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a zápojem klečových porostů. V zapojených porostech kleče byla 
zaznamenána absence hřížících větví smrku, a tím omezována jeho 
vegetativní reprodukce.

V případě, že by v budoucnu docházelo k postupnému odstraňo-
vání klečových porostů v CHKO Jeseníky, stane se poměrně složitým 
problémem odvoz biomasy. Podle aktuálních studií dynamiky růstu 

i přímých měření dosahuje biomasa jednotlivých jedinců i polykor-
monů kleče značných hodnot. Například nejstarší porosty borovice 
kleče v Hrubém Jeseníku dosahují svým objemem čerstvého hrou-
bí hodnot kolem 250 m³/ha. Případný odvoz takového množství bi-
omasy z lokalit v režimu maloplošných chráněných území se proto 
může stát problematickým a finančně velmi nákladným. 

Zájem řešit otázku budoucnosti klečových porostů v CHKO Jese-
níky ilustruje několik odborných studií, jejichž výsledky byly v uply-
nulých letech zveřejněny. Nejkomplexnější poznatky k danému té-
matu přináší především nedávno ukončené výstupy projektu VaV 
MŽP (2007) a Projektové Grantové služby LČR (2010). Ze zpraco-
vaných studií je evidentní, že interakce porostů kleče s významnými 
fenomény ochrany přírody nelze popsat šablonovitě v rámci celého 
území CHKO Jeseníky a poukazují na nutnost selektivního přístu-
pu k problematice budoucího managementu klečových porostů na 
základě kategorizace konkrétních lokalit.

Kategorizace ploch s různou prioritou managementu klečových 
porostů a konkrétní postupy jejich případné sanace musí vycházet 
z předchozího monitoringu stavu ploch na místech s dříve odstraně-
nou klečí. Při prvním pokusném maloplošném odstranění porostů 
kleče v ochranářsky nejcennějších místech Malé Kotliny koncem 
80. let 20. století bylo dokumentováno, že druhové složení různě 
starých pasek je závislé především na původním druhovém složení 
těchto ploch a jejich blízkého okolí před výsadbou kleče. Navíc byl 
na pasekách zjištěn výskyt řady světlomilných, ochranářsky význam-
ných druhů rostlin, jež jsou vázány na stanoviště primárního bezlesí. 
Druhé, komplexněji pojaté sledování vlivu odstranění klečových po-
rostů na vegetaci, bezobratlé živočichy a formy reliéfu byl zahájeno 
autory tohoto článku ve vrcholové části Keprníku v r. 2009. V letech 
2009 – 2010 zde došlo k odstranění části klečových porostů. Na zá-
kladě sledování vlivu sanace těchto porostů tak následně bude mož-
né vyhodnotit a případně upravit postupy pro redukci kleče v dalších 
problematických lokalitách.

Tento text vzniknul za podpory projektů VaV SM/6/70/05 a VaV 
SPII2d1/49/07.
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Horský masív Karpaty je predmetom pozornosti nielen vedcov, 
ale aj politikov. Dôkazom toho môže byť aj podujatie Forum Carpa-
ticum 2012, ktoré sa konalo 30. mája až 1. júna 2012 pod Vysokými 
Tatrami, v Starej Lesnej.

Karpaty predstavujú jeden z najdôležitejších horských celkov 
Európy. Ukrývajú unikátne prírodné a kultúrne dedičstvo, sú dôleži-
tým ekologickým koridorom a poskytujú prostredie pre život milió-
nom ľudí. Biodiverzita a prírodné dedičstvo však podliehajú mno-

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie 
Forum Carpaticum 2012 

hým hrozbám a škodlivým vplyvom, akými sú zmena a fragmentá-
cia biotopov, odlesňovanie, znečistenie a neprimerané využívanie 
prírodných zdrojov, migrácia obyvateľstva, opustenie pôdy či indus-
trializácia. V záujme komplexnej politiky a spolupráce v oblasti za-
bezpečovania ochrany a udržateľného rozvoja Karpát, ako aj zlep-
šovania kvality života a posilňovania miestnych komunít a ekono-
mík v súlade s ochranou prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva, 
vznikol tzv. Karpatský dohovor (ďalej aj KD alebo dohovor). Doho-

Obr. 1. Porosty kleče na západním úbočí hřebene Hrubého 
Jeseníku v oblasti Vysoké hole, cca 1 450 m n. m. (Foto: M. 
Zeidler).
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vor o ochrane a udržateľnom rozvoji Karpát podpísalo v máji 2003 
v Kyjeve sedem signatárskych krajín (Česká republika, Maďarsko, 
Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina). Dohovor vstúpil 
do platnosti v roku 2006 a po Alpskom dohovore je celosvetovo dru-
hým subregionálnym medzinárodným právne záväzným materiálom 
spravovania horských regiónov. 

Dočasný sekretariát Karpatského dohovoru sídli od roku 2004 
vo viedenskom informačnom centre UNEP (United Nations Environ-
mental Programme – Program spojených národov pre životné prostre-
die). Slúži ako hlavné referenčné a servisné centrum zmluvných 
strán. Podporuje prácu rôznych orgánov, zodpovedá za koordináciu 
pracovného programu a pomáha pri vytváraní a realizácii projektov. 
Okrem toho podporuje výskum, komunikáciu a výmenu informácií, 
ktoré súvisia s dohovorom a pripravuje o ňom správy pre Konferen-
ciu zmluvných strán. Táto konferencia je hlavným rozhodovacím or-
gánom dohovoru. Ide o plenárne zasadnutie, na ktorom sa zúčastňujú 
všetky zmluvné strany. Koná sa každé tri roky, pričom posledné (tre-
tie) z týchto stretnutí sa uskutočnilo 25. – 27. mája 2011 v Bratislave. 

V záujme realizácie strategických cieľov dohovoru a jeho pro-
tokolov v rozličných tematických oblastiach sa podieľa sekretariát 
KD na rôznych projektoch a iniciatívach v rámci karpatského regi-
ónu, ale aj mimo neho. Príkladom je spolupráca s ostatnými horský-
mi regiónmi (napr. Alpy, Dináre), alebo na globálnej úrovni s Do-
hovorom o biologickej diverzite a Ramsarským dohovorom. Na do-
siahnutie cieľa ochrany a udržateľného rozvoja Karpát sa strany do-
hovoru uzniesli na spolupráci v oblastiach:
• Manažment prírodných zdrojov,
• Ochrana a udržateľné využívanie biologickej a krajinnej biodi-

verzity,
• Priestorové plánovanie,
• Vodné hospodárstvo, vodné nádrže,
• Udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo,
• Udržateľný manažment dopravy a infraštruktúry,
• Udržateľný turizmus,
• Priemysel a energie,
• Prírodné dedičstvo a tradičné poznanie,
• Hodnotenie životného prostredia/informačný systém, monitoro-

vanie a systém včasného varovania pred ekohaváriami,
• Zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a participácia verejnosti 

v environmentálnych otázkach.
V rámci týchto oblastí vznikajú tzv. protokoly. Prostredníctvom 

nich sa predstavujú špecifickejšie záväzky a umožňuje sa realizácia 
základných princípov, na ktorých sa dohodlo v rámci samotného do-
hovoru. Ide napríklad o:
• Protokol o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní biologic-

kej a krajinnej diverzity,
• Protokol o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve,
• Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu.

Spolupráca v Karpatoch
Na formulácii a presadení politických priorít v Karpatoch má mať 

svoj podiel aj vedecká komunita karpatského regiónu. Cieľom ved-
cov je nie len zaoberať sa poznávaním Karpát pre získavanie vedec-
kých informácií, ale aj pre podporu transformačných procesov, kto-
ré by mohli viesť k budúcemu želanému stavu. Veda by tak mala prí-
ležitosť efektívne podporovať zainteresovaných aktérov a ľudí v roz-
hodovacích pozíciách v ich zámere rozvíjať Karpaty trvalo udržateľ-
ným spôsobom. Pre dosiahnutie danej vízie bolo a je potrebné roz-
víjať širšiu spoluprácu. V minulosti sa v karpatskom regióne neklá-
dol dôraz na koordináciu národného a medzinárodného výskumu 
a paneurópskych projektov, hoci výskum horských lesov prebiehal 
v rôznych oblastiach už od 19. storočia. Ukázalo sa užitočné zinten-
zívniť vzťahy a výmenu informácií. 

S týmto cieľom bola v máji 2008 v Krakove formálne založe-
ná regionálna iniciatíva Science for the Carpathians (S4C „Veda pre 

Karpaty“). Zameriava sa na podporu a usmerňovanie výskumu hor-
ských lesov v Karpatoch. S4C iniciovala vznik platformy Forum Car-
paticum (ďalej aj fórum), otvoreného interdisciplinárneho fóra za-
meraného na región Karpát. Prvé fórum sa konalo v Poľsku v roku 
2010 a zúčastnilo sa ho takmer 200 účastníkov z 13 krajín. Na fóre sa 
otvorili otázky súčasného stavu a nových problémov pre budúci vý-
skum. Prispelo tak k zviditeľneniu Karpát vo svetových výskumných 
programoch pre horstvá a iniciovalo nové výskumné myšlienky a ak-
tivity s cieľom prepojiť výskum s praxou.

Na prelome mája a júna 2012 sa v Starej Lesnej konala druhá me-
dzinárodná vedecká konferencia Forum Carpaticum 2012. Bola vr-
cholným podujatím v rámci tohtoročného slovenského predsedníc-
tva karpatského dohovoru. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor 
na výmenu poznatkov a skúseností z rôznych oblastí prírodovedného 
a socioekonomického výskumu realizovaného v rámci Karpát. Pod-
ujatia sa zúčastnilo 185 vedcov, politikov a odborníkov z praxe z 15 
krajín Európy a USA. Najviac účastníkov bolo z krajín karpatského 
dohovoru, ale prítomných bolo aj mnoho ďalších európskych a sve-
tových kapacít vrátane predstaviteľov dočasného sekretariátu karpat-
ského dohovoru z Rakúska (UNEP Vienna ISCC), WWF či USDS 
Forest Service. V odborných sekciách odzneli príspevky týkajúce sa 
rôznych výskumných otázok v rámci ústrednej témy Od údajov k ve-
domostiam, od vedomostí k akcii. Program konferencie bol usporia-
daný do troch hlavných oblastí horských lesov:
• Abiotické prostredie,
• Biodiverzita a ekosystémy,
• Spoločenský rozmer.

Výsledkom politických a vedeckých aktivít, ktoré boli podniete-
né globálnym povedomím o dôležitosti horských lesov je Výskumná 
agenda pre Karpaty 2010 – 2015. Na vznik daného dokumentu mal 
vplyv výskum v oblasti horských lesov, a tak je priamo spojený so 
vznikom Karpatského dohovoru. Z vecného hľadiska agenda vychá-
dza z výskumnej stratégie projektu Global Change and Mountain Re-
gions (GLOCHAMORE), ktorý stanovuje hlavné výskumné problé-
my horských oblastí na globálnej úrovni. Vzhľadom na to, že jednot-
livé horské celky sa líšia svojimi biofyzickými, ekologickými, eko-
nomickými a socio-kultúrnymi vlastnosťami, táto výskumná straté-
gia vyzýva na prispôsobenie jej výskumných problémov na regio-
nálne pomery. V minulosti neexistovala  pre karpatský región žiad-
na spoločná výskumná agenda, ktorá by súčasne riešila rôznorodé 
výzvy ohľadom udržateľného rozvoja v rámci celého regiónu. Táto 
agenda je čoraz aktuálnejšia aj pre zvyšujúci sa tlak klimatických 
a socio-ekonomických zmien na prírodné a sociálne zdroje regiónu 
Karpát. Jedným z cieľov S4C bolo preto identifikovať hlavné prob-
lémové oblasti výskumu Karpát: 
– klimatické zmeny, 
– znečistenie vody a ovzdušia,
– vodné zdroje a manažment,
– prírodné ohrozenia a riziká, 
– využitie a zmeny využitia pôdy,
– lesy a lesné hospodárstvo,
– ochrana a udržateľné využívanie biodiverzity,
– ekosystémové služby,
– integrovaný manažment krajinných zdrojov a regionálna politi-

ka rozvoja,
– rozvoj miest a vidieka, 
– turizmus a udržateľnosť,
– tradičné znalosti. 

Aj slovenskí vedci sa aktívne zapájajú do riešenia výziev v rámci 
karpatského regiónu. Ide o projekty dohovoru zamerané na jednotlivé 
články, napríklad súvisiace s trvalým poľnohospodárstvom a rozvo-
jom vidieka, so stratégiou priestorového rozvoja Karpát a podobne. 
Lesníckym témam sa venuje prebiehajúci projekt BIOREGIO Car-
pathians o integrovanom manažmente biologickej a krajinnej diver-
zity pre trvalo udržateľný rozvoj (www.carpathianconvention.org), 
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alebo Carpivia a CarpathCC projekty zaoberajúce sa vplyvom kli-
matickej zmeny na lesné ekosystémy (www.carpivia.eu), či projekt 
ARANGE o horských lesoch Európy, kde karpatskú štúdiu reprezen-
tuje VDO Kozie chrbty (www.arange-project.eu). 

Karpatský dohovor vytvára rámec pre spoluprácu a medzisek-
torovú politickú koordináciu. Je platformou pre spoločné straté-
gie udržateľného rozvoja a pre dialóg medzi všetkými zaintereso-
vanými aktérmi počnúc miestnymi komunitami,  rozličnými mi-
movládnymi organizáciami a vedeckými inštitúciami, až po sprá-
vu na regionálnej alebo národnej úrovni, Európske inštitúcie a Or-
ganizáciu spojených národov. Jeho silu a dopady na karpatský re-
gión ukáže budúcnosť.
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Ambrosia beetle Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Co-
leoptera: Curculionidae, Scolytinae) is a native species in the eastern 
Asia (Japan, China, Korea). In 1932, it was detected for the first time 
in New York and it has been established in the northeastern, southern, 
midwestern and upper northwestern USA. In Europe it was firstly 
detected in Germany in 1951 and then has spread to many western 
and central European countries (France, Switzerland in 1987, Bel-
gium in1995, Austria in 2000, Italy in 2000). In 2001, large stands of 
Fagus sylvatica have colonized in Belgium. It was found for the first 
time in Hungary in June 2005 and in Czech Republic in May 2007.

We have analyzed data from our experiment established in 
the west of Slovakia from 2010 to 2012 (Forest District Prievidza, 
locality Duchonka, 48°40´S, 18°05´V). We set the Lindgren funnel 
traps baited with ethanol UHR (Ultra High Release) gelled lures 
(weight approx. 120 g.) in oak stands (average age 60–80 years). 
Several studies confirm that ethanol based lures are very attractive 
for ambrosia beetles, including X. germanus. In 2010, we caught 
19 imagoes of X. germanus, 40 imagoes in 2011 and 77 imagoes in 
2012 (total 136 imagoes). The results indicate that increase of its 
occurrence in our three years study is probably not random. Ac-
cording to known literature and studies we suppose that the first X. 
germanus in Slovakia was found in 2010 in our experiment, although 
we think that this species was present in our forests several years 
before our detection. 

The main differences between male and female beetles are typical 
as usual for all Xyleborini. The flying female has 2.0–2.3 mm, while 
the flightless male is spheroid and only 1.0–1.8 mm in large. That 

First record of the ambrosia beetle, 
Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) 

(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Slovakia

means that all the imagoes detected in our experiment were females. 
The samples of X. germanus are stored at Forest Protection Service 
in Banská Štiavnica.

This species is extremely polyphagous. Its host range includes 
more than 200 plant species in 52 families, and although deciduous 
broadleaf trees and shrubs are preferred, some conifers are also at-
tacked. The host range in the introduced areas (USA, Europe) includes 
many plant species: Quercus, Fagus, Acer, Alnus, Betula, Buxus, 
Carpinus, Corylus, Juglans, Robinia, Ulmus, Picea, Pinus, Abies etc.

In the USA X. germanus belongs to the one of the most economi-
cally important exotic ambrosia beetle pests, mainly in nurseries. 
It is considered a very dangerous species not only due to attacks 
on physiologically-stressed trees but also on healthy trees. We are 
concerned that X. germanus has a potential to become a serious pest 
in the central European region.
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