Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017
V současné době došlo v lesích Plzeňského kraje k výraznému nárůstu poškození
smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Jedná se především o nižší
polohy územních obvodů obcí s rozšířenou působností Horažďovice, Sušice, Klatovy
a Domažlice, kde lze stav výskytu kůrovce v lesích označit za kalamitní. Ani na ostatním
území Plzeňského kraje však nelze jeho výskyt podceňovat a je nutné, aby všichni
vlastníci lesa vyvinuli maximální úsilí k omezení dalšího šíření tohoto škůdce. Vzhledem
k prudkému nárůstu objemu dřevní hmoty napadené kůrovcem v krátkém časovém
období lze však důvodně očekávat problémy jak s prováděním vlastních těžebních
zásahů (nedostatek těžebních kapacit), tak s následným odvozem vytěžené dřevní hmoty
(nedostatek odbytových možností). Přesto nelze v provádění zásahů proti kůrovci polevit.
V dané situaci je proto nutné, aby všichni vlastníci lesa přijali následující opatření:


Veškeré disponibilní kapacity přednostně soustředili na důsledné
vyhledávání nově napadených stromů a jejich včasnou a účinnou asanaci.



Nemanipulovali s napadeným dřívím, pokud v něm vývoj kůrovce dosáhl
stádia kukly a mladého brouka (reálná hrozba odpadávání kůry a šíření
kůrovce při manipulaci a odvozu tohoto dříví) a toto dříví neodkladně účinně
asanovali (mechanicky, chemicky).



Pokud nedochází k včasnému a plynulému odvozu zpracovaného
(vytěženého) dříví ke zpracování nebo lze takový stav důvodně očekávat,
bezodkladně účinně asanovali (mechanicky, chemicky) veškeré kůrovcem
napadené (popř. také pro kůrovce atraktivní) dříví, které zůstává na
skládkách v lese i v jeho širším okolí.

Provádět opatření k ochraně lesa je povinností vlastníka lesa. Jejich neplnění je
přestupkem podle lesního zákona a vlastník lesa se vystavuje možnému postihu ze strany
orgánů státní správy lesů.
Součinnost vlastníkům lesa (nejen) při provádění opatření k ochraně lesa poskytne jejich
odborný lesní hospodář.
Přílohy:
Opatření v ochraně lesa - metodické doporučení MZe
Lesní ochranná služba
Kontakty na orgány státní správy lesů

Podrobnější informace věnované problematice ochrany lesa proti lýkožroutu smrkovému je možné získat
u odborných lesních hospodářů, pracovníků státní správy lesů nebo na internetových stránkách Plzeňského
kraje (www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/ochrana-lesa).

