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HODNOTENIE VPLYVU PRÍZEMNÉHO OZÓNU  
NA LESNÉ PORASTY  

V HORSKÝCH OBLASTIACH SLOVENSKA 

Hana Pavlendová 

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav,  
T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen, pavlendova@nlcsk.org 

Zdravotný stav lesov v Tatranskom národnom parku i v �alších 
horských oblastiach Slovenska je neuspokojivý a v posledných 
rokoch dochádza k jeho neustálemu zhoršovaniu. Synergickým 
pôsobením biotických i abiotických faktorov došlo k výraznému 
holín v dôsledku veternej a podkôrnikovej kalamity, narušeniu 
ekologických väzieb a �alších funkcií lesa v životnom prostredí. 
Pri obnove lesných porastov sa v sú�asnosti kladie dôraz na 
zvýšenie druhovej pestrosti a vyšší podiel zastúpenia listnatých 
drevín, ktoré by zabezpe�ili vyššiu ekologickú stabilitu porastov v 
tejto oblasti.  
Jedným z negatívnych faktorov, ktorý okrem priamej straty na 
prírastku lesných drevín, zvyšuje riziko nepriaznivého vplyvu 
synergického pôsobenia ostatných biotických a abiotických 
�inite�ov a nepriaznivo ovplyv�uje odolnostný potenciál lesných 
porastov, je zne�istenie ovzdušia prízemným ozónom. Vysoké 
koncentrácie ozónu sa nachádzajú aj v od�ahlých oblastiach 
vo�nej krajiny bez významných zdrojov ostatných plynných 
polutantov, najmä vo vysokohorskom prostredí. Projekt APVV-
0429-12 „Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom 
prostredí Vysokých Tatier“ sa zaoberá zhodnotením vplyvu 
prízemného ozónu na lesné porasty v horských oblastiach 
Slovenska na príklade modelového územia Vysoké Tatry. 
Prostredníctvom vyhodnotenia prekra�ovania kritických úrovní 
ozónu stanovených pre ochranu lesných ekosystémov je možné 
zhodnoti� mieru potenciálneho rizika sekundárneho zne�istenia 
ovzdušia pre lesy a následne vykona� opatrenia, ktoré môžu 
zmierni� �alšie poškodenie oslabených porastov ostatnými 
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abiotickými, ale najmä biotickými škodlivými �inite�mi. Jedným 
z cie�ov projektu je návrh systému hodnotenia potenciálneho 
rizika prízemného ozónu pre horské lesné ekosystémy. Systém 
hodnotenia bude vychádza� z analýzy prekra�ovania kritických 
úrovní fytotoxických ozónových dávok (POD), založených na 
princípe prekra�ovania kritických úrovní stomatálnych tokov 
ozónu vo vybraných lesných porastoch v modelovom území 
Vysoké Tatry.  
Systém dlhodobého hodnotenia POD bude navrhnutý ako 
jednoduchá softvérová, prípadne webová aplikácia, ktorá ako 
vstupné údaje bude využíva� aktuálne výsledky z dlhodobého 
monitoringu jednotlivých zložiek prostredia na trvalých 
výskumných plochách v tejto oblasti (ozón, mikroklimatické 
charakteristiky). Pri parametrizácii modelového výpo�tu budú 
využité poznatky získané po�as riešenia projektu. Hlavným 
zámerom pri navrhovaní systému je umožni� dlhodobé 
hodnotenie potenciálnych nepriaznivých ú�inkov prízemného 
ozónu na lesné ekosystémy i po skon�ení doby riešenia projektu s 
minimálnymi personálnymi a finan�nými požiadavkami na jeho 
prevádzku. 
V rámci riešenia projektu budú spätne vyhodnotené dlhodobé 
údaje prekra�ovania kritických úrovní ozónu, ktoré sú k dispozícii 
pre vybrané lokality, a ktoré budú následne porovnávané s 
ro�nými prírastkami vybraných druhov drevín. Výsledky môžu 
by� využite�né pri vyjadrení strát na produkcii a odhadu 
ekonomických strát v dôsledku pôsobenia dia�kového prenosu 
zne�istenia ovzdušia. Zárove� môžu potvrdi� alebo vyvráti�
predpokladanú vyššiu citlivos� listnatých drevín na pôsobenie 
prízemného ozónu a da� tak odpove� na otázku, nako�ko bude 
zne�istenie ovzdušia prízemným ozónom pôsobi� ako negatívny 
faktor pri premene ihli�natých monokultúr na zmiešané porasty. 
Rozsiahla údajová báza získaná po�as riešenia projektu bude 
využite�ná i pri modelovaní ostatných procesov v lesných 
ekosystémoch ako aj na hodnotenie prekra�ovania kritických 
úzovní ozónu stanovených na ochranu �udského zdravia. 
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