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1 Úvod 

V tomto vydaní signalizačných správ prinášame informácie o pokračujúcej kalamite lykožrúta lesklého 

v smrečinách, o zaujímavom poškodení lapačov Ridex, zhoršení situácie so zdravotným stavom 

borovíc na Záhorí, monitoringu listožravcov v jeseni 2013 a o výzva PPA na opatrenia ochrany lesa. 

2 Kalamita lykožrúta lesklého v smrečinách 

Pokračuje kalamitné premnoženie lykožrúta lesklého v mladých smrekových porastoch po celom 

Slovensku a to aj v regiónoch, kde je zastúpenie smreka nižšie. V niektorých lokalitách zase lykožrút 

lesklý napáda aj staršie smreky v dolnej časti kmeňa ako primárny škodlivých činiteľ! Vyberá si však 

smreky s hladkou kôrou, tento jav je však zriedkavý.  

Lykožrút lesklý môže za určitých okolností (extrémne teplo a sucho) veľmi rýchlo prekonať odolnosť 

stromu, pretože jeho požerok je hviezdicovitý, teda dokáže prerušiť vodivé pletivá už pri vytváraní 

materských chodieb. U lykožrúta smrekového dochádza k prerušeniu vodivých pletív neskôr, pri žere 

lariev, ktorých chodby sú umiestnené priečne na kmeň. Navyše, dokáže atakovať porasty od štádia 

mladín až po kmeňovinu, a to aj borovicu. Z tohto dôvodu môže byť za určitých podmienok po 

premnožení nebezpečnejší ako lykožrút smrekový. V minulosti nebol zaznamenaný jeho výskyt ako 

primárneho škodcu v kmeňovinách, no klimatické zmeny mu pravdepodobne vytvorili vhodné 

podmienky na to aby sa stal nebezpečný aj pre staršie porasty.  

Špecifické opatrenia proti lykožrútovi lesklému: 

1. Pre boj s lykožrútom lesklým je dôležité klásť zvýšený dôraz na prísne dodržiavanie porastovej 
hygieny, predovšetkým skorú asanáciu ťažbových zvyškov, ešte pred vyletením lykožrútov 
lesklých z haluziny.  

2. Rovnako je nevyhnutné dodržiavať všeobecné známe opatrenia v boji s podkôrnym hmyzom, 
najmä včas, rýchlo a dôsledne spracovať všetku naletenú hmotu, tzv. aktívne lykožrútové drevo 
(STN 48 2711).  

3. Uprednostniť mechanické spôsoby asanácie (pálenie, štiepkovanie), chemická asanácia je 
v prípade nakopených zvyškov po ťažbe menej účinná. 

4. Zvýšiť podiel lapačov na lykožrúta lesklého až na 50 % zo všetkých lapačov. Feromónové lapače 
sú proti tomuto druhu účinné, dokážu zachytiť aj 100 tisíce jedincov za jedno rojenie.  

5. Stromy na klasické lapáky odporúčame pripravovať z tenších kmeňov, do 20 cm priemeru, 
prípadne z vrcholcov hrubších smrekov. 

6. Sledovať okolité smrekové mladiny, ktoré môžu byť ohrozené lykožrútom lesklým. 

7. Prerezávky v mladinách, kde hrozí premnoženie lykožrúta lesklého, nevykonávať v teplom 
letnom období.  
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Obrázok 1. Hrubšie kmene napadnuté primárne 

lykožrútom lesklým 

Obrázok 2. Kmene na odvoznom mieste s 

chemicky ošetreným povrchom (s farbivom), 

navnadené odparníkom a poprikrývané vetvami 

    

Obrázok 3. Lykožrút lesklý na hrubšom kmeni – 

vysoká hustota chodieb 

Obrázok 4. Lykožrút lesklý na tenkej vetve – 

slabšie napadnutie

 

Som rád, že môžem spomenúť kontrolu zdravotného stavu lesov na OZ Námestovo v polovici augusta 

2013, kde pod vedením Ing. Heruda sme mohli vidieť účinné využívanie dostupných metód ochrany 

lesa v praxi. Kmene s kôrou sústredené na odvoznom mieste boli chemicky ošetrené, navnadené 

feromónovým odparníkom a poprikrývané vetvami (otrávené lapáky na sklade). Týmto spôsobom 

lákali imága podkôrneho hmyzu, ktorý sa na kmeňoch otrávil. Keďže insekticíd pôsobí aj repelentne, 

je nevyhnutné ošetrené kmene vnadiť feromónom. Jednoduché a účinné! Odporúčame OLH 

a obhospodarovateľom vo všetkých smrekových oblastiach. 

3 Poškodenie feromónových lapačov Ridex 

Už z dvoch lokalít (Lesy mesta Brezno, s.r.o. a OZ Námestovo, LS Mútne, LO Magurka) máme 

skúsenosť, že lapače Ridex sú poškodené závratmi lykožrúta smrekového. To bolo prekvapenie pre 

nás ako aj pre lesníkov z prevádzky. Predpokladáme, že vo vysokých teplotách došlo k zmäknutiu 

plastu lapača a chrobáky v korýtku tak mohli svoje pokusy vyslobodiť sa zo zbernej nádoby úspešne 

zvládnuť. Poškodené boli najmä lievikovité vložky zbernej nádoby ako aj samotná zberná nádoba 

lapača. U lapačov iných značiek toto nebolo pozorované. Tento fakt môže významne ovplyvniť 

samotný odchyt lapača a tým skresliť skutočný stav populácie na danej lokalite. V týchto dňoch sme 

sa dozvedeli, že podobnú skúsenosť s poškodenými lapačmi Ridex majú v tomto roku aj v Česku. 
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Obrázok 5. Diera v lieviku zberného korýtka lapača 

Ridex na OZ Námestovo 

Obrázok 6. Diery v lieviku zberného korýtka lapača 

Ridex v Lesoch mesta Brezno, s.r.o. 

4 Kalamita na Záhorí 

Kalamitné premnoženie podkôrneho hmyzu na Záhorí pokračuje, aj keď v letnom období nebolo 

zistené silnejšie rojenie krasoňa modrého. Extrémne sucho a vysoké teploty v lete opäť výrazne 

oslabili borovicové porasty. Najviac poškodzované sú rubné porasty. Najvýznamnejšími druhmi sú 

lykožrút borovicový a lykožrút vrcholcový. Lapáky 2. série boli naletené prevažne stredným a silným 

stupňom, najhoršia situácia je na LS Moravský Ján a LS Riadok. Na mnohých miestach sa situácia 

výrazne zhoršila. Veľmi náročné, ale nevyhnutné, je identifikovať a dôsledne spracovať všetku 

naletenú hmotu v jesennom a zimnom období.  

  
Obrázok 7. Lapáky silno naletené lykožrútom 

borovicovým v štádiu kukly. 

Obrázok 8. Požerok lykožrúta borovicového pod 

kôrou

5 Sucho 

Pretrvávajúce teplé a suché počasie spôsobilo nárast poškodenia asimilačných orgánov niektorých 

drevín. Ide najmä o buk lesný. Náchylnými lokalitami sú okraje porastov alebo lokality s plytkými 

pôdami. Nepredpokladáme následné hromadné odumieranie buka, ani významné premnoženie 

sekundárnych biotických činiteľov. Miestami sa môže zvýšiť početnosť podkôrneho hmyzu 

Taphrorychus bicolor, alebo nekróz kôry spôsobovaných hubami z rodu Nectria.  
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Obrázok 9. Červenanie listov na okrajoch porastov 

6 Monitoring listožravcov 

V jesenných mesiacoch je potrebné v príslušných regiónoch zabezpečiť kontrolu početnosti 

listožravcov: 

- mníšky veľkohlavej Turčekovou metódou 

- piadiviek lepovými pásmi 

- chrústov – pôdnymi sondami 

Prebehne opäť monitoring týchto listožravcov cez GIS prostredie na stránkach 

http://lvu.nlcsk.org/mnsk/ , čo bude podkladom k iniciovaniu ošetrenia týchto porastov v roku 2014. 

7 Výzva Poľnohospodárskej platobnej agentúry 

Oznámenie č. 89 zo dňa 21.08.2013 (Výzva č. 2013/PRV/31) - http://www.apa.sk/index.php?navID=439   

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 

2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3399/2013, zo dňa 12.08. 2013, 

zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2.1 „Výzvu na 

predkladanie ŽoNFP na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie 

preventívnych opatrení„. 

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi 

EÚ. 

 realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými a abiotickými a 

antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi; 

http://lvu.nlcsk.org/mnsk/
http://www.apa.sk/index.php?navID=439
http://www.apa.sk/index.php?navID=439
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 obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v lesoch poškodených 

biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi; 

 výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarnych a 

ozdravných opatrení; výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych nádrží; 

 budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich čistenie a údržba; 

 budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných systémov. 

8 Záver 

Ochrana lesa patrí k najdôležitejším činnostiam OLH a obhospodarovateľa lesa. To, že sa 

aktívna ochrana dá robiť aj v týchto časoch, sme sa presvedčili na OZ Námestovo. Verím, že sme aj 

touto Signalizačnou správou 3/2013 mnohých inšpirovali k rozvoju ochrany lesa vo svojich lesoch. 

9 Poďakovanie 

Práca vznikla aj vďaka finančnej podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj 

financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre projekty: Progresívne technológie 

ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií (ITMS 26220220120), Dobudovanie centra 

excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy” (ITMS 26220120049), vďaka infraštruktúre získanej 

v rámci projektu „Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa“ (ITMS 26220120008) a 

vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0045-10. 
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11 Kontakt 
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