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1 Hlásenia L116 

Súčasťou pripravovanej vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii je aj príloha tlačiva L 116, podľa 

ktorej sa evidujú škodlivé činitele už druhý rok (2008 a 2009). Termín odovzdávania hlásení sa 

posunul z 20. 2. na 15. 2.  

Evidencia spotreby prípravkov vychádza z § 2 ods. 6 Vyhlášky č. 183/2009 Z. z. Vzor tlačiva o spotrebe 

je v Prílohe č. 3 tejto vyhlášky. 

Tlačivo L 116 a Spotreba prípravkov sú zverejnené aj na stránkach LOS www.los.sk. LOS ďakuje 

každému za zaslané tlačivo. Súhrnné výsledky budú prezentované už na seminári Aktuálne problémy 

v ochrane lesa 2010.  

2 Aktuálne problémy v ochrane lesa 15. – 16. 4. 2010 

Medzinárodná konferencia o ochrane lesov Aktuálne problémy v ochrane lesov (ďalej APOL) na 

Slovensku sa bude konať v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec 15. – 16. 4. 2010. Zaznejú 

tam aj príspevky napr.: 

- o nových typoch feromónových lapačov a odparníkov používaných v Kanade a skúšaných na 

Slovensku 

- o ochrane lesov okolo 5. stupňa územnej ochrany 

- o identifikácii chrobačiarov, atď. 

Viac informácií na www.los.sk. 

3 Podkôrny a drevokazný hmyz 

3.1 Celková situácia 

Na základe odchytov imág do feromónových lapačov v niektorých subjektoch je vidieť, že populácie 

podkôrnych druhov hmyzu na smreku končili rok 2009 v rovnakej alebo ešte väčšej početnosti ako 

rok predtým. Keďže ani teplotné ani vlhkostné podmienky v zimnom období nedosahovali extrémne 

hodnoty a ani výraznejšie výkyvy, predpokladáme, že v oblastiach, kde cez zimu a až do cca polovica 

apríla (čas jarného rojenia) nedošlo k úplnému spracovaniu chrobačiarov, budú problémy 

s podkôrnym hmyzom pokračovať aj v roku 2010.  

Už v tomto období (začiatok marca) by mali byť jasné predstavy OLH o obranných opatreniach, 

vrátane predpokladanej asanačnej ťažby, spôsobe asanácie, počtoch feromónových lapačov, 

odparníkov, prípadne biologickej ochrane.  

Predpokladáme, že do konca marca bude vydané súhlasné rozhodnutie o výnimke pre používanie 

biologickej ochrany proti podkôrnemu hmyzu v smrečinách na báze Beauveria bassiana. 
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Obrázok 1 Vývoj odchytov lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého do feromónových lapačov na 

OZ Beňuš od roku 1998 

 

 

 

Obrázok 2 Vývoj odchytov lykožrúta smrekového, lykožrúta lesklého a drevokaza čiarkovaného do 

feromónových lapačov v Lesoch mesta Brezno, s.r.o. od roku 2007 

 

3.2 Piaty stupeň ochrany 

V roku 2009 bola ochrana lesov okolo území s piatym stupňom ochrany riešená projektmi v 31 

prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, chránených krajinných oblastiach 

a národných parkoch. Najviac projektov bolo v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.  

Pre týchto 31 chránených území bolo pripravených 39 projektov (niektoré chránené územia mali 

viacero obhospodarovateľov lesov). Obhospodarovatelia lesov pripravili samostatne 21 projektov, 
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ŠOP 10 projektov. ŠOP spracovala 8 stanovísk k projektom, pričom súčasťou ich stanovísk už boli aj 

navrhnuté projekty OLH. Išlo o viacero menších neštátnych vlastníkov, ktorých ŠOP (napr. Správa 

TANAPu) týmto spôsobom zjednotila a poslala jeden spoločný projekt za ucelené územie. K 4 

projektom vypracovaným obhospodarovateľmi lesov spracovala ŠOP svoje stanovisko. V priebehu 

roka boli v 2 prípadoch projekty dopĺňané podľa vývoja zdravotného stavu lesných porastov. 

V súčasnosti LOS posiela posledné stanoviská k ochrane porastov okolo 5. stupňa územnej ochrany 

pre rok 2010. LOS upozorňuje OLH, aby projekty vypracovávali v zmysle Prílohy č. 1 k Spoločnému 

usmerneniu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky z 28. 3. 2008. 

3.3 Vyhodnotenie monitoringu lykožrúta severského 

3.3.1 Lesy SR, š.p. 

Do celoslovenského monitoringu lykožrúta severského (ID) v rámci Lesov SR, š.p. sa zapojilo spolu 31 

lesných správ (LS) z 15-tich odštepných závodov (OZ), na ktorých sa inštalovalo spolu 64 

feromónových lapačov (FL) navnadených odparníkom ID – Ecolure. Podľa dodaných vzoriek odchytov 

sa spolu zachytilo takmer 26,5 tis. ks ID, čo v priemere na 1 inštalovaný lapač predstavuje priemer 

456,5 ks ID. Absolútne odchyty sa pohybovali od nuly do 7180 ks ID (LS Čadca). Z aspektu správnych 

územných jednotiek sa viac ako polovica z celkového odchytu ID realizovala v okrese Čadca (14 628 ks 

– 55,2 %). 

 

Obrázok 3 Maximálne odchyty lykožrúta severského podľa okresov v roku 2009 v Lesoch SR, š.p. 
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3.3.2 Neštátne subjekty 

Neštátnych subjektov zúčastnených na monitoringu ID bolo 19 a  založili spolu 37 FL. Z výsledkov 

vyhodnotenia vyplýva, že z uvedených 37 FL bolo aktívnych (zachytili aspoň 1 imágo ID) 29 FL, t. j. 

takmer 70 %. Tie zachytili spolu 14 588 ks ID, t. j. priemerne 394,3 ks ID na 1 inštalovaný FL.  

 

Obrázok 4 Maximálne odchyty lykožrúta severského podľa okresov v roku 2009 v neštátnych 

subjektoch 

 

3.3.3 Celkové zhodnotenie 

Aareál výskytu lykožrúta severského sa rozšíril do Banskobystrického kraja a v jednom okrese bol 

zaznamenaný aj v Košickom kraji. Je zrejmé že tento druh rozširuje svoj areál do smrečín na juhu, ale 

aj na východe krajiny. 

 

Obrázok 5 Maximálne odchyty lykožrúta severského podľa okresov v roku 2009 v Lesoch SR a v 

neštátnych subjektoch 
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Obrázok 6 Vývoj maximálnych odchytov lykožrúta severského do jedného feromónového lapača vo 

vybraných okresoch severozápadného Slovenska 

 

Správa z monitoringu lykožrúta severského v roku 2009, usmernenie monitoringu lykožrúta 

severského pre rok 2010 a pokyny inštalácie a prevádzky lapačov v roku 2010 sú uverejnené na 

stránkach www.los.sk. 

4  Poznatky LOS v zimnom období 

4.1 Jadrohlod dubový Platypus cylindrus 

Špecialisti LOS boli pozvaní na pílu, kde sa na dubových kmeňoch v jadrovom dreve vyskytovali 

v honom počte drobné požerky. Na základe príznakov poškodenia sme to určili na drevokazného 

škodcu jadrohlod dubový Platypus cylindrus. 

Tento druh napáda staršie, oslabené stojace duby, resp. kmene, ktoré sú skladované na odvoznom 

mieste (najmä v lete). Oplodnená samička začína pomerne rýchlo vyhrýzať materskú chodbu smerom 

k jadru, pričom samčekova práca je vyhlodanú drvinu vytláčať z požerku von. Tým vznikajú 

charakteristické kôpky vláknitej drvinky v mieste zakladania požerku (Obrázok 3), podľa ktorých 

môžeme škodcu lokalizovať. Vláknité piliny sú veľmi dôležitý rozlišovací znak, pretože zástupcovia 

rodu Xyloterus spp. majú drvinu jemne granulovanú a nie vláknitú. Stojace duby napadnuté týmto 

škodcom nie sú významne oslabené a okrem drviniek na kmeni neexistujú výrazné znaky prítomnosti 

tohto škodcu, avšak vo finálnej fáze pri výrobe drevených produktov (dosky, fošne ap.) 

z napadnutých kmeňov je finančná strata obrovská. 
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Obrázok 7 Zčerananie okolo požerku spôsobené ambróziovými hubami (vľavo) a charakteristické 

kôpky vláknitých drviniek druhu jadrohlod dubový Platypus cylindrus (vpravo) 

 

Navrhovaná ochrana pred druhmi ambróziových chrobákov ako technických škodcov: 

Je potrebné zdôrazniť, že nasledovné opatrenia sa vzťahujú na všetky druhy ambróziových 

technických škodcov, ktoré môžu poškodiť a znehodnotiť drevo dubov, vrátane jadra. 

• Pochôdzkou v porastoch, kde predpokladáme napadnutie, si vizuálnou kontrolou všímame 
biele drvinky na kmeni najmä starších a nejakým spôsobom oslabených dubov, najmä po 
teplejších zimách, ktoré znižujú mortalitu populácie týchto škodcov. Drvinky si všímame aj na 
vyťažených kmeňoch dubov rôznej kvality na lesnom sklade. 

• Podľa možnosti neťažiť duby od apríla do septembra, pretože je to čas aktivity týchto 
škodcov a hrozí potenciálne napadnutie dubových kmeňov na sklade. 

• Ak sa rozhodnete ťažiť v uvedenom období, dbajte na urýchlený odvoz dubového dreva 
z ohrozených porastov, resp. odporúčame chemické ošetrenie aspoň najcennejších výrezov 
povolenými prípravkami zo Zoznamu povolených prípravkov (uverejnený aj na stránkach 
www.los.sk). Chemicky ošetriť kmene odporúčame už v polovici apríla a následne opakovať 
každý mesiac (ak bude drevo ešte ponechané na sklade, resp. na sklade u spracovateľa). 
Chemické ošetrenie už napadnutých kmeňov je neúčinné, pretože účinná látka sa k hmyzu 
nedostane! 

• Pozor na skladovanie metrovíc palivového dreva v blízkosti skladov z cennými sortimentmi, 
pretože palivové alebo iné dubové drevo rôznej kvality predstavuje potenciálnu hrozbu 
šírenia týchto škodcov. 

• Nie je možné nijakým spôsobom ošetriť stojace napadnuté duby. Tu si musíme všímať 
prítomnosť drvinky (často v šupinách kôry) a závrtové resp. výletové otvory veľkosti cca 1,6 
mm. 

• V ohrozených porastoch je nutné odstrániť prestarnuté a vo vrcholcoch odumierajúce duby. 

4.2 Poškodenie borovíc letnou búrkou 

Koncom júna 2009 (29. 6. 2009) sa oblasťou 15 km severne od Prešova prehnala silná búrka 

s vypadávaním ľadových krúpov (kamenec) veľkosti ping-pongových loptičiek. Šírka búrky s krúpami 

bola len niekoľko desiatok až stoviek metrov, avšak ničila všetko, čo jej stálo v ceste: v záhradách 
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lámala ovocné stromy a na strechách polámala škridle. Aj nami zistené príznaky poškodenia borovíc 

pripomínajú poškodenie búrkou a najmä veľkými krúpami. 

Vzhľadom na pestré drevinové zloženie poškodených porastov, nezistenú prítomnosť podkôrnych 

druhov škodcov a ani koreňových hnilôb (Armillaria sp.) nepredpokladáme zhoršovanie 

zdravotného stavu porastov. V prípade výskytu extrémov počasia v jarnom a letnom období 2010 

a pokračovania hynutia stromov bude potrebné asanovať atraktívne stromy pre napadnutia 

škodlivými činiteľmi. 

V poškodených porastoch sme odporúčali: 

» Označiť a spíliť tie stromy, ktoré majú: 
- zlomený hlavný kmeň alebo 

- defoliáciu nad 75 % alebo 

- zhnednutých ihlíc v korune viac ako 75 %. 

» V priebehu nasledujúcich 2 rokov sledovať zdravotný stav najmä s ohľadom na výskyt 
podkôrnych druhov hmyzu na boroviciach (napr. Ips sexdentatus, Ips acuminatus, Tomicus 
spp.). V prípade výskytu napadnuté stromy spíliť a asanovať odkôrnením alebo chemicky 
(povolenými insekticídmi). 

 

 

Obrázok 8 Pohľad do poškodených porastov z dolnej časti svahu 

 

Obrázok 9 Poškodené horné časti koruny, kmene v korunách boli poobíjané, bez borky 
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4.3 Listožravce 

V januári a februári je čas na odber vzoriek z horných častí koruny dubov pre zistenie početnosti 

obaľovačov v porastoch. K tomu je potrebná lupa, keďže vajíčka sú voľným okom neviditeľné. Na 

požiadanie vieme tieto identifikácie na vami zaslaných vzorkách uskutočniť. 

V zimných mesiacoch sa zisťuje aj početnosť mníšky veľkohlavej v dubinách Turčekovou metódou. Na 

základe našich údajov populácia mníšky veľkohlavej je stále v latencii. Nárast početnosti očakávame 

v roku 2012 (Obrázok 10) a gradáciu v rokoch 2013 – 2016 (posledná gradácia 2003 – 2006).   

 

 

Obrázok 10 Vývoj poškodenia porastov mníškou veľkohlavou (zelené stĺpce) a prongóza jej vývoja 

(červené stĺpce) 

4.4 Certifikácia 

LOS sa pomerne často vyjadruje k plneniu si povinností záujemcov o certifikáciu lesov. Výhrady sú 

u subjektov, ktoré nezasielajú hlásenie L116 alebo iným spôsobom si neplnia povinnosti na úseku 

ochrany lesa. 

Z hľadiska ochrany lesa je certifikácia značným obmedzením pri používaní širokého spektra metód 

ochrany lesa. Preto je potrebné sa rozhodnúť, či bude obhospodarovateľ postupovať v zmysle 

platných právnych predpisov na území Slovenska, alebo pôjde nad rámec zákona a bude sa aj 

certifikovať. Avšak nemá zmysel certifikovať sa a vyhlasovať na svojom území napr. „lesy s vysokým 

spoločenským významom“ a následne žiadať o výnimku, aby bolo možné používať v týchto územiach 

napr. registrovaný insekticídny prípravok. 

Certifikácia, podľa skúseností LOS, významne neprispieva k zvýšeniu kvality ochrany lesa pred 

škodlivými činiteľmi.  
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5 Záver 

Mnohé asanačné práce sa najlepšie vykonávajú v zimnom období. Zvyšky po ťažbe sa bezpečne 

spália, ponechaná hmota v porastoch nepredstavuje do jari žiadne nebezpečenstvo z pohľadu 

premnoženia škodlivých činiteľov. Ak však kalamitná a atraktívna hmota zostane aj v jarnom období 

v porastoch, hrozí vážne riziko, že sa táto hmota stane substrátom pre rozvoj škodlivých činiteľov.  

Je potrebné sfinalizovať projekty ochrany lesov pre rok 2010 a zabezpečiť finančné zdroje na ich 

realizáciu. 

LOS ďakuje za spoluprácu v roku 2009 a praje veľa šťastia v sezóne 2010. 
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