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LESNÁ FYTOKLÍMA ZABEZPE ČUJE EXISTENCIU  

A ROZVOJ BIOSFÉRY 

Pavol Plesník 

 

1. Úvod a metodika 

K tomuto významnému poznatku, ako zachovať biosféru pred ničivým 

účinkom človeka, ma doviedla sústavná a tvrdá, takmer šesťdesiatročná práca na 

výskume hornej hranice lesa, ktorej sa venujem od roku 1962. Skúmanie javov 

a procesov, ich zákonitostí na hranici lesa a stromu, teda na hranici ich holej 

existencie mi umožnili hlboko vniknúť do tejto existenčnej záležitosti 

organického života na Zemi. Začal som pracovať na probléme hornej hranice 

lesa v Krivánskej Fatre. Dovtedy som o nej nič nevedel, len ma inštinktívne 

priťahovali vysoké pohoria, preto som hneď zakotvil v ich významnom jave 

a zostal som mu verný a teraz môžem prezradiť, že aj životne šťastný, pretože 

horná hranica lesa sa stala mojím koníčkom až doteraz. 

Začal som ako samouk kráčať po neznámom, neraz aj mylnom chodníčku, 

pretože z literatúry som sa dozvedel, že hornú hranicu lesa zapríčiňuje 

nedostatok tepla a krátka vegetačná doba a až dodnes o nej, najmä o detailoch 

jej vzniku, literatúra nič nové neposkytuje, napriek tomu, že ide o základnú 

vegetačnú a krajinnú, možno povedať až geosférickú hranicu, o čom podávam 

presvedčivé dôkazy. 

Metodiku výskumu som musel budovať celkom od nuly. Spočiatku som 

uveril nesprávnemu, aj keď logicky zdanlivo pochopiteľnému javu o vzniku 

hornej hranice lesa. Podľa neho lesný porast zhoršením životných podmienok sa 

začína rozpadávať tak, že slabšie jedince z neho vypadnú, aby prežili najsilnejšie 

indivíduá. Keď som tento názor konfrontoval s javmi v teréne, zistil som, že ide 

o nesprávny názor. Prestal som veriť aj odborným kapacitám, že majú vo 

všetkom pravdu, čo odporúčam každému výskumnému pracovníkovi aj teraz. 
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Zhoršením životných podmienok stromu les znižuje výškový rast jedincov, ale 

zostáva zapojený, nerozpadáva sa. Zistil som to nielen v smere nahor pri 

ubúdaní tepla na hornej hranici lesa, ale aj pri zhoršení iných, napr. pôdnych 

podmienok. Splytčením pôdnej pokrývky alebo vyšším zastúpením skeletu rast 

stromu sa do výšky zmenšuje, ale stromový porast zostáva zapojený. Opieram sa 

aj o ďalšie javy a procesy ako dôkazy tohto všeobecne platného prírodného, 

zákonitého javu, o čom som sa v rôznych cudzích územiach presvedčil, ako 

uvediem ďalej. Na základe pozorovania a analýzy javov a procesov v teréne, 

v krajine, ktorá predstavuje naše jedinečné laboratórium, som musel len 

postupne, krátkymi krôčikmi napredovať v budovaní metodiky výskumu a až vo 

vysokom veku som sa dopracoval k takému významnému problému, akým je 

zachovanie a rozvoj biosféry. Spočiatku, kým som sa nemohol dostať mimo 

nášho územia, bol som nútený ísť do detailov hornej hranice lesa, čo mi 

napokon prospelo, aj keď niektoré poznatky som nezistil na našom území. Až 

ako člen komisie IGU pre geoekológiu som mohol navštíviť rozsiahle cudzie 

pohoria, úplne sa mi odkryli aj niektoré hlboké poznatky o geosfére, ako 

uvediem v článku. 

 

2. Prečo les zhoršením stanovištných podmienok sa nerozpadáva 

a zostáva zapojený 

Tu je skryté tajomstvo matičky prírody. Pri jeho posudzovaní, analýze 

javov som musel siahnuť k prírodným zákonom, čo robím pravidelne pri riešení 

prírodných javov a procesov, pretože prírodné zákony sú objektívne, 

spravodlivé, vždy hovoria len pravdu. Ak som pri posudzovaní nielen 

prírodných, ale aj spoločenských javov do nich načrel, nikdy som sa nepomýlil. 

To radím každému človeku. 

Vyšiel som zo všeobecného, až triviálneho, poznatku, ktorý pozná aj žiačik, 

že zelená rastlina asimiluje. Už zriedka sa hovorí alebo sa zamlčuje v škole, že 

živá rastlina, akou je aj strom, vyrába asimiláciou produkty, ktorými dotuje 
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ďalší svoj rozvoj v nasledujúcej sezóne, teda rast, reprodukciu semenami či 

plodmi. Dokonca je schopná premieňať asimiláty na energiu, ktorá jej pomáha 

prekonávať nepriaznivé zimné podmienky, reparovať poškodené pletivá 

(Tranquillini 1979) a zabezpečovať ďalšie životné úkony. 

Ktorá zložka biosféry je pre jej existenciu a rozvoj najdôležitejšia, až 

rozhodujúca? 

Je ňou tropický les. Predstavuje najstabilnejšiu krajinnú biosférickú zložku. 

Dostatok tepla a vlahy po celý rok (recykláciou je schopný získať z porastu až 

do 50 % vlahy, Ozenda 1982) a malé teplotné výkyvy jej zabezpečujú neustálu 

obnovu. Zrážok padá aspoň 2 000 mm ročne, teplotná amplitúda, teda rozdiel 

najteplejšieho a najchladnejšieho mesiaca, sa pohybuje len okolo 2 °C 

(v Podunajskej nížine, našej najväčšej teplotne najpriaznivejšej oblasti, dosahuje 

až slabo presahuje 21 °C, Podnebí ČSSR, 1960). Stromy sú mohutné, husto 

zapojené a ak nejaký jedinec starobou či inou príčinou odumrie, hneď ho 

nahradia iné. Výška stromov dosahuje, prípadne aj presahuje 60 – 70 m. Veľmi 

dobré životné podmienky vyhovujú mnohým druhom stromov, preto druhové 

bohatstvo tropického dažďového lesa je neobyčajne veľké (na 1 ha možno 

napočítať až 40 druhov drevín (Aljechin 1950), takže zriedka rastú dva druhy 

stromov vedľa seba), konkurencia je veľká, a to všetko, ako aj ďalšie podmienky 

zvyšujú stabilitu lesa. 

Následkom veľkého druhového bohatstva a veľmi dobrých životných 

podmienok dažďový tropický les vypĺňa aj priestory pod mohutnými stromami 

nižšími drevinnými zložkami, takže možno v ňom rozlíšiť štyri až päť 

stromových poschodí. Kôra stromov je olepená mnohými druhmi epifytov, ktoré 

asimilujú, takže les tu predstavuje mohutné, vysoké teleso, plné zelene, 

asimilujúce po celý rok a najlepšie zabezpečuje regeneráciu vzduchu na súši. 
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3. Rastové podmienky 

Rastové podmienky vo vlhkých trópoch sa v porovnaní s podmienkami 

u nás len slabo menia s rastúcou nadmorskou výškou, čo v kombinácii s veľkým 

druhovým bohatstvom drevín vytvára celistvé, jednoliate lesné teleso, ktoré sa 

výškovo nediferencuje a nevytvára vegetačné stupne, tak zákonité a výrazné 

v našich podmienkach. Až vo veľkých, najmä vrcholových klimatických 

podmienkach zhoršené životné pomery vyraďujú mnohé teplotne a vlhkostne 

citlivejšie lesné dreviny, takže tropický les sa tu už sčasti druhovo, ako aj 

vizuálne diferencuje. V najhornejšej časti tropického lesa na Kilimandžáre 

dominujú najmä erikoidné dreviny Erica a Phillipsia. Na prechode lesnej 

vertikálnej zóny do bezlesnej nad hornou hranicou lesa studený vzduch 

z bezlesia steká do najhornejšej časti lesnej zóny, kde naráža na teplejší a ešte 

dosť vlhký vzduch tropického lesa. Vodné pary sa zrážajú a vytvárajú hmlu so 

svojráznymi znakmi. Vzniká všeobecne rozšírený hmlový les (Troll 1966), 

pretože hmly sa vyznačujú značnou trvanlivosťou. Zahmlené ovzdušie 

podporuje výskyt bezcievnych stielkatých rastlín druhu Usnea, husto 

povrázkovito visiacich z konárov, čo je najočividnejší znak hmlového lesa. 

Prirodzená potenciálna hranica lesa na Kilimandžáre dosahuje asi 3 500 m n. m., 

podobne ako v iných tropických vysokých pohoriach. O tom, či ju spôsobuje 

nedostatok tepla alebo vlahy až doteraz prebiehajú diskusie. Podľa môjho 

názoru ide viac o nedostatok vlahy, pretože sem siahajú horné polohy 

oblačnosti. Nasvedčuje tomu aj veľmi rýchle ubúdanie vlhkosti s nadmorskou 

výškou. Kým v horných polohách lesnej zóny padá aj vyše 2 000 mm zrážok 

ročne, v oblasti sedla málo nad chatou Horombo na Kilimandžáre asi v 4 500 m 

n. m. ročný úhrn zrážok je len asi 150 mm. Krovinná vegetácia s hojným 

zastúpením erikoidných druhov je až extrémne xerofilná. Treba však brať do 

úvahy aj nedostatok tepla, pretože horná hranica lesa nekulminuje vo vlhkých 

trópoch, ale v ich susedstve s dlhším slnečným svitom, ale ešte s dostatočnou 
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vlhkosťou vzduchu. Podľa Trolla (1966) najväčších výšok, takmer 5 000 m n. 

m. dosahujú krovinné až nízkostromovité drevinné porasty Polylepis v Andách. 

Nepatrné teplotné ročné amplitúdy vo vlhkých trópoch, vrátane nedostatku 

sezónnej diferenciácie roka, najmä chýbanie zimného obdobia, ktoré u nás tak 

výrazne prerušuje rozvoj jedinca, rastliny prechádzajú nepretržitými procesmi 

od vzniku jedinca, cez jeho vývojové štádiá mladosti, zrelosti až do jeho staroby 

a zániku. Jednotlivé druhy zabezpečujú svoju existenciu v podstatnej miere 

vegetatívnym rozmnožovaním, takže možno tu konštatovať ich nerušený, trvalý 

rozvoj u nás nevídanými formami. Bylinná vegetácia nad krovinným stupňom, 

napr. na Kilimandžáre, je početne ako aj druhovo skromná, takže jedince sa 

môžu rozťahovať v konkurenčne slabom prostredí. Stretávali sme tu jedince 

druhov, ktoré sme označili ako „kráčajúce“, pretože menili svoje miesto vzniku. 

Jedince vyháňali dlhé šľahúne, ktoré sa na konci zakorenili, tie vyháňali 

šľahúňovité výrastky iným smerom a na iné miesta, staršie výhonky zostarli až 

zanikli, neskôr bez stopy na mieste, kde sa uchytili. Neraz sme stretali rastové 

formy, ako keby sa z jednotnej pôvodnej plochy roztekali. Naznačovali to 

oblúkovito zahnuté husto rozkonárené jedince, ktoré sa na vonkajšom okraji 

zakoreňovali ako drobné, jemné výhonky, ako pokračovanie starších, hrubších 

a až odumretých, smerujúcich k pôvodnej, už holej ploche, kde sa rastlina 

uchytila. Nad pásom uvedenej roztrúsenej bylinnej vegetácie nastupuje 

vysokohorská pustina (teda nie púšť, ako sa niekedy mylne pomenúva) bez 

vegetácie. Jej holé plochy (obr. 1) sú pokryté drobnými, 10 – 15 cm  širokými 

polygonálnymi útvarmi (teda nie pôdami, ako sa bežne označujú), ktoré 

vznikajú plytkým nočným mrznutím. Ide o obdobné javy, aké stretávame 

vysoko nad hornou hranicou lesa miernych šírok. V East Ranges v kanadských 

Skalnatých vrchoch sme videli až 2 m široké kamenné polygóny, ktoré vznikli 

hlbokým premŕzaním povrchu. Ako reliktné javy sa vyskytujú aj v Tatrách 

(napr. v Lúčnom sedle a inde) ako pozostatok z ľadovej doby, sú však už slabo 

badateľné. 
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Obr. 1 Polygonálne útvary na Kilimandžáre 

 

 

4. Girlandové pôdy 

V oblasti hornej hranici lesa na Kilimandžáre sme našli zaujímavé javy, 

veľmi podobné girlandovým útvarom v Tatrách, kde vznikajú zamŕzaním a 

rozmŕzaním za spoluúčasti   silného   vetra   a soliflukcie    (obr. 2).   Vyznačujú  

sa  holými útvarmi, pokrytými terasovito ležiacimi, asi 30 – 50 cm širokými 

rovinnými plôškami, obrúbenými bylinnou, najmä trávnou vegetáciou. Skelet sa 

dostal na povrch girlandových plôch tlakom ihlicového ľadu z pôdneho  profilu.  

 

 
  Obr. 2 Girlandové „pôdy“ v Kopskom sedle v Tatrách 
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Na Kilimandžáre predsa nemôžu vznikať takéto útvary mrazom. Za desať minút 

som záhadu vyriešil. Porovnal som začiatočný, samostatný trs trávy (obr. 3) so 

staršími (obr. 4). Väčšie a staršie trsy trávy mali mladú, čerstvú trávu na okraji 

trsu, uprostred neho trávne steblá síce žili, ale sa už začali  zrieďovať. Odumierali 

 

 
Obr. 3 Mladý trs trávy bez plešiny na Kilimandžáre asi 
v 3 600 m n. m. 

 

 
Obr. 4 Staršie trsy trávy s plešinou v strede trsu po 
odumretí stebiel (vekom). Kilimandžáro 

 

vekom. Na ďalších, ešte starších trávnych trsoch už bola tráva odumretá a stred 

trsov začínal byť holý, ale bez skeletu na povrchu. Takéto 30 – 40 cm široké  

plôšky  s holým  stredom a okrajovou  mladou  trávnou  obrubou, veľmi na oko 

podobné girlandovým vysokohorským útvarom u  nás, som tu bežne nachádzal. 
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Vznikali biologickými procesmi a s girlandovými útvarmi, okrem výzoru, 

nemali nič spoločné. 

Dažďový tropický les je pilierom biosféry a mal by ním aj zostať ako 

najstabilnejší jej element. Žiaľ, človek ho tak nehodnotí a poškodzuje ho, nie 

vždy vedome, a vedie biosféru do záhuby. Už prerieďovanie dažďového 

tropického lesa privádza doň viac svetla, tepla, znižuje recykláciu jeho vlhkosti, 

na ktorej je existenčne závislý. Ešte hrozivejšie sa uplatňuje jeho odstránenie 

a premena na poľnohospodárske využitie, ale aj ťažba dreva chamtivcov, 

idúcich bezohľadne za peniazmi a, žiaľ, darí sa im to. Nech je to mementom pre 

celé ľudstvo, že honba za peniazmi, najmä teraz, je bezohľadná a vháňa ľudskú 

populáciu do záhuby. Možno len dúfať, že ľudské pokolenie si toto 

nebezpečenstvo uvedomí skôr, ako bude neskoro. 

Dažďový tropický les sa tiahne asi desať šírkových stupňov na sever a juh 

od rovníka. V súvislosti s presunom zenitálneho slnka a s rastúcou 

vzdialenosťou od rovníka celkovo ubúda zrážok a ročné obdobia sa diferencujú 

na dažďové a bezdažďové. Dažďové doby sa skracujú, úhrn zrážok sa zmenšuje, 

až prechádza do dlhej suchej doby bez zrážok a krátkej dažďovej doby. 

V suchom a horúcom období podmienky pre rozvoj lesnej vegetácie sa natoľko 

bioklimaticky zhoršujú, že stromové porasty prechádzajú až do nízkych, len 

niekoľko decimetrov vysokých drevín. Tento jav sme sčasti mohli sledovať 

v oblasti Serengeti v Tanzánii, ale aj na okraji Sahary. Nízkokrovinné dreviny 

prechádzajú postupne až do polopúšťových a púšťových zón. Pritom na pôdne 

vyhovujúcich plochách zostávajú zapojené. Kam teda umiestniť bioklimatickú 

zónu saván s nízkymi, slnečníkovito formovanými stromami a ich skupinami, 

ktoré sa striedajú s trávnymi porastmi? Nemajú priestor pre prirodzenú 

existenciu. Aj významní geoekológovia, ako napr. Ellenberg (1963, 1966) 

a ďalší tvrdia, že kde môže rásť jeden strom, ešte lepšie môže prosperovať ich 

skupina alebo les. Autori tohto názoru však sa nezmieňujú o bioklimatickej zóne 

saván, ktorá až doteraz figuruje ako vegetačná zóna jej základnej diferenciácie 
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na Zemi. Obdobnú myšlienku, avšak v súvislosti s hornou hranicou lesa 

a stromu dávno vyslovil Brockmann-Jerosch (1919). Na základe uvedených 

argumentov ako aj stanovištných pomerov saván, najmä klasických v Afrike, na 

ich zložení, ich rastových foriem, ako aj svojich ďalších pozorovaní tvrdím, že 

bioklimatická zóna saván, teda klimaticky podmienená základná vegetačná zóna 

neexistuje. 

Nedotknuteľnosť dažďového tropického lesa je teda všeľudskou, a tým aj 

našou prioritou. Ale aj nerozumné, chamtivé hospodárenie našej lesnej 

pokrývky je z hľadiska zachovania a rozvoja biosféry a života na Zemi dôležité 

a malo by byť v plnom súlade so zachovaním lesných zón na celej Zemi 

v súlade, ich spoločným poslaním. Prenesme sa teda na naše územie. 

Rozsahom lesnej pokrývky patríme, chvalabohu, k najzalesnenejšej krajine 

strednej a južnej Európy. Je to poklad, ktorý najmä v budúcnosti, ale už aj teraz 

naberá na hospodárskom a spoločenskom význame. Musíme s ním racionálne 

hospodáriť, pretože súčasná naša krajina predstavuje, hoci na nerasty a energiu 

chudobná, naše najväčšie a takmer jediné bohatstvo aspoň európskeho významu, 

čo ma ako príslušníka rodnej slovenskej hrudy napĺňa radosťou a potrebným 

sebavedomím. 

 

5. Záver          

Nielen starostlivosť o lesnú pokrývku, ale aj tvorba odlesnenej krajiny prezrádza 

naše stanovisko k tak závažnej otázke, ako je zachovanie a rozvoj biosféry. 

Treba odsúdiť neracionálne, až škodlivé využívanie krajiny, o čom máme najmä 

z minulosti veľa dôkazov, pretože zásahy do krajiny sa diali bez odbornej 

analýzy, len tak odhadom laika, bez ohľadu na to, čo zásah do krajiny vyvolá. 

Takmer mesačná krajina v okolí magnezitky Hnúšťa-Likier (obr. 5), jedovatými 

emisiami hlinikárne otrávená krajina v Žiarskej kotline a mnohé iné hovoria 

jasnou rečou. Dotkneme sa veľmi stručne zničenej krajiny v oblasti Žiaru nad 

Hronom. Zbytočne som upozorňoval nadriadené orgány, že umiestnenie objektu  
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Obr. 5 Takmer mesačná krajiny následkom spadu 
emisií v okolí magnezitky Hnúšťa-Likier 

 

s toxickým spadom v kotline (obr. 6), ktorá je na Slovensku vari najmenej 

vetraná, je veľmi nebezpečné. Neodborné politické hľadiská presadili svoj 

zámer. Škodlivosť toxických emisií sa najskôr prejavili na stromoch v okolí 

podniku  tak výrazne,  že  zanedlho  trčali  ako  kostry.  Od  základu  sa  zmenilo  

 

 
Obr. 6 Vchod do Žiarskej kotliny medzi 
Kremnickými (vľavo) a Štiavnickými vrchmi 
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druhové zloženie bylinnej vegetácie, pôda bola otrávená  a pokrývala ju druhovo 

ochudobnená, zmenená vegetačná pokrývka. Politická nadvláda sa zobudila až 

potom, keď sa zvýšila chorobnosť, najmä karcinózne ochorenia obyvateľstva. 

Dodatočná reparácia na obmedzenie toxického spadu si vyžiadala vysoké 

finančné náklady, za čo žiaden politický orgán neniesol zodpovednosť. 

Z mnohých nástrah na Slovensku vyberiem aspoň jednu, ktorá sa ukazuje 

ako reálna z hľadiska politických názorov a pritom je veľmi nebezpečná aj pre 

biosféru. Ide o budovanie nových športových areálov vo Vysokých Tatrách. 

Bola urobená napred akási zonácia územia, jeho rozdelenie na zóny 

činnosti človeka, aby pohorie mohlo byť racionálnejšie, hospodársky lepšie 

využité. Už tento základný krok, teda vytvorenie zón činnosti človeka bez 

bezpodmienečne potrebnej krajinnej analýzy zaváňa neodborným prístupom, 

hazardérstvom a napriek tomu sa stretol s priaznivým ohlasom aj nadriadených 

orgánov. Bol vyslovený názor, že Vysoké Tatry (obr. 7) ako atraktívne územie 

je veľmi vhodné pre športové činnosti, najmä pre lyžovanie, a preto je potrebné 

rozšíriť a vytvoriť  nové  zjazdovky  o viac desiatok kilometrov.  Až ma pri srdci  

 

 
Obr. 7 Atraktívny glaciálny reliéf Vysokých Tatier. 
Ľadovcový amfiteáter Veľkej Studenej doliny 
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pichla táto informácia v dennej tlači. Hneď prezradím dôvod tohto až 

skľučujúceho pocitu. 

Zase vyjdeme z celkom primitívneho poznania, že zelená rastlina, teda aj 

živý strom asimiluje. Z vyrobených asimilátov dotuje ďalšie životné potreby, 

vrátane reprodukcie, teda zabezpečovania svojho dorastu. Výrobu asimilátov 

obmedzujú až likvidujú stresové činitele v lete, najmä pri vpáde studeného 

vzduchu z vyššie ležiaceho bezlesia nad hornou hranicou lesa, ako aj silným 

studeným vetrom a ďalšími faktormi. Nedostatkom asimilátov trpí najmä 

obnova lesného porastu, pretože strom nemá z čoho tvoriť a donášať semeno, 

takže stromová vegetácia po odumretí zmizne. Tento proces som sledoval po 

viac desaťročí na Martinských holiach, kde bolo zriadených viacero lyžiarskych 

zariadení a rozsiahlych zjazdoviek. Tým sa otvoril prístup vetra a studeného 

vzduchu v lete z vyššie ležiaceho bezlesia. Stromy najmä na okrajoch 

zjazdoviek usychali a v starom smrekovom poraste nenájdete jediný mladý 

smrečok. Dospelý les odumrie a neobnoví sa, takže na turčianskej strane 

v najvyšších polohách tu budú skutočné hole, nielen podľa názvu. 

A tento osud čaká aj Vysoké Tatry, ak sa bezohľadným chamtivcom podarí 

presadiť ziskuchtivé zámery. Tento nebezpečný ústup lesa vo Vysokých Tatrách 

bude prebiehať rýchlejšie ako v iných našich pohoriach pre osobitosť 

tatranského regiónu. 

Leto vo Vysokých Tatrách je teplejšie a suchšie ako v ostatných našich 

pohoriach. Následkom toho horná hranica lesa tu vystupuje vyššie (smrek 

s limbou na Patrii kulminuje v 1 711 m n. m.), v porovnaní s Krivánskou Fatrou, 

len asi 70 km vzdialenou, až o 250 m vyššie a dokazujú to aj údaje klimatických 

staníc. Vysoké skalné štíty, nezalesnený hlavný hrebeň Tatier a ďalšie veľké 

skalné telesá sa v lete pri dlhšom dni zohrievajú rýchlejšie ako v našich 

prevládajúcich zalesnených nižších pohoriach, kde aj degradačné procesy 

prebiehajú pod vegetačnou pokrývkou pomalšie. Tento proces je ešte 

viditeľnejší v Alpách, ktoré sú oveľa vyššie ako naše Tatry. Podobne v Alpách, 
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ako aj v Západných Karpatoch pozorujeme vnútrohorskú zonálnosť. 

V okrajových častiach obidvoch pohorí horná hranica lesa prebieha nižšie 

a lesná pokrývka sa diferencuje do vegetačných stupňov. Od okraja pohoria 

smerom do jeho vnútra sa menia celé vertikálne štruktúry a stupňovitosť lesných 

spoločenstiev sa stráca, u nás vo Vysokých Tatrách tento proces javia smrečiny 

s limbou. V Alpách následkom ich väčšej výšky v centrálnej časti pohoria sú aj 

smrečiny nahradené kontinentálnejšími smrekovcami a limbami od dna dolín až 

po hornú hranicu lesa. Tento proces náhrady mezofilných drevín na okraji 

pohoria kontinentálnymi drevinami v strede pohoria sa odohráva v rozpätí 

niekoľkých desiatok kilometrov. Avšak obdobné zmeny lesnej pokrývky od 

mezofilných lesov západnej Európy až do kontinentálne vystrojených 

stromových porastov v Sibíri prebiehajú v dĺžke niekoľkých tisícov kilometrov. 

To pravdepodobne viedlo k mylnému názoru, že ide o vplyv kontinentality 

v Alpách, kde aj svetové geoekologické kapacity hovoria o centrách   

kontinentality  (Ozenda  1985).  S týmto   názorom   nesúhlasím,   pretože 

s rastúcou nadmorskou výškou amplitúda ročných teplôt, čo je základným 

znakom kontinentality, klesá, takže najmenšou kontinentalitou na Slovensku sa 

vyznačuje Lomnický štít. 

Výroba asimilátov závisí aj od plynulosti fotosyntézy. V zapojenej skupine 

smrečkov prebieha plynule, konáre smrečkov a ich koruna sú takmer normálne 

(obr. 8a) na rozdiel od smrečka na okraj hole (obr. 8b), kde nesiaha ani nad 

úroveň kosodreviny, pretože vpády vzduchu z bezlesia nad hornou hranicou lesa 

znižujú až prerušujú výrobu asimilátov.  

Celkom na záver chcem zdôrazniť, že ústupom lesnej pokrývky, 

spôsobeným športovou či inou aktivitou, sa Vysoké Tatry zmenia na hŕbu skál, 

pretože rozšírením a zväčšením zjazdoviek sa otvárajú brány pre stresovo 

pôsobiace činitele vysokohorského bezlesia, dokonca ak sa chamtivcom podarí 

predĺžiť súvislú zjazdovku od Lomnického sedla cez Skalnaté pleso až do 

Tatranskej   Lomnice  v zmysle   informácie  v dennej   tlači.    Zánikom   lesnej  
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Obr. 8a Smrečok v zapojenej skupine, ktorá 
zabezpečuje plynulosť asimilácie a chráni lesnú 
fytoklímu, čo sa odráža aj na habitate smrečka 
uprostred smrekovej skupiny 

 

 
Obr. 8b Smrečok pri okraji hole trpí najmä v lete 
nepriaznivými účinkami bezlesia nad lesnou hranicou. 
Vytvára krovinnú formu, nesiahajúcu nad úroveň 
kosodreviny. Veľký Choč asi v 1 550 m n. m. 

 

pokrývky Vysokých Tatier stratíme svoju, ako aj svetovú krajinnú perlu len 

ľahostajnosťou a ústupom podnikavcom, ktorí majú veľa peňazí a chcú mať ešte 

viac. Verím, že zvíťazí zdravý rozum a som ochotný urobiť všetko pre tento 
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cieľ. Vysoké Tatry len nechajte na pokoji, ony sa budú o seba starať najlepšie. 

Bol by národný zločin zarábať eurá na úkor Tatier. Som optimista. 
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