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1 Úvod 

Po ukončení riešenia APVV projektu sú známe dlhodobé priemery náhodných ťažieb spôsobené 

jednotlivými škodlivými činiteľmi. Zvlášť zhoršený zdravotný stav borovíc na Záhorí vyvoláva otázky 

ako ďalej s pestovaním borovíc na týchto extrémnych stanovištiach. Treťou významnou udalosťou 

bude medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa koncom januára 2017. 

2 Náhodná ťažba a škodlivé činitele – dlhodobé priemery (za 55 rokov: 1960 – 2014) 

V auguste pracovníci Lesníckej ochranárskej služby ukončili riešenie výskumného projektu, v ktorom 

sa spracovávali údaje o náhodných ťažbách a škodlivých činiteľoch od roku 1960. Výsledná publikácia 

z riešenia je zverejnená na stránke obsahujúcej databázu vedeckých prác „Research Gate“  

https://www.researchgate.net/publication/306518202_Vyskyt_skodlivych_cinitelov_v_lesoch_Slove

nska_v_rokoch_1960-2014_v_roku_2015_a_prognoza_ich_vyvoja. 

Poster s hlavnými grafmi je tiež umiestnený na stránke „Research Gate“ 

https://www.researchgate.net/publication/308954410_SALVAGE_FELLING_AND_PEST_AGENTS_OCC

URRENCE_IN_SLOVAKIA_WITHIN_THE_PERIOD_1960-2014 

K hlavným výsledkom analýzy historických záznamov patrí stanovenie priemerných hodnôt ročnej 

náhodnej ťažby a výskytu jednotlivých činiteľov. Tým je umožnené porovnávať aktuálny zdravotný 

stav s dlhodobým priemerom, ktorý vyrovnáva kolísanie hodnôt. 

Niekoľko priemerných ročných hodnôt za 55 rokov:  

 celková ťažba: 6,1 mil. m3 

 náhodná ťažba: 2,3 mil. m3 

z celkového objemu náhodných ťažieb spôsobili 

 abiotické činitele: 1,5 mil. m3 

 podkôrny a drevokazný hmyz: 0,6 mil. m3 

 patogénne huby: 0,1 mil. m3 

 antropogénne činitele: 0,1 mil. m3 

 listožravý a cicavý hmyz: 8,3 tis. ha 

Za 55 rokov bola nadpriemerná náhodná ťažba v 20 rokoch. Z týchto 20 rokov bolo až 18 rokov počas 

ostatných dvoch decénií! Aj to hovorí zhoršenom zdravotnom stave lesov oproti 60., 70. a 80. rokom 

minulého storočia. 

3 Zdravotný stav borovíc 

Zdravotný stav borovíc je za posledných 10 rokov značne zhoršený. Toto tvrdenie potvrdzujú 

nasledujúce fakty:  

- Od roku 1996 borovicu čiernu poškodzuje invázna sypavka Dothistroma septosporum 

http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/sypavka-cervena 

https://www.researchgate.net/publication/306518202_Vyskyt_skodlivych_cinitelov_v_lesoch_Slovenska_v_rokoch_1960-2014_v_roku_2015_a_prognoza_ich_vyvoja
https://www.researchgate.net/publication/306518202_Vyskyt_skodlivych_cinitelov_v_lesoch_Slovenska_v_rokoch_1960-2014_v_roku_2015_a_prognoza_ich_vyvoja
https://www.researchgate.net/publication/308954410_SALVAGE_FELLING_AND_PEST_AGENTS_OCCURRENCE_IN_SLOVAKIA_WITHIN_THE_PERIOD_1960-2014
https://www.researchgate.net/publication/308954410_SALVAGE_FELLING_AND_PEST_AGENTS_OCCURRENCE_IN_SLOVAKIA_WITHIN_THE_PERIOD_1960-2014
http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/sypavka-cervena
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- Od začiatku milénia sa zvýšil výskyt infekcií borovice čiernej pyknidovkou beľovou 

Sphaeropsis sapinea, príznaky infekcie sú každým rokom intenzívnejšie 

http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/pyknidovka-belova 

- V 2004 boli aj borovice značne poškodené Vetrovou kalamitou Alžbeta, v roku 2010 zase 

záplavami na Záhorí. 

- Od roku 2012 do cca 2015 boli niektoré oblasti napadnuté hubou cenangium hrdzavé 

Cenangium ferruginosum http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/cenangium-hrdzave 

- V rokoch 2013-2015 bolo evidované zvýšené poškodenie borovíc podkôrnymi druhmi hmyzu 

- V roku 2015 bolo na Záhorí zaznamenané premnoženie hrebenárky Diprion similis a v roku 

2016 hrebenárky Diprion pini. 

  

- Predpokladáme výskyt aj ďalších ochorení a rozšírenie v minulosti menej bežných činiteľov. 

- Už od roku 2014 prebieha na Slovensku intenzívny monitoring výskytu háďatka borovicového 

Bursaphelenchus xylophilus (našťastie zatiaľ bez pozitívneho nálezu). 

- Odporúčame venovať borovicovým porastom zvláštnu starostlivosť o ich zdravotný stav, aby 

sa na oslabených stromoch pomerne bez odporu neusídlili škodcovia, a to najmä 

neočakávaný invázny organizmus.  

4 Návrhy opatrení ochrany lesa okolo území s 5. st. ochrany 

Pripomíname OLH, že do: 

- 20.9. bolo potrebné zaslať „návrh opatrení proti šíreniu škodlivých činiteľov z území s piatym 

stupňom ochrany prírody“ na rok 2017 na LOS a ŠOP SR.  

- 15.12. bude potrebné vyhodnotiť účinnosť realizovaných opatrení v roku 2016 a zaslať ich na LOS 

a ŠOP SR. 

5 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 

Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017 sa bude konať 26.-27.1.2017 

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. Pôjde už o 27. ročník ochranárskeho seminára – 

konferencie. Je určený pre vlastníkov lesov, obhospodarovateľov lesov, OLH, lesníkov, študentov 

a iných záujemcov o les a prírodu. K hlavným bodom programu bude patriť zdravotný stav 

borovicových porastov. 

6 Poďakovanie 

http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/pyknidovka-belova
http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/cenangium-hrdzave
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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“ a  

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

urbánnom prostredí“. 

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“ 

 

 

 

7 Literatúra 

Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici zverejnila všetky články odpublikované na 
medzinárodnej konferencii Aktuálne problémy v ochrane lesa od roku 1999. Postupne sú pridávané 
aj články z iných odborných a vedeckých časopisov. Nájdete ich na našej stránke:  

 

http://www.los.sk/publikacie.html 

 
Nový atlas škodcov lesných drevín je zverejnený na adrese: 

 

http://www.skodcoviadrevin.sk 

 

8 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 

 

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

