Digitálna ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o., www.eurosense.sk, licenčná zmluva č. 0066-03/A
Digitálna ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., www.geodis.sk, licenčná zmluva č. 2003-0047/A

2 pannel
2.
e
12

náučný chodník

Najväčšie ľadovcové pleso v Nízkych Tatrách, ležiace v nadmorskej výške 1 113 m.
Nachádza sa na morénovom návrší severného úpätia Chopku v Demänovskej doline.
Vzniklo zahradením údolia morénou. Napája ho prameň na južnej strane, na severovýchodnej je odtok z plesa upravený. Najväčšia hĺbka plesa je 8 metrov, časť postupne
zarastá vegetáciou.

turistická trasa

Rok vyhlásenia: 1975
Výmera 0,73 ha
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Legenda
Legen
Vážení návštevníci,
vítame vás v Demänovskej doline na náučnom chodníku.
Prechádzate jednou z najkrajších dolín Národného
parku Nízke Tatry. Na náučnom chodníku, ktorý má 12
zastávok, sa budete môcť oboznámiť s množstvom zaujímavostí o tomto území. Prajeme príjemný pobyt v tomto
čarokrásnom prostredí a ďakujeme, že chránite prírodu
Nízkych Tatier.

/ NPP VRBICKÉ PLESO
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/ LESNÉ SPOLOČENSTVÁ
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Rastlinné spoločenstvá, výškovo
aj druhovo diferencované, vytvárajú súvislý živý koberec, ktorý veľmi
účinne zachytáva vodné zrážky,
sneh, hmlu, námrazu. Reguluje
ich odtok, umožňuje rovnomerné
rozmiestnenie vlahy v celom profile
pôdneho horizontu, zabezpečuje
dlhodobo vyrovnaný vodný režim.
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Z Vrbického plesa môžete vidieť hlavn
ý
hrebeň Nízkych Tatier s najvyššími vrcho
lmi
Ďumbier 2 024 m n. m. a Chopok 2
023 m n.m.

10
3

ii sa usídlili
V pobrežnej vegetác
kačice

5
4

Rozsiahle komplexy ihličnatých lesov predstavujú dôležitý ekologický i krajinotvorný
prvok v prírodnom prostredí Demänovskej doliny. Prevládajúcou drevinou je smrek
obyčajný, ktorý v týchto horských polohách v 7. vegetačnom stupni tvorí
prirodzené pásmo smrečín s ojedinele sa vyskytujúcou jarabinou vtáčou
a v blízkosti vodných tokov s vŕbou
rakytou.

Voda je neoddeliteľnou súčasťou krásnej prírody
Nízkych Tatier (Demänovskej doliny)

Správa Národného parku Nízke Tatry
Lazovná 10, Banská Bystrica
tel.: 048/413 08 88 – 89, fax: 048/413 08 20
e-mail: napant@sopsr.sk
www.napant.sk
Správa Národného parku Nízke Tatry – pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311, Liptovský Hrádok
tel.: 044/522 28 75, e-mail: napantlh@sopsr.sk
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Z týchto dôvodov majú lesné spoločenstvá vo vysokohorských polohách nezastupiteľné miesto. Ide
predovšetkým o pramenné oblasti
vodných tokov, ktoré sú v súčasnosti poslednými povrchovými zdrojmi
y
čistej vody.

Chodník je stredne náročný až náročný, celoročný, samoobslužný, peší a lineárny. Jeho dĺžka je 14 kilometrov, prevýšenie 750 metrov a prechod trvá približne
5 – 6 hodín. Náučný chodník je čiastočne
napojený na žltú, červenú a zelenú
turistickú značku.

Náučný chodník Demänovská dolina sa začína za hotelom Grand na konečnej zastávke v rekreačnom stredisku Jasná. Na úvodnom paneli sa oboznámite s trasou NCH
a informáciami o okolitých krásach nízkotatranskej prírody. Miernym stúpaním v preriedenom lese sa po asi 15 minútach dostanete k druhej zastávke. Smerom na juh,
okolo Mikulášskej chaty do doliny Zadná voda nás čaká ďalšia zastávka zameraná
na lesné spoločenstvá. Nachádza sa pri miestom toku Zadná voda. Posledný infopanel
n na žltom turisticky značenom chodníku
č.
č 8619 nás čaká v lokalite Tri vody. Od
tohto
panelu odbočíme doľava na červeto
no
n značkovaný turistický chodník, ktorým
pretraverzujeme
p
až do Širokej doliny, kde
sa
s napojíme na zelenoznačkovaný turistický chodník č. 5426. Na tomto traverze sa
nachádzajú panely 5 – 9. Pri 9 paneli sa
dáme na zelený chodník smerom nadol.
Zelená značka Vás dovedie až na Lúčky.
(panely 10 – 12).

/ PRAMENNÉ OBLASTI – KOLOBEH VODY

Okrem biologických hodnôt sú okolité lesy nenahraditeľné aj z hľadiska
regulácie vodného režimu v krajine.

číslo tabule

hranice NPR
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Neprístupnosť územia a členitý terén umožnili
zachovanie lesných porastov pôvodného až
pralesovitého charakteru, kde jednotlivé fázy
života lesa – obnova, dorastanie, rozpad a
znovunasledujúca obnova prebieha spontánne, prirodzenou cestou.

Horská záchranná služba – tiesňové volanie:18 300
Vydala Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 2015
Autori textov: M. Hančin, Grafika: V. Ihringová

Prirodzený smrekový les
Investícia do Vašej bucúcnosti
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Publikácia bola vydaná v rámci projektu „Propagácia chránených území a druhov Natura 2000“, ktorý je spolufinancovaný z Európského fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Životné prostredie.
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Národný park Nízke Tatry
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/ NATURA 2000 NA ÚZEMÍ NÁRODNÉHO
PARKU NÍZKE TATRY

Územie európskeho významu
– Ďumbierske Tatry – predmetom ochrany sú biotopy európskeho významu (napr. horské
kosné lúky, aktívne vrchoviská, karbonátové skalné sutiny
alpínskeho až montánneho
stupňa...) a druhy európskeho
významu flóry a fauny (napr.
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/ ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL JASNÁ
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Salamandra škvrnitá, foto: M. Hančin
Vretenica severná, foto: M. Hančin
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Chránené vtáčie územie Nízke Tatry – Nízke
Tatry sú jedným z troch najvýznamnejších území
na Slovensku pre hniezdenie 7 kritériových druhov vtákov: orla skalného, tetrova hôľniaka, tetrova hlucháňa, ďatla trojprstého, pôtika kapcavého,
kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho.
Kuvik kapcavý, foto: R. Siklienka
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Priaznivá konfigurácia terénu a vhodné snehové podmienky
boli základom vzniku jedného z najvýznamnejších slovenských lyžiarskych stredísk. Prudký rozvoj masového lyžovania so sebou priniesol aj množstvo sprievodných javov.
V dôsledku budovania nových lyžiarskych tratí, vlekov, ubytovacích zariadení a nevyhnutnej sociálno-technickej vybavenosti sa odlesňujú rozsiahle plochy v závere doliny, čo
má nepriaznivý dopad na ekologickú stabilitu prírodného
prostredia a vodohospodársku bilanciu územia.

Charakterizujú ho životaschopné populácie veľkých šeliem (medveď, vlk, rys),
lesných kurovitých vtákov, dravcov a
sov, ako aj druhov špecificky viazaných
na subalpínske a alpínske pásmo.

Orol skalný
foto: R. Siklienka

Sústava Natura 2000 zahŕňa dva typy území, a to chránené vtáčie územia (special protection areas – SPAs), vymedzované podľa smernice Rady Európskych spoločenstiev
č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch –
Birds Directive) a chránené územia európskeho významu (special areas of conversation
– SACs), vymedzované podľa smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS
o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako
smernica o biotopoch – Habitat Directive). Cieľom,
zmyslom a poslaním sústavy Natura je ochrana reprezentatívnej európskej sústavy chránených území,
v ktorých by mali druhy a biotopy významné z európskeho pohľadu trvale zabezpečenú existenciu.
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Pôvodný
charakter vegetácie sa zachoval prakticky
len na odľahlých, neprístupných alebo inak nevyužiteľných miestach. Na nedotknutých vápencových bralách
Demänovskej doliny sa dodnes udržalo množstvo zaujímavých, vzácnych a chránených druhov, ako horec
Clusiov, plesnivec alpínsky, dryádka osemlupienková,
prvosienka holá, poniklec slovenský... Pre večernicu slovenskú a mach ochyrea tatranská sú Nízke
Tatry dokonca jediným miestom na svete, kde ich
môžeme nájsť!

Vysoká návštevnosť a nezodpovedajúca technická infraštruktúra vedú k znečisteniu prírodného prostredia. Svojou disciplinovanosťou
a dodržiavaním zásad ochrany prírody môže každý návštevník prispieť k zachovaniu
prírodných a krajinársko-estetických hodnôt Nízkych Tatier.
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Členitosť terénu, výškové rozpätie, rozľahlosť a relatívna nedostupnosť niektorých
častí územia, vysoká lesnatosť mali veľký
podiel na zachovaní a prežití inde v Európe už dnes vyhubených druhov živočíchov. Toto územie sa stalo nielen refúgiom vzácnych a ohrozených chránených živočíchov viazaných prevažne
na lesné ekosystémy.
Svišť vrchovský tatranský
Foto: archív Správy NAPANT

/ BANÍCKA ČINNOSŤ
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/ HORNÁ HRANICA LESA

Nachádzame sa v pásme večného boja. V oblasti hornej hranice lesa. V týchto polohách doznievajú smrekové porasty a plynule prechádzajú do pásma kosodreviny.
O ťažkých životných podmienkach stromov stojacich v prvej línii svedčia prelámané
koruny, ich zástavovitý tvar a zakrpatený vzrast.
Horec Clusiov
foto: M. Hančin

Plesnivec alpínsky
foto: M. Hančin

Poniklec slovenský
foto: M. Hančin

Nedoceniteľný je význam lesa
v týchto polohách, okrem tlmenia prudkých náporov horských
búrok reguluje odtok zrážkovej
vody, stabilizuje kamenné morény a sute, chráni pôdu pred
eróziou, znižuje možnosť vzniku
lavín.

Jednoduchými pomôckami a vysokým podielom
ľudskej práce baníci v minulých storočiach ťažili
rudu, ktorú zvážali do úpravní – maší, situovaných v nižších polohách. Banícka činnosť predstavovala po dlhé roky pracovné príležitosti pre
okolité obyvateľstvo a baníci spolu s pastiermi
a drevorubačmi boli pravidelnými sezónnymi
obyvateľmi týchto horských polôch. V súčasnosti už len výsypky a haldy vyťaženej rudy, zasypané vchody do štôlní a miestne názvy svedčia
o tejto činnosti v minulosti.
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/ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

Územie Demänovskej
doliny je nielen komplex
jedinečných prírodných
hodnôt ale aj oblasťou,
na ktorú sa viažu významné udalosti z obdobia protifašistického
národnooslobodzovacieho boja.

V priebehu horotvorných pochodov došlo na
mnohých miestach Nízkych Tatier k vzniku ložísk
nerastných surovín (železnej rudy, zlata, striebra).
Územie európskeho významu – Demänovská slatina
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Vchod do banskej štôlne

Ťažko prechodný terén,
husté lesy a odľahlé prírodné zákutia poskytli
vhodné podmienky pre
vedenie partizánskeho
spôsobu boja. Sídlo
partizánskeho štábu bolo umiestnené v dolinke Krčahovo, kde sú pôvodné zemľanky
v súčasnosti zrekonštruované a prístupné verejnosti.

/ PASTIERSTVO A SALAŠNÍCTVO

Hole a horské poľany nad hornou hranicou lesa ešte pred pár desiatkami rokov boli
intenzívne využívané pre chov oviec a dobytka. Drevené salaše predstavovali miesta
koncentrácie pastierskej činnosti.
Rozširovanie pastvy,
vysoké počty oviec a
dobytka v priebehu
dlhých desaťročí trvalo poznačili ráz doliny
násilným znižovaním
hornej hranice lesa,
vznikom horských lúk
a poľán.
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/ RIEČNO-ĽADOVCOVÁ PLOŠINA – LÚČKY

Nachádza sa v priestore vzájomného kontaktu dvoch typov geologického podložia –
dvoch typov reliéfu. Posledné výbežky čelných morén štvrtohorných ľadovcov z Lukovského kotla a Širokej doliny, zložených zo žulových okruhliakov, suti a balvanov, vyplnili
kotlinu Lúčky.
Mohutné prívaly vôd z topiacich sa ľadovcov v dávnych dobách svojou eróznou činnosťou postupne vytvorili jej dnešný vzhľad. Po tektonických puklinách a zlomoch prenikli
vodné toky do vápencovo-dolomitického podložia, kde neustále modelujú podzemné
priestory čarovného sveta jaskýň.

Kvalitatívne nové ciele
v obhospodarovaní lesov a rozvoj cestovného ruchu zaznamenali
obmedzenie pastierskej činnosti aj v tejto
oblasti.

Tradičné pasenie oviec
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