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1 Nadpriemerné úhrny zrážok v máji, júni a júli 

Netypický rok s nadpriemernými úhrnami zrážok v jarných a letných mesiacoch priniesol okrem 

zlepšenia zdravotného stavu niektorých drevín aj poškodenia napr. hubami, zosuvmi pôdy. I napriek 

predpokladom, že sa zvýši úmrtnosť podkôrneho hmyzu na smreku z dôvodu zlepšenia podmienok 

prostredia pre entomopatogénne huby a zhoršenia pre hmyz, nestalo sa tak. 

Dňa 10.6.2010 bol schválený zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát 

spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, 

prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. V zmysle tohto zákona a „Metodiky 

ohodnocovania škôd na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou 

katastrofou“ uverejnenou na stránke 

 http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=37&id=3912 

boli vymenovaní členovia verifikačných komisií, ktoré overujú obhospodarovateľom deklarované 

poškodenie porastov prírodným živlom. V komisiách sú zástupcovia OLÚ, PPA a NLC. Komisie 

hodnotia:  

- poškodenie porastov (vetrom, zosuvy pôdy, atď.) 

- poškodenie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach (zamokrenie, atď.)  

 

1.1 Zosuvy pôdy 

K vážnemu poškodzovaniu lesov zosuvmi pôdy došlo v júni a pokračovalo v júli po cca 2 

mesiacoch intenzívnych zrážok. K najviac poškodeným lokalitám patrili napr. oblasti hoci s miernymi 

svahmi ale zato s hlbokými hlinitými pôdami v oblasti severovýchodnej časti Slánskych vrchov alebo 

Ondavskej vrchoviny, atď.  

Obrázok 1 Cesta medzi Domašou 

a Stropkovom 

Obrázok 2 Zosuv pôdy na SV Slánskych vrchov 

(pri Zlatníku, OLÚ Vranov nad Topľou)

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=37&id=3912�
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2 Studený vietor a škody ním spôsobené 

V oblasti Novákov sa vyskytlo v máji poškodenie listov bukov, avšak neboli zistené žiadne 

škodlivé činitele. Podobné poškodenie sa vyskytlo na Horehroní, LS Predajná, keď poškodený bol len 

jeden svah!, najintenzívnejšie na hrebeni a so znižovaním poškodenia smerom do údolia. Taktiež bez 

zistenia škodlivého činiteľa. 

S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o lokálne poškodenie asimilačných orgánov studeným 

vetrom. Nemuselo pritom ísť o mráz. Podobné poškodenie bolo pozorované kolegami z LVÚ vo Viedni 

v niektorých rakúskych lokalitách. Tam pozorovali poškodenie tiež najmä na bukoch, okrem toho aj 

na lieskach, ale aj na iných drevinách. Dokonca aj poškodenie smrekovcov pripisujú takémuto 

škodlivému pôsobeniu studeného vetra.   

Obrázok 3 Hrebeň vľavo a svah do údolia v strede 

fotky sú poškodené studeným vetrom (LS 

Predajná) 

Obrázok 4 Poškodenie listov

 

3 Kontrolné dni k plneniu projektov ochrany lesov okolo 5. stupňa územnej ochrany 

3.1 A-zóna Babia hora 

V A - zóne Babia hora a Pilsko stále pretrváva situácia, keď obranné opatrenia v ochranných 

pásmach území s 5. stupňom ochrany zabezpečujú obhospodarovatelia, nie Štátna ochrana prírody 

(ďalej ŠOP), ktorej to vyplýva z § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Výberové konania na 

realizáciu projektov zabezpečuje Ústredie ŠOP Banská Bystrica a ešte stále riešia rok 2010! Aj z tohto 

príkladu je zrejmé, do akej miery pracovníkom ŠOP záleží na zabezpečovaní ochrany lesov, ktoré 

nevlastnia a ani neobhospodarujú, okolo území, kde nepovolili výnimku na spracovanie kalamity. 

V tomto čase je pritom nevyhnutné začať výberové konania na dodávateľov prác už pre rok 2011! 

Takže už teraz sa dajú predpokladať podobné problémy aj v roku 2011. 

V B-zóne Babej hory sa intenzívne spracovávajú aktívne chrobačiare, asanujú sa odkôrňovaním, 

kladú sa otrávené lapáky, klasické lapáky, experimentujú s navnadenými otrávenými stojacimi 

lapákmi, inštalujú lapače do trojice (kvôli zachyteniu rôznych smerov vetra) a dostávajú kalamitu pod 
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kontrolu. Je to jeden z mála príkladov, kde sa ochrana lesa stala prioritou! a dosiahnuté výsledky 

s ozdravovaním porastov sú vzorové. Treba poznamenať, že k úspešnému boju s podkôrnym hmyzom 

chýba aplikácia týchto opatrení aj v A-zóne Babej hory. Bez toho sa tieto opatrenia v ochrannom 

pásme musia byť plánované v projektoch okolo území s 5. stupňom ochrany, kým sa nestane 

posledný smrek v A-zóne Babej hory sterilným (neaktívnym) chrobačiarom.  

Obrázok 5 Ručné odkôrňovanie na Babej hore. Obrázok 6 Kôra sa zberá do plachiet a páli spolu 

s vetvami po spílených chrobačiaroch. 

 

3.2 NPR Zadná Poľana 

O NPR Zadná Poľana sa uskutočnilo začiatkom augusta rokovanie s miestom stretnutia na OZ 

Kriváň za účasti zástupcov „MŽP SR“, CHKO Poľana, Lesy SR, GR Banská Bystrica, OZ Kriváň, LS 

Kyslinky a LOS Banská Štiavnica. Výsledkom bola dohoda, že OZ Kriváň pripraví novú žiadosť 

o výnimku na zásah do 5. stupňa ochrany, v ktorej budú navrhované opatrenia výsledkom dohody 

najmä medzi S-CHKO Poľana a OZ Kriváň, s pripomienkami ostatných zúčastnených osôb.  

Bol to asi najlepší návrh, avšak v hre s časom sa to opäť môže ťahať aj 2 roky, kým príde neisté 

rozhodnutie. 

Pri rokovaniach sa pracovalo aj s leteckými snímkami fotenými v infračervenom spektre 

s vyznačenými hranicami dielcov a NPR. Takéto snímky zabezpečuje NLC-ÚLZI Zvolen len pre tie 

územia, kde sa pripravuje obnova LHP. Teda chýba časový rad snímok z toho istého územia a chýbajú 

aj iné územia (napr. Fabova hoľa, Babia hora, atď.), kde by bolo možné takto deklarovať prírastok 

kalamity medzi dvoma obdobiami, napr. 1 rokom. 
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Obrázok 7 Letecká snímka fotená v infračervenom 
spektre: červená – listnáče, tyrkysovo zelená – suché 

chrobačiare, tmavozelená – živé ihličnany 

Obrázok 8 Výrez z mapy NPR Zadná Poľana z leta 
2009 

 

3.3 Projekty ochrany pre rok 2011 

Už v tomto období je potrebné sa pripravovať na ochranu lesov okolo 5. stupňa ochrany a to 

tým, že sa vyhodnotí účinnosť opatrení realizovaných v roku 2010. Je potrebné:  

- posúdiť dôslednosť vyhľadávania aktívnych chrobačiarov, ich včasného spílenia a dôsledného 

asanovania; 

- zhodnocovať účinnosť lapačov a lapákov a porovnať s účinnosťou v predchádzajúcich rokov; 

- vyhodnotiť účinnosť chemickej asanácie, mechanickej asanácie (odkôrňovanie) 

- a pripraviť návrh obranných opatrení pre rok 2011. 

 

Navrhujeme projekt pre rok 2011 pripraviť tak:  

- aby sa náklady dali vyčísliť pre ŠOP, teda do územia ochranného pásma,  

- ale aj opatrenia a náklady do zvyšnej časti „nárazníkového pásma“, čo sú reálne náklady na 

ochranu lesov okolo územia s 5. stupňom ochrany. 

Ak by subjekt vedel takto ukázať: 

- škody v území s 5. stupňom ochrany kvôli nepovoleniu výnimky,  

- náklady na ochranu lesa v ochrannom pásme a 

- náklady na ochranu v nárazníkovom pásme 

 

potom by sa mohlo aj verejnosti prezentovať, čo stojí ochrana prírody a konkrétnej prírodnej 

rezervácie. Zatiaľ takýto príklad nemáme, aj keď si myslím, že údaje existujú. 

Podrobnosti o formálnych a obsahových požiadavkách na projekty sú uvedené v Prílohe 1 k 

„ Spoločnému usmerneniu MP a MŽP ...“  a sú uverejnené aj na stránkach www.los.sk.  
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Obrázok 9 Schematické rozdelenie území okolo 5. stupňa ochrany 

 

4 Poznatky LOS v letnom období 

4.1 Hromadné hynutie smrečín 

Vývoj podkôrneho hmyzu na smreku bol chladným počasím spomalený, nie však zastavený. 

Počas niekoľkých horúcich dní v júli prebehlo veľmi intenzívne rojenie s odchytmi za 3 – 5 dní až 20 

tis. imág. Následne sa objavili chrobačiare aj v porastoch, ktoré boli intenzívnym zásahom ozdravené. 

Predpokladáme, že v roku 2010 bude nakoniec menej generácií lykožrúta smrekového kvôli 

vlhkému a chladnému priebehu počasia. Kalamita v smrekových porastoch však pokračuje. 

 

 

Obrázok 10 Vývoj odchytov imág lykožrúta 

smrekového 

Obrázok 11 Vývoj odchytov imág lykožrúta 

lesklého 

Poďakovanie: Ďakujem Ing. V. Barančokovi z OZ Beňuš za aktuálne informácie o lapačoch a 

odchytoch imág. A. Kunca 
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4.2 Odumieranie jedlí v regióne Štiavnických vrchov a Veľkej Fatry 

V navštívených porastoch v Štiavnických vrchoch boli rôzne stupne hynutia jedlí a to od stromov 

s opadávajúcou kôrou a hnedým ihličím až po stromy s mierne presvetlenou korunou. Na hynúcich 

a uhynutých stromoch s opadávajúcou kôrou a hnedým ihličím boli zistené podkôrne druhy hmyzu: 

Cryphalus piceae, Pityophthorus pityographus a Pityokteines vorontzowi. Žiaden z nich nie je však 

primárnym agresívnym druhom, ktorý by napádal zdravé jedle. Ide skôr o škodcov jedlí oslabených 

inými činiteľmi. Na niektorých koreňových nábehoch, aj stromov len s presvetlenou korunou bez 

príznakov poškodenia hmyzu, bola zistená podpňovka smreková Armillaria ostoyae (jej rizomorfy 

a syrócium). Aj jej prítomnosť na koreňových nábehoch signalizuje oslabenie odolnostného 

potenciálu jedlí.  

Podobné príznaky poškodenia boli zistené po celej oblasti Kysihýbľa, Banského Studenca, ale aj 

v okolitých subjektoch napr. Hodruša Hámre, Kozelník, Červená Studňa a pod. Hlásenie o zhoršenom 

zdravotnom stave prišlo aj z oblasti južnej časti Veľkej Fatry. Príčina zhoršeného zdravotného stavu 

nebola zistená. 

Odporúčané opatrenia 

Napadnuté stromy a stromy s príznakmi chradnutia vyznačiť, spíliť a z porastu vyviesť. Pri 

ponechávaní stromov v poraste je potrebné ich asanovať, aby sa v kôre a dreve nepremnožili ďalšie 

škodlivé činitele, ktoré by sa mohli stať primárnymi škodcami zdravých stojacich stromov. Asanovať 

odkôrnením, alebo chemicky povolenými insekticídmi napr. Vaztak 10 EC, Fury 10 EW alebo Karate 

Zeon 5 CS. Zoznam povolených prípravkov je uvedený aj na www.los.sk. 

Obrázok 12 Pohľad do korún chradnúcich stromov Obrázok 13 Pohľad do korún chradnúcich stromov 

http://www.los.sk/�
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Obrázok 14 Ronenie živice po napadnutí lyka 

podkôrnymi druhmi hmyzu  

Obrázok 15 Jazykovite šíriace sa syrócium 

podpňovky smrekovej z koreňov na kmeň 

Obrázok 16 Pityophthorus pityographus Ratzeburg  Obrázok 17 Rizomorfy Armillaria ostoyae na 

koreňovom nábehu 
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Obrázok 18 Lachnellula subtilissima na kôre jedle Obrázok 19 Cryphalus piceae na tenších vetvách 

chradnúcich jedlí 

 

5 Záver 

Pripravovať vyhodnotenie realizácie projektov okolo území s 5. stupňom územnej ochrany 

a zaslať Lesníckej ochranárskej službe do Banskej Štiavnice informácie o: 

- počte inštalovaných lapačov a lapákov 

- počte odchytených imág a stupni napadnutia lapákov 

- o spôsobe asanácie a objeme spíleného a asanovaného dreva 

- iných udalostiach súvisiacich s realizáciou projektov ochrany lesov okolo území s 5. stupňom 

ochrany. 

V oblastiach s výskytom chrústov zistiť stav populácie podľa vykopaných sond cca 50 cm 

hlbokých a na ploche 100 x 100 cm. Sondy sa kopú v termíne august – september v počte 5 ks na 1 

ha. Kritickým počtom sú: 

- 1 až 2 ks pandráv III. instaru, alebo 

- 3 až 5 ks pandráv II. instaru, alebo 

- 5 až 15 ks pandráv I. instaru (najmladšie) 

Pri zistení kritického počtu pandráv je potrebné plánovať boj pôdnymi insekticídmi na jar  

2011. 

V prípade zistenia imág je potrebné pripraviť obranný zásah proti imágam v korunách stromov 

v termíne máj 2011.  

Plánovať finančné prostriedky na ochranu lesa pre budúci rok 2011.  
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