Košice 46 153 199
Trebišov 0 194 194
Michalovce 93 51 144
Svidník 124 0 124
Bratislava 75 37 112
Veľký Krtíš 87 12 99
Nové Zámky 0 22 22
Senec 0 11 11
Hlohovec 5 0 5
Spolu 1 879 441 23 841 1 903 282
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ochrana lesa pred poškodením lesa podkôrnym a drevokazným hmyzom 

V roku 2020 bolo inštalovaných a prevádzkovaných 43,6 tisíc lapacích zariadení, z toho 30 tisíc lapa-
čov a 13 tisíc lapákov, najviac proti lykožrútovi smrekovému. Oproti roku 2019 došlo k zníženiu počtu 
takmer o polovicu, čo súvisí s poklesom kalamity podkôrneho hmyzu. Intenzívne sa opatrenia vyko-
návali aj proti lykožrútovi lesklému, lykožrútovi severskému, podkôrnikovitými na borovici a lykoka-
zom na jaseňoch (Iný podkôrny hmyz).

Z pohľadu drevín najviac opatrení bolo aplikovaných na ochranu smreka (42 tis. ks), borovice 
(523 ks) a jaseňa (526 ks). Opatrenia boli aplikované najmä v Žilinskom kraji (14 tis. ks) a v Bansko-
bystrickom kraji (13 tis. ks). Z pohľadu okresov to boli okresy Brezno (7,2 tis. ks), Liptovský Mikuláš 
(2,5 tis. ks), Námestovo (3,3 tis. ks) a Žilina (1,6 tis. ks). Klasické lapáky by si zasluhovali v praxi väč-
šiu pozornosť, na ich prípravu je možné účinne využiť čerstvú vetrovú alebo snehovú kalamitu. 

Obrázok 15. Klasické lapáky na lykožrúta smrekového
Figure 15. Trap trees for Ips typographus.

Tabuľka 4. Počet použitých feromónových odparníkov a lapákov v roku 2020 podľa činiteľov
Table 4. The number of pheromone traps and tree traps by the insect species in 2020.

Škodlivý činiteľ Lapáky [ks] Lapače (odparníky) [ks] Celkomslabo stredne silno spolu slabo stredne silno spolu
Biotické škodlivé činitele 5 945 4 657 2 667 13 269 12 451 12 897 4 950 30 298 43 567
Podkôrny  hmyz 5 945 4 657 2 667 13 269 12 427 12 877 4 884 30 188 43 457
Drevokaz čiarkovaný 0 0 0 0 497 0 67 564 564
Iný podkôrny hmyz 190 180 188 558 201 58 43 302 860
Lykožrút lesklý 1 333 717 68 2 118 3 331 940 185 4 456 6 574
Lykožrút smrekový 4 255 3 647 2 185 10 087 8 322 11 872 4 589 24 783 34 870
Lykožrúty na jedli 0 0 0 0 10 4 0 14 14
Podkôrnik dubový 50 1 1 52 0 0 0 0 52
Podkôrnikové na borovici 117 112 225 454 66 3 0 69 523
Podkôrny hmyz 0 0 0 0 20 15 15 50 50
Lykožrút smrekový 0 0 0 0 20 15 15 50 50
Škodcovia koreňov a kmienkov 0 0 0 0 4 5 51 60 60
Iní škodcovia koreňov a kmienkov 0 0 0 0 4 5 3 12 12
Tvrdoň smrekový 0 0 0 0 0 0 48 48 48
Spolu 5 945 4 657 2 667 13 269 12 451 12 897 4 950 30 298 43 567

Tabuľka 5. Počet použitých feromónových lapačov a lapákov v roku 2020 podľa drevín
Table 5. The number of pheromone traps and tree traps by the tree species in 2020.

Drevina Lapáky [ks] Lapače [ks] Celkomslabo stredne silno spolu slabo stredne silno spolu
Borovica lesná 117 112 225 454 66 3 0 69 523
Dub zimný 50 1 1 52 0 0 0 0 52
Jedľa biela 0 0 0 0 10 4 0 14 14
Jaseň štíhly 177 161 188 526 0 0 0 0 526
Jaseň úzkolistý 0 6 0 6 0 0 0 0 6
Smrek obyčajný 5 601 4 377 2 253 12 231 12 375 12 890 4 950 30 215 42 446
Spolu 5 945 4 657 2 667 13 269 12 451 12 897 4 950 30 298 43 567
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Tabuľka 6. Počet použitých feromónových lapačov a lapákov v roku 2020 podľa krajov a okresov
Table 6. The number of pheromone traps and tree traps by the districts and regions in 2020.

Kraj, okres Lapáky [ks] Lapače [ks] Celkomslabo stredne silno spolu slabo stredne silno spolu
Banskobystrický 847 442 326 1 615 5 713 4 383 1 545 11 641 13 256
Banská Bystrica 22 58 33 113 987 341 42 1 370 1 483
Banská Štiavnica 0 4 0 4 11 11 0 22 26
Brezno 260 305 213 778 2 826 2 432 1 160 6 418 7 196
Detva 5 0 0 5 17 16 3 36 41
Lučenec 0 0 0 0 136 231 83 450 450
Poltár 0 0 0 0 36 21 11 68 68
Revúca 29 0 0 29 34 1 0 35 64
Rimavská Sobota 466 40 80 586 786 732 92 1 610 2 196
Zvolen 18 25 0 43 209 249 97 555 598
Žarnovica 3 0 0 3 408 5 0 413 416
Žiar nad Hronom 44 10 0 54 263 344 57 664 718
Bratislavský 48 56 31 135 89 13 17 119 254
Bratislava I 4 24 0 28 12 5 6 23 51
Malacky 42 16 0 58 68 3 0 71 129
Pezinok 2 16 31 49 9 5 11 25 74
Košický 1 193 388 30 1 611 747 475 127 1 349 2 960
Gelnica 12 0 0 12 97 65 0 162 174
Košice I 3 2 0 5 27 18 0 45 50
Košice-okolie 8 7 4 19 38 18 0 56 75
Michalovce 10 5 10 25 4 3 0 7 32
Rožňava 11 47 0 58 159 162 95 416 474
Spišská Nová Ves 1 116 321 11 1 448 422 209 32 663 2 111
Trebišov 33 6 5 44 0 0 0 0 44
Nitriansky 58 38 7 103 71 34 28 133 236
Levice 0 0 2 2 7 0 0 7 9
Nitra 0 0 0 0 35 16 1 52 52
Nové Zámky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šaľa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topoľčany 58 38 5 101 29 18 27 74 175
Prešovský 269 452 109 830 1 271 1 468 649 3 388 4 218
Bardejov 39 22 14 75 20 6 1 27 102
Humenné 1 0 0 1 36 28 3 67 68
Kežmarok 0 6 4 10 220 394 58 672 682
Levoča 0 0 0 0 18 45 85 148 148
Poprad 78 115 22 215 500 709 445 1 654 1 869
Prešov 51 101 35 187 74 27 0 101 288
Sabinov 0 0 0 0 72 12 13 97 97
Stará Ľubovňa 3 58 0 61 206 228 44 478 539
Vranov nad Topľou 97 150 34 281 125 19 0 144 425
Trenčiansky 1 440 1 062 326 2 828 2 296 2 920 373 5 589 8 417
Bánovce nad Bebravou 120 235 106 461 55 15 28 98 559
Ilava 0 9 3 12 21 38 34 93 105
Myjava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nové Mesto nad Váhom 25 137 63 225 500 110 23 633 858
Považská Bystrica 964 279 137 1 380 382 107 151 640 2 020
Prievidza 193 47 6 246 430 2 445 92 2 967 3 213
Púchov 11 26 7 44 724 68 20 812 856
Trenčín 127 329 4 460 184 137 25 346 806
Trnavský 112 126 274 512 15 1 0 16 528
Dunajská Streda 6 16 0 22 0 0 0 0 22
Galanta 23 4 25 52 0 0 0 0 52
Senica 71 91 213 375 0 0 0 0 375
Skalica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnava 12 15 36 63 15 1 0 16 79
Žilinský 1 978 2 093 1 564 5 635 2 249 3 603 2 211 8 063 13 698
Bytča 41 72 25 138 23 92 51 166 304
Čadca 43 140 281 464 86 95 85 266 730
Dolný Kubín 103 193 42 338 166 236 161 563 901
Kysucké Nové Mesto 0 0 322 322 4 18 77 99 421
Liptovský Mikuláš 527 290 95 912 759 513 346 1 618 2 530
Martin 2 11 0 13 185 845 890 1 920 1 933
Námestovo 409 883 673 1 965 277 869 232 1 378 3 343
Ružomberok 21 41 4 66 332 349 85 766 832
Turčianske Teplice 43 50 8 101 22 51 13 86 187
Tvrdošín 155 222 63 440 95 266 164 525 965
Žilina 634 191 51 876 300 269 107 676 1 552
Spolu 5 945 4 657 2 667 13 269 12 451 12 897 4 950 30 298 43 567
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Obrázok 16. Vývoj počtu použitých feromónových lapačov a lapákov a porovnanie s priemerom za 25 rokov (1996 – 2020)
Figure 16. The number of pheromone traps and tree traps from 1960.

Prognóza vývoja podkôrneho a drevokazného hmyzu

V roku 2021, očakávame mierne zníženie objemu dreva napadnutého podkôrnym hmyzom, najmä 
smreka. Začiatok vegetačnej sezóny je priaznivý, vďaka chladnému počasiu je vývoj podkôrneho hmy-
zu spomalený o 2 – 3 týždne. Objem náhodných ťažieb spôsobený podkôrnym hmyzom bude však stá-
le vysoký, odhadujeme s objemom napadnutého dreva 1,5 mil. m3. Borovicové porasty na Záhorí sú 
dlhodobo oslabené, tu bude zhoršená situácia pretrvávať aj v roku 2021, no pomaly sa tu situácia sta-
bilizuje. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať dubinám, pretože ich zdravotný stav sa posledné roky 
zhoršuje. To, do akej miery sa budú kalamity podkôrneho hmyzu rýchlo spracovávať vo vysokej mie-
re ovplyvní ekonomika subjektov, trh z drevom a jeho cena. Cena dreva výrazne stúpla, čo obhospoda-
rovateľov motivuje k rýchlejšiemu spracovaniu náhodných ťažieb. Na druhej strane naďalej pretrváva 
nedostatok pracovných síl v lesníctve, pre nízke mzdy. 

Obrázok 17. Priemerné teploty a úhrny zrážok vo vegetačných sezónach namerané na meteorologickej stanici Čadca od roku 
1980, červené stĺpce zobrazujú zrážkové extrémy (zdroj SHMÚ)
Figure 17. Average temperatures and precipitation totals in the growing season in the years 1980–2020 at the meteorological 
station of Čadca (data source SHMÚ).
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Zdravotný stav porastov dlhodobo komplikujú opakujúce sa teplé a suché vegetačné sezóny po-
sledných rokov, ktoré oslabujú dreviny a na strane druhej vytvárajú vhodné podmienky pre podkôrny 
hmyz. Rovnako aj extrémy teplôt a nerovnomerne rozložené zrážky dreviny silno oslabujú. Od roku 
2020 začala platiť novela zákona o ochrane prírody a krajiny a novela zákona o lesoch. Obhospoda-
rovatelia musia žiadať v chránených územiach povolenie na spracovanie rozsiahlejšej náhodnej ťažby 
OÚ životného prostredia. Z titulu ochrany prírody sa vyhlasujú nové bezzásahové územia, resp. sa vý-
razne obmedzuje hospodárenie aj v porastoch v 2. a 3. stupni ochrany prírody z titulu druhovej ochra-
ny. Okolité porasty sú následne vystavený silnému tlaku škodlivých činiteľov. 

Obrázok 18. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej lykožrútom smrekovým s prognózou na roky 2021 – 2024
Figure 18. Incidental felling due to bark beetles with prognosis 2021 – 2024.
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lIsTožravÝ a cIcavÝ hMYZ v lesoch sloveNska 
V ROKU 2020
Milan Zúbrik • Slavomír Rell

Zúbrik, M., Rell, S.: Leave eating and sucking insect in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, 
p. 225–229.
Abstract: In this paper, damages caused by leaf-eating and sucking insect in 2020 in Slovakia are summa-
rized. In 2020, only aphids on spruce and larch were officially recorded. However, authors of the paper report 
presence of few other pests, that caused defoliation in the forest in 2020. Local outbreak of gypsy moth (Ly-
mantria dispar ) on about 10 has was found by the authors. They assume that no more than 50 ha of forests 
were defoliated by this pest in whole country. At the end of the year, the gypsy moth population density was 
low and pest passed the latency stage. Authors recognized also presence of some next species as for example 
Dreyfusia nordmannianae, Kleidocerys resedae and Coleophora laricella. In 2021, a damages caused by such 
species as Dreyfusia nordmannianae, Coleophora laricella and Corythucha arcuata are expected. 
Key words: forest insect pests presence; 2020; Lymantria dispar; outbreak; leaf-eating insect; damages 

Úvod

Listožravý a cicavý hmyz často pôsobí v hospodárskych lesoch ako primárny faktor, znižujúci celkovú 
vitalitu a odolnosť porastov (obr. 1). 

Obrázok 1. Plocha napadnutá listožravým a cicavým hmyzom v rokoch 1990 – 2020 podľa oficiálnej evidencie
Figure 1. Area damaged by leaf-eating and sucking insects in 1990 – 2020 according official evidence.

Oficiálna evidencia listožravého a cicavého hmyzu v posledných rokoch, minimálne od roku 2012, 
neodzrkadľuje realitu. V lesoch sa často osobne stretávame s výskytom týchto škodcov vo väčšom roz-
sahu ako uvádza oficiálna evidencia.
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Metodika

Ako podklad pre tento článok slúžili údaje z lesnej hospodárskej evidencie, získané v zmysle vyhláš-
ky č. 297/2011 Z. z. zo 7. septembra 2011 o lesnej hospodárskej evidencii. Tá ustanovuje akým spôso-
bom sa údaje o výskyte škodlivých činiteľov evidujú a spracovávajú. 

Oficiálne údaje sme doplnili aj o vlastné pozorovania a zistenia. 
Na determináciu hmyzu a húb sme použili dostupnú literatúru (Vakula et al. 2015, Zúbrik et al. 

2019, 2020). 

Výsledky
Stav v roku 2020
Stav v roku 2020 podľa oficiálnej evidencie škodcov v zmysle vyhlášky č. 297/2011 Z. z.

Poškodenie lesných drevín spôsobené listožravým a cicavým hmyzom bolo podľa lesnej hospodárs-
kej evidencie v roku 2020 evidované na výmere 12 ha (tab. 1), čo je výrazné zníženie oproti roku 2019 
(obr. 1). Išlo o vošky na smreku a na smrekovci.

Tabuľka 1. Plošné poškodenie porastov v ha spôsobené listožravým a cicavým hmyzom v roku 2020 podľa lesnej hospodárskej 
evidencie
Table 1. Area damage of forest stands in ha caused by leaf-eating and sucking insects in 2020 according to the official forest 
management evidence. 

Činiteľ Poškodenie [ha]
stredné silné spolu

Cicavý hmyz 9 3 12
Vošky na smreku a smrekovci 9 3 12
Spolu 9 3 12

Stav v roku 2020 podľa zistení autorov článku
Mníška veľkohlavá Lymantria dispar

Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica (LOS) vykonalo koncom roka 2019 a začiat- 
kom roka 2020, v spolupráci so štátnymi a neštátnymi subjektami hospodáriacimi v lesoch, monito-
ring početnosti mníšky veľkohlavej na území Slovenska. Aby bolo možné detailne zmapovať situáciu 
v rámci Slovenska, pripravila LOS internetovú službu na mapovanie tohto škodcu. 

Na základe výsledkov monitoringu bolo konštatované, že mníška veľkohlavá v roku 2020 pravde-
podobne zvýši svoju početnosť na výmere približne 12 989 ha (tab. 2). Neznamená to, že dôjde k po-
škodeniu porastov. Znamená to, že na takom území bude početnosť vyššia ako obyčajne a že lokál-
ne môže dôjsť k poškodeniu lesov. Z toho len na ploche s výmerou 68 ha sme očakávali, že môže dôjsť 
k silnému poškodeniu lesov s vyššou pravdepodobnosťou (obr. 2). 

Tabuľka 2. Výsledky monitoringu početnosti znášok mníšky veľkohlavej realizovaného koncom roka 2019 a začiatkom roka 
2020. Očakávaná intenzita výskytu v roku 2020
Table 2. Results of monitoring the gypy moth population density, realized at the end of 2019 and the beginning of 2020. 
Expected intensity of occurrence in 2020.

Intenzita výskytu Výmera [ha]
Nízky výskyt 11 810
Stredný výskyt 1 111
Silný výskyt 68
Veľmi silný výskyt 0
Spolu 12 989

Nízky výskyt = početnosť 0,01 – 1,00 znášky na strom, stredný výskyt = početnosť 1,01 – 2,00 znášky na strom, silný výskyt = početnosť 2,01 – 10,00 znášok na strom, Veľmi silný výskyt 
= početnosť 10,01 a viac znášok na strom, podľa STN 48 2715 je kritickým počtom indikujúcim vysoký stupeň poškodenia porastu počet 2 znášky na strom.

V roku 2020 pracovníci LOS zistili výskyt mníšky veľkohlavej v oblasti Párovských Hájov, kde do-
šlo k holožeru asi na výmere 10 ha. Na ostatnom území sme výskyt škodcu nezistili. Odhadujeme, že 
celková výmera defoliovaných porastov nepresiahla 50 ha. 
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Obrázok 2. Oblasti s najvyšším rizikom poškodenia v roku 2020 – žltá a oranžová farba.
Figure 2. Areas with the highest risk of damage in 2020 – yellow and orange.

Rúrkovček smrekovcový Coleophora laricella

Rúrkovček je malý motýľ, ktorého larva sa po prezimovaní živý ihlicami smrekovca. Neskôr sa zakuklí 
priamo na ihliciach a v lete sa rojí, pričom kladie vajíčka k ihliciam. Vyliahnuté húsenice vykonávajú opäť 
žer na ihliciach smrekovca (obr. 3). Táto „letná“ húsenica prezimuje vo svojom vaku pri brachyblas-
toch a na jar ďalšieho roku dokončí vývin pokračujúcim žerom. Početnosť tohto druhu sa na via- 
cerých miestach Slovenska udržuje na vyššej úrovni. V roku 2020 sme zaznamenali zvýšený výskyt, 
napríklad na LS Duchonka. 

Obrázok 3. Ihlice poškodené Coleophora laricella. Needles damaged by Coleophora laricella
Figure 3. Kôrovnica kaukazská Dreyfusia nordmannianae.

Pravidelne sa premnožuje v horských oblastiach na menších výmerách. V roku 2020 sme zazname-
nali zvýšený stav v okolí Gelnice a aj na iných miestach. 

Behavka brezová Kleidocerys resedae

V druhej polovici leta 2020 došlo k premnoženiu malého druhu bzdochy, behavky brezovej Kleidoce-
rys resedae. Je to druh bzdochy bežne sa vyskytujúci na breze alebo v okolí briez. Imágo je červeno-h-
nedé, veľké 4,5 – 5,5 mm so vzorovanými a v značnej miere priehľadnými krídlami. Dospelé jedince 
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prezimujú v pôde (hrabanke) a v štrbinách kôry. Rojí sa skoro na jar. Má niekoľko generácií do roka 
a larvy sa vyskytujú od marca do septembra. Podobajú sa na imága, avšak nemajú ešte vyvinuté krídla. 
Imága aj larvy sa živia cicaním štiav z plodov brezy. Často sa vyskytujú v lesoch v blízkosti miest a obcí, 
v mestských parkoch a záhradách. Pre človeka nie sú nebezpečné, pôsobia však rušivo a pri podrážde-
ní sa bránia nepríjemným zápachom. 

Od augusta do septembra bzdochy vyhľadávajú útočisko na prezimovanie v blízkosti miest, kde sa 
vyvíjali. Preto sa snažia dostať do domov a bytov, ktoré pre ňu tvoria prirodzené miesto na prezimova-
nie.

Jedným so spôsobov obrany pred ich inváziou môže byť použitie okenných sietí proti hmyzu a le-
pových pásov alebo obojstrannej lepiacej pásky okolo okien, čo čiastočne zamedzí vnikaniu bzdochy 
do interiéru.

Problémy s týmto druhom boli hlásené napríklad z okolia Malaciek, Modry, Martina, Hronskej 
Dúbravy, Zvolena a Novej Dubnice. 

Obrázok 4. Behavka brezová Kleidocerys resedae na listoch brezy
Figure 4. Kleidocerys resedae on birch leaves.

Prognóza vývoja listožravého a cicavého hmyzu na rok 2021

V roku 2021 očakávame výskyt tejto skupiny hmyzu približne na úrovni roku 2019 (obr. 1). Lokálne 
sa môže zvýšiť početnosť vošiek na smreku a smrekovci a tiež výskyt rúrkovčeka smrekovcového Cole-
ophora laricella. V roku 2021 škody spôsobené piadivkami a obaľovačmi na duboch neočakávame. Je 
potrebné sledovať aj výskyt ďalších druhov škodcov ako napríklad byľomora borovicového, Thecodi-
plosis brachyntera, mníšky zlatorítky Euproctis chrysorrhoea a kôrovnici kaukazskej Dreyfusia nord-
mannianae. Všetko nasvedčuje tomu, že dôjde k výraznému posunu areálu inváznej bzdochy Corythu-
cha arcuata, a že postupne obsadí väčšinu dubových porastov u nás. 
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Leontovyč, R., Kunca, A., Longauerová, V.: Phytopatogenic organisms in Slovak forests in 2020. APOL, 
2021, vol. 2, no. 2, p. 230–237.
Abstract: Volume of infested wood by phytopathogenic organisms in Slovakia fluctuates each year and on 
average it represents approx. 200 thousand m3. In 2020, the volume of processed wood due to phytopatho-
genic organisms decreased. In 2019, 181 thousand m3 of wood was processed, in 2020 the volume of pro-
cessed mass reached 154.5 thousand m3. Unprocessed volume at the end of 2020 reached 9.760 m3. The 
highest volume of accidental felling (81.9 thousand m3) was recorded due to root rot (Armillaria spp.) The 
second most important group were “Other fungi” in which the volume reached 46.4 thousand m3. Due to 
tracheomycosis diseases 4.7 thousand m3 of mass were processed.
Key words: phytopathogenic organisms; root rot; necrosis; tracheomycosis diseases; other fungi 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2020 sme zaznamenali na Slovensku pokles obje-
mu náhodných ťažieb vyvolaných následkom pôsobenia fytopatogénnych organizmov. V roku 2020 
bolo celkom spracovaných 154, 5 tis. m3 drevnej hmoty (tab. 1), čo v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom predstavuje pokles o 26,6 tis. m3. Nespracovaná hmota ku koncu roka 2020 dosiahla objem
9,7 tis. m3, je to taktiež výrazný pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Objem napadnutej 
ihličnatej hmoty výrazne prevyšuje objem listnatej hmoty. Dlhodobo zaznamenávame najmä poškod-
zovanie ihličnatej hmoty, pričom jej podiel predstavoval takmer 67 % z celkového objemu hmoty, čo 
je o 15 % menej ako v predchádzajúcom roku. Jednoznačne najvýznamnejším hubovým patogénom 
od konca 90. rokov minulého storočia sú podpňovky. V roku 2020 bolo následkom napadnutia touto 
skupinou húb spracovaných 81,8 tis. m3, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles 
o 34,2 tis. m3 drevnej hmoty. Dve tretiny objemu NT následkom pôsobenia podpňoviek sa zazname-
nali na ihličnatých drevinách (tab. 2). 

Tabuľka 1. Fytopatogénne organizmy v roku 2020
Table 1. Phytopathogenic organisms in 2020.

Fytopatogénne organizmy
Objem poškodenej drevnej hmoty [m3]

počiatočný stav 
k 1. 1. 2020

nárast za rok 
2020

spracovaná 
v roku 2020

nespracovaná 
k 31. 12. 2020

Hniloby 107 18 044 17 340 811
Podpňovka 16 531 72 297 81 854 6 974
Koreňovka vrstevnatá 665 672 754 583
Rakovina a nekróza kôry 75 5 624 4 801 898
Tracheomykózy 304 3 445 3 361 388
Iné huby 1 911 44 631 46 434 108
Spolu 23 660 144 713 154 544 9 762

Tabuľka 2. Fytopatogénne organizmy podľa skupín drevín v roku 2020
Table 2. Phytopathogenic organisms by groups of woody plants in 2020.

Dreviny
Objem poškodenej drevnej hmoty [m3]

počiatočný stav 
k 1. 1. 2020

nárast za rok 
2020

spracovaná 
v roku 2020

nespracovaná 
k 31. 12. 2020

Ihličnaté 20 196 97 674 104 547 9 256
Listnaté 3 464 47 039 49 997 506
Spolu 23 660 144 713 154 544 9 762
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Najviac poškodzovanou drevinou hubovými patogénmi v roku 2020 bol smrek, objem spracovanej 
hmoty predstavoval 97,3 tis. m3 (medziročný pokles o 69,8 tis. m3), na jedli dosiahol 5 tis. m3, z listna-
tých drevín bol najviac poškodzovanou drevinou jaseň, pričom objem NT dosiahol 28,3 tis. m3, nasle-
duje dub s 10,3 tis. m3 (tab. 3). 

Tabuľka 3. Fytopatogénne organizmy podľa rodov drevín v roku 2020
Table 3. Phytopathogenic organisms by tree genera in 2020.

Skupina drevín a rody drevín Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Listnaté 49 997
Agát 435
Baza 1
Brest 761
Breza 170
Buk 9 106
Čerešňa 85
Dub 10 311
Gaštan 86
Hrab 417
Jaseň 28 281
Javor 234
Jelša 38
Lipa 15
Topoľ 48
Vŕba 9
Ihličnaté 104 547
Borovica 2 096
Jedľa 5 003
Smrek 97 333
Smrekovec 115
Spolu 154 544

Najvyšší objem náhodných ťažieb sa dlhodobo zaznamenáva v Žilinskom kraji, kde najmä v dô-
sledku napadnutia smrečín podpňovkami dochádza k rozpadu smrečín. V tomto kraji objem NT vy-
volaný pôsobením hubových patogénov dosiahol 82,2 tis. m3 (pokles o 36,5 tis. m3). V Trenčianskom 
kraji dosiahol objem NT 23,2 tis. m3 a v Košickom 19 tis. m3 (tab. 4). Najvyššie objemy drevnej hmo-
ty sa spracovali v okresoch Čadca 46,3 tis. m3 (pokles o 17,6 tis. m3), Námestovo 18,5 tis. m3 a Myjava
11,2 tis. m3 (tab. 5). Plošné znázornenie náhodných ťažieb spôsobených pôsobením fytopatogénnych 
organizmov v rokoch 2014 až 2020 je na obrázkoch 1 až 8. Z uvedeného je vidieť že dlhodobo zazna-
menávame najvyššie objemy NT v oblasti Kysúc, Oravy, Liptova, Zamaguria, Spiša a Šariša.

Tabuľka 4. Poškodenie lesných drevín patogénnymi hubami v roku 2020 podľa krajov
Table 4. Volume of trees damage by pathogenic fungi in 2020: by region. 

Kraj Náhodná vykonaná ťažba [m3]
ihličnatá listnatá spolu

Banskobystrický 2 748 6 526 9 274
Bratislavský 0 696 696
Košický 4 598 14 401 18 999
Nitriansky 98 1 340 1 438
Prešovský 4 671 11 869 16 540
Trenčiansky 11 220 11 938 23 158
Trnavský 0 2 272 2 272
Žilinský 81 212 955 82 167
Spolu 104 547 49 997 154 544

Hniloby

Objem vykonaných NT v dôsledku napadnutia drevokaznými hubami na Slovensku každoročne kolí-
še. Drevokazné huby nie sú primárnymi pôvodcami odumierania stromov, v značnej miere spôsobu-
jú degradáciu dreva čo vedie ku oslabeniu najmä statickej stability porastov. Hnilobami v našich pod-
mienkach sú poškodzované najmä ihličnaté dreviny smrek, jedľa, borovica, z listnatých najmä buk 
a mäkké listnáče. Najvýraznejšie ekonomické škody spôsobujú hniloby na lesných drevinách najmä 
vo vyšších vekových stupňoch, kedy dochádza k poškodzovaniu najmä bazálnych častí kmeňov. Trend 
z posledných rokov poukazuje na mierny nárast NT spôsobených touto skupinou hubových patogé-
nov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa v roku 2020 zaznamenal nárast náhodnej ťažby ná-
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Tabuľka 5. Poškodenie lesných drevín patogénnymi hubami v roku 2020 podľa okresov
Table 5. Volume of trees damage by pathogenic fungi in 2020: by districts.

Okres Náhodná vykonaná ťažba [m3]
ihličnatá listnatá spolu

Čadca 46 214 99 46 313
Námestovo 18 522 9 18 531
Myjava 10 537 668 11 205
Sobrance 168 7 219 7 387
Kysucké Nové Mesto 5 838 22 5 860
Trenčín 167 5 335 5 502
Košice-okolie 1 007 4 086 5 093
Tvrdošín 3 542 0 3 542
Liptovský Mikuláš 3 433 32 3 465
Bardejov 1 142 2 284 3 426
Dolný Kubín 2 588 143 2 731
Prievidza 374 2 060 2 434
Ilava 5 2 353 2 358
Banská Bystrica 21 2 190 2 211
Prešov 311 1 862 2 173
Gelnica 1 645 480 2 125
Brezno 1 637 375 2 012
Levoča 900 1 018 1 918
Stará Ľubovňa 1 112 624 1 736
Spišská Nová Ves 1 594 63 1 657
Svidník 36 1 454 1 490
Žilina 959 423 1 382
Stropkov 0 1 329 1 329
Michalovce 1 1 285 1 286
Revúca 561 716 1 277
Poprad 985 185 1 170
Lučenec 42 1 102 1 144
Humenné 2 952 954
Medzilaborce 0 897 897
Nové Mesto nad Váhom 0 802 802
Galanta 0 764 764
Trebišov 6 739 745
Zlaté Moravce 98 614 712
Žiar nad Hronom 80 582 662
Trnava 0 644 644
Veľký Krtíš 6 599 605
Snina 50 550 600
Nitra 0 540 540
Partizánske 85 419 504
Vranov nad Topľou 0 450 450
Skalica 0 437 437
Zvolen 205 230 435
Rožňava 177 246 423
Detva 0 401 401
Malacky 0 383 383
Dunajská Streda 0 320 320
Sabinov 24 260 284
Košice 0 283 283
Považská Bystrica 52 177 229
Senec 0 220 220
Poltár 150 29 179
Žarnovica 5 152 157
Bytča 103 49 152
Martin 2 148 150
Nové Zámky 0 136 136
Kežmarok 109 4 113
Senica 0 93 93
Bratislava 0 86 86
Rimavská Sobota 0 85 85
Púchov 0 83 83
Krupina 0 62 62
Banská Štiavnica 41 3 44
Bánovce nad Bebravou 0 41 41
Topoľčany 0 26 26
Levice 0 24 24
Ružomberok 9 13 22
Turčianske Teplice 2 17 19
Piešťany 0 14 14
Pezinok 0 7 7
Spolu 104 547 49 997 154 544
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sledkom napadnutia drevokaznými hubami a hnilobami. V rámci Slovenska sa spracovalo 17,3 tis. m3 
drevnej hmoty, čo predstavuje nárast o 1,7 tis. m3. Zostatok nespracovanej hmoty napadnutej drevo-
kaznými hubami na začiatku roka 2020 bol na úrovni 107 m3, na konci roka dosiahol 811 m3 (tab. 1).

Podpňovky

Objem náhodných ťažieb pri podpňovkách má za posledné roky klesajúcu tendenciu, pokiaľ 
ešte v roku 2018 bolo spracovaných takmer 147 tis. m3 hmoty, v roku 2020 tento objem dosiahol
81,9 tis. m3, čo predstavuje 80 % pokles za dva roky. Napriek uvedenej skutočnosti sú podpňovky už 
dve decéniá najvýznamnejšou skupinou hubových patogénov v lesoch Slovenska. Ich negatívny vplyv 
na zdravotný stav porastov je podmienený meniacimi sa klimatickými podmienkami, najmä pokle-
som úhrnov zrážok a nárastu priemerných teplôt. Takto oslabené porasty sa stávajú náchylnejšie voči 
ich pôsobeniu. Podpňovky napádajú predovšetkým smrek, najvýznamnejšie škody spôsobujú najmä 
na Kysuciach a na Orave. Tento patogén významne oslabuje koreňový systém stromov, stromy sú ná-
sledne napádané podkôrnym hmyzom. Následkom napadnutia porastov podpňovkami (Armillaria 
spp.) bolo v roku 2020 vyťažených 81,9 tis. m3, čo predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom o 34,1 tis. m3. Objem nespracovanej kalamitnej hmoty dosiahol 7 tis. m3, čo je najnižší objem 
za posledných päť rokov. Podpňovky napádali zväčša ihličnaté dreviny, najmä v Žilinskom kraji, na-
jmä v okresoch Čadca, Námestovo a Liptovský Mikuláš. 

Koreňovka vrstevnatá 

Objemu NT spôsobených prítomnosťou „červenej hniloby“ v jednotlivých rokoch kolíše a vo všeo-
becnosti nepredstavuje výrazné hodnoty. Jedná o drevokaznú hubu, ktorá spôsobuje degradáciu dre-
va, pričom výrazne neovplyvňuje zdravotný stav ihličnatých porastov. Vplyvom jej pôsobenia dochád-
za najmä v porastoch nad 60 až 80 rokov k následnému poškodzovanie najmä abioticky pôsobiacimi 
faktormi, porasty napadnuté koreňovkou sú náchylnejšie k poškodzovaniu vetrom. V skutočnosti evi-
dovaný objem nie vždy korešponduje s reálnym poškodením a napadnutím porastov. Častokrát pri sú-
bežnom výskyte na jednom strome s podkôrnym hmyzom, alebo podpňovkami, nie je koreňovka od-
bornými lesnými hospodármi evidovaná, napriek tomu že jej prítomnosť je výrazne viditeľná. Objem 
náhodnej ťažby v dôsledku napadnutia ihličnatých porastov koreňovkou vrstevnatou (Heterobasidi-
on annosum) dosiahol v roku 2020 objem 754 m3, čo predstavuje medziročný nárast o 350 m3. Objem 
nespracovanej hmoty napadnutej koreňovkou vrstevnatou predstavoval v minulom roku 583 m3 drev-
nej hmoty.

Rakoviny a nekrózy kôry

Trend rastu náhodných ťažieb následkom výskytu rakovinových ochorení a nekróz pokračoval aj 
v roku 2020. Pokiaľ v roku 2019 sa spracovalo 3,7 tis. m3 v roku 2020 bolo na Slovensku spracovaných 
v dôsledku napadnutia rakovinovými ochoreniami 4,8 tis. m3. Výskyt rakovinových ochorení zazna-
menávame v posledných rokoch najmä na jaseňoch v súvislosti s novodobým odumieraním, na bu-
koch, gaštanoch jedlých, javoroch a jedli. V roku 2020 zostalo nespracovaných 898 m3 drevnej hmoty, 
čo v porovnaní s predchádzajúcom rokom predstavuje nárast o viac ako 800 m3. 

Tracheomykózne ochorenia

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k miernemu poklesu napadnutej hmoty dôsledku od-
umierania drevín s tracheomykóznymi príznakmi. V roku 2020 sa vyťažilo 3 361 m3 drevnej hmoty, 
v porovnaní s rokom 2019 je to pokles o 1 355 m3. Pôvodcovia týchto ochorení (huby rodu Ophiosto-
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ma a pod.) spôsobujú zvýšené poškodenie porastov najmä po dlhodobých extrémne suchých a teplým 
obdobiach, kedy následkom nedostatku pôdnej vlahy dochádza k presychaniu a odumieraniu najmä 
dubov. Taktiež dubiny sú v niektorých lokalitách Slovenska silne napadnuté imelovcom, ktoré taktiež 
výraznou mierou fyziologicky oslabuje dubiny. V posledných rokoch dochádza k nárastu odumiera-
nia jaseňov spôsobeného hubou Hymenoscyphus fraxineus (anamorfné štádium Chalara fraxinea). 
Zostatok nespracovanej napadnutej hmoty v minulom roku dosiahol 388 m3. 

Obrázok 1. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2013
Figure 1. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2013.

Obrázok 2. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2014
Figure 2. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2014.

Obrázok 3. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2015
Figure 3. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2015.

Obrázok 4. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2016
Figure 4. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2016.

Obrázok 5. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2017
Figure 5. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2017.

Obrázok 6. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2018
Figure 6. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2018.
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Iné huby

Dlhodobo do tejto skupiny fytopatogénnych mikroorganizmov sa zaraďujú ochorenia hubového 
pôvodu pri ktorých OLH nevedia jednoznačne determinovať pôvodcu ochorenia. Po podpňovkách 
sa jedná druhú najvýznamnejšiu skupinu hubových patogénov. V roku 2020 došlo v našich lesoch 
k nárastu evidovanej napadnutej hmoty. Pokiaľ v roku 2019 bolo spracovaných 40,6 tis. m3, v roku 
2020 došlo k nárastu na 46,4 tis. m3. Objem nespracovanej hmoty na konci minulého roka dosiahol
108 m3. Predpokladáme, že v tejto kategórie je evidovaná náhodná ťažba súvisiaca s odumieraním ja-
seňov a borovíc, kde nie je celkom jednoznačne určená prvotná príčina odumierania. Objem spraco-
vanej hmoty v jaseňových porastoch dosiahol v roku 2020 objem 28,3 tis. m3 (medziročný nárast o
11,7 tis. m3).

Vývoj fytopatogénnych organizmov v roku 2021

Objem napadnutej hmoty fytopatogénnymi organizmami v roku 2020 v porovnaní s predchádzajú-
cim obdobím mierne klesol (obr. 9). Celkový objem NT spôsobený pôvodcami hubových ochorení 
dosiahol 154,5 tis. m3. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k nárastu NT u listnatých dre-
vín. Pokiaľ ešte v rokoch 2018 a 209 presahoval podiel 80 a ž 85 %, v minulom roku poklesol na nece-
lých 68 % a to najmä vplyvom odumierania porastov so zastúpením jaseňa. Výskyt hubových ochore-
ní je výrazným spôsobom ovplyvňovaný klimatickými podmienkami. Zmenené klimatické podmien-
ky, najmä nárast stresových faktorov, ako je sucho a extrémne teploty znižujú odolnosť drevín, čím do-
chádza k nárastu patogenity niektorých druhov hubových patogénov, ktoré na našom území v nedáv-
nej minulosti nespôsobovali významné škody. K najvýraznejšiemu vzostupu objemu NT došlo po su-
chých a teplých rokoch začiatkom tohto storočia, čo sa prejavilo na odumieraní smrekových poras-
tov v dôsledku nárastu patogénneho pôsobenia podpňoviek, ktoré pokračuje doposiaľ aj keď v men-
ších objemoch. 

Taktiež aj v roku 2021 dochádza k opätovnému poškodzovaniu smrekových porastov nielen ná-
sledkom pôsobenia podkôrneho hmyzu, ale aj podpňoviek. Vzhľadom na pretrvávajúci vlahový deficit 
budú najviac ohrozené oblasti Kysúc, Oravy, Tatier, Liptovskej kotliny, Magury, Spiša a Slovenského 
rudohoria. Problémy možno očakávať nielen v predrubných a rubných porastoch, ale aj vo výsadbách 
a mladinách, kde často dochádza k napádaniu nielen podkôrnym hmyzom ale aj hubovými patogén-
mi, najmä podpňovkami.

Medzi najvýznamnejšie skupiny patogénov podieľajúcich sa na tomto stave patria koreňové para-
zitické huby, najmä podpňovka smreková (Armillaria ostoyae) a ochorenia s tracheomykóznymi prí-
znakmi. Tým, že pôvodcovia tracheomykóznych ochorení atakujú cievny systém hostiteľa, vytvára-
jú si možnosť sústavného a dlhodobého negatívneho pôsobenia na drevinu, pričom samotné prízna-
ky môžu byť viditeľné až po určitom čase. Pôvodcami takýchto tracheomykóznych ochorení sú zástup-

Obrázok 7. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2019
Figure 7. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2019.

Obrázok 8. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2020
Figure 8. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2020.
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covia rodu Ophiostoma a ich konídiové štádiá patriace do viacerých rodov. Z terénnych šetrení v mla-
dinách zaznamenávame najmä  prítomnosť húb Brunchorstia pinea a Verticillium albo – atrum, ktoré 
sa vyskytujú najmä v terminálnych pupeňoch, ako aj v dvoj a trojročných praslenoch pod terminálmi. 
Napadnuté smreky uvedenými hubami majú často už odumretý vrcholec, pri pohľade z diaľky sú vidi-
teľné príznaky ako pri napadnutí lykožrútom lesklým (Pityogenes chalcographus).

V mnohých oblastiach pretrváva chradnutia a odumierania jaseňa v dôsledku rozširovania pato-
génnej huby Hymenoscyphus fraxineus (anamorfné štádium Chalara fraxinea). Najintenzívnejšie prí-
znaky odumierania zaznamenávame v oblastiach juhozápadného a juhovýchodného Slovenska. Naj-
výraznejšie príznaky odumierania jaseňa možno očakávať v oblasti západného Slovenska OZ Levi-
ce (LS Podhájska, Nitra, Gabčíkovo), OZ Kriváň, OZ Rožňava, ML Košice, OZ Prešov, OZ Sobran-
ce OZ Čierny Balog. a pod. Pri vykonávaní ochranných a obranných opatrení odporúčame postupovať 
v zmysle „Usmernenia Lesníckej ochranárskej služby k chronickému hynutiu jaseňov“, ktorý je uve-
dený na stránke www.los.sk. 

Najmä v oblasti Slovenského rudohoria, Magury, Vihorlatu a pod. dochádza v mladinách k výskytu 
húb Neonectria sp., spôsobujúcich nekrotické ochorenia kôry. V predchádzajúcich rokoch dochádza-
lo k chradnutiu porastov so zastúpením gaštana jedlého v dôsledku napadnutia hubou Cryphonectria 
parasitica. V najbližších rokoch odporúčame venovať tomuto ochoreniu opätovnú pozornosť, nakoľ-
ko pôvodca ochorenia môže prechádzať z gaštana jedlého aj na duby. Medzi najviac ohrozené oblasti 
možno zaradiť oblasť západného a stredného Slovenska, okresy: Pezinok, Nové Zámky, Nitra, Topoľ-
čany, Zlaté Moravce, Veľký Krtíš.

Odumieranie borovicových porastov následkom napadnutia hubami Cenangium ferruginosum 
a Gremmeniella abietina pretrváva aj v tomto roku. Vzhľadom na pretrvávajúci vlahový deficit možno 
očakávať nárast výskytu „červenej sypavky“ (Dothistroma pini), ako aj príznaky poškodzovania po-
rastov hubou Sphaeropsis sapinea, najmä v oblasti Nového Mesta nad Váhom, Trenčína, Nitry, Par-
tizánskeho, Zlatých Moraviec, Žiaru nad Hronom, Detvy, Lučenca, Rimavskej Soboty, Rožňavy, Ko-
šíc atď. Na jar tohto roku sme po dlhšom období zaznamenali zvýšený výskyt sypaviek rodu Lophoder-
mium na boroviciach na takmer celom území Slovenska. 

V oblasti Trenčianskeho kraja očakávame nárast poškodzovanie javorov hubou Cryptostroma cor-
ticale, ktorá produkuje alergénne spóry. Okrem uvedeného druhu sa na chradnutí javorov podieľa aj 
huba Prosthecium pyriforme (syn. Stegonosporium pyriforme). Okrem toho boli zistené huby rodu Fu-
sarium a Phomopsis. 

Obrázok 9. Vývoj spracovanej náhodnej ťažby poškodenej fytopatogénnymi organizmami
Figure 9. Processed incidental felling due to phytopathogenic organisms.
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OSTATNé BIOTICKé ČINITELE V LESOCH SLOVENSKA 
V ROKU 2020 
Andrej Gubka • Marcel Dubec

Gubka, A., Dubec, M.: Other biotic pest agents in Slovak forests in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 
238–240.
Abstract: In 2020, we recorded 12 916 m3 of wood damaged by other biotic pests. From this volume were 
5 374 m3 damaged in Košice region. Coniferous stands were more significantly damaged than deciduous. 
From conifers fir trees and from deciduous trees ash trees were the most frequently damaged.
Key words: other biotic pests; game damages 

Vykázaný stav za rok 2020

Ostatné biotické škodlivé činitele boli v roku 2020 evidované v množstve 12 916 m3. Pokračuje tak vý-
znamný pokles oproti rokom 2018, kedy bolo evidované najväčšie množstvo hmoty poškodenej inými 
biotickými činiteľmi (29 020 m3) a 2019 (19 734 m3). Od roku 2012, kedy sa začala evidencia vykazo-
vať podľa metodiky vyhlášky 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, sa tak jedná o tretie naj-
nižšie poškodenie v tejto kategórii (menej bolo v rokoch 2012 a 2013). Najviac sú poškodzované ihlič-
naté porasty (8 973 m3) z toho jedľa v objeme 5 658 m3, Borovica 1 880 m3 a smrek 1 368 m3. V men-
šej miere boli poškodené listnaté porasty (3 943 m3). Najpoškodzovanejšími drevinami boli jaseň
(1 946 m3) a buk (1 571 m3).

Podobne ako v minulých rokoch je toto poškodenie najčastejšie vykazované v Košickom kraji 
(5 374 m3), z čoho len v časti Košice-okolie bolo vykázaných 5 277 m3. V menšej miere sú škody vyka-
zované aj v Trenčianskom kraji (2 164 m3), pričom v okrese Trenčín bolo evidovaných 1 211 m3. Po-
dobný objem ako v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji a to v objeme 2 035 m3. 
Takmer polovica z tohto objemu bola vykázaná v okrese Humenné (930 m3). 

Vzhľadom na vysoké poškodenie niektorých drevín predpokladáme, že do kategórie ostatných bio-
tických škodlivých činiteľov mohli byť zaevidované škody spôsobené lykožrútom bukovým (Taphrory-
chus bicolor), ktorého stále častejšie zaznamenávame v bukových porastoch. Na jaseni sa jedná s vyso-
kou pravdepodobnosťou o faktory spôsobujúce hynutie jaseňov ako je čiašočka bledá (Hymenoscyphus 
fraxineus) a lykokaz jaseňový (Hylesinus fraxini). Na ihličnatých drevinách sa pravdepodobne jedná 
o rôzne druhy podkôrneho hmyzu alebo hubových patogénov). Aj keď boli v roku 2020 škody zverou 
vykázané v objeme 1 402 m3, predpokladáme, že poškodenie zverou v porastoch môže byť významne 
vyššie ako je vykazované.

Tabuľka 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného ostatnými biotickými činiteľmi v roku 2020 podľa činiteľov
Table 1. Volume of accidental felling of wood damaged by other biotic factors in 2020 by factors.

Ostatné biotické činitele Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Hlodavce 0 3 3
Iné biotické 8 656 2 855 11 511
Obhryz a lúpanie zverou 317 1 085 1 402
Spolu 8 973 3 943 12 916
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Tabuľka 2. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného ostatnými biotickými činiteľmi v roku 2020 podľa rodov 
drevín
Table 2. Volume of accidental felling of wood damaged by other biotic factors in 2020 by tree genera.

Skupina drevín a rody drevín Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Listnaté 3 943
Agát 7
Buk 1 571
Čerešňa 1
Dub 359
Hrab 36
Jaseň 1 946
Javor 10
Topoľ 12
Vŕba 1
Ihličnaté 8 973
Borovica 1 880
Jedľa 5 658
Smrek 1 368
Smrekovec 67
Spolu 12 916

Tabuľka 3. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného ostatnými biotickými činiteľmi v roku 2020 podľa krajov
Table 3. Volume of accidental felling of wood damaged by other biotic factors in 2020 by region.

Kraje Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Banskobystrický 217 268 485
Bratislavský 0 270 270
Košický 5 013 361 5 374
Nitriansky 0 3 3
Prešovský 1 609 426 2 035
Trenčiansky 1 588 576 2 164
Trnavský 25 1 087 1 112
Žilinský 521 952 1 473
Spolu 8 973 3 943 12 916

Tabuľka 4. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného ostatnými biotickými činiteľmi v roku 2020 podľa okresov 
Table 4. Volume of accidental felling of wood damaged by other biotic factors in 2020 by districts

Okresy Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Košice-okolie 5 010 267 5 277
Trenčín 1 211 0 1 211
Humenné 917 13 930
Trnava 25 874 899
Turčianske Teplice 0 663 663
Bytča 325 216 541
Bánovce nad Bebravou 239 249 488
Svidník 51 343 394
Bardejov 329 26 355
Zvolen 197 141 338
Prievidza 0 311 311
Malacky 0 270 270
Senica 0 213 213
Stará Ľubovňa 200 0 200
Liptovský Mikuláš 124 51 175
Partizánske 138 16 154
Žiar nad Hronom 0 127 127
Sabinov 112 0 112
Trebišov 0 50 50
Gelnica 0 44 44
Martin 20 20 40
Žilina 40 0 40
Snina 0 35 35
Banská Bystrica 20 0 20
Čadca 12 2 14
Stropkov 0 5 5
Poprad 0 4 4
Spišská Nová Ves 3 0 3
Šaľa 0 3 3
2020 8 973 3 943 12 916

Prognóza vývoja ostatných biotických činiteľov

V roku 2020 evidujeme už druhý rok po sebe významný pokles vykazovania škôd spôsobených ostat-
nými biotickými škodlivými činiteľmi. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2020 sme zaznamenali tre-
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tí najnižší poškodený objem hmoty zaradenej do tejto kategórie, neočakávame v nasledujúcom roku 
ďalší významný pokles, skôr stabilizáciu alebo mierne zvýšenie objemu drevnej hmoty napadnutej iný-
mi biotickými škodlivými činiteľmi. 

Obrázok 1. Vývoj poškodenia lesných porastov ostatnými biotickými činiteľmi
Figure 1. Development of damage in forest stands by other biotic pests.

Poďakovanie

Práca vznikla vďaka finančnej podpore v rámci projektov APVV-0707-12, APVV-14-0567, APVV-15-0531, APVV-
15-0348, APVV-19-0116 a APVV-19-0119 financovaných agentúrou APVV a projektu “SLOVLES“ – projekt fi-
nancovaný z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301). A tiež vďaka projektu „Zvyšovanie úrovne ochra-
ny kritickej infraštruktúry – výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód boja so škodcami lesa na území 
v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.,“ ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva obra-
ny Slovenskej republiky.

Adresa:

Ing. Andrej Gubka, PhD., Ing. Marcel Dubec
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesnícka ochranárska služba, 
Lesnícka 11, 969 01  Banská Štiavnica
e–mail: andrej.gubka@nlcsk.org, marcel.dubec@nlcsk.org



ANTROPOGéNNE ŠKODLIVé ČINITELE V LESOCH SLOVENSKA 
V ROKU 2020
Valéria Longauerová

Longauerová, V.: Anthropogenic pest agents in Slovak forests in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 241–
246.
Abstract: Human activities contribute to varying degrees, directly or indirectly, to forest damage. In par-
ticular, activities resulting in immissions, fires, theft of wood, tourism, grazing, crop harvesting, misuse of 
pesticides, etc. have a negative impact on the forest. In 2020, anthropogenic harmful factors damaged were 
recorded on 11,435 m3 of wood mass. Compared to 2019 (20,331 m3), this is a significant decrease. We have 
been following a declining trend in the last decade. The most damaged wood mass is due to the effect of im-
missions 51% (4,451 m3), wood theft 39% (4,451 m3), fires 2% (179 m3) and other anthropogenic factors 8% 
(88 m3). %. From woods, mostly coniferous woods with a share of 68% and deciduous woods with a share of 
32% of already processed calamitous wood are damaged. The most affected regions were the Banská Bystri-
ca, Košice and Prešov regions. Of the districts, the highest share of mining due to anthropogenic factors was 
recorded in Spišská Nová Ves and Gelnica.
Key words: antropogenic pest agent; immissions; forest fire; hiking, grazing 

Ľudské aktivity sa rôznou mierou podieľajú priamo či nepriamo na poškodzovaní lesa. Negatívny do-
pad na les majú najmä činnosti výsledkom ktorých sú imisie, požiare, krádeže dreva, turistika, pastva, 
zber plodín, nesprávne použitie pesticídov atď. V roku 2020 antropogénne škodlivé činitele boli evido-
vané na 11 435 m3 drevnej hmoty. Oproti roku 2019 (20 331 m3 ) je to výrazný pokles. Klesajúci cha-
rakter zaznamenávame v poslednom desaťročí. Najviac poškodenej drevnej hmoty je v dôsledku pô-
sobenia imisii 51 % (4 451 m3), ďalej krádeže dreva 39 % (4 451 m3), požiare 2 % (179 m3 ) a iné antro-
pogénne činitele 8 % (88 m3 ). Z drevín sú poškodzované prevažne ihličnaté dreviny s podielom 67 % 
a minimálne listnaté dreviny s podielom 33 % s už spracovaného kalamitného dreva. Z krajov boli naj-
viac postihnuté Banskobystrický, Košický, Prešovský kraj. Z okresov sa najvyšší podiel ťažby v dôsled-
ku antropogénnych činiteľov evidoval v Spišskej Novej Vsi a Gelnici.

Imisie

Poškodenie imisiami má už dlhodobo klesajúci charakter a drží sa pod priemerom spôsobovaných 
škôd. Negatívnym dôsledkom vplyvu imisií v lesoch je však zakyslenie pôd z minulosti, ktoré doteraz 
spôsobuje blokovanie niektorých prvkov a živín v pôde a tým nedostatočnú výživu a stres drevín, ktoré 
sú potom náchylnejšie na hubové ochorenia a hmyzích škodcov. V roku 2020 bolo imisiami poškode-
ných 5 811 m3 drevnej hmoty. Oproti roku 2019 poškodenie výrazne pokleslo (r. 2019/12 852 m3 drev-
nej hmoty). Z roku 2020 ostala ešte nespracovaná kalamita v objeme 995 m3 drevnej hmoty, čo spo-
malilo spracovávanie imisnej kalamitnej hmoty počas roka a k 31. 12. ostáva spracovať 1 304 m3 drev-
nej hmoty. Náchylnou drevinou na poškodenie imisiami je najmä smrek a jedľa. Z okresov sú najviac 
postihnuté Košický, Prešovský a Žilinský kraj.
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odcudzenie dreva

V roku 2020 bolo podľa evidencie odcudzených 4 451 m3 drevnej hmoty čo je podobný objem ako 
v roku 2019 (4 243 m3). Evidencia odcudzenej drevnej hmoty je problematická a môžeme predpokla-
dať že čiastočne aj podhodnotená.

lesné požiare

V roku 2020 podľa evidencie Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR 
(PTEU) bolo evidovaných 221 lesných požiarov s celkovou zhorenou plochou 477,18 ha. Škody spô-
sobené lesnými požiarmi boli vyčíslené na 574 550 €. Oproti roku 2019 je počet požiarov mierne vyš-
ší (2019/210), celková zhorená plocha je tiež mierne vyššia (2019/462,17 ha), celková vyčíslená ško-
da je oproti roku 2019 výrazne nižšia (2019/1 123 055 €). Pri lesných požiaroch bola jedna osoba zra-
nená a jedna usmrtená.

Najviac požiarov v minulom roku bolo evidovaných v okresoch Spišská Nová Ves (30), Žilina (14), 
Čadca (12), Kežmarok (11). Najviac plôch poškodených požiarmi bolo evidovaných v okresoch Spiš-
ská Nová Ves ( 123,82 ha), Čadca (89,6 ha), Humenné (61,31 ha), Rimavská Sobota (41,53 ha). Naj-
väčšie škody spôsobili lesné požiare v okresoch Čadca (206 525 €), Humenné (74 535 €), Poprad 
(50 625 €), Kežmarok (41 065 €). Najčastejšou príčinou lesných požiarov bolo vypaľovanie trávy 
a suchých porastov (39), nezistená príčina (36), iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých (29) zaklada-
nie ohňov v prírode (29). Najčastejšie v lesoch horelo v mesiacoch apríl (135), marec (25), máj (20), 
február (12). Podrobnejšie informácie sú uvedené v tabuľkách.

Tabuľka 1. Antropogénne škodlivé činitele v roku 2020
Table 1. Anthropogenic harmful factors in 2020.

Antropogénne činitele Objem poškodenej drevnej hmoty [m3]
počiatočný stav k 1. 1. 2020 nárast za rok 2020 spracovaná v roku 2020 nespracovaná k 31. 12. 2020

Imisie 995 5 811 5 502 1 304
Odcudzenie dreva 0 4 451 4 451 0
Požiare 264 179 399 44
Iné antropogénne 88 994 995 87
Spolu 1 347 11 435 11 347 1 435

Tabuľka 2. Antropogénne škodlivé činitele podľa skupín drevín v roku 2020
Table 2. Anthropogenic harmful factors by groups of woody plants in 2020.

Dreviny Objem poškodenej drevnej hmoty [m3]
počiatočný stav k 1. 1. 2020 nárast za rok 2020 spracovaná v roku 2020 nespracovaná k 31. 12. 2020

Ihličnaté 1 125 7 729 7 587 1 267
Listnaté 222 3 706 3 760 168
Spolu 1 347 11 435 11 347 1 435

Tabuľka 3. Antropogénne činitele podľa rodov drevín v roku 2020
Table 3. Anthropogenic factors by tree genera in 2020.

Skupina drevín a rody drevín Náhodná vykonaná ťažba, [m3]
Listnaté 6 059
Agát 207
Breza 193
Buk 1 621
Čerešňa 44
Dub 959
Hrab 421
Jaseň 246
Javor 31
Jedľa 2 299
Jelša 10
Lipa 16
Vŕba 12
Ihličnaté 5 288
Borovica 432
Smrek 4 798
Smrekovec 58
Spolu 11 347

V tejto tabuľke je jedľa uvedená medzi listnatými drevinami. 
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Tabuľka 4. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného antropogénnymi činiteľmi v roku 2020 podľa krajov
Table 4. Volume of accidental harvesting of wood damaged by anthropogenic factors in 2020 by region.

Kraj Náhodná vykonaná ťažba [m3]
ihličnatá listnatá spolu

Banskobystrický 530 747 1 277
Bratislavský 30 112 142
Košický 3 281 2 024 5 305
Nitriansky 0 64 64
Prešovský 2 195 604 2 799
Trenčiansky 28 66 94
Trnavský 6 87 93
Žilinský 1 517 56 1 573
Spolu 7 587 3 760 11 347

Najrozsiahlejší požiar v roku 2020 bol evidovaný v okolí obce Oščadnica (okres Čadca). Zasiahol 
84,18 ha zmiešaného lesa. Spôsobená škoda bola vyčíslená na 203 670 €, čo bola najvyššia škoda spô-
sobená v roku 2020. Príčina požiaru bola nezistená.

Obrázok 1. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2013
Figure 1. Distribution of sanitary felling caused by antropho-
genic agents in 2013.

Obrázok 2. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2014
Figure 2. Distribution of sanitary felling caused by antropho-
genic agents in 2014.

Obrázok 3. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2015
Figure 3. Distribution of sanitary felling caused by antropho-
genic agents in 2015.

Obrázok 4. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2016
Figure 4. Distribution of sanitary felling caused by antropho-
genic agents in 2016.

Obrázok 5. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2017
Figure 5. Distribution of sanitary felling caused by antropho-
genic agents in 2017.

Obrázok 6. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2018
Figure 6. Distribution of sanitary felling caused by antropho-
genic agents in 2018.
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Tabuľka 5. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného antropogénnymi činiteľmi v roku 2020 podľa okresov
Table 5. Volume of accidental harvesting of wood damaged by anthropogenic factors in 2020 by district.

Okres Náhodná vykonaná ťažba [m3]
ihličnatá listnatá spolu

Spišská Nová Ves 1 147 190 1 337
Gelnica 1 268 32 1 300
Kežmarok 988 10 998
Stará Ľubovňa 858 32 890
Košice-okolie 749 123 872
Sobrance 30 573 603
Kysucké Nové Mesto 577 1 578
Michalovce 0 560 560
Trebišov 45 446 491
Tvrdošín 433 0 433
Revúca 31 363 394
Zvolen 276 16 292
Čadca 232 3 235
Prešov 96 127 223
Medzilaborce 0 200 200
Banská Bystrica 168 5 173
Rimavská Sobota 9 159 168
Žilina 120 46 166
Sabinov 145 19 164
Lučenec 14 145 159
Rožňava 42 100 142
Svidník 72 27 99
Humenné 0 92 92
Malacky 24 62 86
Senica 6 76 82
Nitra 0 64 64
Prievidza 17 38 55
Dolný Kubín 51 0 51
Bardejov 4 45 49
Detva 32 11 43
Pezinok 6 34 40
Námestovo 38 0 38
Vranov nad Topľou 0 37 37
Liptovský Mikuláš 37 0 37
Žiar nad Hronom 0 29 29
Levoča 20 9 29
Bytča 18 3 21
Považská Bystrica 11 4 15
Banská Štiavnica 0 13 13
Poprad 12 0 12
Trenčín 0 12 12
Dunajská Streda 0 11 11
Senec 0 10 10
Turčianske Teplice 8 0 8
Bratislava 0 6 6
Stropkov 0 6 6
Nové Mesto nad Váhom 0 6 6
Púchov 0 6 6
Ružomberok 3 3 6
Krupina 0 5 5
Veľký Krtíš 0 1 1
Piešťany 0 0 0
2020 7 587 3 760 11 347

Obrázok 7. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2019
Figure 7. Distribution of sanitary felling caused by antropho-
genic agents in 2019.

Obrázok 8. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2020
Figure 8. Distribution of sanitary felling caused by antropho-
genic agents in 2020.
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Prevenciu pred vznikom lesných požiarov zabezpečovali vlastníci, správcovia alebo obhospodaro-
vatelia lesa najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle § 6b ods. 1 písm. c) záko-
na č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Prognóza vývoja antropogénnych škodlivých činiteľov

Antropogénne škodlivé činitele majú od roku 2004 klesajúcu tendenciu a na poškodzovaní lesov sa 
podieľajú v menšej miere oproti ostatným škodlivým činiteľom. V nasledujúcom roku preto nepred-
pokladáme ich významnejší nárast. Výraznejšie poškodenie z hľadiska dlhodobého trendu očakáva-
me vplyvom imisií najmä v okresoch Žilina, Košice, Prešov. Lesné požiare vo väčšom počte môžeme 
očakávať najmä v jarnom období v dôsledku vypaľovania trávy a spaľovania zvyškov po ťažbe a v dru-
hej vlne počas leta v turisticky atraktívnych oblastiach a v porastoch  nespracovanou kalamitou. Pre-
ventívne opatrenia by sa mali sústreďovať najmä do oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia 
požiarom, ktoré sú taxatívne stanovené vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 
Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa v znení neskorších predpisov.

Obrázok 9. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej antropogénnymi škodlivými činiteľmi
Figure 9. Development of performed random mining caused by anthropogenic harmful factors.

Tabuľka 6. Počet požiarov lesných porastov, výška škôd a počet usmrtených a zranených osôb v období rokov 1999 – 2020 
na území Slovenska
Table 6. Number of forest fires, amount of damage and number of killed and injured persons in the period 1999–2020 in 
Slovakia.

Rok Počet požiarov 
[ks]

Celková plocha poškodená požiarmi 
[ha]

Priama škoda 
[€]

Usmrtení 
[ks]

Zranení 
[ks]

1999 426 557 168 803 0 0
2000 824 904 12 784 976 6 7
2001 311 305 237 036 0 6
2002 570 595 577 434 1 2
2003 852 1 567 578 802 0 2
2004 155 150 43 253 0 0
2005 286 528 1 605 630 0 3
2006 237 178 118 360 0 0
2007 463 680 5 245 354 1 5
2008 182 120 55 334 0 2
2009 347 510 709 490 0 1
2010 123 192 346 585 0 0
2011 303 403 577 070 0 0
2012 517 1683 793 860 1 5
2013 233 270 270 230 0 1
2014 153 191 142 445 1 1
2015 242 353 367 370 0 1
2016 136 175 96 665 0 1
2017 162 297 410 330 0 1
2018 262 248 436 140 1 2
2019 210 462,17 1 123 055 0 2
2020 221 477,15 57 455 1 1
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Tabuľka 7. Vývoj počtu a príčin lesných požiarov na Slovensku 
Table 7. Development of the number and causes of forest fires in Slovakia.
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1999             426
2000             824
2001             311
2002             570
2003 31 280 2 12 3 477 6 780 811 3 38 41 852
2004 8 38 2 0 1 96 1 138 146 1 8 9 155
2005 7 91 0 1 2 163 4 261 268 2 16 18 286
2006 8 22 10 3 2 163 1 201 209 3 25 28 237
2007 11 110 23 2 3 278 0 416 427 6 26 32 459
2008 7 25 19 20 3 81 6 154 161 1 20 21 182
2009 18 51 52 12 7 161 3 286 304 3 40 43 347
2010 6 25 25 5 2 37 0 94 100 2 21 23 123
2011 8 59 21 0 1 222 0 244 252 1 50 51 303
2012 42 135 56 1 7 208 2 409 451 8 58 66 517
2013 33 26 15 7 3 125 1 177 210 4 19 23 233
2014 28 23 17 3  1 65 1 110 138 2 13 15 153 
2015 23 26 21 5 2 110 3 190 294 12 40 52 104
2016 12 21 14 0 1 62 0 110 110 0 26 26 136
2017 11 20 21 0 2 65 0 108 119 10 33 43 162
2018 19 19 37 1 2 119 1 179 198 9 55 64 262
2019 7 25 27 28 3 72 1 156 163 4 43 47 210
2020 18 39 5 1 7 113 2 167 185 0 36 36 221
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ŠKODLIVé ČINITELE V LESNÝCH ŠKôLKACH V ROKU 2020
Valéria Longauerová

Longauerová, V.: Pest agents in forest nurseries in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 247–250.
Abstract: In 2020, the occurrence of harmful factors was recorded in forest nurseries on an area of 5.11 ha 
as in 2019. Although the affected area was the same in 2020, significantly fewer seedlings and seedlings died 
compared to 2019. 67,000 seedlings died as a result of damage (2019 / 461 390 pcs) and in seedlings it was 
76 790 pcs (2019/139 120 pcs).
Key words: forest nurserises; seedlings; plant harmful factor 

V roku 2020 bol v lesných škôlkach evidovaný výskyt škodlivých činiteľov na ploche 5,11 ha rovna-
ko ako v roku 2019. Hoci bola postihnutá plocha rovnaká v roku 2020 uhynulo výrazne menej seme-
náčikov aj sadeníc oproti roku 2019. V dôsledku poškodenia uhynulo 67 000 ks semenáčikov (2019 /  
461 390 ks) a u sadeníc to bolo 76 790 ks (2019 / 139 120 ks).

Na úhyne semenáčikov sa podieľali najmä abiotické škodlivé činitele podielom 79 % čo predsta-
vuje mierny nárast oproti roku 2019 keď spôsobili úhyn 74 % semenáčikov. Z abiotických činite-
ľov sa výraznejšie prejavilo sucho a úpal s podielom 96 %. Biotické škodlivé činitele sa na celkovom 
úhyne podieľali dielom 21 %. Z biotických činiteľov sa najvýraznejšie prejavili huby (213 850 ks) 
a z nich najmä padanie semenáčikov (140 850 ks), vysoký podiel úhynu spôsobila aj burina 
(60 000 ks). Z drevín boli výraznejšie poškodene listnaté druhy 84 % a to najmä buk (1 159 600 ks). 
U ihličnatých druhov bol podiel z celkového počtu uhynutých 16 % a to najmä jedľa (111 000 ks) 
a smrek (74 000 ks).

Tabuľka 1. Poškodenie semenáčikov a sadeníc a výskyt škodlivých činiteľov v roku 2020 
Table 1. Seedling and seedling damage and occurrence of harmful factors in 2020.

Činiteľ Výskyt [m2] Úhyn [ks]
semenáčiky sadenice

Abiotické škodlivé činitele 3 740 1 095 000 33 020
Iné abiotické 1 795 40 000 23 720
Sucho a úpal 1 945 1 055 000 9 300
Biotické škodlivé činitele 83 938 290 850 85 490
Cicavý hmyz 11 100 10 000 5 000
Iný cicavý hmyz 11 100 10 000 5 000
Huby 21 540 213 850 3 700
Hniloby 2 370 23 000 3 500
Hrdze 225 0 0
Iné huby 4 530 50 000 200
Múčnatky 7 500 0 0
Padanie semenáčikov 6 815 140 850 0
Sypavky 100 0 0
Ostatné biotické škodlivé činitele 51 073 67 000 76 790
Burina 48 553 60 000 0
Hlodavce 2 060 7 000 8 300
Iné biotické 460 0 68 490
Škodcovia koreňov a kmienkov 225 0 0
Tvrdoň smrekový 225 0 0
Spolu 87 678 1 385 850 118 510

U sadeníc sa na úhyne podieľali najmä biotické škodlivé činitele s podielom 73 % a abiotické čini-
tele s podielom 27 %. Z biotických činiteľov sa najviac prejavili ostatné biotické činitele (76 790 ks). 
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Z drevín boli viac poškodené ihličnaté dreviny 82 % ako listnaté dreviny 18 %. Z ihličnanov najviac po-
škodenou bola borovica (68 490 ks) u listnáčov to bol buk (19 200 ks).

Obrázok 1. Vývoj výskytu škodlivých činiteľov v lesných škôlkach
Figure 1. Development of the occurrence of harmful factors in forest nurseries.

Najväčšie straty semenáčikov sme evidovali v Prešovskom kraji (1 112 600 ks), najmä v okrese Po-
prad, v Košickom kraji (157 250) v okrese Spišská Nová Ves, ďalej v Žilinskom kraji (41 000) najmä 
v okrese Turčianske Teplice. U sadeníc sme evidovali úhyn najmä v Žilinskom kraji (88 110 ks) v okre-
se Litovský Mikuláš, v Prešovskom kraji v okrese Snina, ďalej v kraji Banskobystrickom v okrese Žar-
novica.

Tabuľka 2. Poškodenie semenáčikov a sadeníc a výskyt škodlivých činiteľov v roku 2020 podľa drevín
Table 2. Damage of seedlings and seedlings and occurrence of harmful factors in 2020 by tree species.

Dreviny Výskyt [m2] Úhyn [ks]
semenáčiky sadenice

Ihličnany 35 237 221 250 98 110
Borovica 918 6 000 68 490
Duglaska 2 2 250 0
Jedľa 8 161 111 000 18 820
Smrek 23 090 74 000 10 800
Smrekovec 3 066 28 000 0
Listnáče 52 441 1 164 600 20 400
Buk 36 691 1 159 600 19 200
Dub 13 250 5 000 1 200
Jaseň 2 500 0 0
Spolu 87 678 1 385 850 118 510

Obrázok 2. Vývoj úhynu semenáčikov v lesných škôlkach
Figure 2. Development of seedling death in forest nurseries. 
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Tabuľka 3. Poškodenie semenáčikov a sadeníc a výskyt škodlivých činiteľov v roku 2020 podľa krajov a okresov
Table 3. Damage of seedlings and seedlings and occurrence of harmful factors in 2020 by regions and districts.

Kraje a okresy Výskyt [m2] Úhyn [ks]
semenáčiky sadenice

Banskobystrický 30 146 75 000 3 000
Banská Bystrica 0 0 0
Brezno 18 696 0 0
Zvolen 4 750 75 000 0
Žarnovica 6 700 0 3 000
Košický 1 409 157 250 0
Košice-okolie 607 58 000 0
Rožňava 2 2 250 0
Spišská Nová Ves 800 97 000 0
Prešovský 53 055 1 112 600 21 500
Poprad 2 875 1 063 600 4 500
Snina 0 0 15 000
Stará Ľubovňa 780 0 0
Vranov nad Topľou 49 400 49 000 2 000
Trenčiansky 145 0 5 900
Považská Bystrica 145 0 1 300
Trenčín 0 0 4 600
Žilinský 2 923 41 000 88 110
Liptovský Mikuláš 2 573 0 73 110
Martin 150 6 000 3 500
Ružomberok 0 0 11 300
Turčianske Teplice 0 33 000 200
Tvrdošín 200 0 0
Žilina 0 2 000 0
Spolu 87 678 1 385 850 118 510

Obrázok 3. Vývoj úhynu sadeníc v lesných škôlkach
Figure 3. Development of seedling death in forest nurseries.

Prognóza vývoja škodlivých činiteľov v lesných škôlkach

Vplyv škodlivých činiteľov na zdravotný stav a úhyn semenáčikov a sadeníc zásadne podmieňuje prie-
beh počasia počas roka. Priamo podmieňuje výskyt a početnosť abiotických škodlivých činiteľov, ale aj 
húb hmyzu. Vzhľadom na výrazné výkyvy počasia počas vegetačnej sezóny môžeme očakávať ich čas-
tejší výskyt, pričom je dôležité zachyť začiatok výskytu škodlivých činiteľov. Nepriaznivé pôsobenie 
sa dá znížiť aktívnym používaním závlah, tienenia, cielenej aplikácie pesticídnych látok a využívaním 
kvalitných zdrojov reprodukčného materiálu.



250 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2021

Longauerová, V. / APOL, 2021, 2, 247–250

Poďakovanie

Práca vznikla vďaka finančnej podpore v rámci projektov APVV-19-0601 ForAdapt – financovaný agentúrou 
APVV a projektu “SLOVLES“ – projekt financovaný z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301). Táto pu-
blikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Centrum 
excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva; (kód ITMS: 313011S735), spolufinancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Adresa:

Ing. Valéria Longauerová, PhD.
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01  Zvolen
e–mail: valeria.longauerova@nlcsk.org



ZDRAVOTNÝ STAV LESOV V KRAJOCH SLOVENSKA 
V ROKU 2020
Andrej Kunca

Kunca, A.: Forest health in Slovakia by regions in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 251–253.
Abstract: The average sanitary felling per one region in 2019 was 644 thousands m3, that is by 71 thousands m3

less than in 2018. Two regions exceeded this level, Žilinský region with 2,66 mil. m3 and Banskobystrický re-
gion with 0,91 mil. m3. In comparison to 14 years long average at the level of 418 thousands m3, three region 
exceeded it (besides Žilinský and Banskobystrický region also Prešovský region with 0,53 mil. m3.
Key words: sanitary felling; pest agents; regions; damages

Náhodná vykonaná ťažba v roku 2020 bola 3,53 mil. m3. Priemerná náhodná ťažba na 1 kraj bola
441 tis. m3. Nad týmto priemerom boli 2 kraje a to Žilinský (1,70 mil. m3) a Banskobystrický
(0,75 mil. m3). Ostatné kraje dosahovali náhodnú vykonanú ťažbu od 0,03 mil. m3 v Nitrianskom kra-
ji až po 0,33 mil. m3 v Prešovskom kraji.

Obrázok 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby v jednotlivých krajoch v roku 2020
Figure 1. The volume of sanitary felling by regions in 2020.

Od roku 1996 do 2020 (n = 25 rokov) bolo náhodnou vykonanou ťažbou spracovaných 
94,41 mil. m3. Priemerná NVŤ na 1 rok za toto 25 ročné obdobie je tak 3,77 mil. m3. Priemerná NVŤ 
na 1 kraj je 11,80 mil. m3. Priemerná NVŤ na 1 kraj (n = 8) a 1 rok (n = 25) je 472 tis. m3.

Priemerná náhodná vykonaná ťažba za 25 rokov (1996 – 2020), ktorý je na úrovni 472 tis. m3, bola 
v 4 krajoch nad týmto dlhodobým priemerom: v Žilinskom kraji (1,30 mil. m3), Banskobystrickom 
(0,89 mil. m3), Prešovskom (0,71 mil. m3) a Košickom kraji (0,48 mil. m3). V ostatných 4 krajoch sa 
priemerná NVŤ na 1 rok pohybovala v rozmedzí 49 tis. m3 (Trnavský kraj) až 179 tis. m3 (Trenčian-
sky kraj). 
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Obrázok 2. Objem vykonanej náhodnej ťažby v jednotlivých krajoch spolu za 25 rokov (1996 – 2020)
Figure 2. The volume of sanitary felling by regions in 2020.

V relatívnom vyjadrení bola náhodná vykonaná ťažba v roku 2020 za celé Slovensko 46,3 %. Nad 
touto hranicou bola náhodná ťažba v Žilinskom kraji (81,6 %), Bratislavskom (47,3 %) a Trnavskom 
kraji (47,1 %). V ostatných krajoch sa relatívna náhodná vykonaná ťažba pohybovala od 41,7 % (Ban-
skobystrický kraj) po 8,9 % (Nitriansky kraj). 

Podiel ihličnatej hmoty na NVŤ bol v roku 2020 až 88,6 %. V Žilinskom kraji išlo až z 98,3 % o ih-
ličnatú náhodnú vykonanú ťažbu a len 1,7 % sa podieľali listnaté dreviny. Hlavným škodlivým činite-
ľom tu bol lykožrút smrekový, ktorý je kalamitne premnožený na smreku. V Banskobystrickom kraji 
bol podiel ihličnatej náhodnej vykonanej ťažby 87,4 % a v Bratislavskom kraji 84,9 %. Relatívne vyso-
ký podiel listnatej hmoty na NVŤ bol v Nitrianskom kraji (84,6 %), objemovo to však predstavuje len 
23,9 tis. m3 listnáčov.

Tabuľka 1. Štruktúra náhodných vykonaných ťažieb podľa krajov v roku 2020
Table 1. Structure of sanitary felling by regions in 2020.

Kraje
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej 
na celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny Spolu

Banskobystrický 659 756 94 714 754 470 41,7 % 841 850 966 271 1 808 121
Bratislavský 109 380 19 382 128 762 47,3 % 124 980 147 230 272 210
Košický 167 354 60 008 227 362 26,1 % 300 111 571 917 872 028
Nitriansky 4 361 23 980 28 341 8,9 % 17 482 299 331 316 813
Prešovský 269 625 65 394 335 019 25,8 % 473 258 824 973 1 298 231
Trenčiansky 168 483 74 852 243 335 33,1 % 290 393 445 146 735 539
Trnavský 78 176 35 411 113 587 47,1 % 83 280 157 659 240 939
Žilinský 1 674 484 28 659 1 703 143 81,6 % 2 000 700 87 302 2 088 002
Spolu 3 131 619 402 400 3 534 019 46,3 % 4 132 054 3 499 829 7 631 883

Prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v krajoch 

Predpokladáme, že v Žilinskom kraji budú dominovať vysoké náhodné ťažby aj nasledujúcich 1 – 5 ro-
kov. Ide o región, kde smrek dominuje a zmena drevinového zloženia je cez náhodnú ťažbu urýchle-
ná oproti plánovanej obnove porastov. O niečo miernejší dopad predčasnej zmeny drevinového zlože-
nia vynútenej škodlivými činiteľmi v ihličnatých porastoch je v Banskobystrickom, Prešovskom a Ko-
šickom kraji. 

Je zrejmé, že v listnatých regiónoch je náhodná ťažba podpriemerná a len v Nitrianskom kraji je 
listnatej náhodnej ťažby viac ako ihličnatej. Súčasný stav je vlastne veľmi podobný predchádzajúcim 
rokom, a podobné objemy a relatívne podiely očakávame aj v najbližších 1 – 5 rokoch.

Okrem drevinového zloženia významnej na náhodnú vykonanú ťažbu vplývajú aj obmedzenia pre 
jej vykonanie včas a dôsledne. Tých obmedzení je veľmi veľa v Prešovskom a Banskobystrickom kra-
ji a s rozširovaním nových území do siete NASTURA 2000, ako aj s rozširovaním bezzásahu v národ-
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ných parkoch sa situácia bude iba zhoršovať. Zanedbaná hygiena v konečnom dôsledku bude nepriaz-
nivo pôsobiť na zdravotný stav aj listnatých drevín!
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ZDRAVOTNÝ STAV LESOV V ROKU 2020 
V BRATISLAVSKOM KRAJI
Valéria Longauerová

Longauerová, V.: Forest health in Bratislava region in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 254–257.
Abstract: In 2020, a total of 272,210 m3 of wood was harvested in the Bratislava region. The largest share 
of total harvesting for several years in a row has been recorded in the districts of Malacky 72% and Pezinok 
22%. Within the Bratislava region, incidental extractions accounted for 47% last year (128,762 m3). The 
total harvesting was dominated by deciduous trees 147,230 m3, slightly lower were coniferous trees with 
a volume of 124,980 m3 of wood mass. In the districts, incidental mining was recorded mainly in Malacky 
(57.4%) and Senec (51.3%).
Key words: forest helth; Bratislava; biotic agents; abiotic agents 

V roku 2020 sa v Bratislavskom kraji vyťažilo celkovo 272 210 m3 dreva, Najväčší podiel celkovej ťažby 
už niekoľko rokov po sebe evidujeme v okresoch Malacky 72 % a Pezinok 22 %. V rámci Bratislavského 
kraja náhodné ťažby tvorili v minulom roku 47 %, (128 762 m3). V celkovej ťažbe dominovali listnaté 
dreviny 147 230 m3 niečo nižšie boli ihličnaté dreviny s objemom 124 980 m3 drevnej hmoty. V okre-
soch sa náhodné ťažby evidovali najmä v Malackách (57,4 %) a Senci (51,3 %). 

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Bratislavského kraja v roku 2020
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Bratislava Region in 2020.

Činitele Dreviny [m3]
ihličnaté listnaté spolu

Abiotické škodlivé činitele 31 058 17 318 48 376
Abiotické činitele 31 058 17 318 48 376
Sucho a úpal 27 050 5 440 32 490
Vietor 4 008 11 878 15 886
Antropogénne škodlivé činitele 30 112 142
Antropogénne činitele 30 112 142
Iné antropogénne 0 3 3
Odcudzenie dreva 24 75 99
Požiare 6 34 40
Biotické škodlivé činitele 78 292 1 952 80 244
Huby 0 696 696
Hniloby 0 217 217
Rakovina a nekróza kôry 0 66 66
Tracheomykózy 0 413 413
Listožravý hmyz 0 284 284
Iný listožravý hmyz 0 170 170
Mníška veľkohlavá 0 114 114
Ostatné biotické škodlivé činitele 0 270 270
Iné biotické 0 270 270
Podkôrny hmyz 78 292 702 78 994
Iný podkôrny hmyz 6 683 689
Lykožrút lesklý 127 0 127
Lykožrút smrekový 6 415 0 6 415
Podkôrnik dubový 0 19 19
Podkôrnikové na borovici 71 744 0 71 744
Spolu 109 380 19 382 128 762
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Obrázok 1. Podiel jednotlivých skupín škodlivých činiteľov na náhodnej vykonanej ťažbe v Bratislavskom kraji v roku 2020
Figure 1. Share of individual groups of harmful factors in accidental mining in the Bratislava Region in 2020.

Najvyšší podiel na výške náhodnej ťažby v roku 2020 v Bratislavskom kraji mali biotické škodlivé 
činitele s podielom 62 %, ktoré poškodili drevnú hmotu v objeme 80 244 m3, oproti roku 2019 je to vý-
razný pokles (2019/129 979 m3. Podobne ako v roku 2019 ihličnaté dreviny tvorili až 98 % poškodenej 
drevnej hmoty. Z biotických činiteľov sa najvýraznejšie prejavili podkôrny hmyz 78 994 m3 a podobne 
ako v minulom roku to boli najmä podkôrnikovité na borovici 71 744 m3.

Abiotické škodlivé činitele prispeli podielom 37,8 % k výške náhodných ťažieb. Z abiotických čini-
teľov sa najvýraznejšie prejavili sucho a úpal s objemom 32 4920 m3 najmä na ihličnatých drevinách. 
Vietor poškodili 15 886 m3 drevnej hmoty.

Antropogénne škodlivé činitele v roku 2020 v Bratislavskom kraji len v objeme 0,2 % a to najmä od-
cudzenie dreva 99 m3 a požiare 40 m3. Škody antropogénnymi činiteľmi boli evidované v podobnom 
objeme aj minulý rok.

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2020 podľa okresov Bratislavského kraja
Table 2. Volume of random and total extraction in 2020 by districts of the Bratislava Region.

Okresy
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej 
na celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu

Bratislava 716 2 641 3 357 25,9 % 887 12 066 12 953
Malacky 105 460 7 412 112 872 57,4 % 117 751 79 000 196 751
Pezinok 3 204 8 754 11 958 19,5 % 6 338 55 047 61 385
Senec 0 575 575 51,3 % 4 1 117 1 121
Spolu 109 380 19 382 128 762 47,3 % 124 980 147 230 272 210

Obrázok 2. Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Bratislavskom kraji podľa okresov v roku 2020
Figure 2. Share of random mining in total mining in the Bratislava Region by district in 2020.
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Obrázok 3. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Bratislavskom kraji
Figure 3. Development of the share of random mining in total mining in the Bratislava Region.

Obrázok 4. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Bratislavskom kraji 
Figure 4. Development of random harvesting caused by bark beetles and wood-destroying insects in the Bratislava region.

Prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v bratislavskom kraji 

Predpokladáme, že celkový objem náhodnej ťažby v Bratislavskom kraji zostane v roku 2021 približ-
ne na rovnakej úrovni ako v roku 2020, respektíve sa mierne zvýši. Zvýši sa pravdepodobne objem ka-
lamitnej ťažby z dôvodu podkôrneho hmyzu ako následok teplých a suchých rokov posledného obdo-
bia. Bude pretrvávať zhoršený zdravotný stav borovicových porastov, ktoré sú stále pod zvýšeným tla-
kom sucha a podkôrnych druhov hmyzu. Je preto potrebné zabezpečiť intenzívnejšiu starostlivosť na-
jmä o porasty borovice lesnej, kde možno predpokladať intenzívnejší nárast hynúcich stromov, najmä 
následkom postupného premnoženia podkôrneho hmyzu. Taktiež je tu stále zvýšené nebezpečenstvo 
požiarov, najmä na územiach so suchou drevnou hmotou po nespracovaných kalamitách.
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ZDRAVOTNÝ STAV LESOV V ROKU 2020 
V TRNAVSKOM KRAJI
Slavomír Rell

Rell, S.: Forest health in Trnava region in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 258–261.
Abstract: The total felling in 2020 in Trnava region reached the volume of 240.9 thousand m3, of which sani-
tary felling was 113,6 thousand m3 of wood mass. It was mostly in the district of Senica (49.4 thousand m3). 
The highest share of sanitary felling was due to a pine bark beetles (50.9 thousand m3), especially in Záhorie 
region. Of the abiotic factors, drought and sunburn had the highest share (38 thousand m3). The mass infes-
ted with pathogenic fungi increased almost 2 times in comparison to previous year. In 2021, the situation is 
expected to deteriorate after a prolonged drought with higher temperatures.
Key words: sanitary felling; harmful agents; bark beetles; windthrow; pathogenic fungi

V roku 2020 celková ťažba v Trnavskom kraji dosiahla 240,9 tis. m3 drevnej hmoty. Z toho náhodná 
vykonaná ťažba predstavovala 113,6 tis. m3, čo predstavuje 47 % celkovej ťažby. Z náhodnej vykona-
nej ťažby tvorili ihličnany 69 %, čo je 78 tis. m3 a listnáče 31 % čo predstavuje 35 tis. m3. Výška náhod-
nej ťažby pri porovnaní s rokom 2019 (150 tis. m3) mierne klesla.

Najviac náhodných ťažieb bolo evidovaných v okresoch Senica (49,4 tis. m3) a Skalica
(36,2 tis. m3).

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Trnavského kraja v roku 2020
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Trnava region in 2020.

Činitele Dreviny [m3]
ihličnaté listnaté spolu

Abiotické škodlivé činitele 25 869 27 777 53 646
Abiotické činitele 25 869 27 777 53 646
Iné abiotické 5 10 15
Sucho a úpal 25 202 15 421 40 623
Vietor 662 12 346 13 008
Antropogénne škodlivé činitele 6 87 93
Antropogénne činitele 6 87 93
Odcudzenie dreva 6 87 93
Biotické škodlivé činitele 52 301 7 547 59 848
Huby 0 2 272 2 272
Iné huby 0 2 014 2 014
Rakovina a nekróza kôry 0 258 258
Ostatné biotické škodlivé činitele 25 1 087 1 112
Iné biotické 25 874 899
Obhryz a lúpanie zverou 0 213 213
Podkôrny hmyz 52 276 4 188 56 464
Iný podkôrny hmyz 507 1 876 2 383
Lykožrút smrekovcový 4 0 4
Lykožrút smrekový 865 0 865
Podkôrnik dubový 0 2 312 2 312
Podkôrnikové na borovici 50 900 0 50 900
Spolu 78 176 35 411 113 587

Prevažujúci podiel na náhodných ťažbách mal v roku 2020 podkôrny hmyz (56,4 tis. m3) a to naj-
mä podkôrnikovité na borovici (50,9 tis. m3). Z abiotických činiteľov najmä sucho a úpal (40,6 tis. m3)
a vietor (13 tis. m3). Z poškodenej hmoty pripadalo na ihličnaté dreviny 78,2 tis. m3, a listnaté
35,4 tis. m3.
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V Trnavskom kraji podkôrny a drevokazný hmyz spôsobuje výrazné problémy najmä na borovi-
ciach na Záhorí (okres Senica, Skalica). Takmer všetka hmota napadnutá podkôrnym hmyzom bola 
ihličnatá 52,3 tis. m3, čo predstavuje výrazný pokles oproti roku 2019 (96,8 tis. m3). U listnatej to bolo 
4,2 tis. m3 drevnej hmoty, čo oproti roku 2019 (89 m3) predstavuje výrazný nárast. 

Obrázok 1. Podiel jednotlivých skupín škodlivých činiteľov na náhodnej vykonanej ťažbe v Trnavskom kraji v roku 2020
Figure 1. Proportion of groups of harmful factors in incidental felling in the Trnava region.

Z abiotických činiteľov sa výrazne podieľali na poškodení sucho a úpal, v dôsledku ktorých odumre-
lo 40,6 tis. m3 drevnej hmoty, čo predstavuje približne rovnakú úroveň ako v roku 2019 (38,8 tis. m3).
Ďalej to bol vietor, ktorý poškodil 13 tis. m3 čo oproti roku 2019 (7,9 tis. m3) predstavuje 40 % nárast. 
Abiotické činitele poškodili ihličnatú aj listnatú hmotu približne rovnakým podielom.

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2020 podľa okresov Trnavského kraja
Table 2. Volume of incidental and total felling in 2020 by districts of Trnava region.

Okresy
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej 
na celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu

Dunajská Streda 8 1 564 1 572 7,6 % 8 20 733 20 741
Galanta 1 3 795 3 796 36,8 % 1 10 310 10 311
Hlohovec 28 861 889 14,5 % 77 6 051 6 128
Piešťany 2 076 8 277 10 353 39,6 % 2 262 23 853 26 115
Senica 45 033 4 402 49 435 72,3 % 49 441 18 888 68 329
Skalica 29 896 6 328 36 224 71,7 % 30 024 20 522 50 546
Trnava 1 134 10 184 11 318 19,3 % 1 467 57 302 58 769
Spolu 78 176 35 411 113 587 47,1 % 83 280 157 659 240 939

Obrázok 2. Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Trnavskom kraji podľa okresov v roku 2020
Figure 2. Proportion of incidental felling in total felling in the Trnava region in 2020 by districts.



260Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2021

Rell, S. / APOL, 2021, 2, 258–261

Patogénnymi hubami bolo napadnutých 2,3 tis. m3 drevnej hmoty, čo je oproti roku 2019 (4,2 tis. m3)
takmer 2-násobok. Napadnutá bola najmä listnatá drevná hmota, ako aj v predchádzajúci rok.

Objem drevnej hmoty poškodenej antropogénnymi činiteľmi predstavoval 93 m3, čo je oproti roku 
2019 (211 m3) viac ako 40 % pokles. Všetko poškodenie antropogénnymi činiteľmi pripadá krádežiam 
drevnej hmoty. 

Prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v Trnavskom kraji 

V Trnavskom kraji už niekoľko rokov pretrváva hynutie najmä borovicových porastov v oblasti Záho-
ria. Pozornosť preto treba venovať výskytu prejavom chradnutia borovíc, výskytu podkôrneho hmy-
zu a hubových patogénov. Nepriaznivý vplyv sa môže prejavovať najmä po vlhkej a chladnej jari, kto-
rú vystriedalo suché leto s vyššími teplotami, kedy sú dreviny stresované a ľahšie napádané hubami 
a hmyzom. V porastoch je dôležité dôsledne dodržiavať porastovú hygienu.

Obrázok 3. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Trnavskom kraji
Figure 3. Trent of incidental and total felling in Trnava region.

Obrázok 4. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Trnavskom kraji
Figure 4. Trend of incidental felling due to bark beetles and wood-boring insects in the Trnava region.
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ZDRAVOTNÝ STAV LESOV V ROKU 2020 
NITRIANSKOM KRAJI
Milan Zúbrik

Zúbrik, M.: Forest health in Nitra region in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 262–265.
Abstract: The total timber felling in 2020 in the Nitra region was 316,813 m3. The volume of incidental fel-
ling in 2020 was 28.3 thousand m3 which is 8.9 %. The greatest damage was caused by wind and drought, 
from the biotic factors largest damages were caused by the European spruce bark beetle Ips typographus. Lo-
cal calamities of the gypsy moth Lymantria dispar in 2020 were of lower intensity than expected.
Key words: forest protection; insect pests; diseases; Nitra region; incidental felling

Stav v roku 2020

Celková ťažba v regióne Nitra sa od roku 2000 pohybuje približne na úrovni 300 – 400 000 m3 dreva 
(obr. 1). Celková ťažba v roku 2020 bola v Nitrianskom kraji 316 813 m3 dreva. Objem náhodnej ťaž-
by v roku 2020 bol 28 341 m3 (tab. 1), čo je mierne zníženie oproti roku 2019 (obr. 1). Najviac drevnej 
hmoty (náhodnej ťažby) sa vyťažilo v okrese Zlaté Moravce (16,9 tis. m3), Nitra (4,01 tis. m3) a Levice 
(3,0 tis. m3). Podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe bol v roku 2020 8,9 %. (tab. 1). Podiel náhodnej 
ťažby bol v roku 2020 pod dlhodobým priemerom (obr. 3). Náhodná ťažba sa pohybuje dlhodobo prie-
merne na úrovni cca 18 %, s maximom v roku 2000 – 70 % (obr. 1). 

Obrázok 1. Vývoj náhodnej a celkovej ťažby v Nitrianskom kraji
Figure 1. Trend of the incidental and total felling in the Nitra region.

Najzávažnejšie problémy spôsobili abiotické škodlivé činitele (25,0 tis. m3) a to hlavne vietor a su-
cho. Vietor bol príčinou náhodných ťažieb v objeme až 20,3 tis. a sucho 4,7 tis. m3. Biotické škodlivé 
činitele poškodili 3,2 tis. m3. Najvýraznejšie sa prejavil podkôrny hmyz (1,8 tis. m3). Z hmyzu najmä 
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lykožrút smrekový 1,0 tis. m3. Objem napadnutého dreva sa oproti roku 2019 výrazne znížil (obr. 4). 
Viac sú poškodzované ihličnaté dreviny, čo vyplýva z drevinovej skladby, kde smrek rastie na mnohých 
lokalitách mimo svojho ekologického optima (tab. 2). V roku 2020 premnožila mníška v okolí Nitry. 
Jednalo sa len o lokálny výskyt na cca 10 ha (Párovské Háje). 

Tabuľka 1. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2020 podľa okresov Nitrianskeho kraja
Table 1. Volume of incidental and total timber felling in 2020 by districts of the Nitra region.

Okresy
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej na 
celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu

Komárno 356 253 609 4,2 % 372 14 296 14 668
Levice 261 2 807 3 068 3,5 % 1 721 84 702 86 423
Nitra 4 4 087 4 091 16,3 % 652 24 429 25 081
Nové Zámky 0 992 992 3,8 % 589 25 783 26 372
Šaľa 0 259 259 3,2 % 0 7 999 7 999
Topoľčany 1 077 1 259 2 336 3,6 % 6 563 58 000 64 563
Zlaté Moravce 2 663 14 323 16 986 18,5 % 7 585 84 122 91 707
Spolu 4 361 23 980 28 341 8,9 % 17 482 299 331 316 813

Tabuľka 2. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Nitrianskeho kraja v roku 2019
Table 2. Occurrence of harmful factors in the forests of the Nitra region in 2020.

Činitele Dreviny [m3]
ihličnaté listnaté spolu

Abiotické škodlivé činitele 2 865 22 170 25 035
Abiotické činitele 2 865 22 170 25 035
Sucho a úpal 585 4 118 4 703
Vietor 2 280 18 052 20 332
Antropogénne škodlivé činitele 0 64 64
Antropogénne činitele 0 64 64
Iné antropogénne 0 64 64
Biotické škodlivé činitele 1 496 1 746 3 242
Huby 98 1 340 1 438
Hniloby 0 4 4
Iné huby 98 348 446
Podpňovka 0 136 136
Rakovina a nekróza kôry 0 15 15
Tracheomykózy 0 837 837
Ostatné biotické škodlivé činitele 0 3 3
Hlodavce 0 3 3
Podkôrny hmyz 1 398 403 1 801
Iný podkôrny hmyz 237 190 427
Lykožrút lesklý 73 0 73
Lykožrút smrekovcový 8 0 8
Lykožrút smrekový 1 080 0 1 080
Podkôrnik dubový 0 213 213
Spolu 4 361 23 980 28 341

Obrázok 2. Podiel jednotlivých skupín škodlivých činiteľov na náhodnej vykonanej ťažbe v Nitrianskom kraji v roku 2020 
Figure 2. Individual groups of harmful factors and their share in accidental felling in 2020 in the Nitra Region.
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Obrázok 3. Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Nitrianskom kraji podľa okresov v roku 2020
Figure 3. Share of accidental felling in total felling in the Nitra Region by districts in 2020.

Prognóza pre rok 2021

Nepredpokladáme výraznejšie zmeny súčasných trendov. Očakávame mierne vyšší objem náhodných 
ťažieb najmä z dôvodu sucha a výskytu podkôrneho hmyzu ako následok teplých rokov posledného 
obdobia. Lokálne premnoženia mníšky veľkohlavej sa neočakávajú. 

Obrázok 4. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Nitrianskom kraji
Figure 4. Trend of incidental felling caused by bark beetles and wood-destroying insects in the Nitra region.
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ZDRAVOTNÝ STAV LESOV V ROKU 2020 
TRENČIANSKOM KRAJI
Juraj Galko

Galko, J.: Forest health in Trenčín region in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 266–269.
Abstract: A total of over 735.5 thousand m3 of wood was logged in the Trenčín region, Slovakia in 2020. Of 
this volume, incidental felling accounted for 33.1%, 243.3 thousand m3 (mostly coniferous tree species). The 
majority of the wood was attacked by biotic harmful agents, specifically bark beetles on coniferous stands 
(107 thousand m3). Of this amount, up to 94.6 thousand m3 were infested by European spruce bark beetle 
(Ips typographus). The health of the coniferous forest was better, compared to previous years.
Key words: Trenčín region; icidental felling; forest health; bark beetles

Zdravotný stav lesov v roku 2020 v Trenčianskom kraji

V Trenčianskom kraji bola v roku 2020 vykonaná celková ťažba v množstve 735,5 tis. m3

(290,4 tis. m3 ihličnatej a 445,1 tis. m3 listnatej hmoty), čo je takmer o 100 tis. m3 pokles oproti predo-
šlému roku (spolu 832,8 tis. m3, 372,7 tis. m3 ihličnatej a 460,1 tis. m3 listnatej hmoty) (tab. 1). V roku 
2018 to bolo 854,2 tis. m3 z toho 356,3 tis. m3 ihličnatej a 497,9 tis. m3 listnatej hmoty (Kunca et al. 
2019, Galko 2020). Najviac hmoty sa vyťažilo v okresoch Prievidza (140,1 tis. m3, z toho listnatá pred-
stavuje 87,2 tis. m3) a Trenčín (158,1 tis. m3, z toho listnatá predstavuje 113,9 tis. m3). Sú to podobné 
hodnoty ako v predchádzajúcich rokoch.

Celková vykonaná náhodná ťažba v roku 2020 sa po dvoch výraznejších rokoch znížila na 243,3 tis. m3

(168,5 tis. m3 ihličnatej a 74,9 tis. m3 listnatej hmoty) (tab. 1). V roku 2019 to bolo 350,1 tis. m3

(268,1 tis. m3 ihličnatej a 81,9 tis. m3 listnatej hmoty) a v roku 2018 to bolo 319,7 tis. m3 (247,5 tis. m3 
ihličnatej a 72,2 tis. m3 listnatej hmoty), čo bolo výrazne viac ako v predchádzajúcich rokoch (napr. 
191 tis. m3 v roku 2017) (obr. 1).

Tabuľka 1. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2020 podľa okresov Trenčianskeho kraja
Table 1. The volume of incidental, and total felling in 2020 by districts of Trenčín region.

Okresy
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej na 
celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu

Bánovce nad Bebravou 3 879 5 716 9 595 13,8 % 9 574 59 808 69 382
Ilava 11 418 9 113 20 531 29,7 % 27 823 41 303 69 126
Myjava 21 090 4 046 25 136 57,1 % 24 117 19 874 43 991
Nové Mesto nad Váhom 20 500 8 252 28 752 44,6 % 23 910 40 494 64 404
Partizánske 2 938 7 890 10 828 23,8 % 6 679 38 788 45 467
Považská Bystrica 26 205 2 374 28 579 33,2 % 62 850 23 311 86 161
Prievidza 32 741 12 282 45 023 32,1 % 52 941 87 166 140 107
Púchov 20 112 4 477 24 589 41,8 % 38 238 20 525 58 763
Trenčín 29 600 20 702 50 302 31,8 % 44 261 113 877 158 138
Spolu 168 483 74 852 243 335 33,1 % 290 393 445 146 735 539

Podiel náhodnej ťažby z celkovej sa znížil na 33,1 % (v roku 2019 to bolo až 42 %, v roku 2018 
37,4 %, v roku 2017 22% a v roku 2016 21 %). Najviac drevnej hmoty napadnutej škodlivými činiteľ-
mi bolo v okresoch Trenčín (50,3 tis. m3, z čoho 29,6 tis. m3 ihličnatej hmoty, v predošlom roku to bolo 
60,8 tis. m3, z čoho až 48,4 tis. m3 ihličnatej hmoty), ďalej Prievidza (45 tis. m3, z čoho 32,7 tis. m3 ihlič-
natej hmoty, v predošlom roku to bolo 60,7 tis. m3, z čoho 46,6 tis. m3 ihličnatej hmoty) a výrazný po-
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kles bol v okresoch Považská Bystrica (28,6 tis. m3, z čoho 26,2 tis. m3 ihličnatej hmoty, v predošlom 
roku to bolo 51,2 tis. m3, z čoho 47,1 tis. m3 ihličnatej hmoty) a Nové Mesto nad Váhom (28,8 tis. m3, 
z čoho 20,5 tis. m3 ihličnatej hmoty, v predošlom roku to bolo 51,2 tis. m3, z čoho 47,1 tis. m3 ihlična-
tej hmoty). Celková situácia v podiele náhodnej ťažby sa v tomto roku teda výrazne zlepšila (obr. 1).

Obrázok 1. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Trenčianskom kraji
Figure 1. Incidental felling due to bark beetles and wood-boring insects in the forests of Trenčín region.

Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Trenčianskom kraji podľa okresov v roku 2020 
je znázornený na obrázku 2.

Obrázok 2. Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Trenčianskom kraji podľa okresov v roku 2020
Figure 2. Proportion of incidental from total felling in Trenčín region by district in 2020. 

Biotické škodlivé činitele napadli v roku 2020 celkom 132,3 tis. m3 (tab. 2), čo je výrazne menej ako 
v predošlom roku (231,5 tis. m3). V roku 2018 to bolo 186,5 tis. m3 a v roku 2017 113 tis. m3. Naďa-
lej dominuje poškodenie ihličnatých porastov (116,2 tis. m3), množstvo sa však oproti predošlým ro-
kom znížilo.

Medzi biotickými škodcami absolútne dominuje podkôrny hmyz, ktorý celkom napadol 107 tis. m3

hmoty (je to pokles oproti predošlým rokom, keď v roku 2019 napadol 213 tis. m3 hmoty a v roku 2018 
to bolo 176,5 tis. m3 hmoty). Tak ako aj za posledné roky, takmer všetka táto napadnutá hmota bola 
ihličnatá (103,4 tis. m3). Podkôrnym hmyzom boli najviac napadnuté okresy na Považí, na Myjavsku 
a v okolí Prievidze. Naďalej dominuje najmä poškodenie lykožrútom smrekovým, ktorý napadol za 
celý kraj 94,6 tis. m3. Zdá sa, že situácia sa oproti predošlým rokom zlepšila, keď napadol v roku 2019 
až 173,1 tis. m3 a  140 tis. m3 v roku 2018. Ďalej to bolo 81 tis. m3 v roku 2017, resp. 87 tis. m3 v roku 
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2016. Toto je v posledných rokoch absolútne najvýznamnejší škodca v tomto kraji. Treba mu venovať 
maximálnu pozornosť. Iným podkôrnym hmyzom bolo napadnutých 8,5 tis. m3 (tab. 2). Veľkú časť tej-
to hmoty, najmä v dôvodu chýb pri evidencií, môžeme taktiež pripísať podkôrnym škodcom na smre-
ku, najmä lykožrútovi smrekovému. Všetky ostatné druhy podkôrnikov jednotlivo nenapadli za celý 
kraj ani 2 tis. m3.

Tabuľka 2. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Trenčianskeho kraja v roku 2020
Table 2. The occurrence of harmful factors in the forests of Trenčín region in 2020.

Činitele Dreviny [m3]
ihličnaté listnaté spolu

Abiotické škodlivé činitele 52 217 58 684 110 901
Abiotické činitele 52 217 58 684 110 901
Iné abiotické 15 90 105
Sneh 333 530 863
Sucho a úpal 7 490 15 560 23 050
Vietor 44 318 42 496 86 814
Záplavy a podmáčanie 61 8 69
Antropogénne škodlivé činitele 28 66 94
Antropogénne činitele 28 66 94
Imisie 10 11 21
Iné antropogénne 2 10 12
Odcudzenie dreva 16 45 61
Biotické škodlivé činitele 116 238 16 102 132 340
Huby 11 220 11 938 23 158
Hniloby 10 892 219 11 111
Iné huby 328 9 645 9 973
Rakovina a nekróza kôry 0 915 915
Tracheomykózy 0 1 159 1 159
Ostatné biotické škodlivé činitele 1 588 576 2 164
Iné biotické 1 588 408 1 996
Obhryz a lúpanie zverou 0 168 168
Podkôrny hmyz 103 430 3 588 107 018
Iný podkôrny hmyz 6 603 1 907 8 510
Lykožrút lesklý 354 0 354
Lykožrút smrekovcový 309 0 309
Lykožrút smrekový 94 611 0 94 611
Lykožrúty na jedli 905 0 905
Podkôrnik dubový 0 1 681 1 681
Podkôrnikové na borovici 648 0 648
Spolu 168 483 74 852 243 335

Poškodenie abiotickými škodlivými činiteľmi dosiahlo za rok 2020 celkom 110,9 tis. m3. V pred-
chádzajúcich rokoch to bolo 118 tis. m3, resp. 133 tis. m3. Opäť najvýznamnejším činiteľom z tejto sku-
piny bol vietor, ktorý poškodil 86,8 tis. m3 hmoty (v predošlých rokoch 90,3 tis. m3, resp. 117 tis. m3

hmoty). Celkom bolo vetrom poškodených 44,3 tis. m3 ihličnatej hmoty a 42,5 tis. m3 listnatej hmo-
ty (tab. 2). 

Huby napadli v Trenčianskom kraji v roku 2020 celkom 23,2 tis. m3, z toho 11,2 tis. m3 ihličnatej 
hmoty a 11,9 tis. m3 listnatej hmoty (tab. 2). Je to mierne zhoršenie situácie, keď v predošlom roku na-
padli huby 17,4 tis. m3, z toho 7,9 tis. m3 ihličnatej hmoty a 9,4 tis. m3 listnatej hmoty.

Antropogénnymi škodlivými činiteľmi bolo poškodených len 94 m3 drevnej hmoty (28 m3 ihlična-
tej hmoty a 66 m3 listnatej hmoty). V predošlom roku to bolo 562 m3 drevnej hmoty (252 m3 ihličnatej 
hmoty a 310 m3 listnatej hmoty).

Prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v Trenčianskom kraji 

Výrazné sucho, nerovnomernosť rozloženia zrážok a vlny horúčav v posledných rokoch významne 
oslabuje porasty nielen v Trenčianskom kraji, ale na celom území Slovenska. Oslabené boli najmä 
smrekového porasty (Považie, okolie Prievidze, Handlovej, Púchova, Trenčína a Myjavy), ktoré boli 
následne ešte v druhej polovici minulého roka napadnuté lykožrútom smrekovým. V roku 2020 sa si-
tuácia podľa evidencie oproti predchádzajúcim rokom zlepšila, čo dokazuje aj grafické znázornenie 
poklesu vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym hmyzom v tomto kraji (obr. 3). Za uvede-
ným poklesom celkovej ťažby a podielu náhodnej ťažby (obr. 1) môže byť čiastočne aj situácia na trhu 
s drevom, nakoľko v roku 2020 stále pretrvávali veľmi nízke ceny za sortimenty dreva. 



269 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2021

Galko, J. / APOL, 2021, 2, 266–270

Podiel náhodnej ťažby z celkovej dosiahol za rok 2020 33,1 %. Aj keď sa jedná o zlepšenie situá-
cie, je to stále vysoké číslo a dlhodobý trend ukazuje zvyšujúci sa podiel náhodnej ťažby z celkovej ťaž-
by (obr. 1).

LOS naďalej upozorňuje, že treba venovať maximálnu starostlivosť monitoringu zdravotného sta-
vu smrekových porastov v tomto kraji aj v nasledujúcich rokoch. Iba rýchlou determináciou poško-
denia a rýchlym vyťažením a asanovaním napadnutého dreva môžeme zabrániť šíreniu podkôrneho 
hmyzu, najmä lykožrúta smrekového na smreku. Treba využiť všetky dostupné spôsoby ochrany lesa 
proti tomuto škodcovi, t. j. vyhľadať, vyťažiť a asanovať napadnuté stromy, zakladať lapáky, otrávené 
lapáky a feromónové lapače. Pripomíname, že lapáky a lapače sú doplnková metóda a bez rýchleho vy-
hľadania, vyťaženia a asanácie aktívnych chrobačiarov nemajú takmer žiadny význam. Pozornosť tre-
ba venovať aj mladým smrekovým porastom.

Ďalej pozorujeme pomalé ale stále šírenie imelovca európskeho, ktorý sa hojne vyskytuje v poho-
rí Považského Inovca a Bielych Karpát, ktorému sa vôbec nevenuje pozornosť. Oslabuje duby, ktoré 
majú malé alebo žiadne prírastky a postupne odumierajú od vrchu koruny. Zatiaľ neexistujú overené 
postupy ochrany lesa voči tomuto škodcovi. Možno však aspoň odporúčať pri pestovných zásahoch 
nad 50 rokov prednostne vyberať z porastov imelovcom napadnuté duby. LOS intenzívne skúma vplyv 
tohto škodcu na prírastok a zdravotný stav dubov na výskumných plochách.

Stále evidujeme vysokú početnosť nepôvodného škodcu na Slovensku, drvinárika čierneho (Xylo-
sandrus germanus) v tomto kraji. Od roku 2010 sa postupne rozšíril takmer na celé Slovensko okrem 
vyšších pohorí. Je potrebné sa zamerať na preventívnu ochranu cenných výrezov, ktoré ako technický 
škodca môže napadnúť.

Po suchých rokoch dochádza k aktivizácií lykožrúta bukového (Taphrorychus bicolor) na buku 
a tak tomu bolo aj v tomto kraji. Treba venovať tomuto škodcovi náležitú pozornosť v ďalších rokoch.

V roku 2018 a 2019 sa začali pomiestne objavovať uschýnajúce borovice, kde prvotná príčina je 
sucho. V týchto porastoch treba vykonať dôslednú porastovú hygienu, nakoľko hrozí sekundárne 
premnoženie podkôrnych druhov hmyzu na boroviciach a zrýchľovanie rozpadu týchto porastov.

Už chronický je taktiež problém s jaseňovými porastmi, ktoré sú napádané tracheomykóznou hu-
bou čiašočka jaseňová (Hymenoscyphus fraxineus), spolu s podpňovkou (Armillaria spp.) a následne 
sú obsadzované podkôrnym hmyzom (Hylesinus varius, H. crenatus). Tu taktiež platí hygiena poras-
tov. Napadnuté stromy nám označia ďatle v priebehu zimy. Tieto treba do konca marca vyťažiť.

Pomiestne sa budú premnožovať listožraví škodcovia. Ich zvýšený výskyt treba hlásiť na LOS.

Obrázok 3. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Trenčianskom kraji
Figure 3. The volume of incidental and total felling in Trenčín region.
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ZDRAVOTNÝ STAV LESOV V ROKU 2020 
v žIlINskoM krajI
Jozef Vakula

Vakula, J.: Forest health in Žilina region in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 271–275.
Abstract: In the Žilina region were harvested 1.7 mil. m3 sanitary felling which is 49% of sanitary felling re-
gistered for the whole of Slovakia. Of the pests, the bark beetles was dominant, 1.1 mil. m3 was harvested.
Of this volume, Ips typographus damaged the largest share (1.0 million m3). The wind damaged 466 thou-
sand m3 and snow 31 thousand m3. In the following year, we expect a improvement in the health of spruce 
stands in the Žilina region. The population of the Ips typographus is decreases but is still high.
Key words: Ips duplicatus; spruce; wind; Honey fungus

Zdravotný stav porastov je v Žilinskom kraji najhorší, spomedzi všetkých krajov, čo súvisí s vysokým 
zastúpením smreka. K premnoženiu podkôrneho hmyzu tu dochádza najmä po vetrových kalamitách 
(Liptov, Orava) a po fyziologickom oslabení smrečín suchom s následnou aktivizáciou podpňovky 
(Kysuce, Orava, Žilina). V tomto kraji sa vyskytovalo 49 % náhodných ťažieb zaevidovaných za celé 
Slovensko, čo je takmer rovnaký údaj ako v roku 2018 a 2019. Nahlásených tu bolo spolu 1,7 mil. m3 
náhodnej ťažby vykonanej, čo je 63 % z roku 2019. Situácia sa v roku 2020, v porovnaní s rokom 2019 
zlepšila. Ihličnatá náhodná ťažba tvorila 98 %, podobne ako predošlé roky.

Prevažne v Žilinskom kraji sa vyskytuje najviac chránených území s obmedzeným hospodárením, 
čo prispieva k zhoršeniu zdravotného stavu, a to nielen porastov v samotných chránených územiach, 
ale aj okolitých porastov. Zlý zdravotný stav porastov pretrváva v oblasti Turca, kde pokračuje plošné 
odumieranie smrekových porastov. Dlhodobým problémom sú kalamity podkôrneho hmyzu na Kysu-
ciach, Orave a v okolí Žiliny. Na Liptove došlo v hospodárskych lesoch k miernemu zlepšeniu.  

Obrázok 1. Podpňovka je stále významným patogénom Žilinského kraja, na obrázku biele syrrócia
Figure 1. Honey fungus is still big problem in Žilina region.
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Obrázok 2. Chradnúce smrečiny napadnuté podkôrnym hmyzom na Kysuciach
Figure 2. Weakened spruce stands attacked by bark beetle in Kysuce region.

Zo škodlivých činiteľov prevládal v roku 2020 v Žilinskom kraji podkôrny hmyz, spracovaných tu 
bolo 1,1 mil. m3. Z tohto objemu pripadlo najviac na lykožrúta smrekového (1,0 mil. m3) a skupinu 
iný podkôrny hmyz, kde patrí lykožrút severský (60 tis. m3). Nasledoval vietor, ktorý poškodil viac ako
466 tis. m3 hmoty a sneh, ktorý poškodil najmä na Orave 30 tis. m3. Opäť sa tu prejavoval významný 
vplyv podpňovky, ktorá napadla 78 tis. m3, čo je o 30 % menej ako v roku 2019. Naďalej sa tu vyskytu-
jú kalamity lykožrúta severského, ktorý je lokálne významnejší ako lykožrút smrekový, predovšetkým 
v severozápadných okresoch kraja. 

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Žilinského kraja v roku 2020
Table 1. The occurrence of harmful factors in the forests of Žilina region in 2020

Činitele Dreviny [m3]
ihličnaté listnaté spolu

Abiotické škodlivé činitele 483 993 25 622 509 615
Abiotické činitele 483 993 25 622 509 615
Iné abiotické 2 238 145 2 383
Sneh 29 612 999 30 611
Sucho a úpal 9 479 808 10 287
Vietor 442 664 23 670 466 334
Antropogénne škodlivé činitele 1 517 56 1 573
Antropogénne činitele 1 517 56 1 573
Imisie 138 0 138
Iné antropogénne 8 47 55
Odcudzenie dreva 1 066 9 1 075
Požiare 305 0 305
Biotické škodlivé činitele 1 188 974 2 981 1 191 955
Cicavý hmyz 20 0 20
Vošky na smreku a smrekovci 20 0 20
Huby 81 212 955 82 167
Hniloby 306 263 569
Iné huby 2 527 501 3 028
Koreňovka vrstevnatá 47 0 47
Podpňovka 78 317 15 78 332
Rakovina a nekróza kôry 15 103 118
Tracheomykózy 0 73 73
Ostatné biotické škodlivé činitele 521 952 1 473
Iné biotické 404 289 693
Obhryz a lúpanie zverou 117 663 780
Podkôrny hmyz 1 107 221 1 074 1 108 295
Iný podkôrny hmyz 59 510 248 59 758
Lykožrút lesklý 10 401 0 10 401
Lykožrút smrekovcový 59 0 59
Lykožrút smrekový 1 033 976 0 1 033 976
Lykožrúty na jedli 2 364 0 2 364
Podkôrnik dubový 0 826 826
Podkôrnikové na borovici 911 0 911
Spolu 1 674 484 28 659 1 703 143
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Najviac poškodené škodlivými činiteľmi boli okresy Čadca (342 tis. m3), Námestovo (243 tis. m3), 
Žilina (238 tis. m3), L. Mikuláš (191 tis. m3), Tvrdošín (175 tis. m3), Turčianske Teplice a Kysucké 
Nové Mesto (133 tis. m3). V roku 2020 pokračovalo na suchých lokalitách odumieranie jedľových po-
rastov, ktoré sú atakované pre jedľu špecifickými druhmi lykožrútov z roku Pityokteines. Na zalesne-
ných holinách sa lokálne vyskytli opätovné škody na sadeniciach spôsobené tvrdoňom a lykokazmi. 

Obrázok 3. Podiel jednotlivých skupín škodlivých činiteľov na náhodnej vykonanej ťažbe v Žilinskom kraji v roku 2020
Figure 3. The volume of incidental felling in Žilina region by the group of pests.

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2020 podľa okresov Žilinského kraja
Table 2. The volume of incidental, and total felling in 2020 by districts of Žilina region.

Okresy
náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej na 
celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu

Bytča 51 072 2 315 53 387 51,0 % 96 954 7 726 104 680
Čadca 341 307 1 027 342 334 90,6 % 376 682 1 152 377 834
Dolný Kubín 60 721 903 61 624 75,9 % 77 944 3 259 81 203
Kysucké Nové Mesto 130 925 2 135 133 060 92,3 % 141 823 2 386 144 209
Liptovský Mikuláš 189 791 1 518 191 309 72,1 % 260 785 4 664 265 449
Martin 62 004 6 603 68 607 60,8 % 86 913 25 951 112 864
Námestovo 242 553 253 242 806 97,4 % 248 930 315 249 245
Ružomberok 62 572 1 760 64 332 51,7 % 110 022 14 325 124 347
Turčianske Teplice 128 568 4 475 133 043 77,9 % 160 858 9 839 170 697
Tvrdošín 173 764 761 174 525 91,1 % 190 558 1 056 191 614
Žilina 231 207 6 909 238 116 89,6 % 249 231 16 629 265 860
Spolu 1 674 484 28 659 1 703 143 81,6 % 2 000 700 87 302 2 088 002

Obrázok 4. Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Žilinskom kraji podľa okresov v roku 2020
Figure 4. The volume of incidental and total felling in Žilina region by the districts.
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Prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v žilinskom kraji 

V nasledujúcom roku očakávame mierne zlepšenie zdravotného stavu smrekových porastov v Žilin-
skom kraji, populácia lykožrúta smrekového je za kulmináciou. Na Liptove v lete 2021 poškodila ve-
trová kalamita viac ako 120 tis. m3 dreva, čo pravdepodobne spôsobí vznik novej gradácie lykožrúta 
smrekového. Veľké množstvo vetrom poškodených stromov sa vyskytuje v chránených územiach, kde 
OÚ L. Mikuláš nedovolil jej spracovanie. Začiatok roka 2021 bol chladný a vývoj podkôrneho hmyzu 
bol spomalený. Dôležitým faktorom bude počasie, ale aj rýchlosť a dôslednosť spracovávania kalamít 
podkôrneho hmyzu, ktorá bude do značnej miery závisieť od ceny dreva a ekonomickej situácie sub-
jektov obhospodarujúcich lesy. 

Obrázok 5. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Žilinskom kraji 
Figure 5. The volume of incidental and total felling in Žilina region from 1996.

Obrázok 6. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Žilinskom kraji 
Figure 6. Incidental felling due to bark beetles and wood-boring insects in the forests of Žilina region.
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Výška náhodnej ťažby na celkovej ťažbe dosiahla podiel 41,7 %. Na ihličnatých drevinách podiel ná-
hodnej ťažby tvorí 78,4 % a na listnatých 21,6 %. Najvyšší objem náhodných ťažieb sa zaznamenáva 
v okrese Brezno (499 tis. m3), čo predstavuje 66,1 % náhodných ťažieb v kraji. Okolo 6 % pripadá na 
okres Detva (46 tis. m3) a 5 % okres Banská Bystrica (38,5 tis. m3). Nasledujú okresy Rimavská Sobo-
ta (33,3 tis. m3), Žiar nad Hronom (31,2 tis. m3), Zvolen (30,7 tis. m3), Revúca (19,9 tis. m3), Poltár 
(15,8 tis. m3), Lučenec (13 tis. m3), Žarnovica (12,1 tis. m3), Banská Štiavnica (7,5 tis. m3), Krupina 
(3,7 tis. m3) a Veľký Krtíš (3,5 tis. m3). 

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Banskobystrického kraja v roku 2020
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Banská Bystrica Region in 2020.

Činitele Dreviny [m3]
ihličnaté listnaté spolu

Abiotické škodlivé činitele 333 023 81 045 414 068
Abiotické činitele 333 023 81 045 414 068
Iné abiotické 63 78 141
Sneh 718 2 974 3 692
Sucho a úpal 3 610 12 954 16 564
Vietor 328 626 65 016 393 642
Záplavy a podmáčanie 6 23 29
Antropogénne škodlivé činitele 530 747 1 277
Antropogénne činitele 530 747 1 277
Imisie 473 317 790
Iné antropogénne 2 34 36
Odcudzenie dreva 55 380 435
Požiare 0 16 16
Biotické škodlivé činitele 326 203 12 922 339 125
Huby 2 748 6 526 9 274
Hniloby 253 368 621
Iné huby 73 5 669 5 742
Podpňovka 2 380 197 2 577
Rakovina a nekróza kôry 42 192 234
Tracheomykózy 0 100 100
Listožravý hmyz 0 27 27
Iný listožravý hmyz 0 27 27
Ostatné biotické škodlivé činitele 217 268 485
Iné biotické 217 232 449
Obhryz a lúpanie zverou 0 36 36
Podkôrny hmyz 323 238 6 101 329 339
Iný podkôrny hmyz 4 279 4 281 8 560
Lykožrút lesklý 726 0 726
Lykožrút smrekovcový 35 0 35
Lykožrút smrekový 317 580 0 317 580
Lykožrúty na jedli 287 0 287
Podkôrnik dubový 0 1 820 1 820
Podkôrnikové na borovici 331 0 331
Spolu 659 756 94 714 754 470
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Množstvo hmoty napadnutej podkôrnym a drevokazným hmyzom (PDH) dosiahlo 329 tis. m3. 
Najdôležitejším druhom podkôrneho hmyzu je rovnako ako ostatné roky lykožrút smrekový (Ips ty-
pographus), ktorý dosahuje 96,4 % podiel z hmoty napadnutej PDH. Tak ako v posledných rokoch, aj 
v roku 2019 bol pozorovaný hojný výskyt ohnísk podkôrneho hmyzu v smrečinách. 

Obrázok 1. Podiel jednotlivých skupín škodlivých činiteľov na náhodnej vykonanej ťažbe v Banskobystrickom kraji v roku 
2020
Figure 1. Proportion of groups of harmful factors in incidental felling in the Banská Bystrica region. 

Abiotické škodlivé činitele poškodili v kraji 414 tis. m3 drevnej hmoty. Najviac hmoty bolo poško-
denej vetrom (393,6 tis. m3), suchom a úpalom 16,5 tis. m3 a snehom 3,7 tis. m3. 

Fytopatogénnymi organizmami bolo napadnutých 9,3 tis. m3 drevnej hmoty. Podpňovkami bolo 
napadnutých 2,6 tis. m3, okolo 600 m3 hnilobami, 100 m3 tracheomykóznymi ochoreniami a okolo
5,7 tis. m3 inými hubami. Významné škody na jaseňových porastoch naďalej spôsobuje huba Chala-
ra fraxinea, ktorej pohlavným štádiom je diskomycétna huba Hymenoscyphus fraxineus (čiašočka ja-
seňová).

Obrázok 2. Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Banskobystrickom kraji podľa okresov v roku 2020
Figure 2. Proportion of incidental felling in total felling in the Banska Bystrica region in 2020 by districts.

Antropogénnymi škodlivými činiteľmi bolo poškodených 1,3 tis. m3 drevnej hmoty, z čoho okolo 
400 m3 hmoty bolo odcudzenej a okolo 800 m3 hmoty pripadá k škodám spôsobeným imisiami.
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Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2020 podľa okresov Banskobystrického kraja
Table 2. Volume of sanitary felling, and total felling volume in 2020 by districts of the Banská Bystrica Region.

Okresy
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej na 
celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu

Banská Bystrica 33 233 5 579 38 812 25,9 % 82 524 67 147 149 671
Banská Štiavnica 4 706 2 855 7 561 11,9 % 11 225 52 249 63 474
Brezno 487 585 11 083 498 668 90,1 % 531 712 22 013 553 725
Detva 37 904 8 076 45 980 56,6 % 50 434 30 864 81 298
Krupina 1 330 2 450 3 780 8,2 % 2 420 43 946 46 366
Lučenec 4 240 8 772 13 012 13,3 % 7 652 90 223 97 875
Poltár 13 706 2 141 15 847 20,4 % 17 575 60 242 77 817
Revúca 13 661 6 263 19 924 12,3 % 27 390 134 604 161 994
Rimavská Sobota 18 734 14 591 33 325 18,5 % 25 037 154 771 179 808
Veľký Krtíš 463 3 074 3 537 7,9 % 1 346 43 279 44 625
Zvolen 15 788 14 930 30 718 21,1 % 33 053 112 450 145 503
Žarnovica 6 087 6 003 12 090 13,3 % 14 123 76 724 90 847
Žiar nad Hronom 22 319 8 897 31 216 27,1 % 37 359 77 759 115 118
Spolu 659 756 94 714 754 470 41,7 % 841 850 966 271 1 808 121

Obrázok 3. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Banskobystrickom kraji
Figure 3. Development of sanitary felling caused by bark beetles and wood-boring insects in the Banská Bystrica Region.

Obrázok 4. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Banskobystrickom kraji 
Figure 4. Development of sanitary felling caused by bark beetles and wood-boring insects in the Banská Bystrica Region.
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Prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v banskobystrickom kraji 

Predpokladáme, že celkový objem náhodnej ťažby v Banskobystrickom kraji sa mierne zvýši oproti 
roku 2019. Zvýši sa pravdepodobne objem kalamitnej ťažby z dôvodu sucha a podkôrneho hmyzu ako 
následok teplých rokov posledného obdobia, hlavne v oblasti Horehronia. Podobne aj podiel hubo-
vých ochorení sa v dôsledku stresu zo sucha pravdepodobne zvýši.
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Zhodnotenie zdravotného stavu porastov v roku 2020

Aj v roku 2020 zaznamenávame postupné zlepšovanie zdravotného stavu lesných porastov, ktoré evi-
dujeme od roku 2015. Od roku 2016, kedy bolo posledné významnejšie zvýšenie náhodných ťažieb na 
61,7 % z celkovej ťažby, pozorujeme postupné zmenšenie tohto podielu na 49,4 % v roku 2015, 39,2 % 
v roku 2016, 40,1 % v roku 2017, 37,8 % v roku 2018, 33,7 % v roku 2019 až po 25,8 % v roku 2020. 
V roku 2020 sme tak zaznamenali najnižší podiel náhodných ťažieb na celkových ťažbách od roku 
1996, kedy bol podiel na úrovni 27,3 %. Znížil sa aj celkový objem ťažby keď v roku 2019 bolo v Pre-
šovskom kraji vyťažených takmer 1,6 mil. m3 a v roku 2020 to bolo takmer 1,3 mil. m3 drevnej hmoty.

Najväčšie škody sme zaznamenali na ihličnatej hmote, kde bolo spracovaných 269 625 m3. Vie-
tor ako škodlivý činiteľ poškodil ihličnaté porasty v objeme 146 125 m3, čím sa dostal pred lykožrú-
ta smrekového, ktorému bolo priradené poškodenie v objeme 106 975 m3. V menšej miere boli v roku 
2020 poškodzované listnaté dreviny. Celkovo bolo spracovaných 65 394 m3 listnatej drevnej hmoty. Aj 
v listnatých porastoch bol najvýznamnejším škodlivým činiteľom vietor s objemom spracovanej hmo-
ty 49 362 m3. Nasledovali rôzne hubové patogény s celkovým objemom 11 869 m3 napadnutej a spra-
covanej drevnej hmoty. Z tohto množstva je takmer 7 tis. m3 vedených v kategórii iné huby.

V roku 2020 boli opäť najviac postihnuté okresy Poprad (138 687 m3) s podielom náhodnej ťaž-
by až 80,1 %. Nasleduje okres Kežmarok (40 075 m3) s podielom náhodnej ťažby až 72 %, Levoča
(22 268 m3) s podielom náhodnej ťažby až 47,9 % a okres Stará Ľubovňa (43 523 m3) s podielom ná-
hodnej ťažby na celkovej ťažbe v hodnote 45,4 %.
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Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Prešovského kraja v roku 2020
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Prešov Region in 2020.

Činitele Dreviny [m3]
ihličnaté listnaté spolu

Abiotické škodlivé činitele 150 856 50 854 201 710
Abiotické činitele 150 856 50 854 201 710
Iné abiotické 207 126 333
Sneh 1 760 409 2 169
Sucho a úpal 2 764 929 3 693
Vietor 146 125 49 362 195 487
Záplavy a podmáčanie 0 28 28
Antropogénne škodlivé činitele 2 195 604 2 799
Antropogénne činitele 2 195 604 2 799
Imisie 1 899 16 1 915
Iné antropogénne 66 45 111
Odcudzenie dreva 218 532 750
Požiare 12 11 23
Biotické škodlivé činitele 116 574 13 936 130 510
Huby 4 671 11 869 16 540
Hniloby 755 3 722 4 477
Iné huby 2 606 6 927 9 533
Koreňovka vrstevnatá 8 0 8
Podpňovka 265 26 291
Rakovina a nekróza kôry 1 037 554 1 591
Tracheomykózy 0 640 640
Ostatné biotické škodlivé činitele 1 609 426 2 035
Iné biotické 1 409 421 1 830
Obhryz a lúpanie zverou 200 5 205
Podkôrny hmyz 110 294 1 641 111 935
Iný podkôrny hmyz 1 648 1 466 3 114
Lykožrút lesklý 765 0 765
Lykožrút smrekovcový 53 0 53
Lykožrút smrekový 106 975 0 106 975
Lykožrúty na jedli 190 0 190
Podkôrnik dubový 0 175 175
Podkôrnikové na borovici 663 0 663
Spolu 269 625 65 394 335 019

Obrázok 1. Podiel jednotlivých skupín škodlivých činiteľov na náhodnej vykonanej ťažbe v Prešovskom kraji v roku 2020
Figure 1. Share of individual groups of harmful factors in accidental felling in the Prešov Region in 2020.

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2020 podľa okresov Prešovského kraja
Table 2. Volume of accidental and total felling in 2020 by districts of the Prešov Region.

Okresy
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej na 
celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu

Bardejov 7 550 6 175 13 725 11,8 % 30 709 85 627 116 336
Humenné 4 261 16 363 20 624 9,9 % 15 423 192 604 208 027
Kežmarok 39 866 209 40 075 72,0 % 55 051 606 55 657
Levoča 20 761 1 507 22 268 47,9 % 43 554 2 920 46 474
Medzilaborce 3 876 6 482 10 358 11,7 % 8 204 80 102 88 306
Poprad 138 253 434 138 687 80,1 % 172 092 1 016 173 108
Prešov 4 896 6 344 11 240 11,1 % 19 850 81 082 100 932
Sabinov 6 137 5 798 11 935 18,8 % 28 466 35 112 63 578
Snina 572 4 142 4 714 4,0 % 5 956 112 788 118 744
Stará Ľubovňa 39 825 3 698 43 523 45,4 % 80 798 15 148 95 946
Stropkov 126 3 863 3 989 7,5 % 917 52 383 53 300
Svidník 623 3 522 4 145 6,3 % 5 422 59 889 65 311
Vranov nad Topľou 2 879 6 857 9 736 8,7 % 6 816 105 696 112 512
Spolu 269 625 65 394 335 019 25,8 % 473 258 824 973 1 298 231
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Obrázok 2. Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Prešovskom kraji podľa okresov v roku 2020
Figure 2. Share of accidental felling in total felling in the Prešov Region by districts in 2020.

Obrázok 3. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Prešovskom kraji
Figure 3. Development of the share of accidental felling in total felling in the Prešov Region.

Obrázok 4. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Prešovskom kraji
Figure 4. Development of accidental felling caused by bark beetles and woodboring insects in the Prešov region.
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Prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v Prešovskom kraji 

Za posledné roky sa situácia ohľadom zdravotného stavu v Prešovskom kraji stabilizovala a postup-
ne sa zlepšuje. Z toho dôvodu nepredpokladáme významnejší nárast podielu náhodných ťažieb v na-
sledujúcom roku. Vznik vetrových kalamít sa predpovedať nedá, avšak očakávame lokálne zhorše-
nie zdravotného stavu v smrekových porastoch v chránených územiach a v okolí týchto území a to aj 
z dôvodu neskorého a tým pádom nedôsledného spracovania ohnísk podkôrneho hmyzu.
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Abstract: In 2020, the declining trend of accidental felling in the Košice region, Slovakia remained. Over the 
last three years, the volume of accidental felling has halved. In 2016 the volume of accidental felling was at 
the level of 720 thousand m3, in 2020 the volume of felling reached only 227,4 thousand  m3 (average year-
on-year decrease by 142 thousand m3). The share of accidental felling to the volume of total felling decreased 
compared to previous years and in 2020 it represented 26.1%, which is average year-on-year decrease of 
9.8%. The volume of accidental felling in 2020 reached 227.4 thousand m3. Same as in previous years the 
coniferous wood was dominantly attacked. Last year, the volume of infested coniferous mass accounted for 
73.6% of the total volume of accidental felling. In 2018 it reached 80.0%. The highest volume of accidental 
felling in 2020 was recorded as a result of bark beetles’ infestation. In 2020, 239 thousand  m3 were infested 
in the region, which represents a year-on-year decrease of 130 thousand m3.
Key words: Košice region; sanitary felling; bark beetles; abiotic factors

Už niekoľko rokov po sebe dochádza v Košickom kraji k poklesu náhodných ťažieb. Pokiaľ ešte 
v roku 2016 sa pohyboval na úrovni 720 tis. m3, v roku 2020 dosiahol objem náhodnej vykonanej ťaž-
by 227,4 tis. m3. Taktiež podiel náhodnej vykonanej ťažby k celkového objemu ťažieb v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi opäť poklesol a v roku 2020 predstavoval 26,1 %, čo je medziročný pokles 
o takmer 10 % (obr. 1).

Obrázok 1. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Košickom kraji
Figure 1. Development of sanitary felling share in totol felling volume in the Košice region.

V roku 2020 bolo následkom pôsobenia škodlivých činiteľov v Košickom kraji napadnutých 
227,4 tis. m3 drevnej hmoty, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 142 tis. m3.
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Podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch bola škodlivými činiteľmi poškodzovaná najmä ihlič-
natá hmota. V roku 2020 tvoril podiel ihličnatej hmoty na celkových náhodných ťažbách v regióne 
73,6 %. Dlhodobo najvýznamnejším škodlivým činiteľom je podkôrny hmyz (obr. 2). Následkom na-
padnutia porastov podkôrnym hmyzom bolo v roku 2020 spracovaných 109,4 tis m3, čo predstavuje 
medziročný pokles o takmer 130 tis. m3 (obr. 4). Náhodné ťažby v rámci regiónu boli sústredené naj-
mä do oblasti Gemera (LC Štítnik, Podsúľová, Nižná Slaná, Dobšiná, Ľadová, Mlynky a Stará Voda). 
Celkový objem napadnutej hmoty biotickými činiteľmi dosiahol 133,8 tis. m3 (medziročný pokles 
o takmer 129 tis. m3). Pôvodcami hubových ochorení bolo napadnutých 19 tis. m3 (nárast o 5 tis. m3),
ostatnými biotickými činiteľmi bolo poškodených 5,4 tis. m3 (tab. 1).

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Košického kraja v roku 2020
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Košice region in 2020.

Činitele Dreviny [m3]
ihličnaté listnaté spolu

Abiotické škodlivé činitele 51 170 37 078 88 248
Abiotické činitele 51 170 37 078 88 248
Iné abiotické 418 1 426 1 844
Sneh 152 205 357
Sucho a úpal 10 783 9 484 20 267
Vietor 39 817 25 790 65 607
Záplavy a podmáčanie 0 173 173
Antropogénne škodlivé činitele 3 281 2 024 5 305
Antropogénne činitele 3 281 2 024 5 305
Imisie 2 618 20 2 638
Iné antropogénne 387 327 714
Odcudzenie dreva 271 1 667 1 938
Požiare 5 10 15
Biotické škodlivé činitele 112 903 20 906 133 809
Huby 4 598 14 401 18 999
Hniloby 219 122 341
Iné huby 2 129 13 569 15 698
Koreňovka vrstevnatá 699 0 699
Podpňovka 518 0 518
Rakovina a nekróza kôry 1 033 571 1 604
Tracheomykózy 0 139 139
Ostatné biotické škodlivé činitele 5 013 361 5 374
Iné biotické 5 013 361 5 374
Podkôrny hmyz 103 292 6 144 109 436
Iný podkôrny hmyz 19 903 3 185 23 088
Lykožrút lesklý 32 0 32
Lykožrút smrekový 82 024 0 82 024
Lykožrúty na jedli 924 0 924
Podkôrnik dubový 0 2 959 2 959
Podkôrnikové na borovici 409 0 409
Spolu 167 354 60 008 227 362

Obrázok 2. Podiel jednotlivých skupín škodlivých činiteľov na náhodnej vykonanej ťažbe v Košickom kraji v roku 2020
Figure 2. Sanitary felling by main of pest agents of the Košice region in 2020.

Abiotickými činiteľmi bolo v Košickom  kraji v roku 2020 poškodených 88,2 tis. m3, čo je len o
7 tis. m3 menej ako v predchádzajúcom roku. Najvýznamnejším abioticky pôsobiacim činiteľom bol 
vietor. V regióne bolo vetrom poškodených 65,6 tis. m3 , suchom a úpalom 20,3 tis. m3 a inými abio-
tickými činiteľmi 1 844 m3.



286Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2021

Leontovyč, R. / APOL, 2021, 2, 284–287

Antropogéne pôsobiace činitele mali za následok náhodné ťažby v objeme 5,3 tis. m3 (medziročný 
pokles o 5,7 tis. m3), pričom imisie predstavovali 2,6 tis m3 a krádeže dreva dosiahli 1,9 tis. m3. 

Najvyššie objemy náhodných ťažieb sa vykonali v okresoch Rožňava (87,8 tis. m3), Spišská Nová 
Ves objem náhodnej vykonanej ťažby dosiahol 41,2 tis. m3 a Košice okolie 37,8 tis. m3 (tab. 2, obr. 3).

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2020 podľa okresov Košického kraja
Table 2. Volume of sanitary felling, and total felling volume in 2020 by districts of the Košice region.

Okresy
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej na 
celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu ihličnaté dreviny listnaté dreviny spolu

Gelnica 30 459 2 538 32 997 21,7 % 95 434 56 933 152 367
Košice 216 979 1 195 5,6 % 1 603 19 700 21 303
Košice-okolie 18 695 19 138 37 833 15,6 % 40 006 202 736 242 742
Michalovce 185 8 016 8 201 26,2 % 718 30 566 31 284
Rožňava 76 863 10 920 87 783 38,7 % 97 126 129 628 226 754
Sobrance 617 11 392 12 009 15,7 % 1 721 74 535 76 256
Spišská Nová Ves 39 775 1 422 41 197 48,3 % 62 400 22 937 85 337
Trebišov 544 5 603 6 147 17,1 % 1 103 34 882 35 985
Spolu 167 354 60 008 227 362 26,1 % 300 111 571 917 872 028

Obrázok 3. Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Košickom kraji podľa okresov v roku 2020
Figure 3. Development of sanitary felling, and total felling volume in 2020 by districts of the Košice region.

Obrázok 4. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Košickom kraji 
Figure 4. Development of sanitary felling caused by bark beetles and wood –boring insects in the Košice region. 

Vývoj zdravotného stavu lesov v Košickom kraji v roku 2021

Niekoľko rokov po sebe dochádza v Košickom kraji k poklesu podielu náhodnej ťažby, a je dlhodo-
bo pod  celoslovenským priemerom postupne klesá. Za posledné štyri roky poklesol objem NT o viac 
2,5-krát. Aj napriek uvedenému nemožno očakávať, že v najbližších rokoch ešte dôjde k takému výraz-
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nému pokles náhodných ťažieb. Vzhľadom na klimatické podmienky, ako aj plošné rozšírenie podkôr-
nikovej kalamity v smrečinách, najmä v oblasti Gemera a Spiša, očakávame aj v nasledujúcich rokoch, 
že v regióne bude najvýznamnejšie ovplyvňovať náhodné ťažby podkôrny hmyz. Taktiež výskyt abio-
tických činiteľov, najmä vetra nie je možné predpovedať, v tomto roku došlo už k výskytu niekoľkých 
menších kalamít. Nepredpokladáme že sa výrazne situácia zmení najmä v oblasti Gemera a Spiša, na-
jmä okresy: Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Košice okolie. 
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ZDRAVOTNÝ STAV LESNÝCH DREVÍN V ROKU 2020
Andrej Kunca

Kunca, A.: Forest health by tree species in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 288–290.
Abstract: Sanitary felling of coniferous trees reached 3.13 mil. m3 (by 1.46 less than in 2019) and broadlea-
ved trees 402 th. m3 (by 160 th. less than in 2019). Norway spruce was the most affected tree species (cut 2.7 
mil. m3, that was by 1.5 mil. m3 less than in 2019). European beech was cut due to sanitary reasons up to 217 
th. m3 (by 42 th. m3 less than in 2019) and pines 213 th. m3 (by 141 less than in 2019). The rest of tree speci-
es were cut in the sanitary felling in the volume of 116 th. m3 (the same level as in 2019).
Key words: Sanitary felling; tree species; Norway spruce; pines; European beech

V roku 2020 boli v náhodnej vykonanej ťažbe spracované ihličnaté dreviny v objeme 3,13 mil. m3 (čo 
je o 1,46 mil. menej ako v roku 2019), listnaté 402 tis. m3 (čo je o 160 tis. m3 menej ako v roku 2019),
spolu 3,53 mil. m3. Najviac poškodenou drevinou bol smrek 2,7 mil. m3 (čo je o 1,5 mil. menej ako 
v roku 2019), buk lesný 217 tis. m3 (čo je o 42 tis. menej ako v roku 2019) a borovica 213 tis. m3 (čo je 
o 141 tis. m3 menej ako v roku 2019). Spolu ostatné dreviny boli poškodzované na úrovni 116 tis. m3 
(rovnako ako v roku 2019).

Smrek, buk a borovica zaznamenali pokles objemu náhodnej vykonanej ťažby oproti roku 2019, 
avšak dub bol na úrovni roku 2019 (87 tis. m3) a jedľa dokonca mierny nárast zo 119 tis. m3 v roku 
2019 na 121 tis. m3 v roku 2020.

Obrázok 1. Štruktúra náhodnej ťažby všetkých drevín spolu podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Figure 1. Sanitary felling by selected major groups of pest agents.

Podiel smreka na NVŤ v roku 2020 bol 78,6 %, buka 6,1 % a borovice 6,0 %. Tieto 3 rody drevín 
spolu reprezentovali až 90,7 % z NVŤ v roku 2020. 

Dlhoročné NVŤ smreka a borovice a následne úprava drevinového zloženia na týchto smrekových 
kalamitných plochách v neprospech smreka vyústilo aj do toho, že zastúpenie smreka za 20 rokov 
(2000 – 2019) kleslo z 26,8 % na 22,5 % (o 4,3 %) a u borovice z 10 % na 7 % (o 3 %).
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Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Table 1. Sanitary felling by selected major groups of pest agents.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba, [m3]
Abiotické činitele 1 451 599
Podkôrny a drevokazný hmyz 1 903 282
Patogénne huby 154 544
Rôzne biotické činitele 13 247
Antropogénne činitele 11 347
Spolu 3 534 019

Obrázok 2. Štruktúra náhodnej ťažby podľa vybraných drevín v roku 2020
Figure 2. Sanitary felling by selected major forest tree genus.

Prognóza vývoja zdravotného stavu lesných drevín 

Prognózu vývoja poškodenia drevín škodlivými činiteľmi v značnej miere ovplyvňuje počasie, ktoré 
však vieme prognózovať na 3 dni, resp. na 10 dní so znižujúcou sa presnosťou. Je však zrejmé, že na vý-
skyt klimatických extrémov, najmä vetra a sucha sú najviac náchylné smrek a borovica. Tieto dreviny 
sú následne intenzívne napádané aj sekundárnymi škodcami, najmä podkôrnym hmyzom a podpňov-
kami. Takto to je už posledných 20 rokov, preto aj v roku 2021 a v nasledujúcich pár rokov očakávame 
pokračovanie trendu odumierania najmä smreka a borovice. 

Obrázok 3. Vývoj spracovanej náhodnej ťažby všetkých drevín spolu
Figure 3. Development of annual sanitary felling by all tree species.

Škody na týchto drevinách by mohli byť znížené, ak by spracovanie poškodených stromov vetrom, 
alebo suchom bolo včas a dôsledne a neboli tak ponechané ako substrát pre najmä podkôrne druhy 
škodcov. Avšak so zámerom ochrany prírody zvyšovať biodiverzitu (zvyšovaním výmery chránených 
území), čo taktiež podporujú certifikačné schémy PEFC a FSC (ponechávanie stromov na dožitie, ale-
bo určitého objemu na ha), dochádza k ponechávaniu odumierajúcich stromov v poraste (viac v 5. st. 
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ochrany prírody, menej v 1. st. ochrany prírody) a týmto vlastne dochádza k presne opačnému kroku, 
ako presadzujú princípy hygieny porastu. Za týchto okolností nie je možné dosiahnuť zníženie náhod-
nej ťažby v najbližších rokoch najmä u smreka a borovice. Plochy, na ktorých tieto dreviny boli spraco-
vané v NVŤ, sú pri obnove dopĺňané aj inými drevinami, čím sa zvyšuje šanca porast zabezpečiť a vý-
chovnými opatreniami (pri uplatňovaní zdravotného výberu) dosiahnuť ciele pestovania lesa.
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ZDRAVOTNÝ STAV SMREČÍN V ROKU 2020
Jozef Vakula

Vakula, J.: Forest health of Norway spruce stands in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 291–
293.
Abstract: In 2020, spruce was the most damaged species, 2.8 mil. m3 of spruces were harvested (year 2019 
– 4.3 mil. m3). The biggest problems in spruce stands were caused by bark beetle (1.7 million m3), wind
(934 thousand m3) and Honey fungus (97 thousand m3). The situation in spruce stands is still critical. In 
2021, we expect improvement in the health of spruce stands.
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Smrek bol v roku 2020 opäť najviac poškodzovanou drevinou na Slovensku, v roku 2020 bolo spraco-
vaných náhodnou ťažbou 2,8 mil. m3 smrekového dreva (rok 2019 – 4,3 mil. m3). Najväčšie problémy 
v smrečinách spôsoboval podkôrny a drevokazný hmyz (1,7 mil. m3) a abiotické činitele (934 tis. m3), 
z toho najviac vietor. Patogénne huby (97 tis. m3), najmä podpňovka spôsobujú posledné roky veľké 
problémy nielen v severozápadnej časti krajiny ale aj v oblasti Liptova a Spiša. Pri aktivizácií podpňov-
ky výrazne napomáha sucho posledných rokov.

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby smreka podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Table 1. Structure of incidental felling of spruce timber by main groups of harmful factors in 2020.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba, [m3]
Abiotické činitele 933 920
Podkôrny a drevokazný hmyz 1 739 511
Patogénne huby 97 333
Rôzne biotické činitele 1 388
Antropogénne činitele 4 798
Spolu 2 776 950

Obrázok 1. Vetrom poškodené zvyšky porastov na Liptove
Figure 1. Spruce stand damaged by wind.
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Obrázok 2. Požerok lykožrúta smrekového na vetrovej kalamite
Figure 2. Galleries of Ips typographus on spruce damaged by wind.

Ročný objem dreva napadnutého podkôrnym hmyzom poklesol v Žilinskom kraji približne o 
47 %. Problémom zostáva roztrúsená kalamita, ktorá často krát uchádza pozornosti prevádzky a jej 
spracovanie (asanácia) je z ekonomického pohľadu menej rentabilné alebo stratové. To sa týka rovna-
ko aj roztrúsenej vetrovej kalamity, z ktorej vzniká následne kalamita podkôrneho hmyzu. Kalamita-
mi lykožrúta smrekového sú postihované aj lokality, ktoré boli donedávna zdravé. 

Stále zostávajú veľmi problematické smrečiny v chránených územiach kde je výrazne obmedzo-
vané lesnícke hospodárenie. Snahou ochrany prírody je naďalej bezzásahové územia zväčšovať ale-
bo zvyšovať ich počet. Obhospodarovateľom lesov v okolí týchto území vznikajú škody. Dlhodobým 
problémom sú oslabené smrečiny typické žltnutím, ktoré sú atakované podpňovkou (Kysuce, Orava). 

Obrázok 3. Požerky lykožrúta lesklého (Pityogenes chalcographus)
Figure 3. Galleries of Pityogenes chalcographus.

Obrázok 4. Tvrdoň smrekový (Hylobius abietis) 
poškodzuje kmienky sadeníc na holinách
Figure 4. Hylobius abietis damage stem of young 
spruces.
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Obrázok 5. Štruktúra náhodnej ťažby smreka podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Figure 5. Structure of incidental felling of spruce timber by main groups of harmful factors in 2020.

Prognóza vývoja zdravotného stavu smrečín

Aj keď došlo v poslednom roku k zníženiu náhodných ťažieb v smrečinách, situácia v smrekových po-
rastoch je stále kalamitná. V roku 2021 očakávame aj napriek problémom zapríčinených korona krí-
zou mierne zlepšenie. Je to z toho dôvodu, že sa nachádzame už 3. rok za kulmináciou gradácie lykož-
rúta smrekového, ktorá bola v roku 2018. Ceny ihličnatého dreva sa zvýšili a oživil sa aj trh s drevom. 
Počasie na začiatku vegetačnej sezóny 2021 bolo chladné, čo posunulo rojenie podkôrneho hmyzu o 2 
až 3 týždne. Podpňovka bude aj naďalej silným patogénom v severozápadných častiach Slovenska. 
Včasné, rýchle a dôsledné spracovanie a asanácia smrekového dreva naleteného podkôrnym hmyzom 
zostáva kľúčovým faktorom na zastavení premnoženia podkôrneho hmyzu v smrečinách. 
Obrázok 6. Vývoj spracovanej náhodnej ťažby smreka obyčajného

Figure 6. The volume of incidental felling of spruce timber.
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ZDRAVOTNÝ STAV BUČÍN V ROKU 2020
Slavomír Rell

Rell, S.: Forest health of European beech stands in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 294–
295.
Abstract: In 2020, after the spruce, beech was the second most damaged tree species in Slovakia
(217.3 thousand m3), of which abiotic factors represent 202.2 thousand m3. Extreme summer temperatures 
and droughts can be a threat in 2021, mostly at the forest stands edges.
Key words: beech; sanitary felling; harmful agents

Buk bol v roku 2020, po smreku, druhou najviac poškodzovanou drevinou na Slovensku. Náhodnou 
ťažbou bolo spracovaných 217,3 tis. m3 drevnej hmoty, čo predstavuje mierny pokles oproti predchád-
zajúcemu roku (266,3 tis. m3). Najvyššou mierou sa na náhodnej ťažbe podieľali abiotické škodlivé či-
nitele 202,1 tis. m3. 

Poškodenie podkôrnym a drevokazným hmyzom činilo 2,9 tis. m3, takmer polovicu oproti pred-
chádzajúcemu roku (5,5 tis. m3). Patogénnymi hubami bolo poškodených 9,1 tis. m3, teda približne 
rovnaký objem ako v predchádzajúcom roku (10,8 tis. m3).

Tabuľka 1. Podiel náhodnej ťažby buka lesného v roku 2020 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov 
Table 1. Volume of incodental felling of beech timber in 2020 by main groups of harmful factors.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Abiotické činitele 202 161
Podkôrny a drevokazný hmyz 2 876
Patogénne huby 9 106
Rôzne biotické činitele 1 572
Antropogénne činitele 1 621
Spolu 217 336

Obrázok 1. Štruktúra náhodnej ťažby buka lesného v roku 2020 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov 
Figure 1. Structure of incodental felling of beech timber in 2020 by main groups of harmful factors.
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Prognóza vývoja zdravotného stavu bučín

V nasledujúcom roku môžeme očakávať podobný zdravotný stav bučín. Hrozbou môžu byť extrémne 
letné teploty, kedy hlavne pri silnejších presvetľovacích zásahoch môžu nastať problémy. Preto odpo-
rúčame voliť miernejší prístup, aby nevznikali náhle odkryté porastové steny, kedy buk trpí prehrieva-
ním až úpalom kôry a stáva sa náchylný na napadnutie podkôrnym hmyzom a hubami. Vzhľadom na 
trend zvyšujúcej sa teploty môžeme očakávať hrozbu hubových ochorení.

Obrázok 2. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby buka lesného 
Figure 2. Trend of incodental felling of beech timber.
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ZDRAVOTNÝ STAV DUBÍN V ROKU 2020
Juraj Galko

Galko, J.: Forest health of oak stands in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 296–299.
Abstract: The amount of incidental felling of oak wood in Slovakia in 2020 was 88 thousand m3. Abiotic 
harmful agents damaged 65 thousand m3 of the total amount of incidental felling in oak stands. Bark and 
wood-boring beetles represent a volume of 11.1 thousand m3. The expected gradation of the gypsy moth (Ly-
mantria dispar) was suppressed by the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga. The non-nati-
ve oak lace bug (Corythucha arcuata) spreads rapidly in last two years. In dry years, the health of oak stands 
can be significantly deteriorated, so increased attention should be paid to forest stand hygiene as a basic me-
asure of forest protection.
Key words: oak; damage; felling; pest

Celková náhodná ťažba dubov na Slovensku v roku 2020 predstavuje takmer 88 tis. m3 hmoty (tab. 1, 
obr. 1), čo je takmer rovnaké množstvo ako v predošlom roku a porovnateľné s ďalšími predchádzajú-
cimi dvomi rokmi (90,5 tis. m3 resp. 78,4 tis. m3). Za posledné roky je to výrazne menej ako v rokoch 
ešte predtým (v roku 2016 to bolo 107 tis. m3, v roku 2015 to bolo 196 tis. m3 hmoty a v roku 2014 to 
bolo 195 tis. m3). 

Abiotické škodlivé činitele spôsobili v roku 2020 naďalej dominantné poškodenie dubových poras-
tov v rámci Slovenska, keď z celkového množstva náhodnej ťažby poškodili takmer 65 tis. m3 (tab. 1, 
obr. 1), čo ja takmer rovnaká hmota ako v predchádzajúcich dvoch rokoch (Kunca et al. 2019, Galko 
2020). Oproti rokom predtým, čo do objemu je to však výrazný pokles. Z tejto skupiny škodlivých či-
niteľov poškodil dubové porasty najmä vietor.

Náhodná ťažba spôsobená podkôrnym a drevokazným hmyzom v dubinách je oproti minulosti, 
kedy sa vyskytovalo „Hromadné hynutie dubov“ dlhodobo na nízkej úrovni, čo však pripisujeme aj ne-
správnemu evidovaniu vznikajúcich chrobačiarov (sucho, huby ap.). V roku 2020 bolo zaznamenané 
poškodenie podkôrnym a drevokazným hmyzom v množstve 11,1 tis. m3 (tab. 1, obr. 1), čo je takmer 
rovnaké množstvo ako v predošlom roku (10,7 tis. m3). Za posledné tri roky je to však podstatný ná-
rast oproti rokom predtým, keď v roku 2017 napadli 5,4 tis. m3, v roku 2016 to bolo 3,6 tis. m3 a v roku 
2015 to bolo len 2,1 tis. m3 (Kunca et al. 2019, Galko 2020). Zo skupiny podkôrnych a drevokazných 
škodcov jednoznačne dominuje podkôrnik dubový (Scolytus intricatus). Tento škodca sa dokázal už 
v minulosti významne premnožiť a stále predstavuje potenciálne riziko premnoženia najmä v suchých 
rokoch. Zdôrazňujeme, že v dubových porastoch je treba po ťažbovom zásahu vykonať dôslednú po-
rastovú hygienu. Ďalej LOS pozoruje v posledných rokoch aj na výraznú aktivizáciu inak úplne se-
kundárnych druhov (napr. fuzáčov rodu Rhagium). Z technických škodcov dreva môže lokálne spôso-
biť škody nepôvodný drvinárik čierny (Xylosandrus germanus), resp. iný zástupca tzv. ambróziových 
chrobákov.

Patogénne huby poškodili v roku 2020 spolu 10,3 tis. m3 (tab. 1, obr. 1), čo je podobné množstvo 
ako v predchádzajúcich rokoch (9,2 tis. m3, resp. 11,1 tis. m3). V tejto skupine škodcov prevláda po-
škodenie tracheomykózami a podpňovkou.

Rôzne biotické škodlivé činitele poškodili celkom 648 m3 (v predošlom roku 625 m3) a antropogén-
ne činitele celkom spolu necelých tisíc m3, čo je výrazný pokles oproti predošlému roku, kedy bolo po-
škodených 2 432 m3 dubovej hmoty.
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Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby dubov podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Table 1. Structure of incidental felling of oak timber by main groups of harmful factors in 2020.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Abiotické činitele 64 899
Podkôrny a drevokazný hmyz 11 147
Patogénne huby 10 311
Rôzne biotické činitele 648
Antropogénne činitele 959
Spolu 87 964

Obrázok 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby dubov v roku 2020 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov
Figure 1. The volume of incidental felling of oak timber in 2020 by main groups of harmful factors.

Prognóza vývoja zdravotného stavu dubín

Najväčšie škody v ostatných rokoch spôsobil najmä vietor. Momentálne nedochádza k hromadnému 
hynutiu celých komplexov dubových porastov. Avšak, vzhľadom na dlhotrvajúce periódy vysokých let-
ných teplôt spojené so suchom, ktoré budú podľa klimatických prognóz ešte extrémnejšie, sa v po-
sledných rokoch začali v rôznych častiach Slovenska objavovať jednotlivo až skupinovite uschýnajú-
ce duby, čo môže znamenať zdvihnutý varovný prst a dôvod na ostražitosť do budúcnosti. V týchto, ale 
aj iných oblastiach s dlhotrvajúcim suchom, treba do budúcna venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko 
na týchto stromoch sa množí veľké spektrum podkôrneho a drevokazného hmyzu. Takéto chradnúce 
duby pozorujeme najmä na exponovaných porastových okrajoch resp. na hrebeňových miestach po-
rastov s plytkou a výsušnou pôdou.

K premnoženiu najvýznamnejšieho defoliátora dubových porastov, mníšky veľkohlavej (Lymantria 
dispar) prakticky nedošlo, nakoľko výskyt entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga, takmer 
celú začínajúcu gradáciu výrazne utlmila. Napriek tomu je potrebné si všímať vznikajúce znášky (hub-
ky) na kmeňoch dubov a dostatočne včas hlásiť na LOS ich zvýšený výskyt. V posledných rokoch sa 
pomiestne premnožili najmä niektoré druhy obaľovačov na duboch, ktoré spôsobili aj mierne defoliá-
cie. Spolupôsobenie uvedených významných defoliátorov, suchých periód a prítomnosť podkôrneho 
hmyzu môže spôsobiť v budúcich rokoch výraznejší úhyn dubov.

V roku 2018 sme zaznamenali prvý nález nepôvodného druhu bzdochy, sietničky dubovej (Cory-
thucha arcuata) (obr. 2), na Slovensku (Zúbrik et al. 2019). Odvtedy sa jej výskyt rapídne zvýšil a do 
budúcna bude predstavovať ďalší stresujúci faktor pre zdravotný stav dubových porastov, najmä v naj-
nižších polohách výskytu dubov.
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Obrázok 2. Sietnička dubová (Corythucha arcuata) na dube pred hlavnou budovou NLC
Figure 2. The oak lace bug (Corythucha arcuata) on oak near main building of NFC.

Z hubových patogénov je dlhodobo najvýznamnejšia podpňovka (Armillaria spp.), ktorá bude ak-
tívna aj v ďalších rokoch. Huby z rodu Phytophthora môžu v budúcnosti spôsobiť lokálne odumieranie 
dubov zaznamenané už v iných krajinách Európy. Na Slovensku sme zaznamenali nové druhy tohto 
rodu (Tkaczyk et al. 2020).

Dub má momentálne najvyššiu cenu za kvalitné sortimenty, zároveň je to drevina, na ktorej môže 
škodiť najväčšie spektrum drevokazných druhov hmyzu (obr. 3). Preto LOS upozorňuje na preventív-
ne ošetrenie cenných výrezov, resp. dražby dreva vykonávať mimo výskytu týchto druhov.

Obrázok 3. Napadnutie dubového výrezu jadrohlodom dubovým (Platypus cylindrus)
Figure 3. Oak log attacked by oak pinhole borer (Platypus cylindrus).

Naďalej pretrváva poškodenie dubových porastov imelovcom európskym Loranthus europaeus, 
ktorý sa vôbec nemonitoruje. V napadnutých oblastiach sa nachádzajú dubové porasty, kde takmer 
každý dub má v korune niekoľko trsov tejto poloparazitickej rastliny. Dlhodobo oslabujú duby, znižu-
jú prírastok a husto napadnuté jedince postupne odumierajú. LOS vykonáva výskum v tejto oblasti.

Na obrázku 4 je znázornený vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby dubov od roku 1996. Z tohto 
grafu vyplýva, že objem celkovej napadnutej dubovej hmoty za posledné roky je mierne pod dlhodo-
bým priemerom a situácia je v posledných rokoch stabilizovaná.

Platí hlavné odporúčanie ochrany lesa a to je dodržiavanie porastovej hygieny, t. j. včas spracovať 
z porastu čerstvo odumreté duby ešte pred vyletením podkôrnych a drevokazných škodcov. To isté pla-
tí aj o ťažbových zvyškoch, resp. kopách pripravených na štiepkovanie.
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Obrázok 4. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby dubov
Figure 4. The volume of incidental felling of oak timber.
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AKÚTNE ODUMIERANIE DUBOV V EURÓPE (AOD)
Jozef Rozkošný • Juraj Galko • Marek Dzurenko

Rozkošný, J., Galko, J., Dzurenko, M.: Acute oak decline in Europe (AOD). APOL, 2021, vol. 2, no. 2, 
p. 300–303.
Abstract: In Slovakia in the 1980s, a massive dieback of oak was recorded. Oak dieback was caused by sev-
eral factors synergistically acting together (multi-year soil water deficit, high abundance of oak bark beetle, 
neglected stand hygiene, etc.). The situation improved in the 1990s. Currently, we are again observing a wor-
sening trend in oak stand health. This is once again caused by a complex of factors (soil water decifit, oak 
bark beetle, yellow mistletoe). Another factor in the future could be a disease affecting oaks called Acute oak 
decline, which is currently spreading throughout Europe. It was recorded for the first time in England. The 
main symptoms are open wounds on the tree trunk. From the open wounds, a dark coloured liquid oozes. In-
fected trees die within 4 to 5 years, however, part of the oak population is capable of overcoming the disease.
Key words: AOD; oak dieback in Slovakia; oak stands

Úvod

V minulosti boli dubové porasty považované za stabilné ekosystémy s vysokým odolnostným potenci-
álom a najmenej poškodzované škodlivými činiteľmi (Stolina 1986). Toto tvrdenie sa ukázalo ako nie 
celkom spoľahlivé, čo potvrdilo „hromadné hynutie dubov“. Tak isto ako na Slovensku, tak aj v celej 
Európe bol v minulosti zaznamenaný úbytok dubov (Delatour 1983; Denman et al. 2010). Odumie-
ranie dubov postihovalo najmä Q. Robur, no menej Q. petraea. Faktory, ktoré vplývali na odumieranie 
dubov sa v jednotlivých regiónoch líšia (Thomas et al. 2002; Führer 1998). 

Na Slovensku tzv. „hromadné hynutie dubov“ (HHD) v 80. rokoch spôsobil komplex synergic-
ky pôsobiacich faktorov, z ktorých sa za najvýznamnejšie považujú klimatické podmienky, premno-
ženie biotických škodcov, nesprávne hospodárske opatrenia a tým celkové fyziologické oslabenie du-
bín (Čapek et al. 1985; Stolina 1986; Ančák 1989). Prvá vlna „HHD“ bola zaznamenaná v roku 1979, 
v oblastiach juhovýchodného Slovenska. Vrchol bol zaznamenaný v rokoch 1983 – 1985. V týchto ro-
koch bolo napadnutých takmer 4,6 mil. m3 dubovej hmoty. Práve rok 1983 bol  zrážkovo deficitný 
a mal mimoriadne vysoké teploty s 26 – 30 tropickými dňami. Roku 1983 predchádzalo veľmi suché 
leto a jeseň (1982), s deficitom 250 mm zrážok (Gogola & Chovanec 1987). Takáto perióda teplého 
a suchého obdobia prispela k premnoženiu podkôrnika a tým aj k šíreniu tracheomykóznych ochore-
ní. K zhoršeniu stavu prispela aj nedostatočná porastová hygiena v 80. rokoch minulého storočia (Ča-
pek et al. 1985; Patočka 1986). Začiatkom 90. rokov sa situácia zlepšila. V rokoch 1993, 1994 a 1995 
bolo napadnutých okolo 110 000 m3 dubovej hmoty. Od roku 1997 sa na výraznom zlepšení situácie 
podpísalo viacero činiteľov. K najvýraznejším patrí dôsledná porastová hygiena. Pozitívny vplyv na hy-
gienu v porastoch mala výroba biomasy a zmena prístupu obhospodarovateľov k biologicky aktívnej 
hmote (Galko et al. 2009).

V súčasnosti sa zdravotný stav začal znova zhoršovať. Mikuš et al. (2018) uvádzajú ako hlavné fak-
tory vplývajúce na zhoršujúci sa odolnostný potenciál dubín najmä imelovec európsky (Loranthus eu-
ropaeus Jacq.), podkôrnik dubový (Scolytus intricatus Ratz.), zmena klímy, zlá fytotechnika pestova-
nia, vysoká početnosť všetkých druhov raticovej zveri, nesprávne opísaný tvar lesa, listožravé škodce. 
Odolnosť porastov závisí najmä od klimatických pomerov, čo zvyšuje riziko ich ohrozenia v podmien-
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kach klimatickej zmeny. Klimatické odchýlky sa výrazne prejavili v 1. – 3. lvs. Nedostatok vody sa pre-
javuje na zníženej odolnosti a zníženom prírastku, ale aj na poklese tvorby zásobných látok, čo spôso-
buje dlhšie periódy plodenia. K zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu v dubinách taktiež prispievajú in-
vázne druhy hmyzu (Galko et al. 2015).        

V súčasnosti sa do povedomia dostáva nový druh odumierania dubov pomenovaný ako „akútne 
odumieranie dubov“ (acute oak decline – AOD). Prvýkrát bolo zaznamenané v 90. rokoch minulého 
storočia v Anglicku (Brown 2014) a od roku 2008 tu bolo zaznamenané aj prvé masívnejšie odumie-
ranie dubov. V ďalších rokoch bolo zistené aj v iných európskych krajinách. V roku 2017 bolo prvýkrát 
zaznamenané vo Švajčiarsku. Od prvého nálezu sa počas 2 rokov ochorenie rozšírilo do celej krajiny 
(Ruffner et al. 2020). Odumieranie bolo pozorované aj mimo Európy, a to v Iráne (Moradi-Amirabad 
a kol. 2019). 

Ochorenie postihuje najmä dub zimný (Q. petraea L.) a dub letný (Q. rubra L.) (Denman et al. 
2014). AOK spôsobujú viaceré druhy baktérií, ktoré degradujú tkanivá a vodivé pletivá pod kôrou. 
Denman et al. (2012) vo svojej práci uvádza 2 druhy. Sú to Brenneria goodwinii a Gibbsiella queci-
necans. Iránski vedci determinovali vo vzorkách z napadnutých dubov až 4 druhy baktérií (B. goodwi-
nii, B. roseae subsp. roseae, Brenneria sp. a R. victoriana) (Moradi-Amirabad et al. 2019). Akútne odu-
mieranie dubov je často spájané s druhmi rodu Agrilus, ale zatiaľ nebol tento druh determinovaný ako 
vektor ochorenia. Najčastejšie spomínaný zástupca rodu Agrilus je Agrilus biguttatus, ktorý je priro-
dzene rozšírený aj na Slovensku (obr. 1). 

Zatiaľ je predpoklad, že oslabené duby napáda ako 
sekundárny škodca, pretože duby napadnuté akút-
nym odumieraním dubov boli vždy napadnuté druh-
mi rodu Agrilus (Brown et al. 2017). Akútne odumie-
ranie dubov sa vyskytuje vo zvýšenej miere v oblas-
tiach s nízkymi úhrnmi zrážok, preto ohrozené poras-
ty s dubom sú najmä na stanovištiach s každoročným 
deficitom vody v pôde, vysokými hodnotami dusíka 
v pôde a nízkymi hodnotami depozície síry v pôde. 
Obrázok 1. Krasoň dvojškvrnný (Agrilus biguttatus)
Figure 1. The oak buprestid beetle (Agrilus biguttatus).

Vplyv typu pôdy na náchylnosť ochorenia sa zatiaľ nepotvrdil a v tejto oblasti bude potrebný ešte 
podrobnejší výskum (Brown et al. 2018) Reed (2020) uvádza, že stromy napadnuté AOD sú menej 
schopné využívať pre svoj rast a prežívanie vhodné klimatické podmienky na jar a na jeseň.

Symptómy sa neprejavujú na listoch, ale na kme-
ni. Hlavný príznak je vytekanie tmavej lepkavej teku-
tiny z malých dier v kôre (obr. 2). Tmavé škvrny sa ob-
javia najskôr vo výške 1 až 2 m na kmeni a neskôr sa 
rozširujú až do koruny (obr. 4). V mieste napadnutia 
sa kôra pozdĺžne rozštiepi v dĺžke 5 až 10 cm. Rana 
sa postupne otvára a kôra sa časom odlupuje od kôry. 

Obrázok 2. Otvorené rany na kmeni dubu 
Figure 2. Open wounds in the bark on oak stem.

Vnútorná časť kôry sa postupne rozpadá a zostane naplnená tmavou lepkavou tekutinou (obr. 3). Na-
padnutý jedinec od prejavenia symptómov môže odumrieť za približne 4 až 5 rokov. Časť jedincov 
duba toto ochorenie dokáže prežiť, pričom otvorené rany na kmeni sa zacelia. Počas obdobia s častý-
mi zrážkami je ťažké identifikovať napadnuté jedince duba, pretože silnejší dážď zmyje vytekajúcu te-
kutinu z otvorených rán na dube (Denman et al. 2010).
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Denmam et al. (2010) uvádzajú možnosti boja s akútnym odumieraním duba:
 – Vyberať duby napadnuté ochorením z porastov na lesný sklad.
 – Druhou možnosťou je napadnuté duby spíliť a následne spáliť. Ťažbu situovať na obdobie sucha, 

kedy sa patogén nešíri tak ľahko. Nevhodné podmienky sú počas dlhého mokrého počasia.
 – V prípade štiepkovania napadnutej hmoty je potrebné dezinfikovať štiepkovač. 
 – Po výrube sa stromy musia odkôrniť a následne sa môže s nimi manipulovať ďalej a kôra spáliť.

V súčasnosti akútne odumieranie dubov sa šíri po Európe, ale na Slovensku zatiaľ nebolo potvrde-
né. Preto bude potrebné sledovať výskyt tohto ochorenia v okolitých krajinách, ale aj na našom území. 
V súčasnosti negatívne ovplyvňujú zdravotný stav dubových porastov každoročný deficit vody v pôde, 
vysoká populácia podkôrnika dubového a imelovec európsky. Preto rozšírenie akútneho odumierania 
dubov by mohlo mať negatívny dopad na stav dubových porastov na Slovensku. 
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Obrázok 3. Nekróza vodivých pletív spôsobená AOD
Figure 3. Necrosis of conductive tissues caused by AOD.

Obrázok 4. Hlavný symptóm ochorenia – 
otvorené rany na kmeni
Figure 4. Major symptoms of disease – open 
wounds in bark on stem.
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ZDRAVOTNÝ STAV BORÍN V ROKU 2020
Roman Leontovyč

Leontovyč, R.: Forest health of Pine stands in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 304–306.
Abstract: The health condition of pine stands in Slovakia has been constantly deteriorating since 2011. In 
the Záhorie region, we can speak of a calamity condition. In 2020, the volume of accidental felling in pine 
stands newly decrease. The total amount of 213 thousand m3 of pine wood was processed in Slovakia, which 
represents an dekrease of 114.3 thousand m3 compared to the previous year. Wood-destroying insects and 
abiotic harmful agents contributed most significantly to this volume. The volume of pinewood infested by 
bark beetles and wood-destroying insects is increasing each year. In total, as a result of infestation by bark 
beetles and wood-destroying insects, up to 127,60 m3 were processed in 2020. This is 98 thousand m3 less 
than in 2019. The amount of pinewood damaged by abiotic harmful agents in 2020 was 81 thousand m3 (a 
decrease of 15 thousand m3).
Key words: pine; bark beetles; abiotic factors; fungi

V roku 2020 bolo v borovicových porastoch náhodnou ťažbou vyťažených 213 tis. m3. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 114,3 tis. m3. Najvýznamnejšou mierou sa na tomto obje-
me podieľal podkôrny hmyz a abioticky pôsobiace škodlivé činitele (tab. 1, obr. 1). 

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby borovíc podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Table 1. Structure of incidental felling of pine timber by main groups of harmful factors in 2020.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Abiotické činitele 81 004
Podkôrny a drevokazný hmyz 127 612
Patogénne huby 2 096
Rôzne biotické činitele 1 880
Antropogénne činitele 432
Spolu 213 024

Obrázok 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby borovíc v roku 2020 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov
Figure 1. The volume of incidental felling of pine timber in 2020 by main groups of harmful factors.

Zdravotný stav borovicových porastov sa po roku 2011 neustále zhoršuje, na čo poukazuje stúpa-
júci trend náhodných ťažieb (obr. 2). Aj keď v minulom roku sme zaznamenali pokles NT, odumiera-
nie v rámci Slovenka v niektorých oblastiach dosahuje nepriaznivý vývoj. Príznaky odumierania za-
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znamenávame najmä oblastiach Záhoria, Zlatých Moraviec, Trenčína, Slovenského rudohoria, Rož-
ňavy, Spiša a pod. Chradnutie borovicových porastov v oblasti Záhoria, je podmienené klimatickými 
faktormi a následným premnožením podkôrneho hmyzu, druhov poškodzujúcich asimilačné orgány, 
ako aj hubových patogénov. Nepriaznivá situácia je aj v iných oblastiach kde dochádza k  chradnutiu 
a odumieraniu porastov so zastúpením borovice čiernej v dôsledku fyziologického oslabenia a násled-
ného napadnutia hubami Dothistroma sp., alebo Sphaeropsis sapinea, ktoré poškodzujú najmä konce 
výhonov, spôsobujú presychanie vetiev, ako aj celých borovíc.

Obrázok 2. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby borovíc 
Figure 2. The volume of incidental felling of pine timber. 

Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim vývoj náhodných ťažieb v borinách je dlhodobo vý-
skyt podkôrneho a drevokazného hmyzu. Celkove v dôsledku napadnutia podkôrnym a drevokazným 
hmyzom bolo v roku 2020 spracovaných 127,6 tis. m3, čo je o 98 tis. m3 menej ako v predchádzajú-
com roku. Následkom pôsobenia abiotickým škodlivým činiteľom bolo v minulom roku spracovaných 
81 tis. m3 (medziročný pokles o 15,6 tis. m3). Medzi najvýznamnejšie druhy podkôrnikov patria: ly-
kožrút vrcholcový (Ips acuminatus), lykožrút borovicový (Ips sexdentatus), alebo druhy rodu Tomicus 
spp. (lykokaz borinový a lykokaz borovicový). Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v minulom roku 
dochádza k nepatrnému poklesu NT po napadnutí porastov hubovými patogénmi, pokles predstavu-
je 400 m3. Následkom pôsobenia antropogénnych činiteľov bolo spracovaných 432 m3 hmoty (pokles 
o 1,5 tis. m3).

Prognóza vývoja zdravotného stavu borín

Borovica je po smreku našou druhou najpoškodzovanejšou ihličnatou drevinou. Objemy náhodných 
ťažieb sa v posledných rokoch pohybujú na úrovni 200 až 300 tis. m3. Príznaky odumierania borín za-
znamenávame najmä v oblasti Záhoria, Zlatých Moraviec, Trenčína, Rožňavy a pod., pričom chrad-
nutie borovicových porastov je podmienené klimatickými faktormi a následným premnožením pod-
kôrneho hmyzu. Začiatkom vegetačného obdobia tohto roku sme zaznamenali zvýšený výskyt sypa-
viek rodu Lophodermium na boroviciach na takmer celom území Slovenska, výraznejšie sa prejavili 
najmä vo výsadbách a mladinách v oblasti Záhoria, Spiša, Slovenského rudohoria a pod. 

Po posledných rokoch dochádza k nárastu príznakov chradnutia a odumierania porastov so zastú-
pením borovice čiernej v dôsledku fyziologického oslabenia a následného napadnutia hubami Dothis-
troma sp., alebo Sphaeropsis sapinea a Cenangium ferruginosum, ktoré poškodzujú najmä konce vý-
honov, presychanie vetiev, ako aj celých borovíc. Vzhľadom na doterajší priebeh počasia predpokladá-
me, že v roku 2021 nedôjde k výraznému nárastu objemu náhodných ťažieb na borovici. 
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ZDRAVOTNÝ STAV JEDLÍN V ROKU 2020
Andrej Gubka • Marcel Dubec

Gubka, A., Dubec, M.: Forest health of Fir stands in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 307–
308.
Abstract: Also in 2020 were fir forests mostly affected by windstorms and snow calamities. Total volume of 
firs damaged by abiotic factors were  98 386 m3. Second most important factors were bark and woodborring 
insects (10 465 m3), followed by other biotic pests (5 658 m3), fungi pathogens (5 003 m3) and anthropoge-
nic factors (2 299 m3).
Key words: fir; abiotic factors; bark beetles; fungi

Zhodnotenie zdravotného stavu jedľových porastov v roku 2020

V roku 2020 boli náhodné ťažby v jedľových porastoch v celkovom objeme 121 811 m3, čo bolo len 
mierne zvýšenie oproti roku 2019 (119 036 m3). Pozitívne je, že už piaty rok sa náhodné ťažby v jedľo-
vých porastoch pohybujú pod úrovňou priemeru počítaného od roku 1996.

Abiotické škodlivé činitele sú dlhodobo najvýznamnejším škodlivým činiteľom vplývajúcim na jed-
ľové porasty a nebolo tomu inak ani v roku 2020. Objem náhodných ťažieb spôsobených abiotickými 
činiteľmi bol na úrovni 98 386 m3, čo je nárast oproti roku 2019 (82 266 m3). Takmer 9 % podiel na ná-
hodných ťažbách v jedlinách je spôsobovaný aktivitou podkôrneho hmyzu (10 465 m3). Jedná sa tak 
o mierna pokles oproti roku 2019 (12 828 m3), kedy bol podiel podkôrneho hmyzu na škodách 10,8 %. 
Takmer o polovicu klesli škody spôsobované patogénnymi hubami a ostatnými biotickými škodlivý-
mi činiteľmi. Kým v roku 2019 bolo spracovaných 8 881 m3 hmoty poškodenej hubovými patogén-
mi, v roku 2020 to bolo len 5 003 m3. Podobne, objem hmoty spracovanej z dôvodu iných biotických 
činiteľov v roku 2019 bol v objeme 9 023 m3 v roku 2020 to bolo 5 658 m3. Ešte významnejšie klesol 
objem hmoty spracovanej z dôvodu pôsobenia antropogénnych činiteľov. Kým v roku 2019 to bolo 
6 038 m3 s podielom 5,1 % na celkových náhodných ťažbách v jedľových porastoch, v roku 2020 to 
bolo len 2 299 m3 s podielom 1,9 %.

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby jedle podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Table 1. Structure of accidental fir felling according to the main groups of harmful factors in 2020.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Abiotické činitele 98 386
Podkôrny a drevokazný hmyz 10 465
Patogénne huby 5 003
Rôzne biotické činitele 5 658
Antropogénne činitele 2 299
Spolu 121 811
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Obrázok 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby jedle v roku 2020 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov
Figure 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby jedle v roku 2020 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov.

Obrázok 2. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby jedle 
Figure 2. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby jedle.

Prognóza vývoja zdravotného stavu jedlín

Abiotické škodlivé činitele sú dlhodobo najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim jedľové porasty na 
Slovensku. Ostatné faktory ako je pôsobenie hmyzu alebo hubových patogénov je zvyčajne lokálneho 
významu, alebo pôsobia ako sekundárne škodlivé činitele. Posledné tri roky pozorujeme mierny trend 
zvyšovania objemu náhodných ťažieb v jedľových porastoch. V nasledujúcom období neočakávame 
významnejší nárast alebo pokles náhodných ťažieb v jedlinách.
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ZDRAVOTNÝ STAV OSTATNÝCH DREVÍN V ROKU 2020
Michal Lalík

Lalík, M.: Forest health of less common forest tree species stands in Slovakia in 2020. APOL, 2021, vol. 
2, no. 2, p. 309–310.
Abstract: This article is an owerview forest health of less common forest tree species stans in Slovakia in 
2020.
Key words: other woody plants; sanitary felling; Forest health

Okrem hlavných drevín, ktorými sú v tomto elaboráte smrek, jedľa, borovica, buk a dub, radíme všet-
ky ďalšie dreviny medzi „ostatné“. V roku 2020 bolo spracovaných 116 tis. m3 kalamitnej hmoty (rov-
nako ako v roku 2020). Až 61 % podiel pripadá na abiotické činitele. Z biotických škodlivých činiteľov 
sú najvýznamnejšie hubové patogény (31 tis. m3) a podkôrny hmyz (11 tis. m3). Celkovo bolo z dôvodu 
napadnutia biotickými škodlivými činiteľmi spracovaných 45 tis. m3. K najvýznamnejším biotickým 
škodlivým činiteľom patrí huba Chalara fraxinea na jaseni. Značné poškodenie spôsobujú aj antropo-
génne škodlivé činitele. V roku 2020 bolo takto poškodených a spracovaných 1,2 tis. m3. 

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby ostatných drevín podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Table 1. Structure of sanitary felling of other woody plants, according to the main groups of harmful factorst in 2020.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Abiotické činitele 71 229
Podkôrny a drevokazný hmyz 11 671
Patogénne huby 30 695
Rôzne biotické činitele 2 101
Antropogénne činitele 1 238
Spolu 116 934

Obrázok 1. Štruktúra náhodnej ťažby ostatných drvín podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2020
Figure 1. Structure of sanitary felling of other woody plants, according to the main groups of harmful factorst in 2020.

Prognóza vývoja zdravotného stavu ostatných drevín

Z ostatných drevín sa na spracovanej náhodnej ťažbe bude najviac podieľať jaseň štíhly, napádaný hu-
bou čiašočka jaseňová Chalara fraxinea, smrekovec opadaný napádaný lykožrútom smrekovcovým 
Ips cembrae, javory napádané nepôvodnou hubou Cryptostroma corticale a následne zmes rôznych 
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drevín poškodzovaných najmä vetrom a snehom. Očakáva sa zvýšenie škôd suchom. 

Obrázok 2. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby ostatných drevín 
Figure 2. Development of the sanitary felling of other woody plants.
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gauerová, V., Nikolov, Ch., Rell, S., Vakula, J.: Electronic Integrated Forest Protection (EIOL). APOL, 
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Abstract: Integrated forest protection is a separate subject in the forestry sciences, which links current the-
oretical and practical knowledge in favour of controlling harmful agents in terms of keeping them under a 
threshold of economical harmfulness. There are two main factors which make up gradually the integrated 
forest protection more complex: (i) climate change with inherent phenomena and (ii) globalization of the 
world trade considering plant material and wood products. Moreover, many conventional approaches (e.g. 
chemical matters) in forest protection are not anymore acceptable for the broad public or some of them lost 
its efficiency. Since computerization, electronization and communication tools have been developing dyna-
mically, also our research and innovation activities reflected this trend. Therefore, we developed computer 
information system for selection of optimal approach in the field of practical forest protection, i.e. Electro-
nic Integrated Forest Protection (EIOL). The system links optimal measure with specific species of pest (e.g. 
bark beetle) considering forest status and ecological conditions. The system would support and speed up de-
cision of foresters, maximize efficiency of measures as well as reduce cost and negative impacts to the envi-
ronment. Since the EIOL is an open system, it would progress further, and reflect the actual situation in the 
forestry sector. The paper gives basic information not only about structure of the EIOL but also about prac-
tical utilization of its functionalities. 
Key words: changing ecological conditions; decision support; pests; forest management; forest protection 
measures

Integrovaná ochrana lesa je samostatnou disciplínou lesníckych vied, ktorá spája súčasné teoretické 
a praktické poznatky ochrany lesa na zvládnutie manažmentu škodlivých činiteľov tak, aby ich účinky 
nepresiahli prah hospodárskej škodlivosti. Toto je obzvlášť aktuálne poslanie v podmienkach prebie-
hajúcej klimatickej zmeny. Integrovaná ochrana lesa patrí k základným princípom zabezpečenia trva-
losti produkcie v nielen v lesnom hospodárstve, ale aj v poľnohospodárstve. Situácia na Slovensku, ale 
aj v ďalších štátoch Európy, v oblasti poškodzovania, či dokonca rozvrátenia lesných porastov škod-
livými činiteľmi sa dramatizuje. Dôvodov tohto stavu je niekoľko. Závažným agentom je klimatická 
zmena a je sprievodné javy, ktoré ovplyvňujú existenčné podmienky lesných drevín (spravidla nega-
tívne), ako aj škodcov a abiotických škodlivých činiteľov (často stimulačne). V dôsledku týchto okol-
ností sa mení vzťah medzi drevinou a škodlivým činiteľom. Tým sa môže znižovať účinnosť tradičných 
metód ochrany lesa. Ďalším relevantným faktorom je globalizácia trhu s drevom, drevárskymi výrob-
kami a rastlinným materiálom. Tým sa akceleruje riziko šírenia inváznych druhov na Slovensku. Záro-
veň evidujeme tlaky na znižovanie vplyvu chemických látok na životné prostredie, eventuálne obmed-
zenie niektorých postupov ochrany lesa v územiach s rôznym stupňom ochrany prírody, resp. v oblas-
tiach so zvýšeným záujmom širokej verejnosti.

Nové ekologické podmienky vytvárajú často bezprecedentné situácie v pôsobení škodcov na les 
a zároveň sa zaznamenáva dynamický rozvoj vo vývoji metód integrovanej ochrany lesa. Preto treba 
aj v lesnom hospodárstve reagovať na danú situáciu v lesoch a tiež na pokrok, či inovácie v elektronic-
kých prostriedkoch vrátane internetu, programovacích nástrojov, veľkokapacitných tabletov či inteli-
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gentných mobilov. Našou reakciou na súčasný stav v tejto oblasti je vybudovanie nástroja elektronic-
kej integrovanej ochrany lesa (EIOL). 

Obrázok 1. Úvodná obrazovka
Figure 1. The introducing screen.

Problematikou sme sa začali venovať od roku 2019 v rámci projektu „Výskum a vývoj na podpo-
ru konkurencieschopnosti slovenského lesníctva“ (SLOVLES). V tomto kontexte bolo cieľom jednej 
z etáp projektu navrhnúť stratégiu integrovanej ochrany lesa prispôsobenú na mieniace sa ekonomic-
ké a ekologické podmienky. Následne princípy tejto stratégie sme zapracovali do praktických postu-
pov ochrany lesa. Praktické postupy ochrany lasa sa postupne sprístupňujú širokej odbornej verejnos-
ti formou elektronického nástroja, jeho hlavným poslaním je zrozumiteľnou formou ponúknuť vhod-
né metódy integrovanej ochrany lesa pre užívateľom zadefinovaný druh škodlivého činiteľa, konkrét-
ne skupiny hmyzích a hubových škodcov. Systém sa bude paralelne rozvíjať, dopĺňať a testovať ako 
komplex internetových nástrojov na monitoring a identifikáciu škodlivých činiteľov založených na in-
teraktívnom prístupe užívateľov na existujúcich platformách „E–LOS“ a „Škodcovia drevín“.

EIOL je navrhnutý ako modul, ktorý je súčasťou komplexného informačného systému ochrany 
lesa e–LOS. Informačný systém e–LOS môžeme zjednodušene chápať ako aplikáciu, prípadne súbor 
aplikácií, ktoré spolu presne definovaným spôsobom komunikujú. Existuje však aj širší pohľad na ten-
to pojem, ktorý zahŕňa kompletné informačné prostredie v rámci daného odboru vedomostí a znalos-
tí. Hlavnou úlohou systému e–LOS je zjednodušenie a zautomatizovanie chodu procesov a postupov, 
má za úlohu najmä spravovať, triediť a analyzovať informácie, ktoré sa týkajú daného problému. 

Stránka EIOL obsahuje katalóg opatrení modernej ochrany lesa, kde les je braný ako ekosystém 
s účasťou škodlivých činiteľov, a kde prebieha súboj narúšajúci normálny vývoj lesa. Preto aj opatre-
nia, ktoré navrhuje majú charakter komplexných postupov s konečným cieľom ochrániť les ako bioce-
nózu, nie ako skupinu spoločne rastúcich stromov. Kladie hlavný dôraz na prevenciu a chápe priame 
obranné opatrenia (supresiu) ako nevyhnutnosť v prípade, ak sa nepodarí udržať pôsobenie škodlivé-
ho činiteľa pod prahom hospodárskej škodlivosti preventívnymi opatreniami. Aj keď moderná ochra-
na uprednostňuje, prevenciu musí uplatňovať aj metódy priamej ochrany (supresiu) predovšetkým 
proti biotickým škodcom.
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Katalóg opatrení je ľahko prístupný z hlavného menu „OCHRANA A OBRANA“. Na stránke sú 
jednotlivé opatrenia rozdelené do kategórií, ktoré sa ďalej rozdeľujú podľa potreby na ďalšie podopat-
renia. 

Obrázok 2. Zoznam opatrení s odkazom na zoznam škodcov pre konkrétne opatrenie
Figure 2. The list of the measures with links to the list of pests considering specific measures.

Súčasťou záznamu každého opatrenia sú aj ilustračné fotografie, ktoré názorne zobrazujú a dopĺ-
ňajú popis jednotlivých opatrení. Pri každom opatrení nájdeme aj odkaz na zoznam všetkých dotknu-
tých škodlivých činiteľov a je doplnený ich počtom. 

K zisteniu odporúčaných opatrení v systéme EIOL sa užívateľ dostane aj po identifikácii škodli-
vého činiteľa. Rýchla identifikácia a lokalizácia je len prvým krokom pri efektívnom zasahovaní proti 
škodlivých činiteľom v lesných porastoch. Aby sa minimalizovali následky agresivity škodlivého čini-
teľa na lesných drevinách je nevyhnutný rýchly zásah proti nemu (t. j. výber a použitie najvhodnejšie-
ho spôsobu ochranného opatrenia). 

Obrázok 3. Zoznam škodcov zaradených v systéme EIOL
Figure 3. The list of pests hierarchized in the EIOL system. 

Identifikácia v prípade potreby je možná v digitálnom atlase „Škodcovia drevín“ na www.skodco-
viadrevin.sk. V atlase nájdete široké spektrum hmyzu, húb a iných škodcov. Atlas popisuje takmer 500 
druhov a je priebežne aktualizovaný. V prípade, ak užívateľ nie je schopný identifikovať škodcu alebo 
príčinu poškodenia, na stránke je možnosť poslať žiadosť o identifikáciu a škodcu identifikujú pracov-
níci LOS. Informáciu o danom škodcovi pošlú emailom späť zadávateľovi.
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V hlavnom menu nájdeme aj odkaz „ŠKODCOVIA“, ktorý zobrazuje aktuálny zoznam škodlivých 
činiteľov zaradených do systému EIOL.

Každá ‘karta škodcu’ obsahuje základné údaje o vybranom druhu, ako aj podrobný popis opatrení 
s odkazom na zoznam ďalších vhodných opatrení. Na každej stránke nájdeme údaje rozdelené do lo-
gických celkov s podrobným popisom. Nájdeme tu základné údaje ako oblasť výskytu, symptóm, na-
pádané dreviny a aj miesto poškodenia, ako aj konkrétne odporúčania a postupy v týkajúcich sa in-
tegrovanej ochrany:

 – Lesnícky význam
 – Opis poškodenia
 – Čas a spôsob kontroly
 – Obrana
 – Zoznam vhodných opatrení
 – Mapa výskytu

Obrázok 4. Karta škodlivého činiteľa
Figure 4. A card of the pest. 



315Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2021

Dubec, M. et al. / APOL, 2021, 2, 311–317

Jednotlivé postupy sú spracovávané a pripravované špecialistami LOS, ktorí ich aktualizujú podľa 
aktuálnych a overených výsledkov z výskumu aj praxe. Mapa výskytu obsahuje aj údaje výskytu škod-
livých činiteľov zo systému ‘Škodcovia drevín’, kam sa ľahko dostaneme odkazom pri názve činiteľa, 
a kde je ich výskyt evidovaný užívateľmi a odborníkmi sú záznamy kontrolované a potvrdené na zákla-
de dodatočných informácií a fotografie. 

Na základe informácií zo systému EIOL môže obhospodarovateľ vypracovať spôsob zvládania 
škodcu a uskutočniť prijaté opatrenia. V prvom kroku môže síce šíreniu škodcov zabrániť premyslená 
skladba rôznych lesných typov, zvýšenie druhovej rozmanitosti lesa, ako aj zavedenie efektívneho mo-
nitoringu výskytu škodlivých činiteľov. Ale v prípade že okolnosti sú nepriaznivé a dôjde k nerovnová-
he t. j. k silnému tlaku niektorého zo škodlivých činiteľov, informácie zo systému EIOL pomôžu ná-
sledne rýchlo reagovať na vzniknuté kalamitné situácie a predísť škodám na porastoch.

V skupine ‘Zoznam vhodných opatrení’ nájdeme aj ďalšie odporúčané metódy pre vybraného čini-
teľa. Výber a kombinácia opatrení je na individuálnom posúdení lokality výskytu, použitie vhodných 
metód je tak závislé na ďalších okolnostiach a lesný odborník má k dispozícii v niektorých prípadoch 
viacej opatrení, kde ich výber z hľadiska vhodnosti urobí sám.

Posledným odkazom v medu je ‘TERMINOLÓGIA’, kde nájdeme zoznam základných výrazov 
z lesníckej vedy a praxe aj s ich krátkym vysvetlením pojmu.

Obrázok 5. Zoznam termínov s popisom
Figure 5. The list of terms with description.

Na konci menu, pod ikonou lupy je pripravené vyhľadávanie. Po zadaní vyhľadávaného termínu 
a stlačení klávesy ENTER nám systém ponúkne výsledky výskytu hľadaného slova rozdelené do jed-
notlivých kategórií podľa rozdelenia obsahovej časti, čo v našom prípade sú opatrenia, škodcovia a ter-
minológia. Po kliknutí na výber sa dostaneme na konkrétnu stránku na ktorej je už konkrétny škodli-
vý činiteľ alebo opatrenie.
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Obrázok 6. Zoznam po vyhľadaní konkrétneho slova
Figure 6. The list for searching specific word

V pätičke stránky nájdeme aj odkazy na základné komunikačné kanály LOS, ako je sociálna sieť, 
archív zaujímavých a náučných videí a aj link na kontaktnú stránku, kde je možnosť poslať odkaz, do-
taz či inú informáciu.

Obrázok 7. Patička stránky s kontaktnými odkazmi
Figure 7. Patička stránky s kontaktnými odkazmi.

Záver 

V príspevku sme sa zamerali na prehľad funkčnosti systému počítačovej aplikácie EIOL. V  príspevku 
sme chceli čitateľom poskytnúť praktické rady na použitie tohto nástroja a aj názorné príklady. Verí-
me, že nový nástroj bude pre potenciálnych záujemcov zrozumiteľný a užívateľsky jednoduchý. Aj keď 
sú nosný koncept a hierarchické členenie tohto nástroja už vytvorené, jeho autori sú ochotní zohľadniť 
a zapracovať prípadné konštruktívne pripomienky širokej lesníckej verejnosti. 

Na konci príspevku treba zdôrazniť, že ide o pilotný projekt s veľkým potenciálom alternatívnych 
možností pre ochranu lesných drevín proti vybraným škodlivým činiteľom. Preto sa neočakáva úpl-
né ukončenie vývoja tohto elektronického systému v krátkom časovom horizonte. EIOL sa bude ďalej 
precizovať a dopĺňať aj po skončení projektu SLOVLES. Prirodzene tento systém v budúcnosti úplne 
nenahradí činnosť inšpektorov LOS, avšak mal by zefektívniť ich prácu a urýchliť prenos nových vý-
skumných poznatkov do praxe.  
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Jurica, J., Balandová, Z., Bučan, J.: The protection of critical infrastructure in military forests - coope-
ration between science and practice. APOL, 2021, vol. 2, no. 2, p. 318–322.
Abstract: Since 2020, Military Forests and Estates of the SR and the National Forestry Center have been 
solving a project funded by the Ministry of Defense of the Slovak Republic. The project aims to introduce 
innovative methods of forest protection into forestry practice. Forest stands in military forests form the so-
called critical infrastructure, which means that they primarily ensure the protection of military buildings. 
The project focuses on protecting critical infrastructure by ecological methods that have a minimal impact 
on the environment. The SIT method (Sterile Insect Technique) and biological methods based on Beauveria 
bassiana and Entomophaga maimaiga are examined. The target pest species are Ips typographus, Hylobius 
abietis, Ips acuminatus, and Lymantria dispar. The project is in its middle stage. So far, the cooperation of 
researchers and foresters from both organizations has been successful.
Key words: forest protection; military forests; SIT method; Beauveria; Entomophaga

Jednou zo subkategórií lesov osobitného určenia sú vojenské lesy, ktoré slúžia primárne na zabezpeče-
nie úloh obrany štátu. Tieto lesy, ktoré sa nachádzajú vo vojenských výcvikových priestoroch armády 
Slovenskej Republiky obhospodarujú Vojenské lesy a majetky, š. p. so sídlom v Pliešovciach a tvoria 
tzv. kritickú infraštruktúru. Rovnako ako všetky lesy aj tie vojenské sú vystavované negatívnym vply-
vom klimatickej zmeny. Dochádza k otepľovaniu, k častým výskytom periód sucha a k rôznym distur-
bančným vplyvom, najmä silným vetrom. Tieto negatívne faktory fyziologicky oslabujú a mechanic-
ky poškodzujú lesné dreviny, ktoré sú následne náchylnejšie na poškodenie biotickými škodlivými či-
niteľmi, najmä hmyzom. Následne dochádza k oslabeniu alebo až k strate funkcií, pre plnenie ktorých 
boli tieto lesy zriadené. 

V roku 2019 sa Vojenské lesy a majetky spolu s Národným lesníckym centrom úspešne zapojili 
do verejnej výzvy Ministerstva obrany Slovenskej Republiky. Predmetná výzva bola vyhlásená na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja na účely obrany štátu. Cieľom 
podaného projektu je nadviazať spoluprácu v oblasti výskumu a zavádzania moderných inovatívnych 
metód ochrany lesa do lesníckej praxe. Projekt s názvom „Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej in-
fraštruktúry – výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód boja so škodcami lesa na území 
v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.“ má celkové výdavky 300 tisíc Eur a doba riešenia 
je 28 mesiacov. Projekt je tematicky zameraný na zvyšovanie úrovne ochrany kritickej infraštruktúry. 
Z lesníckeho hľadiska tvoria kritickú infraštruktúru lesné porasty, ktoré primárne zabezpečujú ochra-
nu vojenských objektov, ako sú napr. vojenské sklady alebo výcvikové priestory. To znamená, že ich pr-
voradou úlohou nie je produkcia dreva, ale plnenie iných, osobitých funkcií. Aby plnohodnotne zabez-
pečovali tieto špecifické funkcie musia byť tieto lesy zdravé.



319 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2021

Vakula, J. et al. / APOL, 2021, 2, 318–322

Samotný projekt je zameraný na ochranu lesa ekologickými metódami, ktoré minimálne zaťažujú 
životné prostredie. Neustále silnie tlak verejnosti na zastavenie používania pesticídov,  zväčšujú sa aj 
územia, kde na základe právnych predpisov nie je možné používať chemické prípravky. Cieľom projek-
tu je zakomponovať do aktuálneho systému integrovanej ochrany kritickej infraštruktúry obrany štá-
tu – lesov, nové, inovatívne prvky a postupy, ktoré sú založené na báze SIT (metóda sterilného hmy-
zu – Sterile Insect Technique) a biologických metódach. Pokusy sú situované do porastov vojenských 
lesov s kalamitným výskytom hmyzích škodcov, a to do porastov smrečín (Sklené), dubín (Pliešov-
ce) a borín (Malacky). Projekt je zameraný na druhy hmyzu najviac škodiace, a to lykožrúta smreko-
vého (Ips typographus) a tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) v smrečinách, lykožrúta vrcholcové-
ho (Ips acuminatus) v borinách a mníšku veľkohlavú (Lymantria dispar) v dubinách. Projekt je rozde-
lený do 5-tich aktivít. 

Aktivity 1.1 a 1.2 sú zamerané na SIT metódu, overenie pôsobenia gama radiácie na fertilitu a vi-
talitu lykožrúta smrekového Ips typographus a lykožrúta vrcholcového Ips acuminatus. Jedná sa u nás 
o najvýznamnejších škodcov smreka a borovice. Metóda sterilného hmyzu je environmentálne vhod-
nou zložkou integrovanej ochrany, ktorá nahrádza používanie insekticídov. Je plne druhovo špecific-
ká a nemá ekologicky nežiaduci dopad na iné druhy organizmov. Technológia SIT je rutinne používa-
ná v Ázii, Severnej a Južnej Amerike. Metóda je založená na umelej produkcií veľkého množstva jedin-
cov, ktoré sú sterilizované a následne vypúšťané do prostredia. Podstata SIT je v tom, že umelo vypus-
tené sterilné jedince sa pária s fertilnými jedincami toho istého druhu opačného pohlavia v prirodze-
nom prostredí škodcu, pričom dochádza k regulácii normálneho reprodukčného procesu. Výsledkom 
je znížená reprodukcia škodcu resp. jeho úplná eliminácia na ošetrovanom území. Pri tejto metóde je 
využívaná aj tzv. dedičná sterilita hmyzu, čo znamená, že potomstvo ožiarených jedincov je sterilné. 
Ožarovanie lykožrútov sa vykonáva v Slovenskom metrologickom ústave v Bratislave, kde sa využíva 
gama žiarenie, ktorého zdrojom je kobalt 60. Lykožrúty sú vystavované rôznym dávkam gama žiare-
nia a následne je v chove sledovaný vplyv ožiarenia na plodnosť a iné chovné parametre. Chov je rea-
lizovaný v insektáriach Lesníckej ochranárskej služby, lykožrúty sa chovajú na smrekových klátoch, 
ktoré sú umiestnené v špeciálnych chovných boxoch. 

  

Obrázok 2. Posledných 8 rokov sa výrazne zhoršil zdravotný 
stav borovicových porastov na Záhorí
Figure 2. The health condition of pine forests in Záhorie 
region has significantly deteriorated in the last 8 years.

Obrázok 1. V roku 2018 začala kalamita podkôrneho 
hmyzu v smrekových porastoch na Turci, ktoré sa na-
chádzajú v blízkosti vojenských lesov
Figure 1. In 2018, begun the bark beetle outbreak of spru-
ce stands on the Turiec region, which are located near mi-
litary forests.
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Aktivity 2.1 a 2.2 sú zamerané na biologické metódy, a to konkrétne na výskum využitia entomopa-
togénnej huby Beauveria bassiana v boji proti lykožrútovi smrekovému Ips typographus a tvrdoňovi 
smrekovému Hylobius abietis. Beauveria bassiana patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim druhom ento-
mopatogénnych húb v prirodzených populáciách podkôrneho hmyzu. Táto huba v porovnaní s inými 
druhmi vykazuje po aplikácii na imága podkôrneho hmyzu najvyššiu virulenciu. Predovšetkým izolá-
ty získané z prirodzene infikovaných populácií preukazujú vyššiu patogenitu. Biologická účinnosť vy-
braných kmeňov húb, ktoré boli vyselektované z domácich populácií škodcu je testovaná na dospelých 
imágach. Spóry huby sa aplikujú pomocou nosiča umiestnenom vo feromónovom lapači alebo špeci-
álne vyrobenom aplikátore. Jedná sa o vysoko selektívny spôsob aplikácie, pretože chrobáky sú láka-
né feromónmi alebo atraktantami, čo znamená, že sú infikované iba jedince cieľového druhu. Podsta-
tou tohoto nového spôsobu aplikácie je, že inokulum húb je chránené pred environmentálnymi vplyv-
mi tým, že je ukryté vo vnútri guľovitého biologického nosiča. Takto dokáže huba prežiť v nosiči aj ne-
vhodné podmienky prostredia, najmä sucho a vplyv UV žiarenia. V prípade sucha alebo UV žiarenia 
je huba na povrchu 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 guľa-
mi – nosičmi je teda možné udržať biologicky aktívne spóry v prírodnom prostredí dlhšiu dobu.

Obrázok 4. Smrekové kláty s chovom ožiarených lykožrútov 
v chovných boxoch
Figure 4. Spruce logs with breeding of irradiated Ips typogra-
phus.

Obrázok 3. Vonkajšie insektária na chov hmyzu v Ban-
skej Štiavnici
Figure 3. Outdoor insectarium for insect breeding in Ban-
ská Štiavnica.

Obrázok 6. Odkôrnenie a meranie požerkov na jednotlivých 
sekciách
Figure 6. Debarking and measurement of galleries in indivi-
dual sections.

Obrázok 5. Poloprevádzkový pokus s chovom ožiare-
ných jedincov na lapáku v Sklenom
Figure 5. An experiment with the breeding of irradiated 
individuals on a trap tree in locality Sklene.
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Obrázok 8. Upravená zberná nádoba s nosičmi entomopato-
génnej huby
Figure 8. Modified collection container of pheromone trap with 
entomopathogenic fungus carriers.

Obrázok 7. Odchyt, infikovanie a chov lykožrú-
tov v terénnych podmienkach 
Figure 7. Capture, infection and breeding of Ips 
typographus in field conditions.

Obrázok 11. Kontrola poškodenia sadeníc borovice tvr-
doňom na Záhorí
Figure 11. Inspection of damage to pine seedlings by Hy-
lobius abietis in Záhorie region.

Obrázok 12. Tvrdone infikované Beauveriou bas-
siana v Petriho miske 
Figure 12. Hylobius abietis infected by Beauveria 
bassiana in Petri dishe.

Obrázok 9. Lykožrút smrekový infikovaný hubou Beau-
veria bassiana 
Figure 9. Ips typographus infected by Beauveria bassia-
na.

Obrázok 10. Postupné prerastanie huby na povrch ku-
tikuly 
Figure 10. Overgrowth of the Beauveria bassiana on the 
surface of the cuticle.
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Posledná aktivita 2.3 je zameraná na výskum využitia entomopatogénnych húb v boji s mníškou veľ-
kohlavou Lymantria dispar, a to predovšetkým huby Entomophaga maimaiga, ktorá je vysoko viru-
lentná a troficky viazaná iba na mníšku veľkohlavú. Huba pochádza z Japonska, v minulosti bola in-
trodukovaná do Bulharska a odtiaľ sa rozšírila aj do iných štátov Európy. V roku 2013 bola po prvý krát 
zistená aj na Slovensku v oblasti Čifár pri Leviciach a v Ortove pri Veľkých Kapušanoch. Táto huba 
bola úspešne overená a použitá v ochrane proti mníške v USA. V laboratórnych podmienkach sa tes-
tuje virulencia infekčného inokula E. maimaiga voči rôznym vývojovým štádiám lariev mníšky veľko-
hlavej. Pokusy smerujú k návrhu vhodného spôsobu umelej introdukcie spór huby do lokálnych popu-
lácií mníšky veľkohlavej za účelom dlhodobého udržania početnosti škodcu pod hladinou hospodár-
skej škodlivosti.

Projekt a samotnú spoluprácu riešiteľov možno hodnotiť v polovici riešenia projektu veľmi úspeš-
ne. V 2. roku riešenia boli pokusy presunuté z laboratórnych podmienok do lesa, čo znamená, že sa 
začalo s poloprevádzkovými pokusmi. Od začiatku riešenia boli s podporou projektu publikované 
2 vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch a 17 iných odborných článkov. Zároveň 
bola podaná 1 prihláška na medzinárodný patent. Projekt je príkladom spolupráce výskumu a lesníc-
kej prevádzky. Takýto typ spolupráce je veľmi prospešný pre obe zúčastnené strany, pretože na jed-
nej strane pomáha výskumu lepšie pochopiť problémy prevádzky, na druhej strane pomáha aplikovať 
nové, inovatívne metódy priamo do praktických podmienok. Hlavnou úlohou Lesníckeho výskumné-
ho ústavu NLC je prenos poznatkov vedy a výskumu do praxe. Preto tento projekt v plnej miere koreš-
ponduje s poslaním Lesníckeho výskumného ústavu NLC. 
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Obrázok 13. Odber pôdy pre zistenie prítomnosti huby 
Entomophaga maimaiga v lokalite Vidov Vrch
Figure 13. Collection of soil for the presence of the fungus 
Entomophaga maimaiga in the locality Vidov Vrch.

Obrázok 14. Chov mníšky veľkohlavej na umelej potra-
ve
Figure 14. Breeding of Lymantria dispar on artificial 
food.


