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Abstract: The results of forest meteorological monitoring from 6 selected  forest areas in Slovakia showed 
a further rising of air temperatures in 2019, especially an increase of temperature maxima. A significant tem-
perature difference was found between two consecutive months, May and June, with May being the only 
month in 2019 slightly below long-term average and June, which was the warmest June in the history of me-
asurements in Slovakia. A negative climate water balance occurred in all of the studied research plots in Ap-
ril, throughout the summer months (June, July and August) and in October, as well. As a result of the persi-
sting lack of precipitation, heat waves and increased potential evaporation, very low values of soil moistu-
re were also found in the forest stands. In the upper 30 cm layers of the soil, the volumetric soil moisture re-
ached at the end of July the values of only 11–13%, even in a humid mountain areas (Poľana, 850 m a.s.l.). 
Based on decades of meteorological measurements in some of the forest areas in Slovakia, we can state an 
annual exceedance of the long-term temperature average and an occurrence of drought also in regions that 
are considered to be slightly cold and very humid in terms of standard climatological classification (e.g. Ky-
suce). Our results from the regional climatological study in Slovakia corresponds with the global climate 
tendencies, according to which the Earth‘s warming trend continued in 2019, making it the second-hottest 
year of the 140-year climate record just behind 2016.
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Úvod

Podľa správy svetovej meteorologickej organizácie (WMO) bolo obdobie rokov 2015 – 2019, a záro-
veň aj celá posledná dekáda 2010 – 2019, historicky najteplejšie periódy za posledných minimálne 
140 rokov. Rok 2019 bol globálne druhým najteplejším rokom aspoň od roku 1880 (za rokom 2016), 
pričom bol to súčasne vôbec najteplejší rok bez významnejšieho vplyvu El Niño. Vplyvom rekordne 
vysokých koncentrácií skleníkových plynov v súčasnosti sa aj v nasledujúcich dekádach 21. storočia 
očakáva trend nárastu teplôt vzduchu (Markovič & Pecho 2020). 

Čo sa týka Európy, bol rok 2019 najteplejší minimálne od roku 1980 a predbehol tak aj roky 2014, 
2015 a 2018 (podľa ECMWF – ERA5 a Klimatického programu Copernicus – C3S). Predovšetkým ob-
lasti strednej a východnej Európy dosahovali odchýlky +2,0 až +3,0 °C oproti klimatickým normálom, 
pričom najteplejšou sezónou boli letné mesiace (jún – august 2019), s odchýlkami v intervale od +3,0 
do +5,0 °C v porovnaní s obdobím 1961 – 1990. http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1039.

Podobné tendencie v zmene klímy je možné pozorovať a analyzovať aj na regionálnej úrovni a v rám-
ci Slovenska. Predmetom príspevku bolo rámcovo zhodnotiť vývoj počasia a základné klimatologické 
ukazovatele počas roku 2019 na Slovensku, a to na základe údajov vlastnej meteorologickej siete sta-
níc situovaných v lesných oblastiach, ale aj podľa dostupných informácií z iných celoslovenských me-
raní, najmä z databáz a publikácií Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
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metodika a údaje

Pre analýzu vývoja počasia v roku 2019 a klimatologické zhodnotenie sme použili vlastné meteoro-
logické údaje namerané na vybraných 6 staniciach siete lesníckeho meteorologického monitoringu, 
ktorý realizuje Lesnícky výskumný ústav na Národnom lesníckom centre. Časť staníc (6 staníc) patrí 
do siete trvalých monitorovacích plôch druhej úrovne v rámci medzinárodného programu ICP Forests 
(TMP Level II). K tomu prevádzkujeme aj doplnkové stanice v iných záujmových oblastiach (napr. 
Kysuce-Husárik). Digitálne automatické meteorologické stanice s online prenosom dát na internet, 
z ktorých boli spracované údaje za rok 2019, sa nachádzajú v rôznych orografických celkoch a v rozpä-
tí nadmorských výšok od 225 do 1 560 m n. m. (obr. 1, tab. 1). Stanice reprezentujú lesné lokality a tr-
valé 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 kon-
tinuálnych 30 minútových meraní na plochách TMP Poľana-Hukavský grúň a TMP Žibritov. K mera-
niu 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 reflektometrie (Campbell Sci., U.S.A.). Úda-
je sa automaticky zaznamenávajú do datalogera model RailBox16P4 SDI (EMS Brno, CZ) s diaľko-
vým prenosom dát s využitím modemov vybavených SIM kartou. 

Klimatická vodná bilancia (KVB) je definovaná ako rozdiel medzi úhrnmi zrážok (Z) a potenciál-
nou evapotranspiráciou (PET) na danej lokalite a za určité obdobie. V našom prípade sú hodnoty vod-
nej bilancie k určitému dňu odvodené ako 30-dňové exponenciálne kĺzavé vážené priemery. Potenci-
álna evapotranspirácia je počítana podľa vzorca Penmana (1948), ktorý vychádza z údajov o teplote 
a vlhkosti vzduchu, rýchlosti vetra a slnečnom žiarení a vychádza z predpokladu nelimitovanej pôd-
nej vlhkosti. Kladné hodnoty vodnej bilancie (KVB>0) predstavujú dostatok zrážok, naopak záporné 
hodnoty (KVB<0) znamenajú deficit zrážok na danej lokalite (sucho). Podrobnejšie informácie o les-
níckom meteorologickom monitoringu ako aj prístup k online dátam z celej staničnej meteorologickej 
siete NLC sú v súčasnosti dostupné na www.forestweather.sk

Obrázok 1. Poloha vybraných 6 automatických staníc lesníckeho meteorologického monitoringu NLC použitých ku 
klimatologickej analýze vývoja počasia v roku 2019 (číselné kódy staníc zodpovedajú lokalitám uvedeným v tabuľke 1)
Figure 1. Location of the 6 automatic forest meteorological stations NFC used for climatological analysis of the weather in 2019 
(numerical codes 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 2019 sú pre vybrané lokality lesníckej meteorologickej siete NLC uvedené 
v tabuľke 1. V rámci hodnotených lokalít a na základe meraní na staniciach NLC bolo v roku 2019 ab-
solútne teplotné minimum (−21.3 °C) zaznamenané v severnej časti Tatier na Kolovom plese a to dňa 
23. februára 2019 o 2:30. Naopak absolútne teplotné maximum (34,5 °C) bolo namerané na stanici 
Čifáre (225 m n. m.) dňa 1. júla 2020 o 15:20, čím bola prekročená maximálna hodnota z predchád-
zajúceho roku. Priemerná ročná teplota vzduchu sa v rámci hodnotených lesných lokalít pohybovala 
v roku 2019 v rozpätí od 3,8 °C na Kolovom plese vo V. Tatrách do 11,3 °C na stanici v Čifároch v blíz-
kosti Mochoviec. Môžeme skonštatovať, že kým teplotné minimá nedosahovali oproti roku 2018 niž-
šie hodnoty, teplotné maximá boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom prekročené na každej stani-
ci, čo indikuje každoročný nárast teplotných extrémov. Podľa údajov SHMÚ, bola v rámci Slovenska 
absolútne najnižšia teplota nameraná dňa 23.1. v Oravskej Lesnej (−26,0 °C) a naopak najvyššia 1.7. 
v Kuchyni na Záhorí (37,6 °C) (Beránek & Faško 2020).

Ročný úhrn zrážok v roku 2019 sa na vybraných lokalitách Slovenska pohyboval v intervale 
od 581 mm na trvalej monitorovacej ploche Čifáre (225 m n. m.) po úhrn 1 612 mm nameraný na se-
vernej strane Vysokých Tatier na hornej hranici lesa v pásme kosodreviny (Kolové pleso, 1 560 m n. m.). 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 boli teda na našich lokalitách zistené vyššie ročné úhrny 
zrážok, ale aj vyššie maximálne teploty vzduchu. 

Tabuľka 1. Absolútna minimálna, maximálna a priemerná ročná teplota vzduchu (°C) a úhrn zrážok (mm) v roku 2019 
na vybraných lesníckych meteorologických staniciach NLC
Table 1. Absolute minimum, maximum and mean annual air temperature (° C) and total precipitation (mm) in 2019 at selected 
forest weather stations of NFC. 

Stanica 
Lokalita Kód stanice Nadmorská výška Geomorfologický celok

Tmin Tmax Tavg Zsum

[°C] [mm]
Čifáre 1 225 Pohronská pahorkatina −10,3 34,5 11,3 581
Žibritov 2 520 Krupinská planina −12,9 31,6 9,5 734
Husárik 3 530 Javorníky −18,6 32,7 8,9 905
Turová 4 575 Kremnické vrchy −12,6 31,0 9,6 754
Poľana 5 850 Poľana −14,3 28,3 8,0 890
Kolové pleso 6 1 560 Vysoké Tatry – sever −21,3 29,1 3,8 1 612

Grafický priebeh mesačných teplôt vzduchu a úhrnov zrážok v roku 2019 na vybraných meteoro-
logických staniciach NLC dokumentuje obrázok 2. Na vývoji priemerných mesačných teplôt vzduchu 
vidíme kulmináciu hodnôt najmä v júni 2019. Potvrdzuje to aj klimatologická analýza SHMÚ, v kto-
rej sa uvádza, že jún v roku 2019 bol najteplejším júnom v histórii meteorologických meraní na Slo-
vensku. Dôkazom sú nielen hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu v tomto mesiaci, ale v mno-
hých meteorologických staniciach aj extrémne vysoké počty letných a tropických dní (Faško & Pecho 
2019). V priebehu júna zaznamenal SHMÚ na Slovensku dve výrazné vlny horúčav, prevažne od 10. 
do 16. júna, a od 24. do 27. júna. K výraznejšiemu ochladeniu počas vegetačnej sezóny došlo v máji, 
ktorý bol na všetkých pozorovaných plochách výdatne zrážkovo bohatý. Na viacerých meteorologic-
kých staniciach dosiahol rozdiel medzi júnovou a májovou priemernou teplotou vzduchu aj viac ako 
desať stupňov Celzia, čo je takmer štvornásobok dlhodobého klimatického rozdielu medzi uvedený-
mi mesiacmi (Faško & Pecho 2019). Okrem mesiaca máj boli teplotne nadnormálne všetky mesiace 
v roku 2019. Za zmienku stojí aj nadpriemerne teplá jeseň s deficitom zrážok najmä v októbri.

Podľa našich meraní, vysoké mesačné úhrny zrážok boli zaznamenané v máji napríklad na lokali-
tách Kolové pleso (357 mm)  a Kysuce – Husárik (171,4 mm). Podobne zrážkovo výdatný  bol novem-
ber najmä v horských polohách (Poľana 195 mm, Kolové pleso 319 mm).

Z porovnania mesačných údajov nameraných v roku 2019 na Kysuciach a dlhodobého normálu 
pre túto oblasť (Čadca, 1961 – 1990) vyplynulo, že na Husáriku boli teplotne nadpriemerné všetky 
mesiace v roku (I. – XII.), s výnimkou mesiaca máj, ktorý dosiahol podnormálové teploty vzduchu 
(o 1,7 °C). Naopak po máji nastúpil extrémne horúci jún s priemernou mesačnou teplotou 20,2 °C 
a s odchýlkou až 5,8 °C nad dlhodobým priemerom (obr. 3). Potvrdzuje to aj oficiálny údaj SHMÚ, že 
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klimatologická stanica Čadca, blízko lokality Husárik, zaznamenala druhú najvyššiu priemernú júno-
vú teplotu vzduchu za celú históriu meraní, s hodnotou 20,1 °C (Pecho et al. 2019).

Obrázok 2. Ročné a mesačné úhrny zrážok, priemerné a absolútne minimálne a maximálne mesačné teploty vzduchu v roku 
2019 na vybraných meteorologických staniciach NLC
Figure 2. Annual and monthly total precipitation, average and absolute minimum and maximum monthly air temperatures in 
2019 at selected weather stations of NFC.
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Čo sa týka zhodnotenia vlhkostnej bilancie a zrážkových úhrnov na Kysuciach, zrážkovo bohatý 
bol mesiac máj 2019 (RR% = 195) a za suché mesiace možno vo vegetačnom období podľa namera-
ných dát považovať najmä apríl (RR% = 50) a jún (RR% = 47), čo z hľadiska vývoja lesnej vegetácie 
nie je žiaduci stav.

Obrázok 3. Odchýlky priemerných mesačných teplôt vzduchu (°C) a mesačných úhrnov zrážok (RR%) nameraných v roku 
2019 od dlhodobého normálu 1961 – 1990 na lokalite Husárik (odvodený podľa stanice SHMÚ Čadca)
Figure 3. Deviations of average monthly air temperatures (° C) and monthly precipitation sums (RR%) measured in 2019 from 
the long-term normal 1961 – 1990 at the Husárik locality (derived from the SHMI Čadca station).

Priebeh klimatickej vodnej bilancie zhodnotený na vybraných 6 výskumných plochách NLC do-
pĺňa celkový obraz vývoja klimatickej situácie na Slovensku v roku 2019 (obr. 4). Ako už je v meto-
dike spomínané, vodná bilancia lokalít ako základný a prehľadný indikátor vzniku sucha je počítaná 
z rozdielu reálnych úhrnov zrážok (Z) a potenciálnej evapotranspirácie (PET) a to v 30-dňovom kĺza-
vom časovom okne. Kladné hodnoty (Z>PET) predstavujú dostatočný príjem zrážok, naopak zápor-
né hodnoty vodnej bilancie (Z<PET) znamenajú deficit zrážok a riziko sucha, ktorého závažnosť sa 
úmerne s dĺžkou trvania podmienok prehlbuje. 

Zrážkovo deficitný bol na všetkých hodnotených lokalitách nástup vegetačného obdobia v aprí-
li, bilanciu následne vylepšili výdatné májové zrážky, avšak letné mesiace najmä v nižších polohách 
boli opäť poznačené pretrvávajúcim obdobím sucha a negatívnou vodnou bilanciou. Mierne sucho sa 
z hľadiska pomeru zrážok a potenciálnej evapotranspirácie prejavilo aj v mesiaci október 2019.

Obrázok 4. Klimatická vodná bilancia (mm) v roku 2019 na 5 trvalých monitorovacích plochách (TMP II. úrovne, ICP 
Forests) a na lokalite Kysuce-Husárik. Zobrazené sú zdrojové 10 minútové údaje
Figure 4. Climatic water balance (mm) during the year 2019 on 5 permanent monitoring plots (Level II PMP, ICP Forests) and 
at the Kysuce-Husárik locality. The raw 10 minute values are displayed.
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Prehľad období a počtu klimatologicky „extrémnych“ dní s nedostatkom zrážok a s výskytom ex-
trémnych teplôt vzduchu v roku 2019, spolu so zobrazením krivky klimatickej vodnej bilancie (Z-
PET) na príklade stanice Husárik je znázornený na obrázku 5 (podľa Túčeková & Sitková et al. 2019). 
Prezentované sú rôzne odvodené charakteristiky, ako napríklad výskyt maximálnej dennej teploty nad 
vybrané teplotné hranice (Tmax nad 23 °C, 26 °C a 30 °C), ktoré sú vyznačené v grafe odtieňmi čer-
venej farby, ale zobrazený je aj počet po sebe idúcich dní bez zrážok, resp. s veľmi miernymi zrážka-
mi v maximálnom objeme do 3 mm za deň (modrá farba). Dĺžka čiary je pritom úmerná trvaniu tep-
lotnej situácie. 

V priebehu vidíme frekventovaný výskyt extrémnych teplôt vzduchu počas celého leta, najmä 
v júni a začiatkom júla. Záporná klimatická vodná bilancia pretrvávala na Kysuciach najmä na jar (IV.) 
a prakticky celé leto (VI. – VIII.), podobne ako aj na iných lokalitách Slovenska.

Obrázok 5. Priebeh klimatickej vodnej bilancie (mm) v roku 2019 na lokalite Husárik (Kysuce) Zobrazený je výskyt a trvanie 
(počet dní) teplotných extrémov a deficitu zrážok (pod 3 mm/d)
Figure 5. Development of climatic water balance (mm) during the year 2019 at locality Husárik (Kysuce). The occurrence and 
duration (number of days) of temperature extremes and precipitation deficit (below 3 mm / day) are displayed.

Čo sa týka vývoja vlhkostnej situácie v pôdnej zóne, na ukážku uvádzame priebehy hodnôt objemo-
vej pôdnej vlhkosti (vol.%) v roku 2019 nameraných v troch pôdnych hĺbkach v porastoch na trvalých 
monitorovacích plochách (TMP) na strednom Slovensku, na Poľane-Hukavskom grúni a na lokali-
te Žibritov (obr. 6). V zmiešanom smrekovo-jedľovo-bukovom poraste na Poľane bol zistený vo vege-
tačnom období 2019 (máj – september) priemer hodnôt objemovej vlhkosti pôdy 19 % v hĺbke 10 cm, 
17,1 % v hĺbke 30 cm a 32,7 % v hĺbke 60 cm. Najnižšia priemerná denná vlhkosť pôdy bola pozorova-
ná na konci júla a začiatkom septembra 2019 v strednej a hornej hĺbke pôdy (asi 11 – 12 %). Ide o veľ-
mi nízke hodnoty a aj v týchto, inak vlhkých horských polohách, indikujú riziko pôdneho sucha. V po-
raste duba zimného na TMP Žibritov (Štiavnické vrchy-Krupinská planina) sa priemerná objemová 
vlhkosť vo vegetačnom období (apríl – september) s hĺbkou pôdy postupne zvyšovala, od 22,3 % v hĺb-
ke 10 cm cez 24,6 % v hĺbke 30 cm až po vlhkosť 35,9 % v hĺbke 60 cm. Minimálne hodnoty vlhkosti 
boli namerané koncom júla a v priebehu októbra (13 %), najvyššia vlhkosť pôdy sa prejavila po výdat-
ných májových a novembrových zrážkach.
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Obrázok 6. Priebeh objemovej vlhkosti pôdy v troch hĺbkach (10 – 30 – 60 cm) v roku 2019 na dvoch výskumných plochách 
– TMP Poľana Hukavský grúň (850 m n. m.) a TMP Žibritov (520 m n. m.)
Figure 6. Mean values of volumetric soil water content (%) at three soil depths (10 – 30 – 60 cm) during 2019 in two research 
plots – TMP Poľana Hukavský grúň (850 m a.s.l.) and TMP Žibritov (520 m a.s.l.).

záver

Výsledky našich meteorologických meraní z vybraných lesných oblastí Slovenska preukázali aj v roku 
2019 ďalšie zvyšovanie teplôt vzduchu, a to najmä nárast teplotných maxím. Amplitúda teplôt vzdu-
chu v roku 2019 bola porovnateľná s predchádzajúcim rokom 2018, nakoľko teplotné minimá nebo-
li nižšie ako tie, ktoré boli pozorované v roku 2018. Veľký teplotný rozdiel sa preukázal medzi dvoma 
po sebe idúcimi mesiacmi máj a jún, pričom máj bol ako jediný mesiac v roku teplotne mierne pod-
normálny a jún naopak najteplejším júnom v histórii meraní na Slovensku vôbec. Záporná klimatic-
ká vodná bilancia nastala v mesiaci apríl, ďalej prakticky v celom letnom období (JJA) a tiež v októbri. 
Dôsledkom pretrvávajúceho deficitu zrážok, horúčav a zvýšeného potenciálneho výparu v júni a v júli, 
boli aj veľmi nízke hodnoty objemovej vlhkosti pôdy najmä v horných 30 cm vrstvách, ktoré koncom 
júla dosahovali úroveň len 11 – 13 % a to aj v horských polohách (Poľana, 850 m n. m.). Na základe 
už desaťročných meteorologických meraní na niektorých lokalitách Slovenska, možeme skonštato-
vať každoročné prekračovanie dlhodobého teplotného priemeru a výskyt sucha aj v regiónoch, kto-
ré sú z hľadiska štandardnej klimatologickej rajonizácie považované za mierne chladné a veľmi vlh-
ké. Príkladom je oblasť Kysúc v júni 2019, kedy normál priemernej mesačnej teploty bol prekročený až 



120 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Sitková, Z., Konôpka, M. / APOL, 2020, 2, 113–120

o 5,8 °C pri podpriemerných zrážkach (v Čadci len 31 % normálu). Pri pretrvávajúcich nadpriemer-
ných teplotách v kombinácii s periódami sucha možno v ďalších rokoch očakávať nežiadúce dopady 
na lesné ekosystémy, plnenie ich funkcií, ako aj na vitalitu a produkciu lesných drevín.
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NÁHODNÁ ŤAŽBA V LESOCH SLOVENSKA V ROKU 2019 
Andrej Kunca

Kunca, A.: Sanitary felling in Slovak forests in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 121–126.
Abstract: The sanitary felling in 2019 reached 5,15 mil. m3 of wood. That was by 0,57 mil. m3 less than in 
2018. The proportion of the sanitary felling on the total felling (9,48 mil.3) was 54,3%. Biotic pest agents 
(3,7 mil. m3 of wood) were the most important main group of pest agents, followed by abiotic agents
(1,4 mil. m3) and then by anthropogenic agents (20 thousand m3). Coniferous trees were damaged far more 
than broadleaved trees (4,71 mil. m3 – 91,4% resp. 0,44 mil. m3 – 8,6%. Regionally the sanitary felling oc-
curred mostly in northern and central Slovakia, were coniferous tree species are the most common. 
Key words: bark beetles; wind; snow; pathogens; control measures; monitoring

V roku 2019 bolo náhodnou ťažbou vyťažených 5,15 mil. m3 drevnej hmoty (o 0,57 mil. m3 menej 
ako v roku 2018). Podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe (9,48 mil. m3) bol 54,3 %. Najvýznamnej-
šou príčinou týchto náhodných ťažieb boli biotické činitele (3,7 mil. m3), abiotické činitele poškodili
1,4 mil. m3 a antropogénne 20 tis. m3. Ihličnaté dreviny boli poškodené v rozsahu 4,71 mil. m3

(91,4 %), listnaté dreviny 0,44 mil. m3 (8,6 %). Regionálne boli najviac poškodené okresy Brezno
(551 tis. m3), Čadca (467 tis. m3), Turčianske Teplice (425 tis. m3), Žilina (331 tis. m3) a Tvrdošín
(305 tis. m3).

Obrázok 1. Vývoj náhodných vykonaných a celkových ťažieb s prognózou do roku 2024
Figure 1. The volume of sanitary and total felling from 1960 to 2019 and prognosis for 2020 and up to 2024.

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 
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po VK Alžbeta z 2004. 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. 

Obrázok 2. Odchýlka ročnej náhodnej ťažby za roky 1960 až 2019 od dlhodobého priemeru vypočítaného za 60 rokov 
(1960 – 2019)
Figure 2. Variation of annual sanitary felling around long-term average (60 years: 1960–2019).

Najvýznamnejším činiteľom ovplyvňujúcim zdravotný stav lesných drevín v roku 2019 bol lykožrút 
smrekový, v dôsledku ktorého sa spracovalo 3,07 mil. m3, čo je 59 % z náhodnej vykonanej ťažby. Dru-
hým najvýznamnejším činiteľom bol vietor s 1,09 mil. m3 spracovaného dreva. Tieto dva činitele zod-
povedajú za 80 % z vykonanej náhodnej ťažby.

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 nenastala, po Alžbete 
z 2004 kalamita lykožrúta smrekového postupne gradovala s kulmináciou v roku 2010 (v 6. roku). Aj 
v súčasnosti stúpajú škody lykožrútom smrekovým po Vetrovej kalamite Žofia z 2014 a zdá sa, že kul-
minácia bola v roku 2018, keďže v roku 2019 klesol objem spracovanej kalamitnej hmoty. Naviac, jar 
a začiatok leta 2020 sú nadpriemerne vlhké, je tak zrejmé, že objem náhodných ťažieb v roku 2020 ešte 
môže klesať. 

Problém s lykožrútom smrekovým je tak výrazný, že vplyv ostatných škodlivých činiteľov, aj keď re-
gionálne alebo lokálne významný, je prekrytý lykožrútom smrekovým. Treba pritom spomenúť prob-
lematický zdravotný stav borovicových porastov najmä na Záhorí spôsobený vetrovými kalamitami 
v rokoch 2008 a 2010 a následne postupným narastaním početnosti podkôrnych druhov škodcov, hy-
nutie jaseňov z dôvodu nepôvodnej čiašočky jaseňovej Chalara fraxinea, rozširovanie podpňoviek 
v smrečinách, výskyt lokálnych vetrových kalamít a nebezpečenstvo požiarov na územiach so suchou 
drevnou hmotou po nespracovaných kalamitách.

Tabuľka 1. Štruktúra náhodných ťažieb podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Table 1. Sanitary felling by main groups of pest agents (abiotic, biotic and anthropogenic pest agents) in 2019.

Hlavná skupina 
škodlivých činiteľov

Náhodná vykonaná Náhodná nevykonaná Náhodná ťažba vykonaná s ponechaním 
dreva v poraste

Ihličnaté Listnaté Spolu Ihličnaté Listnaté Spolu Ihličnaté Listnaté Spolu
Abiotické 1 066 023 366 522 1 432 545 19 880 3 061 22 941 1 866 383 2 249
Biotické 3 629 773 70 558 3 700 331 216 890 110 217 000 24 591 299 24 890
Antropogénne 14 664 6 010 20 674 21 2 23 44 20 64
Spolu 4 710 460 443 090 5 153 550 236 791 3 173 239 964 26 501 702 27 203
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Obrázok 3. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2014
Figure 3. Sanitary felling by districts in 2014.

Obrázok 4. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2015
Figure 4. Sanitary felling by districts in 2015.

Obrázok 5. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2016
Figure 5. Sanitary felling by districts in 2016.

Obrázok 6. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2017
Figure 6. Sanitary felling by districts in 2017.

Obrázok 7. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2018
Figure 7. Sanitary felling by districts in 2018.

Obrázok 8. Náhodná vykonaná ťažba podľa okresov v roku 
2019
Figure 8. Sanitary felling by districts in 2019.
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Obrázok 9. Plošné rozloženie náhodných vykonaných ťažieb vyvolaných abiotickými činiteľmi v roku 2019
Figure 9. Distribution of sanitary felling caused by abiotic pest agents in 2019.

Obrázok 10. Plošné rozloženie náhodných vykonaných ťažieb vyvolaných biotickými činiteľmi v roku 2019
Figure 10. Distribution of sanitary felling caused by biotic pest agents in 2019.

Obrázok 11. Plošné rozloženie náhodných vykonaných ťažieb vyvolaných antropogénnymi činiteľmi v roku 2019
Figure 11. Distribution of sanitary felling caused by anthropogenic pest agents in 2019.
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Stúpajúci lineárny trend vývoja objemu spracovanej náhodnej ťažby je zaznamenaný u všetkých 
troch hlavných skupín škodlivých činiteľov. Najvýraznejší nárast je u biotických činiteľov. Od roku 
1960 boli biotické činitele významnejšou skupinou ako abiotické činitele iba čase:

a) Hromadného hynutia dubov (rok 1984), 
b) Prvej veľkej kalamity lykožrúta smrekového (v rokoch 2006 až 2013, t. j. 7 rokov) a 
c) Druhej veľkej kalamity lykožrúta smrekového (v rokoch 2016 až 2019 a stále trvá). 

Obrázok 12. Vývoj poškodeného objemu dreva hlavnými skupinami škodlivých činiteľov s trendom za obdobie 1960 – 2019
Figure 12. Sanitary felling due to abiotic (orange), biotic (blue) and anthropogenic (grey) pest agents from 1960 to 2019.

prognóza vývoja hlavných skupín škodlivých činiteľov

Extrémy počasia sa vyskytujú stále častejšie a s väčším dopadom na ľudskú činnosť. Trend abiotických 
činiteľov je stále stúpajúci, je preto predpoklad, že sa v nasledujúcich rokoch opäť vyskytnú kalami-
ty spôsobené abiotickými činiteľmi veľkého rozsahu. Takýmto vplyvom sa dá len ťažko predchádzať. 
Avšak následným škodám z premnoženia sekundárnych činiteľov (t. j. škodcov namnožených na odu-
mierajúcej hmote) je už možné predísť. V súčasnosti sme svedkami „druhej veľkej kalamity lykožrúta 
smrekového“. Vykonávanými opatreniami sa určite škody znižujú, či sa však vynaložilo všetko ľudské 
poznanie, schopnosti a využili technické možnosti, to je už otázne. 

Aj u biotických škodlivých činiteľov je trend zvyšovania objemu poškodeného dreva a tento trend 
má rýchlejší rast ako je to trend u abiotických činiteľov. Keďže hlavné faktory vplývajúce na sekundár-
nych činiteľov sa nemenia (napr. otepľovanie a klimatické extrémy, nespracovaná kalamitná hmota 
poškodená abiotickými a biotickými činiteľmi dôsledne a včas). V tomto trende sa budú niesť aj nasle-
dujúce roky, najviac, ak sa počíta s rozširovaním území bez aktívneho manažmentu lesov proti sekun-
dárnym škodlivým činiteľom.

Význam antropogénnych činiteľov pri porovnaní s biotickými a antropogénnymi sa zdá byť zane-
dbateľný. Dlhotrvajúci dopad imisií na pôdu a podzemné vody je však alarmujúci. Pozornosť by sa 
mala venovať najmä pravidelným rozborom obsahu toxických látok, živín a pH pôdneho prostredia. 
Tieto analýzy by mali vykonávať vlastníci lesov v spolupráci s podozrivým znečisťujúcim podnikom. 
Len takýmto spôsobom je možné nájsť dohodu o náhrade za škody spôsobené znečistením lesného 
prostredia. 
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ABiOtiCKé šKODLiVé čiNitELE V LESOCH SLOVENSKA 
V ROKU 2019 A pROgNózA iCH ďALšiEHO VýVOjA 
Bohdan Konôpka • Jozef Konôpka

Konôpka, B., Konôpka J.: Abiotic harmful agents in the Slovak forests in 2019 and prognosis of their 
further development. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 127–134.
Abstract: Abiotic (both mechanically and physiologically acting) harmful agents are very serious group of 
pest damaging the Slovak forest. At the same time, wind is the most destructive factor from the group that 
in 2019 damaged as much as 1.10 million m3 of wood. Moreover, drought damaged 208 thousand and snow 
(breakages) 134 thousand m3. All kind of abiotic harmful agents destroyed in 2019 together 1.45 million m3 
of wood, nearly 2/3 of that volume was spruce. Comparing the year 2019 wit 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 were recorded for the Žilina (600 thousand m3) and Pre-
šov (265 thousand m3) District Units. The lowest volume of calamity wood (34 thousand m3) occurred in 
the Nitra District Unit. Although volume of damaged wood in 2019 was lower than long-term average, pro-
gnosis for future (e.g. for one decade) can not be really optimistic. The reason is that large-scale wind disas-
ters in the Slovak forest come in irregular intervals. Moreover, rather pessimistic forecasts relates to actual-
ly bad 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 accretive consequen-
ces to the Slovak forests.
Key words: wind-storm; snow; rime; drought; forest damage; salvage logging

zhodnotenie situácie v roku 2019

Abiotické činitele, a v rámci tejto skupiny najmä ničivý vietor, dlhodobo poškodzujú lesné porasty na 
území Slovenska. Zároveň práve vietor a spravidla na jeho následky viažuci sa podkôrny hmyz spôso-
bujú v ostatných rokoch rozsiahle negatívne následky (ekonomické i ekologické) na lesy a lesné hos-
podárstvo. Situácia v roku 2019 bola oproti dlhodobému priemeru poškodzovania lesov abiotickými 
škodlivými činiteľmi relatívne priaznivá. Konkrétne počas roku 2019 abiotické činitele poškodili lesné 
porasty v objeme kalamitnej hmoty okolo 1 453 tisíc m3 (obr. 1, tab. 1). Z tohto celkového objemu po-
škodeného dreva vietor zničil približne 1 100 tisíc m3, čo predstavuje 75,7 % z celkového množstva dreva 
postihnutého uvedenou skupinou škodlivých činiteľov. Na druhom mieste bolo sucho a úpal s takmer 
208 tisíc m3 (14,3 %), následne sneh so 134 tisícmi m3 (9,2 %). Ďalšie abiotické škodlivé činitele boli 
málo závažné. V porovnaním s rokom 2018 bol objem kalamitného dreva vzniknutého touto skupi-
nou škodlivých činiteľov takmer rovnaký, avšak zvýšil sa podiel škôd spôsobených suchom a úpalom, 
ako aj snehom. Iba pomerne malá časť kalamitného dreva (asi 120 tisíc m3, t. j. 8,3 % z novo poškode-
nej hmoty) sa do konca roka 2019 nespracovala. Je to porovnateľné s množstvo nespracovaného dre-
va ako kvantita kalamitnej hmoty „prenesenej“ z predošlého roku (100 tisíc m3). 

Z uvedených štatistických údajov možno tvrdiť, že v roku 2019 sa podiel skupiny abiotických škod-
livých činiteľov na celkovej náhodnej ťažbe oproti predošlému obdobiu výrazne znížil. Kým v prieme-
re bol tento podiel počas predošlých piatich desaťročí blízko hranice 60 %, v roku 2019 predstavoval 
iba 28 % Takže išlo v histórii o tretí najnižší pomer (rekordne nízky bol v 2017 a 2018) objemu náhod-
ných ťažieb spôsobených abiotickými škodlivými činiteľmi oproti kalamitnej hmote zapríčinenej bio-
tickými škodlivými činiteľmi! Zároveň ale treba vysvetliť dôvod. Je to nielen nižším objemom náhod-
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ných ťažieb spôsobených abiotickými činiteľmi (najmä vetrom), ale hlavne výrazným nárastom kala-
mitných ťažieb z dôvodu premnoženia škodcov. Pritom ide prevažne o podkôrny hmyz. Konkrétne ob-
jem napadnutého dreva podkôrnym hmyzom bol v roku 2019 tretí najvyšší (na prvom mieste bol rok 
2018, na druhom 2017) zohľadňujúc celé sledované obdobie, t. j. od roku 1960. Zároveň treba ešte do-
dať, že aj nespracovaná vetrová kalamitná hmota v minulosti prispela k mimoriadne nepriaznivému 
stavu, tzn. nárastu populácie podkôrneho hmyzu. 

V porovnaní s rokom 2018 sa zaznamenal mierny nárast poškodenie lesných porastov suchom 
a úpalom, ale hlavne veľké zvýšenie úrovne škôd zapríčinených snehom. Naďalej klesalo poškode-
nia porastov námrazou (bolo zanedbateľné). Pripomenieme, že väčšina predošlých rokov (t. j. 2014 
a 2015, menej 2016) boli nepriaznivé vzhľadom na vysoký objem spracovanej kalamitnej hmoty spô-
sobenej ničivým vetrom. Zapríčinila to víchrica Žofia, ktorá sa spolu s prívalovými dažďami objavi-
la v polovici mája 2014. Následne sa v období rokov 2015 – 2018 zaznamenali len menšie, lokálne sa 
vyskytujúce vetrové kalamity. Preto možno v uvedenom kontexte označiť rok 2019 ako priaznivý. Na 
druhej strane, takúto pomerne priaznivú situáciu v kvantite kalamitnej hmoty vzniknutej rozvrátením 
porastov vetrom nemožno zovšeobecňovať. A už vôbec netreba očakávať, že bude kontinuálne pokra-
čovať v budúcich rokoch. Zdôrazňujeme, že naozaj netreba na základe situácie počas ostatných pia-
tich rokov dedukovať, že ide o postupné zlepšovanie situácie v rozsahu poškodenia lesov abiotický-
mi škodlivými činiteľmi na Slovensku. Veď aj rozsiahlym vetrovým kalamitám Alžbeta (2004) a Žofia 
(2014) predchádzalo približne desaťročné „obdobie pokoja“. 

Tabuľka 1. Abiotické škodlivé činitele v roku 2019
Table 1. Volumes of damaged wood caused by the abiotic harmful agents (wind, drought, snow, flooding, other agents) in 2019.

Abiotický činiteľ
Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný 
stav k 1. 1. 2019

nárast za rok 
2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Vietor 93 778 1 099 534 1 092 707 100 605
Sucho a úpal 3 933 207 815 196 179 15 569
Sneh 773 134 133 133 205 1 701
Záplavy a podmáčanie 544 38 432 150
Iné abiotické 1 044 11 572 10 022 2 594
Spolu 100 072 1 453 092 1 432 545 120 619

Obrázok 1. Vykonaná náhodná ťažba po poškodení abiotickými škodlivými činiteľmi v roku 2019
Figure 1. Salvage logging implemented in 2019 as a consequence of the abiotic harmful agents (wind, drought, snow, flooding, 
other abiotic agents.
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Obrázok 2. Vykonaná náhodná ťažba po poškodení abiotickými škodlivými činiteľmi podľa vybraných drevín v roku 2019
Figure 2. Salvage logging implemented in 2019 as a consequence of the abiotic harmful agents – data broken by the tree species 
(spruce, fir, pine, beech, oak, other species).

Obrázok 3. Vykonaná náhodná ťažba po poškodení abiotickými škodlivými činiteľmi podľa krajov v roku 2019
Figure 3. Salvage logging implemented in 2019 as a consequence of the abiotic harmful agents – data broken by the District 
Units.

V ďalšom texte sa dotkneme rozdielov v poškodzovaní lesov abiotickými činiteľmi medzi jednotli-
vými druhmi drevín, ako aj medzi regiónmi. Tak ako tomu bolo vo veľkej väčšine predošlých rokov, aj 
v 2019 abiotické škodlivé činitele viac poškodzovali ihličnaté (nárast v roku 2019 bol 1 088 tisíc m3) 
než listnaté dreviny (365 tisíc m3) (tab. 2). Keď sa pozrieme na drevinovú skladbu (obr. 2, tab. 3) kala-
mitnej hmoty vzniknutej pôsobením abiotických činiteľov zisťujeme, že najviac sa spracovalo smreko-
vého (863 tisíc m3), potom bukového (270 tisíc m3) a borového dreva (112 tisíc m3). Tu treba uviesť, že 
zo smrekovej kalamitnej hmoty sa nespracovalo okolo 45 tisíc m3 kalamitnej hmoty, ktoré predstavu-
je potenciálne riziko pre premnoženie podkôrneho hmyzu. 
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Obrovské rozdiely v objeme spracovanej kalamitnej hmoty boli medzi krajmi, čo je výsledkom nie-
len rôznych drevných zásob, drevinového zloženia (významný je podiel smrečín) a aktivity, či agresivi-
ty tejto skupiny škodlivých činiteľov. Ďaleko najviac (až 600 tisíc m3, t. j. 41,8 %) sa spracovalo v Žilin-
skom kraji, nasledoval Prešovský (265 tisíc m3) a Banskobystrický (214 tisíc m3) kraj (obr. 3, tab. 4). 
Najmenej kalamitnej hmoty spôsobenej abiotickými činiteľmi bolo v Nitrianskom kraji (34 tisíc m3). 
Platí rovnaká situácia ako v predošlých piatich rokoch, že ak sme konštatovali relatívne priaznivú situ-
áciu v objeme kalamitnej hmoty vzniknutej z titulu pôsobenia abiotických škodlivých činiteľov na ce-
loslovenskej úrovni. Ale opačný stav platí pre Žilinský región! Pritom v tejto oblasti ide takmer výluč-
ne (viac ako 90 %) o smrekovú hmotu. 

Tabuľka 2. Abiotické škodlivé činitele podľa skupín drevín v roku 2019
Table 2. Volume of salvage logging due to the abiotic harmful agents according to the aggregated groups of tree species 
(coniferous and broadleaves) in 2019.

Dreviny
Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný 
stav k 1. 1. 2019

nárast za rok 
2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Ihličnaté 47 683 1 087 910 1 066 023 69 570
Listnaté 52 389 365 182 366 522 51 049
Spolu 100 072 1 453 092 1 432 545 120 619

Tabuľka 3. Abiotické škodlivé činitele na hlavných drevinách v roku 2019
Table 3. Volume of salvage logging due to the abiotic harmful agents according to the individual tree species (spruce, fir, pine, 
beech, oak, other species) in 2019.

Drevina
Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný 
stav k 1. 1. 2019

nárast za rok 
2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Smrek 42 252 866 304 863 233 45 323
Jedľa 3 494 79 112 82 266 340
Borovica 3 399 112 194 96 655 18 938
Buk 5 243 269 501 245 575 29 169
Dub 1 624 65 681 65 805 1 500
Ostatné dreviny 44 060 60 300 79 011 25 349
Spolu 100 072 1 453 092 1 432 545 120 619

Tabuľka 4. Objem vykonanej ťažby dreva poškodeného abiotickými činiteľmi v roku 2019 podľa krajov
Table 4. Volume of salvage logging due to the abiotic harmful agents according to the aggregated tree species groups (coniferous 
and broadleaves) with regard to the District Units in 2019.

Kraj Náhodná vykonaná ťažba, m3

Ihličnatá Listnatá Spolu
Banskobystrický 144 202 69 711 213 913
Bratislavský 44 612 14 344 58 956
Košický 37 084 57 954 95 038
Nitriansky 3 451 30 666 34 117
Prešovský 198 863 66 552 265 415
Trenčiansky 52 388 65 656 118 044
Trnavský 17 915 28 981 46 896
Žilinský 567 508 32 658 600 166
Spolu 1 066 023 366 522 1 432 545

Podobne ako medzi krajmi tak aj medzi jednotlivými okresmi (tab. 5) sa zaznamenali podstatné re-
gionálne rozdiely v objemoch kalamitnej hmoty zapríčinených abiotickými činiteľmi. Najväčšie obje-
my kalamitnej hmoty sa spracovali v týchto okresoch (uvádzame prvé tri v poradí podľa množstva): 
Námestovo (138 tisíc m3), Liptovský Mikuláš (116 tisíc m3) a Poprad (95 tisíc m3). To znamená, že 
sa v roku 2019 tieto tri okresy sa na celoslovenskom objeme kalamitnej hmoty spôsobenej abiotický-
mi činiteľmi podieľali približne jednou štvrtinou! Tu si treba povšimnúť fakt, pri týchto troch okresoch 
ide prevažne o problém smrečín (tzn. najmä vetrové kalamity). Keď si pozrieme ďalšie okresy, na sied-
mom mieste sa nachádzajú Malacky, na území ktorých sa smrečiny takmer nevyskytujú. V prípade 
okresu Malacky sa vysoký objem týka takmer výsadne borín (prevažne poškodenie suchom).



131Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Konôpka, B., Konôpka, J. / APOL, 2020, 2, 127–134

Tabuľka 5. Poškodenie lesných drevín abiotickými činiteľmi v roku 2019 podľa okresov
Table 5. Volume of salvage logging due to abiotic harmful agents according to the aggregated tree species groups (coniferous 
and broadleaves) with regard to the Administration Units in 2019.

Okres
Náhodná vykonaná ťažba

Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Námestovo 137 955 225 138 180
Liptovský Mikuláš 113 066 2 447 115 513
Poprad 94 368 277 94 645
Brezno 67 405 7 981 75 386
Tvrdošín 70 085 923 71 008
Turčianske Teplice 64 079 3 643 67 722
Malacky 44 012 4 125 48 137
Žilina 28 204 11 034 39 238
Ružomberok 31 636 3 550 35 186
Čadca 31 762 1 155 32 917
Martin 26 389 4 947 31 336
Stará Ľubovňa 29 143 2 068 31 211
Kežmarok 30 239 909 31 148
Dolný Kubín 28 845 992 29 837
Sabinov 14 168 11 836 26 004
Detva 20 659 4 732 25 391
Prievidza 13 437 10 581 24 018
Bardejov 15 112 7 652 22 764
Košice-okolie 5 057 15 973 21 030
Zvolen 7 731 12 773 20 504
Bytča 17 603 2 222 19 825
Zlaté Moravce 1 479 17 994 19 473
Kysucké Nové Mesto 17 884 1 520 19 404
Humenné 950 18 070 19 020
Spišská Nová Ves 17 329 1 195 18 524
Senica 13 224 4 730 17 954
Rimavská Sobota 4 533 12 492 17 025
Banská Bystrica 14 168 2 620 16 788
Žiar nad Hronom 13 536 3 207 16 743
Partizánske 2 426 13 478 15 904
Trenčín 5 613 9 480 15 093
Púchov 10 351 4 613 14 964
Rožňava 4 316 10 353 14 669
Gelnica 9 089 5 022 14 111
Piešťany 3 407 8 773 12 180
Nové Mesto nad Váhom 2 555 8 834 11 389
Ilava 5 354 5 964 11 318
Michalovce 76 11 115 11 191
Lučenec 5 338 4 741 10 079
Myjava 4 116 5 495 9 611
Levoča 9 134 362 9 496
Považská Bystrica 6 972 2 246 9 218
Trnava 752 8 282 9 034
Prešov 2 595 6 162 8 757
Žarnovica 1 621 6 959 8 580
Medzilaborce 1 554 6 404 7 958
Pezinok 461 6 930 7 391
Revúca 2 064 5 082 7 146
Trebišov 390 6 726 7 116
Sobrance 585 6 360 6 945
Topoľčany 1 575 5 292 6 867
Banská Štiavnica 4 107 2 741 6 848
Bánovce nad Bebravou 1 564 4 965 6 529
Skalica 510 4 795 5 305
Poltár 2 079 2 294 4 373
Svidník 813 3 371 4 184
Vranov nad Topľou 541 3 451 3 992
Snina 217 3 026 3 243
Bratislava 139 2 962 3 101
Veľký Krtíš 336 2 729 3 065
Stropkov 29 2 964 2 993
Levice 138 2 705 2 843
Nitra 36 2 099 2 135
Krupina 625 1 360 1 985
Nové Zámky 81 1 430 1 511
Košice 242 1 210 1 452
Komárno 142 1 128 1 270
Dunajská Streda 0 1 224 1 224
Galanta 5 990 995
Senec 0 327 327
Hlohovec 17 187 204
Šaľa 0 18 18
Spolu 1 066 023 366 522 1 432 545
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Na záver tejto podkapitoly by sme chceli k problematike vysvetliť fakt, že poškodenie lesných po-
rastov mechanicky pôsobiacimi škodlivými činiteľmi (najmä vetrom, resp. snehom) sú ľahko, teda 
hodnotiteľom vizuálne identifikovateľné. Preto zaznamenané údaje o rozsahu poškodenia lesných po-
rastov uvedenou skupinou faktorov sú na celoslovenskej úrovni spoľahlivé a pomerne presné. Na dru-
hej strane, poškodenie lesov fyziologicky pôsobiacimi činiteľmi (napr. suchom) sa v kontexte správnej 
identifikácie relevantného činiteľa identifikuje, a preto aj kvantifikuje veľmi ťažko. Možno s vysokou 
pravdepodobnosťou predpokladať, že poškodenie lesných porastov na Slovensku zapríčinené suchom 
boli v predošlých rokoch (vrátane 2019) rozsiahlejšie ako ich vykazovala lesnícka evidencia. Táto si-
tuácia je aktuálna najmä v lesných ekosystémoch nachádzajúcich sa v nižších vegetačných stupňoch, 
ďalej na presychavých stanovištiach (hlavne plytké či piesčité pôdy), resp. na juhovýchodných až ju-
hozápadných expozíciách.  

Vo všeobecnosti platí zákonitosť, že počas extrémne suchých a teplých vegetačných období dochá-
dza k fyziologickému oslabeniu lesných drevín. Takto oslabené dreviny napádajú škodcovia (sekun-
dárne faktory), ktorí ich spravidla „dorazia“. Najčastejšie sa úhyn lesných komplexov (kalamitná ťaž-
ba) pripíše na vrub ľahko identifikovateľných biotických činiteľov a takýmto spôsobom sa potom vy-
káže v evidencii. Vegetačné obdobie v roku 2019 bolo jedným z najteplejších v histórii merania mete-
orologických prvkov. Na globálnej úrovni sa rok 2019 vyhodnotil ako druhý najteplejší v novodobej 
histórii. Zároveň, padlo priemerné až podnormálne (najmä v západnej časti krajiny) množstvo zrá-
žok, ktoré bolo distribuované veľmi nerovnomerne počas vegetačného obdobia. Konkrétne kým v máji 
2019 relatívne dobre popršalo, v júni bolo rekordne teplo a málo zrážok, sucho sa objavilo už koncom 
júna opäť na mnohých miestach v SR. Následne v júli až októbri bolo tiež prevažne veľmi teplo a zráž-
ky v priemere iba normálne alebo podnormálne, zároveň sa vyskytli regionálne nerovnomerne. Pred-
pokladáme, že na väčšine územia Slovenska boli z dôvodu klimatických pomerov zhoršené existenčné 
podmienky v lesných porastoch. Preto hore uvedená poznámka týkajúca sa možnej zhoršenej kondí-
cie lesných drevín a ich zvýšenej dispozície k pôsobeniu škodcov je relevantná aj pre rok 2020.

prognóza vývoja poškodzovania lesných porastov abiotickými škodlivými činiteľmi 

Dlhodobý, približne šesťdesiatročný vývoj ročného množstva spracovanej kalamitnej hmoty zapríči-
nenej abiotickými škodlivými činiteľmi má kolísavý priebeh (obr. 4). Zároveň vývoj významne súvisel 
s tendenciou vetrových kalamít, pretože práve tento škodlivý činiteľ bol ďaleko najzávažnejší z uvede-
nej skupiny faktorov. V dlhodobom vývoji sa vyskytli tri výrazné maximá. Tieto sa objavili v roku 1965 
(dopady vetrovej kalamity z konca roka 1964), ďalej v roku 2005 (následok novembrovej vetrovej ka-
lamity Alžbeta) a v roku 2014 (májová vetrová kalamita Žofia). Uvedené mimoriadne situácie možno 
označiť ako katastrofy storočia. 

Veľmi závažné zistenie je, že sa za ostatné necelé dve decéniá sa objavili dve takéto mimoriadne epi-
zódy. Okrem týchto „mega-maxím“ sa vyskytlo niekoľko ďalších vrcholov (objem okolo 2 mil. m3 ka-
lamitného dreva). A aj v takomto prípade zisťujeme skutočnosť, že sa podstatná časť „menších vrcho-
lov“ vyskytla počas ostatných dvoch desaťročí. Hoci pôjde skôr o veľmi zjednodušené či simplexné ma-
tematické vyhodnotenie, situácia indikuje veľmi pravdepodobný nárast objemu kalamít v najbližšom 
desaťročí. Zároveň reálnymi indíciami následného zhoršovania situácie sú tieto okolnosti: pokračujú-
ci priebeh klimatickej zmeny eventuálne jej stupňovanie, nárast porastových zásob ako aj fragmentá-
cia či prerieďovanie porastov (najmä smrečín). Uvedené zdôvodnenie neplatí len pre výskyt vetrových 
kalamít, ale aj pre negatívne následky sucha (nadpriemerné teploty a nerovnomerná distribúcia zrá-
žok ako súčasť klimatickej zmeny).

Ďalej treba zdôrazniť, že presná prognóza výskytu abiotických škodlivých činiteľov a ich negatív-
nych následkov na lesné porasty počas nasledujúcich rokov nie je z dôvodu súčasnej úrovne vedec-
kého poznania možná. Predpokladáme, že z dôvodu vysoko stochastického systému (zvyčajne sa tak 
označuje systém, ktorého vývoj sa nedá dopredu predvídať či modelovať) ani nikdy takáto predikcia 
možná nebude. Hlavným dôvodom pre skeptické konštatovanie je podmienenosť vzniku a pôsobenia 
týchto škodlivých činiteľov aktuálnymi meteorologickými pomermi v danom období. Výskyt a intenzi-
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ta meteorologických javov sa dajú predpovedať, a aj to len s určitou istotou, iba na relatívne krátke ča-
sové obdobie. Preto takúto prognózu môžeme urobiť len rámcovo – v intenciách tendencií prevládajú-
cich v ostatnom období, resp. v kombinácii s modelmi dlhodobého vývoja klímy a hlavne s dostupný-
mi informáciami o stave lesných porastov na území Slovenska. 

Obrázok 4. Vývoj abiotických škodlivých činiteľov
Figure 4. Development of salvage loggings as a consequence of the abiotic harmful agents between 1960 and 2019. 

Rok 2019 bol z pohľadu poškodenia lesov abiotickými činiteľmi priaznivejší ako v predošlom ob-
dobí. Bolo tomu tak najmä vzhľadom na rozsah vetrových polomov (napriek uvedenému množstvu 
tieto boli aj tak v skupine abiotických škôd najrozsiahlejšie). Možno s istotou tvrdiť, že aj v blízkej bu-
dúcnosti bude zo skupiny abiotických škodlivých činiteľov naďalej pre lesné porasty najnebezpečnej-
ší vietor. Rozsah kalamít spôsobených týmto činiteľom bude závisieť od frekvencie víchríc (definujú 
sa rýchlosť nad asi 100 km za hodinu). Dôležitým faktorom pre vznik vetrových kalamít je spolupôso-
benie vetra a nadmerných zrážok. V dlhodobom výhľade môžeme vetrové kalamity predpokladať pre-
važne v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier (aj keď sa tu už ich rozsah bude znižovať z dôvodu zmenšu-
júcej sa rozlohy starých smrečín), Kysúc a Spiša. Okrem kalamít v uvedených regiónoch s prevahou 
smreka, pri kombinácii prívalových dažďov a víchríc sa môžu vyskytovať aj vývraty v rovnovekých bu-
činách, dokonca 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 bo-
riny, a to v rôznych nadmorských výškach. Práve borovica je zo všetkých drevín najcitlivejšia na ver-
tikálne zaťaženie (sneh a / alebo námraza), pretože má krehké drevo. V pokalamitných mladých (10 
– 20-ročných) porastoch sneh bude poškodzovať prevažne brezu, ktorá je na zaťaženie snehom mi-
moriadne citlivá. 

S vysokou pravdepodobnosťou môžeme predpokladať dlhodobé zhoršovanie situácie s fyziologic-
ky pôsobiacimi abiotickými činiteľmi. Pôjde prevažne o teplotné extrémy a sucho. Uvedené očakáva-
nie sa zakladá na odbornej verejnosti známych okolnostiach. Jednou z nich je zlá kondícia a nízka sta-
bilita (statická aj ekologická) lesných porastov. Toto je najaktuálnejšie v smrečinách. Druhou nepriaz-
nivou okolnosťou je prebiehajúca klimatická zmena a jej sprievodné javy. Preto bude v dlhodobom vý-
hľade na závažnosti nadobúdať sucho. Pritom sa tento škodlivý činiteľ podceňuje, pretože je jeho evi-
dencia nepresná, tzn. reálny stav sa podhodnocuje. Suchom je ohrozený najmä smrek, ktorý je ná-
ročný na pôdnu vlahu. Ďalej dub letný v najnižších polohách výskytu, resp. na piesčitých pôdach. Su-
cho, resp. úpal fyziologicky oslabuje dreviny v prípade náhleho preriedenia lesných porastov, prípad-
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ne dreviny nachádzajúcej sa na novovzniknutých porastových okrajoch. Tento fyziologický faktor pô-
sobí prevažne na plytkých pôdach s nízkou retenčnou schopnosťou, resp. na strmých, juhovýchodne, 
južne a juhozápadne orientovaných expozíciách. 

záver

V závere príspevku (i keď to nie je jej hlavným cieľom, ale jednotlivé javy spolu súvisia) chceme zdôraz-
niť alarmujúco dramatický nárast kalamít spôsobených podkôrnym hmyzom. Objem kalamít spôso-
bených touto skupinou škodcov nemá obdobu v novodobej histórii lesníctva, a to nielen na Sloven-
sku ale aj v niektorých ďalších krajinách Strednej Európy, napr. v Českej republike. Takéto epizódy 
spôsobujú ďalšie drobenie lesných celkov a ich destabilizáciu. Uvedený stav vedie k zvýšenému riziku 
rozvrátenia ostávajúcich porastov vetrom, snehom a námrazou, resp. k hynutiu ich okrajových častí 
v dôsledku fyziologických stresov.

Na druhej strane, v niektorých „smrekových“ regiónoch dôjde k poklesu vetrových kalamít, preto-
že sa v dôsledku predošlých disturbancií (prevažne vetrové a podkôrnikové) postupne redukuje rozlo-
ha smrekových kmeňovín. Ako vhodný príklad môže poslúžiť územie Vysokých Tatier a Kysúc, kde už 
prevládajú pokalamitné plochy pokryté mladými lesnými porastmi. Pravdaže mladé lesné porasty sú 
ohrozené ďalšími škodlivými činiteľmi napríklad snehom alebo zverou.
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BiOtiCKé šKODLiVé čiNitELE 
Andrej Kunca

Kunca, A.: Biotic pest agents in Slovakia in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 135–137.
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: bark beetles; fungi; leaf eating insects; outbreak; Norway spruce

Úvod

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 a za posledných 5 rokov ide o pokračujúci nárast 
poškodenia drevnej hmoty biotickými činiteľmi.

Tabuľka 1. Poškodenie lesných drevín biotickými škodlivými činiteľmi v roku 2019
Table 1. Table 12. Structure of damages by biotic agents in 2019.

Škodlivý činiteľ
Náhodná vykonaná ťažba

Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Podkôrny a drevokazný hmyz 3 475 917 23 377 3 499 294
Listožravý hmyz 199 0 199
Cicavý hmyz 0 0 0
Huby 139 322 41 782 181 104
Škodcovia koreňov a kmienkov 0 0 0
Ostatné biotické činitele 14 335 5 399 19 734
Spolu 3 629 773 70 558 3 700 331

Obrázok 1. Poškodenie drevín biotickými činiteľmi v roku 2019
Figure 1. Structure of damages by biotic agents in 2019.
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Tabuľka 2. Biotické škodlivé činitele podľa skupín drevín v roku 2019
Table 2. Structure of damages by groups of tree species in 2019.

Dreviny
Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný 
stav k 1. 1. 2019

nárast za rok 
2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Ihličnaté 329 012 3 563 549 3 629 773 262 788
Listnaté 71 564 63 966 70 558 64 972
Spolu 400 576 3 627 515 3 700 331 327 760

Obrázok 2. Poškodenie drevín biotickými činiteľmi podľa drevín v roku 2019
Figure 2. Structure of damages by groups of tree species in 2019.

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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Abstract: Drought and high temperatures weaken mainly coniferous forest trees and have positively effect 
on populations of bark beetles. Nearly 3.5 mil. m3 of trees, infested by bark beetles, were harvested which 
is 11% less than in 2018. The most important species was Ips typographus, 3.1 mil. m3 was harvested. The 
volume of harvested wood infested with species on pines increased to 223 thous. m3, the most important spe-
cies are Ips sexdentatus and Ips acuminatus. Other bark beetles damaged 162 thous. m3, a large part belongs 
to the Ips duplicatus. Abies alba were infested in dry locations by Pityokteines spinidens, 13 thous. m3 were 
harvested. Taphrorychus bicolor was often occurs on beech, especially in dry localities. In 2019 it was used 
57 thous. pheromone traps and 25 thous. tree traps, especially against Ips typographus. In 2020, we expect 
a reduction in the volume of wood infested by bark beetles, approximately to the value of 3 mil. m3.
Key words: bark beetles; Ips typographus; outbreak; spruce decline; sanitary cutting

Úvod

Celá Stredná Európa, Slovensko nevynímajúc je postihnutá kalamitami podkôrneho hmyzu na smre-
ku a borovici. Kalamity takéhoto rozsahu sa tu nikdy predtým nevyskytovali. Spúšťačom kalamít pod-
kôrneho hmyzu bolo primárne oslabenie porastov suchom a poškodenie vetrovými kalamitami. Ná-
hodné ťažby narástli do takých objemov, že lesnícka prevádzka mnohokrát nedokáže lykožrútmi nale-
tené stromy včas spracovať a následne dochádza k plošnému odumieraniu porastov. 

V roku 2019 bolo na Slovensku napadnutých podkôrnym a drevokazným hmyzom spolu 3,4 mil. m3

dreva (tab. 1), čo je o 10 % nižší objem ako v roku 2018 (3,8 mil. m3). So zostatkom z roku 2018 to je 
spolu 3,7 mil. m3. Spracovaných bolo takmer 3,5 mil. m3, čo je o 11 % menej ako v roku 2018. Skupi-
na podkôrneho a drevokazného hmyzu bola za rok 2019 najvýznamnejšou skupinou škodlivých čini-
teľov. Objemom sme sa dostali pod úroveň roku 2017, čo znamená, že populácia podkôrneho hmy-
zu je za kulmináciou a v ďalších rokoch by mal objem klesať. Samozrejme, za predpokladu, že ne-
dôjde k väčšiemu poškodeniu porastov vetrom, nevyskytnú sa extrémne suché a teplé vegetačné sezó-
ny a spracovanie naletených stromov bude prebiehať podobne ako tomu bolo v roku 2018. Ku koncu 
roka 2019 ostalo nespracovaných 199 tis. m3, čo je o 45 % nižší objem ako v roku 2018 (365 tis. m3), 
no jedná sa o stále vysokú hodnotu. 

Najvýznamnejším podkôrnym škodcom bol opäť lykožrút smrekový, spracovaných bolo 3,1 mil. m3

(89 % z celkovej spracovanej kalamity podkôrneho a drevokazného hmyzu). Výrazne stúpol ob-
jem spracovaného dreva napadnutého podkôrnikovitými na borovici, zo 163 tis. m3 v roku 2018 na
223 tis. m3 v roku 2019. Tu je potrebné spomenúť najmä oblasť Záhorskej nížiny, kde je situácia naj-
horšia. Najpočetnejšími druhmi sú lykožrút borovicový (Ips sexdentatus) a lykožrút vrcholcový (Ips 
acuminatus). V skupine iný podkôrny hmyz bolo zaevidovaných 162 tis. m3, veľká časť patrí lykožrú-
tovi severskému (Ips duplicatus), no je potrebné povedať, že sa do tejto skupiny častokrát eviduje ne-
správne lykožrút smrekový. Lykožrút lesklý poškodil spolu 19 tis. m3, čo je 1,7-krát viac ako v roku 
2018 (11 tis. m3). Jedná sa pravdepodobne o navýšenie objemu z dôvodu naletenia snehovej kalami-
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ty na Orave.
Najviac poškodzovanou drevinou podkôrnym a drevokazným hmyzom bol smrek (spracovaných 

bolo 3,2 mil. m3), o 40 % stúpol objem poškodenia na borovici (226 tis. m3, rok 2018 – 163 tis. m3). 
Vplyvom sucha a lykožrútov na jedli sa vyskytli náhodné ťažby v jedľových porastoch, najmä na su-
chých stanovištiach (obr. 2, 3). Jednalo sa najmä o napadnutie jedlí lykožrútom prostredným (Pityok-
teines spinidens). V roku 2019 bolo spracovaných 13 tis. m3. Z listnatých drevín boli najviac poškode-
né podkôrnym hmyzom dub (9 tis. m3), jaseň (8,6 tis. m3) a buk (5,5 tis. m3). Na buku sa opäť vyskyto-
val často lykožrút bukový (Taphrorychus bicolor), najmä na suchých lokalitách (tab. 2). 

Najviac sa vyťažilo v Žilinskom kraji (1,9 mil. m3, rok 2018 – 2,2 mil. m3) a ďalej v Banskobyst-
rickom kraji 628 tis. m3, kde prevládajú smrečiny (tab. 3, obr. 7 – 12). Regionálne sa jednalo najmä 
o okresy Brezno (475 tis. m3), Čadca (370 tis. m3) a Turčianske Teplice (357 tis. m3). Región Turca je 
posledné roky silno poškodzovaný podkôrnym hmyzom (obr. 1, tab. 4). 

Obrázok 1. Plošné kalamity lykožrúta smrekového na Turci, v pohorí Veľkej Fatry
Figure 1. Large calamities of Ips typographus in Turiec region.

Obrázok 2. Jedľa napadnutá lykožrútom prostredným 
(Pityokteines spinidens)
Figure 2. Abies alba attacked by Pityokteines spinidens.

Obrázok 3. Požerky lykožrúta prostredného (Pityokteines 
spinidens) na jedli bielej
Figure 3. Galleries of Pityokteines spinidens. 
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V dôsledku doznievajúcich následkov vetrovej kalamity Žofia z 15. 5. 2014, vysokého objemu ne-
spracovanej kalamitnej hmoty napadnutej podkôrnym hmyzom a extrémne teplých a suchých vege-
tačných sezón máme na Slovensku stále pretrvávajúci kalamitný stav v smrečinách. Aj keď sa situá-
cia zlepšuje, stále je veľmi nepriaznivá. Teplotne a zrážkovo bol rok 2019 priaznivejší ako rok 2018, no 
aj tak bola teplota v roku 2019 o +1,7 °C vyššia ako dlhodobý priemer. Zrážky boli priaznivejšie, do-
sahovali 106 % z dlhodobého priemeru. Trend zvyšovania teploty s vysokou intenzitou extrémov vo 
vegetačných sezónach je pozorovateľný od začiatku 90. rokov. Najhorší stav s podkôrnym hmyzom 
máme najmä o oblasti Turca (obr. 4, 5), Kysúc, Oravy, Žiliny, Nízkych Tatier, Vysokých Tatier a Záho-
ria. K zhoršeniu došlo na mnohých lokalitách aj v dôsledku vyhlasovania nových chránených území 
s pasívnym manažmentom alebo obmedzeným hospodárením. 

Posledných 6 rokov čelíme v oblasti Záhoria plošnej kalamite podkôrneho hmyzu na borovici les-
nej, predovšetkým druhov lykožrút vrcholcový (Ips acuminatus) a lykožrút borovicový (Ips sexdenta-
tus). Jedná sa o špecifické lokality na viatych pieskoch, kde je primárnou príčinou odumierania poras-
tov pokles hladiny spodnej vody v kombinácií s vysokými teplotami a nízkymi zrážkami vo vegetač-
ných sezónach. Koruny borovíc sú silno defoliované, častokrát je v korune viac imela ako samotných 
ihlíc (obr. 6).

Obrázok 6. Silno defoliované koruny borovíc poškodené imelom bielym na Záhorí
Figure 6. Pine crowns damaged by Viscum album.

Obrázok 4. Plošné odumieranie smrekových porastoch 
v Kremnických vrchoch 
Figure 4. Large calamities in Kremnické vrchy.

Obrázok 5. Zverou silno poškodené porasty naletené 
podkôrnym hmyzom
Figure 5. Spruce stand damaged by Cervus elaphus.
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Tabuľka 1. Podkôrny a drevokazný hmyz v roku 2019
Table 1. Damages by bark and wood boring insects in 2015 by districts.

Podkôrny a drevokazný hmyz
Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný 
stav k 1. 1. 2019

nárast za rok 
2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Lykožrút smrekový 94 499 3 071 293 3 077 679 88 113
Lykožrút lesklý 676 19 750 19 210 1 216
Drevokaz čiarkovaný 0 0 0 0
Lykožrúty na jedli 183 9 231 9 007 407
Podkôrnikové na borovici 39 526 191 178 223 046 7 658
Lykožrút smrekovcový 7082 938 1 797 6 223
Podkôrnik dubový 291 6 487 6 520 258
Iný podkôrny hmyz 117 423 139 747 162 035 95 135
Spolu 259 680 3 438 624 3 499 294 199 010

Tabuľka 2. Podkôrny a drevokazný hmyz podľa rodov drevín v roku 2019
Table 2. Bark and wood boring insect by the genus of trees.

Skupina drevín a rody drevín Náhodná vykonaná ťažba 
[m3]

Ihličnany 3 475 917
Borovica 225 770
Duglaska 200
Jedľa 12 828
Smrek 3 234 774
Smrekovec 2 345
Listnáče 23 377
Agát 2
Brest 22
Breza 105
Buk 5 477
Čerešňa 4
Dub 8 953
Hrab 177
Jaseň 8 591
Jelša 6
Lipa 2
Topoľ 35
Vŕba 3
Spolu 3 499 294

Tabuľka 3. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2019 podľa 
krajov
Table 3. The volume of incidental felling in 2019 by the regions.

Kraj Náhodná vykonaná ťažba, m3

Ihličnatá Listnatá Spolu
Banskobystrický 620 815 7 042 627 857
Bratislavský 128 928 594 129 522
Košický 235 400 3 698 239 098
Nitriansky 4 820 2 516 7 336
Prešovský 244 369 1 823 246 192
Trenčiansky 207 204 5 839 213 043
Trnavský 96 784 89 96 873
Žilinský 1 937 597 1 776 1 939 373
Spolu 3 475 917 23 377 3 499 294

Obrázok 7. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 
2014
Figure 7. Damages by bark and wood boring insects in 2014 
by districts.

Obrázok 8. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 
2015
Figure 8. Damages by bark and wood boring insects in 2015 
by districts.



142 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Vakula, J. et al. / APOL, 2020, 2, 138–147

Tabuľka 4. Poškodenie lesných drevín podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2019 podľa okresov
Table 4. Damages by bark and wood boring insects in 2019 by districts.

Okres
Náhodná vykonaná ťažba

Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Brezno 474 686 577 475 263
Čadca 370 229 82 370 311
Turčianske Teplice 356 019 711 356 730
Žilina 279 108 235 279 343
Tvrdošín 232 552 0 232 552
Poprad 190 866 24 190 890
Rožňava 174 241 2 357 176 598
Liptovský Mikuláš 159 078 26 159 104
Kysucké Nové Mesto 137 711 56 137 767
Námestovo 134 406 0 134 406
Malacky 125 513 39 125 552
Ružomberok 86 707 2 86 709
Martin 74 625 29 74 654
Dolný Kubín 66 221 152 66 373
Senica 54 617 45 54 662
Revúca 48 147 467 48 614
Trenčín 42 422 987 43 409
Spišská Nová Ves 42 054 41 42 095
Považská Bystrica 40 072 1 455 41 527
Bytča 40 941 483 41 424
Nové Mesto nad Váhom 37 321 41 37 362
Skalica 36 265 15 36 280
Prievidza 32 150 468 32 618
Rimavská Sobota 23 295 2 737 26 032
Púchov 24 333 25 24 358
Poltár 19 176 190 19 366
Ilava 16 471 2 067 18 538
Stará Ľubovňa 18 367 129 18 496
Banská Bystrica 16 507 129 16 636

Obrázok 9. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 
2016
Figure 9. Bark and wood boring insect in 2016 – sanitary 
felling.

Obrázok 10. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 
2017
Figure 10. Bark and wood boring insect in 2017 – sanitary 
felling.

Obrázok 11. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 
2018
Figure 11. Bark and wood boring insect in 2018 – sanitary 
felling.

Obrázok 12. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 
2019
Figure 12. Bark and wood boring insect in 2019 – sanitary 
felling.
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Okres
Náhodná vykonaná ťažba

Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Gelnica 14 535 155 14 690
Detva 12 752 22 12 774
Levoča 10 738 44 10 782
Myjava 10 198 458 10 656
Kežmarok 9 329 2 9 331
Zvolen 8 601 328 8 929
Žiar nad Hronom 8 816 0 8 816
Medzilaborce 5 798 893 6 691
Piešťany 5 024 5 5 029
Žarnovica 4 926 42 4 968
Košice-okolie 4 109 673 4 782
Topoľčany 3 142 962 4 104
Lučenec 1 643 2 065 3 708
Bánovce nad Bebravou 3 150 314 3 464
Pezinok 2 166 479 2 645
Prešov 1 904 352 2 256
Vranov nad Topľou 2 163 47 2 210
Banská Štiavnica 1 814 18 1 832
Bardejov 1 536 148 1 684
Zlaté Moravce 1 429 14 1 443
Bratislava 1 249 76 1 325
Sabinov 1 229 1 1 230
Nitra 0 1 207 1 207
Partizánske 1 087 24 1 111
Stropkov 904 69 973
Humenné 873 16 889
Krupina 449 402 851
Trnava 725 21 746
Levice 249 333 582
Snina 467 87 554
Sobrance 355 13 368
Košice 93 214 307
Trebišov 13 216 229
Svidník 195 11 206
Galanta 153 0 153
Veľký Krtíš 3 65 68
Michalovce 0 29 29
Hlohovec 0 3 3

ochrana lesa pred poškodením lesa podkôrnym a drevokazným hmyzom 
V roku 2019 bolo inštalovaných a prevádzkovaných takmer 82 tisíc lapacích zariadení, z toho 57 tis. 
ks lapačov a 25 tis. ks lapákov, najviac proti lykožrútovi smrekovému. Intenzívne sa opatrenia vykoná-
vali aj proti lykožrútovi lesklému, lykožrútovi severskému a lykokazom na jaseňoch  (tab. 5, obr. 13)
(Iný podkôrny hmyz).

Z pohľadu drevín najviac opatrení bolo aplikovaných na ochranu smreka (79 tis. ks) a jaseňa 
(1,2 tis. ks). Opatrenia (tab. 6) boli aplikované najmä v Žilinskom kraji (41 tis. ks) a v Banskobystric-
kom kraji (18 tis. ks). Z pohľadu okresov to boli okresy Žilina (18,5 tis. ks), Brezno (10,7 tis. ks), Dol-
ný Kubín (5,6 tis. ks) a Námestovo (5,4 tis. ks) (tab. 7). Klasické lapáky by si zasluhovali v praxi väčšiu 
pozornosť, na ich prípravu je možné účinne využiť čerstvú vetrovú alebo snehovú kalamitu. 

Tabuľka 5. Počet použitých odchytových zariadení v roku 2019 podľa činiteľ
Table 5. The number of pheromone traps and tree traps by the insect species in 2019.

Škodlivý činiteľ Lapáky [ks] Lapače (odparníky) [ks] Celkomslabo stredne silno Spolu slabo stredne silno Spolu
Biotické škodlivé činitele 6 213 8 482 10 028 24 723 19 039 11 520 26 338 56 897 81 620
Ostatné biotické škodlivé činitele 0 160 71 231 0 2 0 2 233
Iné biotické 0 160 71 231 0 2 0 2 233
Podkôrny hmyz 6 213 8 319 9 957 24 489 18 979 11 516 26 332 56 827 81 316
Drevokaz čiarkovaný 0 0 0 0 152 433 0 585 585
Iný podkôrny hmyz 795 219 735 1 749 75 358 147 580 2 329
Lykožrút lesklý 153 1 023 1 217 2 393 724 3 287 1 537 5 548 7 941
Lykožrút smrekový 5 112 6 728 7 681 19 521 18 015 7 387 24 628 50 030 69 551
Lykožrúty na jedli 0 1 0 1 0 0 15 15 16
Podkôrnik dubový 0 149 70 219 0 0 0 0 219
Podkôrnikové na borovici 153 199 254 606 13 51 5 69 675
Škodcovia koreňov a kmienkov 0 3 0 3 60 2 6 68 71
Pandravy chrústa 0 0 0 0 0 2 6 8 8
Tvrdoň smrekový 0 3 0 3 60 0 0 60 63
Spolu 6 213 8 482 10 028 24 723 19 039 11 520 26 338 56 897 81 620
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Obrázok 13. Požerok lykožrúta jedľového (Pityokteines curvidens)
Figure 13. Galleries of Pitiokteines curvidens.

Obrázok 14. Vývoj počtu použitých feromónových lapačov a lapákov a porovnanie s priemerom za 19 rokov (1996 – 2014)
Figure 14. The number of pheromone traps and tree traps.

Tabuľka 6. Počet použitých odchytových zariadení v roku 2019 podľa drevín
Table 6. The number of pheromone traps and tree traps by the tree species in 2019.

Drevina Lapáky [ks] Lapače [ks] SPOLUslabo stredne silno Spolu slabo stredne silno Spolu
Buk lesný 0 0 382 382 0 0 0 0 382
Borovica lesná 153 199 319 671 13 68 5 86 757
Dub zimný 0 149 70 219 0 0 0 0 219
Hrab obyčajný 0 0 25 25 0 0 0 0 25
Jedľa biela 0 1 0 1 0 20 15 35 36
Javor poľný 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Jaseň štíhly 711 273 226 1 210 0 0 0 0 1 210
Jaseň úzkolistý 2 11 23 36 0 0 0 0 36
Smrek obyčajný 5 347 7 848 8 983 22 178 19 026 11 432 26 318 56 776 78 954
Spolu 6 213 8 482 10 028 24 723 19 039 11 520 26 338 56 897 81 620
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Tabuľka 7. Počet použitých odchytových zariadení v roku 2019 podľa krajov a okresov
Table 7. The number of pheromone traps and tree traps by the districts and regions in 2019.

Kraj, okres Lapáky [ks] Lapače [ks] Celkomslabo stredne silno Spolu slabo stredne silno Spolu
Banskobystrický 1 126 1 072 1 328 3 526 4 087 4 486 6 002 14 575 18 101
Banská Bystrica 35 43 129 207 230 1 753 574 2 557 2 764
Banská Štiavnica 0 0 2 2 1 5 49 55 57
Brezno 940 764 971 2 675 3 032 1 609 3 457 8 098 10 773
Detva 0 0 0 0 3 18 19 40 40
Lučenec 0 0 0 0 62 234 215 511 511
Poltár 0 0 0 0 10 15 47 72 72
Revúca 0 33 7 40 0 32 3 35 75
Rimavská Sobota 147 220 188 555 349 468 797 1 614 2 169
Veľký Krtíš 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvolen 2 0 0 2 223 194 542 959 961
Žarnovica 0 0 0 0 0 0 20 20 20
Žiar nad Hronom 2 12 31 45 177 158 279 614 659
Bratislavský 67 176 73 316 21 78 13 112 428
Bratislava 4 13 34 51 4 10 2 16 67
Malacky 19 161 31 211 1 60 5 66 277
Pezinok 44 2 8 54 16 8 6 30 84
Košický 85 916 757 1 758 510 926 842 2 278 4 036
Gelnica 18 0 4 22 15 17 15 47 69
Košice 0 2 0 2 1 24 33 58 60
Košice-okolie 5 22 5 32 0 38 22 60 92
Michalovce 0 3 6 9 0 2 5 7 16
Rožňava 8 73 184 265 273 288 381 942 1 207
Spišská Nová Ves 14 800 542 1 356 221 557 386 1 164 2 520
Trebišov 40 16 16 72 0 0 0 0 72
Nitriansky 491 263 832 1 586 48 65 34 147 1 733
Levice 12 1 35 48 8 22 1 31 79
Nitra 14 109 0 123 16 24 3 43 166
Nové Zámky 0 2 1 3 0 0 0 0 3
Topoľčany 465 151 796 1 412 24 19 30 73 1 485
Prešovský 1 085 123 770 1 978 1 346 1 217 1 510 4 073 6 051
Bardejov 0 0 0 0 0 15 5 20 20
Humenné 6 2 10 18 1 86 55 142 160
Kežmarok 0 2 2 4 113 198 284 595 599
Levoča 0 0 0 0 185 10 27 222 222
Poprad 830 16 186 1 032 934 312 650 1 896 2 928
Prešov 155 24 170 349 0 61 41 102 451
Sabinov 0 0 0 0 8 173 18 199 199
Stará Ľubovňa 0 1 66 67 105 224 416 745 812
Stropkov 1 0 2 3 0 0 0 0 3
Vranov nad Topľou 93 78 334 505 0 138 14 152 657
Trenčiansky 630 1 350 1 589 3 569 566 1 696 4 483 6 745 10 314
Bánovce nad Bebravou 91 35 283 409 20 8 18 46 455
Ilava 14 3 20 37 48 24 49 121 158
Myjava 0 0 0 0 0 9 0 9 9
Nové Mesto nad Váhom 337 63 130 530 44 459 115 618 1 148
Považská Bystrica 148 922 578 1 648 215 368 145 728 2 376
Prievidza 15 313 144 472 179 372 468 1 019 1 491
Púchov 10 9 8 27 27 427 3 642 4 096 4 123
Trenčín 15 5 426 446 33 29 46 108 554
Trnavský 207 106 82 395 0 9 25 34 429
Dunajská Streda 0 13 23 36 0 0 0 0 36
Galanta 37 47 7 91 0 0 0 0 91
Senica 139 0 10 149 0 1 5 6 155
Trnava 31 46 42 119 0 8 20 28 147
Žilinský 2 522 4 476 4 597 11 595 12 461 3 043 13 429 28 933 40 528
Bytča 51 14 38 103 53 48 112 213 316
Čadca 232 82 156 470 193 650 248 1 091 1 561
Dolný Kubín 189 453 690 1 332 289 133 3 855 4 277 5 609
Kysucké Nové Mesto 100 31 66 197 119 42 74 235 432
Liptovský Mikuláš 246 520 535 1 301 620 781 772 2 173 3 474
Martin 66 8 25 99 126 77 184 387 486
Námestovo 645 936 1 921 3 502 497 329 1 037 1 863 5 365
Ružomberok 665 567 219 1 451 150 442 441 1 033 2 484
Turčianske Teplice 39 0 0 39 40 27 37 104 143
Tvrdošín 173 860 629 1 662 261 57 203 521 2 183
Žilina 116 1 005 318 1 439 10 113 457 6 466 17 036 18 475
Spolu 6 213 8 482 10 028 24 723 19 039 11 520 26 338 56 897 81 620
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prognóza vývoja podkôrneho a drevokazného hmyzu

V roku 2020, očakávame mierne zníženie objemu dreva napadnutého podkôrnym hmyzom, najmä 
smreka (obr. 16). Začiatok vegetačnej sezóny je pomerne priaznivý, vďaka chladnému počasiu je vý-
voj podkôrneho hmyzu spomalený. Objem náhodných ťažieb spôsobený podkôrnym hmyzom bude 
však stále extrémne vysoký, dohadujeme s objemom napadnutého dreva približne 3 mil. m3. Borovi-
cové porasty na Záhorí sú dlhodobo oslabené a tu bude kritická situácia pretrvávať aj v roku 2020. To,  
do akej miery sa budú kalamity rýchlo spracovávať vo vysokej miere ovplyvní ekonomika subjektov, 
trh z drevom a jeho cena. 

Obrázok 15. Priemerné teploty a úhrny zrážok vo vegetačných sezónach namerané na meteorologickej stanici Čadca od roku 
1951, červené stĺpce zobrazujú zrážkové extrémy (zdroj SHMÚ)
Figure 15. Average temperatures and precipitation totals in the growing season in the years 1951–2019 at the meteorological 
station of Čadca (data source SHMÚ).

Situáciu dlhodobo komplikujú opakujúce teplé a suché vegetačné sezóny posledných rokov, ktoré 
oslabujú dreviny a na strane druhej vytvárajú vhodné podmienky pre podkôrny hmyz. Od roku (obr. 
15) 2020 začala platiť novela zákona o ochrane prírody a krajiny a novela zákona o lesoch. Obhos-
podarovatelia musia žiadať povolenie na spracovanie rozsiahlejšej náhodnej ťažby aj OÚ životného 
prostredia. Z titulu ochrany prírody sa vyhlasujú nové bezzásahové územia, resp. sa výrazne obme-
dzuje hospodárenie aj v porastoch v 2. a 3. stupni ochrany prírody z titulu druhovej ochrany. Okolité 
porasty sú následne vystavený silnému tlaku škodlivých činiteľov. 

Obrázok 16. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej lykožrútom smrekovým s prognózou na roky 2020 – 2024
Figure 16. Incidental felling due to Ips typographus with prognosis 2020 – 2024.
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LiStOŽRAVý A CiCAVý Hmyz V LESOCH SLOVENSKA 
v roKu 2019
Milan Zúbrik • Slavomír Rell • Jaroslav Holuša

Zúbrik, M., Rell, S.: Leave eating and sucking insect in Slovakia in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, 
p. 148–152.
Abstract: Damages caused by leaf-eating and sucking insect have a decreasing intensity in Slovakia, during 
recent years. In 2019, quite high population density of geometer moths and leafroller moths persist in oak 
forests with decreasing tendency, intense swarming of cockchafers, occurrence of gall midge Thecodiplosis 
brachyntera in mountain pine forests of Low Tatra Mountains, and the outbreak of gypsy moth were ob-
served in Slovakia. Monitoring of gypsy moth in winter 2018 – 2019 confirmed, that this pest has signifi-
cantly increased population density on 17 989 hectares, of which 2 418 hectares were heavily infested. At the 
beginning of June, on many places 100% oak defoliation was observed. However, on June 5 and 6, collapse 
of many local gypsy moth outbreaks was found, mainly in western part of the country, caused be fungus 
Entomophaga maimaiga. In 2020, a further reduction in damage caused by this group of insects is expected.
Key words: forest insect pests presence; 2019; Lymantria dispar; outbreak; leaf-eating insect; damages 

Úvod

Tie druhy listožravého a cicavého hmyzu, ktoré majú tendenciu sa premnožovať, často pôsobia v hos-
podárskych lesoch ako primárny faktor, znižujúci celkovú vitalitu a odolnosť porastov. Zohrávajú tak 
významnú úlohu primárneho škodlivého činiteľa. Na pôsobenie týchto druhov potom nadväzuje pô-
sobenie sekundárnych druhov škodcov, ako je napríklad podkôrny a drevokazný hmyz alebo hubové 
patogény. Stromy so zníženou vitalitou okrem toho ľahšie podľahnú pôsobeniu abiotických faktorov 
ako je sucho, teplotné extrémy a pod. 

Za posledných 20 – 30 rokov patria na Slovensku k najvýznamnejším škodlivým činiteľom z tejto 
skupiny hmyzu najmä mníška veľkohlavá, piadivky na duboch. obaľovače na duboch, kôrovnica kau-
kazská, vošky na smreku a smrekovci a niektoré ďalšie druhy (Novotný et al. 2004; Vakula et al. 2015; 
Zúbrik et al. 2019). 

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 spô-
sobom sa údaje o výskyte škodlivých činiteľov evidujú a spracovávajú. Údaje uvedené v oficiálnej evi-
dencii listožravého a cicavého hmyzu však neodzrkadľujú v plnom rozsahu reálny stav v lesných po-
rastoch, zistený autormi článku. Z tohto dôvodu sme doplnili oficiálne údaje z evidencie o vlastné po-
znatky a pozorovania týkajúce sa výskytu škodlivých činiteľov (tejto skupiny) v lesných porastoch.
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výsledky

stav v roku 2019

Poškodenie lesných drevín spôsobené listožravým a cicavým hmyzom bolo podľa lesnej hospodárskej 
evidencie v roku 2019 evidované na výmere (229 ha) čo je výrazné zníženie oproti roku 2018. Najväčší 
podiel na tejto výmere mala mníška veľkohlavá, evidovaná na ploche 91 ha (tab. 1).

Tabuľka 1. Plošné poškodenie porastov v ha spôsobené listožravým a cicavým hmyzom v roku 2019 podľa lesnej hospodárskej 
evidencie
Table 1. Area damage of forest stands in ha caused by leaf-eating and sucking insects in 2019 according to the official forest 
management evidence. 

Činiteľ
Poškodenie

Stredné Silné Spolu
[ha]

Listožravý hmyz 133 81 214
Mníška veľkohlavá 10 81 91
Obaľovače na duboch 50 0 50
Piadivky na duboch 73 0 73
Cicavý hmyz 11 4 15
Vošky na smreku a smrekovci 11 4 15
Spolu 144 85 229

mníška veľkohlavá (Lymantria dispar)

V roku 2019 venovala lesnícka prevádzka tomuto škodcovi zvýšenú pozornosť. Podrobne o priebehu 
kalamity v roku 2018 – 2019 referuje Zúbrik et al. (2020). Podľa údajov z monitoringu sa v roku 2019 
očakávalo premnoženie mníšky veľkohlavej na výmere 17 989 ha z toho na výmere 2 418 ha sa oča-
kávali holožery. Vo väčšine napadnutých porastov (odhadom asi 2 000 ha) došlo v roku 2019 k po-
škodeniu listovej plochy na úrovni 30 – 100 %, pričom žer bol menej intenzívny ako sa očakávalo (obr. 
2). V polovici júna žer húseníc ustal, nakoľko na väčšine lokalít s vysokou početnosťou došlo k pre-
moreniu populácie mníšky entomopatogénnou hubou Entomophaga maimaiga. Rojenie bolo slabšie 
a škodca založil na väčšine územia len slabšiu následnú generáciu (Zúbrik et al. 2020). Silný výskyt 
škodcu bol  následným monitoringom zistený len na 68 ha (tab. 2). 

Tabuľka 2. Výsledky monitoringu znášok mníšky veľkohlavej realizovaného od konca roka 2019 do začiatku roka 2020
Table 2. Results of the gypsy moth egg masses monitoring carried out from the end of 2019 until the beginning of 2020.

Intenzita výskytu Výmera v 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 / Low infestation = 0,01–1,00 egg masses per a tree, Stredný výskyt = početnosť 1,01 – 2,00 znášky na strom / medium infestation = 
1,01–2,00 egg masses per a tree, Silný výskyt = početnosť 2,01 – 10,00 znášok na strom / high infestation = 2.01 – 10.00 egg masses per a tree, Veľmi silný výskyt = početnosť 10,01 a viac 
znášok na strom / very high infestation = 10.00 or more egg masses per a tree. Podľa STN 48 2715 je kritickým počtom indikujúcim vysoký stupeň poškodenia porastu počet 2 znášky 
na strom / According to STN 48 2715 is a critical number of egg masses, indication high level of infestation 2 egg masses per tree.

piadivky a obaľovače na duboch (geometridae)

Podľa lesnej hospodárskej evidencie bolo v roku 2019 napadnutých piadivkami celkom 73 ha les-
ných porastov (tab. 1). Podľa zistení pracovníkov LOS kalamita v roku 2019 už len doznievala. Výskyt 
obaľovačov bol evidovaný na výmere 50 ha (tab. 1).  

LOS zisťovala druhové spektrum piadiviek na viacerých lokalitách a potvrdila, že v druhovom 
spektre prevládajú popri tradičných druhoch, ktorými sú piadivka jesenná a piadivka zimná, aj iné 
druhy a to najmä rôzne druhy môr rodu Orthosia spp. a predovšetkým druh Agriopis leucophaearia, 
ktorá vo všetkých kontrolovaných vzorkách prevládala. Výskum realizovaný v spolupráci so SAV po-
tvrdil, že jesenná kontrola piadiviek na lepových pásoch nie je dostatočne presnou metódou pre odhad 
stavu piadiviek v nasledujúcom roku (jar). Jesenná kontrola totiž umožňuje evidenciu len tých druhov 
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piadiviek, ktoré sa roja na jeseň (október – december) – piadivka jesenná a piadivka zimná. Druhy, 
ktoré sa roja na jar (marec – apríl) sú v súčasnosti často v druhovom spektre piadiviek podstatne hoj-
nejšie, ako jesenné druhy, pričom jesenná kontrola ich početnosť ale nezachytí. Preto je potrebné pre 
spresnenie prognózy realizovať kontrolu aj v jarných mesiacoch (Sarvašová et al. 2020). 

vošky na smreku a smrekovci

Výskyt vošiek na smreku bol v roku 2019 evidovaný na výmere 15 ha. Jedná sa o pravidelne sa objavuj-
úce druhy Adelges laricis a najmä hojnejší Sacchiphantes abietis, ktoré spôsobujú obyčajne väčšie ško-
dy na smrekovci ako na smreku. 
Obrázok 1. Plocha napadnutá listožravým a cicavým hmyzom v rokoch 1990 – 2019

Figure 1. Area damaged by leaf-eating and sucking insects in 1990 – 2019.

Ďalšie druhy, ktoré neboli zistené v rámci lesnej hospodárskej evidencie

V roku 2019 pracovníci LOS zistili výskyt druhu byľomor borovicový, Thecodiplosis brachyntera v po-
rastoch kosodreviny (obr. 3). Tento škodca sa premnožil vo viacerých oblastiach Nízkych Tatier, naj-
silnejšie v závere Demänovskej doliny a v oblasti Chopka a Derešov, ako z južnej tak aj zo severnej stra-
ny. Informácie z posedných rokov potvrdzujú, že tento druh uprednostňuje kosodrevinu pred ostat-
nými druhmi borovíc. Rozsah poškodenia bol niekoľko desiatok hektárov. Silné rojenie chrústov bolo 
zistené na Záhorí. 

prognóza vývoja listožravého a cicavého hmyzu na rok 2020

V roku 2020 očakávame výskyt tejto skupiny hmyzu približne na úrovni roku 2019 (obr. 1). Mníška 
veľkohlavá sa premnoží len lokálne (napr. v okolí Nitry). Na väčšine územia dôjde len k slabým žerom. 
Lokálne sa môže zvýšiť početnosť vošiek na smreku a smrekovci a tiež výskyt rúrkovčeka smrekovco-
vého Coleophora laricella. V roku 2020 škody spôsobené piadivkami  a obaľovačmi na duboch neoča-
kávame. Je potrebné sledovať aj výskyt ďalších druhov škodcov ako napríklad byľomora borovicového, 
Thecodiplosis brachyntera, mníšky zlatorítky Euproctis chrysorrhoea, kôrovnici kaukazskej Dreyfusia 
nordmannianae, inváznej bzdochy Corythucha arcuata a pod. 
Obrázok 2. Stav olistenia dubov 12. júna 2019. Defoliácia porastov spôsobená húsenicami mníšky veľkohlavej dosahuje 
100 %. Listy chýbajú ako na spodných vetvách tak aj v korunách.
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Figure 2. State of oak foliage on 12 June 2019. The defoliation of stands caused by gypsy moth larvae reached 100%. Leaves are 
missing on both on the lower branches and in the crowns.

Obrázok 3. Uschýnanie ihlíc Pinus mugo spôsobené byľomorom borovicovým, Thecodiplosis brachyntera, v nízkych Tatrách 
v roku 2019. Poškodených bolo niekoľko desiatok hektárov

Figure 3. Drying of Pinus mugo needles caused by gall midge, Thecodiplosis brachyntera, in the Low Tatras in 2019. Several 
dozen of hectares were damaged.
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FytOpAtOgéNNE ORgANizmy V LESOCH SLOVENSKA 
v roKu 2019
Roman Leontovyč • Andrej Kunca • Valéria Longauerová

Leontovyč, R., Kunca, A., Longauerová, V.: Phytopathogenic organisms in Slovak forests in 2019. 
APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 153–159.
Abstract: Volume of infested wood by phytopathogenic organisms in Slovakia fluctuates each year and 
on average it represents approx. 200 thousand. m3. In 2019, the volume of processed wood due to phyto-
pathogenic organisms decreased. In 2018, 217 thousand m3 of wood was processed, in 2019 the volume of 
processed mass reached 181 m3. Unprocessed volume at the end of 2019 reached 23,660 m3. The highest 
volume of accidental felling (116 thousand. m3) was recorded due to root rot (Armillaria spp.) The second 
most important group were “Other fungi” in which the volume reached 40.6 thousand. m3. Due to tracheo-
mycosis diseases 4.7 thousand. m3 of mass were processed.
Key words: phytopathogenic organisms; root rot; necrosis; tracheomycosis diseases; other fungi

Úvod 

V roku 2019 došlo k poklesu objemu spracovanej hmoty následkom pôsobenia fytopatogénnych orga-
nizmov. Pokiaľ v roku 2018 bolo spracovaných 217,0 tis. m3 drevnej hmoty, v roku 2019 dosiahol ob-
jem spracovanej hmoty 181 104 m3 (tab. 1). Nespracovaná hmota ku koncu roka 2019 predstavova-
la objem 23 660 m3, čo predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 12 tis. m3. V po-
slednom decéniu objem napadnutej ihličnatej hmoty výrazne prevyšuje objem listnatej hmoty. V roku 
2019 dosiahol objem NT v ihličnatých porastoch 139,3 tis. m3 (tab. 2), čo je 77 % z celkového objemu 
hmoty. V porovnaní s predchádzajúci rokom nie je tento podiel tak výrazný. Najvýznamnejším pato-
génom v posledných dvoch decéniách sú podpňovky. 

Tabuľka 1. Fytopatogénne organizmy v roku 2019
Table 1. Phytopathogenic organisms in 2019.

Fytopatogénne organizmy
Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný stav 
k 1. 1. 2019

nárast 
za rok 2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Hniloby 987 14 769 15 649 107
Podpňovka 22 380 110 154 116 003 16 531
Koreňovka vrstevnatá 707 365 407 665
Rakovina a nekróza kôry 1 523 2 257 3 705 75
Tracheomykózy 495 4 525 4 716 304
Sypavky 0 0 0 0
Hrdze 0 0 0 0
Škvrnitosť a hnednutie listov a ihlíc 0 0 0 0
Iné huby 5 158 37 377 40 624 1 911
Spolu 35 317 169 447 181 104 23 660

Tabuľka 2. Fytopatogénne organizmy podľa skupín drevín v roku 2019
Table 2. Phytopathogenic organisms by groups of woody plants in 2019.

Dreviny

Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný 
stav k 1. 1. 2019

nárast 
za rok 2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Ihličnaté 28 331 131 187 139 322 20 196
listnaté 6 986 38 260 41 782 3 464
Spolu 35 317 169 447 181 104 23 660
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Podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch najvyšší objem napadnutej hmoty tvorili pôvodcovia 
ochorení poškodzujúcich najmä koreňový systém. Následkom prítomnosti podpňoviek bolo v roku 
2019 spracovaných 116 tis. m3 hmoty, čo je pokles o takmer 31 tis. m3 v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Dominantne boli v minulom roku napadnuté najmä ihličnaté porasty. Najviac poškodzova-
nou drevinou hubovými patogénmi v roku 2019 bol smrek, pri ktorom objem spracovanej hmoty do-
siahol 127,9 tis. m3 (pokles o 39,2 tis. m3), jaseň 16,6 tis. m3 (nárast o 7,7 tis. m3) a objem NT pri buku 
zostal na tej istej úrovni ako v predchádzajúcom roku a dosiahol hodnotu 10,9 tis. m3 (tab. 3). Už nie-
koľko rokov sa najvyšší objem náhodných ťažieb zaznamenáva v Žilinskom kraji, čo tvorí 65 % z cel-
kového spracovaného objemu na Slovensku. Tento stav je podmienený najmä pretrvávajúcim rozpa-
dom smrečín v dôsledku napadnutie podpňovkami. V roku 2019 bolo v tomto kraji pôvodcami hu-
bových ochorení napadnutých 118,6 tis. m3 (pokles o 40 tis. m3). V Trenčianskom kraji dosiahol ob-
jem NT 17,4 tis. m3 (100 % nárast) a v Košickom tvorila NT 14,3 tis. m3, čo je úrovni predchádzajúce-
ho roka (tab. 4). Najvyššie objemy drevnej hmoty sa spracovali v okresoch Čadca 89,2 tis. m3 (pokles 
o 25,3 tis. m3), Námestovo 27,5 tis. m3 (pokles o 17,2 tis. m3) a Žilina 12,7 tis. m3 (tab. 5). Plošné zná-
zornenie náhodných ťažieb na Slovensku podľa okresov v rokoch 2014 až 2019 je na obrázku 1. Z uve-
deného je vidieť že dlhodobo zaznamenávame najvyššie objemy NT v oblasti Kysúc, Oravy, Liptova, 
Zamaguria, Spiša a Šariša.

Tabuľka 3. Fytopatogénne organizmy podľa rodov drevín v roku 2019
Table 3. Phytopathogenic organisms by tree genera in 2019.

Skupina drevín a rody drevín Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Ihličnaté 139 322
Borovica 2 402
Jedľa 8 881
Smrek 127 901
Smrekovec 138
Listnaté 41 782
Agát 429
Brest 165
Breza 329
Buk 10 853
Čerešňa 99
Dub 9 210
Gaštan 238
Hrab 119
Jaseň 16 641
Javor 849
Jelša 144
Lipa 27
Orech 29
Topoľ 2 589
Vŕba 61
Spolu 181 104

Tabuľka 4. Poškodenie lesných drevín patogénnymi hubami v roku 2019 podľa krajov
Table 4. Volume of trees damage by pathogenic fungi in 2019: by region.

Kraj
Náhodná vykonaná ťažba

Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Banskobystrický 4 546 4 291 8 837
Bratislavský 0 274 274
Košický 5 541 8 831 14 372
Nitriansky 135 3 698 3 833
Prešovský 5 712 7 848 13 560
Trenčiansky 7 944 9 411 17 355
Trnavský 49 4 162 4 211
Žilinský 115 395 3 267 118 662
Spolu 139 322 41 782 181 104

hniloby

Najvýraznejšie ekonomické škody spôsobujú hniloby na lesných drevinách najmä vo vyšších veko-
vých stupňoch, kedy dochádza k napadaniu koreňových systémov a bazálnych častí kmeňov. Častý je 
aj výskyt ranových hnilôb spôsobený mechanickým poškodzovaním stromov ťažbovou činnosťou, ako
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Tabuľka 5. Poškodenie lesných drevín patogénnymi hubami v roku 2019 podľa okresov
Table 5. Volume of trees damage by pathogenic fungi in 2019: by districts.

Okres
Náhodná vykonaná ťažba

Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Čadca 63 262 668 63 930
Námestovo 27 546 2 27 548
Žilina 11 789 947 12 736
Myjava 6 461 336 6 797
Kysucké Nové Mesto 4 750 1 108 5 858
Liptovský Mikuláš 5 553 66 5 619
Gelnica 4 076 889 4 965
Bardejov 1 360 2 466 3 826
Prievidza 802 2 647 3 449
Ilava 70 3 168 3 238
Revúca 2 556 505 3 061
Zlaté Moravce 69 2 736 2 805
Košice-okolie 399 2 300 2 699
Stará Ľubovňa 2 188 282 2 470
Prešov 334 1 970 2 304
Trenčín 353 1 929 2 282
Sobrance 136 1 865 2 001
Skalica 0 1 958 1 958
Trebišov 16 1 920 1 936
Tvrdošín 1 774 12 1 786
Levoča 1 002 390 1 392
Spišská Nová Ves 837 450 1 287
Brezno 912 374 1 286
Svidník 0 1 182 1 182
Michalovce 6 930 936
Lučenec 0 883 883
Detva 242 564 806
Dolný Kubín 564 173 737
Poltár 537 160 697
Galanta 0 694 694
Nové Mesto nad Váhom 1 623 624
Poprad 502 70 572
Rožňava 71 477 548
Nitra 2 522 524
Medzilaborce 0 506 506
Zvolen 18 486 504
Dunajská Streda 0 498 498
Piešťany 48 447 495
Považská Bystrica 85 390 475
Banská Bystrica 74 388 462
Vranov nad Topľou 0 404 404
Trnava 1 378 379
Topoľčany 15 324 339
Sabinov 134 172 306
Krupina 169 101 270
Partizánske 172 93 265
Žiar nad Hronom 0 254 254
Rimavská Sobota 0 253 253
Pezinok 0 232 232
Púchov 0 225 225
Kežmarok 192 28 220
Stropkov 0 214 214
Veľký Krtíš 24 184 208
Martin 0 204 204
Senica 0 187 187
Bytča 106 76 182
Humenné 0 151 151
Žarnovica 0 134 134
Nové Zámky 0 100 100
Levice 49 16 65
Ružomberok 51 10 61
Senec 0 30 30
Banská Štiavnica 14 5 19
Snina 0 13 13
Malacky 0 12 12
Turčianske Teplice 0 1 1

aj abioticky pôsobiacich faktorov. Hnilobami v našich podmienkach sú poškodzované najmä ihlična-
té dreviny smrek, jedľa, borovica, z listnatých najmä buk a mäkké listnáče. Objem napadnutej hmoty 
touto skupinou v jednotlivých rokoch značne kolíše, čo je do značnej miery ovplyvnené aj spôsobom 
evidencie jednotlivými OLH, nakoľko hniloby nie sú prvotnou príčinou odumierania drevín. V roku 
2019 sme zaznamenali takmer identický objem NT ako v predchádzajúcom roku. V rámci Slovenska 
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sa vyťažilo 15,2 tis. m3 drevnej hmoty, čo predstavuje nárast o 450 m3. Zostatok nespracovanej hmo-
ty napadnutej drevokaznými hubami na začiatku roka 2018 bol 987 tis. m3, na konci roka dosiahol
107 m3.

podpňovky

Celkový trend posledných rokov má pri napadnutí porastov podpňovkami (Armillaria spp.) klesajúcu 
tendenciu Z dlhodobého hľadiska sú podpňovky už dve decéniá najvýznamnejšou skupinou hubových 
patogénov v lesoch Slovenska. Ich negatívny vplyv na zdravotný stav porastov je podmienený me-
niacimi sa klimatickými podmienkami, najmä poklesom úhrnov zrážok a nárastu extrémne teplých 
dní. Na Slovensku napádajú predovšetkým smrek, najvýznamnejšie škody spôsobujú najmä na Kysu- 
ciach a Orave. Tento patogén významne oslabuje koreňový systém stromov, ktoré sú následne napáda-
né podkôrnym hmyzom. Následkom napadnutia porastov podpňovkami bolo v roku 2019 vyťažených 
116 tis. m3, čo predstavuje medziročný pokles o viac ako 25 %. Objem nespracovanej kalamitnej hmo-
ty dosiahol 22,4 tis. m3, čo je medziročný pokles o 5,9 tis. m3. Takmer celý objem hmoty sa zaznamenal 
na ihličnatých drevinách, v Žilinskom kraji, najmä v okresoch Čadca, Námestovo a Žilina. 

Koreňovka vrstevnatá 

Koreňovka vrstevnatá je v našich lesoch najvýznamnejšia drevokazná huba, ktorá významnou mie-
rou znehodnocuje ihličnaté drevo. Lenže tento fakt sa dlhodobo nepremieta do LHE. V roku 2019 
sme podľa evidencie odborných lesných hospodárov zaznamenali objem spracovanej hmoty na úrovni 
407 m3!!! Objem nespracovanej hmoty dosahoval ku koncu minulého roka 665 m3. Tieto objemy nie 
vždy korešponduje s reálnym poškodením a napadnutím porastov. Pri súbežnom výskyte s inými či-
niteľmi ako sú podkôrny hmyz nie je koreňovka odbornými lesnými hospodármi evidovaná, napriek 
tomu že jej prítomnosť je výrazne viditeľná. 

rakoviny a nekrózy kôry

V minulom roku taktiež došlo k poklesu objemu náhodných ťažieb následkom výskytu rakovino-
vých ochorení a nekróz. Pokiaľ v roku 2018 bol na Slovensku spracovaný objem NT v celkovej výške 
12,1 tis m3, v roku 2019 predstavoval len 3,7 tis. m3. Výskyt rakovinových ochorení zaznamenáva-
me najmä na jaseňoch v súvislosti s novodobým odumieraním jaseňov spôsobený hubou Hymenos-
cyphus fraxineus. Nekrózy sa vyskytli taktiež na bukoch, javoroch, gaštanoch jedlých a jedli. V roku 
2019 zostalo nespracovaných 75 m3 drevnej hmoty. 

tracheomykózne ochorenia

V rokoch 2015 až 2018 sme každoročne zaznamenávali nárast objemu napadnutej hmoty dôsledku 
odumierania drevín s tracheomykóznymi príznakmi, a to najmä v dôsledku pôsobenia klimatických 
podmienok. V roku 2019 došlo k miernemu poklesu objemu NT. Na odumieranie porastov touto sku-
pinou ochorení vplývajú najmä klimatické podmienky, kedy dochádza následkom nedostatku pôdnej 
vlahy k presychaniu a odumieraniu jednotlivých drevín. Taktiež v posledných rokoch dochádza k ná-
rastu odumierania jaseňov v dôsledku napadnutia hubou Hymenoscyphus fraxineus (anamorfné štá-
dium Chalara fraxinea). Veľmi často sa na odumieraní jaseňov podieľajú aj podpňovka a podkôrny 
hmyz. V roku 2019 sa zaznamenali príznaky odumierania jaseňov vo väčšom merítku ako v predchád-
zajúcich rokoch. Objemu náhodných ťažieb v dôsledku výskytu ochorení s tracheomykóznymi prízna-
kmi dosiahol 4,7 tis. m3, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 1 600 m3. Zostatok ne-
spracovanej napadnutej hmoty v minulom roku dosiahol 304 m3. 
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Sypavky, hrdze, škvrnitosť a hnednutie listov a ihlíc

Poľa LHE v roku 2019 pôsobením tejto skupiny húb nedošlo k napadnutiu žiadneho objemu drevnej 
hmoty. Ochorenia asimilačných orgánov nespôsobujú odumieranie starších stromov, k chradnutiu 
a odumieraniu najmä borovíc dochádza v dôsledku fyziologického oslabenia a následného napadnu-
tia hubami Cenangium ferruginosum, alebo Sphaeropsis sapinea, ktoré poškodzujú najmä konce vý-
honov borovíc a následne presychanie vetiev ako aj celých borovíc. 

Obrázok 3. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2016
Figure 3. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2016.

Obrázok 4. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2017
Figure 4. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2017.

Obrázok 1. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2014
Figure 1. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2014.

Obrázok 2. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2015
Figure 2. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2015.

Obrázok 5. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2018
Figure 5. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2018.

Obrázok 6. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej patogénnymi hubami v roku 2019
Figure 6. Distribution of processed incidental felling due to 
pathogenic fungi in 2019.
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iné huby

V porovnaní z predchádzajúcimi rokmi sme v roku 2019 zaznamenali opačný trend vývoja objemu 
NT. Od roku 2016 dochádzalo k postupnému poklesu NT prie tejto skupine, v roku 2019 sme zazna-
menali nárast výskytu ochorení kde nebolo jednoznačne možné, alebo OLH nevedel, určiť pôvodcu 
ochorenia. V roku 2019 bolo v tejto kategórii spracovaných 40,6 tis. m3 drevnej hmoty, čo je nárast o
6 tis. m3. Objem nespracovanej hmoty na konci roka dosiahol 1,9 tis. m3. Predpokladáme, že v tejto ka-
tegórie je evidovaná náhodná ťažba súvisiaca s odumieraním jaseňov a borovíc, kde nie je celkom jed-
noznačne určená prvotná príčina odumierania. Objem spracovanej hmoty v jaseňových porastoch do-
siahol v minulom roku 16,6 tis. m3 , čo predstavuje medziročný nárast o 59 %. Taktiež aj v minulom do-
šlo k nárastu odumierania javorov spôsobené hubou Cryptostroma corticale. Jej výskyt sa zaznamenal 
najmä v Trnavskom a Trenčianskom kraji (Trstín, Šenkvice, Trenčín, Malé Karpaty a pod.).

prognóza vývoja fytopatogénnych organizmov

Objem napadnutej hmoty fytopatogénnymi organizmami v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúci-
mi dvoma rokmi klesol (obr. 2). Výskyt hubových ochorení je výrazným spôsobom ovplyvňovaný kli-
matickými podmienkami. Zmenené klimatické podmienky, najmä nárast stresových faktorov, ako je 
sucho a extrémne teploty znižujú odolnosť drevín, čím dochádza k nárastu patogenity niektorých dru-
hov hubových patogénov, ktoré na našom území v nedávnej minulosti nespôsobovali významné ško-
dy. K najvýraznejšiemu vzostupu objemu NT došlo po suchých a teplých rokoch začiatkom tohto sto-
ročia, čo sa prejavilo na odumieraní smrekových porastov v dôsledku nárastu patogénneho pôsobenia 
podpňoviek, ktoré pokračuje doposiaľ aj keď v menších objemoch. 

Aj v roku 2020 bude dochádzať k opätovnému rozpadu smrekových porastov nielen následkom pô-
sobenia podkôrneho hmyzu, ale aj podpňoviek. Vzhľadom na pretrvávajúci vlahový deficit budú naj-
viac ohrozené oblasti Kysúc, Oravy, Tatier, Liptovskej kotliny, Magury, Spiša a Slovenského rudoho-
ria. Problémy možno očakávať nielen v predrubných a rubných porastoch, ale aj vo výsadbách a mla-
dinách, kde často dochádza k napádaniu nielen podkôrnym hmyzom ale aj hubovými patogénmi, naj-
mä podpňovkami.

Taktiež môžeme očakávať pretrvávanie chradnutia a odumierania jaseňa v dôsledku rozširovania 
patogénnej huby Hymenoscyphus fraxineus (anamorfné štádium Chalara fraxinea). Najintenzívnej-
šie príznaky odumierania zaznamenávame v oblastiach juhozápadného a juhovýchodného Slovenska. 
Najvýraznejšie príznaky odumierania jaseňa možno očakávať v oblasti západného Slovenska OZ Le-
vice (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. 

Vzhľadom na trend z predchádzajúcich rokov očakávame vzostup nekrotických ochorení kôry naj-
mä na buku spôsobený hubami Neonectria sp., najmä v oblasti Slovenského rudohoria, Magury, Vi-
horlatu a pod. V predchádzajúcich rokoch dochádzalo k chradnutiu porastov so zastúpením gaštana 
jedlého v dôsledku napadnutia hubou Cryphonectria parasitica. V najbližších rokoch odporúčame ve-
novať tomuto ochoreniu opätovnú pozornosť, nakoľko pôvodca ochorenia môže prechádzať z gaštana 
jedlého aj na duby. Medzi najviac ohrozené oblasti možno zaradiť oblasť západného a stredného Slo-
venska, okresy: Pezinok, Nové Zámky, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Veľký Krtíš.

Následkom nedostatku zrážok dochádza k opätovnému odumieraniu borovicových porastov ná-
sledkom napadnutia hubami Cenangium ferruginosum a Gremmeniella abietina. Vzhľadom na pretr-
vávajúci vlahový deficit možno očakávať nárast výskytu „červenej sypavky“ (Dothistroma pini), ako aj 
príznaky poškodzovania porastov hubou Sphaeropsis sapinea, najmä v oblasti Nového Mesta nad Vá-
hom, Trenčína, Nitry, Partizánskeho, Zlatých Moraviec, Žiaru nad Hronom, Detvy, Lučenca, Rimav-
skej Soboty, Rožňavy, Košíc atď. 
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Nielen v oblasti západného Slovenska očakávame nárast poškodzovanie javorov hubou Cryptos-
troma corticale, ktorá produkuje alergénne spóry. Okrem uvedeného druhu sa na chradnutí javo-
rov podieľa aj huba Prosthecium pyriforme (syn. Stegonosporium pyriforme). Okrem toho boli zistené 
huby rodu Fusarium, Phomopsis. Významným predispozičným faktorom pre rozvoj ochorenia sú ex-
trémne suchá. 

Obrázok 7. Vývoj spracovanej náhodnej ťažby poškodenej fytopatogénnymi organizmami
Figure 7. Processed incidental felling due to phytopathogenic organisms.
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vykázaný stav za rok 2019

V roku 2019 sme zaznamenali 19 734 m3 drevnej hmoty poškodenej ostatnými biotickými škodlivý-
mi činiteľmi. Táto hodnota znamená značný pokles oproti roku 2018, kedy bolo ostatnými biotickými 
škodlivými činiteľmi poškodených 29 020 m3 (Kunca 2019). Najviac takto poškodenej drevnej hmoty 
bolo opätovne zaznamenané v Košickom kraji (8 942 m3) a hlavne v oblasti Košice-okolie (8 571 m3). 
Značné škody sme zaznamenali aj v Prešovskom kraji v objeme 5 380 m3, najmä v okrese Humenné 
(3 634 m3).  

V kategórii ostatné biotické škodlivé činitele sú najviac poškodzované ihličnaté dreviny (14 335 m3).
Z ihličnanov je najviac poškodzovaná jedľa (9 023 m3) a smrek (4 747 m3). V prípade jedle sme za-
znamenali mierny pokles a pri smreku zase mierny nárast poškodenia oproti roku 2018. Pri poškode-
ní listnatých drevín sme v roku 2019 (5 399 m3) zaznamenali značný pokles poškodenia oproti roku 
2018 (15 275 m3) (Kunca 2019). Najpoškodzovanejšou listnatou drevinou ostal aj v roku 2019 buk 
s objemom 2 652 m3, čo je významný pokles oproti roku 2018. Značný nárast evidujeme pri drevine ja-
seň, kde bolo zaevidovaných 1 636 m3.

Tabuľka 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného ostatnými biotickými činiteľmi v roku 2019 podľa činiteľov
Table 1. Volume of accidental felling of wood damaged by other biotic factors in 2019 by factors.

Ostatné biotické činitele Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Hlodavce 50 11 61
Iné biotické 13 872 4 222 18 094
Obhryz a lúpanie zverou 413 1 166 1 579
Spolu 14 335 5 399 19 734

Predpokladáme že určitú úlohu pri evidovaní poškodenia buka môže mať pôsobenie lykožrúta bu-
kového (Taphrorychus bicolor) a jeho zaevidovanie do tejto kategórie. Pri jaseni to môže byť hynutie ja-
seňov spôsobované hubou čiašočka bledá (Hymenoscyphus fraxineus) a lykokazom jaseňovým (Hyle-
sinus fraxini). Pri ihličnatých drevinách sa jedná zrejme o komplex faktorov. Naďalej pretrváva neur-
čitý stav ohľadom škôd zverou, pretože čísla vykázané v evidencii sú podľa nášho názoru značne pod-
hodnotené. Škody zverou tak môžu byť zarátavané k iným biotickým škodcom, prípadne nie sú vyká-
zané vôbec. 
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Tabuľka 2. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného ostatnými biotickými činiteľmi v roku 2019 podľa rodov 
drevín
Table 2. Volume of accidental felling of wood damaged by other biotic factors in 2019 by tree genera.

Skupina drevín a rody drevín Náhodná vykonaná ťažba [m3]
Ihličnaté 14 335
Borovica 414
Jedľa 9 023
Smrek 4 747
Smrekovec 151
Listnaté 5 399
Agát 134
Brest 109
Breza 2
Buk 2 652
Čerešňa 20
Dub 625
Hrab 28
Jaseň 1 636
Javor 169
Jelša 6
Topoľ 13
Vŕba 5
Spolu 19 734

Tabuľka 3. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného ostatnými biotickými činiteľmi v roku 2019 podľa krajov
Table 3. Volume of accidental felling of wood damaged by other biotic factors in 2019 by region.

Kraje Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Banskobystrický 262 428 690
Košický 7 886 1 056 8 942
Prešovský 5 105 275 5 380
Trenčiansky 336 730 1 066
Trnavský 0 1 558 1 558
Žilinský 746 1 352 2 098
Spolu 14 335 5 399 19 734

Tabuľka 4. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného ostatnými biotickými činiteľmi v roku 2019 podľa okresov
Table 4. Volume of accidental felling of wood damaged by other biotic factors in 2019 by districts.

Okresy Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Košice-okolie 7 672 899 8 571
Humenné 3 632 2 3 634
Trnava 0 1 227 1 227
Sabinov 812 0 812
Bytča 529 275 804
Bánovce nad Bebravou 180 499 679
Liptovský Mikuláš 133 497 630
Turčianske Teplice 0 580 580
Prešov 313 186 499
Banská Bystrica 156 278 434
Prievidza 144 222 366
Senica 0 331 331
Bardejov 221 11 232
Gelnica 179 0 179
Trebišov 0 157 157
Žiar nad Hronom 0 119 119
Stará Ľubovňa 102 0 102
Svidník 25 65 90
Dolný Kubín 84 0 84
Krupina 55 0 55
Revúca 40 0 40
Zvolen 0 24 24
Sobrance 24 0 24
Partizánske 9 9 18
Poltár 11 0 11
Rožňava 11 0 11
Poprad 0 11 11
Rimavská Sobota 0 7 7
Považská Bystrica 3 0 3
Skalica 0 0 0
Spolu 14 335 5 399 34
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prognóza vývoja ostatných biotických činiteľov

V roku 2019 sme zaznamenali pokles škôd spôsobených ostatnými biotickými škodlivými činiteľmi 
oproti roku 2018. Pre rok 2020 očakávame mierny nárast spôsobený vplyvom škodlivých činiteľov, 
ktorým vyhovoval mierny priebeh zimy a môžu sa tak významnejšie prejaviť. Významnejšiu zmenu 
v roku 2020 neočakávame ani pri evidencii škôd spôsobených zverou. Napriek skutočnosti, že sa ško-
dy zverou v teréne vyskytujú naozaj často, zatiaľ pretrvávajú dôvody neochoty lesníckej praxe s ich vy-
kazovaním. 

Obrázok 1. Vývoj poškodenia lesných porastov ostatnými biotickými činiteľmi
Figure 1. Development of damage in forest stands by other biotic pests.
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KALKULAčKA NA VýpOčEt šKôD zVEROU V LESOCH 
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Gubka, A., Dubec, M., Baková, K., Nikolov, Ch., Kunca, A.: Calculator for calculating animal damages 
in forests. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 163–166.
Abstract: The Forest Damage Calculator is based on the latest version of the methodological procedure for 
calculating of compensations for damages caused by animals in forests (Finďo & Petráš 2011). It was crea-
ted as a response to the requirements of forestry practice for facilitation of this calculations. The calculator is 
published on the website of the electronic forest protection system (www.e-los.sk).
Key words: damage evaluation; animal damage; browsing

oceňovanie škôd zverou

Škody spôsobované zverou sa evidujú a vyhodnocujú od roku 1960 (Finďo & Petráš 2011). V tom čase 
sa však oceňovali len škody, ktoré viedli k prírastku holín, potrebe dopĺňania alebo opakovaného za-
lesnenia prípadne k zníženiu kvality drevnej hmoty. Oceňovanie sa teda zisťovalo podľa rovnakých 
metodík ako pri iných dôvodoch poškodenia porastu. Prvá špecializovaná metodika na oceňovanie 
škôd v lesných porastoch spôsobovaných zverou vznikla v roku 1995 na Lesníckom výskumnom ústa-
ve vo zvolene. Do praxe sa tak dostal metodický postup pre výpočet náhrad za poškodzovanie les-
ných porastov zverou. Významným bol aj z toho dôvodu, že zadefinoval nielen zničenie ale aj poškode-
nie stromov (Finďo & Petráš 1995). Do praxe bolo zavedené aj tlačivo L115, prostredníctvom ktoré-
ho boli škody spôsobené zverou evidované. V roku 1998 bola vykonaná prvá aktualizácia metodic-
kého postupu (Finďo & Petráš & Paulenka 1998). Aktualizácia hodnotových tabuliek bola vykona-
ná v roku 2006 (Finďo & Petráš 2006). Posledná aktualizácia sa uskutočnila v roku 2011 a uverejne-
ná bola v knihe od Finďa & Petráša (2011) „Ochrana lesa proti škodám zverou“. V tejto verzii je už za-
hrnutý prepočet tabuliek z korún na eurá. Doteraz je táto verzia posledná a od roku 2011 nebola me-
todika aktualizovaná.

Po viacerých žiadostiach z lesníckej praxe sme v roku 2019, v rámci rozširovania služieb poskyto-
vaných Lesníckou ochranárskou službou v Banskej Štiavnici, vytvorili on-line kalkulačku pre výpočet 
škôd spôsobovaných zverou v lesných porastoch. Táto kalkulačka sa tak zaradila k ďalším modulom 
na stránkach www.e-los.sk, prostredníctvom ktorých by sme chceli lesníckej praxi zjednodušiť niekto-
ré činnosti na úseku ochrany lesa.  

Kalkulačka pre výpočet škôd zverou v lesných porastoch

Samotná kalkulačka je umiestnená na stránkach www.e-los.sk v časti kalkulačky – škody zverou. Kal-
kulačka funguje aj bez prihlásenia užívateľa, no ak je užívateľ prihlásený, môže si vypočítané údaje ulo-
žiť do svojho archívu, kde ich bude mať dostupné kedykoľvek bude potrebovať.

Kalkulačka je postavená na Metodickom postupe pre výpočet náhrad za poškodenie lesných po-
rastov zverou uverejnenom v roku 2011 v publikácii „Ochrana lesa proti škodám zverou“. Rozdele-
ná je na 3 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na výpočty (obr. 2), v druhej časti sa uvádzajú identifi-
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kačné údaje o subjekte a rozsahu vykonaných ochranných opatrení (obr. 1). Posledná časť je evidenč-
ná tabuľka označená ako Príloha 1 (obr. 3), kde sa zaznamenávajú údaje z výpočtov škôd spôsobených 
zverou.

Obrázok 1. V kalkulačke škôd zverou je možné zadať identifikačné informácie o organizácii, hospodárovi ako aj o rozsahu 
a nákladoch na ochranu proti zveri
Figure 1. In the animal damage calculator it is possible to enter identification information about the organization, forest 
manager as well as the scope and cost of protection methods against animal damage.

Samotný výpočet je rozdelený podľa veku porastu a intenzity poškodenia (obr. 2). Podľa potreby 
je potrebné prepnúť na požadovaný druh náhrady. Prvým druhom náhrady je Náhrada za stratu prí-
rastku po odhryze alebo vytĺkaní v mladých lesných porastoch. Druhým druhom náhrady je náhrada 
za zničenie mladého lesného porastu po odhryze alebo vytĺkaní. Tretím druhom je náhrada za zníženie 
kvality produkovaného dreva staršieho lesného porastu po obhryze alebo lúpaní kmeňov. Posledným 
druhom náhrady je náhrada za zničenie staršieho lesného porastu po obhryze alebo lúpaní kmeňov. 

Obrázok 2. Tabuľka výpočtu náhrad za stratu prírastku po odhryze alebo vytĺkaní v mladých lesných porastoch.
Figure 2. Calculation of compensation for loss increment after browsing or fraying in young forest stands.

Okno pri všetkých výpočtoch je rozdelené na časť kde sa zadávajú vstupné údaje a časť kde sa zo-
brazí samotný výpočet s výsledkom. Funguje to tak, že po vyplnení vstupných údajov o drevine, boni-
te, poškodení a pod. stlačíme zelené tlačidlo vypočítaj. V pravej časti sa zobrazí výsledok. Ak uvedieme 
aj číslo porastu môžeme stlačiť tlačidlo „Pridaj do tabuľky“, čím vložíme vypočítané údaje do sumár-
nej tabuľky vedenej ako príloha 1 (obr. 3). Následne môžeme vykonať ďalší výpočet.      

Pokiaľ nastane situácia, že sme do sumárnej tabuľky vložili chybný výpočet je možné stlačením čer-
veného krížika chybný riadok s výpočtom vymazať. Pokiaľ sme ukončili výpočty je možné tabuľku ulo-
žiť ako PDF súbor.
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Obrázok 3. Ukážka vyplnenej prílohy 1, kde sa sumarizujú údaje z jednotlivých výpočtov
Figure 3. Example of completed Annex 1 where data from individual calculations are summarized.

záver

Metodiky na výpočet škôd spôsobených zverou v lesných porastoch môžeme rozdeliť na niekoľko zá-
kladných častí. Prvou sú definície, aby boli určené kritériá kedy je strom poškodený, kedy je zniče-
ný a kedy je poškodený porast. Druhou významnou časťou je spôsob inventarizácie porastu aby bolo 
možné zistiť mieru poškodenia. Poslednou je samotný výpočet. Zverejnením kalkulačky sa snažíme 
zjednodušiť výpočty poškodenia lesných porastov voľne žijúcou zverou na základe poslednej aktuali-
zácie metodického postupu. Kalkulačku sa snažíme upravovať tak aby fungovala čo najlepšie, preto 
nám prosím prípadné chyby nahláste. 

Pri tvorbe metodického postupu pre výpočet náhrad za poškodenie lesných porastov zverou boli 
využité poznatky z výskumu škodlivých činiteľov, vplyve zveri na lesné kultúry, rôzne reakcie drevín 
na poškodenie a tiež poznatky z konštrukcie sortimentačných tabuliek hospodársky najvýznamnej-
ších drevín (Finďo & Petráš, 2011). Na svoju dobu to bola inovatívna metodika s novým prístupom 
k škodám zverou. Ak ju však v súčasnosti porovnáme s niektorými zahraničnými metodikami naprí-
klad z Čiech (vyhláška 55/1999), Nemecka (2015), Rakúska (2017) nájdeme niekoľko nedostatkov, 
ktoré je nevyhnutné vyriešiť. Jedným z hlavných nedostatkov je skutočnosť, že metodický postup pre 
výpočet škôd zverou nie je legislatívne upravený a tým pádom nie je na Slovensku záväzný. Súdny 
znalci ho preto nemusia využívať. Ďalším problémom je neaktuálnosť koeficientov pre výpočty. Zalo-
žené boli na cenách platných pred viac ako desaťročím (Finďo & Petráš 2006). Z toho vyplýva nevy-
hnutnosť minimálne aktualizácie hodnotových tabuliek. Taktiež je potrebné zamyslieť sa aj nad mož-
nosťou úprav v inventarizácii poškodenia v lesných porastoch tak aby bola metodika jednoducho vyu-
žiteľná aj v porastoch s hustým prirodzeným zmladením, ako aj v porastoch s prírode blízkym hospo-
dárením a vo výberkových lesoch.
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ANtROpOgéNNE šKODLiVé čiNitELE V LESOCH
slovensKa v roKu 2019 
Valéria Longauerová

Longauerová, V.: Anthropogenic pest agents in Slovak forests in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2,
p. 167–173.
Abstract: Through its daily activities and work activities, humanity directly or indirectly contributes to for-
est damage. In particular, immissions, fires, theft of wood, hiking, grazing, crop harvesting, use of pesti-
cides, etc. have a negative impact on the forest. In 2019, anthropogenic harmful factors damaged a total of 
20,331 m3 of wood. Compared to 2018 (29,226 m3), this is a decrease of 8,895 m3 of wood mass. The highest 
share of anthropogenic harmful factors had immissions 63%, followed by wood theft 21%, other anthropo-
genic factors 12% and fires 4%. From woods, mostly coniferous woods with a share of 71% and minimally 
deciduous woods with a share of 29% of already processed calamitous wood are damaged. The most affected 
regions were Košický, Prešovský and Banskobystrický 
Key words: antropogenic pest agents; forest fire; immissions; pesticide; hiking; grazing,; theft of wood

Ľudstvo svojimi dennými aktivitami a pracovnou činnosťou, sa priamo či nepriamo podieľa na po-
škodzovaní lesa. Negatívny vplyv na les majú najmä imisie, požiare, krádeže dreva, turistika, pastva, 
zber plodín, nesprávne použitie pesticídov atď. V roku 2019 antropogénne škodlivé činitele poškodi-
li spolu 20 331m3 drevnej hmoty. Oproti roku 2018 (29 226 m3) je to pokles o 8 895 m3 drevnej hmo-
ty. Najvyšší podiel z antropogénnych škodlivých činiteľov mali imisie 63%, ďalej krádeže dreva 21 %, 
iné antropogénne činitele 12 % a požiare 4 %. Z drevín sú poškodzované prevažne ihličnaté dreviny 
s podielom 71 % a minimálne listnaté dreviny s podielom 29 % s už spracovaného kalamitného dreva. 
Z krajov najviac postihnuté boli Košický, Prešovský a Banskobystrický.  

imisie 

Poškodenie imisiami má už dlhodobo klesajúci charakter a drží sa pod priemerom spôsobovaných škôd. Nega-
tívnym dôsledkom vplyvu imisií v lesoch je však zakyslenie pôd z minulosti, ktoré pretrváva a doteraz spôsobuje 
blokovanie niektorých prvkov a živín v pôde a tým nedostatočnú výživu a stres drevín, ktoré sú potom náchylnej-
šie na hubové ochorenia a hmyzích škodcov. V roku 2019 bolo imisiami poškodených 12 852 m3drevnej hmoty . 
Oproti roku 2018 poškodenie pokleslo o 6 348 m3drevnej hmoty. Z roku 2018 ostala ešte nespracovaná kalami-
ta v objeme 862m3drevnej hmoty, čo spomalilo spracovanie imisnej kalamity v priebehu roka a k 31. 12. ostáva 
spracovať 995 m3drevnej hmoty. Náchylnou drevinou na poškodenie imisiami je najmä smrek a jedľa. Z okresov 
sú najviac postihnuté Košický, Prešovský a Žilinský kraj. 

odcudzenie dreva 

V roku 2019 bolo podľa evidencie  odcudzených 4 243m3 drevnej hmoty. Oproti roku 2018 keď objem odcudze-
nej drevnej hmoty bol 7 700 m3 je to pokles o 3457 m3. Podobný trend poklesu krádeži dreva sme evidovali aj mi-
nulý rok. 
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Tabuľka 1. Antropogénne škodlivé činitele v roku 2019
Table 1. Anthropogenic harmful factors in 2019.

Antropogénne činitele
Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný 
stav k 1. 1. 2019

nárast 
za rok 2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Imisie 862 12 852 12 719 995
Odcudzenie dreva 0 4 243 4 243 0
Požiare 624 722 1 082 264
Iné antropogénne 204 2 514 2 630 88
Spolu 1 690 20 331 20 674 1 347

Tabuľka 2. Antropogénne škodlivé činitele podľa skupín drevín v roku 2019
Table 2. Anthropogenic harmful factors by groups of woody plants in 2019.

Dreviny
Objem poškodenej drevnej hmoty, m3

počiatočný 
stav k 1. 1. 2019

nárast 
za rok 2019

spracovaná 
v roku 2019

nespracovaná 
k 31. 12. 2019

Ihličnaté 1 301 14 488 14 664 1 125
Listnaté 389 5 843 6 010 222
Spolu 1 690 20 331 20 674 1 347

Tabuľka 3. Antropogénne činitele podľa rodov drevín v roku 2019
Table 3. Anthropogenic factors by tree genera in 2019.

Skupina drevín a rody drevín Náhodná vykonaná ťažba 
[m3]

Ihličnaté 14 664
Borovica 1 908
Jedľa 6 038
Smrek 6 620
Smrekovec 98
Listnaté 6 010
Agát 151
Breza 193
Buk 1 740
Čerešňa 11
Dub 2 432
Hrab 665
Jarabina 2
Jaseň 526
Javor 105
Jelša 117
Lipa 12
Topoľ 48
Vŕba 8
Spolu 20 674

Tabuľka 4. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného antropogénnymi činiteľmi v roku 2019 podľa krajov
Table 4. Volume of accidental harvesting of wood damaged by anthropogenic factors in 2019 by region.

Kraj Náhodná vykonaná ťažba, m3

Ihličnatá Listnatá Spolu
Banskobystrický 813 1 765 2 578
Bratislavský 68 66 134
Košický 8 937 2 149 11 086
Nitriansky 15 156 171
Prešovský 3 820 1 259 5 079
Trenčiansky 252 310 562
Trnavský 20 191 211
Žilinský 739 114 853
Spolu 14 664 6 010 20 674
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Lesné požiare 

V roku 2019 podľa evidencie Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR 
(PTEU) bolo evidovaných 210 lesných požiarov s celkovou zhorenou plochou 462,17 ha. Škody spô-
sobené požiarmi boli vyčíslené na 1 123 055,-€. Oproti roku 2018 je počet požiarov mierne nižší 
(2018/262), ale zhorená plocha je výrazne vyššia (2018/248,38 ha), celková vyčíslená škoda je viac 
ako dvojnásobná (2018/ 436 140 €). Do výšky škody spôsobenej lesnými požiarmi sa započítavajú aj 
škoda spôsobená na budovách a technike .Pri lesných požiaroch boli zranené dve osoby. Najviac po-
žiarov bolo evidovaných v okresoch Čadca (24), Spišská Nová Ves (19), Žilina (12). Najviac plôch po-
škodených požiarmi bolo evidovaných v okresoch Čadca (127,24 ha), Prešov (41,78 ha), Tvrdošín 
(40,07 ha). Najväčšie škody spôsobili lesné požiare v okresoch Brezno (822 575 €), Kysucké Nové 
Mesto (53 510 €), Spišská Nová Ves(47 560 €). Najčastejšou príčinou lesných požiarov bola neziste-
ná príčina (43), zakladanie ohňov v prírode (30), manipulácia s otvoreným ohňom (27). Najčastejšie 
v lesoch horelo v mesiacoch apríl (87), marec (37), júl (23). Z hľadiska vlastníctva bol počet požiarov 
nasledovný: súkromné lesy – 143 požiarov, LESY SR, š. p. – 46 požiarov , Mestské a obecné lesy – 15 
požiarov, ŠL TANP – 3 požiare, nezistený majiteľ  3 požiare, Vojenské lesy a majetky – 1 požiar. 

Najrozsiahlejší požiar v roku 2019 bol evidovaný v okolí obce Raková (okres Čadca), zasiahol 
85 ha zmiešaného lesa. Spôsobená škoda bola vyčíslená na 38 000 €. Príčinou požiaru bola iná nedba-
losť a neopatrnosť dospelých. 

Najrozsiahlejší požiar v roku 2019 bol evidovaný v okolí obce Raková (okres Čadca), zasiahol 
85 ha zmiešaného lesa. Spôsobená škoda bola vyčíslená na 38 000 €. Príčinou požiaru bola iná nedba-
losť a neopatrnosť dospelých. 

Napriek týmto údajom bol z štatistických  hlásení podľa prílohy č. 8 k vyhláške 297/2011 Z. z. 
o hospodárskej evidencii v roku 2019 hlásených len 722 m3drevnej hmoty poškodenej požiarom. Ob-
jemom to zodpovedá evidencii lesných požiarov a poškodenej drevnej hmoty v LESY SR, š. p. Z roku 
2018 ostalo spracovať 624 m3. Celkovo sa v roku 2019 spracovalo 1 082 m3drevnej hmoty. K 31. 12. 
2019 ostalo nespracovaných 264 m3drevnej hmoty 

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. 
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Obrázok 1. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2014
Figure 1. Area distribution of processed random mining 
damaged by anthropogenic agents in 2014.

Obrázok 2. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2015
Figure 2. Area distribution of processed random mining 
damaged by anthropogenic agents in 2015.

Obrázok 3. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2016
Figure 3. Area distribution of processed random mining 
damaged by anthropogenic agents in 2016.

Obrázok 4. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2017
Figure 4. Area distribution of processed random mining 
damaged by anthropogenic agents in 2017.

Obrázok 5. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2018
Figure 5. Area distribution of processed random mining 
damaged by anthropogenic agents in 2018.

Obrázok 6. Plošné rozloženie spracovanej náhodnej ťažby 
poškodenej antropogénnymi činiteľmi v roku 2019
Figure 6. Area distribution of processed random mining 
damaged by anthropogenic agents in 2019.
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Tabuľka 5. Objem vykonanej náhodnej ťažby dreva poškodeného antropogénnymi činiteľmi v roku 2019 podľa okresov
Table 5. Volume of accidental logging of wood damaged by anthropogenic factors in 2019 by district.

Okres
Náhodná vykonaná ťažba

Ihličnatá Listnatá Spolu
[m3]

Gelnica 6 114 40 6 154
Kežmarok 2 137 3 2 140
Košice-okolie 1 550 147 1 697
Spišská Nová Ves 1 024 46 1 070
Michalovce 11 981 992
Poprad 637 14 651
Košice 98 491 589
Levoča 530 0 530
Rimavská Sobota 20 457 477
Revúca 6 433 439
Medzilaborce 0 433 433
Banská Bystrica 420 0 420
Trebišov 57 355 412
Zvolen 308 0 308
Bardejov 4 296 300
Stará Ľubovňa 279 20 299
Poltár 0 270 270
Púchov 243 20 263
Banská Štiavnica 2 246 248
Lučenec 12 231 243
Žilina 233 10 243
Čadca 239 0 239
Prievidza 9 179 188
Snina 165 0 165
Rožňava 83 69 152
Vranov nad Topľou 0 148 148
Svidník 10 110 120
Malacky 68 40 108
Galanta 0 107 107
Humenné 0 99 99
Prešov 18 80 98
Levice 0 93 93
Liptovský Mikuláš 88 0 88
Martin 9 79 88
Turčianske Teplice 71 14 85
Veľký Krtíš 0 84 84
Topoľčany 15 63 78
Trenčín 0 72 72
Senica 13 52 65
Sabinov 40 20 60
Bytča 44 11 55
Brezno 44 0 44
Stropkov 0 36 36
Žiar nad Hronom 0 29 29
Kysucké Nové Mesto 28 0 28
Bánovce nad Bebravou 0 24 24
Sobrance 0 20 20
Dunajská Streda 0 17 17
Pezinok 0 15 15
Detva 0 14 14
Nové Mesto nad Váhom 0 14 14
Tvrdošín 14 0 14
Ružomberok 11 0 11
Senec 0 9 9
Trnava 0 8 8
Skalica 7 0 7
Piešťany 0 5 5
Žarnovica 1 1 2
Bratislava 0 2 2
Hlohovec 0 2 2
Námestovo 2 0 2
Považská Bystrica 0 1 1
Spolu 14 664 6 010 20 674

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 nepredpokladáme ich význa-
mnejší nárast. Výraznejšie poškodenie z hľadiska dlhodobého trendu očakávame vplyvom imisií najmä v okre-
soch Žilina, Košice, Prešov. Lesné požiare vo väčšom počte môžeme očakávať najmä v jarnom období v dôsled-
ku vypaľovania trávy a spaľovania zvyškov po ťažbe a v druhej vlne počas leta v turisticky atraktívnych oblastiach 
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a v porastoch  nespracovanou kalamitou. Preventívne opatrenia by sa mali sústreďovať najmä do oblastí s vyso-
kým a stredným stupňom ohrozenia požiarom, ktoré sú taxatívne stanovené vo vyhláške Ministerstva pôdohos-
podárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa v znení neskorších predpisov. 

Obrázok 7. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej antropogénnymi škodlivými činiteľmi
Figure 7. Development of performed incidental extraction caused by anthropogenic harmful factors.

Tabuľka 6. Počet požiarov lesných porastov, výška škôd a počet usmrtených a zranených osôb v období rokov 1999 - 2018 
na území Slovenska
Table 6. Number of forest fires, amount of damage and number of killed and injured persons in the period 1999 – 2018 on the 
territory of Slovakia.

Rok Počet požiarov 
[ks]

Celková plocha poškodená požiarmi 
[ha]

Priama škoda 
[€]

Usmrtení 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 1 123 053 0 2
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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 66 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 62 0 118 10 33 44 162 
2018 19 19 37 1 2 119 25 1 198 9 55 64 262 
2019 7 25 27 28 3 72 1 1 163 4 43 47 210 
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šKODLiVé čiNitELE V LESNýCH šKôLKACH V ROKU 2019 
Valéria Longauerová

Longauerová, V.: Pest agents in forest nurseries in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 174–177.
Abstract: In 2019, we recorded the occurrence of harmful factors in forest nurseries on a total area of
5,11 ha, compared to the previous year it is a very slight decrease of 2018/5,62 ha. 461 390 seedlings died as 
a result of damage, which is 308 610 seedlings less than last year (2018/770 000). In the case of plants died 
139 120, which is 9 120 pieces more than last year (2018/130,000 pieces). We recorded the largest share of 
plants deaths due to biotic harmful factors, up to 74%. Of these, fungi, which caused the death of 243 000 
and other abiotic factors, contributed the most to the deaths, 97 740 caused the death of seedlings in plants. 
Drought and sunburn, fungi. Other abiotic factors and root and stem pests. In plants share, these were biotic 
pests 66% and abiotic pests 34%. 
Key words: forest nurseries; seedlings; plant; biotic factors; abiotic factors

V roku 2019 sme v lesných škôlkach evidovali výskyt škodlivých činiteľov na celkovej ploche 5,11 ha. Oproti mi-
nulému roku je to veľmi mierny pokles 2018/5,62 ha. V dôsledku poškodenia uhynulo 461 390 ks semenáčikov 
čo je o 308 610 ks semenáčikov menej ako minulý rok (2018/770 000 ks). U sadeníc uhynulo 139 120 ks čo je o 
9 120 ks viac ako v minulom roku (2018/130 000 ks). Najväčší podiel na úhyne semenáčikov sme evidovali vply-
vom biotických škodlivých činiteľov a to až 74 %. Z nich sa na úhyne najvýznamnejšie podieľali huby, ktoré spô-
sobili úhyn 243 000 ks a ostatné abiotické činitele, spôsobil úhyn 97 740 ks semenáčikov. Vplyvom abiotických 
škodlivých činiteľov sme evidovali úhyn 26 % semenáčikov z toho mali najvýraznejší podiel sucho a úpal a za-
mokrenie a záplavy a podmáčanie. U sadeníc to boli biotické škodlivé činitele 66 % a abiotické škodlivé činite-
le 34 %.

Tabuľka 1. Poškodenie semenáčikov a sadeníc a výskyt škodlivých činiteľov v roku 2018
Table 1. Damage to seedlings and plants and the occurrence of harmful factors in 2019.

Činiteľ Výskyt 
[m2]

Úhyn [ks]
semenáčiky sadenice

Abiotické škodlivé činitele 5 092 120 650 47 310
Abiotické škodlivé činitele 5 092 120 650 47 310
Iné abiotické 2 645 8 000 21 850
Sucho a úpal 2 197 92 650 25 460
Záplavy a podmáčanie 250 20 000 0
Biotické škodlivé činitele 46 047 340 740 91 810
Cicavý hmyz 250 0 500
Vošky na smreku a smrekovci 250 0 500
Huby 11 558 243 000 35 100
Hniloby 0 1 000 0
Iné huby 2 880 39 500 15 100
Múčnatky 4 635 0 0
Padanie semenáčikov 3 700 202 500 0
Sypavky 343 0 20 000
Listožravý hmyz 1 850 0 0
Iný listožravý hmyz 1 850 0 0
Ostatné biotické škodlivé činitele 30 909 90 740 56 210
Burina 27 279 5 000 2 000
Hlodavce 1 130 85 740 54 210
Iné biotické 2 500 0 0
Škodcovia koreňov a kmienkov 1 480 7 000 0
Medvedík obyčajný 1 400 7 000 0
Tvrdoň smrekový 80 0 0
Spolu 51 139 461 390 139 120
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Z drevín u semenáčikov boli najviac poškodené z ihličnanov jedľa (184 490 ks), smrek,74 650 ks), smreko-
vec (37 250 ks). U listnáčov buk (112 500 ks) a javor (50 000). U sadeníc v prípade ihličnanov uhynuli v dôsled-
ku poškodenia najmä jedľa (40 970 ks), smrek (31 050 ks), borovica (20 000 ks). V prípade listnáčov bol najväč-
ší úhyn u javora (20 410), buka (2 000 ks)a jaseňa (2 000 ks). 

Najväčšie straty semenáčikov sme evidovali v Prešovskom kraji (225 000 ks) najmä v okrese Vranov 
nad Topľou, v Košickom kraji (148 650 ks), najmä v okrese Rožňava, v kraji v okrese, ďalej v Žilinskom kra-
ji (87 740 ks) najmä v okrese Liptovský Mikuláš. U sadeníc sme evidovali úhyn najmä v Žilinskom kra-
ji (51 760 ks) v okrese Liptovský Mikuláš, Prešovskom kraji (42 000 ks) v okrese Poprad, v kraji Košickom 
(28 000 ks) v okrese Rožňava, ďalej v kraji Banskobystrickom (16 060 ks) v okrese Brezno. 

Tabuľka 2. Poškodenie semenáčikov a sadeníc a výskyt škodlivých činiteľov v roku 2019 podľa drevín
Table 2. Damage to seedlings and plants and the occurrence of harmful factors in 2019 by the trees.

Dreviny Výskyt 
[m2]

Úhyn [ks]

semenáčiky sadenice
Ihličnany 19 671 298 890 114 710
Borovica 1 171 0 20 000
Duglaska 102 2 500 0
Jedľa 4 699 184 490 40 970
Smrek 11 183 74 650 31 050
Smrekovec 2 516 37 250 22 690
Listnáče 31 468 162 500 24 410
Buk 19 007 112 500 20 410
Dub 8 135 0 2 000
Javor 4 326 50 000 2 000
2019 51 139 461 390 139 120

Tabuľka 3. Poškodenie semenáčikov a sadeníc a výskyt škodlivých činiteľov v roku 2019 podľa krajov a okresov
Table 3. Damage to seedlings and plants and the occurrence of harmful factors in 2019 by the trees by regions and districts.

Kraje a okresy Výskyt 
[m2]

Úhyn [ks]
semenáčiky sadenice

Banskobystrický 4 930 0 16 060
Brezno 4 930 0 14 060
Zvolen 0 0 2 000
Košický 7 350 148 650 28 000
Gelnica 0 15 000 0
Košice-okolie 408 50 000 0
Michalovce 4 450 7 000 0
Rožňava 2 66 650 24 000
Spišská Nová Ves 2 490 10 000 4 000
Prešovský 37 404 225 000 42 000
Levoča 5 730 25 000 0
Poprad 95 28 000 40 000
Snina 3 979 0 2 000
Stará Ľubovňa 1 100 0 0
Vranov nad Topľou 26 500 172 000 0
Trenčiansky 27 0 1 300
Považská Bystrica 27 0 1 300
Žilinský 1 428 87 740 51 760
Liptovský Mikuláš 1 128 83 240 46 360
Martin 100 1 500 0
Ružomberok 0 0 5 400
Tvrdošín 200 0 0
Žilina 0 3 000 0
2019 51 139 461 390 139 120

prognóza vývoja škodlivých činiteľov v lesných škôlkach

Vplyv škodlivých činiteľov na zdravotný stav a úhyn semenáčikov a sadeníc zásadne podmieňuje priebeh počasia 
počas roka. Priamo podmieňuje výskyt a početnosť abiotických škodlivých činiteľov, ale aj húb a hmyzu. Vzhľa-
dom na výrazné výkyvy počasia počas vegetačnej sezóny môžeme očakávať ich častejší výskyt, pričom je dôleži-
té zachyť začiatok výskytu škodlivých činiteľov aby sa mohli efektívne použiť ochranné opatrenia. Nepriaznivé 
pôsobenie sa dá znížiť aktívnym používaním závlah, tienenia, cielenej aplikácie pesticídnych látok a využívaním 
kvalitných zdrojov reprodukčného materiálu. 



176 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Longauerová, V. / APOL, 2020, 2, 174–177

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

Obrázok 2. Vývoj úhynu semenáčikov v lesných škôlkach
Figure 2. Development of seedling death in forest nurseries.

Obrázok 3. Vývoj úhynu sadeníc v lesných škôlkach
Figure 3. Development of seedling death in forest nurseries.
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zdravotný stav lesov v Krajoch slovensKa 
v roKu 2019 
Andrej Kunca

Kunca, A.: Forest health in Slovakia by regions in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 178–179.
Abstract: The average sanitary felling per one region in 2019 was 644 thousands m3, that is by 71 thou-
sands m3 less than in 2018. Two regions exceeded this level, Žilinský region with 2,66 mil. m3 and Bansko-
bystrický region with 0,91 mil. m3. In comparison to 14 years long average at the level of 418 thou-
sands 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

Priemerná náhodná ťažba na 1 kraj v roku 2019 bola na úrovni 644 tis. m3 (o 71 tis. m3 menej ako v r. 
2018). Nad týmto priemerom boli 2 kraje a to Žilinský (2,66 mil. m3, čo je o 0,36 mil. m3 menej ako v r. 
2018) a Banskobystrický (0,91 mil. m3, čo je o 0,06 mil. m3 menej ako v r. 2018). Ostatné kraje dosa-
hovali náhodnú ťažbu od 0,04 mil. m3 v Nitrianskom kraji po 0,53 mil. m3 v Prešovskom kraji (obr. 1).

V roku 2019 bola nadpriemerná náhodná vykonaná ťažba, oproti 19 ročnému priemeru z rokov 
1996 – 2014, ktorý je na úrovni 418 tis. m3, v 3 krajoch: v Žilinskom kraji (2,66 mil. m3), Banskobys-
trickom (0,85 mil. m3) a Prešovskom (0,53 mil. m3). 

Obrázok 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby v jednotlivých krajoch podľa skupín drevín v roku 2019
Figure 1. The volume of sanitary felling by regions and groups of tree species (coniferous and broadleaved trees) in 2019.

V relatívnom vyjadrení bola náhodná vykonaná ťažba v roku 2019 za celé Slovensko 54,3 % (o 1,8 % 
menej ako v r. 2018). Nad touto hranicou bola relatívna náhodná vykonaná ťažba len v Žilinskom kra-
ji (88,7 %) a v Bratislavskom kraji (55,1 %). V ostatných krajoch sa relatívna náhodná vykonaná ťaž-
ba pohybovala od 12,7 % (Nitriansky kraj) do 53,5 % (Trnavský kraj) (tab. 1). 
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V Žilinskom kraji sa na náhodnej vykonanej ťažbe podieľali ihličnaté dreviny z 98,5 %. Hlavným 
škodlivým činiteľom tu bol lykožrút smrekový, ktorý je kalamitne premnožený na smreku. V ostatných 
krajoch sa podiel ihličnatej náhodnej vykonanej ťažby pohyboval od 18,5 % v Nitrianskom  kraji až po 
91,9 % v Bratislavskom kraji. 

Tabuľka 1. Štruktúra náhodných vykonaných ťažieb podľa krajov v roku 2019 
Table 1. Structure of sanitary felling by regions in 2019.

Kraje
Náhodná vykonaná [m3] Podiel náhodnej 

vykonanej 
na celkovej ťažbe

Celková ťažba [m3]

Ihličnaté dreviny Listnaté dreviny Spolu Ihličnaté dreviny Listnaté dreviny Spolu

Banskobystrický 770 638 83 237 853 875 41,5% 1 013 668 1 044 022 2 057 690
Bratislavský 173 791 15 278 189 069 55,1% 181 609 161 453 343 062
Košický 294 848 73 688 368 536 35,9% 432 656 593 957 1 026 613
Nitriansky 8 421 37 036 45 457 12,7% 18 189 340 956 359 145
Prešovský 457 869 77 757 535 626 33,7% 691 094 896 012 1 587 106
Trenčiansky 268 140 81 946 350 086 42,0% 372 679 460 114 832 793
Trnavský 114 768 34 981 149 749 53,5% 121 219 158 806 280 025
Žilinský 2 621 985 39 167 2 661 152 88,7% 2 905 727 94 427 3 000 154
Spolu 4 710 460 443 090 5 153 550 54,3% 5 736 841 3 749 747 9 486 588

prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v krajoch 

Predpokladáme, že v Žilinskom kraji budú dominovať náhodné ťažby aj nasledujúcich 1 – 5 rokov. Ka-
lamita podkôrneho hmyzu trvá a jej včasnému spracovaniu bránia administratívne postupy súvisia-
ce najmä s ochranou prírody. K zníženiu škôd je nevyhnutné vynaložiť obrovské úsilie pre zabezpeče-
nie hygieny porastov a chrobačiare treba asanovať včas (t. j. kým je ešte larva alebo kukla pod kôrou) 
a dôsledne (neponechávať spílené chrobačiare v poraste, zvyšky po ťažbe spáliť, zoštiepkovať, alebo 
vyviesť z porastov na asanáciu mimo lesa, aspoň 2 km od smrečín).

Keďže v Prešovskom a v Banskobystrickom kraji je viac chránených území, škody podkôrnym 
hmyzom v smrekových porastoch v okolí území, kde sa opatrenia ochrany lesa nevykonávajú, budú 
v týchto krajoch v najbližších 5 rokoch stúpať. Borovicové porasty na Spiši (Prešovský a Košický kraj) 
a na Záhorí (Bratislavský a Trnavský kraj) budú pod zvýšeným tlakom podkôrnych druhov hmyzu. Aj 
keď sa borovica lesná a čierna považujú za dreviny odolné voči suchu, extréme hodnoty znížia obran-
nyschopnosť borovíc a borovica lesná tak bude napádaná najmä podkôrnymi druhmi hmyzu a tra-
cheomykóznymi hubami (Leptographium), borovica čierna najmä hubami (Sphaeropsis sapinea, Ce-
nangium ferruginosum). Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Bratislavský kraj budú pod zvýšeným 
tlakom zveri. V dôsledku žeru asimilačnej hmoty mníškou veľkohlavou v Bratislavskom, Trnavskom, 
Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji v rokoch 2019 a 2020 môžu dubové porasty horšie 
plodiť žalude a tým sa môže znížiť prirodzená obnova dubových porastov.
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Valéria Longauerová

Longauerová, V.: Forest health in Bratislava region in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 180–182.
Abstract: In 2009, the Bratislava region was harvested a total of 189 069 m3 of wood (2018/326 000 m3 
of wood). The highest total extraction, as well as the last year, was in the Malacky districts 259 802 m3 
(2018/238 000 m3) a Pezinok 66 988 m3 (2018/69 thousand m3). 
The registered volume of accidental extractions within the Bratislava region was 189 069 m3 wood mass 
(2018/170 000 m3). The share of random mining performed in all mining represents 55.1%, which is a 
slight increase compared to 2018 (2018 – 52.2%). In contingencies, conifers had a volume of 173 791 m3 
(2018/142 000 m3) deciduous trees 15 278 m3 (2018/27 000 m3). The most of timber as part of random lo-
gging was extracted in the Malacky district 173 992 m3 (2018/146 000 m3).
Key words: forest health Bratislava region; biotic agents; abiotic agents; wood

V roku 2019 sa v Bratislavskom kraji vyťažilo celkovo 189 069 m3 drevnej hmoty (2018/326 000 m3 dre-
va). Najvyššia celková ťažba, rovnako ako v minulom roku, bola v okresoch Malacky 259 802 m3 

(2018/238 000 m3) a Pezinok 66 988 m3 (2018/69 tis. m3).  
Evidovaný objem náhodných vykonaných ťažieb v rámci Bratislavského kraja bol 189 069 m3 

drevnej hmoty (2018/170 000 m3). Podiel náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe predstavuje 
55,1 % čo je oproti roku 2018 mierny nárast (r. 2018 – 52,2 %). V náhodných ťažbách ihličnaté drevi-
ny mali objem 173 791 m3 (2018/142 000 m3)a listnaté dreviny 15 278 m3 (2018/27 000 m3). Najviac 
drevnej hmoty v rámci náhodných ťažieb  sa vyťažilo v okrese Malacky 173 992 m3 (2018/146 000 m3). 

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Bratislavského kraja v roku 2019
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Bratislava region in 2019.

Činitele
Dreviny

Ihličnaté Listnaté Spolu
[m3]

Abiotické škodlivé činitele 44 612 14 344 58 956
Abiotické činitele 44 612 14 344 58 956
Iné abiotické 5 1 005 1 010
Sneh 0 52 52
Sucho a úpal 43 120 8 543 51 663
Vietor 1 487 4 744 6 231
Antropogénne škodlivé činitele 68 66 134
Antropogénne činitele 68 66 134
Iné antropogénne 0 5 5
Odcudzenie dreva 68 61 129
Biotické škodlivé činitele 129 111 868 129 979
Huby 0 274 274
Iné huby 0 42 42
Rakovina a nekróza kôry 0 200 200
Tracheomykózy 0 32 32
Listožravý hmyz 183 0 183
Hrebenárky na borovici 183 0 183
Podkôrny hmyz 128 928 594 129 522
Iný podkôrny hmyz 374 575 949
Lykožrút lesklý 26 0 26
Lykožrút smrekovcový 1 0 1
Lykožrút smrekový 6 736 0 6 736
Podkôrnik dubový 0 19 19
Podkôrnikové na borovici 121 791 0 121 791
Spolu 173 791 15 278 189 069
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Najvyšší podiel na výške náhodnej vykonanej ťažby v roku 2019 v Bratislavskom kraji mali bio-
tické škodlivé činitele 69 % (2018/58 %), ktoré poškodili drevnú hmotu v objeme 129 979 m3drevnej 
hmoty (2018/100 000 m3) čo je oproti roku 2018 nárast o 29 979 m3. Až 68 % drevnej hmoty poško-
denej biotickými činiteľmi tvorili ihličnany. Z biotických činiteľov sa najvýraznejšie prejavili podkôr-
ny hmyz 128 928 m3 (2018/99 000 m3) a z tejto skupiny to boli podkôrnikovité na borovici 121 791 m3 

(2018/92 000 m3). 
Abiotické škodlivé činitele prispeli podielom 31 % (2018/41 %) k celkovej výške náhodných vyko-

naných ťažieb. Z abiotických činiteľov sa najvýraznejšie prejavili sucho a úpal s objemom poškode-
nej hmoty 51 663 m3 drevnej hmoty (2018/39 000 m3) a vietor s objemom 6 231 m3 drevnej hmoty 
(2018/28 000 m3). 

Antropogénne škodlivé činitele sa v roku 2018 v Bratislavskom kraji podieľali na náhodných vyko-
naných ťažbách 0,07 % podielom, čo predstavuje 134 m3. V porovnaní z rokom 2018 sú na rovnakej 
úrovni. Straty na ihličnatom aj listnatom dreve spôsobili najmä krádeže. 

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2019 podľa okresov Bratislavského kraja
Table 2. Volume of incidental and total extraction in 2019 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 1 388 3 040 4 428 28,3 % 1 759 13 900 15 659
Malacky 169 776 4 216 173 992 67,0 % 175 762 84 040 259 802
Pezinok 2 627 7 656 10 283 15,4 % 4 088 62 900 66 988
Senec 0 366 366 59,7 % 0 613 613
Spolu 173 791 15 278 189 069 55,1 % 181 609 161 453 343 062

Obrázok 1. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Bratislavskom kraji
Figure 1. Development of the share of random mining in total mining in the Bratislava region.

Obrázok 2. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Bratislavskom kraji
Figure 2. Development of random mining caused by bark beetles and wood-destroying insects in the Bratislava region.
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prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v Bratislavskom kraji 

Predpokladáme, že celkový objem náhodnej ťažby v Bratislavskom kraji zostane v roku 2020 približ-
ne na rovnakej úrovni ako v roku 2019, 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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Abstract: The total felling in 2019 in Trnava region reached the volume of 280 thousand m3, of which sani-
tary felling was 150 thousand m3 of wood mass. It was mostly in the district of Senica (89 thousand m3). The 
highest share of sanitary felling was due to a pine bark beetles (90 thousand m3), especially in Záhorie regi-
on. Of the abiotic factors, drought and sunburn had the highest share (38 thousand m3). The mass infested 
with pathogenic fungi increased almost 2 times in comparison to previous year. In 2020, the situation is ex-
pected to deteriorate after a prolonged drought with higher temperatures.
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V roku 2019 celková ťažba v Trnavskom kraji dosiahla 280 tis. m3 drevnej hmoty. Z toho náhodná 
vykonaná ťažba predstavovala necelých 150 tis. m3, čo je 53,5 %. Z náhodnej vykonanej ťažby tvori-
li ihličnany 77 %, čo je 114,8 tis. m3 a listnáče 23 % čo predstavuje 34,9 tis. m3. Výška náhodnej ťažby 
oproti roku 2017 (72 tis. m3) výrazne stúpla (tab. 2).

Najviac náhodných ťažieb bolo evidovaných v okresoch Senica (89 tis. m3), Skalica (56 tis. m3) 
a Trnava (52 tis. m3), čo pri Salici predstavuje viac ako 2-násobnné zvýšenie oproti predchádzajúcemu 
roku a pri Trnave až 5-násobnné zvýšenie náhodnej ťažby (tab. 2).

V roku 2019 mal na náhodných ťažbách prevažujúci podiel podkôrny hmyz a to najmä podkôrni-
kovité na borovici (90 tis. m3), lykožrút smrekový (4,5 tis. m3), z abiotických činiteľov sucho a úpal
(38,7 tis. m3), a vietor (5 tis. m3) (tab. 1).

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 96,8 tis. m3, čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2108 (32,8 tis. m3). U listnatej to bolo 
len 89 m3 drevnej hmoty. Oproti roku 2017 (473m3) predstavuje 5-násobnný pokles (tab. 1). 

Z abiotických činiteľov sa výrazne podieľali na poškodení sucho a úpal, v dôsledku ktorých odum-
relo 38,7 tis. m3 drevnej hmoty, oproti roku 2017 je to výrazný nárast (29 tis. m3). Ďalej to bol vietor, 
ktorý poškodil 7,9 tis. m3, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles (17 tis. m3). Oba činitele poško-
dili najmä listnatú drevnú hmotu (tab. 1).

Patogénnymi hubami bolo napadnutých 4 tis. m3 drevnej hmoty, čo je oproti roku 2018 (2,3 tis. m3) 
takmer 2-násobnný nárast. Vo väčšej miere bola napadnutá tak ako predchádzajúci rok listnatá drev-
ná hmota (tab. 1).

Objem vykonanej náhodnej ťažby poškodenej antropogénnymi činiteľmi predstavoval 211 m3, čo 
sa oproti roku 2018 (155 m3) mierne zvýšilo. Na krádeže dreva pripadá 205 m3 drevnej hmoty (tab. 1).



184 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Rell, S. / APOL, 2020, 2, 183–185

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Trnavského kraja v roku 2019
Table 1. The occurrence of harmful factors in the forests of Trnava region in 2019.

Činitele
Dreviny

Ihličnaté Listnaté Spolu
[m3]

Abiotické škodlivé činitele 17 915 28 981 46 896
Abiotické činitele 17 915 28 981 46 896
Iné abiotické 0 4 4
Sneh 0 208 208
Sucho a úpal 17 013 21 754 38 767
Vietor 902 7 015 7 917
Antropogénne škodlivé činitele 20 191 211
Antropogénne činitele 20 191 211
Iné antropogénne 2 4 6
Odcudzenie dreva 18 187 205
Biotické škodlivé činitele 96 833 5 809 102 642
Huby 49 4 162 4 211
Iné huby 12 3 775 3 787
Rakovina a nekróza kôry 37 363 400
Tracheomykózy 0 24 24
Ostatné biotické škodlivé činitele 0 1 558 1 558
Iné biotické 0 1 201 1 201
Obhryz a lúpanie zverou 0 357 357
Podkôrny hmyz 96 784 89 96 873
Iný podkôrny hmyz 1 406 86 1 492
Lykožrút smrekovcový 132 0 132
Lykožrút smrekový 4 569 0 4 569
Podkôrnik dubový 0 3 3
Podkôrnikové na borovici 90 677 0 90 677
Spolu 114 768 34 981 149 749

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2019 podľa okresov Trnavského kraja
Table 2. The volume of sanitary, and total felling in 2019 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 0 1 739 1 739 6,5 % 108 26 824 26 932
Galanta 158 1 791 1 949 16,6 % 666 11 076 11 742
Hlohovec 17 192 209 2,6 % 86 7 805 7 891
Piešťany 8 479 9 230 17 709 51,1 % 9 680 24 985 34 665
Senica 67 854 5 345 73 199 81,6 % 71 974 17 763 89 737
Skalica 36 782 6 768 43 550 77,3 % 36 939 19 392 56 331
Trnava 1 478 9 916 11 394 21,6 % 1 766 50 961 52 727
Spolu 114 768 34 981 149 749 53,5 % 121 219 158 806 280 025

Obrázok 1. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Trnavskom kraji
Figure 1. The volume of sanitary and total felling in Trnava region.
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Obrázok 2. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Trnavskom kraji
Figure 2. Sanitary felling due to bark beetles and wood-boring insects in the forests of Trnava region.

prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v trnavskom kraji 

Obrázok 1 znázorňuje vývoj ťažieb v Trnavskom kraji od roku 1996 po 2019. V Trnavskom kraji už nie-
koľko rokov pretrváva hynutie najmä borovicových porastov v oblasti Záhoria. Pozornosť preto treba 
venovať výskytu prejavom chradnutia borovíc, výskytu podkôrneho hmyzu (obr. 2) a hubových pato-
génov. Nepriaznivý vplyv sa bude prejavovať najmä po dlhodobejšom suchu  s vyššími teplotami, kedy 
sú dreviny stresované suchom, vädnú a sú ľahšie napádané hmyzom. V porastoch je dôležité dôsledne 
dodržiavať porastovú hygienu. V nasledujúcej sezóne možno predpokladať pretrvávajúci nárast chra-
dnúcich stromov najmä následkom postupného premnoženia podkôrneho hmyzu, kolísania spodnej 
hladiny vody, sucha a hubových patogénov. Hynúce a uhynuté borovice  je potrebné okamžite spraco-
vať, nakoľko sa stávajú zdrojom ďalšieho šírenia podkôrneho hmyzu, z ktorého sa na boroviciach vy-
skytuje viacero agresívnych druhov.
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Abstract: The total timber felling in 2019 in the Nitra region was 359,145 m3. The volume of incidental fel-
ling in 2019 was 45.4 thousand m3 which is 12.7%. 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 2019 were of lower intensity than expected.
Key words: leaf eating insects; oak; Gypsy moth; drought; wind

stav v roku 2019

Celková ťažba v regióne Nitra sa od roku 2000 pohybuje približne na úrovni 300 – 400 000 m3 dreva 
(obr. 1). Celková ťažba v roku 2019 bola v Nitrianskom kraji 359 145 m3 dreva. Objem náhodnej ťaž-
by v roku 2019 bol 45,4 tis. m3 (tab. 1), čo je výrazné zvýšenie oproti roku 2018. Najviac drevnej hmoty 
sa vyťažilo v okrese Zlaté Moravce (23,7 tis. m3), Topoľčany (11,3 tis. m3) a Nitra (3,8 tis. m3). Podiel
náhodnej ťažby na celkovej ťažbe bol v roku 2019 12,7 % (tab. 1). Podiel náhodnej ťažby bol v roku 
2019 pod dlhodobým priemerom (obr. 1). Náhodná ťažba sa pohybuje dlhodobo priemerne na úrovni 
asi 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.
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Tabuľka 1. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2019 podľa okresov Nitrianskeho kraja
Table 1. Volume of incidental and total timber fellings in 2019 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 142 1 128 1 270 7,0 % 190 17 870 18 060
Levice 436 3 147 3 583 3,9 % 2 136 89 828 91 964
Nitra 38 3 828 3 866 17,1 % 539 22 068 22 607
Nové Zámky 81 1 530 1 611 5,3 % 790 29 865 30 655
Šaľa 0 18 18 0,2 % 0 8 991 8 991
Topoľčany 4 747 6 641 11 388 15,3 % 8 492 65 847 74 339
Zlaté Moravce 2 977 20 744 23 721 21,1 % 6 042 106 487 112 529
Spolu 8 421 37 036 45 457 12,7 % 18 189 340 956 359 145

Najzávažnejšie problémy spôsobili abiotické škodlivé činitele (34,1 tis. m3) a to hlavne vietor a su-
cho. Vietor bol príčinou náhodných ťažieb v objeme až 21,3 tisíc a sucho 12,5 tis. m3. Biotické škodlivé 
činitele poškodili 11,1 tis. m3. Najvýraznejšie sa prejavil podkôrny hmyz (7,3 tis. m3). Z hmyzu najmä 
lykožrút smrekový 3,5 tis. m3. Trend výskytu podkôrneho hmyzu v kraji má stúpajúcu tendenciu (obr. 
2). Viac sú poškodzované ihličnaté dreviny, čo vyplýva z drevinovej skladby, kde smrek rastie na mno-
hých lokalitách mimo svojho ekologického optima (tab. 2). V roku 2019 sa na mnohých miestach 
premnožila mníška vaľkovala. Hojná bola v okolí Nitry, Levíc a Čifár. Kalamita mala nižšiu intenzitu 
ako sa očakávalo.

Obrázok 2. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Nitrianskom kraji
Figure 2. Trend of rincidental felling caused by bark beetles and wood-destroying insects in the Nitra region.

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 2019.

Činitele
Dreviny

Ihličnaté Listnaté Spolu
[m3]

Abiotické škodlivé činitele 3 451 30 666 34 117
Abiotické činitele 3 451 30 666 34 117
Iné abiotické 0 148 148
Sneh 0 56 56
Sucho a úpal 2 530 10 026 12 556
Vietor 921 20 425 21 346
Záplavy a podmáčanie 0 11 11
Antropogénne škodlivé činitele 15 156 171
Antropogénne činitele 15 156 171
Odcudzenie dreva 15 93 108
Požiare 0 63 63
Biotické škodlivé činitele 4 955 6 214 11 169
Huby 135 3 698 3 833
Hniloby 0 20 20
Iné huby 84 2 144 2 228
Rakovina a nekróza kôry 25 0 25
Tracheomykózy 26 1 534 1 560
Podkôrny hmyz 4 820 2 516 7 336
Iný podkôrny hmyz 1 057 2 202 3 259
Lykožrút smrekovcový 39 0 39
Lykožrút smrekový 3 514 0 3 514
Lykožrúty na jedli 6 0 6
Podkôrnik dubový 0 314 314
Podkôrnikové na borovici 204 0 204
Spolu 8 421 37 036 45 457
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prognóza pre rok 2020

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 sú pravdepodobné najmä v okolí Nitry. 
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zdravotný stav lesov v roKu 2019
v trenčiansKom Kraji
Juraj Galko

Galko, J.: Forest health in Trenčín region in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 189–193.
Abstract: A total of over 832.8 thousand m3 of wood was logged in the Trenčín region, Slovakia in 2019. Of 
this volume, icidental felling accounted for 42%, 350.1 thousand m3 (mostly coniferous tree species). The 
majority of the wood was attacked by biotic harmful agents, specifically bark beetles on coniferous stands 
(213 thousand m3). Of this amount, up to 173.1 thousand m3 were infested by European spruce bark beetle 
(Ips typographus). The health of the coniferous forest continues to deteriorate, compared to previous years 
and we expect the situation to worsen.
Key words: Trenčín region; icidental felling; forest health; bark beetles

V Trenčianskom kraji bola v roku 2019 vykonaná celková ťažba v množstve 832,8 tis. m3 (372,7 tis. m3 
ihličnatej a 460,1 tis. m3 listnatej hmoty) (tab. 1), čo je podobný objem ako v predchádzajúcom roku 
(854,2 tis. m3, z toho 356,3 tis. m3 ihličnatej a 497,9 tis. m3 listnatej hmoty). Najviac hmoty sa vyťažilo 
v okresoch Prievidza (157,3 tis. m3, z toho listnatá predstavuje 91 tis. m3) a Trenčín (takmer 164 tis. m3,
z toho listnatá predstavuje 106,6 tis. m3). Opäť sú to podobné hodnoty ako v predchádzajúcom roku.

Celková vykonaná náhodná ťažba v roku 2019 sa opäť zvýšila na 350,1 tis. m3 (268,1 tis. m3 ihlič-
natej a 81,9 tis. m3 listnatej hmoty) (tab. 1). V roku 2018 to bolo 319,7 tis. m3 (247,5 tis. m3 ihlična-
tej a 72,2 tis. m3 listnatej hmoty), čo je výrazne viac ako v predchádzajúcich rokoch (napr. 191 tis. m3 
v roku 2017). 

Tabuľka 1. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2019 podľa okresov Trenčianskeho kraja
Table 1. The volume of incidental, and total felling in 2019 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 4 894 5 802 10 696 14,9 % 13 674 58 076 71 750
Ilava 21 895 11 199 33 094 34,1 % 35 270 61 724 96 994
Myjava 20 775 6 289 27 064 65,0 % 22 591 19 064 41 655
Nové Mesto nad Váhom 39 877 9 512 49 389 61,1 % 42 427 38 349 80 776
Partizánske 3 694 13 604 17 298 34,6 % 8 921 41 117 50 038
Považská Bystrica 47 132 4 092 51 224 51,8 % 75 902 22 954 98 856
Prievidza 46 558 14 097 60 655 38,6 % 66 261 91 022 157 283
Púchov 34 927 4 883 39 810 55,7 % 50 305 21 144 71 449
Trenčín 48 388 12 468 60 856 37,1 % 57 328 106 664 163 992
Spolu 268 140 81 946 350 086 42,0 % 372 679 460 114 832 793

Podiel náhodnej ťažby z celkovej sa zvýšil až na 42 % (v roku 2018 to bolo 37,4 %, v roku 2017 22 % 
a v roku 2016 21 %). Najviac drevnej hmoty napadnutej škodlivými činiteľmi bolo v okresoch Trenčín 
(60,8 tis. m3, z čoho až 48,4 tis. m3 ihličnatej hmoty), ďalej Prievidza (60,7 tis. m3, z čoho 46,6 tis. m3 
ihličnatej hmoty), Považská Bystrica (51,2 tis. m3, z čoho 47,1 tis. m3 ihličnatej hmoty) a Nové Mesto 
nad Váhom (51,2 tis. m3, z čoho 47,1 tis. m3 ihličnatej hmoty). Celková situácia v podiele náhodnej 
ťažby sa v tomto roku na rozdiel od predchádzajúcich troch výrazne zhoršila. Najhoršia situácia bola 
však v roku 2010 kedy až 45 % z celkovej ťažby tvorila náhodná ťažba. 

Biotické škodlivé činitele napadli v roku 2019 celkom 231,5 m3 (tab. 2), čo je výrazne viac ako 
roku 2018 (186,5 tis. m3) a 2017 (113 tis. m3). Naďalej dominuje poškodenie ihličnatých porastov
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(215,5 tis. m3), ktoré sa navyše výrazne zvýšilo (v predošlom roku 175,1 tis. m3). Jedná sa už o dlho-
dobý trend.

Tabuľka 2. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Trenčianskeho kraja v roku 2019
Table 2. The occurrence of harmful factors in the forests of Trenčín region in 2019.

Činitele
Dreviny

Ihličnaté Listnaté Spolu
[m3]

Abiotické škodlivé činitele 52 388 65 656 118 044
Abiotické činitele 52 388 65 656 118 044
Iné abiotické 12 32 44
Sneh 1 404 664 2 068
Sucho a úpal 15 261 10 389 25 650
Vietor 35 704 54 571 90 275
Záplavy a podmáčanie 7 0 7
Antropogénne škodlivé činitele 252 310 562
Antropogénne činitele 252 310 562
Imisie 4 155 159
Iné antropogénne 5 70 75
Odcudzenie dreva 0 81 81
Požiare 243 4 247
Biotické škodlivé činitele 215 500 15 980 231 480
Huby 7 944 9 411 17 355
Hniloby 7 151 968 8 119
Iné huby 725 6 281 7 006
Podpňovka 6 30 36
Rakovina a nekróza kôry 0 806 806
Tracheomykózy 62 1 326 1 388
Listožravý hmyz 16 0 16
Hrebenárky na borovici 16 0 16
Ostatné biotické škodlivé činitele 336 730 1 066
Iné biotické 333 508 841
Obhryz a lúpanie zverou 3 222 225
Podkôrny hmyz 207 204 5 839 213 043
Iný podkôrny hmyz 31 330 5 010 36 340
Lykožrút lesklý 591 0 591
Lykožrút smrekovcový 443 0 443
Lykožrút smrekový 173 121 0 173 121
Lykožrúty na jedli 957 0 957
Podkôrnik dubový 0 829 829
Podkôrnikové na borovici 762 0 762
Spolu 268 140 81 946 350 086

Medzi biotickými škodcami absolútne dominuje podkôrny hmyz, ktorý celkom napadol až 
213 tis. m3 hmoty (v roku 2018 to bolo 176,5 tis. m3 hmoty a v roku 2017 105 tis. m3). Za posledné roky 
sa teda jedná o výrazný nárast. Z tohto množstva, čo je naďalej alarmujúce, bola takmer všetko napad-
nutá ihličnatá hmota (207,2 tis. m3, v predošlom roku 171,2 tis. m3). Podkôrnym hmyzom boli naj-
viac napadnuté okresy na Považí a v okolí Prievidze. Naďalej dominuje najmä poškodenie lykožrútom 
smrekovým, ktorý napadol za celý kraj až 173,1 tis. m3, čo je pokračujúce zhoršovanie situácie oproti 
predchádzajúcim rokom (140 tis. m3 v roku 2018, 81 tis. m3 v roku 2017, resp. 87 tis. m3 v roku 2016). 
Toto je v posledných rokoch absolútne najvýznamnejší škodca v tomto kraji a napriek výstrahám LOS 
sa situácia vôbec nezlepšuje. Treba mu venovať maximálnu pozornosť (obr. 1). Iným podkôrnym hmy-
zom bolo napadnutých 31,3 tis. m3 (tab. 2). Veľkú časť tejto hmoty, najmä v dôvodu chýb pri evidencií, 
môžeme taktiež pripísať podkôrnym škodcom na smreku, najmä lykožrútovi smrekovému.

Poškodenie abiotickými škodlivými činiteľmi dosiahlo za rok 2019 celkom 118 tis.m3 hmoty, čo je 
o niečo menej ako v predošlom roku (133 tis. m3). Opäť najvýznamnejším činiteľom z tejto skupiny bol 
vietor (90,3 tis.m3, v predošlom roku 117 tis. m3). Celkom bolo vetrom poškodených 35,7 tis. m3 ihlič-
natej hmoty a 54,6 tis. m3 listnatej hmoty (tab. 2). 

Huby napadli celkom kraji v roku 2019 17,4 tis. m3, z toho 7,9 tis. m3 ihličnatej hmoty a 9,4 tis. m3 

listnatej hmoty (tab. 2).
Antropogénnymi škodlivými činiteľmi bolo poškodených len 562 m3 drevnej hmoty (252 m3 ihlič-

natej hmoty a 310 m3 listnatej hmoty).
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Obrázok 1. Napadnuté porasty lykožrútom smrekovým v pohorí medzi Hornonitrianskou a Turčianskou kotlinou
Figure 1. Infested stands by spruce bark beetle in the mountains between the Hornonitrianská and Turčianská basins.

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 ap.), ktoré boli násled-
ne ešte v druhej polovici minulého roka napadnuté lykožrútom smrekovým. V roku 2019 sa situácia 
oproti predchádzajúcim rokom zhoršila, čo dokazuje aj grafické znázornenie nárastu vykonanej ná-
hodnej ťažby spôsobenej podkôrnym hmyzom v tomto kraji (obr. 2), kedy rok 2019 rozsahom náhod-
nej ťažby prevýšil dosiaľ najhorší rok 2008! Predpokladáme ešte ďalší nárast náhodnej ťažby v nasle-
dujúcich rokoch. Podiel náhodnej ťažby z celkovej dosiahol za rok 2019 až 42 % a za posledné roky evi-
dujeme výrazne rastúci trend (obr. 3)

Obrázok 2. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Trenčianskom kraji
Figure 2. Incidental felling due to bark beetles and wood-boring insects in the forests of Trenčín region.



192 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Galko, J. / APOL, 2020, 2, 189–193

Obrázok 3. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Trenčianskom kraji
Figure 3. The volume of incidental and total felling in Trenčín region.

LOS naďalej upozorňuje, že treba venovať maximálnu starostlivosť monitoringu zdravotného sta-
vu smrekových porastov v tomto a v nasledujúcich rokoch. Iba rýchlou determináciou poškodenia 
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 to-
muto 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 vyhľada-
nia, vyťaženia a asanácie aktívnych chrobačiarov nemajú takmer žiadny význam. Pozornosť treba ve-
novať 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 nárast početnosti 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 porastami, ktoré sú napádané tracheomykóznou hu-
bou čiašočka jaseňová, spolu s podpňovkou a následne sú obsadzované podkôrnym hmyzom. Tu tak-
tiež platí hygiena porastov.

Pomiestne sa budú premnožovať listožraví škodcovia – najmä mníška veľkohlavá, piadivky a oba-
ľovače na duboch tak ako sme to pomiestne zaznamenali v roku 2019.
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zdravotný stav lesov v roKu 2019
V ŽiLiNSKOm KRAji
Jozef Vakula

Vakula, J.: Forest health in Žilina region in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 194–197.
Abstract: In the Žilina region were harvested 2.7 mil. m3 sanitary felling which is 52% of sanitary felling re-
gistered for the whole of Slovakia. Of the pests, the bark beetles was dominant, 1.9 mil. m3 was harvested. Of 
this volume, Ips typographus damaged the largest share (1.8 million m3). The wind damaged 460 thous. m3 
and snow 124 thous. m3. In the following year, we expect a slight improvement in the health of spruce stands 
in the Žilina region. The population of the Ips typographus is decreases but is still very high.
Key words: bark beetles; Norway spruce; dieback; wind; drought

Situácia so zdravotným stavom porastov je v Žilinskom kraji najhoršia, čo súvisí s vysokým zastúpe-
ním smreka. V tomto kraji sa vyskytovalo 52 % náhodných ťažieb zaevidovaných za celé Slovensko, 
čo je takmer rovnaký údaj ako v roku 2018. Nahlásených tu bolo spolu 2,7 mil. m3 náhodnej ťažby vy-
konanej, čo je 90 % z roku 2018. Situácia sa v roku 2019, v porovnaní s rokom 2018 mierne zlepšila. 
Ihličnatá náhodná ťažba tvorila 98 %.

Prevažne v Žilinskom kraji sa vyskytuje najviac tzv. hlucháních biotopov s bezzásahovým režimom 
a biotopov Natura 2000 s obmedzeným hospodárením, čo prispieva k zhoršeniu situácie. Zlý zdra-
votný stav porastov pretrváva v porastoch v oblasti Turca, kde pokračuje plošné odumieranie smreko-
vých porastov. Lykožrút smrekový po premnožení naletel a zničil aj porasty borovice lesnej a hladkej. 

Obrázok 1. Jedľa naletená lykožrútom prostredným (Pityokteines spinidens)
Figure 1. Abies alba damaged by Pityokteines spinidens.
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V regióne Oravy došlo vplyvom ťažkého snehu v zime 2018/2019 k vzniku snehových kalamít v po-
rastoch do 50 rokov. Snehová kalamita poškodila len na OZ Námestovo približne 80 tis. m3 dreva, 
prevažne v porastov s vekom 20 – 40 rokov. Jedná sa približne o 900 poškodených porastov s mierou 
poškodenia 20 – 60 %. V roku 2020 možno v niektorých snehom poškodených porastoch očakávať 
premnoženie podkôrneho hmyzu (obr. 3, 4). 

Dochádza k vzniku kalamít podkôrneho hmyzu aj v regiónoch, kde bola v minulosti situácia rela-
tívne priaznivá, ako sú Turiec, Rajecká dolina a dolný Liptov. K zhoršeniu došlo opäť v regióne Oravy, 
aj vplyvom snehovej kalamity zo zimy 2018/2019. Vykonávané opatrenia proti podkôrnemu hmyzu 
nie sú často krát adekvátne skutočnému stavu a nedokážu zastaviť pokračujúce kalamity. 

Obrázok 2. Požerok lykožrúta prostredného (Pityokteines spinidens)
Figure 2. Gallery of Pityokteines spinidens.

Zo škodlivých činiteľov prevládal v roku 2019 v Žilinskom kraji podkôrny hmyz, spracovaných tu 
bolo 1,9 mil. m3 (tab. 1). Z tohto objemu pripadlo najviac na lykožrúta smrekového (1,8 mil. m3) a sku-
pinu iný podkôrny hmyz, kde patrí lykožrút severský (81 tis. m3). Nasledoval vietor, ktorý poškodil 
viac ako 460 tis. m3 hmoty a sneh, ktorý poškodil najmä n Orave 124 tis. m3. Opäť sa tu prejavoval aj 

Obrázok 3. Lykožrút smrekový naletel do mladín 
poškodených snehom v oblasti Oravy
Figure 3. Spruce damaged by snow with gallery of Ips 
typographus in Orava region.

Obrázok 4. V mladých porastoch poškodených snehom sa 
premnožil lykožrút smrečinový (Ips amitinus)
Figure 4. Spruce damaged by snow with gallery of Ips 
amitinus in Orava region.
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významný vplyv podpňovky, ktorá napadla 111 tis. m3, čo je o 22 % menej ako v roku 2018. Naďalej 
sa tu vyskytujú kalamity lykožrúta severského, ktorý je lokálne významnejší ako lykožrút smrekový, 
predovšetkým v severozápadných okresoch kraja. Najviac poškodené škodlivými činiteľmi boli okresy 
Čadca (467 tis. m3), Turčianske Teplice (425 tis. m3), Žilina (332 tis. m3), Tvrdošín (305 tis. m3) a Ná-
mestovo (300 tis. m3). V roku 2019 došlo na suchých lokalitách aj k odumieraniu jedľových porastov, 
ktoré sú atakované pre jedľu špecifickými druhmi lykožrútov z roku Pityokteines. Na zalesnených holi-
nách sa vyskytli opätovné škody na sadeniciach spôsobené tvrdoňom a lykokazmi. 

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Žilinského kraja v roku 2019
Table 1. The occurrence of harmful factors in the forests of Žilina region in 2019.

Činitele
Dreviny

Ihličnaté Listnaté Spolu
[m3]

Abiotické škodlivé činitele 567 508 32 658 600 166
Abiotické činitele 567 508 32 658 600 166
Iné abiotické 1 485 4 543 6 028
Sneh 122 441 1 801 124 242
Sucho a úpal 7 604 448 8 052
Vietor 435 978 25 866 461 844
Antropogénne škodlivé činitele 739 114 853
Antropogénne činitele 739 114 853
Iné antropogénne 86 26 112
Odcudzenie dreva 360 88 448
Požiare 293 0 293
Biotické škodlivé činitele 2 053 738 6 395 2 060 133
Huby 115 395 3 267 118 662
Hniloby 619 381 1 000
Iné huby 3 509 2 675 6 184
Koreňovka vrstevnatá 42 0 42
Podpňovka 111 225 187 111 412
Tracheomykózy 0 24 24
Ostatné biotické škodlivé činitele 746 1 352 2 098
Iné biotické 740 772 1 512
Obhryz a lúpanie zverou 6 580 586
Podkôrny hmyz 1 937 597 1 776 1 939 373
Iný podkôrny hmyz 79 125 1 776 80 901
Lykožrút lesklý 15 113 0 15 113
Lykožrút smrekovcový 797 0 797
Lykožrút smrekový 1 837 979 0 1 837 979
Lykožrúty na jedli 1 561 0 1 561
Podkôrnikové na borovici 3 022 0 3 022
Spolu 2 621 985 39 167 2 661 152

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2019 podľa okresov Žilinského kraja
Table 2. The volume of incidental, and total felling in 2019 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 59 223 3 067 62 290 59,1 % 95 312 10 133 105 445
Čadca 465 492 1 905 467 397 92,7 % 502 044 2 250 504 294
Dolný Kubín 95 714 1 317 97 031 83,2 % 112 343 4 236 116 579
Kysucké Nové Mesto 160 373 2 684 163 057 97,8 % 163 621 3 027 166 648
Liptovský Mikuláš 277 918 3 036 280 954 80,7 % 342 504 5 471 347 975
Martin 101 023 5 259 106 282 66,4 % 131 641 28 373 160 014
Námestovo 299 909 227 300 136 99,5 % 301 316 245 301 561
Ružomberok 118 405 3 562 121 967 71,3 % 161 189 9 883 171 072
Turčianske Teplice 420 169 4 949 425 118 97,4 % 428 174 8 093 436 267
Tvrdošín 304 425 935 305 360 94,8 % 321 157 935 322 092
Žilina 319 334 12 226 331 560 90,0 % 346 426 21 781 368 207
Spolu 2 621 985 39 167 2 661 152 88,7 % 2 905 727 94 427 3 000 154

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. Začiatok roka 2020 je pomerne chlad-
ný a vývoj podkôrneho hmyzu je spomalený. Na druhej strane je očakávaná hospodárska kríza s vr-
cholom v roku 2020, ktorá negatívne ovplyvní spracovanie kalamít. Dôležitým faktorom bude počasie 
v lete, ale aj rýchlosť a dôslednosť spracovávania kalamít podkôrneho hmyzu, ktorá bude do značnej 
miery závisieť od ekonomickej situácie subjektov obhospodarujúcich lesy. 
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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.

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 41,5 %. Na ihličnatých drevinách podiel ná-
hodnej ťažby tvorí 90,3 % a na listnatých 9,7 %. Najvyšší objem náhodných ťažieb sa zaznamená-
va v okrese Brezno (552 tis. m3), čo predstavuje 64,6 % náhodných ťažieb v kraji. Okolo 7 % pripa-
dá na okres Revúca (59,3 tis. m3) a 5 % okres Rimavská Sobota (43,8 tis. m3). Nasledujú okresy Detva 
(39 tis. m3), Banská Bystrica (34,7 tis. m3), Zvolen (30,3tis. m3), Žiar nad Hronom (26 tis. m3), Poltár 
(24,7 tis. m3), Lučenec (14,9 tis. m3), Žarnovica (13,7 tis. m3), Banská Štiavnica (8,9 tis. m3), Veľký 
Krtíš (3,4 tis. m3) a Krupina (3,2 tis. m3). 

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Banskobystrického kraja v roku 2019
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Banská Bystrica Region in 2019.

Činitele
Dreviny

Ihličnaté Listnaté Spolu
[m3]

Abiotické škodlivé činitele 144 202 69 711 213 913
Abiotické činitele 144 202 69 711 213 913
Iné abiotické 179 278 457
Sneh 1 204 150 1 354
Sucho a úpal 10 868 16 131 26 999
Vietor 131 951 53 152 185 103
Antropogénne škodlivé činitele 813 1 765 2 578
Antropogénne činitele 813 1 765 2 578
Imisie 728 376 1 104
Iné antropogénne 1 255 256
Odcudzenie dreva 81 1 081 1 162
Požiare 3 53 56
Biotické škodlivé činitele 625 623 11 761 637 384
Huby 4 546 4 291 8 837
Hniloby 613 576 1 189
Iné huby 799 2 578 3 377
Podpňovka 3 134 249 3 383
Rakovina a nekróza kôry 0 428 428
Tracheomykózy 0 460 460
Ostatné biotické škodlivé činitele 262 428 690
Iné biotické 113 421 534
Obhryz a lúpanie zverou 149 7 156
Podkôrny hmyz 620 815 7 042 627 857
Iný podkôrny hmyz 15 980 4 392 20 372
Lykožrút lesklý 1 074 0 1 074
Lykožrút smrekovcový 58 0 58
Lykožrút smrekový 596 115 0 596 115
Lykožrúty na jedli 2 921 0 2 921
Podkôrnik dubový 0 2 650 2 650
Podkôrnikové na borovici 4 667 0 4 667
Banskobystrický 770 638 83 237 853 875
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Množstvo hmoty napadnutej podkôrnym a drevokazným hmyzom (PDH) dosiahlo 637 tis. m3. 
Najdôležitejším druhom podkôrneho hmyzu je rovnako ako ostatné roky lykožrút smrekový (Ips ty-
pographus), ktorý dosahuje 94,9 % podiel z hmoty napadnutej PDH. Tak ako v posledných rokoch, aj 
v roku 2019 bol pozorovaný hojný výskyt ohnísk podkôrneho hmyzu v smrečinách. 

Abiotické škodlivé činitele poškodili v kraji 213,9 tis. m3 drevnej hmoty. Najviac hmoty bolo poško-
denej vetrom (185,1 tis. m3), suchom a úpalom 27 tis. m3 a snehom 1,4 tis. m3. 

Fytopatogénnymi organizmami bolo napadnutých 8,8 tis. m3 drevnej hmoty. Podpňovkami bolo 
napadnutých 3,4 tis. m3, okolo 1,1 tis. m3 hnilobami, 460 m3 tracheomykóznymi ochoreniami a oko-
lo 3,4 tis. m3 inými hubami. Tracheomykózne ochorenia oproti minulým rokom klesli, k čomu prispela 
dostatočná vlhkosť. Významné škody na jaseňových porastoch naďalej spôsobuje huba Chalara fraxi-
nea, ktorej pohlavným štádiom je diskomycétna huba Hymenoscyphus fraxineus (čiašočka jaseňová).

Antropogénnymi škodlivými činiteľmi bolo poškodených 2,6 tis. m3 drevnej hmoty, z čoho okolo 
1,2 tis. m3 hmoty bolo odcudzenej a okolo 1,1 tis. m3 hmoty pripadá k škodám spôsobeným imisiami.

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2019 podľa okresov Banskobystrického kraja
Table 2. Volume of sanitary felling, and total felling volume in 2019 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 31 325 3 415 34 740 24,5 % 78 420 63 293 141 713
Banská Štiavnica 5 937 3 010 8 947 13,1 % 11 853 56 406 68 259
Brezno 543 047 8 932 551 979 83,2 % 636 223 27 149 663 372
Detva 33 653 5 332 38 985 45,7 % 48 391 36 992 85 383
Krupina 1 298 1 863 3 161 6,2 % 2 265 49 112 51 377
Lučenec 6 993 7 920 14 913 11,2 % 10 444 123 033 133 477
Poltár 21 803 2 914 24 717 25,8 % 28 560 67 129 95 689
Revúca 52 813 6 487 59 300 29,6 % 67 540 132 843 200 383
Rimavská Sobota 27 848 15 946 43 794 23,0 % 34 237 156 139 190 376
Veľký Krtíš 363 3 062 3 425 6,4 % 1 753 52 120 53 873
Zvolen 16 658 13 611 30 269 19,0 % 39 630 120 005 159 635
Žarnovica 6 548 7 136 13 684 13,6 % 19 562 80 799 100 361
Žiar nad Hronom 22 352 3 609 25 961 22,8 % 34 790 79 002 113 792
Spolu 770 638 83 237 853 875 41,5 % 1 013 668 1 044 022 2 057 690

Obrázok 1. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Banskobystrickom kraji
Figure 1. Development of sanitary felling share in total felling volume in the Banská Bystrica Region.
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Obrázok 2. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Banskobystrickom kraji 
Figure 2. Development of sanitary felling caused by bark beetles and wood-boring insects in the Banská Bystrica Region.

prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v Banskobystrickom kraji 

Predpokladáme, že celkový objem náhodnej ťažby v Banskobystrickom kraji zostane na rovnakej úrov-
ni oproti roku 2019. Predpokladáme to na základe nadpriemerných úhrnov zrážok ale vyšších teplôt, 
že objem kalamitnej ťažby zostane na rovnakej úrovni. Objem kalamitnej ťažby zapríčinenej podkôr-
neho hmyzu ako aj hubovými ochoreniami zostane na rovnakej úrovni. 
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zhodnotenie zdravotného stavu porastov v roku 2019

Zdravotný stav porastov v Prešovskom kraji sa od roku 2015 postupne zlepšuje o čom svedčí aj objem 
náhodnej ťažby v porastoch, ktorý dosiahol v roku 2019 hodnotu 535 626 m3, čo je oproti roku 2018 
(661 tis. m3) značný pokles. Podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe tak dosiahol hodnotu 33,7 %, čím 
sme sa dostali na úroveň roku 2012. Menší podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe sme zaznamena-
li naposledy v roku 1996 (27,4 %).

Najväčšie škody boli na ihličnatej hmote (457 869 m3), menšie na listnatej (77 757 m3). Najväč-
ší podiel na poškodení porastov v ihličnatých porastoch majú biotické škodlivé činitele (255 186 m3) 
a predovšetkým lykožrút smrekový (244 369 m3). Významný vplyv majú aj abiotické škodlivé činite-
le, ktoré poškodili 198 863 m3. Najväčšie škody z abiotických činiteľov v ihličnatých porastoch spôso-
bil vietor (193 835 m3). Listnaté porasty boli najviac poškodzované abiotickými činiteľmi (66 552 m3), 
pričom vietor poškodil až 63 084 m3 drevnej hmoty. Z biotických škodlivých činiteľov (9 946 m3) spô-
sobovali v listnatých porastoch najväčšie škody hubové patogény (7 848 m3). 

Kalamitný stav podkôrneho hmyzu v smrekových porastoch významne ovplyvňuje škody v jed-
notlivých okresoch. Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa sú tak okresy s najväčším podie-
lom náhodnej ťažby na celkovej ťažbe v Prešovskom kraji. V okrese Poprad bol podiel náhodnej ťažby 
(286 373 m3) na celkovej ťažbe 77,1 %. V okrese Kežmarok bol podiel náhodnej ťažby (41 897 m3) 
na celkovej až 82 %. Za týmito okresmi nezaostáva ani okres Levoča (21 404 m3) s podielom náhod-
nej ťažby 61,1 % a okres Stará Ľubovňa, kde podiel náhodnej ťažby (50 079 m3) na celkovej predsta-
vuje až 55,3 %.
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Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Prešovského kraja v roku 2019
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Prešov Region in 2019.

Činitele
Dreviny

Ihličnaté Listnaté Spolu
[m3]

Abiotické škodlivé činitele 198 863 66 552 265 415
Abiotické činitele 198 863 66 552 265 415
Iné abiotické 617 83 700
Sneh 2 872 535 3 407
Sucho a úpal 1 515 2 850 4 365
Vietor 193 835 63 084 256 919
Záplavy a podmáčanie 24 0 24
Antropogénne škodlivé činitele 3 820 1 259 5 079
Antropogénne činitele 3 820 1 259 5 079
Imisie 2 258 41 2 299
Iné antropogénne 1 181 154 1 335
Odcudzenie dreva 381 641 1 022
Požiare 0 423 423
Biotické škodlivé činitele 255 186 9 946 265 132
Huby 5 712 7 848 13 560
Hniloby 1 317 3 535 4 852
Iné huby 1 803 3 548 5 351
Koreňovka vrstevnatá 169 0 169
Podpňovka 1 145 27 1 172
Rakovina a nekróza kôry 1 020 120 1 140
Tracheomykózy 258 618 876
Ostatné biotické škodlivé činitele 5 105 275 5 380
Hlodavce 50 11 61
Iné biotické 5 003 264 5 267
Obhryz a lúpanie zverou 52 0 52
Podkôrny hmyz 244 369 1 823 246 192
Iný podkôrny hmyz 4 453 1 803 6 256
Lykožrút lesklý 2 223 0 2 223
Lykožrút smrekovcový 320 0 320
Lykožrút smrekový 235 300 0 235 300
Lykožrúty na jedli 916 0 916
Podkôrnik dubový 0 20 20
Podkôrnikové na borovici 1 157 0 1 157
Prešovský 457 869 77 757 535 626

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2019 podľa okresov Prešovského kraja
Table 2. Volume of accidental and total felling in 2019 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 18 233 10 573 28 806 21,0 % 40 306 96 977 137 283
Humenné 5 455 18 338 23 793 10,8 % 15 426 204 446 219 872
Kežmarok 41 897 942 42 839 82,0 % 51 149 1 098 52 247
Levoča 21 404 796 22 200 61,1 % 34 714 1 624 36 338
Medzilaborce 7 352 8 236 15 588 14,3 % 10 645 98 691 109 336
Poprad 286 373 396 286 769 77,1 % 370 837 1 020 371 857
Prešov 5 164 8 750 13 914 12,2 % 24 692 89 055 113 747
Sabinov 16 383 12 029 28 412 37,5 % 36 637 39 045 75 682
Snina 849 3 126 3 975 3,0 % 7 498 124 750 132 248
Stará Ľubovňa 50 079 2 499 52 578 55,3 % 84 006 11 131 95 137
Stropkov 933 3 283 4 216 7,4 % 2 180 54 422 56 602
Svidník 1 043 4 739 5 782 8,5 % 4 762 63 501 68 263
Vranov nad Topľou 2 704 4 050 6 754 5,7 % 8 242 110 252 118 494
Spolu 457 869 77 757 535 626 33,7 % 691 094 896 012 587 106

prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v prešovskom kraji 

Vzhľadom na pokračujúci pokles náhodných ťažieb v predchádzajúcich rokoch neočakávame význam-
ný nárast náhodných ťažieb ani v roku 2020. Naďalej očakávame významný vplyv pôsobenia podkôr-
neho hmyzu v smrekových porastoch.  
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Obrázok 1. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Prešovskom kraji
Figure 1. Development of the share of accidental felling in total felling in the Prešov Region.

Obrázok 2. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Prešovskom kraji
Figure 2. Development of accidental felling caused by bark beetles and woodboring insects in the Prešov region.
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zdravotný stav lesov v roKu 2019 
V KOšiCKOm KRAji 
Roman Leontovyč

Leontovyč, R.: Forest health in Košice region in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 204–206.
Abstract: In 2019, 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 2019 the volume of felling reached only 369 thous. m3 (average year-on-
year decrease by 117 thousand m3). The share of accidental felling to the volume of total felling decreased 
compared to previous years and in 2019 it represented 39.6%, which is average year-on-year decrease of 
8.3%. The volume of accidental felling in 2019 reached 369 thousand m3. Same as in previous years the 
coniferous wood was dominantly attacked. Last year, the volume of infested coniferous mass accounted for 
80% of the total volume of accidental felling. In 2018 it reached 75.6%. The highest volume of accidental fell-
ing in 2018 was recorded as a result of bark beetles’ infestation. In 2019, 239 thous. m3 were infested in the 
region, which represents a year-on-year decrease of 63.7 thousand m3.
Key words: sanitary felling; harmful agents; bark beetles

Aj v roku 2019 sa zachoval klesajúci trend vývoja náhodných ťažieb v Košickom kraji. Za obdobie po-
sledných troch rokov došlo k poklesu objemu NT o polovicu. Pokiaľ v roku 2016 sa ešte pohyboval 
na úrovni 720 tis. m3, v roku 2019 dosiahol objem náhodnej vykonanej ťažby 368 536 tis. m3 (medzi-
ročný pokles o 116,4 tis. m3). Podiel náhodnej vykonanej ťažby k celkového objemu ťažieb v porovna-
ní s predchádzajúcimi rokmi opäť poklesol a v roku 2019 predstavoval 39,6 %, čo je medziročný po-
kles o 8,3 % (obr. 1). 

Obrázok 1. Vývoj podielu náhodnej vykonanej ťažby na celkovej ťažbe v Košickom kraji
Figure 1. Development of sanitary felling share in total felling volume in the Košice region.
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Následkom pôsobenia škodlivých činiteľov bolo v roku 2019 v regióne napadnutých 368,5 tis. m3 

drevnej hmoty (tab. 1), pričom dominantne bola napadnutá ihličnatá hmota. V minulom roku tvoril 
objem napadnutej ihličnatej hmoty 80 % z celkového objemu NT, v roku 2018 dosiahol 75,6 %. 

Tabuľka 1. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Košického kraja v roku 2019
Table 1. Occurrence of harmful factors in the forests of the Košice region in 2019.

Činitele
Dreviny

Ihličnaté Listnaté Spolu
[m3]

Abiotické škodlivé činitele 37 084 57 954 95 038
Abiotické činitele 37 084 57 954 95 038
Iné abiotické 155 1 476 1 631
Sneh 1 195 623 1 818
Sucho a úpal 16 725 11 402 28 127
Vietor 19 009 44 063 63 072
Záplavy a podmáčanie 0 390 390
Antropogénne škodlivé činitele 8 937 2 149 11 086
Antropogénne činitele 8 937 2 149 11 086
Imisie 8 631 526 9 157
Iné antropogénne 192 649 841
Odcudzenie dreva 114 974 1 088
Biotické škodlivé činitele 248 827 13 585 262 412
Huby 5 541 8 831 14 372
Hniloby 244 225 469
Iné huby 4 402 8 247 12 649
Koreňovka vrstevnatá 196 0 196
Rakovina a nekróza kôry 699 7 706
Tracheomykózy 0 352 352
Ostatné biotické škodlivé činitele 7 886 1 056 8 942
Iné biotické 7 683 1 056 8 739
Obhryz a lúpanie zverou 203 0 203
Podkôrny hmyz 235 400 3 698 239 098
Iný podkôrny hmyz 11 453 1 013 12 466
Lykožrút lesklý 183 0 183
Lykožrút smrekovcový 7 0 7
Lykožrút smrekový 220 345 0 220 345
Lykožrúty na jedli 2 646 0 2 646
Podkôrnik dubový 0 2 685 2 685
Podkôrnikové na borovici 766 0 766
Spolu 294 848 73 688 368 536

Najvyšší objem náhodnej vykonanej ťažby sa zaznamenal následkom napadnutia porastov pod-
kôrnym hmyzom. V roku 2019 bolo podkôrnym hmyzom napadnutých 239 100 m3, čo predstavuje 
medziročný pokles o 63,7 tis. m3 (obr. 2). Najhoršia situácia v rámci regiónu je v oblasti Gemera, naj-
mä v oblasti LC Štítnik, Podsúľová, Nižná Slaná, Dobšiná, Ľadová, Mlynky a Stará Voda. Celkový ob-
jem napadnutej hmoty biotickými činiteľmi dosiahol 262,4 tis. m3 (medziročný pokles o 75,1 tis. m3). 
Pôvodcami hubových ochorení bolo napadnutých 14,4 tis. m3 (prírastok 400 m3), ostatnými biotický-
mi činiteľmi 20,6 tis. m3, čo predstavuje pokles o 11,7 tis. m3. 

Obrázok 2. Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Košickom kraji 
Figure 2. Development of sanitary felling caused by bark beetles and wood-boring insects in the Košice region.
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K opätovnému poklesu NT došlo aj pri abiotických činiteľoch, pokiaľ v roku 2018 bolo poškode-
ných 126,7 tis. m3, v roku 2019 objem NT dosiahol 95 038 m3. Ihličnatej hmoty bolo napadnutých
37 tis. m3 a listnatej 58 tis. m3. Najvýznamnejším abioticky pôsobiacim činiteľom bol vietor. V Košic-
kom kraji bolo vetrom poškodených 63,1 tis. m3 (pokles o 36,3 tis. m3), suchom a úpalom 28,1 tis. m3 
(nárast o 4,1 tis. m3) a snehom 1,8 tis. m3 (pokles o 500 m3).

Dlhodobo dochádza v regióne aj k poklesu antropogénne pôsobiacich činiteľov. V roku 2019 malo 
ich pôsobenie za následok náhodné ťažby v objeme 11,1 tis. m3 (medziročný pokles o 6,2 tis. m3). Naj-
významnejšou mierou sa na tomto stave podieľali imisie, ktoré tvorili 83 % z celkového objemu NT, 
krádeže dreva dosiahli 1,1 tis. m3 (medziročný pokles o 1,3 tis. m3). 

Náhodnými ťažbami boli najviac postihnuté okresy Rožňava (192 tis. m3), čo predstavuje 52 % 
z celého objemu náhodnej vykonanej ťažby regiónu (tab. 2). Taktiež aj v ostatných okresoch došlo 
k poklesu náhodných ťažieb. V okrese Spišská Nová Ves objem náhodnej vykonanej ťažby dosiahol 
63 tis. m3 (medziročný pokles o 25,5 tis. m3) a Gelnica 40,1 tis. m3 (pokles o 16,6 tis. m3).

Tabuľka 2. Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2019 podľa okresov Košického kraja
Table 2. Volume of sanitary felling, and total felling volume in 2019 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 33 993 6 106 40 099 23,4 % 103 998 67 041 171 039
Košice 433 1 915 2 348 9,2 % 1 202 24 239 25 441
Košice-okolie 18 787 19 992 38 779 15,4 % 39 328 212 449 251 777
Michalovce 93 13 055 13 148 33,1 % 694 39 023 39 717
Rožňava 178 722 13 256 191 978 60,1 % 206 893 112 634 319 527
Sobrance 1 100 8 258 9 358 11,9 % 2 662 75 699 78 361
Spišská Nová Ves 61 244 1 732 62 976 62,9 % 77 035 23 071 100 106
Trebišov 476 9 374 9 850 24,2 % 844 39 801 40 645
Spolu 294 848 73 688 368 536 35,9 % 432 656 593 957 1 026 613

prognóza vývoja zdravotného stavu lesov v Košickom kraji 

Aj keď trend podielu náhodnej ťažby v regióne postupne klesá, nemožno v najbližších rokoch očaká-
vať výrazný pokles náhodných ťažieb. Vzhľadom na klimatické podmienky posledných rokov, ako aj 
plošné rozšírenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách, najmä v oblasti Gemera a Spiša očakávame, 
že v regióne bude najvýznamnejšie ovplyvňovať náhodné ťažby podkôrny hmyz. Následne rozpadajú-
ce sa porasty sa stávajú náchylnejšie na poškodzovanie abioticky pôsobiacich faktorov, najmä vetrom. 
Medzi najviac ohrozené oblasti patria oblasti Gemera a Spiša najmä LC Štítnik, Podsúľová, Nižná Sla-
ná, Dobšiná, Ľadová, Mlynky a Stará Voda, Spišská Nová Ves, Gelnica a pod. 
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zdravotný stav lesných drevín v roKu 2019
Andrej Kunca

Kunca, A.: Forest health by tree species in Slovakia in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 207–209.
Abstract: Norway spruce was the most damaged tree species in 2019. That year it was processed 4.2 mil. m3 

of Norway spruce that is by 0.6 mil. m3  less than in 2018, 0.32 mil. m3  of pine (by 0.05 mil. m3  more than in 
2018) and the third most damaged tree species was European beech of which 0.26 mil. m3  was processed in 
sanitary felling (by 0.06 mil. m3  less than in 2018). Norway spruce covers 23.4% of forests in Slovakia, howe-
ver, its share on sanitary felling was 82.2%. On the other side, European beech covers 33.2% of forests, but 
its share on sanitary felling was only 5.2%.

Key words: sanitary felling; tree species; pest agents; spruce; European beech

V roku 2019 náhodnou vykonanou ťažbou sa spracovalo z jednotlivých drevín najviac smreka 
4,2 mil. m3 (o 0,6 mil. m3 menej ako v roku 2018), borovice 0,32 mil. m3 (o 0,05 mil. m3 viac ako v roku 
2018) a buka lesného 0,26 mil. m3 (o 0,06 mil. m3 menej). Jedľa biela a ostatné dreviny boli poškodzo-
vané na úrovni 119 tis., resp. 116 tis. m3.

Buk a smrek sú najrozšírenejšími drevinami na Slovensku a preto ich najväčší podiel na náhod-
ných ťažbách je logický. Avšak zastúpenie smreka v lesoch na Slovensku je 23,4 %, podiel na náhod-
ných vykonaných ťažbách však až 82,2 %. Zastúpenie buka je približne 33,2 % a podiel na náhodných 
ťažbách 5,2 %. Zastúpenie borovíc je 7,1 % a ich podiel na náhodných vykonaných ťažbách 6,4 %. 

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej vykonanej ťažby podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Table 1. Sanitary felling by main groups of pest agents.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba
[m3] [%]

Abiotické činitele 1 432 545 27,8
Podkôrny a drevokazný hmyz 3 499 294 67,9
Patogénne huby 181 104 3,5
Rôzne biotické činitele 19 933 0,4
Antropogénne činitele 20 674 0,4
Spolu 5 153 550 100,0

Obrázok 1. Štruktúra náhodnej ťažby všetkých drevín spolu podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Figure 1. Sanitary felling by main groups of pest agents.
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Tabuľka 2. Štruktúra náhodnej vykonanej ťažby podľa vybraných drevín v roku 2019
Table 2. Sanitary felling by main tree species in 2019.

Dreviny Náhodná vykonaná ťažba
[m3] [%]

Smrek 4 237 275 82,2
Buk 266 297 5,2
Dub 87 025 1,7
Borovica 327 348 6,4
Jedľa 119 036 2,3
Ostatné dreviny 116 569 2,3
Spolu 5 153 550 100,0

Obrázok 2. Štruktúra náhodnej ťažby podľa vybraných drevín v roku 2019
Figure 2. Sanitary felling by main tree species in 2019.

prognóza vývoja zdravotného stavu lesných drevín 

Predpokladáme, že v roku 2020 bude najviac poškodzovanou drevinou smrek a to výraznejšie podkôr-
nym hmyzom (predovšetkým lykožrútom smrekovým) ako abiotickými činiteľmi. Málo výrazný vplyv 
podpňoviek a koreňovky vrstevnatej sa bude udržiavať stále na rovnakej úrovni škodlivosti, resp. ich 
škodlivosť v dôsledku klimatickej zmeny bude ešte narastať. Takto to bude aj v nasledujúcich rokoch 
do roku asi 2022.

Borovice na Záhorí v posledných 5 rokoch chradnú, aj keď v rokoch 2018 a 2019 sa vykonali ná-
hodné ťažby vo veľkých objemoch a borovicové porasty sa značne ozdravili. Premnožuje sa tam však 
podkôrny hmyz, ale aj tracheomykózne huby a na zlom zdravotnom stave sa podieľa aj piesčitá pôda 
chudobná na živiny, ktoré sa do pôdy naspäť zvyčajne v žiadnej podobe nevracajú. V ostatných čas-
tiach Slovenska sa môže vplyv sucha prejaviť zvýšenou náchylnosťou borovíc na hubové patogény, 
ako to bolo v rokoch 2011 – 2013, keď boli borovice výrazne napádané hubou Cenangium ferrugino-
sum v oblasti Partizánskeho a Krupiny. 

Chradnutie jedle je pomiestne ale takmer na celom Slovensku (napr. Pukanec) a jednoznačný 
škodca sa tam neprejavuje. Predpokladáme, že práve kvôli nejasnej príčine nebude realizovaný ani 
program prevencie pred poškodením jedle a preto bude chradnutie jedle pretrvávať, resp. môže aj na-
rastať.

U bukov sa môže vo zvýšenej miere prejavovať spála kôry, ako dôsledok odkrytia porastových stien 
po vetrovej kalamite Žofia z 2014. Taktiež sa vo zvýšenej miere môžu prejavovať hniloby kmeňov spô-
sobované práchnovcom kopytovitým Fomes fomentarius, ktorému vstupnú bránu infekcie vytvoril vie-
tor polámaním vetiev v korune stromov v roku 2014. Miestami sa vyskytuje lykožrút bukový Taphro-
rychus bicolor, ktorý sa premnožuje na ponechaných zvyškoch po ťažbe resp. po vetrových alebo sne-
hových kalamitách. Je treba zdôrazniť, že hygiena porastov listnatých drevín má podobný význam ako 
hygiena porastov v ihličnatých drevinách.

V roku 2020 a 2021 očakávame premnoženie mníšky veľkohlavej v dubinách stredného a východ-
ného Slovenska. V prípade sucha sa však v najbližších rokoch môžu prejaviť tracheomykózy a na takto 
oslabených stromoch sa môže premnožiť podkôrnik dubový, resp. krasoň dvojškvrnný Agrilus bigut-
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tatus. Situácia z 80. rokov 20. storočia by sa raz mohla aj zopakovať, keďže všetky činitele (Ophiosto-
ma sp., Scolytus intricatus, klimatické extrémy) sú v porastoch stále prítomné. Taktiež významnú úlo-
hu môže v prípade vlhkej jari 2020 zohrať entomopatogénna huba Entomophaga maimaiga, ktorá na-
páda len mníšku veľkohlavú a môže jej početnosť významne znížiť.

Z ostatných drevín najväčšie problémy so zdravotným stavom očakávame u jaseňa štíhleho Fraxi-
nus excelsior. Drevina je v Európe napádaná hubou Chalara fraxinea (tel. Hymenoscyphus fraxineus 
čiašočka jaseňová) už od roku 1992 v oblasti severovýchodného Poľska. Na Slovensku sme poškode-
nie jaseňov zaznamenali v roku 2004. Odvtedy je ochorenie rozšírené po celom Slovensku, a v rámci 
Európy je huba už aj na britských ostrovoch a takmer v celom Francúzsku. Na Pyrenejskom polostro-
ve ešte nie je, a chýba aj na Peloponézskom polostrove.

V nasledujúcich rokoch očakávame stále viac prípadov poškodenia javora horského a mliečneho 
hubou Cryptostroma corticale. Zatiaľ sú známe lokality výskytu pri Trstíne (2017), Veľatoch (2017) 
a v Trenčíne (2018). 

Obrázok 3. Vývoj spracovanej náhodnej ťažby všetkých drevín spolu
Figure 3. Sanitary felling of all tree species.
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Abstract: In 2019, spruce was the most damaged species, 4.3 mil. m3 of spruces were harvested (year 2018 – 
4.8 mil. m3). The biggest problems in spruce stands were caused by bark beetle (3.2 million m3). In the win-
ter of 2018/2019, snow damaged younger spruce stands in northwest part (63 thous. m3 in state forests). 
The situation in spruce stands is still critical. In 2020, we expect a slight improvement in the health of spru-
ce stands.
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Smrek bol v roku 2019 opäť najviac poškodzovanou drevinou na Slovensku, v roku 2019 bolo spra-
covaných náhodnou ťažbou 4,3 mil. m3 smrekového dreva (rok 2018 – 4,8 mil. m3) (obr. 7). Najväč-
šie problémy v smrečinách spôsoboval podkôrny a drevokazný hmyz (3,2 mil. m3) a abiotické činitele 
(863 tis. m3), z toho najviac vietor (tab. 1). Sneh poškodil v zime 2018/2019 mladšie porasty na Ora-
ve, najviac v okolí Zákamenného. Len v OZ Námestovo poškodil 63 tis. m3, na poškodených smre-
koch (obr. 4, 6) sa neočakávane premnožil lykožrút smrečinový (Ips amitinus) (obr. 1). Patogénne 
huby (128 tis. m3), najmä podpňovka spôsobujú posledné roky veľké problémy nielen v severozápad-
nej časti krajiny ale aj v oblasti Liptova a Spiša (obr. 2). Pri ich aktivizácií výrazne napomáha sucho 
posledných rokov.

Obrázok 1. Materské chodby lykožrúty smrečinového (Ips amitinus)
Figure 1. Maternal tunnels in gallery of Ips amitinus.

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby smreka podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Table 1. Structure of incidental felling of spruce timber by main groups of harmful factors in 2019.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba
[m3] [%]

Abiotické činitele 863 233 20,4
Podkôrny a drevokazný hmyz 3 234 774 76,3
Patogénne huby 127 901 3,0
Rôzne biotické činitele 4 747 0,1
Antropogénne činitele 6 620 0,2
Spolu 4 237 275 100,0
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Ročný objem dreva napadnutého podkôrnym hmyzom poklesol približne o 10 %. Problémom zo-
stáva roztrúsená kalamita, ktorá často krát uchádza pozornosti prevádzky a jej spracovanie (asanácia) 
je z ekonomického pohľadu menej rentabilné alebo stratové. Kalamitami lykožrúta smrekového sú po-
stihované aj posledné lokality, ktoré boli donedávna zdravé. 

Stále zostávajú veľmi problematické smrečiny v chránených územiach s 5. stupňom ochrany, navr-
hované hluchánie biotopy a porasty v ich okolí. Snahou ochrany prírody je bezzásahové územia zväč-
šovať alebo zvyšovať ich počet. Obhospodarovateľom lesov v okolí týchto území vznikajú škody. Dl-
hodobým problémom sú oslabené porasty typické žltnutím, ktoré sú atakované podpňovkou (Kysu-
ce, Orava, Spiš) (obr. 5). 

Obrázok 6. Štruktúra náhodnej ťažby smreka podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Figure 6. Structure of incidental felling of spruce timber by main groups of harmful factors in 2019.

Obrázok 2. Smrek poškodený podpňovkou (syrrócia)
Figure 2. Spruce damaged by Armillaria sp.

Obrázok 3. Najpočetnejším druhom v snehom poškodených 
porastoch je lykožrút lesklý, požerky s kuklami pripravené 
na zimovanie
Figure 3. The most abundant species in stands damaged by 
snow is Pityogenes chalcographus.

Obrázok 4. Smreky v mladinách sneh prehol, ale nezlomil 
Figure 4. Spruce damaged by snow.

Obrázok 5. Mladé porasty oslabené žltnutím pod Babiou 
horou 
Figure 5. Young spruce stand with yellow crowns in higher 
altutude.
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Obrázok 7. Vývoj spracovanej náhodnej ťažby smreka obyčajného
Figure 7. The volume of incidental felling of spruce timber.

prognóza vývoja zdravotného stavu smrečín

Aj keď došlo v poslednom roku k zníženiu náhodných ťažieb v smrečinách, situácia je stále kalamit-
ná a kritická. V roku 2020 očakávame aj napriek prichádzajúcej ekonomickej kríze mierne zlepšenie. 
Je to z toho dôvodu, že sa nachádzame už za kulmináciou gradácie lykožrúta smrekového, ktorá bola 
v roku 2018. Počasie na začiatku vegetačnej sezóny 2020 je taktiež priaznivé. Podpňovka bude aj na-
ďalej silným patogénom v severozápadných častiach Slovenska. Situáciu komplikuje aj presýtený trh 
so smrekovým drevom a jeho nízka cena. Historické najväčšie kalamity podkôrneho hmyzu v smreči-
nách sa vyskytujú v celej strednej a západnej Európe. Včasné, rýchle a dôsledné spracovanie a asanácia 
smrekového dreva naleteného podkôrnym hmyzom bude kľúčovým faktorom na zabránení premno-
ženia podkôrneho hmyzu v smrečinách. 

poďakovanie

Práca vznikla vďaka finančnej podpore projektov APVV-19-0116 a APVV-19-0119 financovaných agentúrou 
APVV a vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) pre projekt č. 313011X531 
„Rozvoj biologicky a biotechnicky orientovaných systémov ochrany lesov pred domácimi a nepôvodnými (invázny-
mi) organizmami“.

Adresa:

Ing. Jozef Vakula, PhD.
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesnícka ochranárska služba, 
Lesnícka 11, SK – 969 23 Banská Štiavnica
e-mail: jozef.vakula@nlcsk.org



zDRAVOtNý StAV BUčíN V ROKU 2019 
Slavomír Rell

Rell, S.: Forest health of European beech stands in Slovakia in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 213–
214.
Abstract: In 2019, after the spruce, beech was the second most damaged tree species in Slovakia (266 thou-
sand m3), of which abiotic factors represent 245,5 thousand m3. Extreme summer temperatures can be 
a threat in 2020, mostly in forest stand edges.
Key words: beech; sanitary felling; harmful agents

Buk bol v roku 2019, po smreku, druhou najviac poškodzovanou drevinou na Slovensku. Náhodnou 
ťažbou bolo spracovaných 266 tis. m3 drevnej hmoty, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje 
mierne zníženie (324 tis. m3). Najvyššou mierou sa na náhodnej ťažbe podieľali abiotické škodlivé či-
nitele 245,5 tis. m3 a z nich najmä vietor. Potogénne huby mali rovnaký podiel na náhodných ťažbách, 
ako predchádzajúci rok (10,8 tis m3).

Obrázok 1. Štruktúra náhodnej ťažby buka lesného podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Figure 1. Structure of incidental felling of beech timber by main groups of harmful factors in 2019.

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby buka lesného podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019

Table 1. The volume of incidental felling of beech timber in 2019 by main groups of harmful factors.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba
[m3] [%]

Abiotické činitele 245 575 92,2
Podkôrny a drevokazný hmyz 5 477 2,1
Patogénne huby 10 853 4,1
Rôzne biotické činitele 2 652 1,0
Antropogénne činitele 1 740 0,7
Spolu 266 297 100,0
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Obrázok 2. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby buka lesného
Figure 2. The volume of incidental felling of beech timber.

prognóza vývoja zdravotného stavu bučín

V nasledujúcom roku môžeme očakávať podobný zdravotný stav bučín. Hrozbou môžu byť extrémne 
letné teploty. Problémy môžu nastať hlavne pri silnejších presvetľovacích zásahoch. Preto odporúča-
me voliť miernejší prístup, aby nevznikali náhle odkryté porastové steny, kedy buk trpí prehrievaním 
až úpalom kôry. Vzhľadom na trend zvyšujúcej sa teploty, môžeme očakávať hrozbu hubových ocho-
rení.
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Juraj Galko

Galko, J.: Forest health of Oak stands in Slovakia in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 215–218.
Abstract: The amount of icidental felling of oak wood in Slovakia in 2019 was 87 thousand m3. Abiotic 
harmful agents damaged 65.8 thousand m3 of the total amount of icidental felling in oak stands. Bark and 
wood-boring beetles represent a volume of 8.9 thousand m3. The expected gradation of the gypsy moth (Ly-
mantria dispar) was suppressed by the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga. 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 measure of forest protection.
Key words: oak; damage; felling; pest

Celková náhodná ťažba dubov na Slovensku v roku 2019 predstavuje 87 tis. m3 hmoty (tab. 1, obr. 
1), čo je porovnateľné s predchádzajúcimi dvomi rokmi (90,5 tis. m3, resp. 78,4 tis. m3). Za posledné 
3 roky je to výrazne menej ako v rokoch 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). 

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby dubov podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Table 1. Structure of incidental felling of oak timber by main groups of harmful factors in 2019

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba
[m3] [%]

Abiotické činitele 65 805 75,6
Podkôrny a drevokazný hmyz 8 953 10,3
Patogénne huby 9 210 10,6
Rôzne biotické činitele 625 0,7
Antropogénne činitele 2 432 2,8
Spolu 87 025 100,0

Obrázok 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby dubov v roku 2019 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov
Figure 1. The volume of incidental felling of oak timber in 2019 by main groups of harmful factors.

Abiotické škodlivé činitele spôsobili v roku 2019 naďalej dominantné poškodenie dubových poras-
tov v rámci Slovenska, keď z celkového množstva náhodnej ťažby poškodili 65,8 tis. m3 (tab. 1, obr. 1), 
čo ja takmer rovnaká hmota ako v predošlom roku (65,5 tis. m3). Oproti rokom predtým, čo do objemu 
je to však výrazný pokles. Z tejto skupiny škodlivých činiteľov poškodil dubové porasty najmä vietor.
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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 2019 bolo zaznamenané 
poškodenie podkôrnym a drevokazným hmyzom v množstve 8,9 tis. m3 (tab. 1, obr. 1). V predošlom 
roku to bolo 10,7 tis. m3. Za posledné dva roky je to výrazný nárast 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. Zo skupi-
ny podkôrnych a drevokazných škodcov jednoznačne dominuje podkôrnik dubový (Scolytus intrica-
tus). Tento škodca sa dokázal už v minulosti významne premnožiť a stále predstavuje potenciálne rizi-
ko premnoženia najmä v suchých rokoch. Zdôrazňujeme, že v dubových porastoch je treba po ťažbo-
vom zásahu vykonať dôslednú porastovú hygienu. Ďalej LOS pozoruje v posledných rokoch aj na vý-
raznú aktivizáciu inak úplne sekundárnych druhov fuzáčov rodu Rhagium.

Patogénne huby poškodili v roku 2019 spolu 9,2 tis. m3 (tab. 1, obr. 1), čo je mierny pokles opro-
ti predošlému roku (11,1 tis. m3). V tejto skupine škodcov prevláda poškodenie tracheomykózami 
a podpňovkou.

Rôzne biotické škodlivé činitele poškodili celkom 625 m3 a antropogénne činitele celkom 2 432 m3 
dubovej hmoty, čo sú veľmi podobné hodnoty ako v predošlom roku (771 m3, resp. 2 410 m3).

prognóza vývoja zdravotného stavu dubín

V posledných suchých rokoch sa začali v rôznych častiach Slovenska objavovať jednotlivo až skupino-
vite uschýnajúce duby. V týchto, ale aj iných oblastiach s dlhotrvajúcim suchom, treba do budúcna ve-
novať zvýšenú pozornosť, nakoľko na týchto stromoch sa množí veľké spektrum podkôrneho a drevo-
kazného hmyzu. 

Najväčšie škody v ostatných rokoch spôsobil najmä vietor. Momentálne nedochádza k hromad-
nému hynutiu celých komplexov dubových porastov, ale len pomiestnemu hynutiu jednotlivých stro-
mov alebo malých skupín z rôznych príčin. V roku 2019 začalo očakávané premnoženie mníšky veľko-
hlavej, ktorá je najvýznamnejším listožravým škodcom v dubinách vôbec (obr. 2). Je potrebné si vší-
mať vznikajúce znášky (hubky) na kmeňoch dubov a dostatočne včas hlásiť na LOS ich zvýšený vý-
skyt. Avšak vďaka vlhkému a daždivému počasiu v máji 2019 došlo k premnoženiu entomopatogénnej 
huby Entomophaga maimaiga, ktorá takmer celú začínajúcu gradáciu výrazne utlmila. V posledných 
rokoch sa 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.

Obrázok 2. Holožer mníšky veľkohlavej v blízkosti obce Šenkvice
Figure 2. Strongly infested oak stand by gypsy moth near the village Šenkvice.
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Huby z rodu Phytophthora môžu v budúcnosti spôsobiť lokálne odumieranie dubov zaznamenané 
už v iných krajinách Európy. Lokálne hynutia dubín boli v posledných rokoch zaznamenané aj vply-
vom podpňovky Armillaria spp.

Dub má momentálne najvyššiu cenu za kvalitné sortimenty, zároveň je to drevina, na ktorej môže 
škodiť najväčšie spektrum drevokazných druhov hmyzu. Preto LOS upozorňuje na preventívne ošet-
renie cenných výrezov, resp. dražby dreva vykonávať mimo výskytu týchto druhov.

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 (obr. 3). Dlhodobo oslabujú duby, 
znižujú prírastok a husto napadnuté jedince postupne odumierajú. LOS vykonáva výskum v tejto ob-
lasti.

Obrázok 3. Kríky imelovca európskeho v korunách dubov
Figure 3. Shrubs of yellow mistetoe in oak canopy.

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.

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.

Obrázok 4. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby dubov 
Figure 4. The volume of incidental felling of oak timber.
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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 2019, the volume of accidental felling in pine 
stands newly increased. The total amount of 327,348 m3 of pine wood was processed in Slovakia, which re-
presents an increase of 57 thousand m3 compared to the previous year. Wood-destroying insects and abio-
tic 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 225,770 m3 were processed in 2019. This is 64.7 thousand m3 more than 
in 2018. The amount of pinewood damaged by abiotic harmful agents in 2019 was 96,655 m3 (a decrease of 
6 thousand m3).
Key words: pine stands; wood-destroying insects; bark beetles; abiotic harmful agent

Zdravotný stav borovicových porastov sa po roku 2011 neustále zhoršuje, na čo poukazuje stúpaj-
úci trend náhodných ťažieb (obr. 1). V oblasti Záhoria môžeme hovoriť o kalamitnom stave, pričom 
príznaky odumierania zaznamenávame aj v oblastiach Zlatých Moraviec, Trenčína, Rožňavy Spi-
ša a pod. Chradnutie borovicových porastov v oblasti Záhoria, je podmienené klimatickými faktor-
mi a následným premnožením podkôrneho hmyzu, druhov poškodzujúcich asimilačné orgány, ako aj 
hubových patogénov. Nepriaznivá situácia je aj v iných oblastiach kde dochádza k nárastu odumiera-
nia. Po posledných troch suchých rokoch dochádza opätovne aj k chradnutiu a odumieraniu porastov 
so zastúpením borovice čiernej v dôsledku fyziologického oslabenia a následného napadnutia hubami 
Dothistroma sp., alebo Sphaeropsis sapinea, ktoré poškodzujú najmä konce výhonov, spôsobujú pre-
sychanie vetiev, ako aj celých borovíc.

Obrázok 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby borovíc v roku 2019 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov
Figure 1. The volume of incidental felling of pine timber in 2019 by main groups of harmful factors
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V roku 2019 došlo v borovicových porastoch k opätovnému nárastu objemu náhodných ťažieb 
(obr. 2). Na Slovensku bolo spracovaných 327 348 m3, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom pred-
stavuje nárast o 57 tis. m3 (obr. 1). Najvýznamnejšou mierou sa na tomto objeme podieľal podkôrny 
a drevokazný hmyz a abioticky pôsobiace škodlivé činitele. 

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

Každoročne dochádza k nárastu napadnutého borovicového dreva podkôrnym a drevokaz-
ným hmyzom. Celkove následkom napadnutia touto skupinou bolo v roku 2019 spracovaných až 
225 770 m3, čo je o 64,7 tis. m3 viac ako v predchádzajúcom roku. Následkom pôsobenia abiotických 
škodlivých činiteľov bolo v roku 2019 spracovaných 96 655 m3 (pokles o 6 tis m3). Medzi najvýznam-
nejšie druhy podkôrnikov patria: lykožrút vrcholcový (Ips acuminatus), lykožrút borovicový (Ips sex-
dentatus), alebo druhy rodu Tomicus spp. (lykokaz borinový a lykokaz borovicový). Tak ako v pred-
chádzajúcich rokoch aj v minulom roku dochádza k poklesu náhodných ťažieb pôsobením hubo-
vých patogénov. Pokiaľ ešte v roku 2014 bolo vyťažených takmer 11 tis. m3 dreva napadnutého pato-
génnymi hubami, v roku 2019 predstavoval objem náhodnej vykonanej ťažby 2 402 tis. m3 (nárast o
600 m3). Následkom pôsobenia antropogénnych činiteľov bolo spracovaných 1 908 tis. m3 hmoty (po-
kles o 900 m3). 

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby borovíc podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Table 1. Structure of incidental felling of pine timber by main groups of harmful factors in 2019.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba
[m3] [%]

Abiotické činitele 96 655 29,5
Podkôrny a drevokazný hmyz 225 770 69,0
Patogénne huby 2 402 0,7
Rôzne biotické činitele 613 0,2
Antropogénne činitele 1 908 0,6
Spolu 327 348 100,0

prognóza vývoja zdravotného stavu borín

Zdravotný stav borovicových porastov sa poslednom decéniu neustále zhoršuje. Príznaky odumiera-
nie zaznamenávame nielen v oblasti Záhoria ale prakticky na celom území Slovenska. V roku 2019 sa 
zaznamenali prvé ohniská napadnutia podkôrnym hmyzom aj v oblasti Spiša. Chradnutie borovico-
vých porastov v oblasti Záhoria je podmienené klimatickými faktormi a následným premnožením na-
jmä podkôrneho hmyzu. Nepriaznivá situácia je nielen v oblasti Záhoria, ale aj v iných oblastiach kde 
dochádza k nárastu odumierania. Po posledných troch suchých rokoch dochádza k nárastu príznakov 
chradnutia a odumierania porastov so zastúpením borovice čiernej v dôsledku fyziologického oslabe-
nia a následného napadnutia hubami Dothistroma sp., alebo Sphaeropsis sapinea a Cenangium ferru-
ginosum, ktoré poškodzujú najmä konce výhonov, presychanie vetiev, ako aj celých borovíc. Vzhľadom 
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na doterajší priebeh počasia predpokladáme, že aj 2020 dôjde k opätovnému nárastu objemu náhod-
ných ťažieb na borovici, najmä z dôvodu nárastu populačnej hustoty podkôrnikov. 
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zdravotný stav jedlín v roKu 2019 
Andrej Gubka • Marcel Dubec

Gubka, A., Dubec, M.: Forest health of Fir stands in Slovakia in 2019. APOL, 2020, vol. 1, no. 2,
p. 222–223.
Abstract: Fir forests were in 2019 mostly affected by windstorms and snow calamities. Total volume of firs 
damaged by abiotic factors were 82 266 m3. Second most important factors were bark and woodborring in-
sects (12 828 m3), followed by other biotic pests (9 023 m3), fungi pathogens (8 881 m3) and anthropogenic 
factors (6 038 m3). 
Key words: fir; abiotic factors; bark beetles; fungi

zhodnotenie zdravotného stavu jedľových porastov v roku 2019

Po troch rokoch, kedy bol objem náhodných ťažieb v jedľových porastoch viac-menej stabilný, 
sme v roku 2019 zaznamenali náhodnú ťažbu v objeme 119 036 m3 čo je nárast oproti roku 2018
(101 tis m3). Hlavným dôvodom nárastu je zvýšený objem škôd spôsobený abiotickými škodlivými 
činiteľmi. Tie sú v jedľových porastoch dlhodobo najvýznamnejším škodlivým činiteľom s objemom 
82 266 m3. Oproti roku 2018 stúplo poškodenie podkôrnym a drevokazným hmyzom. Významné ško-
dy pripisujeme smoliarovi jedľovému (Pissodes piceae), ktorého lokálne premnoženia na Slovensku 
pozorujeme už dlhšiu dobu. Približne na úrovni predchádzajúceho roku sme zaznamenali aj poškode-
nie inými biotickými činiteľmi (9 023 m3). Ide najmä o druhy hmyzu a húb, ktoré nie sú samostatne 
vedené v lesnej hospodárskej evidencii, alebo nebola pripísaná dominancia konkrétnemu škodcovi. 
Do tejto kategórie zahŕňame aj škody spôsobené zverou. Len o niečo menej významné sú škody spôso-
bené hubovými patogénmi. Najčastejšie sme zaznamenávali škody spôsobované podpňovkou (Armil-
laria spp.). Oproti roku 2018 (9 900 m3) boli však škody spôsobené hubovými patogénmi v roku 2019 
menšie (8 881 m3). Najmenšie škody v roku 2019 boli spôsobené antropogénnymi škodlivými činiteľ-
mi. Oproti roku 2018 sme v tejto kategórii zaznamenali pokles o viac ako 2 000 m3.

Obrázok 1. Objem vykonanej náhodnej ťažby jedle v roku 2019 podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov
Figure 1. Volume of accidental fir felling in 2019 by main groups of harmful factors.
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Obrázok 2. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby jedle
Figure 2. Development of the volume of accidental fir felling.

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 2019.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba
[m3] [%]

Abiotické činitele 82 266 69,1
Podkôrny a drevokazný hmyz 12 828 10,8
Patogénne huby 8 881 7,5
Rôzne biotické činitele 9 023 7,6
Antropogénne činitele 6 038 5,1
Spolu 119 036 100,0

prognóza vývoja zdravotného stavu jedľových porastov

Dlhodobo najvýznamnejší vplyv na jedľové porasty majú abiotické škodlivé činitele, najmä vietor 
a sneh. Predpokladáme, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. V závislosti od po-
časia očakávame aj v roku 2020 lokálne premnoženie podkôrneho hmyzu a následné škody v lesných 
porastoch. Najmä mladé jedľové porasty sú a aj budú významne poškodzované zverou. Tieto škody sa 
však nevykazujú v m3, preto nie sú uvedené v predchádzajúcich tabuľkách. Veľkým otáznikom je bu-
dúci vplyv nepôvodných druhov škodlivých organizmov, pre ktoré sa vplyvom klimatických zmien vy-
tvárajú na našom území vhodné podmienky. 
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zdravotný stav ostatných drevín v roKu 2019 
Michal Lalík

Lalík, M.: Forest health of less common forest tree species stands in Slovakia in 2019. APOL, 2020, vol. 
1, no. 2, p. 224–225.
Abstract: This article is an overview forest health of less common forest tree species stands in Slovakia in 
2019.
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 2019 bolo spracovaných 116 tis. m3 kalamitnej hmoty
(o 6 tis. m3 viac ako v roku 2018). Až 68 % podiel pripadá na abiotické činitele. Z biotických škodlivých 
činiteľov sú najvýznamnejšie hubové patogény (22 tis. m3) a podkôrny hmyz (11 tis. m3). Celkovo bolo 
z dôvodu napadnutia biotickými škodlivými činiteľmi spracovaných 35 tis. m3. K najvýznamnejším 
biotickým škodlivým činiteľom patrí huba Chalara fraxinea na jaseni. Značné poškodenie spôsobu-
jú aj antropogénne škodlivé činitele. V roku 2018 bolo takto poškodených a spracovaných 1,9 tis. m3. 

Obrázok 1. Štruktúra náhodnej ťažby ostatných drvín podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Figure 1. Structure of sanitary felling of other woody plants, according to the main groups of harmful factorst in 2019.

Tabuľka 1. Štruktúra náhodnej ťažby ostatných drevín podľa hlavných skupín škodlivých činiteľov v roku 2019
Table 1. Structure of sanitary felling of other woody plants, according to the main groups of harmful factorst in 2019.

Skupiny škodlivých činiteľov Náhodná vykonaná ťažba
[m3] [%]

Abiotické činitele 79 011 67,8
Podkôrny a drevokazný hmyz 11 492 9,9
Patogénne huby 21 857 18,8
Rôzne biotické činitele 2 273 1,9
Antropogénne činitele 1 936 1,7
Spolu 116 569 100,0
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Obrázok 2. Vývoj objemu vykonanej náhodnej ťažby ostatných drevín 
Figure 2. Development of the sanitary felling of other woody plants.

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 
drevín poškodzovaných najmä vetrom a snehom. Očakáva sa zvýšenie škôd suchom. 
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zHODNOtENiE pOUŽitiA pRípRAVKOV NA OCHRANU 
lesa v roKu 2019

Andrej Kunca

Kunca, A.: Analysis of the plant protection products usage in Slovak forests in 2019. APOL, 2020, vol. 
1, no. 2, p. 226–229.
Abstract: The usage of plant protection products in forestry was in 2019 at the level of 2018 and few previ-
ous years. No products were applied by aircrafts, insecticides were used mostly against bark beetles in forest 
plants, fungicides mostly in forest nurseries. As there is a strong public activity to reduce the usage of pes-
ticides mainly due to increasing areas protected forests, we expect decreasing these products in following 
years.
Key words: pesticides; insecticides; biological control; forest nurseries

V roku 2019 nebol aplikovaný žiaden prípravok letecky. Všetky aplikácie boli vykonané pozemne. 
Spotreba autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín sa týkala aplikácie v lesných porastoch 

najmä insekticídov, herbicídov, vo výsadbách a mladinách repelentov proti zveri a v lesných škôlkach 
fungicídov a rodenticídov. Z pomocných prípravkov na ochranu rastlín sa v lesníctve aplikovali najmä 
feromóny proti podkôrnym druhov hmyzu, zmáčadlá, lepidlá a farbivá. 

Tabuľka 1. Porovnanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov použitých v lesoch v roku 2019 
s priemerom z rokov 1993 – 2014 (22 rokov)
Table 1. Pesticides usage in 2019 and in comparison to average annual usage calculated from 22 previous years.

Spotreba prípravkov Insekticídy Herbicídy Fungicídy Repelenty 
[kg]

Rodenticídy 
[kg resp. l]

Feromóny 
[ks][kg, resp. l]

Priemerná ročná spotreba za roky 1993 – 2014 (22 rokov) 11 544 12 492 1 922 148 883 342 64 618

2019 Absolútna spotreba 5 433 3 333 88 171 152 1 45 509
Relatívna miera spotreby k dlhodobému priemeru [%] 47,0 26,7 4,6 115,0 0,3 70,4

Tabuľka 2. Podiel spotreby prípravkov na ochranu rastlín použitých v lesoch v rokoch 2006 až 2018 na celkovej spotrebe 
(poľnohospodárstvo a lesníctvo)
Table 2. Proportion of certain pesticide groups annual usage in forestry on the total annual usage in agriculture and forestry 
together calclated for years 2006–2018.

Rok Insekticídy Herbicídy Fungicídy Rodenticídy
%

2006 8,62 0,46 0,23 0,06
2007 17,60 0,50 0,27 0,07
2008 3,48 0,55 0,22 0,06
2009 1,15 0,19 0,23 0,03
2010 0,64 0,27 0,11 0,05
2011 2,72 0,37 0,25 0,06
2012 0,45 0,29 0,15 0,07
2013 0,27 0,14 0,00 0,01
2014 1,18 0,24 0,15 0,01
2015 1,76 0,34 0,26 0,01
2016 3,86 0,21 0,17 0,01
2017 1,27 0,08 0,06 0,00
2018 0,80 0,05 0,00 0,00
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prognóza vývoja používania prípravkov na ochranu lesa 

Vzhľadom na extrémne premnoženie podkôrneho hmyzu očakávame zvýšenie spotreby insekticídov 
a feromónov. Vzhľadom na škody zverou sa dá očakávať zvýšenie spotreby aj repelentov proti zveri. 

Obrázok 1. Vývoj spotreby insekticídov a porovnanie s dlhodobým priemerom spotreby
Figure 1. Insecticides usage from 1993 to 2019.

Obrázok 2. Vývoj spotreby herbicídov a porovnanie s dlhodobým priemerom spotreby
Figure 2. Herbicides usage from 1993 to 2019.

Obrázok 3. Vývoj spotreby fungicídov a porovnanie s dlhodobým priemerom spotreby
Figure 3. Fungicides usage from 1993 to 2019.
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Obrázok 4. Vývoj spotreby repelentov a porovnanie s dlhodobým priemerom spotreby
Figure 4. Repelents usage from 1993 to 2019.

Obrázok 5. Vývoj spotreby rodenticídov a porovnanie s dlhodobým priemerom spotreby
Figure 5. Rodenticides usage from 1993 to 2019.

Obrázok 6. Vývoj spotreby feromónových odparníkov a porovnanie s dlhodobým priemerom spotreby
Figure 6. Pheromones usage from 1993 to 2019.
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esenciálne oleje a ich vplyv na podKôrny hmyz 
Silvia Hyblerová • Daniela Gruľová • Marek Barta

Hyblerová, S., Gruľová, D., Barta, M.: Effect of essential oils against bark beetles. APOL, 2020, vol. 1, 
no. 2, p. 230–237.
Abstract: Spruce Bark beetles (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), Ips typographus (IT), is considered 
the most destructive insect pest of spruce forests in the Palaearctic region. Essential oils (EOs) from aroma-
tic plants have been recognized as ecological alternatives to synthetic pesticides. The aim of our study was 
to test the insecticidal activity and repellent effects of six EOs (extracted from Origanum vulgare, Thymus 
vulgaris, Hyssopus officinalis, Mentha × piperita, Pimpinella anisum and Foeniculum vulgare) against IT. IT 
adults were exposed to different concentrations of EOs, and their effects were recorded 2–96 h post-treat-
ment. Significant differences in biological activity were observed, and the greatest insecticidal effect was de-
tected for O. vulgare, T. vulgaris, and P. anisum; but O. vulgare EO was significantly more toxic at all doses 
or exposure times. Repellency index (RI) varied among the EOs and depended on dose and exposure time. 
At doses of 0.077 – 0.219 µl/cm2, the RI increased until 4 – 6 h post-treatment; after that period, it decrea-
sed. Pimpinella anisum, O. vulgare, and T. vulgaris EOs showed significantly higher repellent effects compa-
red to F. vulgare and H. officinalis EOs. Mentha × piperita EOs exhibited neither repellent nor insecticidal ac-
tivity against IT. To our knowledge, this is the first time that EOs biological activity against IT was studied.
Key words: apiaceae; integrated pest management; Ips typographus; Lamiaceae; natural products 

výsledky a diskusia 

Analýzou GC–MS sme identifikovali 25 zlúčenín v EO O. vulgare, 20 v EO M. piperita, 19 v H. officina-
lis a 18 v EO P. anisum, T. vulgaris a F. vulgare, čo zodpovedá 99,2; 98,4; 96,8; 98,5; 99,6 a 99 percen-
tám celkového obsahu vyizolovaného oleja, v danom poradí. Chemický profil každého EO je charak-
terizovaný 2 – 3 dominantnými a niekoľkými menej významnými zložkami. Hlavné zložky EO najčas-
tejšie patria do troch chemických skupín: okysličené monoterpény, monoterpénové uhľovodíky a fe-
nolové zlúčeniny. Mentol (49,3 %), mentón (22,4 %) a limonén (9,4 %) dominoval v esenciálnom oleji 
M. × piperita; EO O. vulgare bol charakterizovaný hlavne karvacrolom (78,2 %), p–cyménom (4,4 %)
a γ–terpinénom (3,2 %); EO T. vulgaris obsahoval hlavne tymol (50,4 %), limonén (33,6 %) a fenacy-
lacetát (4,6%); EO H. officinalis bol charakterizovaný cis–pinocamphone (44,4%), izopinokamfón 
(25,2 %) a β–pinén (12,3 %); EO P. anisum obsahoval dve hlavné zložky anetolu (88,6 %) a estragolu 
(4,4 %); a EO F. vulgare väčšinou anetol (65,5 %), fenchón (20,2 %) a estragol (5,0 %). Chemický pro-
fil každého EO je podrobne popísaný v publikácii Mudrončeková et al. (2019). Napriek tomu, že účin-
ky EO boli testované proti mnohým druhom hmyzu, tieto experimenty sú prvou správou o insekticíd-
nej aktivite proti I. typographus. Bolo zistené, že by sa niektoré deriváty EO rastlín mohli použiť ako 
produkty vhodné na integrovanú ochranu proti škodcom, pretože sú charakterizované ako látky s níz-
kym alebo žiadnym škodlivým účinkom na necieľové organizmy a životné prostredie (Saroukolai et al. 
2010; Arnason et al. 1989; Schmutterer 1992; Isman 2000). Mnohé EO rastlín vykazujú akútnu toxi-
citu proti mnohým druhom hmyzu vďaka ich zložitým zmesiam monoterpenoidov a príbuzných feno-
lov (Wang et al. 2009; Isman 2000). EO rastlín použité v našich experimentoch sú bohaté na anetol, 
karvakrol, estragol, fenchón, mentol, mentón, limonén (Esen et al. 2007; Kordali et al. 2008; Gonza-
les – Coloma et al. 2013) a kvôli ich vysokej prchavosti majú často silné fumigantné účinky s insekti-
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cídnou a akaricídnou aktivitou (Ho et al. 1997; Chang & Ahn 2002; Szczepanik et al. 2018; Park et al. 
2017). 

Insekticídny účinok sa prejavil u všetkých EO s výnimkou M. piperita. EO mäty neusmrtil lykožrú-
ty v žiadnej sledovanej koncentrácii počas celej doby trvania pokusu. Pri ostatných olejoch sa miera 
úmrtnosti výrazne líšila v závislosti od typu EO, koncentrácie a času expozície. V kontrolnej pokusnej 
jednotke, počas celej doby trvania pokusu, všetky lykožrúty zostali živé a aktívne. Toxický účinok ole-
jov sa zvyšoval so zvyšujúcou koncentráciou, ale aj v závislosti od času. Najúčinnejší bol O. vulgare, 
P. anisum a T. vulgare. Pearsonova korelačná analýza potvrdila významnú pozitívnu koreláciu medzi 
kumulatívnou úmrtnosťou a dávkou EO (r = 0,975, p = 0,005 pre P. anisum, r = 0,963, p = 0,008 pre O. 
vulgare, r = 0,926, p = 0,024 pre F. vulgare; r = 0,972, p = 0,006 pre T. vulgaris; a r = 0,996, p = 0,005 
pre H. officinalis). Významné (p <0,05) rozdiely v mortalite IT boli zaznamenané aj medzi EO v rám-
ci rovnakého času expozície a letálnej dávky (obr. 1). Najvyšší insekticídny účinok sa zistil u troch EO, 
O. vulgare s celkovou úmrtnosťou 99 %, T. vulgaris (98 %) a P. anisum (78 %) na konci testu (po 96 ho-
dinách expozície) a dávkou 0,161 µl.cm−2. Esenciálny olej O. vulgare bol významne (p <0,05) toxickej-
ší takmer vo všetkých dávkach alebo časoch expozície. Esenciálne oleje F. vulgare a H. officinalis ne-
preukázali žiadnu alebo slabú toxicitu voči lykožrútom v závislosti od dávky a času expozície. Pri naj-
vyššej dávke (0,161 µl.cm−2) F. vulgare spôsobil maximálnu mortalitu 14 % a H. officinalis 27 % za 96 
hodín.

V prípade troch najúčinnejších EO, O. vulgare, T. vulgaris a P. anisum sme probitovou analýzou sta-
novili hodnoty letálnych koncentrácií (LC50, LC90) (tab. 1) a letálnych časov (LT50, LT90) (tab. 2) s 95 
% intervalom spoľahlivosti. Hodnoty letálnych dávok boli vypočítané pre časy expozície 72 a 96 hodín 
v prípade olejov P. anisum a T. vulgaris a v prípade oleja O. vulgare 48, 72, 96 hodín. Doba expozície 
24 alebo 48 hodín nebola zahrnutá do analýzy z dôvodu nízkej mortality. Z analyzovaných EO sa in-
sekticídny účinok zvyšoval v tomto poradí T. vulgaris < P. anisum < O. vulgare. Čas potrebný na zabitie
50 % dospelých lykožrútov závisel od typu a dávky EO. Vo všeobecnosti najrýchlejšie usmrtil chrobáky 
esenciálny olej O. vulgare potom P. anisum a nakoniec T. vulgaris. Hodnoty letálneho času (LT) EO O. 
vulgare sa pohybovali v rozmedzí 31,34 ± 1,46 h pre maximálnu dávku (0,161 µl.cm−2) a 64,03 ± 2,83 
h pre minimálnu dávku (0,017 µl.cm−2). Hodnoty LT neboli vyhodnocované pre dávky ≤ 0,043 µl.cm−2 
a ≤ 0,084 µl.cm−2 v prípade olejov P. anisum a T. vulgaris, taktiež z dôvodu nízkej mortality.

Repelentný účinok bol otestovaný so všetkými olejmi okrem mäty piepornej (tab. 3). Účelom 
pokusu bolo stanoviť citlivosť lykožrútov na jednotlivé ole-
je formou preferencie jednotlivých polovíc (ošetrenej/neo-
šetrenej) filtračného papiera (obr. 2a). Miera účinku sa me-
dzi EO líšila v závislosti od dávky a dobe expozície. Medzi 
EO (F(4,1495) = 13,28; p <0,001), dávkami (F(5,1494) = 121,62;
p <0,001) a dobami expozície (F(4,149) = 121,62; p <0,001) boli 
zistené významné rozdiely v % jednotlivcov odpudzovaných 
ošetrenými filtračnými papiermi; F(4,1495) = 13,16; p <0,001). 
Všeobecne sa index odpudzovania (RI) zvyšoval v priebehu pr-
vých 4 až 6 hodín po ošetrení a následne sa účinok nepretrži-
te znižoval až do konca biologického testu. Tento proces bol 

Obrázok 1. Priemerná % mortalita dospelých Ips typographus po ošetrení 
rôznymi dávkami rastlinných silíc (Pimpinella anisum, Origanum vulgare, 
Foeniculum vulgare, Thymus vulgaris a Hyssopus officinalis) v priebehu 24 – 
96 hodín. Stĺpce predstavujúce úmrtnosť a písmená nad stĺpcom znázorňujú 
signifikantné rozdiely medzi olejmi v rámci tej istej koncentrácie (P = 0,05; 
Tukey’s HSD test).
Figure 1. Mean % mortality of Ips typographus adults 24 – 96 h after treatment 
with different doses of plant essential oils (Pimpinella anisum, Origanum 
vulgare, Foeniculum vulgare, Thymus vulgaris and Hyssopus officinalis) in 
the contact toxicity bioassay; columns representing IT mortality labeled with 
different letters within the same EO dose are significantly different (p = 0.05; 
Tukey’s HSD test). 



232 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Hyblerová, S. et al. / APOL, 2020, 2, 230–237

pozorovaný hlavne pre EO P. anisum, O. vulgare a T. vulgaris a dávkach 0,0765 – 0,219 µl.cm−2.
Pri najvyššej dávke (0,286 µl.cm−2), EO P. anisum a na konci pokusu hladina RI mierne vzrástla (RI = 
78,1 % po 12 hodinách) alebo zostala takmer na konštantných hladinách 60 – 80 % počas testu v prí-
pade ostatných EO. Pri nízkych dávkach (≤ 0,013 µl.cm−2) sa nezistil žiadny repelentný účinok v prí-
pade EO H. officinalis a O. vulgare, alebo účinok dosiahol nízky RI a ten sa mal tendenciu zvyšovať 
s dávkou v prípade T. vulgaris a H. officinalis, no nebolo to pravidlom a záviselo od EO. Esenciálny olej 
Pimpinella anisum, O. vulgare a T. vulgaris vykazovali významne vyššie repelentné účinky (p <0,01) 
voči IT ako F. vulgare a H. officinalis.

Tabuľka 1. Priemerná letálna dávka (LD50 and LD90) z probitovej analýzy testujúca insekticídnu aktivitu esenciálnych olejov 
proti imágam lykožrúta smrekového po 48, 72 a 96 hodinách.
Table 1. Mean lethal concentrations (LC50 and LC90) from probit analyses testing insecticidal activity of essential oils against 
Ips typographus adults for 48, 72 or 96-h exposure times (te) to the oils.

Essential oils and their 
majority constituents te [h] LC50 ± SE* 95 % CI LC90 ± SE 95 % CI Slope ± SE p** χ2***

P. anisum Anethol 
(88,6 %)

72 7,11 ± 0,68 5,99 – 8,83 41,00 ± 10,60 26,94 – 77,99 0,73 ± 0,08 < 0,001 0,518
96 3,12 ± 0,17 2,79 – 3,46 8,32 ± 0,68 7,31 – 10,07 1,28 ± 0,09 < 0,001 0,402

O. vulgare Carvacol 
(78,2 %)

48 5,30 ± 0,68 4,17 – 7,09 79,59 ± 37,20 39,00 – 289,37 0,47 ± 0,07 < 0,001 0,307
72 1,18 ± 0,19 0,79 – 1,55 9,50 ± 1,64 7,14 – 14,57 0,61 ± 0,08 < 0,001 0,671
96 0,35 ± 0,13 0,12 – 0,61 3,16 ± 0,45 2,40 – 4,36 0,58 ± 0,10 < 0,001 0,421

T. vulgaris Thymol 
(50,4 %)

72 11,99 ± 1,66 9,53 – 16,92 67,44 ± 23,23 39,22 – 165,85 0,74 ± 0,10 < 0,001 0,331
96 6,66 ± 0,51 5,78 – 7,87 28,09 ± 5,30 20,53 – 44,19 0,89 ± 0,09 < 0,001 0,505

*SE – stredná chyby priemeru, **CI – 95 % interval spoľahlivosti, ***p – hodnota regresnej analýzy, **** Pearsonov test χ2 (p = 0,05, df = 3).

Tabuľka 2. Priemerný letálny čas (LT50 and LT90) z probitovej analýzy testujúca insekticídnu aktivitu esenciálnych olejov 
proti imágam lykožrúta smrekového v závislosti od času expozície pri rôznych koncentráciách (c) oleja.
Table 2. Mean lethal times (LT50 and LT90) from probit analyses testing insecticidal activity of essential oils against Ips 
typographus adults after exposure to the oils of different concentrations (c).

Essential 
oils d (µl/cm2) LT50 ± SE* 95 % CI** LT90 ± SE* 95 % CI** Slope ± SE* p*** χ2****[h]

P. anisum
0,084 87,55 ± 5,34 78,70 – 100,96 207,70 ± 31,18 163,31 – 304,32 1,48 ± 0,18 < 0,001 0,225
0,123 62,60 ± 1,96 58,79 – 66,58 103,82 ± 5,63 94,58 – 117,68 2,53 ± 0,23 < 0,001 0,315
0,161 56,27 ± 1,82 52,68 – 59,91 94,19 ± 4,77 4,77 – 105,64 2,49 ± 0,21 < 0,001 0,145

O. vulgare

0,017 64,03 ± 2,83 58,76 – 70,13 141,59 ± 13,68 120,46 – 178,35 1,62 ± 0,16 < 0,001 0,747
0,043 61,49 ± 2,43 56,85 – 66,57 123,76 ± 9,68 108,39 – 148,69 1,83 ± 0,17 < 0,001 0,505
0,084 54,36 ± 2,12 50,24 – 58,67 107,04 ± 7,26 95,23 – 125,06 1,89 ± 0,17 < 0,001 0,112
0,123 38,55 ± 1,65 35,24 – 41,78 74,47 ± 4,32 67,24 – 84,82 1,94 ± 0,17 < 0,001 0,025
0,161 31,34 ± 1,46 28,36 – 34,15 57,98 ± 3,17 52,62 – 65,50 2,08 ± 0,19 < 0,001 0,011

T. vulgaris 0,123 112,64 ± 18,17 87,99 – 180,63 691,84 ± 338,90 342,99 – 3205,12 0,71 ± 0,14 < 0,001 0,332
0,161 57,66 ± 3,24 51,58 – 64,69 168,55 ± 23,65 134,15 – 239,02 1,19 ± 0,14 < 0,001 0,264

*SE – stredná chyby priemeru, **CI – 95% interval spoľahlivosti, ***p – hodnota regresnej analýzy, **** Pearsonov test χ2 (p = 0,05, df = 2).

Obrázok 2. Vizuál pokusných jednotiek, v ktorých 
sa testoval repelentný účinok éterických olejov na Ips 
typographus: a: Pokus v Petriho miskách sledujúca 
distribúciu imág I. typographus medzi ošetrenou 
a neošetreného polovicou filtračného papiera na dne 
misky, b – d: tri smrekové výrezy ošetrené EO rôznymi 
dávkami (1,039; 1,385 a 2,077 µl.cm−2) a jeden 
neošetrený (kontrolný) výrez v experimentálnej 
jednotke, kde sa monitorovala distribúcia lykožrútov 
medzi jednotlivými výrezmi v priebehu 2 – 72 hodín.
Figure 2. Laboratory bioassays where the repellency effect 
of essential oils were tested against Ips typographus: a: 
Petri dish bioassay testing distribution of I. typographus 
adults between treated and untreated filter paper half-
disks on the bottom of dish, b–d: three spruce log sections 
treated with essential oils of different doses (1.039, 
1.385 and 2.077 μl/cm2) and one untreated (control) 
log section in the experimental arena for monitoring 
distribution of I. typographus adults among the logs over 
time of 2 – 72 h post-treatment.  
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Tabuľka 3. Repelentný účinok rastlinných éterických olejov (EO) voči imágam Ips typographus v závislosti od času (2 – 
12 hodín) preukázaný počtom jedincov distribuovaných medzi ošetrenou polovicou filtračného papiera (T) o rôznej 
koncentrácie 0,5 – 10 % ( v / v) EO a kontrolnou polovicou filtračného papiera (C) a indexu repelentnosti (RI)
Table 3. Repellent effect of plant essential oils (EOs) to Ips typographus over 2 – 12 h post-treatment in the Petri dish assays 
demonstrated by numbers of individuals distributed between the filter paper half-disk treated (T) with 0.5 – 10% (v/v) of EOs 
and the untreated half-disk (C) and by repellency index (RI).

Essential oil concentration T/C (RI)
2 h 4 h 6 h 8 h 12 h

P.
 an

isu
m

0,5 % 40/60 (34,4) ** 47/53 (11,3) - 43/57 (24,6) - 51/49 (n) - 50/50 (n) -
1,0 % 26/74 (64,9) *** 16/84 (81,0) *** 39/61 (36,1) - 40/60 (33,3) * 40/60 (33,3) -
2,5 % 17/83 (79,5) *** 20/80 (75,0) *** 37/63 (41,3) * 35/65 (46,2) *** 37/63 (41,3) **
5,0 % 31/69 (55,1) *** 20/80 (75,0) *** 27/73 (63,0) *** 43/57 (24,6) ** 34/66 (48,5) ***
7,5 % 22/78 (71,8) *** 23/77 (70,1) *** 32/68 (52,9) *** 59/41 (n) *** 33/67 (50,8) ***

10,0 % 32/68 (52,9) *** 31/69 (55,1) *** 20/80 (75,0) *** 19/81 (76,5) *** 18/82 (78,1) ***

O.
 vu

lg
ar

e

0,5 % 61/39 (n) * 54/46 (n) - 68/32 (n) * 70/30 (n) *** 62/38 (n) *
1,0 % 57/43 (n) * 30/70 (57,1) *** 71/29 (n) *** 68/32 (n) *** 63/37 (n) ***
2,5 % 42/58 (27,6) - 39/61 (36,1) ** 35/65 (46,2) ** 28/72 (61,1) *** 41/59 (30,5) *
5,0 % 49/51 (3,9) - 40/60 (33,3) *** 40/60 (33,3) *** 49/51 (3,9) - 40/60 (33,3) ***
7,5 % 39/61 (36,1) *** 39/61 (36,1) *** 42/58 (27,6) *** 49/51 (3,9) - 32/68 (52,9) ***

10,0 % 23/77 (70,1) *** 30/70 (57,1) *** 29/71 (59,2) *** 26/74 (64,9) *** 24/76 (68,4) ***

F. 
vu

lg
ar

e

0,5 % 43/57 (24,6) * 53/47 (n) - 54/46 (n) - 63/37 (n) - 64/36 (n) -
1,0 % 37/67 (41,3) ** 54/46 (n) - 51/49 (n) - 42/58 (27,6) - 42/58 (27,6) -
2,5 % 6/94 (93,6) *** 39/61 (36,1) - 40/60 (33,3) - 56/44 (n) - 48/52 (7,7) -
5,0 % 17/83 (79,5) *** 18/82 (78,0) *** 27/73 (63,0) *** 34/66 (48,5) *** 39/61 (36,1) ***
7,5 % 15/85 (82,4) *** 29/71 (59,2) *** 26/74 (64,9) *** 36/64 (43,8) *** 38/62 (38,7)**

10,0 % 21/79 (73,4) *** 16/84 (81,0) *** 12/88 (86,4) *** 25/75 (66,7) *** 26/74 (64,9) ***

T.
 vu

lg
ar

is

0,5 % 72/28 (n) *** 66/34 (n) *** 58/42 (n) * 54/46 (n) - 49/51 (3,9) -
1,0 % 37/63 (41,3) - 39/61 (36,1) * 46/54 (14,8) - 51/49 (n) - 51/49 (n) -
2,5 % 37/63 (41,3) * 35/65 (46,2) ** 36/64 (43,8) *** 40/60 (33,3) ** 39/61 (36,1) **
5,0 % 29/71 (59,2) *** 33/67 (50,7) *** 36/64 (43,8) *** 31/69 (55,1) *** 37/63 (41,3) ***
7,5 % 17/83 (79,5) *** 22/78 (71,8) *** 23/77 (70,1) *** 26/74 (64,9) *** 28/72 (61,1) ***

10,0 % 19/81 (76,5) *** 14/86 (83,7) *** 15/85 (82,4) *** 21/79 (73,4) *** 27/73 (63,0) ***

H.
 of

fic
in

al
is

0,5 % 63/37 (n) * 56/44 (n) * 52/48 (n) - 52/48 (n) - 55/45 (n) -
1,0 % 60/40 (n) - 66/34 (n) * 65/35 (n) * 65/35 (n) *** 80/20 (n) ***
2,5 % 43/57 (24,6) - 49/51 (3,9) - 59/41 (n) * 59/41 (n) *** 74/26 (n) ***
5,0 % 23/77 (70,1) *** 47/53 (11,3) - 56/44 (n) - 66/34 (n) * 54/46 (n) -
7,5 % 8/92 (91,3) *** 11/89 (87,6) *** 19/81 (76,5) *** 30/70 (57,1) *** 27/73 (63,0) ***

10,0 % 8/92 (91,3) *** 8/92 (91,3) *** 10/90 (88,9) *** 13/87 (85,1) *** 15/85 (82,4) ***
T / C – podiel [%] lykožrútov na ošetrenej (T) a kontrolnej (C) polovici filtračného paiera, RI – index repelencie (1 – (T⁄C)) × 100 [%] (Gutiérrez et al. 1997), n – nebol zistený žiadny 
repelentný účinok, Študentský t–test na počet lykožrútov medzi ošetrenou (T) a kontrolnou (C) polovicou filtračného papiera: p <0,05 (*), p <0,01 (**), p < 0,001 (***), p> 0,05 (1).

Tretím experimentom sa testovala preferencia lykožrútov topicky ošetrenej kôry EO (obr. 2 b – d). 
Tri EO, ktoré preukázali výrazne vyššiu insekticídnu a repelentnú aktivitu proti IT v predchádzajúcich 
pokusoch sa topicky aplikovali na povrch smrekových sekcií. Študoval sa repelentný účinok formou 
preferencie jednotlivých smrekových sekcií ošetrených rôznymi koncentráciami a druhmi EO. Na po-
kus sa použilo 100 dospelých IT vložených do boxu, kde boli umiestnené tieto smrekové sekcie ošet-
rené EO troma dávkami (1,039; 1,385 a 2,077 µl.cm−2) a jeden kontrolný (acetónom ošetrený). Per-
centuálna distribúcia chrobákov medzi smrekovými sekciami sa sledovala po dobu od 2 – 72 h po apli-
kácii (tab. 4). Repelentný účinok bol preukázaný vo všetkých testovaných EO, dávkach alebo časoch, 
čo bolo potvrdené chi-kvadrátovým testom (p <0,001). V závislosti od EO a času expozície sa percen-
to chrobákov, ktorí migrovali na kontrolnú sekciu, pohybovala od 66,6 % (O. vulgare po 2 hodinách) 
do 94,6 % (P. anisum po 72 hodinách). Výsledky ukazujú, že EO boli veľmi odpudivé a účinok sa pre-
javoval až do konca pokusu (tab. 4). 

EO z O. vulgare, T. vulgaris a P. anisum mali významný insekticídny účinok proti dospelým I. ty-
pographus. Vzhľadom na fakt, že neexistuje štúdia testujúca vplyv esenciálnych olejov na lykožrúta 
smrekového, výber rastlín a ich olejov sme vyberali na základe početných správ a publikácií o insekti-
cídnych účinkoch na druhy hmyzu z radu Coleoptera (Kim et al. 2010; Prates et al. 1998; Garcìa et al. 
2005; Gonzales – Coloma et al. 2013; Nenaah & Ibrahim 2011; Pavela 2011; Saroukolai et al. 2010). 
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Tabuľka 4. Priemerný podiel (%) lykožrútov rozdelených medzi tri smrekové výrezy ošetrené éterickými olejmi o rôznych 
koncentrácií (1,039, 1,385 and 2,077 µl.cm−2) a jeden neošetrený (kontrolný) výrez v čase (t) 2 – 72 h.
Table 4. Mean proportion (%) of Ips typographus adults distributed among three spruce logs treated with essential oils 
of different concentrations (1.039, 1.385 and 2.077 μl.cm−2) and one untreated (control) log over time (t) of 2 – 72 h post-
treatment.

t (h) Essential oil Logs treated with essential oils [µl.cm−2] Untreated log1,039 1,385 2,077

2
P. anisum 8,8±0,72a* 4,2±0,52a 4,4±0,78a 82,6±0,83a
T. vulgaris 14,0±3,33a 6,0±2,13a 1,8±1,19b 78,4±3,90a
O. vulgare 15,0±0,52a 9,6±0,89a 8,4±0,18c 66,6±1,15b

4
P. anisum 6,4±1,08a 3,6±0,67a 3,2±0,59a 86,8±0,66a
T. vulgaris 13,0±2,92a 4,0±0,36a 1,8±1,04b 81,2±3,64a
O. vulgare 13,4±1,65a 7,4±0,63b 7,4±0,18c 71,8±1,37b

6
P. anisum 7,2±0,87a 2,6±0,46a 1,4±0,46a 88,8±1,28a
T. vulgaris 11,0±2,32a 3,4±0,33a 1,4±1,18a 84,2±3,68a
O. vulgare 11,0±1,55a 7,2±0,46b 5,8±0,22b 76,0±1,63b

8
P. anisum 6,4 ±0,92a 2,8±0,33a 1,2±0,33a 89,6±1,28a
T. vulgaris 8,4 ±2,05a 3,4±0,77a 1,0±1,18a 87,2±3,46a
O. vulgare 9,4±1,04a 6,2±0,36b 5,8±0,00b 78,6±1,34b

10
P. anisum 6,0 ±0,28a 3,0±0,28a 1,0±0,28a 90,0±0,63a
T. vulgaris 7,2 ±1,99a 4,2±1,11a 1,0±1,56a 87,6±3,89a
O. vulgare 8,4±0,44a 7,2±0,72b 5,2±0,00b 79,2±0,67b

12
P. anisum 4,8 ±0,52a 3,0±0,49a 0,6±0,36a 91,6±0,67a
T. vulgaris 7,8 ±2,02a 3,6±1,04a 0,8±1,15a 87,8±3,95a
O. vulgare 9,0±1,28a 5,8±0,61a 5,4±0,18b 79,8±1,25b

24
P. anisum 4,6±0,36a 3,2±0,66a 0,4±0,36a 91,8±0,52a
T. vulgaris 6,0±1,79a 2,4±0,96a 0,8±2,15a 90,8±4,83a
O. vulgare 8,0±1,10a 4,6±0,36a 6,0±0,33b 81,4±1,37a

36
P. anisum 5,4±1,04a 3,0±0,28a 0,0±0,00a 91,6±1,04a
T. vulgaris 6,2±1,48a 2,4±0,88a 0,6±1,99a 90,8±4,18a
O. vulgare 7,2±0,18a 4,4±0,36a 6,4±0,36b 82,0±0,33a

48
P. anisum 5,0±0,69a 2,0±0,49a 0,0±0,00a 93,0±1,17a
T. vulgaris 5,0±1,63a 2,2±0,57a 0,4±1,22a 92,4±3,21a
O. vulgare 7,8±0,28a 4,0±0,33a 4,6±0,36b 83,6±0,36b

60
P. anisum 4,2±0,66a 2,0±0,40a 0,0±0,00a 93,8±0,95a
T. vulgaris 4,8±1,31a 2,2±1,40a 0,4±1,00a 92,6±3,56a
O. vulgare 7,2±0,44a 4,2±0,33a 4,6±0,36b 84,0±0,61b

72
P. anisum 3,6±0,46a 1,8± 0,33a 0,0±0,00a 94,6±0,73a
T. vulgaris 4,8±1,94a 1,6±1,34a 0,4±0,87a 93,2±4,10a
O. vulgare 8,0±0,44a 4,4±0,22a 4,2±0,36b 83,4±0,59b

* Priemerný podiel (%) lykožrútov ± štandardná chyba; stredné hodnoty označené rovnakým písmenom pre rovnaké ošetrenie a čas sa významne nelíšia (Tukeyov HSD test; p = 0,05). 

Naším cieľom bolo testovať nový potencionálny bioinsekticíd pre možnosti využitia kombinovanej 
metódy ochrany lesa s využitím tradičných metód. Mohli by byť užitočnými prostriedkami pre ovplyv-
nenie preferencie a ataku smrekov lykožrútmi, ochrany jednotlivých stromov spoločenského významu 
alebo skládok dreva. Záverom je, že O. vulgare má veľmi vysoký a rýchly nástup insekticídneho účin-
ku a M. piperita sa javí ako atraktant, ktorú je nutné potvrdiť ďalšími experimentmi. Pred zavedením 
biologickej kontroly lykožrútov prostredníctvom esenciálnych olejov do praxe sú potrebné ešte ďalšie 
experimenty. Testovanie by sa malo zamerať na identifikáciu tých komponentov, ktoré sú zodpovedné 
za vysokú účinnosť EO a na štúdium účinnosti hlavných zložiek EO voči lykožrútovi. Ďalej repelent-
né účinky, či štúdium in vivo účinkov EO a ich jednotlivých zložiek na necieľové druhy je tiež dôležité. 
Dospeli sme k záveru, že EO môžu mať potenciál ako alternatíva k chemickej kontrole, a preto môžu 
byť posúdené pre začlenenie integrovanej ochrany proti škodcom tohto škodcu.

materiály a metódy

hmyz

Imága lykožrútov sa vyberali z prirodzene naletených smrekových stromov lesov TANAP-u 
(49.167168°N, 20.138477°E) počas júla až septembra 2016. Naletené polená lykožrútmi boli odkôr-
nené a lykožrúty opatrne vyberané z galérii, aby nedošlo k poškodeniu tela jedinca. Použili sa len do-
spelé jedince, okamžite vybraté z galérii, bez predchádzajúceho uchovávania v boxoch.
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esenciálne oleje

EO sme nadobudli od spoločnosti Calendula a.s. (Nová Ľubovňa, Slovensko) ako obchodné esenci-
álne oleje – štyri EO z rastlín Origanum vulgare, Thymus vulgaris, Hyssopus officinalis a Mentha × 
piperita patriace do čeľade Lamiaceae a dva druhy Pimpinella anisum a Foeniculum vulgare patriace 
do čeľadi Apiaceae.

analýza gc / ms a identifikácia komponentov

Vzorky EO sme analyzovali pomocou plynovej chromatografie / hmotnostná spektrometria (GC / 
MS) na Prešovskej univerzite (Prešov, Slovensko). Na analýzu sme použili zariadenie Varian 450-GC 
spojený s hmotnostným spektrometrom Varian 220-MS IT (Varian, Inc., CA, USA). Separácia esen-
ciálneho oleja prebiehala na kolóne Bruker Br-5ms ms (30 m × 0,25 mm ID, hrúbka filmu 0,25 µm; 
Bruker Daltonics Inc., MA, USA). Injektor typu 1177 sa zahrial na teplotu220 ° C. Režim vstrekova-
nia – mód splitless (1µ Lanalytuv pomere 1 : 1,000 rozpúšťadla n-hexánu). Ako nosný plyn sa použilo 
hélium s konštantným prietokom kolóny 1,2 ml min-1. Teplotný program kolóny bol naprogramovaný 
do štyroch krokov: (1) 50 °C pre 10 min, (2) 100 °C pri 3 °C min−1, (3) izotermická počas 5 minúta (4) 
150 °C pri 10 °C min−1. Celkový čas analýzy trval 87,67 min. Záchyt MS bol zahrievaný na 200 °C, roz-
deľovač 50 °C a prenosovej línii 270 °C. Hmotnostné spektrá sa skenovali každú sekundu v rozmedzí 
40 – 650 m/z. Retenčné indexy sa stanovovali vo vzťahu k hodnotám Rt homológnych série n-alkánov 
(C10 – C35) za rovnakých podmienok. Zložky boli identifikované porovnaním ich retenčných indexov 
(RI) s renomovanou literatúrou. Ďalšia identifikácia sa uskutočnila porovnaním hmotnostných spek-
tier buď s dátami uloženými v NIST 02 alebo s literatúrou (Adams 2007). Relatívne koncentrácie zlo-
žiek boli hodnotené ako percento normalizácie plochy píku.

Insekticídny účinok EO bol stanovený metódou kontaktnej toxicity. Každá pokusná jednotka 
pozostávala zo sklenenej Petriho misky (60 × 15 mm), obsahujúca filtračný papier (priemer 60 mm; 
Whatman No. 1) umiestnený na dne misky. Použilo sa päť rôznych koncentrácií EO (0,017, 0,043, 
0,084, 0,123 a 0,161 µl.cm−2). Na povrch filtračného papiera sme naniesli 50 µl príslušného roztoku 
EO. Na kontrolu bol použitý iba acetón. Po 10 minútach, akonáhle sa rozpúšťadlo odparilo, 10 dospe-
lých lykožrútov (bez determinácie pohlavia) sa vložilo do každej Petriho misky. Petriho misky boli ulo-
žené v tme pri teplote 23 ± 1 °C a 70 – 80 % relatívnej vlhkosti. Mortalitu lykožrútov sme zaznamená-
vali po 24, 48, 72, 96 hodinách. Jedince sme považovali za mŕtve, až v prípade, keď pod binokulárnou 
lupou neboli zaznamenané žiadne pohyby nôh, alebo tykadiel ani po stimulácii entomologickou pin-
zetou. Experimentálny dizajn bol náhodný s desiatimi opakovaniami pre každý EO a koncentráciu. 
Priemerná úmrtnosť lykožrútov v teste kontaktnej toxicity sa vyhodnotila štatistickým testom ANO-
VA na stanovenie rozdielov medzi EO a koncentráciami. Test post-hoc Tukey HSD sa použil na roz-
líšenie a porovnanie priemerov v prípade, že boli zistené významné rozdiely (p = 0,05). Kumulatívnu 
mortalitu z testu toxicity sme vyhodnotili probitovou analýzou (Finney 1971) na výpočet letálnych dá-
vok (LD50, LD90) a letálnych časov (LT50, LT90) s 95 % intervalom spoľahlivosti.

Repelentný účinok piatich esenciálnych olejov (Pimpinella anisum, Origanum vulgare, Foenicu-
lum vulgare, Thymus vulgaris, Hyssopus officinalis) proti lykožrútovi smrekovému bola realizovaná 
podľa metodiky, ktorú použili viacerí autori (Albuquerque et al. 2013; Peixoto et al. 2015; Mishra et 
al. 2012). Plastové Petriho misky (90 × 15 mm), boli upravené pre potreby experimentu (obrázok 2a). 
Dno Petriho misky bolo pokryté filtračným papierom (priemer 90 mm; Whatman No. 1) a rozdelené 
na dve polovice. Každá polovica filtračného papiera sa spracovala osobitne. Na jednu polovicu sa na-
nieslo 100 µl acetónového roztoku testovanej koncentrácie EO, a na druhú polovicu, iba samotné roz-
púšťadlo (kontrola). V experimente sme použili celkom šesť roztokov (v/v) EO/acetón s koncentrá-
ciami (0,015, 0,031, 0,077, 0,150, 0,219 and 0,286 µl.cm−2). Po odparení rozpúšťadla (10 min.), sme 
obe polovice filtračného papiera prilepili obojstrannou lepiacou páskou na dno Petriho misky a vloži-
li 10 dospelých lykožrútov (bez determinácie pohlavia). Misky sme prikryli modifikovanými viečkami 
a udržiavali v tme pri teplote 23 ± 1 °C a 70 – 80 % relatívnej vlhkosti. Po 2, 4, 6, 8 a 12 hodinách sme 
zaznamenávali počet jedincov na jednotlivých poloviciach filtračného papiera. Účelom pokusu bolo 
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stanoviť preferenciu jedincov k jednotlivej ošetrenej/neošetrenej polovice filtračného papiera. Experi-
menty boli desaťkrát opakované. Experiment sme vyhodnotili štatistickým t-testom. Index repelencie 
(RI%) bol vypočítaný pre každý EO (Gutiérrez et al. 1997): % RI = (1 – (% T ∕% C)) × 100, kde % T je 
percento chrobákov na ošetrenej polovici filtračného papiera a % C je percento jednotlivcov na kon-
trolnej polovici papiera v Petriho miske.

Repelentný účinok sledovaný ošetrením smrekovej kôry. Na sekcie smrekového dreva sa topicky 
aplikovali tri EO (P. anisum, O. vulgare a T. vulgaris). Tieto zlúčeniny sa vybrali na základe výsledkov opí-
saných v predchádzajúcom experimente. Cieľom tohto experimentu bolo otestovať repelentnú aktivitu 
EO voči IT, keď sa aplikuje priamo na kôru. Experimentálna jednotka pozostávala zo skleneného boxu 
(488 × 330 × 340 mm), ktorého dno je pokrytý filtračným papierom (488 × 330 mm; Whatman č. 1) a roz-
delený na rovnaké štvrtiny (244 × 165 mm) dvoma kolmými čiarami nakreslenými značkou (obr. 2 b – d). 
Celkový povrch troch výrezov guľatiny bol postriekaný 7 ml príslušného EO dávky 1,039; 1,385 a 0,005 
2,077 µl.cm−2. Štvrtá sekcia polena bola ošetrený acetónom (kontrola). Po odparení acetónu (10 mi-
nút) sa do stredu boxu umiestnilo 100 dospelých zdravých IT dospelých lykožrútov (obr. 1c). Chi-
kvadrát test sa použil na porovnanie variability medzi očakávanou a pozorovanou distribúciou IT. Po-
čet IT distribuovaných medzi ošetrenými sekciami smrekových sa podrobil ANOVA, aby sa určili roz-
diely medzi EO. Všetky štatistické analýzy sa uskutočňovali s použitím Minitab 17 ® (© 2013 Mini-
tab Inc.).
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LimitNé HRANiCE pOšKODzOVANiA A šKôD V mLADýCH 
LESNýCH pORAStOCH SpôSOBENýCH zVEROU
Jozef Konôpka • Bohdan Konôpka • MariánRadocha

Konôpka, J., Konôpka, B., Radocha, M.: Thresholds for game browsing and damage in young forest 
stands. APOL, 2020, vol. 1, no. 2, p. 238–246. 
Abstract: The current development of damage assessment and evaluation of damage by game in forest 
stands in Slovakia is analyzed. Regarding to increasing damage extend and intensity of game damage, it is 
stated that the current approach addressed to this issue needs to be reconsidered. At the same time, a new 
proposal (approach alternative to existing methods) for the assessment and evaluation of game damage 
(browsing) in young forest stands is presented. This consists in setting “limits on game damage to forest 
stands”. We assume that the implementation of this proposal should make a significant contribution to eli-
minating the contradictions between forestry and hunting communities. Moreover, it would be an important 
step towards ensuring a “health minimum” in the Slovak forests.
Key words: game browsing; damage to young forest stands; harmonization of forestry and hunting inter-
ests; new approach 

Úvod, problematika a cieľ práce

Rozmach výrobných síl, exploatácia prírodných zdrojov, rozvoj civilizácie a demokracie priniesli so 
sebou mnohé zmeny, tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom zmysle. Stupňujú sa požiadavky jednotli-
vých záujmových skupín, resp. rezortov. Tieto sú často protichodné, pričom sa neberie zreteľ na verej-
ný záujem, či trvale udržateľný rozvoj krajiny. V dôsledku toho vznikajú konfliktné situácie. Akoby ab-
sentovala funkcia štátu, ktorá by mala rozpory riešiť, alebo aspoň ich zmierňovať. Takto je tomu med-
zi lesníctvom a poľovníctvom, poľovníctvom a poľnohospodárstvom, lesníctvom a ochranou prírody, 
poľovníctvom a ochranou prírody, atď. 

Ak sa sústredíme len na jednu časť tejto širokej problematiky, a to na vzťah medzi lesným hospo-
dárstvom (LH) a poľovníctvom, v podmienkach Slovenska sa často zdôrazňuje problematika objek-
tívneho hodnotenia poškodenia a škôd raticovou zverou v mladých lesných porastoch (Gubka et al. 
2019). Pritom si treba pripomenúť oficiálne stanovený cieľ a poslania tak LH, ako aj poľovníctva. Stra-
tegickým cieľom LH na Slovensku je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov za-
loženého na primeranom využívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj 
spoločnosti, a najmä vidieckych oblastí (Šikula et al. 2009). Lesy sú najvýznamnejšou zložkou prírod-
ného prostredia a nenahraditeľným stabilizátorom krajiny. Manažment lesných ekosystémov má jed-
nak výrobnú zložku (produkcia hmotných statkov), jednak charakter verejnoprospešných služieb (pl-
nenie ekologických, environmentálnych a sociálnych funkcií). Prioritou je funkčne integrované LH. 
Poľovníctvo – jeho strategickým cieľom na Slovensku je zabezpečovanie trvalo udržateľného, racio-
nálneho a cieľavedomého obhospodarovania a využívania voľne žijúcej zveri ako prírodného bohat-
stva a súčasti prírodných ekosystémov (Kolektív autorov 2017). Voľne žijúca zver je súčasťou kultúr-
neho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia. Pritom sa musí brať zreteľ na ekologické väz-
by zveri s inými zložkami prírodného prostredia. Manažment zveri nemôže narúšať dynamickú rov-
nováhu v ekosystémoch. 

Reálna situácia je však taká, že medzi požiadavkami LH a súčasným stavom v poľovníctve sú zá-
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važné rozpory (pozri aj Konôpka et al. 2015). Hlavná príčina rozporov je, že sa doteraz nepodarilo do-
siahnuť súlad medzi skutočnými stavmi zveri, najmä raticovej a požadovanými (normovanými) stav-
mi, ktoré sa stanovovali v doterajších koncepciách rozvoja poľovníctva. Skutočné stavy, tzn. počty ra-
ticovej zveri boli takmer vždy a pri všetkých druhoch (ojedinelou výnimkou bola srnčia zver do roku 
1990) vyššie, ako normované (Konôpka et al. 2014). Takto je tomu, resp. ešte viac, aj v súčasnosti (po-
zri Koncepciu rozvoja poľovníctva Slovenskej republiky – národný program rozvoja poľovníctva a za-
chovania genofondu voľne žijúcej zveri. Uznesenie vlády SR č. 548 z 29. novembra 2017). To zname-
ná, že tieto disparity nielen pretrvávajú, ale sa ešte viac prehlbujú. Škody spôsobené zverou na lesných 
porastoch, ale aj na poľnohospodárskych kultúrach majú stúpajúcu tendenciu. 

Problém, okrem iného, je aj v tom, že informácie o poškodeniach a škodách zverou na lesných po-
rastoch nie sú jednoznačné. Preto stručne uvedieme, ako sa k  zisťovaniu poškodzovania a hodnoteniu 
škôd zverou na lesných porastoch pristupovalo v minulosti a aké údaje o tom máme aktuálne k dispo-
zícii. V zmysle Smerníc o ochrane lesov (1965) sa v minulosti sledovalo len také poškodzovanie kul-
túr zverou, ktorých následky bolo nutné odstrániť vylepšovaním, t. j. ak poškodením dochádzalo k prí-
rastku holín, alebo ak takéto poškodenie malo za následok zníženie kvality drevnej produkcie. Takéto 
poškodenie sa oceňovalo a podľa toho sa stanovovala škoda. 

V roku 1995 Sekcia lesnícka MP SR schválila Metodický postup pre výpočet náhrad za poškode-
nie lesných porastov zverou (jeho súčasťou bolo aj tlačivo L 115 – Hlásenie škôd spôsobených zverou 
na lesných porastoch za rok…). Návrh vypracoval LVÚ vo Zvolene. K čiastočnej novele tohto postupu 
došlo v roku 1998, keď sa spresnilo hodnotenie škôd zverou z roku 1995 (Finďo et al. 1998). Ešte tre-
ba dodať, že v roku 2006 vydalo NLC pre účastníkov vzdelávacieho kurzu študijný materiál „Metodic-
ký postup pre hodnotenie a oceňovanie škôd zverou v lese“, kde sa aktualizovali predchádzajúce po-
stupy z roku 1995 a 1998 (Finďo & Petráš 2006). Vlastníkom a užívateľom lesa sa odporúčalo vyhod-
nocovať škody podľa tohto metodického postupu. V zmysle metodických postupov sa stanovovali ško-
dy zverou až do roku 2011. Ak porovnáme uvedený metodický postup so Smernicami o ochrane lesov 
z roku 1965 prídeme k záveru, že sa výpočet škôd rozšíril o straty na prírastku mladých lesných poras-
tov v dôsledku zdržania výškového rastu.

V roku 2012 nadobudla účinnosť vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. Jej sú-
časťou je aj evidencia ochrany lesa (výskyt škodlivých činiteľov a nimi spôsobeného poškodenia lesa, 
vrátane obhryzu a lúpania zverou, odhryzu zverou). Ako vypočítavať škody za poškodenie lesných po-
rastov zverou vyhláška neriešila. 

Informácie o poškodení lesných porastov zverou na Slovensku z posledného obdobia uvádza Gub-
ka et al. (2019). Autori zdôraznili, že v zmysle vyhlášky č. 297/2011 Z. z. objem evidovaného dreva po-
škodeného zverou v rokoch 2012 až 2018 bol ročne v rozpätí od 1 408 m3 po 10 317 m3. Výmera po-
škodených porastov zverou sa ročne pohybovala od 1 332 ha do 1 742 ha. Podľa PSL (pred tým LHP) 
ročná výmera porastov poškodená zverou v rokoch od 2008 do 2017 bola od 32 tis. ha do 38 tis. ha. 
Ak sa škoda zverou vypočítala podľa zrušeného metodického postupu z roku 1998, resp. 2006, priš-
lo sa k záveru, že v roku 2015 jej výška bola 826 tis. Euro. Poškodených a zničených lesných poras-
tov zverou bolo 991 ha. Z uvedených údajov vyplýva, že informácie o poškodení lesných porastov zve-
rou z dvoch zdrojov sú rozdielne, čo dokazuje, že nemáme objektívne informácie o nich. Preto nemož-
no reálne stanoviť škodu vlastníkov či obhospodarovateľov lesných pozemkov, teda ani akú náhradu 
za škody zverou na lesných porastoch by mali požadovať.

Vzhľadom na narastajúci rozsah poškodzovania lesných porastov zverou, treba prehodnotiť dote-
rajší prístup k riešeniu tejto problematiky. Treba sa zaoberať najmä tým, čo všetko pri výpočte škôd 
zverou treba zobrať do úvahy. Ďalej taktiež zreálniť časovú náročnosť zisťovania týchto škôd vlastní-
kom (správcom) lesných pozemkov. Pritom vyčíslené škody zverou na lesných porastoch a ich vymá-
hanie by malo slúžiť ako jeden z významných nástrojov lesníckej politiky, ktorým sa sleduje zladenie 
záujmov (poslania) lesov a LH s poľovníctvom. 

V reálnom prostredí ide o širokú problematiku. Názory a záujmy tak LH, ako aj poľovníctva sú 
veľmi heterogénne. Nie je preto zámerom tohto príspevku riešiť širokú škálu vzájomných vzťahov, či 
problémov súžitia lesa a zveri. Pozornosť chceme sústrediť len na jednu časť problematiky, a to na spô-
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sob zisťovania poškodzovania a hodnotenia škôd zverou v mladých lesných porastoch. 
Cieľom práce je vypracovať nový návrh (alternatívu) zisťovania poškodenia a  škôd spôsobených 

zverou v mladých lesných porastoch (definovaných vekom do 25 rokov) pre podmienky Slovenska, 
ktorý by akceptovali tak lesníci ako aj poľovníci. Ide tu o stanovenie „limitnej hranice poškodzovania 
a škôd zverou“ ktorá sa nesmie prekročiť. Je tu analógia s tzv. „zdravotným minimom“, ktoré už v roku 
1953 obsahovali Smernice na ochranu lesa.1 

metodika riešenia

V podstate sa použili dva najbežnejšie metodické postupy: analýza doterajšieho prístupu riešenia pro-
blematiky a syntéza poznatkov, resp. vypracovanie návrhu nového prístupu (alternatíva k existujúcej 
metodike). 

analýza doterajších riešení a súčasného stavu 

Analyzovali sa existujúce koncepčné materiály v poľovníctve, resp. dokumenty, ktoré sa zaoberali ma-
nažmentom chovu voľne žijúcej zveri v lesoch. Boli to najmä materiály, ktoré sa zaoberali zastúpe-
ním a početnosťou jednotlivých druhov zveri vo vzťahu ku škodám ňou spôsobených na lesných po-
rastoch. Ako prvý takýto materiál možno spomenúť Rozvoj poľovníctva na Slovensku do roku 1985 
na Slovensku (schválilo MPVŽ SSR v roku 1973, v tom čase ústredný orgán štátnej správy pre poľov-
níctvo na Slovensku). Ďalšie koncepcie rozvoja poľovníctva (resp. jej návrhy) sa spracovali v rokoch 
1983, 1993, 2013 ( Hell et al. 1983, 1993; taktiež Konôpka et al. 2014). Nakoniec, v roku 2017, vláda 
SR schválila Koncepciu rozvoja poľovníctva v SR – národný program rozvoja poľovníctva a zachova-
nia genofondu voľne žijúcej zveri (uznesenie č. 548 z 29. novembra 2017). 

V ďalšom sme analyzovali doterajšie prístupy LH k riešeniu tejto problematiky. Sú to najmä opat-
renia na zabezpečenie ochrany lesov proti škodám zverou (Smernice na ochranu lesov: 1953, 1965, 
1980, Prieskum poľovného hospodárenia v rámci HÚL – 1981). Ďalej  smernice, resp. metodické po-
kyny, pre výpočet náhrad za poškodzovanie lesných porastov zverou (1965, 1995, 1998, 2006). Pred-
metom analýzy bola aj doterajšia, tak lesnícka ako aj poľovnícka legislatíva, resp. aj posledné návrhy 
na jej novelizáciu. Analyzoval sa najmä zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a zákon č. 326/2005 Z. 
z. o lesoch. Zároveň sa zohľadnili uvedené zákony nadväzujúce všeobecne záväzné vykonávacie pred-
pisy. 

syntéza poznatkov, návrh nového riešenia problematiky

Jadrom a východiskom syntézy, či návrhu nového riešenia problematiky je hypotéza, ktorá vychádza 
z uvedenej analýzy, resp. aj z ďalších poznatkov, ktoré sa doposiaľ nebrali do úvahy. Ide najmä o dyna-
miku rastu a vývoja lesných porastov vo vzťahu k voľne žijúcej zveri v lese. Na identifikáciu zmien v les-
ných porastoch počas ich rastu a vývoja sa použili rastové tabuľky drevín (Halaj et al. 1987; Černý et 
al. 1996), resp. ich modifikácia v nadväznosti na zredukovaný, ale dostatočný počet jedincov v poraste 
(STN 48 2210 Pestovanie lesov, Zakladanie lesa a starostlivosť o kultúry a mladiny, 2013). Poškode-
nie a škoda spôsobená zverou sa potom počíta len vtedy, ak sa prekročí stanovená hranica, t.j. že došlo 
k poškodeniu a úhynu zredukovaného (normatívneho) počtu stromov. 

1 Išlo o súhrn opatrení , ktoré sú nevyhnutné, aby sa zabránilo lesným požiarom a škodám na lesnom fonde, ktoré môže spô-
sobiť škodlivý hmyz a choroby lesných drevín. Zdravotné minimum tvorili záväzne opatrenia pri ťažbe, doprave a usklad-
ňovaní dreva cez letné obdobie, zdravotný výber a zdravotné výruby v lese, preventívne zdravotné opatrenia pri uskladňo-
vaní dreva na dočasných lesných skladoch, nakladacích rampách a pri doprave. Pravidlá boli záväzné pre všetkých pracov-
níkov v LH. Zabezpečená bola kontrola ich dodržiavania.
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Rastový a vývojový proces lesných porastov sa rozčlenil na postupné ciele. Vrátili sme sa k fázovým 
výrobkom v pestovnej činnosti na Slovensku z roku 1987 (Hyben et al. 1987). Išlo o tri fázové výrob-
ky: prvý fázový výrobok – zabezpečený mladý lesný porast (ôsmy rok od vzniku holiny), druhý fázový 
výrobok – porast po prvej čistke alebo prerezávke (dvanásty rok od vzniku holiny), tretí fázový výro-
bok – porast po prvej prebierke (dvadsiaty piaty rok od vzniku holiny). 

Zredukovaný (normatívny) počet stromov sa vypočítal tak, že do rovníc kriviek vývoja počtu stro-
mov podľa rastových tabuliek sme dosadili údaje z citovanej STN podľa drevín vo veku 8 a 12 rokov 
(prvý a druhý fázový výrobok). Ďalej údaje o počtoch jedincov v rubnom veku. Vybrali sa vhodné typy 
korelačných kriviek (korešpondujú s typmi rovníc podľa rastových tabuliek). Odčítali sme počty stro-
mov vo veku 8, 12, 25 rokov. Týmto sme skompletizovali minimálny (normatívny) počet jedincov jed-
notlivých drevín v mladých lesných porastoch podľa fázových výrobkov. V nadväznosti na tieto počty 
stromov sme vypočítali rozstup stromov podľa drevín a fázových výrobkov. Ide o maximálny rozstup.  

Podrobnejší postup riešenia sa v metodike neuvádza, ale v ďalšej kapitole (Výsledky a diskusia), 
pretože tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

výsledky a diskusia 

východiská a hypotéza riešenia 

Pri riešení vzťahov medzi LH a poľovníctvom sme zobrali do úvahy fakt, že sa zmenili podmienky, či 
požiadavky spoločnosti na lesy a poľovníctvo v porovnaní s minulosťou. V kontexte zohľadnenia sta-
vu lesov a LH sa nazdávame, že viac by sa mala rešpektovať dynamika rastu a vývoja lesných porastov 
vo vzťahu k zveri. Treba zobrať do úvahy, že sú veľké diferencie v raste a vývoji lesných porastov podľa 
drevín, podľa pôvodu porastov (či ide o porasty, ktoré vznikli prirodzenou alebo umelou obnovou), 
prírodných podmienok, ako aj ďalších faktorov. Spravidla v mladom veku je na ploche porastu vysoký 
počet jedincov, ktorý sa s pribúdajúcim vekom postupne prirodzene znižuje. Z pôvodného počtu stro-
mov, ktorý bol na začiatku rastového a vývojového procesu, sa do rubne zrelého veku stromov (poras-
tov) dožije len jeho malá časť. 

Tak napríklad podľa rastových tabuliek (Halaj et al. 1987) v  priemerných prírodných podmien-
kach Slovenska má smrekový porast vo veku 20 rokov na 1 ha 9 230 stromov a v 100 rokoch 595 stro-
mov. Takže z celkového počtu stromov v 20. rokoch zostalo v 100 rokoch len 6,5 %. Takýto je prirodze-
ný vývoj a zrejme by tomu bolo tak aj keby sa prežúvavá zver v porastoch vôbec nevyskytovala. Ak tie-
to stromy počas rastu a vývoja porastov zver poškodzuje je to samozrejme „určitá“ ujma aj na speňa-
žení drevnej suroviny z týchto stromov. Hlavný príjem finančných prostriedkov z lesa je ale za preda-
né drevo z rubne zrelých stromov (porastov). V našom prípade z 595 stromov. Uvedená skutočnosť 
sa pri doterajších výpočtoch poškodzovania lesných porastov zverou a škôd ňou spôsobených nebe-
rie dostatočne do úvahy, čo zrejme nie je správne. Veď predsa aj pri prenájme poľovných revírov treba 
brať zreteľ na to, že zver, ktorá v lese žije, musí konzumovať potravu, čím samozrejme poškodzuje les-
né porasty, resp. jednotlivé dreviny. Veď túto nemôže, najmä v zimnom období získať iným spôsobom 
ako z nadzemných častí drevín. Ak ale zver odhryzom, obhryzom, lúpaním, alebo iným spôsobom po-
škodí alebo zničí menší počet sprievodných drevín, resp. stromov ako je ich prirodzený úbytok, nemá 
to až tak veľký vplyv na konečný efekt (ekonomiku) obhospodarovania lesov, resp. na plnenie ich funk-
cií. Zrejme by sa takéto poškodenie stromov (porastov) nemalo v plnom rozsahu hodnotiť ako škoda, 
ale skôr ako trpená ťarcha, pretože zver je prirodzenou súčasťou lesných spoločenstiev. Jednoznačne 
je to tak v mladých lesných porastoch, pretože tržby za drevo zo stromov v tomto veku sú veľmi malé.

Vychádzalo sa z STN 48 2210 Pestovanie lesov, Zakladanie lesa a starostlivosť o kultúry a mladi-
ny (apríl 2013), kde sa uvádzajú minimálne počty sadeníc pri zalesňovaní podľa kategórii lesov (hos-
podárske, osobitného určenia a ochranné). Tento počet sadeníc (stromov) pri zalesňovaní tvorí reál-
ny základ toho, že ďalším obhospodarovaním lesných porastov  možno dosiahnuť, aby v rubnom veku 
porastov bol k dispozícii dostatočný počet stromov, čiže že sa dosiahne cieľový stav. Nerozlišovalo sa, 
či ide o umelú alebo prirodzenú obnovu (stanovené minimálne počty budú záväzné v obidvoch prípa-
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doch). Máme potom pri obhospodarovaní lesov dva pevné body: východiskový stav pri zalesňovaní 
a cieľový stav v rubnom veku. 

Ak by sme problematiku posúdili z ekonomického hľadiska, možno potom obdobie od založenia 
porastu až po rubný vek porastov (stromov) považovať za rozpracovanú výrobu. Porasty (stromy) 
v rubnom veku sú potom výsledkom výrobného procesu, čiže sú to výrobky. Špecifikom je to, že lesné 
porasty od založenia až do rubného veku sú v podstate výrobným prostriedkom a v rubnom veku vý-
robkom. Pritom, ale aj stromy, ktoré sa nedožijú rubného veku (sprievodné, alebo ostatné), majú po-
čas rastu a vývoja lesných porastov svoj význam. Je to najmä z  hľadiska dosiahnutia prevádzkového 
cieľa. Okrem toho, ak zabezpečíme dôslednú ochranu budúcich rubne zrelých stromov proti poškode-
niu zverou, môžu tieto ostatné stromy tvoriť aj potravinovú bázu pre zver. Samozrejme uvedené sprie-
vodné stromy plnia aj ďalšie funkcie, vrátane ekonomickej, aj keď ich význam je v tomto smere men-
ší ako budúcich rubných stromov. 

Prvý pevný bod – východiskový stav (minimálny počet sadeníc) možno prebrať z citovanej STN. 
Cieľový stav, počet stromov v rubnom veku (druhý pevný bod) možno taktiež stanoviť. Len nie je to už 
tak jednoduché ako v prvom prípade. Do úvahy sa tu musia brať rastové vlastnosti jednotlivých dre-
vín, konkrétne prírodné podmienky, prevádzkové ciele, ako aj disturbančné faktory, ktoré existenciu 
lesných porastov ohrozujú. O tom ako sa podľa veku a prírodných podmienok menia počty stromov 
jednotlivých drevín, možno nájsť informácie, ako sme to už aj uviedli, v rastových tabuľkách hlavných 
drevín ČSSR (Halaj et al. 1987). Taktiež v rastových a taxačných tabuľkách hlavných drevín ČR pre 
dreviny smrek, borovica, buk a dub (Černý et al. 1996). Uvádzame to preto, lebo pri konštruovaní ras-
tových tabuliek v ČR sa viac vychádzalo z porastov umele založených. Preto sú počty stromov v mla-
dom veku oveľa nižšie ako v slovenských rastových tabuľkách, čo viac korešponduje s našim prístu-
pom k riešeniu škôd zverou na lesných porastoch (uvedie sa v ďalšom). Rastové tabuľky síce posky-
tujú údaje o počte stromov podľa drevín, veku a prírodných podmienok (výšková bonita), ale neberú 
do úvahy prevádzkové ciele. Neuvádza sa v nich rubný vek drevín, a pochopiteľne ani počty stromov 
v rubnom veku. Existuje tu veľký počet možných riešení, či alternatív, čo nám riešenie problematiky 
škôd zverou na lesných porastoch komplikuje. Preto sme riešenie problematiky zjednodušili. Rubný 
vek a počet stromov v rubnom veku sme stanovili ako modelové (priemerné) hodnoty. 

Z uvedeného vyplynulo, že ak počas rastu a vývoja lesných porastov je počet stromov v poraste 
taký, že sa dosiahne prevádzkový cieľ, je to v podstate  v poriadku. Preto treba stanoviť postupné cie-
le, konkrétne minimálny počet stromov, ktorý musí byť v jednotlivých časových obdobiach rastu a vý-
voja lesných porastov. Pochopiteľne, tento počet bude v jednotlivých postupných cieľoch menší ako 
bol východiskový stav, teda ako na začiatku rastového procesu. Nakoniec, najmenší počet stromov 
bude v rubnom veku (cieľový stav). Zaujímavé je, že takto stanovené „postupné ciele“, minimálny po-
čet stromov podľa nich sa nám nepodarilo v odborných pokynoch alebo lesníckej literatúre nájsť, resp. 
k dispozícii sú len niektoré čiastkové údaje podľa veku porastov, podľa rastových stupňov (fáz) a pod. 
Dostupné informácie sa spravidla viažu na určité modely porastov, na fázové výrobky a pod. 

minimálny počet jedincov v lesných porastoch podľa postupných cieľov

Keďže bez toho, aby sme vedeli aký má byť minimálny počet stromov podľa drevín v jednotlivých časo-
vých obdobiach, nemožno problematiku škôd na lesných porastoch prežúvavou zverou, podľa nášho 
návrhu riešiť, preskúmali sme možnosť využitia doterajších podkladov na tento účel. 

Ako sa uviedlo v metodike, najprv išlo o rozčlenenie rastového a vývojového procesu lesných poras-
tov na postupné ciele, fázové výrobky (Hyben et al. 1987). So zreteľom na to, že údaje o počte stromov 
pri prvom fázovom výrobku (zabezpečený mladý lesný porast) nie sú k dispozícii, prevzali sme ho z ci-
tovanej STN 48 2210 – Normatívy spotreby lesného reprodukčného materiálu, tabuľka A1 Minimál-
ne normatívy spotreby lesného reprodukčného materiálu pri zalesňovaní v kategórii hospodárskych 
lesov a lesov osobitného určenia. Má to aj logické zdôvodnenie. Starostlivosťou o vysadené sadenice 
(ich ošetrovaním a ochranou), resp. dopĺňaním v prípade úhynu (zničenia) treba do 8 rokov dosiah-
nuť, aby vzniknutá kultúra (zabezpečený mladý lesný porast), začala plniť funkciu porastu. Dovtedy 
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rástli jedince, ak sa porast založil umelou obnovou, skôr ako solitéry. Počet jedincov v druhom fázo-
vom výrobku (porast po prvej čistke alebo prerezávke) sme prevzali taktiež z citovanej STN 48 2210 
– Normatívy počtu jedincov drevín v mladine po prvom výchovnom zásahu, tabuľka A3. Tu v obdo-
bí do 12 rokov porastu by už nemalo ísť o dopĺňanie, či vylepšovanie, ale najmä o odstraňovanie ne-
žiaducich jedincov (čistka), prípadne aj o redukciu počtu jedincov (prerezávka). Počty stromov v tre-
ťom fázovom výrobku (porast po prvej prebierke) neboli k dispozícii. Postup stanovenia počtu stro-
mov v tomto fázovom výrobku sa rámcovo uviedol v kapitole Metodika riešenia. V období 13. až 25. 
rokov ide už jednoznačne o stabilizáciu lesných porastov, ktorú treba zabezpečiť cieľavedomou výcho-
vou s pozitívnym výberom v prospech perspektívnych jedincov. 

Normatívy počtu jedincov drevín a ich rozstup podľa fázových výrobkov, kategórie lesov hospodár-
ske a osobitného určenia sa uvádzajú v tabuľke 1. 

Taktiež treba znovu zdôrazniť, že počet stromov sa stanovil ako minimálny. V skutočnosti môže byť 
väčší, ale nie menší. Rozstup stromov sa stanovil ako maximálny. Tento, môže byť v skutočnosti men-
ší ale nie väčší. Nejde tu o optimálny stav, ale o hranice, tzn. limitné hodnoty, ktoré sa musia rešpek-
tovať. Ak sa tak nestane nemožno hovoriť o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, či ich rozvo-
ji. Kritická situácia bude pretrvávať, čo je v rozpore so strategickými cieľmi tak LH ako aj poľovníctva. 

Stanoveniu normatívneho počtu stromov pre uvedené fázové výrobky drevín predchádzalo jeho 
určenie podľa veku (od 10 rokov až do rubného veku). So zreteľom na obmedzený rozsah príspevku 
nebudeme túto problematiku podrobnejšie uvádzať. Z vypočítaných normatívov a ich grafického zo-
brazenia podľa drevín vyberieme len Normatívne počty stromov podľa veku – ihličnaté dreviny: boro-
vica – nížiny, borovica – hory, jedľa, smrek (obr. 1). Ako z uvedeného obrázku vyplýva v mladom veku 
sú normatívne počty jedincov jednotlivých drevín veľmi rozdielne. Potom sa postupne tieto rozdiely 
podľa veku zmenšujú. Najmenšie sú v rubnom veku. Číselne údaje a ďalšie obrázky môžu poskytnúť 
autori príspevku.

Obrázok 1. Normatívne počty stromov podľa veku – ihličnaté dreviny: borovica – nížiny, borovica – hory, jedľa, smrek
Figure 1. Normative number of trees (pieces per ha) according to age (years) – coniferous species: Scots pine – lowlands (green 
markers and line), Scots pine – mountains (purple markers and line), silver fir – (blue markers and line), Norway spruce – (red 
markers and line). 

 



244 Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Konôpka, J. et al. / APOL, 2020, 2, 238–246

Ta
bu

ľk
a 

1.
 N

or
m

at
ív

y 
po

čt
u 

je
di

nc
ov

 d
re

ví
n 

a 
ic

h 
ro

zs
tu

p 
po

dľ
a 

fá
zo

vý
ch

 v
ýr

ob
ko

v,
 k

at
eg

ór
ie

 le
so

v 
ho

sp
od

ár
sk

e 
a 

os
ob

itn
éh

o 
ur

če
ni

a 
Ta

bl
e 1

. N
or

m
at

iv
e n

um
be

r o
f t

re
es

 a
nd

 sp
ac

in
g 

of
 tr

ee
 in

di
vi

du
al

s a
cc

or
di

ng
 to

 p
ha

se
 p

ro
du

ct
s,

 fo
re

st
 ca

te
go

ri
es

: c
om

m
er

ci
al

 fo
re

st
s a

nd
 fo

re
st

s o
f s

pe
ci

al
 p

ur
po

se
s.

 

D
re

vi
na

 / T
re

e s
pe

cie
s

Fá
zo

vý
 vý

ro
bo

k /
 P

ha
se

 pr
od

uc
t 

1.
 za

be
zp

eč
en

ý m
la

dý
 le

sn
ý p

or
as

t /
 1.

 se
cu

re
d y

ou
ng

 st
an

d
2.

 po
ra

st 
po

 pr
ve

j č
ist

ke
 al

eb
o p

re
re

zá
vk

e /
 2

. s
ta

nd
 af

te
r fi

rs
t 

cle
an

in
g 

3.
 po

ra
st 

po
 pr

ve
j p

re
bi

er
ke

 / 3
. s

ta
nd

 af
te

r fi
rs

t t
hi

nn
in

g

po
če

t j
ed

in
co

v (
ks

. h
a−1

) /
tre

e d
en

sit
y 

(p
iec

es
 pe

r h
a)

ro
zs

tu
p /

 sp
ac

in
g (

m
)

po
če

t j
ed

in
co

v (
ks

. h
a−1

) /
tre

e d
en

sit
y

(p
ie

ce
s p

er
 ha

)
ro

zs
tu

p /
 sp

ac
in

g (
m

) 
po

če
t j

ed
in

co
v (

ks
. h

a−1
) /

 tr
ee

 de
ns

ity
(p

iec
es

 pe
r h

a)
ro

zs
tu

p /
 sp

ac
in

g (
m

)

Sm
re

k o
by

ča
jn

ý /
 N

or
wa

y s
pr

uc
e

2 0
00

2,
2

1 5
00

2,
6

90
0

3,
3

Je
dľ

a b
iel

a /
 S

ilv
er

 fi
r

3 8
00

1,
6

2 6
00

2,
0

1 3
00

2,
8

Bo
ro

vi
ca

 le
sn

á –
 n

íž
in

y /
 S

co
ts 

pi
ne

 – 
lo

wl
an

ds
 

7 7
00

1,
1

4 8
00

1,
4

2 1
00

2,
2

Bo
ro

vi
ca

 le
sn

á –
 ho

ry
 / S

co
ts 

pi
ne

 – 
m

ou
nt

ai
ns

4 8
00

1,
4

3 2
00

1,
8

1 6
00

2,
5

Sm
re

ko
ve

c o
pa

da
vý

 / D
ec

id
uo

us
 la

rc
h

2 1
00

2,
2

1 4
00

2,
7

75
0

3,
7

Bo
ro

vi
ca

 ve
jm

ut
ov

ka
 / W

ey
m

ou
th

 pi
ne

4 8
00

1,
4

3 2
00

1,
8

1 6
00

2,
5

D
ug

la
sk

a t
iso

lis
tá

 / D
ou

gl
as

 fi
r

2 5
00

2,
0

1 8
00

2,
4

92
0

3,
3

D
ub

 zi
m

ný
 a 

let
ný

 / O
ak

s
7 7

00
1,

1
6 8

00
1,

2
4 4

00
1,

6
Bu

k l
es

ný
 / E

ur
op

ea
n b

ee
ch

7 5
00

1,
2

6 5
00

1,
2

4 1
00

1,
6

Ja
se

ne
, ja

vo
ry

, b
re

st
y /

 as
he

s, 
m

ap
les

, e
lm

s
4 8

00
1,

4
4 2

00
1,

5
2 8

00
1,

9
Li

py
, je

lše
 / L

im
e t

re
es

, a
ld

er
s 

2 5
00

2,
0

2 2
00

2,
1

1 4
50

2,
6

To
po

ľ (
do

m
ác

i) 
/ P

op
la

r (
do

m
es

tic
)

1 3
00

2,
8

1 0
00

3,
2

70
0

3,
8

Po
zn

ám
ka

 k 
ta

bu
ľk

e: 
Fá

zo
vý

m
 vý

ro
bk

om
 dr

ev
ín

 (b
ez

 to
po

ľa)
 zo

dp
ov

ed
ajú

 ve
ky

: 1
. fá

zo
vý

 vý
ro

bo
k –

 ve
k 8

 ro
ko

v, 
2.

 fá
zo

vý
 vý

ro
bo

k –
 ve

k 1
2 r

ok
ov

, 3
. fá

zo
vý

 vý
ro

bo
k –

 ve
k 2

5 r
ok

ov
.F

áz
ov

ým
 vý

ro
bk

om
 to

po
ľa 

zo
dp

ov
ed

ajú
 ve

ky
: 1

. fá
zo

vý
 vý

ro
bo

k –
 ve

k 8
 ro

ko
v, 

2.
 fá

zo
vý

 vý
ro

bo
k –

 ve
k 

10
 ro

ko
v, 

3.
 fá

zo
vý

 vý
ro

bo
k –

 ve
k 1

5 r
ok

ov
.

Ex
pl

an
at

or
y n

ot
e t

o t
he

 ta
bl

e: 
Ph

as
e p

ro
du

ct
s o

f t
re

e s
pe

cie
s (

ex
clu

di
ng

 p
op

lar
) a

re
 de

fin
ed

 by
 th

es
e a

ge
s: 

1s
t p

ha
se

 pr
od

uc
t –

 8 
ye

ar
s, 

2n
d p

ha
se

 pr
od

uc
t –

 12
 ye

ar
s, 

3r
d p

ha
se

 pr
od

uc
t –

 25
 ye

ar
s. 

Ph
as

e p
ro

du
ct

s o
f p

op
lar

s a
re

 de
fin

ed
 by

 th
es

e a
ge

s: 
1s

t p
ha

se
 pr

od
uc

t –
 8 

ye
ar

s, 
2n

d p
ha

se
 

pr
od

uc
t –

 10
 ye

ar
s, 

3r
d p

ha
se

 pr
od

uc
t –

 15
 ye

ar
s.



245Aktuálne problémy v ochrane lesa, 2, 2020

Konôpka, J. et al. / APOL, 2020, 2, 238–246

záver

Cieľom práce bolo vypracovať návrh (alternatívu) zisťovania poškodenia a  škôd zverou v mladých les-
ných porastoch (definovaných vekom do 25 rokov) pre podmienky Slovenska, ktorý by akceptovali tak 
lesníci ako aj poľovníci. Išlo tu o stanovenie „limitnej hranice poškodzovania a škôd zverou,“ ktorá sa 
nesmie prekročiť. Dôvody vypracovania tohto riešenia vyplynuli z analýzy súčasnej situácie. Súčasný 
stav v poškodzovaní mladých lesných porastov je krajne nepriaznivý. Najmä v dôsledku poškodzova-
nia drevín zverou – zastúpenie drevín: jedle, duba a cenných listnáčov už v prvom vekovom stupni je 
veľmi nízke, čo ohrozuje funkčný potenciál lesných porastov v budúcnosti. 

Doterajšie riešenia problematiky neboli z viacerých dôvodov úspešné. Preto treba prísť s novým 
inovatívnym riešením. Ide tu jednak o zmeny v zisťovaní poškodzovania a hodnotenia škôd zverou, ale 
aj zmenu v prístupe k pestovnej činnosti. Zároveň nemožno vychádzať len z realizovaných výkonov 
v rámci tejto činnosti, ale hlavne z dosahovaných výsledkov podľa postupných cieľov, resp. podľa fázo-
vých výrobkov. Preto sa aj alternatíva riešila a spracovala vo vzájomných súvislostiach t. j. poškodzo-
vanie a škody zverou a výsledky pestovnej činnosti podľa postupných cieľov, t. j. fázových výrobkov. 

Ako sa uviedlo v prvej kapitole ide o širokú problematiku, ktorú nebolo možné v rámci tohto prí-
spevku obsiahnuť v celej šírke. Niektoré návrhy riešenia sa už spracovali v iných našich prácach. Ne-
uvádzajú sa jednak v dôsledku obmedzenia rozsahu príspevku, ale aj preto, či sa uvedené návrhy 
budú akceptovať. Ak áno, potom treba uvedený návrh overiť a potom definitívne rozhodnúť ako ďalej. 
Do úvahy samozrejme prichádzajú aj iné alternatívy riešenia problematiky. Ak sa tak nestane, čiže ak 
sa problematika nebude riešiť nepriaznivá situácia bude naďalej pretrvávať. 
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