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1 Úvod 

V apríli 2017 sa na celom území Slovenska vyskytli mrazy, ktoré poškodili listy a mladé výhonky 

lesných drevín v škôlkach ako aj v porastoch. Podobná situácia bola aj v roku 2016. V čase globálneho 

otepľovania sa väčšia pozornosť venuje zisťovaniu stavu sucha. Prinášame informáciu, kde je možné 

sledovať tento stav s jedno týždňovými intervalmi. Z biotických škodlivých činiteľov treba pripomenúť 

veľmi silnú populáciu podkôrneho hmyzu v smrečinách. Za rok 2017 prognózujeme škody na úrovni 3 

mil. m3!  

2 Sucho – rozloženie na Slovensku 

Vplyv sucha na zdravotný stav lesných drevín je v  menšej miere priamy, ale v podstatne väčšej miere 

nepriamy. Nedostatok pôdnej vlahy znižuje odolnostný potenciál drevín a  tie ľahšie podliehajú tlaku 

sekundárnych biotických škodcov. Zároveň takýto vývoj počasia existenčne vyhovuje mnohým druhov 

škodcov, hlavne podkôrnemu hmyzu a niektorým hubovým patogénnom.     

V tomto roku 2017 sa sucho najviac prejavuje na JZ Slovenska, výraznejšie od prelomu mája a  júna 

2017 (Zdroj: http://www.intersucho.cz/sk/?mapcountry=sk). Ak sa tento stav prekryje s výskytom hrebenárok 

na boroviciach na Záhorí a všeobecne zlým zdravotným stavom v posledných rokoch, dá sa 

predpokladať, že sa situácia v tomto regióne môže ešte zhoršovať. 

 

Obrázok 1. Rozloženie pôdneho sucha v 23. týždni (zmeny od 4.6. do 11.6.2017)  

(Zdroj: http://www.intersucho.cz/sk/?mapcountry=sk  a  http://www.shmu.sk/sk/?page=2166)  

3 Mráz v apríli 

Dňa 21.4.2017 (v piatok) bol na Slovensku zaznamenaný mráz v  rozmedzí -2,7 (Lučenec) až -7,5 °C 

(Kojšova Hoľa), v Tatrách až – 17 °C (Lomnický Štít) (Zdroj: http://www.ogimet.com/cgi-

bin/gsynres?lang=en&osum=no&state=Slova&fmt=html&ano=2017&mes=04&day=21&hora=06&ord=REV). Ďalší mráz bol 

http://www.intersucho.cz/sk/?mapcountry=sk
http://www.intersucho.cz/sk/?mapcountry=sk
http://www.shmu.sk/sk/?page=2166
http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?lang=en&osum=no&state=Slova&fmt=html&ano=2017&mes=04&day=21&hora=06&ord=REV
http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?lang=en&osum=no&state=Slova&fmt=html&ano=2017&mes=04&day=21&hora=06&ord=REV
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zaznamenaný ešte v dňoch 24.4. (pondelok) (Štrbské Pleso -6,0 °C) a 9.-10.5.2017 (utorok-streda) 

(Štrbské Pleso -7,8 °C, v nížinách od -1 do -4 °C).  

Škody mrazom boli zaznamenané v lesných škôlkach, vo výsadbách, ale aj v kultúrach a porastoch 

(napr. Rimavská Sobota!). Mrazom boli po vypučaní poškodené aj výsadby topoľov v  oblasti 

Podunajskej nížiny, následne na oslabených sadeniciach dochádza k  výskytu dotichízy topoľovej 

(Cryptodiaporthe populea). Poškodenie dubových a bukových porastov mrazom bolo na mnohých 

miestach veľmi intenzívne. Poškodenie pripomínalo škody spôsobené piadivkami. 

Poškodené stromy by mali do júla zregenerovať. Ak nie, pôjde o priame poškodenie porastov mrazmi. 

Niektoré na mráz citlivé dreviny sa môžu prejaviť zníženým prírastkom (napr. jaseň), znížením 

produkcie semena (napr. orech Juglans), resp. zhoršením celkovej konštitúcie s niekoľkoročným 

dosahom (napr. duby, u ktorých môže dôjsť k prejavom tracheomykóznych ochorení) a výraznejšími 

prejavmi sekundárnych škodlivých činiteľov.   

 

Obrázok 2. Poškodenie listov aprílovými mrazmi. 

4 Piadivky  

Škody húsenicami piadiviek v dubinách boli hlásené z celého južného Slovenska (napr. Rimavská 

Sobota). Poškodené boli najmä duby, ale aj ďalšie dreviny vrátane ovocných.  Lokálne sme pozorovali 

holožery. Opatrenia ochrany lesa proti vzniku poškodení piadivkami sa však nikde nerobili. Aj  kvôli 

tomu predpokladáme, že budú založené silné populácie piadiviek a škody o rok môžu byť ešte vyššie. 

Odporúčame vykonať monitoring početnosti piadiviek na jeseň lepovými pásmi a  v prípade 

prekročenia limitu pripraviť pre máj 2018 opatrenia ochrany lesa – letecký postrek porastov. Je však 

jasné, že vzhľadom na rozsah Chránených vtáčích území a iných chránených území bude zvládnutie 
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administratívy veľmi náročné. Preto monitoring týchto škodcov a spôsob boja proti nim odporúčame 

konzultovať so špecialistami z LOS. 

 

Obrázok 3. Holožer spôsobený piadivkami. 

5 Hynutie jaseňov 

V Malých Karpatoch (OZ Smolenice) a Bielych Karpatoch (OZ Považská Bystrica) je evidované silné 

poškodenie jaseňov čiašočkou jaseňovou ako aj lykokazmi na jaseňoch. V okolí Nitry, Galanty , Trstíc 

bol pozorovaný aj výskyt vlnovníka jaseňového Aceria fraxinivora. Asanácia poškodených stromov je 

spôsob ochrany pred šírením sekundárnych škodcov – lykokazov.  

 Vlnovník jaseňový Aceria fraxinivora je roztoč miniatúrnych rozmerov ktorého možno vidieť len 

s použitím mikroskopu. Skoro na jar sa kvety jaseňa následkom jeho cicania premenia na mäsité, 

zelené hálky. Hálky sa zväčšujú a v druhej polovici roka zhnednú a zdrevnatejú. Po opade listov sú 

dobre viditeľné. Zostávajú na strome 2 i viac rokov. Napadnutie niektorých stromov môže byť 

kalamitné. Napadnutý strom prakticky netvorí žiadne semeno.  
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Obrázok 4. Hálky spôsobené vlnovníkom jaseňovým  

  

Náchylnosť jaseňov k infekcii čiašočkou jaseňovou H. fraxineus je pod silnou dedičnou kontrolou. 

Tolerantných jedincov schopných znášať infekciu, a úspešne sa reprodukovať , je však v populáciách 

jaseňa len 1 až 5 %. Zachovanie čo najväčšieho počtu infekciu tolerujúcich jedincov je kriticky dôležité 

preto, že sú schopné dať základ novej generácii, ktorá už nebude chradnúť v  takom rozsahu, ako 

súčasná. Ak sa to bude robiť zle a spolu s odumierajúcimi sa odstránia aj infekciu tolerujúce jedince  

(to sú tie dobré), populačná hustota jaseňa sa postupne zníži na hodnotu, za ktorou bude dochádzať 

k ochudobneniu genofondu a príbuzenskému kríženiu.  

K infekcii tolerantné jasene sa dajú spoľahlivo identifikovať vizuálne na základe stupňa chradnutia 

koruny (bez príznakov, odumieranie koncových výhonov, odumieranie hrubších vetiev a vytváranie 

zhlukov náhradných výhonov, celkové chradnutie) a šírenia nekróz spôsobených čiašočkou jaseňovou 

H. fraxineus smerom od koncových vetiev korunového plášť na hrubšie vetvy vo vnútri koruny.  

6 Premnoženie hrebenárok v borovicových porastoch 

Lesnícka ochranárska služba realizovala podrobný monitoring početnosti hrebenárky borovicovej 

Diprion pini. Jej početnosť je vysoká. V  prvej generácii sa očakávajú len menšie škody, rizikovým 

naďalej zostáva letné rojenie a následný žer pahúseníc druhej generácie.   
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Obrázok 5. Vaječné znášky Diprion pini.   

7 Pretrváva poškodenie pagaštanov 

Lesnícka ochranárska služba realizuje sériu experimentov zameraných na ochranu pagaštanov proti  

ploskáčikovi pagaštanovému Cameraria ohridella. Ochrana sa realizuje formou injektáže rastlinných 

extraktov do kmeňov. Predbežné výsledky potvrdili pomerne dobrú účinnosť tohto opatrenia.  

 

Obrázok 6. Ukážka injektáže pagaštanov z výskumných pokusov 
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Populácia škodcu je na mnohých miestach Slovenska veľmi početná a koncom júna sa bude rojiť 

druhá generácia motýľov.  

 

Obrázok 7. Strata asimilačnej plochy pagaštanov vplyvom žeru lariev 1. generácie ploskáčika 

pagaštanového k 14.6.2017 

8 Hlodavce 

Na Orave a pri Slovenskej Ľupči bolo zistené silné poškodenia bukov, resp. smrekov hlodavcami. Po 

kunzultácii situácie s Ing. Petrom Lešom, PhD. (LF TU Zvolen) môžeme prevádzku informovať, že 

hlodavce úspešne prezimovali pod snehovou prikrývkou (tzn. nízka mortalita) a  ich rozmnožovanie 

začalo veľmi skoro na jar. Očakáva sa zvýšenie populácie hlodavcov v  porovnaní s predošlými rokmi. 

Škody sa môžu objaviť aj v iných regiónoch. Často sa stáva, že tieto hlodavce v  určitej lokalite 

uprednostňujú jeden druh dreviny, ktorý môžu intenzívne poškodiť. Zatiaľ nie sú relevantné poznatky 

o tom, kde? ktorú? a prečo? 

9 Kalamita podkôrneho hmyzu v smrečinách  

Rojenie podkôrneho hmyzu je veľmi intenzívne, populačná hustota je extrémne vysoká. Preto 

predpokladáme, že škody na smrekových porastoch v  roku 2017 budú opäť veľmi vysoké. 

K významným zdrojom podkôrneho hmyzu patria aj hromady vetiev a  kmeňov čakajúcich na 

zoštiepkovanie! Takéto hromady sú však tzv. lapacími kopami a preto musia byť evidované tak, ako 

sú evidované lapáky a následne musia aj takto byť asanované ešte pred vyletením imág podkôrneho 

hmyzu. Často sa však takáto hmota nestíha spracovať z kapacitných alebo technologických dôvodov.  
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Preto „ekonomicky výhodná“ výroba štiepky sa v prípade zanedbania termínov stáva katastrofou pre 

ochranu lesa!   

10 Náhodná ťažba 

Podľa LHE, v roku 2016 bola celková ťažba 9,4 mil. m3, z toho vykonaná náhodná ťažba 4,6 mil. m3 

(49,8 %). Ide o dvojnásobný objem náhodnej ťažby oproti 55 ročnému priemeru za roky 1960-2014 

(t.j. 2,3 mil. m3). Za posledných 57 rokov bol tento priemer prekročený v 22 rokoch, za posledných 22 

rokov (od roku 1995) to bolo v 20 rokoch. Čiastočne za tento stav môžu nepriaznivé poveternostné 

podmienky. Hlavnou príčinou je však jednoznačne ľudský faktor (či už v  lesníckej komunite alebo  

obmedzenia vyplývajúcich z princípov ochrany prírody na Slovensku).    

 

Obrázok 8. Vývoj celkovej a vykonanej náhodnej ťažby na Slovensku za roky 1960-2016 s prognózou 

do roku 2020 
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Obrázok 9. Porovnanie vývoja objemu spracovanej náhodnej ťažby po poškodení vetrom 

a lykožrútom smrekovým 

11 Prognóza vývoja škodlivých činiteľov 

Predpokladáme rozsiahle ohniská výskytu podkôrneho hmyzu v  smrečinách, čo môže byť ešte 

intenzívnejšie ako v minulom roku. Očakávame pokračovanie hynutie borovicových porastov na 

Záhorí, k čomu sú vytvárané predispozičné podmienky kvôli pôdnemu suchu. Hrebenárky na Záhorí 

sú v tejto júnovej populácií veľmi nevýrazné, druhá generácia (júl -august) môže byť silnejšia. 

Očakávame prejavy poškodenia borovíc čiernych pyknidovkou beľovou 

(http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/pyknidovka -belova&rurl=YXRsYXMmYW1wO2ZpbHRlcj00NiwyJmFtcDtvbnBhZ2U9NjA=), 

a poškodenia podpňovkou smrekovou. 

Ďalší vývoj v ohrození lesných porastov škodcami môže súvisieť s  bilanciou zrážok a teplotnými 

pomermi, a to najmä v mesiacoch júl a august. Zatiaľ bol v tomto roku vývoj klimatických prvkov 

veľmi nepriaznivý a je otázne, či aj v prípadne zlepšenia situácia počas letného obdobia môže túto zlú 

situáciu napraviť.   

12 Poďakovanie 

Práca vznikla aj vďaka finančnej podpore projektom z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na 

základe zmluvy  

o APVV-0707-12 „Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj 

zdravotného stavu lesov Slovenska“ 

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

urbánnom prostredí“ 

http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/pyknidovka-belova&rurl=YXRsYXMmYW1wO2ZpbHRlcj00NiwyJmFtcDtvbnBhZ2U9NjA
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o APVV-15-0348 „Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie 

entomopatogénnych húb“ 

o APVV-15-0531 „Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov 

v lesoch Slovenska“ 

 

K ďalším podporným projektom patrí VIPLES, CEBIMOL a CEALE. 

 

  

13 Kontakt 

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen  

Stredisko lesníckej ochranárskej s lužby 
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/
mailto:los@nlcsk.org
http://www.facebook.com/losbstiavnica

