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Obrázok 49 Vývoj škôd spôsobených zverou v plošnom vyjadrení – redukovaná plocha

4.1.5  ANTROPOgÉNNE ŠKODLIVÉ čINITELE 
  (Ing. V. Longauerová)

V roku 2007 najvýznamnejším antropogénnym škodlivým činiteľom boli imisie. Podieľali sa až 93 % na po-
škodení drevnej hmoty z celkových antropogénnych škodlivých činiteľov (tab. 19).

Tabuľka 19 Rozsah poškodenia lesných porastov antropogénnymi škodlivými činiteľmi v roku 2007

Škodlivý činiteľ
Napadnuté Spracované Ostáva spracovať

[m3]
Imisie 200 021 169 547 30 474
Požiare 7 654 3 250 4 404
Krádež dreva 8 032 8 032 0
Spolu 215 707 180 829 34 878

4.1.5.1 IMISIE 

Nepriaznivý stav v poškodzovaní lesných porastov imisiami sa v roku 2007 prejavil najmä v okresoch Ná-
mestovo, kde bolo poškodených 6,9 ha porastov, Gelnica (5,5 ha), Kežmarok (3,4 ha). Výrazne citlivé dreviny na 
poškodenie imisiami sú najmä smrek, jedľa a buk.

Lokálne zaťaženie lesných porastov imisiami pretrváva v okolí priemyselných stredísk, v blízkosti hutníc-
kych závodov, ako aj prevádzok na spracovanie magnezitu, alebo chemických a energetických závodov. Podľa 
„Správy o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR 2003“ (posledná verejne 
prístupná správa MŽP SR), emisie základných znečisťujúcich látok (tuhé látky, SO2 , NOx, CO) na Slovensku od 
roku 1990 klesli v prípade tuhých látok viac ako 5-násobne, SO2 – 5-násobne, NOx – 2-násobne, a CO – 1,5-ná-
sobne. Z celkového objemu depozícií vzdušných znečisťujúcich látok na Slovensku z lokálnych zdrojov pochá-
dza len 20 až 25 %. Väčšina znečistenia je teda cezhraničného pôvodu, najmä z priemyselných oblastí susedných 
štátov.
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Obrázok 50 Vývoj objemu spracovanej hmoty poškodenej imisiami s trendom do roku 2008

4.1.5.2 LESNÉ POŽIARE

V roku 2007 eviduje Požiarnotechnický a expertízny ústav 463 lesných požiarov, čo je takmer dvojnásobok 
počtu požiarov oproti roku 2006 s priamou škodou 158 mil. Sk. Pri týchto požiaroch neboli zranené ani usmr-
tené žiadne osoby. Nárast počtu požiarov súvisí aj s miernou zimou s nedostatkom snehu a priebehu počasia 
v jarných a letných mesiacoch. Najrozsiahlejší lesný požiar vznikol 15. 4. 2007 v katastrálnom území Staré Hory 
(Lesy SR, š. p., OZ Slovenská Ľupča) a zasiahol 116 hektárov lesa. Priama škoda bola vyčíslená na 5,9 mil. 
Sk. Najviac požiarov vzniklo v okresoch Spišská Nová Ves (36), Poprad (35), Martin (19), Kysucké Nové Mesto 
(18). Najčastejšie príčiny boli vypaľovanie trávy (122), zakladanie ohňov v prírode (104) a manipulácia s otvo-
reným ohňom (65).

4.2  LESNÉ ŠKôLKY
  (Ing. A. Kunca, PhD., Ing. V. Longauerová)

Podľa hlásení L 116 škodlivé činitele spôsobili v roku 2007 úhyn takmer 1,9 mil. ks sadeníc a 3,8 mil. ks 
semenáčikov. Ich výskyt bol zaznamenaný na viac ako 100 ha (tab. 20). Oproti roku 2006 sa plošný výskyt zvýšil 
o 227 %, klesol úhyn semenáčikov o 31 %, zvýšil sa úhyn sadeníc o 10 %. Podľa prehľadu od roku 1990 dosahuje 
priemerná ročná strata semenáčikov 10 mil. ks a takmer 4 mil. ks sadeníc. Pokles úhynu semenáčikov a sadeníc 
v škôlkach za posledné roky ovplyvnil aj pokles produkcie sadeníc. 

Tabuľka 20 Štruktúra výskytu škodlivých činiteľov v lesných škôlkach v roku 2007

Skupina škodlivých činiteľov Výskyt 
[m2]

Úhyn
semenáčiky sadenice

[1 000 ks]
Abiotické škodlivé činitele 251 036 2 008 1 554
Hmyz 215 847 346 13
Fytopatogénne mikroorganizmy 302 181 1 367 171
Burina 189 031 30 0
Poškodenie pesticídmi 3 000 0 68
Škody hlodavcami 42 404 5 75
Spolu 1 003 499 3 756 1 881
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