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1 Úvod 

Obdobie približne do 1 roka po vetrovej kalamite je zvyčajne rozhodujúce pre vývoj škodlivých 

činiteľov na najbližšie roky. Nie vždy sa podarí organizačne a administratívne zvládnuť všetky potrebné 

úkony, aby sa kalamitná hmota asanovala. Tak tomu bolo aj v tomto roku, 1 rok po VK Žofia. Sucho 

v lete oslabilo stromy, ktoré zvyčajne neodumierajú priamo na nedostatok vody, ale sú tak oslabené, 

čo samozrejme často na prvý pohľad nevidieť, že začnú byť napádané škodlivými činiteľmi: podkôrny 

hmyz a huby. Teplé a suché počasie môže zvýšiť početnosť podkôrneho hmyzu dvoma rôznymi 

spôsobmi: priamo – sucho ovplyvňuje fyziologický stav stromov a robí ich citlivé voči ataku lykožrútov, 

nepriamo – vysoké teploty vytvárajú vhodné podmienky pre masové rojenie lykožrútov, hľadanie 

hostiteľských stromov a urýchľujú vývoj potomstva. Následky extrémne teplého a suchého leta 

môžeme vidieť nielen v smrečinách po vetrovej kalamite ale na celom Slovensku. Ak nedôjde do jari 

2016 k spracovaniu naletených stromov, v roku 2016 možno očakávať opäť rapídny nárast objemu 

dreva naleteného podkôrnym hmyzom. Najviac budú poškodené smrečiny v nižších polohách.  

2 Vývoj počasia 

1. polrok 2015: Na Slovensku bol 1. polrok 2015 až na niekoľko chladnejších epizód relatívne teplý až 
veľmi teplý a až do konca Júna prevažne suchý. Sucho bolo najmä do polovice mája, máj bol ale vlhký 
vďaka niekoľkým mimoriadne zrážkovo bohatým dňom v druhej polovici mesiaca. Prvý polrok 2015 bol 
10. (v Košiciach 5.) najteplejším 1. polrokom od začiatku pozorovaní (1881).  Keďže zrážky padali 
nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy. 

  
Obrázok 1. Vývoj teploty a úhrnu zrážok v Hurbanove  

(Zdroj: http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/THurbanovo.htm) 
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Obrázok 2. Úhrny zrážok 1880-2015 

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

 

Obrázok 3. Odchýlky teploty vzduchu 

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

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm
http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/THurbanovo.htm
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3 Jeden rok po Vetrovej kalamite Žofia 

Aj 1 rok po VK Žofia z 15.5.2015 je v porastoch (roztrúsená) ako aj na kalamitiskách (sústredená) stále 

dostatok atraktívnej hmoty pre napadnutie sekundárnymi škodlivými činiteľmi. Ide najmä o smrekovú 

hmotu a lykožrúta smrekového. To výrazne vplýva na prognózu vývoja škodlivých činiteľov; očakávame 

nárast kalamity podkôrneho hmyzu. Tento nárast môže trvať najbližších 5 rokov (kulminácia v roku 

2019). Rozvoju podkôrneho hmyzu vyhovuje teplé a suché počasie na jar a v lete. Nedostatok zrážok 

zároveň vytvára v smrekoch stres, čím sú takéto stromy predisponované na napadnutie škodlivými 

činiteľmi. 

Na iných lokalitách boli kalamitné plochy spracované a v tomto období už vykonávajú bežné 

hospodárenie v lesoch. 

4 Škodlivé činitele 

4.1 Hynutie brestov 

V tomto roku zaznamenávame na celom Slovensku zvýšený výskyt hynutia brestov. Pôvodcom je 

tracheomykózna huba Ophiostoma novo-ulmi. Obrana spočíva vo vypílení napadnutých vetiev, alebo 

celých stromov. 

  

4.2 Dendroctonus sp. na nepôvodných smrekoch na Liptove 

Na Liptove bol na smrekoch východných a smrekoch pichľavých zistený druh podkôrneho škodcu 

Dendroctonus. Malo by ísť o lykokaza smrekového D. micans, náš pôvodný druh, avšak vzhľadom na 

hostiteľské dreviny (nepôvodný smrek), mohlo by ísť aj o iný druh. V súčasnosti sa na determinácii 

podieľajú aj kolegovia z Čiech a Rakúska. 

Len pripomíname, že na západe Kanady kalamitu v lesoch Pinus ponderosa (cca 9 mil. ha) spôsobuje 

druh Dendroctonus ponderosae.  
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Obrázok 4. Závrtové otvory lykokaza smrekového Dendroctonus micans  

4.3 Stále aktuálne hynutie jaseňov 

Na mnohých lokalitách stále pretrváva zhoršovanie zdravotného stavu jaseňov. To je spôsobené hubou 

Chalara fraxinea. Významnú úlohu často zohrávajú aj niektoré druhy podkôrneho hmyzu, najmä 

lykokaza jaseňového Hylesinus fraxini (Panzer 1779). Ten vyhľadáva chradnúce stromy a v nich sa 

rozmnožuje. Jeho prítomnosť prezrádzajú typické, dvojramenné požerky, ktoré sú hojné na kmeňoch. 

Napriek tomu, že ich požerok má dve, veľmi podobné ramená, tento druh je monogamný a požerok 

vždy vyhrýza len jedna samička. Los vydala v roku 2013 k tomuto problému samostatné usmernenie 

(http://www.los.sk/pdf/usm_jasen_13.pdf), ktorého súčasťou je aj kladenie lapákov na  lykokaza 

jaseňového. V roku 2015 bolo toto opatrenie úspešne realizované vo viacerých subjektoch.  

 

http://www.los.sk/pdf/usm_jasen_13.pdf
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Obrázok 5. Lapák na lykokaza jaseňového položený v lesnom poraste.  

 

   Obrázok 6. Požerok lykokaza jaseňového.  
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4.4 Stromy popri cestách bez listov 

V južných častiach Slovenska sa silne premnožil spriadač americký Hyphantria cunea. Tento invázny 

druh sa k nám dostal okolo roku 1996-1998 a odvtedy je trvalou súčasťou našej entomofauny. 

Húsenice druhej generácie sa hojne vyskytovali v lete 2015 na orechoch, morušiach, javoroch 

jaseňolistých, baze a iných drevinách. Listy obalené pavučinou a plné húseníc pútali pozornosť 

obyvateľov miest a obcí. V roku 2015 sme zaznamenali silný výskyt na mnohých miestach, iniciované 

zrejme aj teplým letným počasím.  

  

 

Obrázok 7. Húsenice spriadača amerického na liste. 

4.5 Ochorenia semenáčikov v lesných škôlkach 

Sucho a teplo v júni a júli 2015 vyvolalo potrebu zvýšiť dávky závlahy v skleníkoch a fóliovníkoch, ako 

aj zvýšiť vetranie v týchto krytoch. Avšak občas to prinieslo problémy: 

- vymývanie živín zo substrátov 

- odumieranie terminálov semenáčikov po vetraní v stredných záhonoch  

5 Prehľad škodlivých činiteľov pre LHE 

Špecialisti LOS pripravili prehľad škodlivých činiteľov podľa skupín škodlivých činiteľov uvedených 

v LHE. Ide o tabuľkovú a grafickú formu, ktorá by mala pomôcť hospodárom vypĺňať evidenciu škodcov. 
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Plagáty s rozmermi 100 x 70 cm plánujeme účastníkom konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 

2016 odovzdať v cene účastníckeho príspevku. Neskôr to budeme posielať za cenu nákladov a 

poštovného. Zatiaľ sú pripravené časti o podkôrnom hmyze a hubách. Pripravujú sa ešte 2 prehľady 

a to o listožravom a cicavom hmyze a o škodcoch na koreňoch a kmienkoch semenáčikov a sadeníc. 

  

 

6 Monitoring vybraných inváznych organizmov 

Pracovníci LOS Banská Štiavnica monitorovali na Slovensku v priebehu sezóny 2015 výskyt viacerých 

nebezpečných druhov inváznych škodcov, napríklad druhov: Agrilus aurogutatus, A. planipennis, 

Anoplophora glabripennis, A. chinensis, Aproceros leucopoda, Bursaphelenchus xylophylus, 

Choristoneura spp., Pseudopityophthorus minutissimus, P. pruinosus a Xylosandrus crassiusculus, X. 

germanus. Doterajšie šetrenia potvrdili zatiaľ výskyt druhu A. leucopoda na území Slovenska. Pokračuje 

tiež šírenie druhu X. germanus, zisteného už aj v minulých rokoch. Momentálne prebieha 

vyhodnocovanie materiálu a spracovávanie údajov. Podrobnejšie vás budeme o druhovom spektre a o 

priestorovom rozšírení inváznych organizmov v našich lesoch informovať v ďalších signalizačných 

správach, na našej internetovej stránke www.los.sk a na Medzinárodnej konferencii Aktuálne 

problémy v ochrane lesa 2016, ktorá sa bude konať 28.-29.1.2016 v Kongresovom centre Kúpeľov 

Nový Smokovec, a.s. 
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Obrázok 8. Požerok Aproceros leucopoda 

7 Atlas škodcov drevín 

Pripravujeme elektronickú verziu atlasu škodcov drevín. Pracovníci LOS Banská Štiavnica u mnoho 

rokov publikujú informácie o škodcoch a o obranných opatreniach proti nim prostredníctvom 

odborných publikácií určených pracovníkom lesnej prevádzku, štátnej správe, študentom a všetkým, 

ktorí sa zaujímajú o dianie v lese a v prírode. V súčasnosti pripravujeme elektronickú verziu atlasu 

škodcov lesa. Škodcovia budú triedení podľa abecedy a podľa toho na akej drevine sa vyskytujú. 

Jednoduchý a prehľadný systém selekcie podľa zvolených parametrov umožní užívateľom výber z cca 

100 druhov škodcov. Počet škodcov plánujeme v budúcnosti rozšíriť. Atlas určite poteší všetkých, ktorý 

chcú poznať príčinu poškodenia stromu vo svojej záhrade v parku alebo v lese. Internetová stránka 

bude voľne dostupná pre všetkých záujemcov. S dokončením sa ráta koncom roku 2015. O jej spustení 

do prevádzky vás budeme informovať. 

8 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 

Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 sa bude konať 28.-29.1.2016 

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. Jednou z hlavných tém bude lesná hospodárska 

evidencia a chyby pri vypĺňaní údajov o škodlivých činiteľoch. 
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9 Poďakovanie 

Práca vznikla aj vďaka finančnej podpore v rámci: 

- operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja pre projekty:  

o Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií (ITMS 

26220220120),  

o Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa (ITMS 26220120008)  

- a vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  

o č. APVV-0707-12 pre projekt „Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý 

vývoj zdravotného stavu lesov Slovenska“ a  

 

 

10 Literatúra 

Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici zverejnila všetky články odpublikované na 
medzinárodnej konferencii Aktuálne problémy v ochrane lesa od roku 1999. Postupne sú pridávané aj 
články z iných odborných a vedeckých časopisov. Nájdete ich na  
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11 Kontakt 

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby 
Lesnícka 11 
969 01  Banská Štiavnica 

www.los.sk 
los@nlcsk.org 
http://www.facebook.com/losbstiavnica  

tel.: 045-691 1144 
fax: 045-691 1044 
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