




1.     Opis územia A zóny CHKO Horná Orava a jej ochranných pásiem

2.     Zmeny zdravotného stavu lesov v CHKO Horná Orava do roku 2000

3. Zdravotný stav lesa v ochrannom pásme A zóny 

CHKO Horná Orava - bývalá NPR Babia Hora, Pilsko 

a ochranné opatrenia

- zdravotný stav A zóny Babia Hora

- zdravotný stav A zóny Pilsko

4.     Záver



- CHKO Horná Orava vyhlásená v roku 1979 vyhláškou MK SR č.110/1979

- rozdelenie na 4 podoblasti – ekvivalent dnes používaného 

termínu „zóna”

- zákon č.287/1994 Z.z. Zrušil podoblasti CHKO a zaviedol MCHÚ

a 5 stupňov územnej ochrany 

- CHKO – druhý stupeň územnej ochrany 

- Národný park – tretí stupeň územnej ochrany 

- Chránený areál – štvrtý stupeň územnej ochrany 

- PR – piaty stupeň územnej ochrany 



Vyhláška MŽP č. 420/2003 Z.z., ktorou sa ustanovuje územie 

CHKO Horná Orava a jej zóny.

Výmera CHKO 58.738ha 

(o 16,5% menej 

oproti pôvodnej výmere)

C – zóna  14.793,20 ha (25,1 %)

D – zóna  39.325,50 ha (67,0 %)

B – zóna  3.355,60 ha (5,7 %)

A – zóna  1.263 ha (2,2 %)



LESY SR, š.p. – Odštepný závod Námestovo

obhospodaruje lesný fond na území CHKO o výmere 18.067,60ha

C – zóna  10.872,55 ha (60,2 %)

D – zóna  5.448,90 ha (30,2 %)

B – zóna  935,50 ha (5,1 %)

A – zóna  811,75 ha (4,5 %)
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12.618 ha A,B,C zóny predstavuje 

65 % obhospodarovanej výmery





Druhá polovica 80-tych a začiatok 90-tych rokov 

- prvé výrazné zmeny v zdravotnom stave smrečín na Hornej Orave      

Príčiny: - dlhodobé pôsobenie imisií

- podpňovka 

Preventívne - diferencované obhospodarovanie

opatrenia: podľa stupňa poškodenia

- zmena zásad obhospodarovania podľa novej 

metodiky (Paulenka a kolektív 1989)

- prekategorizovanie lesov hospodárskych na lesy 

osobitného určenia

Ozdravné

opatrenia: - letecké vápnenie a hnojenie lesných pôd



PohPohľľad na ad na úúzemie Pozemie Poľľska z Babej Hory, r.1994ska z Babej Hory, r.1994

Pohľad na 
územie Poľska 
z Babej Hory, 
r.1994



PohPohľľad na ad na úúzemie Slovenska z Babej Hory, r.1994zemie Slovenska z Babej Hory, r.1994

Pohľad na 
územie 
Slovenska      
z Babej Hory, 
r.1994



Situácia 

s podkôrnikmi 

sa zhoršovala..       
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A zóna - 1.263 ha

História území:       - bývalá NPR Babia hora  (503,94ha)

- bývalá ŠPR Pilsko (706,89ha)



Záznam 28.12.1988

„Sledovanie zdravotného stavu a drevinovej štruktúry ŠPR Babia Hora“

Uvádza sa:

„Syndróm chradnutia a odumierania lesov sa v ŠPR Babia Hora začal 

prejavovať od roku 1986. Poškodenie ŠPR Babia Hora je 

najmarkantnejšie v SZ časti Malej Babej Hory, kde počet uhynutých 

jedincov predstavuje cca 20%. V uvedenej lokalite nejde o štadiálny 

rozpad vo fáze obnovy prírodného lesa. Prirodzená obnova 

nenastala.“ – poškodenie sa pripisovalo imisiám.



12.7.1993 

Stanovisko CHKO Horná Orava k žiadosti LZ Námestovo o asanáciu 
lykožrútom napadnutej drevnej hmoty v ŠPR.

Uvádza sa:

„Uvedomujeme si kalamitnú situáciu i nepriaznivé dôsledky gradácie hmyzích 

škodcov v lesoch severného Slovenska. Z toho hľadiska plne chápeme obavy 

lesnej prevádzky o stabilitu a zdravotný stav porastov v ŠPR Babia Hora 

a úprimne nás teší záujem pracovníkov LZ Námestovo o zabezpečovanie 

ochrany drevinovej zložky rezervácie“.

Doporučenie:    „Ponechať lesné porasty na samovývoj  

s uplatnením biologickej ochrany a prirodzených 

homeostatických mechanizmov“.



24.-25.5.1995 

- odborná komisia „Babia Hora“ zvolaná za účelom posúdenia zdravotného 

stavu lesných porastov v NPR Babia Hora, najmä s ohľadom na avizované

zvýšenie početnosti podkôrneho hmyzu

- 19 účastníkov pri zastúpení LVÚ LOS, SAŽP, Nadácia Global Releaf, ObÚ ŽP, 

Lesy, Babiohorsky park národowy

Opatrenia:    

„Navrhnuté opatrenia na monitorovanie a elimináciu podkôrneho hmyzu a prvýkrát 

bolo povolené umiestniť v rezervácii do existujúcich ohnísk feromonové lapače.

Kladenie lapákov na území rezervácie sa nepripúšťa“.

Komisia „Výskyt podkôrneho hmyzu je zvýšený, avšak

konštatovala: vzhľadom na celkový stav porastov a nadmorskú výšku 

ho nemožno označiť ako kalamitný“.



27.-28.8.1997 

Krajská revízia NPR Babia Hora

Jedným z opatrení bolo:

„Sledovať ohniská s vyznačením suchárov v teréne – trvalý monitoring 

stavu imisne zaťažených porastov podkôrnym hmyzom kombináciou 

lapákov a feromónov v okrajových partiách lesa. 

Pokiaľ dôjde k náhlemu rozšíreniu škodcov zvolať odbornú komisiu, 

v prípade potreby aj každý rok, ktorá stanoví ďalší postup“.



Rok 2002 bol zlomovým obdobím v prístupe ochrany porastov 

v A zóne a jej ochranných pásiem.

6.-7.12.2002 - vietor poškodil porasty v 5. stupni ochrany

- Malá Babia Hora – vznikla sústredená vetrová
kalamita o cca 400 - 500 m3

- žiadosť o zvolanie konania a vydanie rozhodnutia MŽP SR vo veci postupu 
...pri spracovaní vetrovej kalamity

- žiadosť zaslaná 13.1.2003

- Rozhodnutie MŽP vydané 6.6.2003, v ktorom sa uvádza ponechanie drevnej     
...hmoty bez zásahu okrem vypílenia turistického chodníka a monitoringu 
...feromónovými lapačmi aj v A zóne



Komisionálna obhliadka kalamity, 29.5.2003

Komisionálna 
obhliadka 
kalamity, 
29.5.2003



Komisionálna obhliadka kalamity, 29.5.2003

Komisionálna 
obhliadka 
kalamity, 
29.5.2003



Komisionálna obhliadka kalamity, 29.5.2003 
– zakvitnuté vývraty

Komisionálna 
obhliadka 
kalamity, 
29.5.2003 

zakvitnuté
vývraty



Monitoring:

r. 2003 - nepreukázal premnoženie podkôrneho hmyzu

r. 2004 - napadnuté všetky vývraty a zlomy

r. 2005 - podkôrny hmyz napáda stojace stromy

r. 2006 - podkôrny hmyz napáda stojace stromy aj v B zóne

2003

2004

2005

2006



Rok 2004

- vetrová kalamita z 19.11.2004 najviac postihla porasty v k.ú. Oravská Polhora

- kalamita - v A zóne Babia Hora - 2110 m3

- v A zóne Pilsko - 1470 m3 

Rok 2005

- žiadosť na spracovanie kalamity                                        
v A zóne CHKO Horná Orava - Babia Hora a Pilsko

– výnimka nebola povolená



Rok 2006

- zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch - § 28 ods. 3

Projekt na realizáciu opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia podkôrneho 
hmyzu v CHKO a CHVÚ Horná Orava v zóne A – Babia Hora a v zóne A – Pilsko

- inštalácia 1000 drevených hniezdnych búdok pre hmyzožravé vtáctvo

- inštalácia 700 feromónových lapačov v ochranných pásmach A zóny                   
CHKO Horná Orava 

Odchyt: 13 883 524 jedincov lykožrúta smrekového

10 938 430 jedincov lykožrúta lesklého

Stupeň napadnutia: - 24% lapačov slabý

- 33% lapačov stredný

- 43% lapačov silný



Rok 2007

- opatrenia ŠOP sa nerealizovali a situácia v zdravotnom stave sa zhoršovala
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Prehľad
vetrových a hmyzových kalamít
v A zóne CHKO Horná Orava     
Babia Hora  a Pilsko
od r.2002





- predpoklad premnoženia podkôrnikov sa splnil 

- v A zóne CHKO Horná Orava dochádza k poškodzovaniu 

biotopu európskeho významu Horské smrekové lesy (9410)     

v rámci navrhovaného SKUEV 0188 Pilsko a 0189 Babia Hora

- územia ponechané na bezzásahovosť smerujú k ich 

postupnému zániku a tým k porušeniu povinnosti v zmysle 

smernice Rady č.92/43/EHS 

Východiská:

- využiť všetky legislatívne možnosti aby sa zamedzilo likvidácii 

toho, čo generácie lesníkov nielen pestovali, ale aj chránili



Ďakujem za pozornosť.


