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8 Čiastkový monitorovací systém Lesy 

 

Na Slovensku boli už začiatkom 60-tych rokov zaznamenané prvé symptómy poškodenia lesov. Ich 

viazanosť na okolie priemyselných komplexov nevyvolávala tlak na účinné riešenie problému. 

Začiatkom 80-tych rokov však bolo aj vo viacerých európskych krajinách zaznamenané rozsiahle 

poškodenie lesov. Rýchla dynamika zhoršovania stavu lesov na početných lokalitách pri absencii 

obvyklých škodlivých činiteľov viedla k rozličným hypotézam zahrňujúcim vplyv diaľkového 

prenosu imisií ako predispozičný, sprevádzajúci alebo dokonca spúšťací faktor poškodzovania 

lesov. Odozvou na uvedený stav v európskom merítku bolo v roku 1985 prijatie Medzinárodného 

kooperatívneho programu sledovania a monitorovania vplyvov znečistenia ovzdušia na lesy 

(International Cooperative Program on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on 

Forests - UN/ECE ICP Forests). Na Slovensku v zmysle metodík tohto medzinárodného programu 

bol vypracovaný rámcový návrh a podrobná metodika monitoringu zdravotného stavu lesov SR a 

od roku 1987 vykonáva Lesnícky výskumný ústav (LVÚ) Zvolen každoročne hodnotenia trvalých 

monitorovacích plôch (TMP) v základnej národnej monitorovacej sieti. V roku 1992 sa projekt 

monitoringu stavu lesov SR stal súčasťou celoplošného monitorovacieho systému životného 

prostredia SR. V roku 1994 došlo na európskej úrovni k dohode o rozšírení programu, výsledkom 

čoho bol vznik Paneurópskeho programu intenzívneho monitoringu lesných ekosystémov, do 

ktorého sa od začiatku zapojila aj Slovenská republika. V roku 1998 vznikla v rámci tohto 

programu na Slovensku národná monitorovacia sieť intenzívneho monitoringu pozostávajúca z 

trvalých monitorovacích plôch v gescii LVÚ Zvolen, Ústavu ekológie lesa (ÚEL) Slovenskej 

akadémie vied Zvolen a Štátnych lesov TANAP Tatranská Lomnica. 

Cieľom čiastkového monitorovacieho systému Lesy je získanie čo najobjektívnejších informácií o 

stave lesných ekosystémov k určitému časovému termínu s následným sledovaním v stanovených 

termínoch. Určiť s čo najväčšou presnosťou a spoľahlivosťou trendy zmien v kontaminácii lesných 

ekosystémov. Úlohou je určiť reálny a potencionálny stupeň destabilizácie lesných geobiocenóz 

charakterizovaný stupňom poškodenia drevín pre zabezpečenie úloh v oblasti lesníckej politiky a 

ochrany životného prostredia. 

Splnenie základných cieľov vyžaduje získanie znalostí o priestorovej a časovej zmene stavu lesa, 

ako aj znalosti o vzťahoch k stresovým faktorom vrátane znečistenia ovzdušia v regionálnom, 

národnom a medzinárodnom merítku a týmto spôsobom prispieť k identifikácii diaľkového vplyvu 

imisií na lesy. Výsledky môžu byť dôležitým podkladom pre prijímanie strategických rozhodnutí 

environmentálnej politiky. Ďalšími cieľmi je skúmať vplyv polutantov na lesné ekosystémy, 

vysvetliť charakter príčinno-účinných vzťahov a prispieť k spresneniu stanovenia kritických úrovní 
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a záťaží, ako aj podrobne skúmať interakcie medzi jednotlivými prvkami lesných ekosystémov pod 

vplyvom imisného zaťaženia. Každý z uvedených cieľov vyžaduje odlišný monitorovací prístup, 

obzvlášť s ohľadom na intenzitu monitorovania. Z toho dôvodu boli definované tri úrovne 

monitoringu: 

- úroveň I. - Extenzívny veľkoplošný monitoring stavu lesa v systematicky vybranej sieti 

trvalých monitorovacích plôch (TMP) s nízkou monitorovacou intenzitou na plochách, 

- úroveň II. - Intenzívny monitoring stavu lesov pomocou menšieho počtu vybraných TMP s 

vyššou monitorovacou intenzitou v zmysle širšieho rozsahu sledovaných parametrov na ploche, 

- úroveň III. - Analýza lesných ekosystémov pomocou obmedzeného počtu TMP, vhodných na 

detailné preskúmanie komplexných interakcií medzi jednotlivými zložkami ekosystémov. 

Strediskom ČMS Lesy je  LVÚ Zvolen. Je metodickým a koordinačným centom a v rámci tejto 

funkcie vykonáva:  

- vecnú koordináciu monitorovacích aktivít v rámci ČMS,  

- aktualizáciu zámerov projektov vo väzbe na nové poznatky vedy a techniky a na disponibilné 

finančné zdroje, 

- metodické usmernenie monitorovacích aktivít v rámci ČMS Lesy v celom procese odberu 

vzoriek, cez spracovanie až po ukladanie údajov, 

- metodické riadenie monitorovacích aktivít v okruhu svojho zamerania smerom na regionálne, 

účelové, resp. lokálne monitorovacie systémy, 

- zabezpečenie vzájomnej harmonizácie aktivít participujúcich organizácií v rámci ČMS a väzieb 

na ostatné ČMS v rámci celoplošného monitorovacieho systému,  

- - spracovanie údajov ČMS v parciálnom informačnom systéme vrátane distribúcie informácií 

užívateľom, 

- informovanie Komisie pre ochranu lesa v rezorte pôdohospodárstva SR o zdravotnom stave 

lesov a doporučuje návrh opatrení zlepšenia ich stavu, 

- oponentské konania výsledkov monitoringu a predkladanie správ na MP SR o stave a vývoji 

zdravotného stavu lesov na základe výsledkov monitoringu, 

- spolupracuje s medzinárodnými monitorovacími systémami. 

Na základe pokynu MŽP SR vychádzajúceho zo záverov koordinačnej rady monitoringu boli 

zriadené pri Strediskách ČMS poradné zbory ako pomocné orgány s hlavnými úlohami: 

- koncepčne usmerňovať program ČMS Lesy, 

- posudzovať metodické postupy a aktualizácie zámerov činnosti ČMS LESY v nadväznosti na 
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nové vedecko-technické poznatky, 

- podieľať sa na oponentských konaniach a vypracovaní odborných stanovísk k správam z 

monitoringu, 

- navrhovať potrebné opatrenia na odstránenie prekážok a nedostatkov pri realizácii prác v rámci 

ČMS,  

- dozerať na odbornosť a kvalitu dosiahnutých výsledkov,  

- napomáhať pri koordinácií a harmonizácií monitorovacích aktivít v rámci ČMS.  

Tento poradný zbor tvoria zástupcovia Ministerstva pôdohospodársva SR, Ministerstva životného 

prostredia SR, LVÚ Zvolen, TU Zvolen, SAV ÚEL Zvolen, Lesoprojektu Zvolen, ŠL TANAP 

Tatranská Lomnica. Poradný zbor sa schádza podľa potreby, najmenej 1 krát za rok. Na zasadanie 

možno prizvať podľa potreby aj zástupcov ďalších organizácií a inštitúcií. Zasadnutie poradného 

zboru zvoláva jeho predseda. 

Prehľad o monitorovacích aktivitách pre I. a II. úroveň monitoringu a navrhnutý cyklus opakovania 

meraní je v tabuľke III-14. Monitorovacie aktivity na úrovni I sa odporúča vykonávať na všetkých 

monitorovacích plochách úrovne I. Niektoré merania pre úroveň II (meteorologické parametre) je 

možné prebrať meteorologických staníc, ak sú v blízkosti TMP.  

Tabuľka III-14 Prehľad monitorovacích aktivít na I a II úrovni monitoringu  

Monitorovacie aktivity Úroveň I Úroveň II 

Hodnotenie stavu koruny ročne * ročne * 

Pôdne analýzy (pevná zložka) po 5 rokoch * po 10 rokoch * 

Pôdne roztoky   priebežne 

Listové analýzy každé 2 roky * každé 2 roky * 

Prírastok   každých 5 rokov * 

Depozícia   priebežne * 

Meteorologické parametre   priebežne  

Fytocenologické hodnotenie   každých 5 rokov 

* činnosti vykonávané v rámci národného monitorovacieho programu 

 

Údaje z ČMS sú poskytované v zmysle Zákona č. 211/2000 Zb. o prístupe k informáciám o 

životnom prostredí. Základné bázy dát a agregované údaje sú poskytované za úhradu, správy z 

monitoringu zdravotného stavu lesov sú prístupné bezplatne.   


