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1. Prenos znalostí a informačné akcie
1. 1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie
programy nepresahujúce 18 mesiacov
NOVÉ METÓDY V OCHRANE LESA

POPIS PROJEKTU
Zameranie projektu na vzdelávanie konečných prijímateľov v oblasti ochrany lesy koreluje s druhým
strategickým cieľom PRV SR 2014 – 2020, ktorým je udržateľný manažment prírodných zdrojov a
prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Poškodeniu lesných drevín sa v súčasnosti venuje stále väčšia pozornosť. Súvisí to so stále častejším
výskytom úhynu jednotlivých stromov ako aj celých lesných porastov spôsobených extrémami počasia
(vetrové a snehové kalamity) a kalamitami hmyzích škodcov i hubových patogénov. Hlavne pri
biotických škodlivých činiteľoch je dôležitá ich včasná diagnostika. Skoré zistenie a správne
identifikovanie škodlivého činiteľa v súbehu s aplikáciou účinných obranných opatrení predstavuje
výrazné šetrenie nákladov pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov.
Predkladaný projekt je zameraný na determináciu najvýznamnejších škodlivých činiteľov v lesoch
Slovenska, ktoré spôsobujú v súčasných podmienkach začiatku 21. storočia lesným hospodárom
najväčšie problémy.
Odborné vzdelanie bude zamerané prioritne na hmyzích a hubových škodlivých činiteľov z Prílohy č. 2
Vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii. V lesnej hospodárskej evidencii sa aktuálne
uvádza 53 škodlivých činiteľov. K najvážnejším problémom pri vypĺňaní lesnej hospodárskej evidencie
patrí správne priradenie škodlivého činiteľa, resp. skupiny škodlivých činiteľov k lesným drevinám. Veľmi
špecifické je to najmä pri skupinách činiteľov „Podkôrny hmyz“, „Listožravý a cicavý hmyz“, „Škodcovia
koreňov a kmienkov“ a „Huby“.
Pre tento účel bude vytvorený:


Atlas škodlivých činiteľov podľa kategorizácie lesnej hospodárskej evidencie,



Didaktická pomôcka pre rýchlu identifikáciu biotického škodlivého činiteľa,



Metodická príručka pre posudzovanie škôd spôsobených lesnou zverou,



Kniha testov z ochrany lesa.

V súčasnosti je registrovaných približne 2600 odborných lesných hospodárov (priamo koneční
prijímatelia, resp. ich odborní zástupcovia), ktorí sú zodpovední za správne vypĺňanie lesnej
hospodárskej evidencie. Plánované hmotné výstupy projektu, ktorými budú všetci účastníci vzdelávania
vybavení, zásadne prispejú k spoznaniu logických obmedzení pri zadávaní príčiny vybraných škodlivých
činiteľov na jednotlivých drevinách.
CIEĽ PROJEKTU
Hlavný cieľ projektu je vybaviť a naučiť pracovať konečných prijímateľov s praktickými pomôckami na
rýchlu a logicky správnu identifikáciu hmyzích a hubových škodlivých činiteľov podľa Prílohy č. 2
Vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o Lesnej hospodárskej evidencii.
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