
NA�E NOVÉ TATRYNA�E NOVÉ TATRY



HmmHmm... ... 



Toto je na plač...Toto je na plač...



Stromy ako domino...Stromy ako domino...





Katastrofa!!!!!!Katastrofa!!!!!!



Tak tieto hotely boli schované uprostred hustého lesa...Tak tieto hotely boli schované uprostred hustého lesa...



PrePrečo práve Tatry?čo práve Tatry?



!! Nemám slov Nemám slov !!



Cesta uprostred lesa...Cesta uprostred lesa...



Čo doká�e príroda...Čo doká�e príroda...



!! Takto dnes vyzerá TANAPTakto dnes vyzerá TANAP !!



Výbuch atómovej bomby?!Výbuch atómovej bomby?!



Pohľad na Starý Pohľad na Starý SmokovecSmokovec



Ťa�ká technika a motorové píly dnes vládnu                  Ťa�ká technika a motorové píly dnes vládnu                  
vo Vysokých Tatráchvo Vysokých Tatrách



Zostali len holé stráneZostali len holé stráne



Starý Starý SmokovecSmokovec ako ho nepoznáme...ako ho nepoznáme...



Tu skončila jedna z dvoch obetí piatkovej víchrice...Tu skončila jedna z dvoch obetí piatkovej víchrice...



Ďal�í obraz Starého Ďal�í obraz Starého SmokovcaSmokovca



No No commentcomment......



Kedysi tu stál krásny smrekový les. A to bol ten problém. Smrek Kedysi tu stál krásny smrekový les. A to bol ten problém. Smrek nie nie 
je schopný odolávať vetru tak ako napríklad listnaté stromy. Preje schopný odolávať vetru tak ako napríklad listnaté stromy. Preto to 

sa plánuje vysadiť vo Vysokých Tatrách nový zmie�aný les...sa plánuje vysadiť vo Vysokých Tatrách nový zmie�aný les...



Čo sa stalo?Čo sa stalo?

� vietor dosahoval rýchlosť a� 170 km/h 
� miliardové �kody
� vyvrátilo tri milióny kubíkov stromov
� dve obete
� zákaz chodiť do lesov na celom Slovensku
� zákaz ťa�by dreva na celom Slovensku
� niektoré tatranské obce boli dva dni odrezané od sveta
� úplne zničené stromy na ploche 12tisíc hektárov

a ďal�ích 12tisíc hektárov po�kodených stromov



Na tomto území sme pri�li o les!!!!!!Na tomto území sme pri�li o les!!!!!!



Takýto obraz sa nám nenaskytne Takýto obraz sa nám nenaskytne najbli��íchnajbli��ích
30 30 a� a� 50 50 rokovrokov !!!!!!



TentoTento les les jeje uu� minulosťou...� minulosťou...


