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Dobrý deň prajem pán Mičaník, 
  
na základe Vašej žiadosti Vám zasielame odpovede na otázky týkajúce sa mníšky veľkohlavej a              
jej vplyvu na ekosystémy a s tým súvisiace aplikácie chemických látok prostredníctvom leteckých             
postrekov. 
  
Mnohé z informácií, ktoré od nás žiadate sú obsiahnuté v mnohých odborných publikáciách a              
článkoch a sú verejnosti prístupné. Z tohto dôvodu sa k nim vyjadrujeme len okrajovo príp. vôbec                
nevyjadrujeme.  
  
 
Koho a/alebo čo mníška veľkohlavá ohrozuje, obmedzuje, a aký je jej význam v ekosystéme 
lesa ? 
Mníška veľkohlavá (Lymantria dispar) je druh motýľa, ktorého húsenice sa živia listami listnatých             
drevín, najmä dubov, no môžu sa vyvíjať aj na iných listnatých drevinách. U nás tento druh žije                 
najmä v dubových a dubovo-hrabových lesoch, v ktorých sa väčšinou vyskytuje v relatívne             
nevýznamnom počte. V určitých pravidelných intervaloch, ktoré sú v podmienkach Slovenska 7 —             
9 rokov, sa však početnosť jej populácie náhle výrazne zvýši do takej miery, že v danom roku jej                  
húsenice v lokalite takejto gradácie zožerú väčšinu listov hostiteľských stromov a spôsobia tzv.             
holožer. Pre nedostatok potravy sú schopné v tomto období húsenice konzumovať aj trávu či              
poľnohospodárske plodiny. Počas dlhodobej koexistencie listnatých lesov s týmto druhom motýľa           
sa hostiteľské druhy drevín takýmto pravidelným gradáciám prispôsobili a za normálnych           
podmienok ani rozsiahly holožer nemôže spôsobiť lesu vážnejší problém. Odlistené stromy vyženú            
nové listy a výhonky. Prírastok dreva v takomto roku býva spravidla nižší, nakoľko veľká časť               
energie je spotrebovaná na obnovu olistenia. Iba v prípade opakovania holožeru viac rokov po              
sebe alebo v prípade napadnutia stromov, ktoré už predtým boli výraznejšie oslabené iným             
stresovým faktorom môže dôjsť k ich značnému oslabeniu až uhynutiu. 
Takéto gradácie sú bežnou súčasťou životnej stratégie mnohých druhov živočíchov a ekosystémy,            
v ktorých takéto živočíchy žijú, sú na takéto udalosti dokonale prispôsobené a preto takéto              
zvýšenie početnosti nejakého druhu nemožno pokladať za ohrozenie príp. inú ujmu. 
Možné obmedzenie prírastku dreva u lesných drevín je tiež bežnou súčasťou ich existencie a              
okrem prípadného holožeru môže byť spôsobené aj inými faktormi ako sú napr. sucho, neskoré              
mrazy a pod. Navyše listová biomasa skonzumovaná húsenicami zostáva v lese a v podobe trusu               
či odumretých tiel húseníc sa dostáva do pôdy ako náhly výdatný zdroj živín, ktoré môžu stromy                
opätovne využiť v ďalších rokoch. 
Problematika významu jednotlivých druhov pre ekosystémy je obsiahnutá v množstve odborných           
publikácií i článkov a verejne prístupná. 
 
  
Aké priame a vedľajšie účinky na ekosystém lesa a chránené druhy majú plánované             
chemické postreky? 
Podľa nám dostupných aktuálnych informácií by mal byť na postrek použitý prípravok BIOBIT XL.              
Jedná sa o biologický prípravok, ktorý je možné použiť aj v ekologickom poľnohospodárstve.             
Húsenice po požití listov ošetrených prípravkom zastavia ďalší príjem potravy a hynú po 2 až 5                
dňoch. Ide o biologický prípravok, ktorý zasiahne len určitú skupinu druhov, ktoré sú naň citlivé, no                
nezasahuje celý ekosystém. Z tohto pohľadu môže vzniknúť dojem, že aplikácia takéhoto            
prípravku je úplne neškodná, bez akýchkoľvek vedľajších škodlivých účinkov. Plošnú aplikácia na            
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lesné porasty však nemožno porovnávať s aplikáciou na umelú kultúru poľnohospodárskych           
plodín. Pri pestovaní poľnohospodárskych plodín sa zvyčajne neberie ohľad na dlhodobú           
koexistenciu celého spektra organizmov. Po zbere príslušnej plodiny bude cely takýto umelý            
ekosystém zničený a vybudovaný nanovo. Aplikácia v lese naopak, zasiahne cely zložitý            
ekosystém a druhy, ktoré sú jeho súčasťou, chránené druhy nevynímajúc. 
Potenciálne závažnejšie môžu byť nepriame dopady aplikácie chemickej látky, ako tie priame.            
Húsenice motýľov sú dôležitým zdrojom potravy pre mnohé iné druhy živočíchov. A hoci je (podľa               
údajov uvedených na etikete) prípravok pre predátorov húseníc neškodný, náhle zdecimovanie           
populácie húseníc na väčšej výmere lesa nepochybne negatívne postihne širšie spektrum druhov,            
ktoré sú na nich potravne závislé. 
Takéto umelé potláčanie prirodzených cyklov niektorých druhov hmyzu pokladáme za nevhodný           
zásah do ekosystému, ktorý so sebou nesie aj ťažšie vyhodnotiteľné riziká. Opísaný zásah v              
lesoch v prípade mníšky veľkohlavej považujeme, na základe uvedených skutočností, za           
zbytočný. Aplikáciu uvedeného prípravku na napadnuté stromy pokladáme za vhodnú napr. v            
prípade ochrany stromov v ovocných sadoch, parkových výsadbách, intenzívnych plantážach a           
iných umelo založených kultúrach zameraných takmer výlučne na plnenie produkčných alebo           
estetických funkcií, ktoré nie sú integrálnou súčasťou väčších komplexov lesov. 
  
 
Súhlasíte s názorom, že v prípade holožeru dubu napadnutý strom generuje nové olistenie             
bez vážnejších následkov? 
Vždy je potrebné hľadať iné, prírode bližšie a ekologickejšie spôsoby - ak treba zabezpečiť aktívny               
manažment lesov. To presadzujeme aj v našej Envirostratégii 2030, ktorú vo februári schválila             
vláda SR. Normálnemu zdravému stromu holožer nemôže spôsobiť vážnejší problém a stratený            
asimilačný aparát v krátkom čase obnoví. Podrobnejšie sme sa k tejto problematike vyjadrili v              
odpovedi na prvú otázku. 
 
  
Aký je predpoklad vývoja premnoženia mníšky v prípade, že nedôjde k jej aktívnemu             
potlačeniu? Aký význam zohrávajú prirodzené faktory prostredia, dravé, parazitické a          
parazitoidné druhy? 
Ako sme už uviedli v odpovedi na prvú otázku, počas dlhodobej koexistencie listnatých lesov s               
týmto druhom motýľa sa hostiteľské druhy drevín takýmto pravidelným gradáciám prispôsobili a za             
normálnych podmienok ani rozsiahly holožer nemôže spôsobiť lesu vážnejší problém. Odlistené           
stromy vyženú nové listy a výhonky. Iba v prípade opakovania holožeru viac rokov po sebe alebo v                 
prípade napadnutia stromov, ktoré už predtým boli výraznejšie oslabené iným stresovým faktorom            
môže dôjsť k ich značnému oslabeniu až uhynutiu. 
Gradácie populácie mníšky veľkohlavej sa v našich podmienkach pravidelne vyskytujú už           
oddávna. Sú prirodzenou súčasťou životného cyklu teplomilných lesov. Premnoženia sú          
ovplyvnené mnohými prirodzenými faktormi prostredia, ako je napríklad počasie, prirodzení          
nepriatelia a pod. 
Problematika vývoja gradácií mníšky veľkohlavej a vplyvu prirodzených faktorov prostredia na ich            
vývoj je obsiahnutá v množstve odborných publikácií i článkov a verejne prístupná. 
  
 
Ktoré chránené druhy priamo a nepriamo ovplyvnené leteckými postrekmi sa vyskytujú v 
lesných ekosystémoch spoločne s mníškou veľkohlavou? 
Ako sme už uviedli v odpovedi na druhú otázku aplikácia chemickej látky v lese zasiahne cely                
zložitý ekosystém. I napriek značnej selektivite prípravku BIOBIT XL jeho aplikácia priamo            
postihne širšie množstvo druhov (len v etikete prípravku je uvedených 10 druhov alebo celých              
vyšších taxonomických skupín motýľov, na elimináciu ktorých je možné prípravok použiť). Použitie            
biologického prípravku BIOBIT XL považujeme za menej negatívne ako použitie klasických           
insekticídov. No prípravok, aj napriek vyššej selektívnosti, nepochybne priamo zasiahne aj iné            

2/3 



druhy motýľov a nepriamo širšie spektrum ďalších druhov. Pritom sa nedá vylúčiť, že aplikáciou              
postreku budú zasiahnuté aj chránené druhy motýľov, príp. iné chránené druhy viazané na motýle              
a ich húsenice. Ktoré druhy by mohli byť takýmto zásahom ovplyvnené či ohrozené je závislé od                
konkrétnej lokality, na ktorej bude chemická látka aplikovaná. 
  
 
Aký procesný postup v zmysle ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.                 
musí byť dodržaný, ak je evidentné, že v prípade leteckého postreku (aj v prvom stupni               
ochrany) dôjde k úmyselnému usmrcovaniu chránených druhov národného a európskeho          
významu, ktoré sa tam vyskytujú? 
Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších                  
predpisov môže orgán ochrany prírody (v tomto prípade je príslušné konať Ministerstvo životného             
prostredia SR) povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín            
a vybraných druhov živočíchov, len ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná            
alternatíva a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácie dotknutého          
druhu v jeho prirodzenom areáli. Na predmetné konanie sa vzťahuje všeobecne záväzný predpis –              
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, čo              
znamená, že v rámci povoľovacieho konania, musia byť dodržané všetky procesy v rámci             
správneho konania. 
  
Odborné informácie k tomuto stanovisku boli spracované v súčinnosti s odborníkmi na danú             
problematiku zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. 
  
  
Ing. Roman Zoller 
odbor ochrany biodiverzity a krajiny | sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 
tel.: +421 2 5956 2253 
e-mail: roman.zoller@enviro.gov.sk 
www.minzp.sk 
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