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Listožravé a cicavé druhy škodcov za posledných 70 rokov výrazným spôsobom ovplyvňovali zdravotný stav lesov. 
Znižujú kvalitu asimilačných orgánov, ich celkovú plochu, vytvárajú vstupné brány pre vstup infekcií a následne celko-
ve znižujú schopnosť drevín odolať pôsobeniu sekundárnych škodlivých činiteľov. Radíme ich preto spolu s abiotický-
mi činiteľmi medzi tzv. primárne druhy škodcov. 

Údaje o výskyte listožravého a cicavého hmyzu v rokoch 1945–1960 sme čerpali najmä z literárnych prameňov. 
Tie uvádzajú často protichodné údaje a tak ich publikovanie by si vyžadovalo hlbšiu analýzu. Preto sme do tohto člán-
ku začlenili hlavne údaje o výskyte škodcov po roku 1960, ktoré sú výrazne komplexnejšie a presnejšie. Do roku 2014 
sa viedla celoštátna evidencia o výskyte škodcov na tlačive L116, ktoré aj keď nebolo úplne presné, predsa len zachy-
távalo trendy výskytu. Údaje po roku 2014, po zrušení tlačiva L116 sú výrazne nepresné (chybovosť viac ako 60 – 
80 %) a boli preto doplnené o expertné odhady pracovníkov LOS. 

Od roku 1945 poškodili tieto druhy porasty na výmere vyššej ako 590 000 ha (z toho v období 1960–2014 približ-
ne 460 000 ha) čo predstavuje 1/4 výmery lesov Slovenska. K najvýznamnejším druhom za toto obdobie patrili pi-
adivky na duboch (od roku 1960 poškodili 174 000 ha), mníška veľkohlavá (od roku 1960 poškodila 113 000 ha), 
obaľovače na duboch (od roku 1960 poškodili 58 000 ha) a obaľovače na jedli (od roku 1960 poškodili 23 500 ha).  

Celkový trend rozsahu škôd je od roku 1960 veľmi vyrovnaný. Každoročne bolo poškodených priemerne vyše 
8 000 ha. Vo výskyte sa objavila určitá periodickosť spôsobená zrejme populačnou dynamikou kľúčových druhov, lo-
kálnym priebehom počasia a najmä priebehom počasia v jarných mesiacoch, kedy klíma najviac ovplyvňuje výskyt 
hlavných druhov. 

Poškodenie spôsobujú najmä húsenice motýľov, larvy chrobákov a pahúsenice blanokrídlovcov. Poškodenie spôso-
bujú aj imága chrobákov, ktoré na listoch vykonávajú úživný žer. Kombináciou žeru lariev a úživného žeru chrobákov 
sa môže znásobovať negatívne pôsobenie druhu na drevinu. 

Žer zväčša začína a dierovanie alebo sieťovanie listov postupuje často od okraja. Neskôr a najmä u väčších lariev 
prechádza do postupnej straty listovej hmoty a na vetvičkách zostávajú len hlavné žilky. V čase kalamitného premno-
ženie sú skonzumované celé listy a často aj kôra na výhonkoch. 

Osobitnú skupinu tvoria malé druh húseníc, vošky a roztoče. Ich symptómami sú drobné alebo hadovité plošné 
požerky (míny) v listoch, hálky na listoch alebo plstené povlaky či drobné nádory. Ich pôsobenie je zväčša menej vý-
znamné, aj keď existujú príklady ich kalamitných premnožení a výrazného negatívneho vplyvu na vitalitu, resp. este-
tickú hodnotu drevín. 
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Obrázok 1. Rozpoznávanie požerkov – veľké húsenice a pahúsenice. Veľké druhy konzumujú najskôr pletivá medzi žilkami. Vznikajú veľké diery, 
ktoré sa postupne rozširujú tak, že nakoniec zostanú len hlavné žilky listov. Ihlice bývajú skonzumované až k báze, prípadne z bokov tak, že 
zostáva len hlavná žilka. A, B, C ) dub, javor, hrab, Geometridae; D) dub, Lymantria dispar; E) jaseň, Tomostethus nigritus; F) javor, Euproctis 
chrysorrhoea; G) vŕba, Nymphalis antiopa; H, I) borovica Diprion spp.
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Obrázok 2. Rozpoznávanie požerkov – chrobáky. Typické je tzv. sieťovanie listov (A, B). Larvy konzumujú pletivá tak, že zostáva vrchná vrstva 
a v liste vôbec nie sú alebo sú len malé dierky. Chrobáky poškodzujú listy aj v rámci zrelostného žeru. A) topoľ žer lariev, Phratora vulgaritissima; 
B) topoľ žer lariev Melasoma populi; C) topoľ zrelostný žer Phyllodecta spp.; D) topoľ zrelostný žer Crepidodera spp.; E) topoľ zrelostný žer 
Coleoptera; F) brest žer lariev a zrelostný žer imág Xanthogaleruca luteola; G) rôzne druhy drevín zrelostný žer Otiorhynchus sulcatus; H) topoľ 
zrelostný žer Saperda carcharias; I) borovica zrelostný žer Brachyderes incanus
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Obrázok 3. Rozpoznávanie požerkov – malé druhy húseníc a pahúseníc. Sieťovanie (A – Caliroa spp.), rúrkovčekovité útvary na listoch alebo 
vetvičkách (B – Coleophoridae), hadovité míny v liste (C – Nepticulidae), plošné míny zväčša v medzižilkovom priestore (D – Gracilariidae), plošné 
míny (E – Tischeriidae), priečne zvinuté listy (F – Tortricidae), spradené listy (G – Glechiidae), pozdĺžne zvinuté listy (H – Tenthredinidae) a dierky 
v ihliciach (Gelechiidae: Coleotechnites spp.)
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Obrázok 4. Rozpoznávanie požerkov – povlaky, hálky, vošky. Povlaky a drobné nádory spôsobujú roztoče. A) jaseň, Aceria macrorhyncha; B) lipa 
Eriophyes leiosoma; C) jelša Acalytus brevitarsus. Hálky spôsobujú najčastejšie Cynipidae (Hymenoptera), vzácnejšie Cecidomyiidae (Diptera). 
D) dub, vetvička, Andricus kollari; E) dub, list, Dryomyia circinans; F) dub, plod, Andricus quercuscalicis. Vošky sa vyskytujú voľne na povrchu 
listov, v zvinutých listoch alebo v hálkach. G) buk, Phyllaphis fagi; H) jaseň, Prociphilus bumeliae; I) topoľ, Pemphigus populi



Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci

[ 59 ]Výskyt listožravých a cicavých hmyzích škodcov v lesoch Slovenska v období 1960–2015

Piadivky na duboch (Geometriidae) 

Počas sledovaného obdobia 1960–2015 poškodili piadivky asi 180 000 ha. Existujú pomerne nejednoznačné údaje 
o kalamite v rokoch 1962–1964, najmä čo sa týka jej rozsahu. Poškodené boli vtedy porasty v okolí Bratislavy, Pezin-
ka, Piešťan, Partizánskeho, Nitry, Bohuníc, Šiah, Krupiny, Rožňavy, Košíc a inde. Žer spôsoboval čiastočnú a miestami 
aj úplnú defoliáciu. Veľké výmery porastov boli letecky ošetrené. V roku 1976 bolo poškodených viac ako 20 000 ha. 
Silné poškodenie porastov sa objavilo aj v rokoch 1996–1998 s kulmináciou v roku 1996. Piadivky sa vyskytovali spo-
ločne s obaľovačmi a je možné, že na niektorých miestach mohlo dôjsť aj k zámene. V súčasnosti, asi od roku 2013, 
prebieha ďalšia vlna gradácie. Oficiálna lesná hospodárska evidencia tieto zmeny nezaznamenáva, respektíve výrazne 
podhodnocuje. Návštevy porastov však potvrdzujú, že poškodenie niekde dosahuje 80 – 100 % a že od roku 2013 je 
poškodených každoročne viac ako 3 000 – 4 000 ha. Najsilnejšie žery boli zistené na južných partiách Štiavnických 
vrchov, v Tribečskom pohorí, v okolí Poltára, v Slánskych vrchoch a inde.  

Obrázok 5. Plocha napadnutá listožravým a cicavým hmyzom v rokoch 1960-2014 s vloženou trendovou čiarou a priemernou úrovňou

Mníška veľkohlavá Lymantria dispar 

Počas uvedeného obdobia prebehlo 5 výrazných gradačných cyklov tohto škodcu, pričom najväčšia gradácia bola v ro-
koch 2002–2006. Šiesta gradácia v rokoch 2011–2013 bola veľmi nevýrazná a neprejavila sa navonok poškodením 
porastov. Celkovo bolo napadnutých vyše 110 000 ha. 

Obrázok 6. Defoliácia 60 – 80 % spôsobená húsenicami piadiviek v dubových porastoch. Húsenice piadiviek
len zriedka spôsobujú 100 % holožery, ale ich pôsobenie znižuje vitalitu napadnutých porastov
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Obrázok 7. Plocha napadnutá mníškou veľkohlavou v rokoch 1960–2014 s vloženou trendovou čiarou a priemernou úrovňou

Literárne zdroje hovoria o holožeroch v rokoch 1963–1967 v okolí Pezinka, Palárikova, Levíc, Šiah, Lučenca 
a iných miest. Najviac boli poškodené lesné ekosystémy Carpineto-Quercetum s výrazným nárastom početnosti húse-
níc asi v rokoch 1963–1965 a s vrcholom početnosti v roku 1964. 

V rokoch 1971–1975 prebehla ďalšia gradácia. Na asi 300 ha boli dokonca poškodené aj ihličnaté dreviny ako sú 
smrek, borovica a duglaska, čo si vyžiadalo aj realizáciu obranných opatrení formou postrekov. 

Gradácia mníšky veľkohlavej sa opätovne objavila v rokoch 1984–1986. Kalamitné premnoženie bolo zaznamena-
né najmä v Bratislavskom a v Banskobystrickom kraji (Čifáre, Podhájska, Nitra, Žitavany). V roku 1985 vznikli rozsia-
hle holožery. V roku 1986 gradácia ustúpila a v roku 1987 sa škodca premnožil už iba lokálne. V rokoch 1985-1987 
boli vykonané letecké postreky proti škodcovi na celkovej výmere 5 878 ha. 

Teplá a suchá perióda na začiatku deväťdesiatych rokov prispela k rýchlemu priebehu gradácie škodcu v rokoch 
1993–1994. Výmera napadnutých porastov už v roku 1992 dosiahla viac ako 2 000 ha. Najohrozenejšie lokality boli 
okolie Nitry, Levíc, Malých Karpát, Košíc a Prešova. Aby sa zabránilo škodám, boli realizované rozsiahle letecké obran-
né opatrenia. Z prípravkov na ochranu lesa boli použité prípravky na báze Bacillus thuringiensis a inhibítory rastu. Opat-
renia sa realizovali na výmere viac ako 15 000 ha. Gradácia doznievala v roku 1995, kedy už škody neboli tak výrazné. 

Obrázok 8. Mníška veľkohlavá spôsobuje často úplnú defoliáciu porastov, následkom čoho dochádza k zvýšeniu mortality
takto zoslabených stromov spôsobenú sekundárnymi činiteľmi (najmä podkôrnikom dubovým, krascami a fúzačmi)
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Obrázok 9. Pohľad do porastov s výskytom mníšky veľkohlavej. Od polovice mája dochádza postupne k strate listov až k úplnej defoliácii

V roku 2011 sa v porastoch hlavných gradačných centier začala početnosť húseníc mníšky veľkohlavej znovu mier-
ne zvyšovať. Zvyšovanie početnosti ale v roku 2012 nepokračovalo. V roku 2013 došlo k holožeru len na malej ploche 
asi 100 ha v lokalite Ortov na východe Slovenska. Podrobný monitoring početnosti mníšky veľkohlavej potvrdil, že 
k miernemu zvýšeniu početnosti škodcu došlo v rokoch 2011–2013. Tieto zmeny sa ale odohrali len na nízkej počet-
nosti a neprejavili sa navonok vznikom škôd. 

Zaujímavosťou je premnoženie mníšky veľkohlavej v porastoch Vaccinium myrtillus v okolí Banskej Štiavnice v ro-
koch 2012–2013.

Obaľovače na duboch (Tortricidae)

V období 1960–2014 sa obaľovače na duboch vyskytovali najmä v okolí Bratislavy, Šaštína Strážov, Piešťan, Paláriko-
va, Slanca a inde. Ich zvýšený stav bol evidovaný v rokoch 1972–1980 a potom neskôr v rokoch 1996–1999. Premno-
ženie gradovalo v roku 1996. V okolí Prešova a Košíc bolo v tom čase ošetrených približne 1 500 – 1 800 ha letecky. 
Celková výmera porastov poškodených v sledovanom období bola vyše 50 000 ha. 

Obrázok 10. Žer chrústov sa sústreďuje na okraje porastov a horné časti korún. Napadnuté môže byť celé spektrum listnatých drevín. Najviac 
býva poškodený dub a javor
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Chrústy imága

Najhojnejšie boli chrúst obyčajný Melolontha melolontha a chrúst pagaštanový Melolontha hippocastani. Existujú 3 
oblasti, kde chrústy spôsobovali škody – Záhorie, Krupinsko-Rimavskosobotská oblasť a oblasť východného Sloven-
ska. Každá oblasť je charakteristická druhovou štruktúrou a rokmi rojenia. Celkovo možno konštatovať, že v 60-80 ro-
koch prevládal na našom území chrúst obyčajný. Po roku 1990 sa zvýšila početnosť chrústa pagaštanového, ktorý na-
príklad v oblasti Záhoria výrazne dominuje. Škody spôsobené imágami sa nie vždy v evidencii zaznamenávali a tak ich 
evidovaný výskyt zrejme nie celkom odráža skutočný stav, ktorý bol pravdepodobne mierne vyšší. V sledovanom ob-
dobí sa premnožili na 27 000 ha. Škody nad 1 000 ha boli evidované v rokoch 1974–1975, 1981, 1983–1984, 1999 
a 2004. Poškodené boli najmä duby ale aj iné listnáče. 

Priadkovček dubový Thaumetopoea processionea

Premnožil sa v roku 1996 na nie príliš veľkej výmere. Územie bolo ošetrené letecky. 

Štetinavec orechový Dasychira pudibunda

Kalamitne sa premnožil v roku 1995, keď spôsobil holožer na výmere 1 100 ha na VLM Kamenica nad Cirochou. De-
foliácie boli veľmi intenzívne, v bukových porastoch došlo k 100 % holožeru, skonzumovaná bola tiež všetka prízemná 
vegetácia vrátane bylín. Premnoženie trvalo niekoľko rokov (1992–1997), pričom sa postupne premnožoval na viace-
rých lokalitách. Celkove v danom období poškodil viac ako 4 000 – 5 000 ha bukových porastov. 

Obrázok 11. Súvislá vrstva húseníc štetinavca orechového pokrývajúca pôdu porastu počas gradácie v roku 1995

Stromárka buková Phyllaphis fagi

Veľké premnoženie bolo zaznamenané v roku 1980 keď sa objavila na viac ako 5 000 ha. Napadla najmä mladé buči-
ny, ale jej gradácia zanikla už nasledujúci rok. Mohutné rojenie rovnakého rozsahu bolo zaznamenané aj v roku 2001. 
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Obrázok 12. Premnoženie stromárky bukovej v bučinách býva dôvodom poškodenia listov a straty asimilačných orgánov najmä v mladinách

Priadkovec borovicový Dendrolimus pini

Oficiálna evidencia uvádza jeho výskyt zo Záhoria v roku 1964–1965 kedy sa premnožil na menšej ploche. Od roku 
1973 sa pravidelne objavoval v hláseniach o škodách a to až do roku 1987. 

Obrázok 13. Až 70 – 80 % defoliácia spôsobená hrebenárkami (Hymenoptera: Diprionidae) v borovicových porastoch môže spôsobiť úhyn
časti napadnutých stromov. Regenerácia po strate asimilačných orgánov je v ihličnatých porastoch pomalšia ako v listnatých porastoch
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Hrebenárky na borovici (Diprionidae)

V sledovanom období sa premnožili hrebenárka borovicová Diprion pini, hrebenárka hrdzavá Neodiprion sertifer a hre-
benárka Diprion similis. Celkove sa v sledovanom období tieto druhy premnožili na viac ako 15 000 ha. 

Ku kalamitnému premnoženiu hrebenárky borovicovej Diprion pini v oblasti Záhoria došlo v rokoch 1960–1962. 
Premnoženie kulminovalo v roku 1960, kedy hrebenárka borovicová spôsobila holožer na 2 700 ha. V ďalšom roku už 
boli hlásené len slabé žery. Premnoženie zaniklo po aplikácii insekticídov. 

Hrebenárka hrdzavá Neodiprion sertifer sa objavila v rokoch 1961, 1971 a 1972 nikdy nie na väčšej výmere ako 
30 ha. Existuje zmienka o jej kalamitnom výskyte v porastoch kosodreviny na hornej hranici lesa. 

V roku 2014 bolo zistené premnoženie hrebenárky Diprion similis na Záhorí na výmere približne 2 800 – 3 000 ha. 
Najviac bol postihnutý subjekt VLM (najmä lesné správy Jabloňové a Mikulášov). Škodca sa v porastoch premnožoval 
zrejme už od v roku 2012–2013, keď bolo mierne poškodenie korún zrejme omylom považované za škody suchom. 
Približne 500 ha bolo navrhnutých na letecké ošetrenie, ktoré sa realizovalo 4. a 5. augusta 2014. Terénne kontroly 
potvrdili jeho vysokú účinnosť.

Obaľovač mládnikový Rhyacionia buoliana

Tento druh je trvalou súčasťou entomofauny mladých borovicových porastov. Premnožil sa v rokoch 1977–1979 
na Záhorí. Kriticky sa premnožil tiež v roku 2000 v rozsiahlych mladinách borovice vzniknutých po veľkom požiari. 
Bolo ošetrených vyše 300 ha porastov letecky. 

Mníška obyčajná Lymantria monacha

Kalamity veľkého rozsahu, aké postihli Českú republiku alebo Poľsko v rokoch 1917–1927 sa Slovensku vyhli. Jed-
ným z dôvodov môže byť fakt, že len relatívne malá časť smrekových porastov rastie mimo svojho optima oproti spo-
menutým krajinám, kde je tento podiel podstatne vyšší. Existuje jediná zmienka o rozsiahlejšom premnožení tohto dru-
hu v roku 1949 v okolí Žiliny. V sledovanom období sa v hláseniach jej výskyt objavuje sporadicky v rokoch 1973–1993 
pričom nie je možné celkom vylúčiť, či sa v niektorých prípadoch nejednalo o zámenu s niektorým iným druhom škodcu. 

Obaľovač smrekovcový Zeiraphera griseana (= diniana)

V rokoch 1956–1960 sa premnožil v horských smrekových porastoch (Prašivá, Smrekovica, Ružomberok)� Dokonca 
v rokoch 1957–1958 spôsobil holožery. Rozsah kalamity bol asi 600 ha. V ostatnom sledovanom období sa jeho vý-
skyt zaznamenal len sporadicky. 

Ploskanka smreková Cephalcia abietis

Od roku 1960 sa ploskanka smreková Cephalcia abietis pravidelne objavovala v okolí Čadce, Liptovského Mikuláša, 
Bytče a na niektorých iných miestach. Ročne poškodila okolo 150 ha s výnimkou roku 1962, keď sa uvádza z výme-
ry až 2 600 ha. 

Obaľovače na jedli (Tortricidae)

Škody spôsobovali najmä obaľovač jedľový Choristoneura murinana, obaľovač černastý Epinotia nigricana a v men-
šej miere aj obaľovač červenohlavý Zeiraphera rufimitrana. Kalamita obaľovačov na jedli sa začala už okolo roku 
1948, pravdepodobne ako následok suchých rokov. Vrcholila v rokoch 1955–1958, keď bolo ročne poškodených 
vyše 20 000 ha. V sledovanom období, po roku 1960, už kalamita postupne ustupovala. Posledné zvýšenie početnosti 
bolo pozorované v roku 1964 a po roku 1965 kalamita v podstate zanikla. Najväčšie škody boli zaznamenané v okolí 
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Banskej Štiavnice, Žarnovice, Prievidze, Banskej Bystrice, Slovenskej Ľupče, Košíc, Bardejova a inde. Centrum výsky-
tu bolo v okolí Žarnovice. Ohniská na východe boli menšieho, skôr lokálneho významu. V období 1975–2014 sa tieto 
obaľovače prakticky nevyskytovali, aj keď sa v oficiálnej evidencii stále objavovali až do roku 1994. 

Kôrovnica kaukazská Dreyfusia nordmannianae

V celom sledovanom období spôsobovala vážne škody v mladých jedľových porastoch pestovaných bez ochrany ma-
terského porastu. Najväčšie poškodenie sa vyskytlo v okolí Banskej Bystrice, Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Prešova 
a Starých Hôr. Najväčšie škody boli po rokoch 1990 odkedy evidujeme výrazné zvýšenie výskytu tohto druhu. V roku 
1992 sa dokonca letecky ošetrilo viac ako 500 ha porastov napadnutých týmto druhom. V roku 1997 sa vykonali ďal-
šie letecké obranné opatrenia tento krát v okolí Španej Doliny.  

Obrázok 14. Kôrovnica kaukazská dokáže spôsobiť v priebehu 3 – 4 rokov úhyn mladých jedlín 

Rúrkovček smrekovcový Coleophora laricella

Tento druh spôsoboval vážne škody v smrekovcových porastoch v období rokov 1992–1997 kedy sa každoročne vy-
konávali obranné letecké opatrenia. Gradácia kulminovala v rokoch 1995–1996. Spôsobil škody v okolí Banskej Štiav-
nice, Prievidze, Žiliny a Trenčína. V ostatnom období sa vyskytoval sporadicky na menších výmerách.  

Obrázok 15. Regenerácia smrekovcových porastov po silnom žere spôsobenom larvami rúrkovčeka smrekovcového býva sprevádzaná
zvýšenou mortalitou najviac napadnutých stromov
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Obrázok 16. Poškodenie korún smrekovcov druhom Pristiphora laricis pripomína poškodenie spôsobené voškami alebo rúrkovčekom 
smrekovcovým. Škodca sa premnožil v roku 1999–2003 v okolí Kežmarku. V roku 2004 bol realizovaný letecký postrek porastov

Obrázok 17. Kôrovnica zelená Sacchiphantes viridis a kôrovnica smrekovcová Adelges laricis dokážu spôsobiť úhyn smrekovcových mladín.
Ich pôsobenie v smrečinách nemá tak výrazný vplyv na zdravotný stav porastov

Vošky na smrekovci (Adelgidae)

Z týchto druhov sa hojne a pravidelne v celom sledovanom období vyskytovali kôrovnica zelená Sacchiphantes viridis 
a kôrovnica smrekovcová Adelges laricis škodiace na smrekovci. Ich škodlivé pôsobenie gradovalo okolo roku 2000, 
odkedy sme zaznamenali súvis ich výskytu s niektorými hubovými ochoreniami spôsobujúcimi úhyn stromov. Zvýše-
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ná pozornosť fenoménu „hynutie smrekovca“, ktoré bolo zaznamenané najmä od roku 2001, vyústila do intenzívnych 
opatrení a lokálneho ošetrenia porastov proti voškám v rokoch 2002–2008. 

Ostatné druhy

Okolo roku 1953 sa objavil na Slovensku spriadač americký (Hypantria cunea), ktorý sa kalamitne premnožil na juhu kra-
jiny. Lokálne sa premnožovala mníška vŕbová (Leucoma salicis). Tento škodca sa pravidelne premnožuje u našich juž-
ných susedov. Je teplomilnejšia ako mníška veľkohlavá a  spôsobuje škody najmä v topoľových a vŕbových porastoch 
(plantáže, vetrolamy, škôlky). Už mnoho rokov trvá premnoženie mníšky zlatoritky (Euproctis chrysorrhoea) ktoré z list-
natých drevín postihuje javor a dub. Koncom minulého storočia prichádza na Slovensko celé spektrum nových inváz-
nych druhov. Za všetky spomeňme aspoň ploskáčika pagaštanového (Cameraria ohridella). Po roku 2000 sa k nim pridáva 
Phyllonorycter issikii a Aproceros leucopoda� Posledných asi 15 – 20 rokov sa v brehových porastoch v povodí Hro-
na premnožuje liskavka Melasoma vigintipunctata. 

Obrázok 18. Na mnohých miestach Slovenska pozorujeme chronické premnoženie mníšky zlatoritky (Euproctis chrysorrhoea), ktoré z listnatých 
drevín postihuje najmä javor, čerešňu a dub
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Obrázok 19. Niektoré menej významné ale často sa premnožujúce druhy za posledných 10 rokov A) dub, Altica quercetorum; B) krušina, 
Yponomeuta spp.; C) borovica, Acantholyda hieroglyphica; D) pagaštan, Cameraria ohridella; E) vŕba, Melasoma vigintipunctata;
F) dub, Thaumetopoea processionea; G) dub, Phratora spp.; H) topoľ, Leucoma salicis; I) smrek, Cephalcia abietis
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