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1 Úvod 

V tomto vydaní signalizačných správ prinášame informácie o pokračujúcej kalamite podkôrneho 

hmyzu v smrečinách s dôrazom na lykožrúta lesklého, o kalamitnom premnožení podkôrneho hmyzu 

v borinách Záhoria a o prebiehajúcom kalamitnom premnožení listožravcov a o prognóze problémov v 

ochrane lesa v roku 2014. 

2 Podkôrny hmyz v smrečinách do 50 rokov – vývoj v roku 2014 

2.1 Situácia s vývojom populácií podkôrneho hmyzu v smrečinách  

Po extrémne teplom lete 2013 a teplej a suchej zime 2013/14 sa situácia so zdravotným stavom 

smrečín opäť zhoršila. V porastoch zostali do jari chrobačiare, ktoré niekedy nebolo možné 

identifikovať, pretože mali v zime stále zelené koruny. Identifikované boli až v jarných mesiacoch, kedy 

z nich začala opadávať kôra.  

Jarné rojenie podkôrnych druhov hmyzu (všeobecne) začalo skoro, v nižších polohách už od začiatku 

apríla. V stredných polohách Kysúc boli zaznamenané vysoké odchyty už v termíne 17.-27.4., keď len 

za týchto 10 dní odchyty lykožrúta smrekového dosahovali hodnoty až 5000 ks chrobákov na lapač. 

A to hlavné jarné rojenie ešte neprebehlo. V porastoch s takto vysokou populáciou podkôrneho hmyzu 

dôjde opäť v priebehu sezóny k zhoršeniu. Celkovo možno na Slovensku situáciu so spracovaním 

kalamity podkôrneho hmyzu a dodržiavaním hygieny porastov hodnotiť za neuspokojivú, 

s pesimistickou prognózou. Stav navyše komplikujú nové vetrové kalamity (Orava, TANAP) 

a pokračujúce oslabenie porastov podpňovkou. Najhoršia situácia pretrváva na Kysuciach, Orave, 

Hornom Považí a Liptove.  

2.2 Lykožrút lesklý (Pityogenes chalcographus) v kalamitnom premnožení populácií  

V porastoch do 50 rokov prebieha rojenie lykožrúta lesklého a naberá na intenzite. Poškodenie sa 

prejavuje vysychaním celých stromov, ktoré začína v korune, v malých skupinkách resp. jednotlivo. 

Ihlice opadávajú, pod kôrou sa nachádzajú požerky z minulého roku. Početnosť lykožrúta lesklého je 

vysoká na celom Slovensku. Mnohí hospodári vzniknuté ohniská, ktoré sú zďaleka viditeľné aj popri 

cestách! do jari nespracovali. O vysokom stave tohto škodcu svedčia aj napadnuté borovice, ktoré nie 

sú jeho typickým hostiteľom.  

Pri tvorbe požerkov vytláča lykožrút lesklý z otvorov v kôre hrdzavohnedé drvinky, ktoré sa zachytávajú 

na šupinkách kôry a na päte kmeňa. Toto je jasný indikátor napadnutia stromu podkôrnym hmyzom. 

Skontrolovať príznaky napadnutia stromov podkôrnym hmyzom najmä v porastoch, v ktorých 

v posledných dvoch až troch rokoch prebiehali výchovné zásahy. 

V tomto čase už mali byť v porastoch rozmiestnené lapáky a feromónové lapače. Odstránené mali byť 

všetky aktívne chrobačiare, ktoré boli v zimných mesiacoch zaznamenané. Pokiaľ neboli ochranné 

a obranné opatrenia doteraz vykonané, je nevyhnutné ich vykonať v čo najkratšom možnom čase, 

keďže letné rojenie lykožrúta lesklého býva intenzívnejšie ako jarné rojenie.  
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Napadnuté stromy treba spíliť a asanovať odstránením z porastu a následným pálením, zoštiepkovaním 

alebo spílením, ponechaním v poraste a chemickým postrekom alebo spílením, vytiahnutím z porastu 

a zakrytím kmeňov a hromád (zvyškov po ťažbe) textíliou WoodNet. V prípade vzniku ohniska s 

priemerom väčším ako 20 m postaviť na vzniknutú holinu feromónové lapače na lykožrúta lesklého 

(napr. odparník PC Ecolure alebo Chalcoprax A). Postupovať podľa STN 48 2711. Pre zníženie rizika 

naletenia porastovej steny a zvýšenie odchytu je vhodné použiť tzv. trojité zostavy lapačov, s použitím 

jedného odparníka na zostavu. Viac o tomto probléme je uvedené aj v Usmernení LOS 

(http://www.los.sk/usmernenie.html).  

  

Obrázok 1. Porast uhynutý na následky pôsobenia 

lykožrúta lesklého. 

Obrázok 2. Požerky lykožrúta lesklého na kmeni 

uhynutých smrekov. 

    

Obrázok 3. V smrekových porastoch zostalo do 

jari množstvo nespracovanej kalamity. 

Obrázok 4. Mladina napadnutá lykožrútom 

lesklým, smreky odumierajú od stredu koruny 

k vrcholu.

http://www.los.sk/usmernenie.html
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3 Holožery listožravého hmyzu – monitoring premnoženie piadiviek a obaľovačov 

Na južnom a strednom Slovensku zaznamenávame v tomto období premnoženie   listožravého 

hmyzu najmä v dubinách a ostatných listnatých lesoch. Poškodené sú aj ovocné dreviny. Poškodenie 

spôsobujú najmä piadivky (piadivka zimná (Erannis defoliaria), piadivka jesenná (Operophtera 

brumata), Agriopis spp.) mory (Orthosia cruda, Orthosia cerasi, Dryobotodes eremita, Cosmia 

trapezina) obaľovače a ďalšie druhy litožravých motýľov a blanokrídlovcov. 

Jediným účinným opatrením proti týmto druhom škodcov je letecké ošetrenie. Ošetrenie v tomto roku  

sa z administratívnych dôvodov už nestihne pripraviť, je však potrebné začať s prípravami pre získanie 

súhlasov na ošetrenia porastov v roku 2015. V prvom kroku je nutné zaznamenať porasty s výmerami 

a stupňom poškodenia (§ 6 ods. 4 vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o LHE).   

Tabuľka 1. Návrh tabuľky pre evidenciu poškodenia (defoliácie) porastov napadnutých listožravým 

hmyzom v roku 2014. 

Dielec Výmera 

Stupeň poškodenia 

- (do 25 % straty listov resp. z počtu poškodených 

stromov sa neeviduje, 26-60 % stredné, 61 a viac silné) 

412 2,15 stredné 

413 1,70 silné 

 

Spolu v „Urbári XY“ je napadnutých v LHC (resp. LC) 38 dielcov na výmere 89 ha, z toho: 
- stredne v 18 dielcoch na výmere 25 ha 
- silno v 20 dielcoch na výmere 64 ha. 
 

Túto evidenciu využiť k žiadosti: 

- o aplikáciu chemických látok (zákon č. 543/2002 Z. z.) a  

- k leteckému postreku (vyhláška č. 490/2011 Z. z. ... a o povolenie leteckej aplikácie) 

Uvedenú tabuľku si nechajte pre vlastné potreby a žiadosti. Sumárne údaje za subjekt (podľa LHC, LC) 

zašlite prosím do 31.7.2014 na Lesnícku ochranársku službu emailom na los@nlcsk.org alebo poštou 

na 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 

v roku 2015. 

Zaslať do Banskej 

Štiavnice  

mailto:los@nlcsk.org
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Obrázok 5. Húsenica piadivky zimnej (Erannis 

defoliaria)  

Obrázok 6. Húsenica mory Orthosia cerasi

  

Obrázok 7. Holožery piadiviek sa vyskytujú po 

teplej a suchej zime aj vo vyšších polohách 

Štiavnických vrchov  

Obrázok 8. Atakované sú aj ovocné dreviny

4 Lokálne rojenie chrústov 

Na Záhorí sme zaznamenali rojenie chrústov. Ošetrenie imág vykonávajúcich zrelostný žer na listoch 

stromov v stromoradiach a lesoch je možné autorizovanými insekticídmi. Ohrozené sú najmä sadenice, 

v ich okolí odporúčame plánovať a vykonať ošetrenia. 

5 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2014 – info 

V dňoch 23.-24.4.2014 sa uskutočnil už 23. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy 

v ochrane lesa v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. Konferencie sa zúčastnilo 222 

účastníkov: z nich 161 lesníkov z prevádzky, 39 študentov z Lesníckej fakulty TU Zvolen a 22 

zahraničných účastníkov sprievodnej akcie INMEIN. Na konferencii odznelo 30 prezentácií, v zborníku 

referátov z konferencie bolo uverejnených 34 referátov. 

Ďalší ročník konferencie zorganizujeme niekedy v období od 15.1. do 31.3.2015. Je niekoľko dôvodov 

- nemáme údaje zo spracovania štatistických hlásení z LHE ani ku dňu konania aprílovej konferencie 
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(posledné údaje z L116 sa spracovávali na Stredisku LOS za rok 2011, údaje za roky 2012 a 2013 sa 

spracovávajú podľa vyhlášky o LHE a systém ešte nie je úplne zabehnutý), 

- práce v lese sú v apríli príliš intenzívne a lesníci prirodzene uprednostňujú terénne práce pred 

sedením na konferencii, 

- táto konferencia sa prekrýva s Lesníckymi dňami, čo taktiež uberá na účasti na konferencii. 

Ďakujeme všetkým účastníkom, že sa zúčastnili konferencie a tešíme sa na ďalšie stretnutia! 

  

Obrázok 9. Ing. Jozef Dóczy, PhD., sekcia lesného 

hospodárstva a spracovania dreva, riaditeľ 

Odboru štátnej správy lesného hospodárstva 

a poľovníctva  

Obrázok 10. Počas rokovania odznelo množstvo 

zaujímavých prednášok, ktoré si účastníci 

seminára so záujmom vypočuli 

 

 

Obrázok 11. Vývoj počtu účastníkov 

medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy 

v ochrane lesa 

Obrázok 12. Vývoj počtu referátov v zborníku z 

konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa
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6 Rojenie mušice marcovej 

V lesných porastoch v južných okresoch sa premnožila „čierna mucha“, mušica marcová (Bibio marci). 

Je to malý, lietajúci hmyz, ktorý patrí medzi dvojkrídlovce. Vyskytuje sa na celom Slovensku a v tomto 

roku bol mimoriadne hojný.  

Imága sa živia rôznymi rastlinnými šťavami a nie sú nijako škodlivé. Larvy tohto hmyzu vyzerajú ako 

klasické larvy múch a žijú v rozkladajúcich sa rastlinných zvyškoch, napríklad vo vrchnej vrstve pôdy, 

najmä ak obsahuje veľa listov a zvyškov rastlín. Iba vo výnimočnom prípad, by larvy mohli mierne škodiť 

napríklad v skleníku na koreňoch živých rastlín. Nemajte teda žiadne obavy, uvedený hmyz nie je nijak 

nebezpečný, neštípe ani významne nepoškodzuje rastliny. V žiadnom prípade nespôsobí poškodenie 

vašich lesov či stromov v záhrade. Zima bola mierna a tak všetky imága dobre prezimovali. Teraz 

začiatkom mája už zrejme rojenie na väčšine územia ustalo.  

 
Obrázok 13. Páriace sa imága mušice marcovej na vetvičke stromu 
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Obrázok 14. Imága mušice marcovej lietajúce v korunách dubov 

7 Strašidelné kríky popri našich cestách - motýľ Yponomeuta cagnagella 

Popri cestách ste si určite všimli kríky, záhadne obalené bielou pavučinou. Poškodené sú kríky 

bršlena európskeho (Euonymus europaeus). Pavučinu natkali húsenice motýľa Yponomeuta 

cagnagella. Je to náš domáci nočný motýlik s rozpätím krídiel asi 14 mm. Jeho biele húsenice s čiernymi 

bodkami žijú práve na tomto druhu kríka. Pre človeka, lesné a ovocné dreviny je neškodný. Žije výlučne 

na kríkoch bršlena európskeho. Tohto ročné premboženie je mimoriadne silné a všimli si ho aj niektoré 

médiá. Proti škodcovi sa dá účinne bojovať aplikáciou insekticídnych prípravkov na ničenie húseníc 

motýľov napríklad Vaztak 10 EC, Karate Zeon 5 SC, Biobit WP, Dimilin 48 SC a ďalších.     

  

Obrázok 15. a Obrázok 16. Kríky bršlena popri cestách bez listov a obalené pavučinou, ktorú natkali 

húsenice motýľa Yponomeuta cagnagella 
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Obrázok 17. Húsenice motýľa Yponomeuta cagnagella sú okrovo biele s výraznými pravidelnými 

čiernymi bodkami 

8 Prognóza problémov v ochrane lesa v ďalšom období v roku 2014  

- Nárast populácie lykožrúta lesklého v smrečinách. 

- Pokračujúce kalamitné premnoženie lykožrúta smrekového. 

- Pokračovanie kalamitného premnoženia podkôrneho hmyzu na boroviciach na Záhorí. 

- Premnoženie piadiviek a obaľovačov na viacerých lokalitách Slovenska 

- Rojenie chrústov 

9 Záver 

Starostlivá príprava manažéra ochrany lesa v čase pred vegetačnou sezónou môže účinne 

predísť šíreniu škodlivých činiteľov. Táto príprava spočíva v poznaní priestorového rozšírenia 

škodlivých činiteľov vo svojom území, materiálnom zabezpečení potrebných prostriedkov ochrany lesa 

a v naplánovaní správneho načasovania realizácie opatrení ochrany lesa. 
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10 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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