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1 Úvod 

Podľa zistení pracovníkov LOS, v prvom polroku 2019 pretrvávali problémy s podkôrnym hmyzom 

v smrečinách a borinách. Aj keď jarné obdobie (chladný a vlhký máj) do istej miery spomalilo vývoj 

lykožrútov a na niektorých miestach dokonca mierne znížilo intenzitu rojenia, problém premnoženia 

lykožrútov naďalej pretrváva. Pretože v globále nedochádza k zásadnej zmene prístupov pri 

obhospodarovaní rizikových a napadnutých porastov (intenzívnejšie vyhľadávanie a spracovávanie 

chrobačiarov, odkôrňovanie dreva, neponechávanie výrezov a zvyškov po ťažbe dlhodobo v porastoch, 

kladenie lapákov a ich spracovávanie vo zvýšenej miere, intenzívne využívanie ďalších metód – lapačov, 

insekticídnych sietí a pod.), nedá sa očakávať v najbližšej dobe zastavenie gradácie.  

Na jar 2019 došlo k holožerom, ktoré boli spôsobené mníškou veľkohlavou a to najmä na západe 

územia Slovenska. Veľkoplošnému charakteru kalamity zabránila entomopatogénna huba 

Entomophaga maimaiga, ktorá bola na Slovensku objavená až v roku 2013. Tá sa v populácii škodcu 

masovo namnožila (aj vďaka vlhkému máju) a na mnohých lokalitách spôsobila predčasný kolaps 

populácií mníšky. Predpokladáme, že k holožerom dôjde v menšom rozsahu aj v roku 2020. Aby sme 

presnejšie lokalizovali miesta výskytu a zistili rozsah napadnutia, organizujeme ďalší monitoring 

výskytu početnosti jej znášok. Na základe výsle;dkov monitoringu upozorníme okresné úrady, že v ich 

pôsobnosti dôjde k premnoženiu škodlivého činiteľa a obhospodarovatelia budú môcť žiadať o súhlas 

na vykonanie opatrení ochrany lesa. 

Riešili sme aj ďalšie problémy, týkajúce sa napríklad stále intenzívnejšieho výskytu imelovca 

v dubinách, rastúcej početnosti tvrdoňa smrekového v horských oblastiach, masového výskytu druhu 

Thecodiplosis brachyntera na kosodrevine, pokračujúceho rozpadu jaseňových porastov a pod.   

Monitorujeme výskyt nepôvodných druhov ako je Aproceros leucopoda, Corythucha arcuata a najmä 

rakoviny kôry javora horského spôsobovanej hubou Cryptostroma corticale.  

Venujeme sa aj osvetovej a vzdelávacej činnosti. Vydali sme dve nové publikácie o škodcoch drevín 

ktoré nájdete na stránke http://www.los.sk/knihy a pripravujeme ďalší ročník odborného semináru 

APOL, ktorý sa tentokrát uskutoční na novom mieste...   

2 Monitoring mníšky veľkohlavej 2019/2020 

Obhospodarovateľ lesa má povinnosť zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých 

činiteľov a ... informovať o tom aj Lesnícku ochranársku službu (orgán štátnej odbornej kontroly 

ochrany lesa) (§ 28 zákona o lesoch). Týka sa to okrem iných druhov aj mníšky veľkohlavej, ktorá je 

v zozname škodlivých činiteľov podľa vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. 

Špecialisti LOS pripravili veľkoplošný monitoring výskytu početnosti znášok mníšky veľkohlavej 

v južných okresoch Slovenska. Zisťovanie výskytu v zmysle STN 48 2715 Ochrana lesa proti mníške 

veľkohlavej sa bude vykonávať Turčekovou metódou. Priemer znášok na 1 strom (vypočítaný z počtu 

znášok na 100 stromoch) sa uvedie do elektronického mapovacieho systému zverejneného na  

www.los.sk/mm 

prihlasovacie heslo: Mniska2019 

http://www.los.sk/knihy
http://www.los.sk/mm
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Spolu s mníškou veľkohlavou je potrebné zistiť aj početnosť kríkov poloparazita v korunách dubov - 

imelovca európskeho Loranthus europaeus. Imelovce sa budú hodnotiť na tých istých stromoch 

a rovnakou metodikou ako početnosť znášok mníšky veľkohlavej. 

Údaje je potrebné zadať do 31.12.2019 do elektronického systému na stránke www.los.sk/mm.  

O podrobnostiach monitoringu budete informovaný prostredníctvom štátnej správy lesného 

hospodárstva.  

 

 

Obrázok  1. Vaječné znášky mníšky veľkohlavej na kmeňoch dubov. 
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Tabuľka 1. Zoznam okresov a ich vyznačenie v mape, v ktorých sa bude vykonávať monitoring 

výskytu mníšky veľkohlavej a monitoring imelovca európskeho.  

okres Bratislava 
okres Pezinok  
okres Malacky  
okres Senec  
okres Trnava  
okres Hlohovec  
okres Galanta  
okres Dunajská Streda 
okres Piešťany  
okres Skalica  
okres Senica  
okres Nitra 
okres Levice  
okres Nové Zámky  
okres Komárno 
okres Šaľa  
okres Topoľčany  
okres Zlaté Moravce  
okres Trenčín 
okres Myjava 
okres Nové Mesto nad Váhom 
okres Bánovce nad Bebravou 
okres Partizánske 
okres Prievidza 
 

okres Žarnovica 
okres Žiar nad Hronom 
okres Banská Štiavnica 
okres Veľký Krtíš  
okres Lučenec  
okres Rimavská Sobota  
okres Poltár 
okres Revúca 
okres Zvolen 
okres Detva 
okres Krupina  
okres Košice 
okres Košice-okolie  
okres Trebišov  
okres Michalovce  
okres Sobrance  
okres Rožňava 
okres Prešov 
okres Vranov nad Topľou 
okres Humenné  
okres Snina  
 

 

 

Obrázok  2. Okresy s monitoringom mníšky veľkohlavej a imelovca európskeho 
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3 Kalamita podkôrnych druhov hmyzu v smrečinách a borinách 

Podkôrny hmyz v smrečinách a borinách stále poškodzuje rozsiahle územia. Ekologické škody na 

porastoch sú nezvratné. Obrana a ochrana sa nezmenila: vyhľadať chrobačiare, spíliť, odkôrniť resp. 

ošetriť insekticídmi. 

V dôsledku nedostatočne včasnej a dôslednej asanácii napadnutých stromov dochádza k rozširovaniu 

podkôrneho hmyzu do ďalších porastov ako aj do nových lokalít. Výsledkom je vznik rozsiahlych 

kalamitných plôch, následne prebytok dreva na trhu a zníženie jeho ceny. Nedostatočný príjem 

z predaja dreva má za následok zníženie výdavkov aj na asanáciu napadnutých stromov, zakladanie 

nových a výchovu mladých porastov. A to sa už lesnícke podniky dostávajú do cyklického 

reťazca dopadov nedostatočného riešenia veľkoplošnej kalamity podkôrneho hmyzu v smrečinách 

a borinách už v jej začiatkoch, t.j. pri veľkoplošných kalamitách do 2 rokov.  

 

Obrázok  3. Veľké množstvo dreva v porastoch z kalamít (snehová január 2019, vetrová v priebehu 

roka), vývraty a vrcholcové zlomy, komplikuje boj s lykožrútom napríklad v okolí Námestova.  
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Obrázok 4. Intenzívna sanitárna (náhodná) ťažba a odstraňovanie napadnutých stromov spolu 

s vykonávaním všetkých ďalších dostupných obranných opatrení s cieľom zastaviť šírenie lykožrúta 

smrekového na Turci. 

4 Výskyt druhu Thecodiplosis brachyntera na kosodrevine 

Koncom augusta a v septembri 2019 sa v niektorých lokalitách Slovenska objavili príznaky 

poškodenia kosodreviny. Išlo o zhnednutie ihlíc najmladšieho ročníka a pripomínalo to 

poškodenie mrazom. Laboratórnym vyšetrením vzoriek nebola zistená prítomnosť húb. 

V makroblaste ihlíc bola zistená larva muchy Thecodiplosis brachyntera. Výskyt tohto škodcu 

bol zistený v Demänovskej doline. Podľa reakcií lesníkov rovnaké príznaky sa objavili na 

kosodrevine aj na južnej strane Chopku, ako aj na Orave (Pilsko, Babia hora). Niektorí 

z užívateľov facebook stránky LOS a škodcovia drevín reagovali, že takéto príznaky sa objavili 

aj v iných častiach Európy, napríklad v talianskych Alpách. 

Ak máte vedomosť, že sa tento škodca vyskytol aj u vás, dajte nám o tom vedieť na adrese 

los@nlcsk.org. 
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Obrázok  5. Rovnomerne napadnuté výhonky 

kosodreviny, akoby boli poškodené mrazom 

Obrázok  6. Sfarbené ihlice výhonku.

5 Aktuálne problémy v ochrane lesa 

Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020 sa uskutoční 23.-24.1.2020 

v kongresovom hoteli Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry. Je to oproti 

predchádzajúcim rokom zmena, veríme, že k lepšiemu. 

Prihlasovanie na konferenciu bude spustené v polovici decembra na stránkach http://www.e-

los.sk/APOL/APOL2020. 

Z programu vyberáme bloky: 

 škodlivé činitele na Slovensku a v okolitých krajinách, 

 novelizácie vybraných právnych predpisov a ich dopady na hospodárenie v lesoch 

 premnoženie mníšky veľkohlavej a iných listožravcov 

 kalamita v smrečinách  borinách 

 ekológia lesa 

 nepôvodné organizmy  

6 Nové publikácie z dielne LOS 

Predstavujeme dve nové publikácie, ktoré zostavili špecialisti LOS a ktoré boli vydané v roku 2019. 

Spolu na takmer 400 stranách opisujú a zobrazujú viac ako 600 pôvodných a nepôvodných škodcov 

doplnených o viac ako 2000 fotografií. V prípade záujmu si môžete publikácie objednať na 

www.los.sk/knihy. Nepredávajú sa samostatne, ale ako komplet dvoch kníh. 

http://www.e-los.sk/APOL/APOL2020
http://www.e-los.sk/APOL/APOL2020
http://www.los.sk/knihy
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Obrázok 7. Distribučný leták 

7 Objednanie leteckých prác na LOS 

Od roku 2018 sú 4 pracovníci LOS držiteľmi oprávnenia riadiť bezpilotné lietadlá tzv. drony. Ako 

súčasť rozšírených služieb LOS ponúkame obhospodarovateľom lesov služby leteckých prác zamerané 

na foto a video. Služby si možno objednať na www.los.sk/dron, kde sú uvedené aj ukážky našich 

http://www.los.sk/dron
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leteckých prác. Presné a rýchle zhodnotenie aktuálnej situácie pomocou dronov výrazne zrýchli a 

zefektívni rozhodovací proces lesného hospodára pri nasadení vhodných opatrení. 

 

Obrázok 6. Presná detekcia chrobačiarov pomocou dronu 

8 Záver 

 Zdravotný stav lesov, najmä smrekových a borovicových, nie je ani v súčasnosti priaznivý a to i napriek 

množstvu administratívnej a fyzickej práce vykonanej na ich ochranu. Odporúčame pokračovať v úsilí. 

9 Poďakovanie 

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

základe zmluvy  

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“ 

o  APVV-16-0031 „Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami“ 

 

Táto práca vznikla aj vďaka podpore projektu č. 08V0301 „Výskum a vývoj na podporu 

konkurencieschopnosti slovenského lesníctva SLOV-LES“, financovaného z prostriedkov štátneho 

rozpočtu MPRV SR, ďalej CEBIMOL a CEALE. 
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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 

http://www.los.sk/
mailto:los@nlcsk.org
http://www.facebook.com/losbstiavnica

