
 

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 

03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Štiavnica 

27.6.2014 



 

Obsah 

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

2 Vetrová kalamita Žofia z 15.5.2014 ..................................................................................... 3 

3 Listožravý hmyz ................................................................................................................... 4 

3.1 Hrebenárky v boroviciach na Záhorí ............................................................................ 4 

3.2 Piadivky v dubinách ..................................................................................................... 5 

4 Xylosandrus germanus na Slovensku .................................................................................. 7 

5 Hynutie smrekovcov ............................................................................................................ 8 

6 Záver .................................................................................................................................. 10 

7 Poďakovanie ...................................................................................................................... 10 

8 Literatúra ........................................................................................................................... 10 

9 Kontakt .............................................................................................................................. 11 

 

 



 

 
3 

 
  

1 Úvod 

V tomto vydaní signalizačných správ prinášame informácie o: 

- Vetrovej kalamite Žofia z 15.5.2014 

- premnožení hrebenárok na Záhorí 

- defoliácií dubových porastov piadivkami 

- inváznom drevokaznom hmyze 

- hynutí smrekovcov 

2 Vetrová kalamita Žofia z 15.5.2014 

Z predbežných hlásení objem poškodeného dreva z vetrovej kalamity je 4 072 279 m3, z toho v štátnych 

subjektoch 2 354 253 m3, v neštátnych 1 718 026 m3. Zo štátnych subjektov Lesy SR, š.p. predbežne 

odhadujú kalamitu v objeme 2 154 900 m3, Štátne lesy TANAPu 134 803 m3; Vojenské lesy a majetky, 

š.p. 52 870 m3;. Približne 56 % pripadá na ihličnatú a 44 % na listnatú kalamitnú hmotu. Podiel zlomov 

a vývratov je približne 30:70, sústredenej a rozptýlenej kalamitnej hmoty 47:53. Z uvedených čísiel 

vyplýva, že ide o druhú najväčšiu kalamitu za posledných 20 rokov (najväčšia bola Alžbeta z 19.11.2004 

s 5,3 mil. m3). 

Regionálne boli najviac poškodené porasty v okresoch Rimavská Sobota (497 tis. m3), Poprad 

(481 tis. m3), Brezno (398 tis. m3) a Liptovský Mikuláš (383 tis. m3).  

Na internetovej stránke www.los.sk je zverejnené Usmernenie LOS k opatreniam ochrany lesa 

v oblastiach postihnutých touto kalamitnou udalosťou. 

 

Tabuľka 1. Štruktúra kalamitnej hmoty Žofia z 15.5.2014 – odhad k 30.5.2014 

   Vlastníctvo 
Objem kalamitnej hmoty 

[m3] 

neštátne 1 718 026 

štátne 2 354 253 

Spolu 4 072 279 

 

 

http://www.los.sk/
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Obrázok 1. Distribúcia objemu poškodenej drevnej hmoty vetrovou kalamitou Žofia z 15.5.2014 

3 Listožravý hmyz 

3.1 Hrebenárky v boroviciach na Záhorí 

Na Záhorí došlo v máji a júni 2014 k premnoženiu listožravého hmyzu v borovicových 

porastoch. Poškodenie spôsobila v najväčšej miere hrebenárka Diprion similis. Doteraz sa v tejto oblasti 

vyskytovala častejšie hrebenárka borovicová Diprion pini alebo hrebenárka hrdzavá Neodiprion 

sertifer. Poškodené sú najmä borovicové mladiny tvorené zväčša borovicou lesnou, ale škodca sa 

vyskytuje aj v starších porastoch vo veku cca 60-70 rokov. Defoliácia porastov je 50-70 %. Zostávajú len 

najmladšie ročníky ihlíc. Škodca sa vyskytuje na výmere cca 3000 ha! V porastoch sa v polovici júna 

nachádzajú kokóny, z ktorých sa začínajú liahnuť imága druhej generácie. Vyliahnuté dospelce začnú 

koncom júna klásť vajíčka, z ktorých sa vyliahnu pahúsenice druhej generácie. Teda poškodenie 

porastov sa do konca sezóny môže ešte zintenzívniť. V auguste až v septembri sa zakuklia v pôde, kde 

prezimujú. Tento druh (D. similis) sa v predmetnom území vyskytoval aj v minulosti, ale nepatril k 

najhojnejším (Kulfán a kol. 2011).  

V porastoch bola zistená zvýšená početnosť aj ďalšieho druhu a to piadivky tmavoškvrnnej 

Bupalus piniarius. V porastoch mladín prebiehalo rojenie imág cca v období 25. mája až 10. júna.  

Samice nakladú vajíčka a z nich sa koncom júna a v júli vyliahnu húsenice, ktoré budú konzumovať 

ihlice borovíc v období júl – september 2014. Vzhľadom na početnosť imág na niektorých lokalitách sa 

ale dá predpokladať, že húsenice prispejú v druhej polovice leta výraznou mierou k zvýšeniu miery 

defoliácie v porastoch.  

V porastoch sa vyskytuje aj obaľovač mládnikový Rhyacionia buoliana a hrebenárka 

borovicová Diprion pini. Ich stav možno považovať za mierne zvýšený.  
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Obrázok 2. Pahúsenice hrebenárky Diprion similis Obrázok 3. Samec piadivky tmavoškvrnnej 

Bupalus piniarius 

 

Obrázok 4. Symptomatika výskytu obaľovača 

mládnikového Rhyacionia buoliana 

Obrázok 5. Pahúsenica hrebenárky borovicovej 

Diprion pini

 

3.2 Piadivky v dubinách 

 V apríli a máji 2014 došlo k silnému žeru v listnatých porastoch spôsobenému komplexom 

listožravých druhov húseníc. K najhojnejším druhom patrili piadivka zimná Erannis defoliaria, piadivka 

Agriopis leucophaearia, siatice Orthosia cruda a Orthosia cerasi a asi 20 ďalších druhov húseníc 

a pahúseníc. Piadivka jesenná Operopthera brumata bola zastúpená celkove v menšej miere.  

V navštívených porastoch bola zistená cca 30-100 % defoliácia nie len dubov ale aj ostatných 

drevín ako v podraste tak aj v hlavnej etáži. Poškodený bol najmä dub, javor, hrab, čerešňa, jarabina 

a ďalšie dreviny. Niektoré nižšie položené vetvy boli celkom bez listov. Jednotlivé stromy v poraste boli 

často poškodené rôznou intenzitou, od slabého dierovania listov až po 100 holožer.  

Najsilnejšie žery boli zistené na južných partiách Štiavnických vrchov, v Tribečskom pohorí, 

v okolí Poltára, v Slánskych vrchoch a inde. Celkovú rozlohu poškodených porastov LOS odhaduje na 

5 000 ha napadnutých a poškodených porastov.  
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Teplé jarné počasie urýchlilo vývoj húseníc. Húsenice sa už koncom apríla a začiatkom mája 2014 

nachádzali z veľkej časti vo vyšších štádiách vývoja. Na mnohých miestach húsenice už okolo 5. mája 

ukončili vývoj a zakuklili sa v opadanke.  

Ako LOS informovala v Signalizačnej správe 2/2014, informácie o výmerách napadnutých 

porastov (sumárne údaje za subjekt podľa LHC, LC), prosím, zašlite najneskoršie do 31.7.2014 na 

Lesnícku ochranársku službu emailom na los@nlcsk.org alebo poštou na adresu Lesnícka 11, 969 01 

Banská Štiavnica. Údaje zosumarizujeme a budeme informovať Sekciu lesného hospodárstva a 

spracovania dreva o súčasnom stave poškodenia porastov so žiadosťou o koordináciu a finančnú 

podporu veľkoplošného ošetrenia porastov v napadnutých lokalitách na celom Slovensku pre rok 2015.  

Vzhľadom na uvedený vývoj je potrebné situáciu veľmi pozorne sledovať a v jesenných 

mesiacoch vykonať kontrolu početnosti lepovými pásmi.  

 

 Obrázok 6. Piadivka zimná Erannis defoliaria Obrázok 7. Siatica Orthosia cruda 

 

 Obrázok 8. Piadivka Agriopis leucophaearia  Obrázok 9. Siatica Orthosia cerasi 
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4 Xylosandrus germanus na Slovensku 

Začiatkom júna 2014 špecialisti LOS identifikovali na lesnom sklade v blízkosti obce Uhrovské 

Podhradie (okres Bánovce nad Bebravou) napadnuté bukové a dubový výrezy inváznym drevokazným 

škodcom Xylosandrus germanus, ktorému sme dali zatiaľ neoficiálny názov drvinárik čierny. 

Je to malý druh ambróziového chrobáka, ktorý bol na Slovensku prvýkrát odchytený (19 ks) 

v blízkosti Duchonky v roku 2010 a to práve pracovníkmi LOS. Od tohto obdobia pozorujeme jeho 

prudký nárast početnosti v monitorovacích lapačoch LOS, avšak až teraz sme našli aj príznaky 

poškodenia drevnej hmoty. Jeho škodlivosť spočíva v technickom znehodnotení dreva (zníženie kvality 

a najmä ceny) a taktiež v tom, že je extrémne polyfágny (napáda listnaté aj ihličnaté dreviny). 

Na tomto mieste teda upozorňujeme na jeho prítomnosť a odporúčame vykonať kontrolu jeho 

prítomnosti formou obhliadky, najmä na expedičných skladoch. Je potrebné si všímať závrty, ktoré sú 

typické podľa bielych drviniek, najmä na časti výrezov bez kôry. Zo závrtov neskôr vychádza drvina 

v tvare „valčeka“ hrubého ako zápalka. Pri zistení uvedeného poškodenia prosím, kontaktujte 

špecialistov LOS, ktorí určia metódy ošetrenia napadnutého dreva. Z preventívnych dôvodov 

odporúčame ošetriť veľmi cenné sortimenty (napr. určené na aukciu ap.) roztokom autorizovaného 

insekticídu. 

Zdôrazňujeme potrebu vykonania tejto kontroly, nakoľko len skorá identifikácia tohto škodcu 

môže znížiť následné škody na cene kvalitných výrezov a pomôže zbrzdiť jeho ďalšie šírenie. 

 

Obrázok 10. Čerstvo napadnutý bukový výrez (Foto: Galko, jún 2014) 



 

 
8 

 
  

 

Obrázok 11. Samičky vytláčajú na povrch bielu drvinku natlačenú vo forme „valčekov“  

(Foto: Galko, jún 2014) 

5 Hynutie smrekovcov 

V jarnom období 2014 sa zvýšil počet hlásení o hynutí smrekovcov vo veku 3 – 15 rokov (napr. Kysuce, 

Liptov, Spiš, atď.). K hlavným príznakom poškodenia patrí hnednutie ihlíc na niektorých vetvičkách. 

Ďalej sú to praskanie kôry, na ktorej sú stále prítomné vošky, alebo sú tam už len zvyšky vosku, ktorý 

ich chránil. Kôra týchto vetvičiek je často „uschnutá“, bez pružnosti. Z kôry sme izolovali hubu z rodu 

Fusarium. Podobné poškodenie sme zaznamenali v rokoch 2001 (ZÚBRIK A KOL., 2001), 2005 a 2010. 

Pravdepodobne ide o sled príčin: mierna zima, priemerná až nadpriemerná početnosť vošiek, huby 

z rodu Fusarium a Armillaria, ktoré napádajú oslabené stromčeky. 
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Obrázok 12. Smrekovce na jar vyrašili, 

k poškodeniu došlo v priebehu jari 2014 

Obrázok 13. Odumreté sú aj podkôrne pletivá, čo 

samotný mráz by nedokázal spôsobiť (alebo by 

museli ísť o silný mráz) 

  

Obrázok 14. Podpňovka napáda už oslabené 

jedince 

Obrázok 15. Znaky prítomnosti vošiek na kôre 
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6 Záver 

Vetrová kalamita Žofia ovplyvní vývoj zdravotného stavu predovšetkým smrekových porastov 

na nasledujúcich 5 rokov. Zanedbanie ochranných opatrení poškodí nielen lesy daného 

obhospodarovateľa, ale aj susedné subjekty. Objavujú sa aj iné problémy ochrany lesa, ktoré netreba 

zanedbávať, aby sa nestali časom určujúcim faktorom pestovania lesa v danej lokalite. 

7 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  

o APVV-0045-10 pre projekt „Biologické metódy regulácie populačnej dynamiky hmyzu 

premnožujúceho sa na smreku a duboch“. 
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9 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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