
Porovnanie prístupov v ochrane lesa v chránených územiach 

a ich vplyv na lesnatosť a vodný režim

Ing. Ján Slivinský, ŠL TANAP-u



• Lesné hospodárstvo vznikalo v našom regióne postupne 

ako reakcia na dôsledky rozsiahlej devastácie lesov a 

tým aj krajiny v 13. – 17. storočí, ktoré pretrvávalo niekde 

až do 19 storočia

• Zavádzanie hospodárenia v lesoch bolo vlastne 

jediným prostriedkom ochrany prírody a krajiny 

pred jej pustošením

• Základy racionálneho lesného hospodárstva boli u nás 

podložené  vydaním tzv. Tereziánskeho patentu, známeho 

ako „lesný poriadok“, vydaný cisárovnou Máriou Teréziou v 

roku 1769 

1769 - Márie Terézia schválila dokument 

„Porádek hor aneb lesuv zachování“, ktorý mal 

zabezpečiť trvalosť produkcie dreva v celej 

krajine



Počiatky vyhľadávania rúd a drahých kovov v Tatrách spadajú do prvej polovice 15. storočia.
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Pasenie stáda nad hornou hranicou lesa

stav pred uzákonením TANAP-u

V 18.storočí sa v Belianskych Tatrách páslo

vyše 8 000 ks oviec a 300 ks hovädzieho

dobytka (Zelina,1965)



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 čiastočná (prevažne nižšie lesné pásmo).



TANAP - obdobie od roku 1949 až 1992 

 1949 – vznik TANAP-u

Už na medzinárodnej konferencii o ochrane prírody v Československu v roku 1959,

konanej vo Vysokých Tatrách, sa konštatovalo, že ochranu prírody v Tatranskom

národnom parku je možné hodnotiť ako vzornú a že si zasluhuje najväčšie

medzinárodné uznanie. Tatranský národný park po oboch stranách štátnej hranice

s Poľskom považovali v Európe za najväčší a najlepšie organizovaný príklad

medzinárodnej spolupráce na poli ochrany prírody a nazvali ho za klenotom

prírody. Najvyšším orgánom pre usmerňovanie všetkej činnosti v TANAP-e bol

Poradný zbor pre Tatranský národný park a výkonným orgánom Správa TANAP-u,

riadená povereníctvom pôdohospodárstva v dohode s povereníctvom školstva a kultúry.



Pôvodná organizačná štruktúra TANAP-u

Zákon o Tatranskom národnom parku z roku 1948 v § 3 zriadil pre veci národného parku pri Povereníctve školstva, 

vied a umení Poradný zbor, ktorý bol najvyšším orgánom pre veci TANAP-u
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Tento model organizačnej štruktúry sa javil ako optimálny model



TANAP bol do roku 1994 národným parkom s integrovane

ponímanou ochranou prírody

 Na Slovensku neexistoval lepší príklad v starostlivosti o národný park.

 Bol vzorom pre všetky národné parky.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287 z 25. augusta 1994 o ochrane

prírody a krajiny, s platnosťou od 1. januára 1995, zrušil dlhoročnou praxou overený,

funkčne integrovaný model Tatranského národného parku.



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 %



Porovnanie lesnatosti
Spálenisko pod Slavkovským štítom

 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 %



Porovnanie lesnatosti
Belianske Tatry

Martin Boltižiar, Štruktúra vysokohorskej krajiny, 2007

 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 Hlúpy v Belianskych Tatrách



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 vykonávali tak, aby nenarušili priro-
dzené procesy dynamiky lesných biocenóz.

 Citlivý lesnícky prístup so súčasným rešpektovaním
záujmov ochrany prírody bol zárukou zachovania a zve-
ľadenia lesov



Lykožrút  smrekový

(Ips typographus)



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 !!!



z z jedného kmeňa sa vyliahne  150 – 200 000 ks 



Ochranný obvod 

Tatranská Javorina

1993 – 2002

Výsledky aktívnej diferencovanej 
ochrany  

(lesníckeho prístupu)



Výsledky pri uplatňovaní aktívnej diferencovanej        

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

1



Aktívna diferencovaná ochrana

2



Štátne lesy TANAP-u, Ochranný obvod Tatranská Javorina

Výsledky aktívnej diferencovanej ochrany

3



Aktívna diferencovaná ochrana

3



Aktívna diferencovaná ochrana
 Úspešne sa použila na ochrannom obvode v Tatranskej 

Javorine, keď v rokoch 1995 tu došlo k explózii podkôrneho 

hmyzu

 Situácia sa tu zvládla za 2 roky a kalamita sa zastavila

→  odbornosť – rýchlosť – dôslednosť !!!

 Citlivým použitím diferencovaných obranných metód v závislosti 

od stupňa ochrany prírody, ekologických a prevádzkových 

podmienok, tu nedošlo k žiadnemu poškodeniu prírody (v NPR 

Belianske Tatry, Bielovodská  a Javorová dolina sa zachránili 

najcennejšie komplexy prírodných lesov) 

 Je to metóda založená na princípoch ekologických, nie 

ekonomických ( až 45% dreva ostalo ponechaného v lese)



Aktívna diferencovaná ochrana - príklady

Rok 1995      - klasické lapáky v množstve 323 m3,

- odkôrnilo sa 4102 m3

- približ. helikoptérou v množstve  4430 m3 z ťažko 
dostupných miest

- lanovkami sa priblížilo 3023 m3

Rok 1996    - klasické lapáky v množstve 3500 m3,

- odkôrnilo sa 6 200 m3

- približ. helikoptérou v množstve  803 m3 z ťažko 
dostupných miest

-lanovkami sa priblížilo 853 m3



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)



Aktívna diferencovaná ochrana



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 a bolo asanované, odkôrnené, maximálne sa využil,a sila prírody...), stav po  18 rokoch



Ochranný obvod 

Tatranská Javorina

2003 – 2018

†

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





 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 15 rokov ani raz   

v teréne  v Tatranskej Javorine...!!!



Obrovské odchyty lykožrútov v Tatranskej Javorine, 21.5.2009



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

Porovnanie

aktívnej diferencovanej ochrany

a  pasívnej ochrany



NPR Belianske Tatry, 2014 – výsledky pasívnej ochrany



NPR Belianske Tatry, 2017 – výsledky pasívnej ochrany



NPR Belianske Tatry, 2016



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

Porovnanie

aktívnej diferencovanej ochrany

a pasívnej  

ochrany 



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

Porovnanie
aktívnej diferencovanej ochrany

a pasívnej ochrany



NPR Javorová dolina, 2014 – výsledky pasívnej ochrany



2005
2015

2018



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina

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



2005
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2018



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina

Výsledky pasívnej ochrany v NPR Bielovodská dolina, 2015



2005

2015

2018





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 !!!



Podcenenie mimoprodukčných funkcií lesa

 ¾ územia TANAP-u  je  ohrozených veľmi 

silnou intenzitou potencionálnej erózie      
(s možným odnosom pôdy 5 – 15 mm ročne...)

 Vodohospodársky funkčný potenciál lesa v 

TANAP-e je na viac ako ¾ vysoký ( z viac ako 

2/3 veľmi vysoký)

 Protilavínový funkčný potenciál ochran-

ného lesa je pozdĺž línie hornej hranice 

lesa (363,7 km) na 3/5 vysoký ( z viac ako 1/5 veľmi 

vysoký)     

Kniha Tatranský národný park, 1994, prof. Vološčuk



Výrazné zníženie ekologickej stability z dôvodu 

odumretých lesov sa prejavuje aj v početných eróznych 

procesoch. 

 Na porovnanie, v roku 2008 sme mali v Tatranskej Javorine povodeň, 

počas 4 dní nám tu spadlo 256,7 mm zrážok. V tomto období sme 

zaznamenali 1 menší zosuv v ľadovcovej moréne. Odumreté lesy v 5. 

stupni ochrany (bezzásahovej zóne) boli v tom čase na výmere cca 139 

ha.

 V roku 2014 pri povodni za porovnateľné časové obdobie sme mali  

zrážky „iba“ 165,6 mm. Od tejto povodne sme ale zaznamenali 

množstvo zosuvov v ľadovcových morénach, nové deštruované areály 

vznikli aj na vápencových podložiach. Prečo je tomu tak hoci spadlo 

v roku 2014 o 91,1 mm zrážok menej oproti roku 2008? Pretože plocha  

odumretých porastov v 5.stupni ochrany sa zvýšila viac ako 3-

násobne oproti roku 2008! Odumreté koreňové systémy suchých 

stromov prestali stabilizovať pôdu v našich extrémnych terénnych 

podmienkach.



NPR Belianske Tatry a NPR Javorová dolina – 2002

Detail erózie



NPR Belianske Tatry a NPR Javorová dolina – nastupujúca 

erózia a zosuvy, 2008

Detail erózie



NPR Belianske Tatry a NPR Javorová dolina – nastupujúca 

erózia a zosuvy, 2015



Nastupujúca erózia, obnažovanie materskej horniny
NPR Javorová dolina, 2015

Detail erózie



Nastupujúca erózia, obnažovanie materskej horniny

NPR Javorová dolina, 2015



Nastupujúca erózia, obnažovanie materskej horniny
NPR Javorová dolina, 2016

Detail erózie



Nastupujúca erózia, obnažovanie materskej horniny

NPR Javorová dolina, 2015



Nastupujúca erózia, obnažovanie materskej horniny

NPR Javorová dolina, 2016



prof. Ing. Jan Čermák, CSc., Mendelova univerzita v Brně

Na 1 m2 pôdy v smrekových porastoch sa zistilo:

 7 m skeletnatých (hrubších koreňov)

 1 km jemných korienkov o priemere cca 1 mm nasávajúcich 

vodu

 5 000 km hyf, mikrotických húb

Po odumretí stromu sa zákonite prichádza o tieto vlastnosti 

vplyv na zádržné schopnosti pôdy pre vodu a na jej   

odolnosť proti erózií.



Nastupujúca erózia a zosuvy, NPR Javorová dolina, 2017



Nastupujúca erózia a zosuvy, NPR Javorová dolina, 2014



Nastupujúca erózia a zosuvy, NPR Belianske Tatry, 2014



Nastupujúca erózia a zosuvy, NPR Bielovodská dolina 2015



Nastupujúca erózia a zosuvy, NPR Bielovodská dolina, 2015



Bielovodská dolina 2014, povodňové škody



NPR Bielovodská dolina, 2015



NPR Bielovodská dolina, 2016



NPR Bielovodská dolina, 2016



Nastupujúca erózia a zosuvy pôdy



Povodne 2008 a 2018

porovnanie
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Porovnanie zrážok pri povodniach v roku 2008 a 2018
1-dňové zrážky
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Porovnanie zrážok pri povodniach v roku 2008 a 2018
2 - dňové zrážky v mm
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Porovnanie zrážok pri povodniach v roku 2008 a 2018
5 dňové zrážky v mm
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Povodeň 2018



Povodeň 2018



Povodeň 2018



Povodeň 2018



Povodeň 2018

Povodeň 2018



S ubúdajúcim zeleným 

lesom sa hrozivo mení 

aj vodný režim !!!



Vyschýnajúce studničky (2015) !!!

?
?

NPR Belianske Tatry

NPR Bielovodská dolina

?

NPR Javorová dolina



NPR Bielovodská dolina

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



S ubúdajúcim lesom sa  mení aj vodný režim !!!

Meďodolský potok v NPR Belianske Tatry júl 2015



Okolité štáty si už  vážnosť situácie uvedomujú ... 



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 (!!!)



Vyjadrenia ochranárov na túto situáciu:

...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 vodohospo-

dárskej, 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 Bielovodská dolina, 2011



NPR Bielovodská dolina – pod kalamitou sa nachádza tok Bielej vody, december 

2014, stromy v toku sa ponechávajú – trestuhodná  ignorácia prevencie proti povodniam napriek existujúcim zákonom !!!



Protipovodňový zákon a realita 

– trestuhodná  ignorácia  prevencie !!! 

NPR Bielovodská dolina, 2015

NPR Bielovodská dolina, 5/2014



Múdra minulosť – ochrana pred povodňami
Bielovodská dolina – poldre a ochranné valy spevnené pletivom



Štátne lesy TANAP-u,  ochranný obvod  Tatranská Javorina

Lykožrút smrekový likviduje už aj limbu !!!

(NPR Bielovodská dolina, 2012)



Požiarne riziká !!!

TANAP,  Stežky, 2018



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 

!!!!!



Ohrozenie turistov padajúcimi suchármi !!!



 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 !!!)



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 (Tichá a Kôprová)



Nemuselo k tomu vôbec dôjsť,

ak by  sa dodržiavali lesnícke 

zásady starostlivosti o les  !!! 







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...).

úmyselne sa tak vytvárali predpoklady 

na zničenie lesov lykožrútom !!!

Súčasnosť...  



Vráťme úctu zeleným lesom, lebo napríklad:

 plnia  mimoriadne dôležitú pôdoochrannú funkciu

majú významnú rekreačnú, estetickú a krajinotvornú  
funkciu

 sú najdôležitejším likvidátorom CO2

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

 zvyšujú celkovú ekologickú stabilitu krajiny



Význam lesa pre vodu a klimatizáciu krajiny

Prof. Pokorný



1. Lesy podporujú vznik zrážok

 kontinentálny výpar prispieva  40%  ku zrážkam nad pevninou

 v tropických oblastiach poskytuje vzduch, ktorý prešiel cez zalesnené oblasti 2x > dažďa

 odlesnenie spôsobuje pokles zrážok vo vzdialenosti až 1000 km po smeru vetra 

 stromy uvoľňujú z povrchu listov do atmosféry biologické častice, ktoré podporujú dažďové a snehové 

zrážky

2. Stromy a lesy sú prirodzené chladiace systémy, priaznivo   ovplyvňujú klímu 

 v 1m³ čerstvého sm dreva je 270 l vody mimo koreňov a asimilačného aparátu 

 stromy využívajú slnečnú energiu pre transpiráciu, vyparovanie vody z lesných porastov a z pôdy je 

poháňané slnečnou energiou              tieto procesy ochladzujú zemský povrch

 zalesnené plochy môžu byť až o 20°C chladnejšie než otvorené miesta a poľnohospodárske plochy

 chladiaci výkon 1 stromu = množstvo energie na klimatizáciu 2 domácností  

3. Lesy generujú toky vzduchu a vlhkosti

 stromy a lesy  spôsobujú pohyb atmosferických vzdušných prúdov

 rozsiahle lesné plochy so súvislým porastom stromov od pobrežia po vnútrozemie môžu vytvárať  tok 

atmosferickej vlhkosti od oceánov do vnútorných častí kontinentov

 pobrežné lesy priťahujú v procese evapotranspirácie vzdušnú vlhkosť  z oceánov a tak spúšťajú kolobeh 

vody, v ktorom je vlhký vzduch unášaný do suchších vnútrozemských oblastí

Význam zelených lesov   (prof. Pokorný) 



4. Stromy a lesy prispievajú k zásobovaniu podzemných vôd

 stromy a lesné porosty zlepšujíú infiltráciu vody do pôdy

 stromy vytvárajú svojimi koreňmi a pomocou pridruženej pôdnej fauny makropóry v pôde, ktorými se môže voda

prednostne a veľmi rychle pohybovať pôdnym profilom.

 tieň pod stromami a vrstvy opadu napomáhají absorbcii vody, redukují výpar vody z pôdy a podporujú rozvoj
pôdnej fauny

5. Lesy regulujú vodné toky

 lesy pufrujú výkyvy toku pomocou pôdnej infiltrácie a premieňaním povrchovej vody do spodných vôd. 

Doplňovanie zásobární spodných vôd prispieva k udržovaniu bazálneho odtoku (voda pre povrchové toky) a môže 

tiež napájať pramene v nižších polohách svahov.  

 strata lesných porostov vedie k poklesu infiltracie vody, čo má za následok nárast povrchového odtoku a tým
zintenzivnenie erozných procesov a následné zanášanie vodných tokov. Napriek tomu, že odlesnenie môže viesť k 
zníženiu strát vody evapotranspiraciou a teda k navýšení prietokov vody v rieke, dostupnost vody je ménej stabilná. 
Stromy a lesy sú totiž v procesech transpirace, evaporace a infiltrace vody do pôdy zásadným faktorom 
ovplyvňujúcim kolobeh vody v krajine

 lesy zmierňujú dopady záplav  

 lesy spomaľujú pohyb vody a tým prispievajú k jej udržaniu  v krajine 

 lesy produkujú mimoriadne kvalitnú pitnú vodu

Význam zelených lesov   (prof. Pokorný) 



 odumieranie porastov (odlesnenie) vedie k vysychaniu krajiny a poklesu zrážok

 klesá plocha pre zachytávanie horizontálních zrážok, hmly

 strom o ø koruny 6m vyparí za deň 30 l vody 

 povrchová teplota lesa je i v lete  <  ako 30 °C   (v mestách a poľnohosp. pôdach po žatve je > 50 °C )

 korunová vrstva stromu zachytáva 10-40%  zrážok, ktoré sa    odparujú späť do 
atmosféry → znižovanie teploty vzduchu

→ zvyšovanie vlhkosti 

→ zdroj zrážok pre ďalšie oblasti

 lesy zatieňujú pôdu → spomaľujú topenie snehu a postupné doplňovanie  zásob vody 

 stúpa riziko vysušovania krajiny, erózie, záplav a požiarov

Význam zelených lesov   (prof. Pokorný) 



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/


Súčasné paradoxy  ( so súhlasom ochranárov...)



Spiľovanie suchárov v bezzásahovej zóne okolo 

turistických chodníkov  (Bielovodská dolina, 2014)



Súčasné paradoxy (so súhlasom ochranárov...) 



Súčasné paradoxy (so súhlasom ochranárov...) 

 v najprísnejšom stupni ochrany prírody vyrába a

rozsypáva drevná štiepka z dôvodu „obnovy životného

priestoru pre pôvodné druhy flóry a fauny“

(... píše sa v Opatreniach na zníženie rizikových

faktorov ohrozujúcich chránené biotopy a druhy v 4. a

5. stupni ochrany v extraviláne mesta Vysoké Tatry)

 Hlavným škodlivým činiteľom je podľa projektu

„kumulácia mŕtvej drevnej hmoty, ktorá zabraňuje

prirodzenému zmladzovaniu a obnove lesných porastov

vo vysokohorskom prostredí a vytvára rizikový stav z

hľadiska ochrany proti vzniku požiarov“



Príbeh 12-ročného  Mateja Jurčišina, NPR Bielovodská dolina, 2012



2004



2018



2018



2018



2018



Vráťme úctu zeleným lesom, lebo napríklad:

 V roku 1999 organizácia Svetového fondu pre ochranu prírody 
(WWF – World Wildlife Fund ) zaradila Slovensko na 3. miesto     
v Európe hneď za Švajčiarsko a Fínsko z hľadiska ekologicky 
správneho obhospodarovania lesov.

 Slovensko má dnes , na základe nezávislého monitoringu ISPRA 
najhorší zdravotný stav lesov z celého regiónu strednej a vý-
chodnej Európy !!! (Forest Europe , UNECE, FAO 2011).

 V súčasnosti  sme svedkami obmedzovania činností, ktoré udržia-
vali predmet ochrany chránených území v minulosti  v takom 
stave, že príroda na  Slovensku bola  na európske pomery jed-
nou  z najviac zachovalých v EU. 

Za posledné roky sa však výrazným spôsobom zmenil systém 
ochrany a  aj stav chránených územím.  Mnohé krátkozraké 

a nepremyslené obmedzenia   „ v mene ochrany prírody“  spôsobili  
zánik predmetu ochrany nejednej lokality

 V mnohých prípadoch dochádza už teraz dochádza  k  prekročeniu 

prahu únosnosti v ekologickej stabilite krajiny (vznik rozsiahlych 

erózií, zosuvov, narušenie vodného režimu ...)



Podľa Ústavy SR (čl.44) má každý právo:

 na priaznivé životné prostredie

 každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie

a kultúrne dedičstvo

 nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani

poškodzovať životné prostredie a prírodné zdroje...

 Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, ekologickú

rovnováhu, zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne

rastúcich druhov a voľne žijúcich živočíchov

...   ☺



Nové hrozby pre lesy

Lykožrút bukový (Taphrycorus bicolor)

Háďatko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus) 

Fúzač čínsky, ázijský   (Anoplophora chinensis,

A. glabripennis)

Tracheomykózne odumieranie jaseňov (Hymenoscyphus

pseudoalbidus - anam. Chalara fraxinea)

Katarína Beňovská, MPRV SR, Odbor rastlinnej výroby 

Ing. Kristína Darnadyová, ÚKSÚP Košice



Lykožrút bukový    (Taphrorychus bicolor )

Foto :Ing. Juraj Galko

Požerok tohto hojného druhu podkôrnika je hviezdicovitý. Pri silnom napadnutí sa 

požerky spájajú a vytvárajú súvislé poškodenie vnútornej strany kôry. Osídľuje najmä 

kmene. Kôra sa drobí, odlupuje a rozpadáva sa. Vyhovuje mu čerstvo odumreté 

drevo ale môže napadnúť aj živé, silne poškodené alebo hynúce stromy oslabené 

napríklad podpňovkou alebo drevokaznými hubami. V prípade napadnutia živého 

stromu je na kôre kmeňa viditeľné mokvanie. Lykožrút bukový má v roku 2 generá-

cie. Jedna lieta na jar od apríla do júna podľa počasia, druhá lieta od augusta do 

septembra.



Lykožrút bukový

Foto :Ing. Juraj Galko



Čiašočka jaseňová Hymenoscyphus pseudoalbidus
(ana. Chalara fraxinea)             Zdroj obrázkov: INTERNET, ÚKSÚP



Drvinárik čierny (Xylosandrus germanus) – nový technický 

škodca na Slovensku



IMELOVEC (ing. Juraj Galko)

Imelovec európsky 

(Loranthus europaeus)

o Opadáva

o Plody žlté, lepkavé

o Hostiteľ: dub, gaštan jedlý, menej 

iné listnáče



Cieľavedomá likvidácia lesných 

ekosystémov  je  neodpustiteľnou 

chybou celej spoločnosti ...



Čím skôr sa poučíme z chýb, 

tým budú menšie škody

na prírode.

Neobjavujme hodnotu vecí až 

po ich strate !!! 

alebo ... ?



Koniec 

© Ing. Ján Slivinský, ŠL TANAP-u, 2019


