
ABSTRAKT

Územie strednej Európy bolo spomínané v súvislosti s výskytom sucha len sporadicky, a to aj

napriek tomu, že sucho malo dôsledky aj na ekonomiku, najmä v oblasti poľnohospodárstva a

vodného manažmentu. Vzhľadom na dôležitosť vplyvu sucha je cieľom práce analýza výskytu

sucha v lesných porastoch na Orave v rokoch 2015 - 2021. Sucho bolo určené na základe

deficitu zrážok a pôdnej vlahy a porovnané s rozsahom škôd spôsobených suchom a

významnými biotickými škodcami na lesných porastoch, ktoré evidovali pracovníkmi Lesov

SR, š.p. Biotický škodlivý činiteľ podpňovka bol zvolený z dôvodu vysokej početnosti a jeho

predispozícii pokračovať v rozpade porastov ako sekundárny, resp. terciálny škodlivý činiteľ v

nadväznosti na poškodenia suchom. Región Oravy bol vybraný na základe dlhodobého

odumierania smrekových porastov a výskytu výraznejšieho sucha v danej lokalite, ktoré sa

tam v minulosti nevyskytovalo. Dlhodobý deficit pôdnej vlahy môže výrazne oslabiť stav

lesnej vegetácie, čo je v zhode so správami o vplyve sucha získané od odborníkov z Národnej

reportovacej siete dopadov sucha na lesné porasty (www.intersucho.sk).

DEFICIT ZRÁŽOK A DEFICIT PÔDNEJ VLAHY

METODIKA

DOPADY SUCHA NA LESNÉ PORASTY 

Na stránke www.intersucho.sk sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy

intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Miera intenzity sucha sa posudzuje

podľa odchýlky aktuálneho stavu v porovnaní s obvyklými podmienkami v rovnakom ročnom

období (±10 dní od posudzovaného dátumu) v priebehu rokov 1961 – 2010. Rozlišujeme 7

úrovní intenzity sucha. Normálny stav je bez rizika, intenzita sucha S0 predstavuje len zníženú

úroveň vlhkosti v pôde, S1 je začínajúce sucho, S2 mierne sucho, S3 výrazné sucho, S4

výnimočné sucho a S5 je extrémne sucho. Extrémne sucho predstavuje extrémne nízku

hodnotu pôdnej vlahy, ktorá sa v danom období v priemere opakuje raz za 100 rokov a

súčasne relatívne nasýtenie je nižšie ako 50 % po dobu viac ako jeden mesiac.

V rámci monitoringu pôdneho sucha sledujeme vlahové podmienky v pôde pomocou

integrovaného systému sledovania pôdneho sucha. Pôdny horizont je v tejto metodike

rozdelený do dvoch vrstiev, 0 – 40 cm a 40 – 100 cm.

Deficit pôdnej vlahy (DPV) predstavuje odchýlku zásoby pôdnej vlahy v mm v porovnaní s

dlhodobým priemerom vypočítaným za obdobie 1961 – 2010. Krivka deficitu pôdnej vlahy

(DPV) pre Oravu bola získaná z modelu SoilClim2. Jednotlivé hodnoty predstavujú priemerný

DPV pre celý región pre každý deň v období od 1.1.2015 do 31.12.2021.

Deficit zrážok (DZR) je vypočítaný ako deficit zrážok za posledných 90 dní vždy k danému

dátumu, pričom referenčné obdobie pre výpočet deficitu je 1981 - 2010. Hodnoty deficitu

zrážok (DZR) boli určené ako priemer meraní z 15 zrážkomerných staníc z databázy SHMÚ

v danej oblasti.

Monitoring dopadov sucha prebieha na základe hlásení registrovaných užívateľov Národnej

reportovacej siete. Mapové podklady zobrazujú vyhodnotenie súhrnu odpovedí reportérov za

daný týždeň pre jednotlivé okresy. Na základe dotazníkov sa vyhodnocujú dopady sucha na

vybrané lesné dreviny. Súčasťou hlásení sú aj komentáre a informácie z jednotlivých okresov,

ktoré vyjadrujú reálny vplyv sledovaného sucha na lesné porasty.

Lesnícke údaje pre analýzu boli získané z lesnej hospodárskej evidencie Lesy SR š.p. Predme-

tom analýzy boli škody spôsobené abiotickým (sucho) a biotickým škodlivým činiteľom:

podpňovka – Armilaria sp. na drevine smrek v regióne Orava.

Reportéri lesníckeho dotazníka vo svojich

týždenných reportoch hlásili v obdobiach

epizód sucha v rokoch 2018 - 2021

zníženú hladinu vodných tokov v lesoch,

stratu vlhkosti vrchnej vrstvy pôdy,

presychanie hrabanky, riziko lesných

požiarov a extrémne vysušenú pôdu do

hĺbky viac ako 20 cm, najmä na

otvorených plochách a holinách. Deficit

pôdnej vlahy a veterné počasie v jarnom

období mali negatívny vplyv na priebeh

zalesňovacích prác pri umelej obnove lesa.

V konečnom dôsledku sa tak výrazne

znížilo percento ujatosti sadeníc. Okrem

Najväčší deficit zrážok bol v

sledovanom období na Orave

zaznamenaný na konci augusta

2015, a to až -182 mm (24.8.2015).

Následný výrazný deficit zrážok bol

v máji 2018, a to -97 mm. Deficit

zrážok pod -85 mm bol aj v auguste

2019 (-92 mm), v auguste 2020

(-87 mm) a v novembri 2021

(-112 mm). Na obrázku 1 je

znázornený priebeh denných hodnôt

deficitu zrážok v mm za posledných

90 dní pre región Orava v rokoch

2015 až 2021.
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INTENZITA SUCHA

Súhrn najvýraznejších epizód sucha pre región Orava za obdobie rokov 2015 až 2021 sa nachá-

dza v tabuľke 1. Výrazný deficit zrážok spôsobil výrazný deficit pôdnej vlahy, čo sa prejavilo

na zvýšenej intenzite sucha v danom regióne. Dokumentujú to aj mapy intenzity sucha na Slo-

vensku vo vybraných dňoch (obrázok 3).

Tabuľka 1. Epizódy sucha na Orave v 2015-2021 Obrázok 3. Intenzita sucha na území Slovenska vo vybraných dňoch. 

Obrázok 1. Deficit zrážok v mm za posledných 90 dní pre Oravu  2015- 2021

Priebeh denných hodnôt deficitu

pôdnej vlahy v mm na Orave v 2015 -

2021 je znázornený na obrázku 2.

Najväčší deficit pôdnej vlahy bol v

auguste až septembri 2015, s najväč-

šou zápornou hodnotou -69 mm

(2.9.2015). Významne vysoké hodno-

ty deficitu pôdnej vlahy boli aj v júli

2019 (-62 mm), v júli 2021 (-48 mm)

a v máji 2018 (-40 mm). Obdobia s

vysokým deficitom zrážok, ktorý sa

priamo podieľa na vzniku vysokého

deficitu pôdnej vlahy, sú

Obrázok 2. Deficit pôdnej vlahy v mm na Orave v rokoch 2015 až 2021

v súlade s výskytom období výrazného až extrémneho sucha.

hlásení na epizódy sucha boli lesníkmi hlásené aj prívalové zrážky spojené s intenzívnou

búrkovou činnosťou, ktoré spô-sobovali lokálne na svahoch intenzívnu vodnú eróziu a problémy

najmä s dostupnosťou mechanizmov do lesov. Podľa hlásení reportérov národnej reportovacej

siete sa v uvedenom období na Orave vyskytovali začínajúce prejavy sucha na porastoch smreka,

ktoré sa podľa metodiky dopadov sucha prejavujú ako vädnutie, hrdzavenie a usychanie

jednotlivých stromčekov.

ŠKODY SUCHOM A PODPŇOVKOU

b

Obrázok 4. Porovnanie vývoja náhodných ťažieb vybraných škodlivých 

činiteľov v m3 a deficitu pôdnej vlahy v mm
Predpokladáme, že výrazný deficit vody v

pôde v spojení s nadpriemernou teplotou

vzduchu v mesiacoch VI-IX v roku 2015 sa

prejavil na vysokej náhodnej ťažbe počas

mesiacov IX-XI v roku 2015 (obrázok 4a). V

roku 2016 bol deficit vody v pôde počas

vegetačného obdobia výrazne nižší, čo sa

prenieslo aj vo výrazne nižšej náhodnej ťažbe

v danom roku. O niečo vyšší deficit vody v

pôde sme zaznamenali v roku 2017, kde sa

sucho stupňovalo od IV až do VIII, čo sa

postupne prejavilo aj vo vyšších náhodných

ťažbách spôsobených suchom (VIII 2017

- takmer 1000 m3 drevnej hmoty). 

Zaujímavá bola kombinácia teplej a veľmi suchej jari (IV - V) v roku 2018, ktorá mohla 

spôsobiť zvýšené odumieranie smrekov, pretože v mesiaci máj sme zaznamenali vôbec 

najvyššiu náhod-nú ťažbu v tomto roku. V roku 2021 sme taktiež zaznamenali výraznú náhodnú 

ťažbu spôsobe-nú suchom v mesiaci VIII (cez 1000 m3 drevnej hmoty), po výrazne dlhšom 

deficite vody v pôde (VI, VII, VIII). Interval medzi začiatkom sucha a následným odumieraním 

smrekov je približne od 1do 2 mesiacov. 

Výrazný deficit vody v pôde počas mesiacov VI - VIII 2015 zrejme vytvoril vhodné 

podmienky pre aktivizáciu podpňovky, kedy sme zaznamenali najmä v júli vysoký nárast 

náhodnej ťažby spôsobenej podpňovkou (obrázok 4b). Deficit vody v pôde pokračoval až do 

leta 2016, kde sme v mesiaci VI zaznamenali vôbec najvyššiu náhodnú ťažbu za celé obdobie. 

Náhodná ťažba bola zaznamenaná aj v roku 2017 počas mesiacov VII - VIII. Zaujímavý je rok 

2018, kedy sme zaznamenali pomerne dlhé obdobie s deficitom vody v pôde (IV - XI), ale 

náhodná ťažba bola zaznamenaná až v mesiacoch XI - XII, porovnateľná s letnými mesiacmi v 

rokoch 2015 až 2017. V roku 2019 boli náhodné ťažby spôsobené podpňovkou výrazne nižšie. 

V roku 2020 sme zaznamenali dve pomerne výrazné periódy deficitu vody v pôde (I-III a V-

VII), čo mohlo spôsobiť vhodné podmienky pre aktivizáciu podpňovky, a tým aj vyššiu 

náhodnú ťažbu v auguste 2020 (cca 1000 m3). Podobný vývoj sme zaznamenali aj v roku 2021. 

Náhodná ťažba spôsobená podpňovkou vznikla približne 1 až 2 mesiace od začiatku suchej 

periódy.

ZÁVER

Lesná vegetácia odpovedá na zníženú dostupnosť vlahy s dlhším časovým odstupom v závis-

losti od odolnosti voči stresu zo sucha. Predpokladáme, že periódy sucha sa prejavili na les-

ných porastoch približne 1 až 2 mesiace od výskytu výraznej suchej periódy. Preto sme prvé 

hlásenia z monitoringu dopadov sucha na jarné epizódy sucha zaznamenávali koncom jari 

alebo až v letnom období. Hlásenia však veľmi dobre korešpondovali s obdobiami s vysokým 

deficitom zrážok, ktorý sa priamo podieľa na vzniku vysokého deficitu pôdnej vlahy, a sú v 

súlade s výskytom období výrazného až extrémneho sucha.

INTENZITA SUCHA

http://www.intersucho.sk/

