
Príloha č. 1 

Usmernenie k monitoringu populačnej hustoty mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar) 

 

Mníška veľkohlavá predstavuje u nás najvýznamnejšieho defoliátora dubových porastov. 

Gradácie bývajú veľkoplošné, trvajú 2-3 roky, v rámci celého Slovenska maximálne 5 rokov 

a periodicky sa opakujú každých 6 až 10 rokov. Ohniská vznikajú v redších starších 

výmladkových, najmä cerových porastoch (slt. Carpineto quercetum), odkiaľ sa kalamita šíri 

do okolia (PiQ, Q, CQ, FQ, CaQ a Tac). Najviac ohrozenými drevinami sú všetky druhy 

dubov, topoľov a vŕb a tiež hrab, lipa, agát, breza, smrekovec a ovocné dreviny. Pri 

kalamitnom premnožení môže napádať aj ďalšie druhy lesných drevín a môže poškodzovať aj 

poľnohospodárske kultúry.  

 

Vývojový diagram mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar)  
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Škodlivosť: Jednoročný holožer v cerových porastoch nezanecháva vážnejšie dôsledky na 

zdravotnom stave duba cerového. Nebezpečná je defoliácia v porastoch duba letného, 

zimného, červeného a u ďalších drevín, pri ktorých tvorba nového olistenia trvá dlhšie. 

Defoliované dreviny sú vo väčšej miere napádané sekundárnymi škodcami. Vo všetkých 

porastoch sa intenzita škôd zvyšuje v prípade niekoľko rokov po sebe sa opakujúcich 

holožerov.  

 

Kontrola:  Kontrola početnosti  sa vykonáva podľa  STN 48 2715. Najpoužívanejšou je 

Turčekova metóda. Je založená na zistení počtu vaječných znášok na 100 stromoch 

(kmeňoch) – vybraných náhodne v poraste a vypočítaním priemerného počtu znášok 

pripadajúcich na jeden kmeň. Metódu možno použiť od septembra do februára nasledujúceho 

roku.  

 

Obrana: So zreteľom na zásady integrovanej ochrany lesa je dôležité správne sa rozhodnúť, 

ktoré porasty a kedy je potrebné ošetrovať (aby sa minimalizoval vplyv na životné 

prostredie). Aplikácia sa uskutočňuje na jar, obyčajne v termíne okolo 15. - 31. mája.  

Aplikáciu je možné vykonávať letecky a pozemne. 

 

Kontrola početnosti v roku 2012: Kontrola sa vykonáva v cerových, dubových 

a zmiešaných porastoch - v každom lesnom komplexe so zastúpením duba a cera nad 50 %, 

a to najmä v porastoch slt. Carpineto-Quercetum a v dubovo hrabových porastoch 

a topoľových plantážach. Postupovať podľa STN 48 2715.   

 

Aby bolo možné podrobne zmapovať situáciu v rámci  Slovenska a v dostatočnom predstihu 

plánovať systém obranných opatrení pre rok 2013 (kalkulácia potreby finančných 

prostriedkov pre obranné zásahy) každý subjekt obhospodarujúci lesy v rizikovej oblasti 

prostredníctvom svojho OLH skontroluje populačnú hustotu mníšky veľkohlavej v svojich 

porastoch Turčekovou metódou.  



Príloha č. 2 
 

Postup zaznamenávania  údajov o početnosti mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar) 

na stránke http://lvu.nlcsk.org/mnsk/ 

 

 

Prihlásenie 

Po zadaní názvu stránky do prehliadača sa zobrazí prihlasovacie okno s textom 'Zadajte 

vstupný kód'. Do políčka pod týmto textom napíšte heslo „mniska2012“ a kliknite na tlačidlo 

'OK' .  

 

Vytvorenie bodu = vloženie informácie o početnosti škodcu 

Na paneli editora kliknite na tlačidlo 'Výskyt mníšky veľkohlavej' a potom kliknite do 

hodnoteného porastu. Do zobrazeného okna vypíšte kontaktné údaje a priemerný počet 

znášok.  

Priemerný počet znášok mníšky veľkohlavej sa vyráta z celkového počtu znášok zistených na 

100 náhodne vybratých stromoch v poraste (Turčekova metóda). Príklad: Ak bolo na 100 

náhodne vybraných stromoch zistených spolu 20 znášok, priemerný počet, ktorý sa uvedie do 

popisu bodu bude 0,2 (výpočet 20 : 100 = 0,2). 

 

Bod  

Geografická lokalizácia s popisom udávajúcim úroveň výskytu mníšky veľkohlavej.  

 

Kontaktné údaje  

Do popisu bodu uveďte email a telefónne číslo odborného lesného hospodára. 

  

Editácia údajov bodu 

Na paneli editora kliknite na tlačidlo 'Editovať atribúty' a potom kliknite na vybraný bod. V 

zobrazenom okne upravte požadované údaje.  

 

Zmena polohy bodu  

Na paneli editora kliknite na tlačidlo 'Editovať geometriu' a potom uchopte bod a presuňte ho 

na požadované miesto.  

 

Vymazanie bodu 

Na paneli editora kliknite na tlačidlo 'Nový výber' a potom kliknite na  požadovaný bod, resp. 

body. Na paneli editora kliknite na tlačidlo 'Vymazať vybrané prvky'.  

 

Odborná pomoc: 

zubrik@nlcsk.org  

Technická podpora: 

kajba@nlcsk.org 

http://lvu.nlcsk.org/mnsk/
javascript:x_313('new','zubrik@nlcsk.org')
javascript:x_313('new','kajba@nlcsk.org')

