
Prírodné  disturbancie a zmeny v lesnom 

ekosystéme v oblasti Tatranskej Javoriny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠL TANAPu, Ing. Ján Slivinský 



• Neobvyklé meteorologické podmienky a odchýlky od 

štandartného klimatického režimu v posledných rokoch vo 

výraznej miere ovplyvnili stav lesných porastov v oblasti 

Tatranskej Javoriny. Klíma v  javorinskej časti Tatier je oproti 

iným častiam Tatier chladnejšia a  vlhkejšia. 

 

 

 

• Obdobie s priaznivými bioklimatickými podmienkami pre 

vývoj  a existenciu rôznych foriem živých organizmov je 

pomerne krátke , mení sa od nadmorskej výšky 



• V Javorinskej časti Vysokých Tatier sa klimatické merania  

vykonávajú už od začiatku 20. storočia. Dlhodobé merania 

základných klimatických prvkov ako sú teplota vzduchu a 

množstvo atmosferických zrážok poukazujú na mierne 

oteplenie a nárast zrážkových úhrnov v posledných dvoch 

dekádach.  

 

• Priaznivé teplotné pomery podporujú rozmnožovanie 

škodlivého hmyzu v lesných porastoch oslabených 

abiotickými deštrukčnými vplyvmi  (vietor, sucho, diaľkové 

prenosy škodlivých látok...). 

 

 

 

 

 



Ochranné lesy v Tatranskej Javorine sú na výmere  

94 %.  Majú nezastupiteľnú pôdoochrannú, 

vodoochrannú, protilavínovú funkciu. Nachádzajú sa v 

extrémnych sklonoch a na rôznom geologickom podloží   

(napr. vápence, ľadovcové morény...). 

 

Vysokohorský ekosystém je mimoriadne krehký a citlivý  
          

 

 

 

 

Súčasná legislatíva v ochrane lesa (Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) 

radikálnym  presadzovaním bezzásahového režimu na rozsiahlej  výmere chráneného 

územia umožnila premnoženie podkôrneho hmyzu do značných  rozmerov 

 

 

 



     Lesy TANAP-u predstavujú najvýznamnejšie ekosystémy 

a dávajú tomuto územiu špecifický ráz  

 

 



Lesy TANAP-u predstavujú najvýznamnejšie ekosystémy a dávajú 

tomuto územiu špecifický ráz  

 



 

 Všeobecným princípom  starostlivosti o lesy TANAP-u bol  
princíp, že sa nesmeli zhoršiť: 

 
  vlastnosti biotopu objektu, ktorý bol   chránený  

 existenčné podmienky chránených spoločenstiev a organizmov, 
vyskytujúcich sa v blízkosti porastov, v ktorých sa vykonávali špecifické 
ochranné, resp. obranné zásahy proti škodcom. 
 

           V prírodných rezerváciách sa tieto  zásahy  proti 
škodlivým činiteľom museli vykonávať tak, aby nenarušili 
prirodzené procesy dynamiky lesných biocenóz. V prípade 
živelných kalamít sa asanácia drevnej hmoty musela 
vykonávať iba mechanickým spôsobom.  

 

 Citlivý lesnícky prístup so súčasným rešpektovaním záujmov 
ochrany prírody   bol zárukou zachovania a zveľadenia lesov. 

 



Štátne lesy TANAP-u  Tatranská Lomnica  

ochranný obvod Tatranská Javorina 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické skúsenosti s aktívnou 
diferencovanou a pasívnou 

ochranou  
 

 
   

                                                                                                                                                                                                                                               

© Ing. Ján Slivinský, 2015 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                         

 



Lykožrút  smrekový 

 (Ips typographus) 



Lykožrút  smrekový 

 (Ips typographus) 



Lykožrút  smrekový 

 (Ips typographus) 

 

 najskôr ako sekundárny škodca (tu vidíme  začiatok vzniku všetkých kalamít             

s podkôrnym hmyzom...) – poznámka: ak by nám v chránených územiach v tomto  štádiu 

             povolili drevo odkôrniť, je po probléme... 

- Počas jedného roka lykožrút dokáže zvýšiť početnosť   120 -  násobne !!! 



 Lykožrút  smrekový 

 (Ips typographus) 

 

 

 

...a následne pri premnožení ako primárny škodca 



Ochranný obvod  

Tatranská Javorina 

1993 – 2002 

 
Výsledky aktívnej diferencovanej 

ochrany   

 

(lesníckeho prístupu) 



Aktívna diferencovaná ochrana 

1. Snaží sa vylúčiť krízové a deštrukčné javy 

 

2. V prípade potreby sa tu pripúšťa použitie prístupných, 

ekologicky vhodných metód  a spôsobov boja proti  

premnoženiu podkôrneho hmyzu 

 

3.  Usmerňovaním prírodných procesov sa snaží čo najskôr 

dosiahnuť prechod zmenených lesných ekosystémov      

k prírode blízkym spoločenstvám so samoregulačnými 

procesmi 

 



Aktívna diferencovaná ochrana 

1 



Aktívna diferencovaná ochrana 

2 



Aktívna diferencovaná ochrana 

3 



Aktívna diferencovaná ochrana 
 Úspešne sa použila na ochrannom obvode v Tatranskej 

Javorine, keď v rokoch 1995 tu došlo k explózii podkôr-

neho hmyzu 

 

 Situácia sa tu zvládla za 2 roky a kalamita sa zastavila 

 

 Citlivým použitím diferencovaných obranných metód v zá-

vislosti od stupňa ochrany prírody, ekologických a prevádz-

kových podmienok, tu nedošlo k žiadnemu poškodeniu prí-

rody (v NPR Belianske Tatry, Bielovodská  a Javorová doli-

na sa zachránili najcennejšie komplexy prírodných lesov)  

 

 Je to metóda založená na princípoch ekologických, nie 

ekonomických ( až 45% dreva ostalo ponechaného v lese) 

 



Výsledky pri uplatňovaní aktívnej diferencovanej        

 ochrany  1995 - 2002, vývoj podkôrnikovej kalamity
 Ochranný obvod Tatranská Javorina 

2002(do IX)  200120001999199819971996199519941993
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

m
3



Vývoj podkôrnikovej kalamity na o.o. Javorina pri 

uplatňovaní aktívnej diferencovanej ochrany v bezzásahových zónach  

 

Roky Podkôrniková ťažba (m3) 

1993 3 112 

1994 12 047 

1995 26 307 

1996 27 173 

1997 6 514 

1998 4 190 

1999 1 776 

2000 1 708 

2001 1 335 

2002 1 012 



Štátne lesy TANAP-u, ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany 



Štátne lesy TANAP-u, Ochranný obvod Tatranská Javorina 
 

 Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany 



Štátne lesy TANAP-u, ochranný obvod Tatranská Javorina 
 

 Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany  

(napadnuté časti lykožrútom sme vyzdravili a les tak ochránili)  
 



Štátne lesy TANAP-u, ochranný obvod Tatranská Javorina 
 

Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany 
(stav v roku 2002) 

Javorová dolina  Javorová dolina 

 



 Boj s lykožrútom bol úspešný, lebo sa 

vychádzalo z dôkladnej  znalosti jeho 

bionómie a z včasného a dôsledného 

uplatňovania osvedčených metód boja 

proti nemu 



Štátne lesy TANAP-u, ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany 
 – súčasný stav na zasahovaných plochách v NPR Javorová dolina 

. 



Štátne lesy TANAP-u, Ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany  
– súčasný stav na zasahovaných plochách 

NPR Javorová dolina 

NPR Belianske Tatry  



Štátne lesy TANAP-u, ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany  
 

– súčasný stav na zasahovaných plochách v NPR Javorová dolina  (až 45% dreva 

ostalo v lese, maximálne sa využila sila prírody...), stav po  18 rokoch 



Štátne lesy TANAP-u, Ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany  

 
– súčasný stav na zasahovaných plochách v NPR Bielovodská dolina  (až 45% dreva 

ostalo v lese, maximálne sa využila sila prírody...), stav po  18 rokoch 



Ochranný obvod  

Tatranská Javorina 

2003 – 2014 

† 

Výsledky pasívnej ochrany 
(ochranársky prístup - chrániť do zničenia...) 



Pasívna ochrana lesa 

 Vychádza z predpokladu, že príroda sa sama 

vysporiada s podkôrnym hmyzom a preto 

netreba proti nemu robiť žiadne opatrenia 

 
Zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
 



Pasívna ochrana lesa 
 Tento prístup začala štátna ochrana prírody silovo presadzo-

vať na neúmerne veľkom území už po vetrovej kalamite zo 

17.11.2002, ktorá najväčšie škody urobila v javorinskej ob-

lasti 

 

 Prieťahmi v správnych konaniach, rozporuplnými rozhodnu-

tiami, jednostranným pohľadom na vývoj narastajúcej vetro-

vej kalamity, bez praktických skúseností  a ochoty dohodnúť 

sa, bol docielený  začiatok veľkoplošného rozpadu lesov 

 

 Bezzásahový režim (pasívny manažment) ma taký 

charakter, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v bio-

logickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosysté-

mov 

 

 Pasívna ochrana nie je ochrana, ale očakávanie 



...dôsledky uplatňovania  Zákona o ochrane prírody a krajiny  č. 543/2002 Z.z.  !!! 

Výsledky pasívnej ochrany, vývoj podkôrnikovej  

kalamity, ochranný obvod T. Javorina 2003 - 2013 
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Vývoj podkôrnikovej kalamity na O.o. Tatranská Javorina 

 

    pri uplatňovaní pasívnej ochrany v bezzásahových zónach 

     (vyhodnocovanie  z leteckých snímkov) 

Roky 

Podkôrniková 

kalamita /m3/ 

Z toho v bezzásahovej zóne  

/m3/ 

 rok  2003 8 170 5 040 

 rok  2004 12 476 6 890 

 rok  2005 16 192 10 290 

 rok  2006 35 292 25 890 

 rok  2007 58 617 43 690 

 rok  2008 76 418 52 760 

 rok  2009   100 545 68 260 

 rok  2010 128 347 87 260 

 rok  2011 163 272 112 810 

 rok  2013 209 216  !!! (cca 600 ha) 143 970  !!! (cca 411 ha) 
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Priemerné  odchyty IT na 1 lapač 
na o.o. Tatranská Javorina



Porovnanie priemerných  odchytov lykožrúta  smrekového na 1 lapač 

 za obdobie rokov  2002-2010 

priemerné  odchyty IT na 

1 lapač ( ks ) počet lapačov na IT ( ks ) 

rok  2002 1804 929 

rok  2003 865 907 

rok  2004 3 732 1088 

rok  2005 7 441 1056 

rok  2006 11 675 1136 

rok  2007 14 557 1132 

rok  2008 7 758 985 

rok  2009 20 720 882 

rok  2010 20 723 751 



 Poznámka - lesy v Tatranskej Javorine neboli 

postihnuté veľkou veternou smršťou z 19.11.2004.  

Vyskytli sa tu iba  lokálne vetrové kalamity malého 

rozsahu, ktoré sa mohli asanovať a predišlo by sa tak 

rozsiahlemu premnoženiu podkôrneho hmyzu. 

Varovania lesníckych odborných inštitúcií sa vôbec 

nebrali do úvahy.  

 

      Počas rozhodovania o výnimkách Krajský 

úrad ŽP v Prešove nebol  za 11 rokov ani raz   

v teréne  v Tatranskej Javorine... 



Obrovské odchyty lykožrútov v Tatranskej Javorine, 21.5.2009 



Obrovské odchyty lykožrútov v Tatranskej Javorine, 27.5.2009 





Štátne lesy TANAP-u, Ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany 



Štátne lesy TANAP-u, Ochranný obvod Tatranská Javorina 
 

Výsledky pasívnej ochrany 



 Štátne lesy TANAP-u, O.o. Tatranská Javorina                             

                                                Porovnanie 

 aktívnej diferencovanej ochrany  

                                                    

 

 

                                                             a  pasívnej ochrany 

 
 

 



NPR Belianske Tatry, 2014 – výsledky pasívnej ochrany 



 

 

 

 

Štátne lesy TANAP-u, O.o. Tatranská Javorina                             

                                                Porovnanie 

 aktívnej diferencovanej ochrany  

                                                    

 

 

                                                           a  pasívnej  

       

 ochrany  

                                                                        rok 2012 



NPR Belianske Tatry, 2014 – výsledky pasívnej ochrany 



NPR Belianske Tatry, 2014 – výsledky pasívnej ochrany 



Štátne lesy TANAP-u, O.o. Tatranská Javorina  

                           Porovnanie 

 aktívnej diferencovanej ochrany  

                                                    

 

 

 

                                                     a   pasívnej ochrany 

 

 

 



NPR Belianske Tatry, 2014 



NPR Belianske Tatry a NPR Javorová dolina - 2015 



NPR Belianske Tatry, Zadné Meďodoly  2014 -  výsledky pasívnej ochrany 



NPR Belianske Tatry, 2014 – výsledky pasívnej ochrany 



Štátne lesy TANAP-u, O.o. Tatranská Javorina  

                                 Porovnanie 

aktívnej diferencovanej ochrany  

                                                      

 

 

                                                       a   pasívnej ochrany 

 

                                                                     

 



NPR Javorová dolina, 2014 – výsledky pasívnej ochrany 



NPR Javorová dolina, 2014 – výsledky pasívnej ochrany 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

 Výsledky pasívnej ochrany v NPR Belianske Tatry, 2012 

 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

 Výsledky pasívnej ochrany v NPR Javorová dolina , 2012 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

 Výsledky pasívnej ochrany v NPR Javorová dolina, 2013 



Štátne lesy TANAP-u, ochranný obvod  Tatranská Javorina 

  
Výsledky pasívnej ochrany v NPR Javorová dolina, 2011  

 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

 Výsledky pasívnej ochrany v NPR Bielovodská dolina, 2012 

 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

 Výsledky pasívnej ochrany v NPR Bielovodská dolina, 2013 !!! 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

 Výsledky pasívnej ochrany v NPR Bielovodská dolina, 2015 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

 Výsledky pasívnej ochrany v NPR Bielovodská dolina, 2015 



Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica, ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Náučný chodník Zadné  Meďodoly 
 

2009                                                                               2012  !!! 



Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica, ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Náučný chodník Zadné  Meďodoly 
 

 

2009                                                                               2012  !!! 



Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica, ochranný obvod Tatranská 

Javorina 

 

Náučný chodník Zadné  Meďodoly 

 

 

2009                                                                               2012  !!! 



Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica, ochranný obvod Tatranská Javorina 

 

Náučný chodník Zadné  Meďodoly 
 

 

2009                                                                               2014 !!! 



Nastupujúce    zmeny   v   lesnom 

ekosystéme !!! 



       S ubúdajúcim zeleným lesom sa  mení aj vodný režim... 

Meďodolský potok v NPR Belianske Tatry júl 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       S ubúdajúcim zeleným lesom sa  mení aj vodný režim... 

 
Meďodolský potok v NPR Belianske Tatry (september 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Biela voda v NPR Bielovodská dolina (marec 2014) 



NPR Bielovodská dolina 

S ubúdajúcim lesom sa hrozivo mení aj vodný režim ...!!! 



 

Vyschýnajúce studničky !!! 

?   

?  

NPR Belianske Tatry 

NPR Bielovodská dolina 

?   

NPR Javorová dolina 



... a  dôsledky povodní sú čoraz ničivejšie 



                    Nastupujúca erózia a zosuvy pôd 

 
NPR Bielovodská dolina, 2015 



... a  dôsledky povodní sú čoraz ničivejšie 



... a  dôsledky povodní sú čoraz ničivejšie 



 

 

Bielovodská dolina 2014, povodňové škody 



Nastupujúca erózia a zosuvy pôdy 



NPR Bielovodská dolina, 2014 



NPR Bielovodská dolina, 2014 



Nastupujúca erózia a zosuvy pôdy 



Belianske Tatry 2013, vetrom rozvrátené osamotené skupiny zelených stromov  

na extrémnych lokalitách 



   Nastupujúca erózia, obnažovanie materskej horniny 
NPR Javorová dolina, 2015 

Detail erózie 



     Vysokohorské lesné ekosystémy patria  

k najzraniteľnejším biologickým systémom 

vôbec a ich regenerácia v prípade poškode-

nia je vzhľadom na extrémne klimatické 

podmienky zložitá a dlhodobá (!!!) 



NPR Javorová dolina – vysokohorský lesný ekosystém je veľmi citlivý a zraniteľný  

          experiment s lykožrútom mu môže veľmi ublížiť ... . 

        

  



Vyjadrenia ochranárov 

...porasty v piatom stupni ochrany  majú vysokú autoregu-

lačnú, autoregeneračnú, a autoreprodukčnú schopnosť s 

vysokým stupňom homeostázy a dobrou ekologickou 

stabilitou. Všetky tieto ekosystémy  je potrebné nechať bez 

ľudského zásahu...  

            

            Rozhodnutie MŽP SR z 10.8.2004 - RNDr. Anna Jusková, riaditeľka odboru OP aK,       

 Rozhodnutie KÚ ŽP Prešov z 3.11.2004 – RNDr. Marta Makarová, vedúca odboru 

                    OPaK  -  rozhodovanie KÚ bez vlastných podkladov na to, aby mohol  

  nezávisle a objektívne rozhodovať  (nemal ani  mapové ani textové podklady) 

 

             ....a všetky ďalšie rozhodnutia  orgánov OPaK opakovane obsahujú túto   

  formuláciu, paušalizujú ju na všetky prípady bez terénneho  

  posúdenia skutočného stavu a možných následkov 



  V odbornom stanovisku Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie 

vied Zvolen zo dňa 12.12.2003 sa pritom  uvádza :  

 

      „Dlhé čakanie na úradné rozhodnutie môže viesť k rozpadu porastov 

a ovplyvneniu rozsiahlych území sanitárnou ťažbou. Môže to mať nedozierne 

ekologické a tým aj ekonomické  dôsledky (erózia, anulovanie vodohospodárskej, 

pôdoochrannej, klimatickej i ďalších funkcií lesa).“ 

 

 

Vyjadrenie Lesníckej ochranárskej služby: 

 

Dňa 24.5.2005 pri obhliadke kalamitou postihnutých porastov v T. Javorine 

konštatuje nasledovné :   ... „Terajší stav hodnotíme ako veľmi kritický. Nespra-

covaním kalamity v roku 2004 sa vytvoril rozsiahly kalamitný základ populácie ly-

kožrúta smrekového, ktorý spôsobí v najbližšom období niekoľko násobný prírastok 

chrobačiarov  a ďalšie zvýšenie kalamitného základu.... Hrozí tu nebezpečenstvo 

prenikania podkôrnikovej kalamity  i do zatiaľ nepoškodených lokalít veľmi 

cenného územia a  prenosu lykožrúta do širokého okolia. Podcenenie tejto 

situácie zapríčiní možné nezvládnutie budúceho vývoja podkôrnikovej 

kalamity.“ (Záznam z obhliadky porastov poškodených vetrovou kalamitou z roku 2002-2004  a napadnutých 

podkôrnym hmyzom, Tatranská Javorina, 24.5.2005) 

 

 



Lesný ekosystém je veľmi citlivý a zraniteľný,  experiment s lykožrútom mu 

môže veľmi ublížiť ... 



NPR Javorová dolina – lesný ekosystém je veľmi citlivý a zraniteľný,  experiment  

s lykožrútom mu môže veľmi ublížiť ... 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

Lykožrút smrekový likviduje už aj limbu !!!                                                                                                                                             

(NPR Bielovodská dolina, 2012) 



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina 

 

Lykožrút smrekový likviduje už aj limbu !!!  

                                                                                       (NPR Bielovodská dolina, 2012) 



Poučíme  sa konečne aj zo zahraničných skúseností ?  

Národný park Rocky Moutain v Colorade – podobné 

prírodné  podmienky  ako  v TANAP-e      s rozsiah-

lym hynutím smrečín napadnutých podkôrnym 

hmyzom – v roku 2012 v júni tam vznikol požiar od 

blesku  a v októbri pravdepodobne    od nepo-

zorných turistov, pričom zhorelo až 1500 ha lesa  

   a oheň uhasilo až decembrové výdatné sneženie 

!!!!! 
      

              



 Pôdkôrny hmyz lieta na vzdialenosť 500 až 1500 m,    
v prípade vhodného prúdenia vzduchu aj podstatne 
ďalej.  

 

 

 V prípade kalamitného premnoženia sa tak lesy  suse-
diace   s bezzásahovou zónou  premieňajú na 
veľkoplošné holoruby 

 

 

 V súčasnosti ochrana prírody zabezpečuje opatrenia 
na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z  chrá-
nených území s 5.stupňom ochrany, v ktorých nebola 
povolená výnimka ŠOP na vykonanie náhodnej ťažby,  
v ochrannom pásme o šírke  

len 100 m !!! 
(čo absolútne nestačí a je výsmechom odbornosti !!!) 

 

 
 



Odborná prognóza lesníkov sa plní – 

 

   -  lesy v bezzásahovej zóne budú všetky napad-nuté 

lykožrútom a v rámci boja s lykožrútom budú lesy v 

nižších stupňoch vyrúbané... 

 

 

      Na  jeden  strane máme v bezzásahovej zóne „plantáž 

na  chov  lykožrúta“  a  na druhej strane súčasne  

vyžadujeme  od  lesníkov  dôsledný boj proti nemu. 

Výsledky tohto drahého experimentu  

( s vopred  známym  výsledkom)  vidieť na  sním-kach...  



Premena  Tatranského národného parku 

- prejavujúce sa výsledky experimentu 

 

                                                                                - pohľad od Spišskej Belej 



Premena  Tatranského národného               

parku...    2011 

 

 

 

                                     - pohľad z hrebeňa Spišskej Magury nad Ždiarom na Belianske Tatry 



Premena  Tatranského národného parku...   

  ( rok 2012) 

- výsledky pasívnej ochrany  (od Hrebienka po Malú Svišťovku) 

 

Lesy sú zničené lykožrútom až po kosodrevinu 

 



Premena  Tatranského národného parku...    ( rok 

2012) 

 

- výsledky pasívnej ochrany (od Gerlachu po Slavkovský štít) 



Premena  Tatranského národného parku...    

 ( rok 2012) 

 

- výsledky pasívnej ochrany (Tichá a Kôprová) 



... prečo je situácia na Slovensku  z okolitých štátov 

najhoršia ???!... 





Dokument z roku 1875 



Dokument z roku 1875 



Dokument z roku 1875 





Ing.Dr.Antonín Pfeffer    Kurovec, 1954 



Ing.Dr.Antonín Pfeffer     Kurovec, 1954 



Ing.Dr.Antonín Pfeffer     Kurovec, 1954 



Ing.Dr.Antonín Pfeffer     Kurovec, 1954 



 .... v konaniach orgánov ochrany prírody 

nastali nekonečné prieťahy. Na rozhod-

nutia ŠL  TANAP-u museli čakať  163, 182, 

252, 290 ba dokonca aj 761 dní  
 (napr. dňa 8.1.2003 podali ŠL TANAP prvú žiadosť na 

 KÚŽP do Prešova na vykonanie ozdravných opatrení 

 a odstránenie následkov škôd po kalamitách. O tejto 

 žiadosti rozhodol minister ŽP po výmene 27 listov 

 a doplnení  dňa 8.2.2005, teda po 761 dňoch...). 

Súčasnosť...   



Vráťme úctu zeleným lesom, lebo napríklad: 

 
 sú rozhodujúcou zásobárňou pitnej vody, priaznivo ovplyvňujú  

     režim hospodárenia  s vodou a kvalitu vody 

 

 

 plnia  mimoriadne dôležitú pôdoochrannú funkciu 

 

 

majú významnú rekreačnú, estetickú a krajinotvornú  
funkciu 

 

 

 priaznivo ovplyvňujú klímu 

 
 

 sú najdôležitejším likvidátorom CO2  

      (dospelé lesy nám viažu v pôde a v dreve až 120 ton uhlíka  na 1 ha)  

     ak les odumrie, ročne sa uvoľní 10 až 12 ton uhlíka      
z 1 ha...!!!) 

                                                  

 
 

 

 

 

 

 



    „V súčasnosti je badateľná snaha časti ochrancov prírody 
vyhlásiť za cieľ ochrany prírody tzv. ochranu prírodných  
procesov, čiže  ochranu  prirodzeného vývoja, bez ohľadu na 
jeho smer, resp. bez ohľadu na plošné zastúpenie vývojových 
štádií jednotlivých biotopov alebo biocenóz. Treba uviesť, že 
NATURA 2000 vo svojich dokumentoch takýto typ ochrany 
nepozná, nezmieňuje sa o nej ani Smernica o biotopoch, 
ani Smernica o vtákoch ani interpretačné príručky NATURA 

2000.  Cieľom je vždy priaznivý stav biotopov  

   a druhov, kvôli ktorým bola lokalita vyhlásená“ 
(Ing.Ľ.Mika,Ing.M.Schwarz, 2007) 

 

     „Natura 2000 nie je systémom prísnych rezervácií“, ale podporuje trvalo 
udržateľné hospodárenie (EC,2003) 

 

           Bezzásahový režim môže spôsobiť podstatné zmeny  

     v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov  

      na územiach NATURA 2000. 



 

O čom sa mlčí: 
Bark beetle infestations affect water quality in the Rocky Mountains of North 

America 

Napadnutie lykožrútom vplýva na kvalitu vody v Rocky 

Mountains v Severnej Amerike  

 ON FEBRUARY 12, 2013 · DISCUSSION TOPICS: WATER QUALITY 

By Kristin Mikkelson, Colorado School of Mines, USA, Dr. Eric Dickenson, Southern Nevada Water Authority, 

USA, and Professors Reed Maxwell, John McCray and Jonathan Sharp, Colorado School of Mines, USA 

 

... spolu so zmenami vo vodných a energetických cykloch, napadnutia 

lykožrútom majú potenciál zmeniť lesnú biochémiu, transport 

rozpustených látok a tým aj kvalitu vody.  

 

.... zmeny v koncentrácii celkového organického uhlíka a vlastností 

môžu byť problematické pre zariadenia na úpravu vody, ako chló-

rovanie vôd bohatých na celkový organický uhlík - môžu viesť       

k tvorbe potenciálnych karcinogénnych vedľajších produktov 

dezinfekcie... !!! 

http://www.globalwaterforum.org/category/themes/water-quality-themes/


Vyschnutý prameň Vltavy !!! 



 

 

 

 

 

 

Koniec  
 

 

 

 

 

 

                                                        © Ing. Ján Slivinský, 2015      

 

                                                  

 

 



Pasenie stáda nad hornou hranicou lesa 

 
stav pred uzákonením TANAP-u 

Pastva v Belianskych Tatrách 



Dôsledky vysokohorskej pastvy:  

  - deštrukcia kosodrevinového stupňa,  

                                            - zníženie hornej hranice lesa ... 

Západné Tatry Vysoké Tatry Belianske Tatry 

150-200 180-220 250-350 

Priemerné zníženie hornej hranice lesa v Tatrách (v metroch) 



Postrehy  z   minulosti 

 

Karel Domin, 

 profesor pražskej Karlovej univerzity, významný 

priekopník  racionálnej veľkoplošnej ochrany 

Vysokých Tatier, v roku 1926 (!!!)     knihe 

Tatranské obrazy (strana 16) uvádza: 

     Projektovaný prírodný park má byť zvláštnym a v istom zmysle novým 

typom rezervácie, ktorý nie je kópiou ani parkov severoamerických, ani 

švajčiarskych. Jeho ráz je daný zvláštnymi miestnymi pomermi. V podstate 

tu budú dve pásma: 

  rezervácia úplná (vo Vysokých Tatrách prevažne subalpínske a alpínske 

pásmo, v Belianskych Tatrách i časť pásma lesného) 

 

  rezervácia čiastočna (prevažne nižšie lesné pásmo). 

 



12 
12 x väčší ako TANAP 

V súčasnosti sme práve sved-

kami násilného importu seve-

roamerických  koncepcií v podo-

be návrhov rozľahlých  „divoči-

nových území“ 

 



Porovnanie lesnatosti 

 
Belianske Tatry 

stav pred uzákonením TANAP-u rok 2014 

Ždiarska vidla 
Ždiarska vidla 

 V rámci rekonštrukcie hornej hranice lesa bolo od vzniku TANAP-u do roku 1998 zalesnených 1735 ha,   

                                  zastúpenie limby a kosodreviny sa zvýšilo o 62,3 % 

 



Pôdoochranné zalesňovanie 

 V rámci rekonštrukcie hornej hranice lesa bolo od vzniku TANAP-u do roku 1998 

zalesnených 1735 ha,   

                                  zastúpenie limby a kosodreviny sa zvýšilo o 62,3 % 
 

 

Belianska kopa Dolina Svišťoviek 



Pôdoochranné zalesňovanie 

 V rámci rekonštrukcie hornej hranice lesa bolo od vzniku TANAP-u do roku 1998 

zalesnených 1735 ha   

                                  zastúpenie limby a kosodreviny sa zvýšilo o 62,3 % 
 

 

Hlúpy 
Hlúpy 

Belianske Tatry 

      

stav pred uzákonením TANAP-u                                súčasný stav 



Pôdoochranné zalesňovanie 

 V rámci rekonštrukcie hornej hranice lesa bolo od vzniku TANAP-u do roku 1998 

zalesnených 1735 ha,   

                                  zastúpenie limby a kosodreviny sa zvýšilo o 62,3 % 
 

 

NPR Belianske Tatry 
Hlúpy 

Zadné 

Meďodoly 


