
 

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby  

 

 

 

 
Ing. Andrej Kunca, PhD. 
Ing. Marcel Dubec 
Ing. Slavomír Finďo, CSc. 
Ing. Juraj Galko, PhD. 
Ing. Andrej Gubka, PhD. 
Ing. Peter Kaštier, PhD. 
doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka 
Ing. Roman Leontovyč, PhD. 
Ing. Valéria Longauerová, PhD. 
Ing. Miriam Maľová, PhD. 
Ing. Christo Nikolov, PhD. 
Ing. Slavomír Rell 
Ing. Jozef Vakula, PhD. 
Ing. Milan Zúbrik, PhD. 

 

SIGNALIZAČNÉ SPRÁVY  
O VÝSKYTE ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V LESOCH SLOVENSKA 

1/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Štiavnica 

18.2.2016 



 

Obsah 

1 Úvod ..................................................................................................................................... 3 

2 Vývoj počasia ....................................................................................................................... 3 

3 Rok 2016 bude rokom lykožrúta .......................................................................................... 5 

4 Škody snehom z 12.2.2016 a vetrom z 10.2.2016 ............................................................... 6 

5 Sypavky na ihličnanoch ........................................................................................................ 6 

6 Evidencia spotreby prípravkov na ochranu lesa .................................................................. 7 

7 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 ............................................................................. 7 

8 Poďakovanie ........................................................................................................................ 7 

9 Literatúra ............................................................................................................................. 8 

10 Kontakt ................................................................................................................................ 8 

 

 



 

 
3 

 
  

1 Úvod 

Zima je obdobím, kedy je možné „upratať“ v lese. Vzhľadom na suché leto a nedostatok ešte 

atraktívneho materiálu (vývraty, zlomy) po kalamite Žofia pre vývoj podkôrneho hmyzu, dá sa očakávať 

zhoršenie zdravotného stavu zdravých smrečín. Odporúčame preto asanačné ťažby dokončiť do 

31.3.2016. 

Problémy so zdravotným stavom v roku 2016 môžu pretrvávať u drevín jaseň, brest, borovice. 

Z listožravých škodcov nebude mníška veľkohlavá, ale budú miestami premnožené piadivky.  

2 Vývoj počasia 

Keďže biotické škodce sú v značnej miere ovplyvňované priebehom počasia, uvádzame podrobnejšie aj 

vývoj počasia za posledné obdobie.   

Priebeh počasia na Slovensku 2014-2015 

Zima 2014/15 (XII-II): Zima (XII.2014-II.2015) bola v Hurbanove o 2,5 °C teplejšia ako DP 

1951-1980, v Košiciach o 2,8 °C, v Oravskej Lesnej o 2,5 °C, v Poprade o 2,3 °C a na Chopku 

o 1,8 °C (4. - 9. najteplejšia zima od roku 1881, v Poprade a aj inde na severovýchode asi až 

12. najteplejšia). V zime spadlo na Slovensku v priemere predbežne asi 175  mm zrážok (asi 

123 % DP 1901-1990). 

Jar 2015 (III-V): Na Slovensku bola jar 2015 až na niekoľko kratších chladnejších epizód 

pomerne teplá a až do polovice mája prevažne suchá, máj bol ale vlhký vďaka niekoľkým 

mimoriadne zrážkovo bohatým dňom v druhej polovici mesiaca. Jar 2015  bola v Hurbanove 

o 0,9 °C teplejšia ako DP 1951-1980, v Košiciach o 1,5 °C, v Poprade o 1,6 °C, v Oravskej 

Lesnej o 1,1 °C a na Chopku o 0,9 °C teplejšia ako DP 1951-1980.  Úhrn zrážok dosiahol v 

Hurbanove na jar 2015 asi 140 mm (104 % DP 1901-1990), v Košiciach 104 mm (70 %), v 

Poprade 174 mm (126 %), v Oravskej Lesnej 271 mm (113 %) a na Slovensku predbežne v 

priemere asi 185 mm (105 % DP 1901-1990). 

Leto 2015: Leto 2015 bolo na Slovensku mimoriadne teplé, teda celkovo teplotne mimoriadne 

nadnormálne o 2,9 °C (Poprad) až 3,5 °C (Košice) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980. 

V Košiciach a Poprade to bolo vôbec najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (najteplejšie od 

začiatku pozorovaní bolo na viacerých staniciach, na juhozápade SR to bolo 2. najteplejšie leto, 

po lete 2003). Aj keď bola nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo väčšinou sucho, nočné 

minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 35 dňoch sme zaznamenali niekde v SR 

tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac. Denné maximá boli v priemere tiež 

vysoké, v Hurbanove sme mali až 22 supertropických dní s maximom teploty 35 °C alebo viac. 

Zrážkovo bolo leto celkovo na dolnej hranici normálu až podnormálne (SR predbežne 142 mm 

(55 % DP), Hurbanovo 82 % DP 1901-1990, Oravská Lesná 53 % DP, Poprad 49 % DP, Košice 

60 % DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť prevažne 

veľmi suché. Pozoruhodný bol veľký počet bezzrážkových dní, zrážky padali predovšetkým pri 

ojedinelých búrkových lejakoch a prehánkach, v Hurbanove spadlo počas jedného dňa až 90,2 

mm zrážok, čiže veľká väčšina zo 140,2 mm počas celého leta. 
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Obrázok 1. Vývoj odchýlky ročného priemeru teploty od normálu počítaného za roky 1951 – 1980 na 
Slovensku  

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

 

 

Obrázok 2. Vývoj územných priemerov zrážok z 203 staníc na Slovensku v porovnaní 

s priemerom 1901-1990  

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

 

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm
http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm
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Obrázok 3. Odchýlky teploty vzduchu 

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

3 Rok 2016 bude rokom lykožrúta 

Predpokladáme nárast chrobačiarov v stojacích smrekových porastoch na celom Slovensku. 

Hlavným dôvodom ohrozenia zdravých smrekových lesov je, že zlomy a vývraty sú buď: 

- už spracované, alebo  

- po takmer 2 rokoch od VK Žofia už uschli úplne a stratili svoju atraktivitu pre vývoj podkôrneho 

hmyzu.  

A tak sa generácia podkôrneho hmyzu od začiatku apríla 2016 bude rojiť a nalietavať nie na 

neatraktívne suché zlomy a vývraty, ale na: 

 oslabené stromy stojace v porastovej stene,  

 stromy na plytkej skeletnatej pôde,  

 stromy na hrebeňoch s poškodenými koreňmi po ohýbaní sa v pretrvávajúcich vetroch a 

 na stromy poškodené inými biotickými, abiotickými a antropogénnymi činiteľmi.  

Sucho 2015 spôsobilo, že tento scenár sa začal realizovať v podstate už koncom leta 2015 

a naplno sa prejaví v priebehu roka 2016.  

Jediné čo by zabránilo vzniku tejto situácie je:  

- studený a mokrý rok (pravdepodobne mokrý rok 2010 výrazne prispel k zastaveniu 

nárastu podkôrneho hmyzu, ktorý tak nakoniec kulminoval v roku 2009), alebo  

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/THurbanovo.htm
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- spracovanie všetkých chrobačiarov do 31.3.2016. 

 

Obrázok 4. Vývoj podkôrneho hmyzu s prognózou na nasledujúce roky 

4 Škody snehom z 12.2.2016 a vetrom z 10.2.2016 

V polovici februára 2016 sú teploty stále zväčša nad 0 °C. Okolo 10.2.2016 vietor poškodzoval lesy vo 

vyšších nadmorských výškach (rýchlosť vetra Chopok 10.2.2016, 18:00 v nárazoch 136 km.hod-1) 

a mokrý sneh 12.2.2016 (piatok) spôsobil zlomy v mnohých oblastiach Slovenska v nadmorských 

výškach okolo 600 – 800 m n. m. V ihličnatých porastoch môžu byť na jar takto poškodené stromy 

napádané podkôrnym hmyzom. 

5 Sypavky na ihličnanoch 

Už pravidelne sa začiatkom decembra prejavujú sypavky na ihličnanoch. Popri bežných sypavkách sa 

stále častejšie vyskytuje aj sypavka jedľová Nematostoma parasiticum. Táto menej známa sypavka 

poškodzuje jedľu bielu a teda pred Vianocami môže výrazne znehodnotiť produkciu vianočných 

stromčekov. 
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6 Evidencia spotreby prípravkov na ochranu lesa 

Spotreba prípravkov na ochranu lesa v roku 2015 sa zasiela na 2 tlačivách na Lesnícku ochranársku 

službu do 15.2.2016. Tlačivá nájdete na stránke http://www.los.sk/spotreba.html. Môžete ich poslať 

len elektronicky na adresu los@nlcsk.org. Ďakujeme. 

7 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 

Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016 sa konala 21.-22.1.2016 

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. Išlo už o 25. ročník ochranárskeho seminára – 

konferencie. Zúčastnilo sa ho 152 ľudí. Všetkým ďakujeme za účasť a veríme, že sa stretneme opäť 

o rok. Materiály rozdávané na konferencii nájdete aj na stránkach LOS: 

- články uverejnené v zborníku referátov sú v databáze a dá sa k nim dostať cez 

vyhľadávanie na stránke http://www.los.sk/publikacie.html 

- postery k správnemu vypĺňaniu LHE sú zverejnené a voľne dostupné na stránke 

http://www.los.sk/index.htm 

8 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)  

http://www.los.sk/spotreba.html
mailto:los@nlcsk.org
http://www.los.sk/publikacie.html
http://www.los.sk/index.htm
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- 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  

o  č. APVV-14-0567 „Informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a 

urbánnom prostredí“. 

 

 

 

 

 

9 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  

 

http://www.los.sk/publikacie.html 

 
Nový atlas škodcov lesných drevín je zverejnený na adrese: 

 

http://www.skodcoviadrevin.sk 

 

10 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 

 

http://www.los.sk/publikacie.html
http://www.skodcoviadrevin.sk/
http://www.los.sk/
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