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Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky

➣ dátum vzniku: 1. júl 2000
➣ zriaďovateľ: MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
➣ forma: štátna rozpočtová organizácia
➣ sídlo: Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica
➣ územná pôsobnosť: celoslovenská
➣ predmet činnosti: výkon ochrany prírody a krajiny v nasledujúcich 

úsekoch:
❍ územná ochrana
❍ druhová ochrana živočíchov, rastlín, skamenelín a nerastov
❍ ochrana drevín
❍ environmentálna výchova a propagácia
❍ monitoring a informatika
❍ dokumentácia

➣ formy činnosti:
❍ vypracúvanie stratégií, koncepcií a opatrení na zabezpečenie

ochrany prírody a krajiny

❍ vypracúvanie návrhov právnych predpisov a metodík a ich uplat-
ňovanie v praxi

❍ príprava projektov chránených území , chránených stromov
a opatrení na ochranu chránených druhov živočíchov, rastlín, 
skamenelín a nerastov

❍ príprava odborných podkladov pre výkon štátnej správy ochrany
prírody MŽP SR, krajských a okresných úradov

❍ kontrola stavu a praktická starostlivosť o chránené časti prírody,
včetne ich označenia

❍ vedenie štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody
a krajiny 

❍ prevádzkovanie informačných stredísk, náučných chodníkov
a lokalít

❍ prevádzkovanie chovných a rehabilitačných staníc pre poranené
živočíchy

❍ plnenie funkcie vedeckého orgánu CITES a plnenie záväzkov
vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov na úseku ochrany prí-
rody a krajiny

❍ publikačná a propagačná činnosť
➣ organizačná štruktúra: viď schéma
➣ počet pracovníkov: 256

NNNNáááárrrrooooddddnnnnéééé    ppppaaaarrrrkkkkyyyy
aaaa    OOOOcccchhhhrrrraaaannnnaaaa    pppprrrr íííí rrrrooooddddyyyy     SSSS lllloooovvvveeeennnnsssskkkkaaaa
Vážení čitatelia,

po štyroch ročníkoch časopisu „Národné parky“ dostáva sa vám do
ruky prvé číslo nového magazínu o ochrane prírody nazvaného
„Ochrana prírody Slovenska“. Národné parky si našli medzi čitateľmi
nemálo priaznivcov a nebýva zvykom hazardovať s priazňou verejnos-
ti a úspešné tituly meniť. Napriek tomu sme sa k tomuto kroku odhod-
lali. Pýtate sa prečo? Je to reakcia na zásadné organizačné zmeny, ku
ktorým v štátnej ochrane prírody v roku 2000 došlo.

Vznikom jednotnej organizácie pod názvom „Štátna ochrana príro-
dy Slovenskej republiky“ k 1. júlu uplynulého roku sa po takmer desia-
tich rokoch neustálych zmien dostali odborné organizácie štátnej
ochrany prírody pod jednu spoločnú strechu.

V duchu známeho sloganu „Na Slovensku je to tak“ sa v roku 1990
rozpadla jednotná organizácia ochrany prírody – Ústredie štátnej
ochrany prírody na viac ako desiatku samostatných organizácií, aby
tieto po necelých troch rokoch boli začlenené do Slovenskej agentúry
životného prostredia. Správy jednotlivých národných parkov zostali
samostatnými organizáciami do vytvorenia Správy národných parkov
v roku 1995.

Atomizácia organizačnej štruktúry, izolácia národných parkov a za-
členenie ochrany prírody v krajine a chránených krajinných oblastiach
do prierezovej organizácie životného prostredia s neustále sa meniaci-
mi prioritami značne oslabili postavenie štátnej ochrany prírody v po-
vedomí verejnosti.

Ak si k tomu pripočítame permanentné zmeny v orgánoch štátnej
správy životného prostredia (osobitné úrady v rokoch 1990–1996 v stup-
ňoch obvod a okres, od r. 1996 všeobecná štátna správa v stupňoch
okres a kraj), stala sa štátna ochrana prírody v očiach verejnosti ne-
transparentným a ťažko čitateľným odvetvím.

Navyše, nový zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do plat-
nosti od roku 1995 zmenil nielen kategórie chránených území, platné
skoro štyri desiatky rokov (zbohom vedomosti zo školských lavíc), ale
uplatnil aj nový princíp ochrany prírody – celoplošnú diferencovanú
ochranu krajiny . 

V súčasnosti najaktuálnejším prvkom, ktorý radikálne ovplyvní prin-
cípy a systém slovenskej ochrany prírody, je transpozícia právnych
predpisov Európskej Únie v rámci prístupového procesu. Tu však právo
EÚ počíta nielen s asistenciou ale aj priamym zapojením verejnosti.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti chceme v novom maga-
zíne Ochrana prírody Slovenska venovať pozornosť všetkým zložkám
ochrany prírody a činnostiam, ktorými sa realizujú a touto cestou pod-
statne rozšíriť a skvalitniť spôsob informovania širokej verejnosti.

Popri aktuálnych informáciách z ochrany prírody na Slovensku, bu-
deme sa snažiť priblížiť našim čitateľom aj zaujímavosti a poznatky
z medzinárodného ochranárskeho diania. 

Veríme, že sa nový magazín stane komunikačným prostriedkom
medzi štátnou ochranou prírody a tými, ktorí sa o ochranu prírody na
Slovensku zaujímajú.

RNDr. MARTIN KASSA
riaditeľ ŠOP SR

SneÏienka jarná (Galanthus nivalis) patrí neodmysliteºne k zaãiatku
jari, tak, ako aj pouliãní predavaãi so zviazan˘mi kytiãkami niekoºk˘ch
bielych kvetov. Nielen oni by v‰ak mali vedieÈ, Ïe uÏ druhú jar t˘mto po-
ru‰ujú zákon. Od 1. júla 1999 je Vyhlá‰kou ã. 93/1999 Z. z. o chrá-
nen˘ch rastlinách a chránen˘ch Ïivoãíchoch a o spoloãenskom ohod-
nocovaní chránen˘ch rastlín, chránen˘ch Ïivoãíchov a drevín sneÏienka
jarná zaradená medzi chránené druhy a jej spoloãenská hodnota bola
stanovená na 200 Sk za jednu rastlinu. ZároveÀ je to druh chránen˘
medzinárodn˘mi dohovormi. Preto, ak keì je miestami sneÏienka u nás
pomerne hojná, jej zber vo voºnej prírode nie je povolen˘. Predávajúci
musí preukázaÈ doklad o legálnom nadobudnutí rastlín.

DANIEL DÍTù
Foto: autor
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Trochu na vedºaj‰ej koºaji popri in˘ch cen-

n˘ch prírodn˘ch hodnotách v na‰om chránenom

území stoja mohutné a staré stromy, ktoré dotvá-

rajú krajinnú ‰truktúru územia. Tieto dreviny sú

pamätníkmi minulosti a môÏeme ich chápaÈ ako

historické objekty. Väã‰inou ide o vysadené stro-

my, ktoré boli vysádzané pri kaplnkách, na kríÏ-

nych cestách, cintorínoch, ale aj okolo usadlostí.

Hlavne stromy rastúce bliÏ‰ie k domom sa stá-

vajú nepohodln˘mi. Na mieste, kde i 200 rokov

neprekáÏal, zaãína zavadzaÈ – padajú suché koná-

re (urãite padali aj pred 50 rokmi), padá lístie na

strechu (pred 50 rokmi nie?), treba ho zametaÈ, je

blízko domu, naru‰uje statiku (ale tak ìaleko od

domu bol aj pred 50 rokmi, ãi nie?). Preão pred-

chádzajúcej generácii nezavadzal? VzÈah k t˘mto

stromom, ktor˘ pretrvával viac generácií od ãlo-

veka, ktor˘ ich vysadil, sa v súãasnej dobe naru-

‰il. Súvisí to so vzìaºovaním sa ãloveka od príro-

dy, a s t˘m súvisiaci strach z nej? Iste úlohu zo-

hráva aj zmena osád na rekreaãné oblasti. TakÏe

aj tu je úloha ochranárov, snaÏiÈ sa vysvetliÈ v˘-

znam stromu nielen z prírodného hºadiska, ale aj

v˘znamu z hºadiska vekov, ktoré preÏil. V̆ znam

má aj vysvetlenie, opierajúce sa o zákon, Ïe

o strom je majiteº povinn˘ sa staraÈ a t˘m ob-

medzí nebezpeãenstvo súvisiace s jeho zhor‰e-

n˘m zdravotn˘m stavom.

V minulosti, na území vtedy e‰te Chránenej

krajinnej oblasti Malá Fatra, bola uskutoãnená in-

ventarizácia tak˘chto stromov a jej v˘sledkom

bol návrh a následné vyhlásenie chránen˘ch stro-

mov. Tieto boli v r. 1995, ako vo v‰etk˘ch chrá-

nen˘ch územiach, prehodnotené a znovu vyhláse-

né podºa nového zákona o ochrane prírody a kra-

jiny. V NP Malá Fatra je v súãasnosti 34 chráne-

n˘ch stromov, väã‰inou ide o skupiny, prípadne

stromoradia. Prevládajú lipy malolisté a veºko-

listé, z ìal‰ích druhov sú to bresty, buky a smrek.

Napriek tomu, Ïe o stromy sa má staraÈ majiteº,

cítime za ne zodpovednosÈ a snaÏíme sa zabezpe-

ãiÈ ich o‰etrenie. Podarilo sa o‰etriÈ stromoradie

12 líp v Zázrivej, priãom financie boli získané

z Fondu Ïivotného prostredia. Niektoré stromy

v blízkosti správy – lipa v KrasÀanoch a lipy pri

majeri v Nezbudzkej Lúãke o‰etrili asistenti sprá-

vy. UÏ dnes moÏno povedaÈ, Ïe zdravotn˘ stav

o‰etren˘ch stromov je stabilizovan˘. Asistentov

(teraz stráÏcov) je teraz menej, ãím vznikol ãaso-

v˘ deficit a hlavne pre finanãnú nároãnosÈ sa dru-

h˘ raz akcia nezopakovala. KaÏdoroãne sa obce

v spolupráci so správou, ktorá im pripravuje pro-

jekty o‰etrenia, snaÏia získaÈ financie na o‰etrenie

stromov z Fondu Ïivotného prostredia, ktoré to

najviac potrebujú, ale márne. Samotné obce ne-

dokáÏu, alebo moÏno ani nemajú záujem, finan-

covaÈ o‰etrenie. A tak moÏno pri ìal‰ej kontrole

chránen˘ch stromov zistíme, Ïe ìal‰ie môÏeme

vyradiÈ zo zoznamu.

A preto vyz˘vame t˘ch, ktorí o tom rozho-

dujú, aby na‰li peniaze (nie je ich treba aÏ tak ve-

ºa) aj na tieto pamätníky na‰ej minulosti, ktoré

povaÏujem za rovnocenné so stavebn˘mi pamiat-

kami.

RNDr. ANNA DOBO·OVÁ
Správa NP Malá Fatra

Foto: autor

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

ORGANIZAâNÁ SCHÉMA
·TÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

Lipy na cintoríne v Zázrivej

ChrChránené sánené s trtr omomy v Náry v Nár odnom parodnom parkk u Malá Fu Malá Fatratraa

ZLOM  19.3.2001 10:18  Str�nka 3



Kam aÏ siahajú prvopoãiatky ochrany prí-
rody na Slovensku nemoÏno reálne odhadnúÈ.
Zrejme sú spojené s v˘vojom ãloveka a prírody
od osídlenia ná‰ho územia, keì mnohé prvky
prírody praobyvatelia Slovenska chránili z kul-
túrnych a náboÏensk˘ch dôvodov. Neskor‰ie
sa základy pragmatickej‰ej ochrany prírody vy-
tvárali v rámci
a) ochrany prírodn˘ch zdrojov, najmä lesa

a pôdy,
b) hygieny, vrátane ochrany vôd a lieãiv˘ch pra-

meÀov,
c) hájenia zveri (poºovníctva) a r˘b (rybárstva),
d) estetizácie prostredia a prejavov romantiz-

mu,
e) pamiatkovej starostlivosti – ochrany kultúr-

nych a prírodn˘ch pamiatok, ãasto spojenej
s národn˘m povedomím.
Na prelome 19. a 20. storoãia sa zaãali

presadzovaÈ aj prírodovedecké poznatky a re-
gulatívy ochrany a tvorby krajiny (územné plá-
novanie).

Prvé písomné zmienky o opatreniach za-
meran˘ch na ochranu lesov a zveri siahajú do
obdobia vlády kráºa Ladislava I. Svätého
(1077–1095), ktor˘ v roku 1092 zakázal lo-
viÈ zver v dÀoch pracovného pokoja. V listi-
ne Magnusa uhorského kráºa Gejzu II.
(1141–1162) z rodu Arpádovcov z roku 1157 sa
uvádza potreba osobitnej starostlivosti o krá-
ºovskú zver a zákaz jej lovu v nedeºu a poãas

sviatkov. Podºa v˘sadnej listiny uhorského krá-
ºa Bélu IV. (1235–1270) sa v roku 1265 zaká-
zal lov zveri a r˘b v niektor˘ch podtatransk˘ch
oblastiach. E‰te predt˘m v roku 1250 boli upra-
vené povinnosti badínskych lesn˘ch hájnikov
pri ochrane zveri a lesov. Takéto opatrenie
prijal pred ním aj uhorsk˘ kráº Ondrej II.
(1205–1235) v roku 1224.

Z roku 1262 sa zachoval doklad o zaloÏení
umelého lesa pri dne‰nej dedine Kostolné
Kraãany. KeÏmarské lesy v Tatrách nariadil há-
jiÈ uhorsk˘ kráº a rímsky cisár Îigmund Lu-
xembursk˘ (1387–1437). V tom ãase sa uÏ
uplatÀoval in‰titút stráÏcov lesov (custodes sil-
varum) a stráÏcov hôr (custodes montium).

Piatym dekrétom kráºa Wladyslawa II. Ja-
gellovského (1490–1516) z roku 1504 (Decre-
tum generale) o poºovníctve sa zakázalo pod-
dan˘m loviÈ jeleniu, srnãiu a diviaãiu zver, zaja-
ce, baÏanty, jariabkov a chytanie vtáãkov (vtáã-
karenie). UÏ jeho predchodca Wladyslaw I. Ja-
gellovsk˘ (1440–1444) zakázal v roku 1423
v˘rub tisov obyãajn˘ch (Taxus baccata). Zá-
klady pre ochranu lesn˘ch ekosystémov vytvo-
ril najmä tridsaÈbodov˘ lesn˘ poriadok uhor-
ského kráºa a rakúskeho cisára Maximiliána
Habsburského (1564–1576) z 15. mája 1565
(Constitutio Maximilliana), ktor˘ sa opieral o pr-
v˘ odborn˘ opis lesn˘ch porastov a prv˘ plán
lesného hospodárstva, zostaven˘ ‰tajersk˘m
lesmajstrom Wolfom Hohenwarterom. Zakáza-

la sa ÈaÏba stromov v okolí 7 ban-
sk˘ch miest a zaloÏila ochrana le-
sov lesníkmi (sylvarum magistri).
Tento lesn˘ poriadok potvrdil
a roz‰íril jeho následník Rudolf
Habsbursk˘ (1576–1608) v roku
1584, ako aj Ferdinand III. Habs-
bursk˘ (1637–1657) v roku 1653.
Kritickú situáciu v lesoch sa pokú-
‰al zlep‰iÈ nariadením z roku 1680
o ochrane lesa Leopold I. Habs-
bursk˘ (1657–1705).

Uveden˘ dekrét z roku 1504
o hájení zveri doplnil v roku 1729
dekrét ã. 22 Karola III. Habsbur-
ského (1711–1740). NaÀ nadvia-
zal v roku 1786 poºovnícky po-
riadok (Vadászati rendszabály)
Jozefa II. Habsburského (1780–
1790) a v roku 1802 dekrét
Franti‰ka I. Habsburského
(1792–1835), za ktor˘m uÏ nasle-
doval uhorsk˘ zákonn˘ ãlánok
XLIV/1876 a zákonn˘ ãlánok
XX/1883 o poºovníctve, ktor˘ pla-
til na Slovensku aÏ do roku 1947.
Z neho vyplynula aj ochrana dro-
pov fúzat˘ch (Otis tarda) a viace-
r˘ch zriedkav˘ch/ohrozen˘ch dru-

hov, ão v‰ak nezabránilo tomu, Ïe len Kris-
tián Kraft Hohenlohe (1848–1926) zastrelil
v Tatrách vy‰e 1000 jedincov kamzíka vrchov-
ského tratranského (Rupicapra rupicapra
tatrica). Na Slovensko sa vzÈahovalo aj na-
riadenie uhorského ministra pôdohos-
podárstva Ignácza Darányiho z roku 1901
ã. 24 655/VII/1 doplnené nariadením z roku
1906 ã. 80 644/I.B.3. T˘mito predpismi sa práv-
ne prv˘ raz zabezpeãila druhová ochrana via-
cer˘ch cicavcov a vtákov, napríklad v‰etk˘ch
druhov netopierov, jeÏov, syslov, krtov (okrem
záhrad a cintorínov); v doplnku z roku 1906
bocianov bielych i ãiernych, sokolov (ãer-
venonohého, bielopazúravého, my‰iara), pla-
mienky driemavej, vodnára obyãajnéh. Zoz-
nam doplnila právna úprava z roku 1912
ã. 16 946/XI.3.F.M. o také druhy ako volavka
biela, volavka striebristá, ibis hned˘, lyÏiãiar
biely. E‰te predt˘m v‰ak vyhynul v roku 1627
v Európe tur (Bos primigenius) a na Slovensku
aj zubor hrivnat˘ (Bison bonasus) a následne
v roku 1858 aj bobor vodn˘ (Castor fiber). V 16.
storoãí v‰ak úspe‰ne zaãala re‰titúcia daniela
‰kvrnitého (Dama dama). Roz‰íril sa aj muflón
obyãajn˘ (Ovis musimon) a ondatra piÏmová
(Ondatra zibethica).

Problematická bola aj ochrana r˘b podºa
uhorsk˘ch zákonn˘ch ãlánkov ã. XX III/1885
o vodnom práve a ã. XIX/1888, i keì uÏ nebo-
lo moÏné strieºaÈ napríklad vyzy obyãajné
(Huso huso) delami tak, ako sa to stalo v 16.
storoãí v jej b˘val˘ch neresiskách pri Kolárove.
Táto v minulosti na‰a najväã‰ia ryba napriek
tomu z Dunaja vymizla tak, ako z jeho povodia
asi 10 ìal‰ích druhov r˘b. Nezabránil tomu ani
najstar‰í známy rybársky poriadok pre Podu-
najsko, ktor˘ vydal uÏ 3. marca 1583 Rudolf
Habsbursk˘ (1576–1608), po Àom v roku 1729
Karol III. Habsbursk˘ (1711–1740) a v roku
1771 Mária Terézia (1740–1780).

Z obdobia vlády Márie Terézie má zásadn˘
v˘znam pre ochranu prírody Lesn˘ ‰tatút –
Tereziánsky lesn˘ poriadok (Porádek Hor,
aneb Lesuw Zachowanj) z 22. 12. 1769, ktor˘
v 55 bodoch okrem spôsobov ÈaÏby dreva
upravil aj pestovanie a hájenie lesov pre trval˘
úÏitok (trvalo udrÏateºn˘ rozvoj?), priãom v‰ak
navádzal k odvodneniu moãiarov. Na tento ‰ta-
tút nadviazal uhorsk˘ zákonn˘ ãlánok z 12. 3.
1791 ã. LVII/1791 o zamedzení pusto‰enia
lesov (De sylvarum devastatione praecavenda)
a zákonn˘ ãlánok ã. XXI/1807 o zachovaní
lesov, ktor˘ v rokoch 1858 aÏ 1867 v Uhorsku
nahradil modernej‰í rakúsky lesn˘ zákon (ã.
250/1852 r. z.). Pri legislatíve moderného zá-
konného ãlánku z 11. 6. 1879 ã. XXXI/1879
(lesného zákona) uÏ stál profesor Banskej
a lesníckej akadémie v Banskej ·tiavnici,
Rudolf von Feistmantel (1805–1871). V tom ãa-
se uÏ pôsobili na Slovensku v˘znamní lesníci –
ochrancovia lesov ako napríklad Jozef Dekret-
-Matejovie (1774–1841), Wilhelm Rowland
(1814–1888), Heinrich Dawid Wilckens
(1763–1832) a Franz Wisner von Morgenstern
(1740–1808) a ìal‰í. V Banskej ·tiavnici vy‰tu-
doval aj hlavn˘ priekopník ochrany prírody
Uhorska Károly/Karol Kaán (1867–1940), ktor˘
sa zaslúÏil o vyhlásenie prv˘ch prírodn˘ch re-
zervácií na vedeckom základe v Uhorsku. I‰lo
v roku 1895 o „ãiastoãné rezervácie“ Slo-

4

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

V¯VOJ OCHRANY PRÍRODY NA SLOVENSKU
do I. svetovej vojny a vzniku âesko-Slovenska
V¯VOJ OCHRANY PRÍRODY NA SLOVENSKU
do I. svetovej vojny a vzniku âesko-Slovenska
VáÏení ãitatelia,

v rubrike Z histórie ochrany prírody budeme uverejÀovaÈ príspevky zamerané
na oboznámenie s najdôleÏitej‰ími udalosÈami doteraj‰ej histórie ochrany prírody
a s osobnosÈami, ktoré sa o jej v˘voj priãinili. Nejde nám pritom o strohú a vyãerpá-
vajúcu historickú faktografiu, ale o zaujímav˘ pohºad do minulosti na deje a okol-
nosti, ktoré zloÏit˘ v˘voj ochrany prírody na Slovensku formovali od najstar‰ích dôb
aÏ po súãasnosÈ. Veì aj pre ochranu prírody platí, Ïe kto nepozná minulosÈ, nepo-
chopí súãasnosÈ a nevie odhadnúÈ, ão ho ãaká v budúcnosti.

Redakcia

Titulná strana Tereziánskeho lesného poriadku vytlaãeného
v Bratislave roku 1770
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venská ªupãa – polesie ·alkovú (3,37 ha)
a Slovenská ªupãa – Ponická Huta (10,83
ha) a z roku 1913 o úplnú rezerváciu Dobroã-
sk˘ prales (57,40 ha; s ochrann˘m pásmom –
ãiastoãnou rezerváciou o v˘mere 32,50 ha)
a rezerváciu Badínsky prales (20,51 ha) roz-
ãlenenú na ãasÈ s úplnou ochranou a ãasÈ
s ãiastoãnou ochranou. Prvé dve neskor‰ie
premenovali na Príboj a Ponická dúbrava.
Na Slovensko z Podkarpatskej Rusi zasaho-
vala aj úplná rezervácia Prales StuÏice
„Jasan“ pod Raukou (pôvodne 344,64 ha pra-
lesa a 2,13 ha lúk) z roku 1908, bez v‰eobecnej
záväznosti roz‰írená v rokoch 1965 a 1974
(paradoxne spolu s Badínskym pralesom
a Dobroãsk˘m pralesom prírodné rezervácie
aÏ podºa vyhlá‰ky MÎP SR ã. 83/1993 Z. z.).
V roku 1907 vyhlásili e‰te za ãiastoãnú rezer-
váciu Skalu Szabó, v‰eobecne záväzne vy-
hlásenú v roku 1983 pod názvom ·PR Sza-
bóova skala.

Rôzne chránené územia na Slovensku v‰ak
vznikli uÏ pred rokom 1895. Napríklad ochranu
kúpeºného ostrova v Pie‰Èanoch vyhlásili
kráºovsk˘m patentom uÏ v roku 1682 a dolinu
Tepliãky s kúpeºmi Trenãianske Teplice krá-
ºovsk˘m patentom z roku 1715. Ochranu
Súºovsk˘ch skál zabezpeãil osobitn˘m opat-
rením uÏ v roku 1672 Mikulá‰ Dra‰koviã,
Malofatransk˘ch lesov v roku 1655 palatín
a vodca protihabsburského sprisahania Franti-
‰ek Wesselényi (1605–1667).

In˘m typom chráneného územia bola naprí-
klad tzv. Feistmantelova záhrada v ‰kolskom
polesí Kysih˘bel, zaloÏená v rokoch 1836–1837
na 2,27 ha. V roku 1891 zabezpeãili osobitnú
ochranu aj tzv. Jubilejného lesa kráºovny
AlÏbety (Erzsébet erdő) v Kysih˘bli.

Osobitne z hºadiska územnej ochrany príro-
dy treba vyzdvihnúÈ lokalitu Kvetnica v Tatrách,
ktorú v roku 1876 prevzal Maìarsk˘ karpatsk˘
spolok (Magyarországi Kárpát egyesület) od

obce Veºk˘ Slavkov do trvalého nájmu, aby za-
bezpeãil ochranu jej flóry a prírodn˘ch hodnôt
aj tabuºami.

Pre ochranu prírody mali v˘znam aj parky,
záhrady, aleje a botanické záhrady (prvé na
území Rakúska-Uhorska zaloÏené v roku 1771
v Trnave a v roku 1578 Juraja Purkirchera
v Bratislave; po nej Ferdinanda Heindla z roku
1650 a Karola Raygera z roku 1670 v Bra-
tislave). Vznikli najstar‰ie arboréta v Liptov-
skom Hrádku (1795–1886–1896), vo Vieske
nad Îitavou – MlyÀanoch (1892) a v Kysih˘bli
(1900). V prvom rade formulovali pozitívny
vzÈah k prírode a k jej ochrane. ZaloÏenie
prvého verejného PetrÏalského parku (Sterna-
alleé) v roku 1775 a v roku 1868 Horského par-
ku, sprístupnenie verejnosti Palffyho záhrady
v Bratislave v roku 1801 a ìal‰ích parkov ma-
lo podobn˘ vplyv a zároveÀ viedlo k estetizácii
prostredia a ochrane stromov mimo lesa.
ZaslúÏil sa o to najmä Okrá‰ºovací spolok,
ktor˘ zaloÏili v roku 1868 v Bratislave, ale aj
v˘zva Nándora Illésa z Banskej ·tiavnice
z roku 1879 k ochrane stromov a nariadenie
ministra pôdohospodárstva Ignácza Dará-
nyiho ã. 215 27/1900, v ktorom vyz˘va
k ochrane star˘ch mohutn˘ch a zriedkav˘ch
stromov a ich skupín, skrá‰ºujúcich krajinu.
Za ochranu pralesov a star˘ch stromov sa
zasadzovala aj ·tátna lesnícka spoloãnosÈ
(Országos Erdészeti Egyesület) a Maìarsk˘
prírodovedeck˘ spolok (Kir. Magyar
Természettudományi Társulat). Dve tretiny
zo 420 parkov na Slovensku zaloÏili práve
v tomto období po roku 1850. Po vzore
USA zaviedol v roku 1906 uhorsk˘ minister
Albert Apponyi aj na Slovensku DeÀ stromov
a DeÀ vtákov.

K ochrane prírody stromov a vtákov viedlo
aj Maìarské ornitologické centrum (Magyar
Ornitológiai Központ), ktoré vzniklo v roku
1891 v Budape‰ti. K ochranárskym opatre-

niam vyz˘vali viacerí vedci
a osvietenci, napríklad Fra-
Ào Madva (1786–1850), Ján
Holl˘ (1785–1849), Ján
·alamún Petian/Petényi
(1799–1855) z Ábelovej,
Daniel Gabriel Lichard
(1812–1882), Gustáv Reuss
(1818–1861) z Revúcej,
Ernest Bethenfalvy (1879–
1955), Jozef Adolf Herfurth
(1820–1895) z Pre‰ova,
Júæius Tomãani/Tocsányi
(1844–1923), Mikulá‰ Szon-
tágh (1843–1899), Eugen
Janota (1823–1878), Dion˘z
·túr (1827–1893), Andrej
KmeÈ (1841–1908), Daniel
Jozef Branãík (1842–1915),
Jozef ªudovít Holuby (1836–
1923) a ìal‰í.

·tátnu ochranu prírody
a kraja podºa § 16 uhorské-
ho pamiatkového zákonné-
ho ãlánku ã. XXXIX/1881
zameraného okrem kultúr-
nych pamiatok aj na ochra-
nu prírodn˘ch pamiatok (na
Slovensku zru‰eného aÏ
v roku 1958) a v rámci ochra-
ny lesa podºa uhorského
lesného zákonného ãlán-
ku ã. XXXI/1879 (na Slo-
vensku zru‰eného aÏ v roku
1960) sa v‰ak nepodarilo
dostatoãne presadiÈ, ani no-

velizovaÈ v zmenen˘ch podmienkach.
A tak ostali len koncepãné my‰lienky a Ïe-
lania Karola Kaána a slová Gustáva Kazi-
míra Zechentera-Laskomerského (1824–1908):
„V‰ak je tá príroda milá, verná, tomu, ão jej
porozumie. V‰etko ãloveka môÏe opustiÈ, tá
ale nie, je to svätá pravda.“

RNDr. JOZEF KLINDA
generálny riaditeº sekcie

environmentálnych koncepcií,
práva a organizácie MÎP SR

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

UkáÏka zoznamu chránen˘ch vtákov podºa Krajského nariadenia v Chrudimi z 27. 2. 1847

Uhorsk˘ kráº a rímsky cisár Îigmund Luxembur-
sk˘ (1387–1437) nariadil hájiÈ KeÏmarské lesy
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Oravská priehrada je vrcholovou nádržou
na rieke Orave, ktorá zhľadiska celkového
akumulovaného objemu vody (350 mil. m3),
rozlohou (35 km2) a dĺžkou brehovej čia-
ry (55 km) patrí medzi najväčšie vodné plo-
chy na Slovensku. Táto vodná nádrža leží
v nadmorskej výške (maximálna hladina)
603 m n. m.

Okrem vodohospodárskych a energetic-
kých funkcií i možností rekreačného a špor-
tového vyžitia poskytuje Oravská priehrada
vhodné existenčné podmienky a domov via-
cerým vzácnym a ohrozeným druhom fauny
a flóry.

Z ornitologického
hľadiska si zasluhuje
pozornosť poloha vod-
nej nádrže. Oravská
priehrada leží totiž na
významnej migračnej
ceste vodného vtáctva,
tiahnúceho z Poľska
cez Oravu na juh a
opačne. Vybudovaním
priehrady v Oravskej
kotline sa tu preto vy-
tvorili vhodné pod-
mienky pre výskyt vod-
ných a pri vode žijúcich
vtákov. Rozsiahla vod-
ná plocha a široké
bahnité brehy nádrže
pri nízkych hladinách
lákajú sťahovavé druhy
vtákov, ktoré tu na-
chádzajú vhodné pod-
mienky na odpočinok
a regeneráciu síl počas
ťahu i dostatok potravy.

Avifauna Oravskej
priehrady je výrazne

dynamickým a otvoreným systémom, zaslu-
hujúcim si náležitú pozornosť štátnej ochra-
ny prírody i všetkých milovníkov a ochrancov
prírody. Poukazujú na to tak výsledky pries-
kumov zhrnutých v prácach viacerých orni-
tológov v minulosti, ako aj najnovšie poznat-
ky o výskyte a hniezdení vodných druhov
vtákov na tejto lokalite.

Na Oravskej priehrade bolo dovedna po-
zorovaných 92 druhov vodných vtákov,
z ktorých sú najpočetnejší zástupcovia hu-
sotvarých, kulíkotvarých a čajkotvarých.
Sťahovavé druhy, pravidelne sa vyskytujúce

na Oravskej priehrade počas jarnej alebo je-
sennej migrácie tvoria 50 % opisovaných
spoločenstiev vtákov. Z nich sa najpočetnej-
šie vyskytujú chochlačky vrkočaté a cho-
chlačky sivé, potápky chochlaté, husy, volav-
ky popolavé, hlaholky, lysky čierne, kalužia-
ky, cíbiky a čajky. K vzácnym druhom, vy-
skytujúcim sa počas ťahu na Oravskej prie-
hrade patria potáplice, beluše, žeriav popo-
lavý, ľadovka dlhochvostá, hvizdáky, kršiak
rybár, orliak morský, slávik modrák.
Vzácnym až náhodilým (eratickým) výsky-
tom možno charakterizovať druhy ako labuť

spevavá, hus malá, po-
morníky, trasochvost
žltohlavý, čajka mor-
ská.

Hniezdiče a pravde-
podobné hniezdiče
Oravskej priehrady re-
prezentuje z vodných
vtákov 35 %. K najpo-
četnejším hniezdičom
patrí kačica divá, čajka
smejivá, rybár riečny,
strnádka trstinová, tr-
steniarik obyčajný, tra-
sochvost biely. Vzác-
nejšie hniezdi kalužiak
červenonohý, traso-
chvost lúčny, kalužiačik
malý, kulík riečny, kú-
delnička lužná. Medzi
vzácne patrí pravde-
podobné hniezdenie
kalužiaka perlavého.
K hniezdičom Vtáčieho
ostrova na Oravskej
priehrade pribudli
v posledných rokoch
čajka sivá a čajka bie-

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

OOOO CCCC HHHH RRRR AAAA NNNN AAAA     FFFF AAAA UUUU NNNN YYYY
NA ORAVSKEJ PRIEHRADE

Rybár rieãny
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lohlavá. V 60-tich rokoch neúspešne za-
hniezdil na brehu Oravskej priehrady orliak
morský. Dnes tento dravec pravdepodobne
hniezdi na poľskej strane Oravskej kotliny.
V okolí Oravskej priehrady hojne hniezdi bo-
cian čierny.

Z ochranárskeho hľadiska možno charak-
terizovať Oravskú priehradu ako ornitologic-
ky veľmi významné územie. Z celkového
počtu vyskytujúcich sa tu vodných druhov
vtákov patrí až 55 % medzi rizikové taxóny
Slovenska.

Okrem vtáctva možno sa pri prechádz-
kach na brehoch priehrady alebo počas
plavby po vodnej hladine stretnúť s ďalšími
vzácnymi živočíchmi. Nesporne k nim patrí
vydra riečna, ktorej početnosť na Oravskej
priehrade dosahuje 10–15 jedincov, ale aj
staronový obyvateľ Slovenska, bobor vodný.
Na severovýchodných brehoch priehrady sa
z času na čas objavuje aj los mokraďový.
Trvalými obyvateľmi vodného prostredia sú
okrem rýb aj početní zástupcovia obojživel-
níkov, predovšetkým skokany krátkonohé.

Ochrane fauny a zvlášť vodného vtáctva
bola venovaná pozornosť ochrancov prírody
už v minulosti. V 70-tich rokoch bola
Oravská priehrada navrhnutá do „zoznamu
migračných chránených území a hniezdísk
pre vodnú zver“ s predpokladom zriadenia
výskumnej ornitologickej stanice. Pre vysoké
ornitologické hodnoty bola Oravská priehra-
da začlenená do „Zoznamu významných
vtáčích území Európy (IBA)“. Ornitologický
význam priehrady je jedným z dôvodov pre
začlenenie tejto vodnej nádrže aj do
„Zoznamu medzinárodne významných mo-
kradí“ (Ramsar Wetlands) ako súčasť ram-
sarskej lokality „Mokrade Oravsko-Nowo-
targskej kotliny“. 

Mnoho prospešného sa v poslednom ob-
dobí vykonalo i v praktickej ochrane vtáctva
na priehrade, a to predovšetkým pri zlepšo-
vaní a podpore hniezdenia vodných druhov.
Tak boli v rámci projektu „Ochrana biodiver-
zity Oravskej priehrady“ (GEF) inštalované
v pobrežných porastoch hniezdne podložky
pre orliaky morské a volavky, búdky pre hla-
holky severské, divé kačice, plávajúce ostro-
vy pre potápky. Jedným z najvýznamnejších
praktických opatrení
ochrany vtáctva na
priehrade bola úprava
a obnova hniezdnych
podmienok pre vodné
vtáky v CHA Vtáčí os-
trov. Z ornitologicky
takmer bezcenného
ostrova je dnes CHA
Vtáčí ostrov vďaka cie-
ľavedomej starostlivosti
štátnej ochrany prírody
významným hniezdis-
kom vodného vtáctva
na severnom Sloven-
sku.

Z ekologicko vý-
chovného hľadiska vý-
znamnými a obľúbený-
mi sa stali už tradičné
„ornitologické tábory“
v zálive pri Zubrohlave
a Ekologicko-náučný
chodník Oravská prie-
hrada, vybudovaný
v roku 1998.

Z hľadiska zákonnej
ochrany prírodných

hodnôt Oravskej priehrady je najväčším
úspechom štátnej ochrany prírody vyhláse-
nie Chráneného areálu Oravská priehrada,
zaberajúceho najcennejšie časti a zákutia
tejto vodnej nádrže. Vyhlásením CHA
Oravská priehrada 1. 1. 2001 sa zavŕšilo
niekoľkoročné snaženie ochrancov prírody
o zabezpečenie účinnejších foriem ochrany
tohoto, zoologicky vskutku jedinečného
a významného územia. Po mnohých pripo-
mienkovacích konaniach, zamietnutiach zá-
meru a úpravách návrhu na vyhlásenie, po
nekonečných verejných hovoroch a argu-
mentáciách a za veľkej podpory širokej
ochranárskej obce počnúc MŽP SR, Sloven-
ským Ramsarským výborom, nevládnymi
ochranárskymi organizáciami (SOVS,
SZOPK, Ornitologický klub pri Oravskom
múzeu, Slovenská riečna sieť a ďalší) a kon-
čiac zanietenosťou, odvahou a obetavosťou
pracovníkov Odboru životného prostredia
KÚ v Žiline pod vedením RNDr. V. De-
mianovej a podpísaním Všeobecne záväznej

vyhlášky KÚ v Žiline č. 2/2000 z 24. októbra
2000, ktorou sa vyhlasuje CHA Oravská
priehrada prednostom KÚ Mgr. Antonom
Strakom sa podarilo s účinnosťou od 1. 1.
2001 zabezpečiť účinnejšiu zákonnú ochra-
nu hodnôt Oravskej priehrady.

Chránený areál Oravská priehrada zaberá
severnú a severovýchodnú časť Oravskej
priehrady o celkovej výmere 1 584 998 ha.
Súčasťou CHA je vodná plocha a brehy vod-
nej nádrže po kótu 603,50 m n. m. (maxi-
málne vzdutie vodnej hladiny priehrady).

Sme presvedčení, že vyhlásenie Chráne-
ného areálu Oravská priehrada významne
napomôže k efektívnejšiemu zabezpečova-
niu ochrany fauny Oravskej priehrady v sú-
vislosti so vzrastajúcimi negatívnymi antro-
pickými tlakmi a záujmami v tejto lokalite
ako aj ku zvýšeniu medzinárodného význa-
mu Oravskej priehrady v súlade s celospolo-
čenskými záujmami o ochranu prírody a zá-
sadami medzinárodnej spolupráce na úseku
ochrany prírody a prírodných zdrojov v zne-

ní medzinárodných do-
hovorov, ku ktorým sa
Slovenská republika hlá-
si. Napriek tomu, že pra-
covníkov štátnej ochra-
ny prírody v súvislosti
s vyhlásením CHA Orav-
ská priehrada čaká pri
označovaní hraníc a za-
bezpečovaní dodržia-
vania ochranných pod-
mienok CHA neľahká
práca, veríme, že to
bude práca úspešná.
Zadosťučinením všet-
kého snaženia ochran-
cov prírody na Oravskej
priehrade nech je aj do
budúcnosti vodná hla-
dina priehrady plná ka-
číc, chochlačiek, hla-
holiek a potápok s kŕd-
ľami čajok a rybárov
riečnych s charakteris-
tickou zvukovou kuli-
sou nad jej povrchom.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: autor

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

âajka bielohlavá

Praktická starostlivosÈ
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JJJJ
ar, tak ãasto právom oznaãovaná
za lásky ãas, sa Ïiaº, vìaka sú-
stavne sa zvy‰ujúcej intenzite

cestnej premávky na na‰ich cestách,
stáva zároveÀ ãasom hromadn˘ch masa-
kier obojÏivelníkov, migrujúcich ãasto aÏ
niekoºko kilometrov zo svojich zimovísk,
k mokradiam, kde v plytk˘ch stojat˘ch
vodách prebieha ich párenie a kladenie
vajíãok. Hromadné decimovanie obojÏi-
velníkov na cestách poãas ich jarn˘ch
migrácií na celom Slovensku patrí me-
dzi najv˘znamnej‰ie príãiny r˘chleho
ubúdania t˘chto Ïivoãíchov. âasto sú
takto v priebehu krátkeho ãasu zniãené
alebo podstatne degradované celé popu-
lácie tejto Ïivoãí‰nej skupiny, ão sa ne-
gatívne prejavuje aj na mnoÏstve ìal‰ích
Ïivoãíchov, ktoré obojÏivelníky a ich lar-
vy vyuÏívajú ako potravu (veºa druhov
r˘b, vtákov, cicavcov, plazy aj bezstavov-
ce). V niektor˘ch ekosystémoch patria
obojÏivelníky medzi najv˘znamnej‰ie po-
travné zloÏky in˘ch, väã‰ích druhov Ïi-
voãíchov. Znaãn˘ v˘znam majú aj sa-
motné Ïubrienky, ktoré v obrovsk˘ch
poãtoch sprístupÀujú inak nedostupnú
biomasu odumret˘ch organizmov, resp.
najrôznej‰ích nárastov vo vodách jej
konzumáciou a premenou na vlastnú
biomasu ‰irokému spektru in˘ch dru-
hov a cel˘ch skupín Ïivoãíchov.

K najväã‰ím masakrám obojÏivelníkov
poãas ich jarn˘ch migrácií dochádza
v t˘ch miestach, kde cestná komuniká-
cia pretína trasu medzi, z hºadiska po-
ãetnosti obojÏivelníkov, v˘znamnou ob-
lasÈou zimoviska (zimovísk) a v˘znam-
nou reprodukãnou vodnou plochou.
Takéto situácie nastávajú napr. v prípa-
de skokana hnedého ãasto tam, kde
cestná komunikácia vedie okolo vodné-
ho toku, ktorého urãit˘ úsek slúÏi ako
miesto hromadného prezimovania popu-
lácie tohto druhu, priãom reprodukãná
vodná plocha, kde sa tieto Ïivoãíchy hro-
madne rozmnoÏujú, sa nachádza na
druhej strane cesty. Podobná situácia vo
vzÈahu aj k druhom, ktor˘ch zimovisko
nie je vodn˘ tok, nastáva, keì cesta ve-
die v blízkosti v˘znamnej reprodukãnej
lokality obojÏivelníkov, kde sa presúva
podstatná ãasÈ t˘chto Ïivoãíchov zo ‰iro-
kého okolia.

Na tak˘chto úsekoch ciest môÏe
v priebehu viacer˘ch rokov intenzívna
doprava zapríãiniÈ úplnú, resp. takmer
úplnú likvidáciu populácie obojÏivelní-
kov. S kaÏd˘m prejden˘m párom alebo
samiãkou sa zlikviduje aj zná‰ka o poãte
niekoºko sto aÏ niekoºko tisíc kusov vají-
ãok. Na mnoh˘ch úsekoch ciest tak pro-
blém hromadnej likvidácie obojÏivelní-
kov poãas jarného obdobia uÏ nie je zjav-

n˘, nakoºko tu boli t˘mto spôsobom
obojÏivelníky uÏ vyhubené

Najviac postihnuté sú v tomto smere
druhy, ktoré vykazujú prirodzene vy‰‰iu
poãetnosÈ populácií a ktoré migrujú na
pomerne dlhé vzdialenosti. V na‰ich
podmienkach ide najmä o druhy ropu-
cha bradaviãnatá a skokan hned˘.
Skokan hned˘ dokáÏe v porovnaní s ro-
puchou bradaviãnatou prekonaÈ cestu
o nieão r˘chlej‰ie. Nejedná sa v‰ak o ta-
kú r˘chlosÈ, ktorá by tento druh pred
problémom hromadného úhynu na
cestách ochránila.

Pokiaº si v struãnosti znázorníme roã-
n˘ biologick˘ cyklus, ktor˘ je u ropuchy
bradaviãnatej aj skokana hnedého v zá-
kladn˘ch rysoch veºmi podobn˘, pocho-
píme, Ïe aj keì jarné migrácie dospelcov
na reprodukãné plochy predstavujú zrej-
me z hºadiska úhynu na cestách najväã-
‰iu hrozbu pre populáciu, nie je to zìa-
leka hrozba jediná.

Na jar, resp. podºa poãasia uÏ koncom
zimy, sa dospelé obojÏivelníky uvede-
n˘ch druhov presúvajú zo zimovísk na
lokality párenia, ktor˘mi sú stojaté vod-
né plochy rôzneho druhu. Väã‰ina jedin-
cov, v prípade ropuchy bradaviãnatej
takmer v‰etky jedince sa vyznaãujú tzv.
„vernosÈou k miestu rozmnoÏovania“
tzn., Ïe putujú kaÏdoroãne na jednu a tú
istú vodnú plochu, spravidla tú, v ktorej
samotné prekonali larválne ‰tádium.

Krátko po párení, uÏ nie tak koncent-
rovane, migrujú dospelé jedince od re-
produkãnej vodnej plochy na tzv. letné
teritórium, na ktorom trávia ãas aÏ do
jesene, kedy sa vracajú späÈ na zimovis-
ko. V prípade ropuchy bradaviãnatej
a skokana hnedého môÏu byÈ miesta let-
ného teritória, reprodukcie alebo zimo-
viska od seba vzdialené aÏ niekoºko kilo-
metrov. Pri tak˘chto presunoch hrozí,
o. i., (samozrejme podºa miestnych pod-
mienok) aj vysoké riziko stretu s doprav-
n˘m prostriedkom. Znaãn˘, aj keì nie aÏ
tak dobre registrovateºn˘ úhyn, spôso-
bujú dopravné prostriedky aj v období
migrácií mal˘ch, z lariev ãerstvo meta-
morfovan˘ch (premenen˘ch) obojÏivelní-

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

Keì lásky ãas priná‰a

SSSS MMMM RRRR ËËËË

Z ohromného poãtu kaÏdoroãne na cestách zmasakrovan˘ch obojÏivelníkov znaãná ãasÈ
imobilizovan˘ch jedincov s rôznym stupÀom zmrzaãenia ãaká na ak˘koºvek spôsob ukon-
ãenia svojich múk, ktor˘ch by sa bez priãinenia ãloveka len málo pravdepodobne v prírode
doãkali
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kov po opustení vodnej plochy. V˘-
znamn˘ môÏe byÈ aj úhyn ropúch na
cestách v letnom období po tepl˘ch daÏ-
ìoch (dôvodom je zrejme migrácia za
drobn˘mi Ïivoãíchmi, ktoré slúÏia ropu-
chám za potravu a sú v tom ãase na vo-
zovkách ºahko dostupné.

Vhodn˘m spôsobom rie‰enia tohoto
mimoriadne závaÏného problému ochra-
ny biologického bohatstva na‰ej krajiny
z hºadiska úãinnosti aj stability ochran-
ného efektu je budovanie funkãn˘ch
podchodov pod cestami v úsekoch preu-
kázanej pravideºnej migrácie obojÏivelní-
kov a to bezpodmieneãne na cestách no-
vobudovan˘ch, resp. rekon‰truovan˘ch
a postupne tieÏ na cestách uÏ existujú-
cich. Ide o odborne pomerne nároãnú
problematiku, nakoºko podchody by ma-
li vyhovovaÈ nielen dospel˘m obojÏivelní-
kom ale aj ãerstvo metamorfovan˘m je-
dincom. Sú aj ìal‰ie veºmi efektívne
spôsoby, ako napr. in‰talovanie doãas-
n˘ch zábran v kombinácii so záchytn˘mi
pascami a prená‰aním takto zachyte-
n˘ch obojÏivelníkov z jednej strany cesty
na druhú. Tento spôsob v‰ak vyÏaduje
po dobu migrácie obojÏivelníkov (1 aÏ
niekoºko t˘ÏdÀov) aspoÀ raz za deÀ (nie-
kedy aj viackrát) prítomnosÈ ãloveka na
danom stanovi‰ti a nerie‰i problém
ostatn˘ch typov migrácií obojÏivelníkov
na danom úseku cesty.

Veºa v‰ak záleÏí aj na osobnej úrovni
kaÏdého vodiãa. Úhyn obojÏivelníkov na
cestách totiÏ môÏe v˘znamne zmierniÈ aj
ohºaduplná jazda motorov˘m vozidlom
cez kritick˘ úsek. Preto apelujem na

v‰etk˘ch vodiãov, aby sa kaÏdoroãne po-
ãas krátkeho obdobia hromadn˘ch jar-
n˘ch migrácií takpovediac „zaºúben˘ch“
obojÏivelníkov, svojou ohºaduplnou jaz-
dou (najmä vo veãern˘ch, noãn˘ch
a ãasn˘ch rann˘ch hodinách, kedykoº-
vek poãas daÏdiv˘ch a vlhk˘ch dní) po-
kúsili minimalizovaÈ poãet t˘ch obojÏi-
velníkov alebo ich amplexov (pevne spo-
jen˘ch párov), ktoré svoju vytrvalú púÈ
za „láskou“ skonãia krut˘m spôsobom,
s rôznym stupÀom zmrzaãenia a zìaleka
nie vÏdy s okamÏitou smrÈou pod kole-
sami áut a na svoju lokalitu „milostn˘ch
hier“ sa uÏ nikdy nedostanú.

·tátna ochrana prírody SR prostred-
níctvom svojich pracovísk monitoruje
úseky ciest s hromadnou migráciou
obojÏivelníkov s cieºom zabezpeãiÈ ich
ochranu. Prioritou zásadného v˘znamu
je precízne zmapovanie ão najväã‰ieho
poãtu rizikov˘ch úsekov ciest s násled-
nou realizáciou ochrann˘ch opatrení.
Preto sa touto cestou zároveÀ obraciame
na kaÏdého vodiãa aj nevodiãa, ktor˘ po-
ciÈuje aspoÀ minimálnu spoluzodpoved-
nosÈ ãloveka za preÏite na‰ich spoluoby-
vateºov na tejto planéte, aby nás infor-
moval o lokalitách, kde sa s úhynom mi-
grujúcich obojÏivelníkov stretol. Je po-
trebné uviesÈ struãn˘, ale dobre identifi-
kovateºn˘ opis lokality, dátum zistenia
a kontakt na seba, prípadne na inú,
o danej lokalite informovanú osobu.
Vhodn˘m doplnkom informácie je sa-
mozrejme aj orientaãn˘ náãrtok lokality
a údaj o dæÏke úseku cesty s hromadne
migrujúcimi obojÏivelníkmi. Takto spra-
covanú informáciu prosíme zaslaÈ na ad-
resu: Pavel Belansk˘, ·OP SR, Správa
NP Malá Fatra, 013 03 Varín prípadne
na e-mailovú adresu: belansky@sopsr.sk.
V prípade záujmu o spoluprácu pri zá-
chrane obojÏivelníkov na urãit˘ch úse-
koch ciest Vám poskytneme v‰etky po-
trebné informácie a podºa moÏností aj
materiálnu podporu. Vopred Vám úprim-
ne ìakujeme za spoluprácu pri ochrane
obojÏivelníkov ako jednej z najohrozenej-
‰ích Ïivoãí‰nych skupín na‰ej prírody.

PAVEL BELANSK¯
Správa NP Malá Fatra

Foto: autor

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

Skokan hned˘: v takomto pevnom objatí konãí kaÏdoroãne svoju poslednú „púÈ lásky“ hrozi-
vo vysok˘ poãet párov obojÏivelníkov a spolu s kaÏd˘m z nich aj stovky aÏ tisíce vajíãok pod
kolesami áut na cestách.

Doãasné ochranné zariadenie, in‰talované po obidvoch stranách vozovky za úãelom zachy-
tenia jedincov prichádzajúcich na reprodukãnú vodnú plochu, ale aj jedincov odchádzajúcich
na svoje letné teritórium v smere cez vozovku
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Na 24. zasadnutí V˘boru pre svetové dediãstvo
v austrálskom meste Cairns bol v novembri 2000
odsúhlasen˘ projekt na roz‰írenie lokality sveto-
vého prírodného dediãstva „Jaskyne Slovenského
a Aggtelekského krasu“ (schválen˘ v roku 1995
v Berlíne) o Dob‰inskú ºadovú jaskyÀu. Hoci sa
pôvodne uvaÏovalo o samostatnej nominácii jas-
kyne spolu s roklinami Slovenského raja, ide
o v˘znamn˘ úspech ochrany prírody na
Slovensku a prezentáciu unikátnych prírodn˘ch
hodnôt na‰ich jask˘À na celom svete.

Dob‰inská ºadová jaskyÀa sa nachádza v Slo-
venskom raji v Spi‰sko-gemerskom krase, kto-
r˘ patrí medzi najv˘znamnej‰ie krasové územia
v strednej Európe. LeÏí na území Národnej
prírodnej rezervácie Stratená v Národnom
parku Slovensk˘ raj. Vchod do jaskyne je na
severnom svahu planiny Duãa v nadmorskej
v˘‰ke 969 m. 

JaskyÀa je vytvorená v strednotriasov˘ch stei-
nalmsk˘ch a wettersteinsk˘ch vápencoch stra-
tenského príkrovu. Jej podzemné priestory zahr-
Àujú tri v˘vojové úrovne. Vymodeloval ich pa-
leotok Hnilca, ktorého vody prenikali pozdæÏ tek-
tonick˘ch porúch a medzivrstevn˘ch plôch vá-
pencov. V období aktívnej rieãnej modelácie vy-
tváranie jaskyne súviselo s v˘vojom Stratenskej
jaskyne, s ktorou pôvodne tvorili jednu súvislú
jaskyÀu. Neskôr sa jaskynné chodby preru‰ili rú-
tením v priestore prepadliska Duãa.

Hlavnú ãasÈ Dob‰inskej ºadovej jaskyne pred-
stavuje obrovská dutina klesajúca od vchodu do
hæbky 70 m (celkové vertikálne rozpätie jaskyne
je 112 m), ktorá vznikla preborením skaln˘ch pi-
lierov medzi horn˘mi v˘vojov˘mi úrovÀami.
Z väã‰ej ãasti je vyplnená ºadom, miestami aÏ
pod strop, ãím je rozdelená na samostatné ãasti
(Veºká a Malá sieÀ, Ruffínyho koridor a Prí-
zemie). âiastoãne zaºadnen˘ je Zrúten˘ dóm,
ktorého okraj zasahuje aÏ pod prepadlisko Duãa.
Pôvodné oválne tvary rieãnej modelácie sú tak-
mer úplne de‰truované rútením a mrazov˘m
zvetrávaním. Zachovali sa v‰ak v horn˘ch neza-
ºadnen˘ch ãastiach jaskyne (Kvapºová a Biela
sieÀ, Severná chodba). V dolnej ãasti je nezaºad-
nen˘ Such˘ dóm a Kvapºová pivnica. V nezaºad-
nen˘ch ãastiach sa vyskytujú aj stalagmity, sta-
laktity a niektoré iné formy sintrovej v˘plne.

Podmienky pre zaºadnenie vznikli pravdepo-
dobne v stredn˘ch ‰tvrtohorách po zrútení stro-
pov medzi Dob‰inskou ºadovou jaskyÀou a Stra-
tenskou jaskyÀou, ãím jaskyÀa nadobudla vreco-
vit˘ charakter so stagnáciou studeného vzduchu.
ªadová v˘plÀ sa vyskytuje vo forme podlahové-
ho ºadu, ºadopádov, ºadov˘ch stalagmitov a stæ-
pov. Zaºadnená plocha je 9772 m2, objem ºadu
110 132 m3. Najväã‰ia hrúbka ºadu 26,5 m je vo
Veºkej sieni. Podlahov˘ ºad sa vyznaãuje vrstev-
natosÈou. Na styku s horninov˘m podloÏím na-
stáva úbytok ºadu odtápaním. Plynulá v˘mena ºa-

dovej v˘plne trvá údajne 5000 aÏ 7500 rokov. ªad
sa pomaly pohybuje od vchodu, Malej a Veºkej
siene smerom do Prízemia a Ruffinyho koridoru
(2 aÏ 4 cm za rok).

Dob‰inská ºadová jaskyÀa patrí medzi najv˘-
znamnej‰ie ºadové jaskyne na svete, ão v Euró-
pe zv˘razÀuje jej poloha mimo alpskej oblasti
(podzemn˘ ºadovec je vo v˘‰ke iba 920 aÏ 950
m n. m.). Rumunská jaskyÀa Scarisoara vo V˘-
chodn˘ch Karpatoch sa nachádza v nadmorskej
v˘‰ke 1150 m. Najv˘znamnej‰ie zaºadnené jasky-
ne v Alpách, ktoré sa nachádzajú v Rakúsku, sú
vo vy‰‰ích horsk˘ch aÏ vysokohorsk˘ch polo-
hách. Vchody do jaskyne Rieseneishöhle sú vo
v˘‰ke 1420 a 1450 m n. m., vchod do jaskyne
Eisriesenwelt je vo v˘‰ke 1650 m n. m.

Teplota vzduchu v zaºadnenej Veºkej sieni je -
3,9 aÏ +0,2 °C, relatívna vlhkosÈ 75 aÏ 90 %.
Teplota vzduchu v spodn˘ch ãastiach jaskyne zo-
stáva cel˘ rok pod bodom mrazu. Teplota vzdu-
chu v nezaºadnen˘ch ãastiach je +0,8 aÏ +3,5 °C,
relatívna vlhkosÈ 85 aÏ 98 %.

Dob‰inská ºadová jaskyÀa predstavuje najv˘-
znamnej‰ie zimovisko netopiera fúzatého (Myotis
mystacinus) a netopiera Brandtovho (Myotis
brandti) v strednej Európe. Z ostatn˘ch druhov
sa zdrÏujú najmä netopier obyãajn˘ (Myotis myo-
tis), netopier ostrouch˘ (Myotis blythi), veãernica
severská (Eptesicus nilssoni) a ucháã svetl˘
(Plecotus auritus). Doteraz sa v jaskyni zistilo 12

OCHRANA NEÎIVEJ PRÍRODY
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druhov netopierov. Z bezstavovcov je opísan˘
chvostoskok Hypogastrura crassaegranulata
dobsinensis.

Dob‰inská ºadová jaskyÀa je známa aj bohatou
históriou, ktorá zodpovedá znaãnému záujmu
verejnosti o túto unikátnu jaskyÀu od jej objave-
nia. Hoci otvor do jaskyne pod názvom „ºadová
diera“ bol známy oddávna, do podzemia zostúpil
aÏ E. Ruffiny v sprievode G. Langa, A. Megu a F.
Fehéra v roku 1870. Zásluhou mesta Dob‰iná ju
sprístupnili uÏ roku 1871. Pokusy s elektrick˘m
osvetlením jaskyne sa zaãali v roku 1881.
Osvetlenie Bunsenov˘mi horákmi sa zaviedlo
v roku 1882, riadne elektrické osvetlenie v roku
1887. Patrí medzi prvé elektricky osvetlené jasky-
ne na svete. V roku 1878 na prístupovej ceste
k jaskyni vznikol kultivovan˘ horsk˘ park.

Prv˘ plán jaskyne od E. Ruffinyho je z roku
1871. Prvé klimatické pozorovania vykonal F.
Fehér v rokoch 1870–1871. V roku 1873 z pove-
renia Uhorskej kráºovskej prírodovedeckej spo-
loãnosti jaskyÀu skúmal J. A. Krenner. V roku
1878 E. J. Pelech publikoval o jaskyni ‰túdiu,
ktorá vy‰la o rok neskôr aj v Lond˘ne. 

JaskyÀu nav‰tívili mnohé v˘znamné osobnosti
– princ August von Sachsen Gotha so sprievo-
dom, J. Petzval, K. Siegmeth, srbsk˘ kráº Milan I.,
P. O. Hviezdoslav, S. H. Vajansk˘, M. Jókai, v˘-
prava francúzskych umelcov so staviteºom
Suezského prieplavu F. Lessepsom, bulharsk˘ cár
Ferdinand I., polárny bádateº F. Nansen a i. V ro-
ku 1890 sa vo Veºkej sieni konal koncert na po-
ãesÈ Karola ªudovíta Habsburského. V roku 1893
sa uskutoãnilo prvé letné korãuºovanie.

V rokoch 1911–1918 klimatick˘ v˘skum vyko-
návali pracovníci Uhorského meteorologického
ústavu pod vedením L. Steinera. V medzivojno-
vom období prieskum a pozorovania jaskyne vy-

konával Karpatsk˘ spolok, ãiastoãne i skupina
pre jaskyniarstvo Sekcie VDT v Brne.

V roku 1947 objavili nezaºadnené ãasti
(Kvapºová sieÀ, Severná chodba a Biela sieÀ).
V rokoch 1950–1956 jaskyÀu skúmal A. Droppa.
V rokoch 1953–1954 Turista, n. p., vykonal gene-
rálnu opravu prehliadkovej trasy, elektrického
osvetlenia a ochranárske opatrenia po objavení 

nezaºadnen˘ch ãastí. Z dôvodu ochrany jaskyne
sa klimatické pozorovania obnovili v rokoch
1950–1965. Pokraãovali aj v rokoch 1976–1985,
priãom sa zaãali sledovaÈ aj prírastky o pohyby
ºadu.

Od roku 1970 prevádzku jaskyne zabezpeãuje
Správa slovensk˘ch jask˘À. V roku 1979 ju vyhlá-
sili za chránen˘ prírodn˘ v˘tvor. V nadväznosti
na zákon NR SR ã. 287/1994 Z. z. o ochrane prí-
rody a krajiny je od roku 1996 ustanovená za ná-
rodnú prírodnú pamiatku. Ako náuãná lokalita je
pre verejnosÈ otvorená od 15. 5. do 30. 9. (4,5 me-
siaca). Sprístupnen˘ch je 475 m s v˘‰kov˘m roz-
dielom -43 m.

KeìÏe Dob‰inská ºadová jaskyÀa je genetic-
kou súãasÈou rozsiahleho jaskyného systému
v masíve Duãe, do svetového prírodného dediã-
stva bola zaradená spolu so Stratenskou jaskyÀou
a jaskyÀou Psie diery. Tieto dve speleologicky
prepojené jaskyne tvoria druh˘ najdlh‰í jaskynn˘
systém na Slovensku, ktor˘ meria 21 651 m.
Navy‰e Dob‰inská ºadová jaskyÀa meria 1232 m.
Úvahy o jej speleologickom prepojení so Stra-
tenskou jaskyÀou sa nerealizovali z ochranár-
skych dôvodov, aby sa nenaru‰ili speleoklimatic-
ké pomery. 

Okrem paleotoku Hnilca sa na vytváraní systé-
mu Stratenskej jaskyne podieºali aj b˘valé ponor-
né vody potoka TiesÀav. V jaskyni je vyãlene-
n˘ch 5 v˘vojov˘ch úrovní a dva horizonty.
Najv˘znamnej‰ia je IV. v˘vojová úroveÀ, ktorej
zodpovedajú aj hlavné zaºadnené priestory
Dob‰inskej ºadovej jaskyne. Systém Stratenskej
jaskyne je jedineãn˘m dokladom v˘voja podzem-
ného krasu od mlad‰ích treÈohôr aÏ do súãasnos-
ti v nadväznosti na geomorfologick˘ v˘voj povr-
chov˘ch foriem reliéfu priºahlej ãasti Sloven-
ského raja.

Stratenská jaskyÀa vyniká najmä mohutnosÈou
dómov a hlavn˘ch chodieb. Rozprávkov˘ dóm
s objemom 79 017 m3 je najväã‰ím jaskynn˘m
priestorom na Slovensku. Zo sintrovej v˘plne sú
zastúpené najmä stalagmity, ktoré majú kopovi-
té, kuÏeºovité, pagodovité, palicovité a iné tvary.
Vyskytujú sa aj brãká, stalaktity a sintrové záclo-
ny. Vzácne sú jaskynné pologuºovité perly, ara-

gonitové kry‰talické v˘rastky, kalcitové excen-
trické v˘rastky a sadrovec. V jaskyni Psie diery je
unikátne nálezisko kostí jaskynného medveìa
(Ursus spelaeus), ktoré sú staré 15 490 aÏ 17 530
rokov.

Obe jaskyne sú uzavreté a neprístupné pre
verejnosÈ. Ich prieskum a v˘skum vykonávajú
dobrovoºní jaskyniari – ãlenovia Slovenskej spe-
leologickej spoloãnosti zo speleologického klu-
bu Slovensk˘ raj. Stratenskú jaskyÀu objavili v ro-
ku 1972, rozsiahle podzemné priestory v jaskyni
Psie diery v roku 1988. Obe jaskyne prepojili v ro-
ku 1994.

Na príprave a spracovávaní projektu sa veºkou
mierou podieºali RNDr. L. Novotn˘ a Ing. J. Tulis
zo speleologického klubu Slovensk˘ raj, Správa
slovensk˘ch jask˘À, ako aj Správa Národného
parku Slovensk˘ raj. Okrem Ministerstva Ïivotné-
ho prostredia SR a Správy slovensk˘ch jask˘À
ãinnosti súvisiace s posudzovacími a schvaºova-
cie procedúrami, ktoré trvali od roku 1998, za-
bezpeãovala aj Slovenská agentúra Ïivotného
prostredia.

Pri ìal‰ej prevádzke a ochrane Dob‰inskej ºa-
dovej jaskyne, vrátane celého systému Straten-
skej jaskyne, treba maÈ na zreteli skutoãnosÈ, Ïe
zapísanie lokality do zoznamu svetového dediã-
stva nielen zv˘razÀuje jej samotnú existenciu, ale
aj zaväzuje Slovenskú republiku ako signatársky
‰tát Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dediãstva (prijat˘ ãlensk˘mi ‰tátmi
UNESCO v roku 1972) zabezpeãÈ jej ochranu
a primeranú starostlivosÈ. Tomuto cieºu by mali
zodpovedaÈ rozhodnutia ‰tátnych orgánov a ìal-
‰ie aktivity odborn˘ch organizácií ochrany príro-
dy i dobrovoºn˘ch jaskyniarov.

Na nepretrÏitú potrebu v˘skumu, monitorova-
nia a praktickej starostlivosti o Dob‰inskú ºadovú

jaskyÀu poukazujú mnohé aktivity z posledn˘ch
rokov. V rokoch 1995–1997 sa uskutoãnila re-
kon‰trukcia ãasti prehliadkového chodníka, v ro-
ku 1999 rekon‰trukcia elektrického osvetlenia.
V mimosezónnom období 1997–1998 sa zabez-
peãila v˘stavba nového vstupného objektu jasky-
ne. Na pe‰ej v˘stupovej trase k jaskyni sa v roku
1998 in‰taloval náuãn˘ chodník. V interiéri nové-
ho vstupného objektu je stála v˘stava o jasky-
niach Slovenského raja, morfológii a genéze
Dob‰inskej ºadovej jaskyne a systému Stratenskej
jaskyne, speleoklimatick˘ch pomeroch, zaºadne-
ní a histórii Dob‰inskej ºadovej jaskyne. Roãná
náv‰tevnosÈ je 75- aÏ 85-tisíc osôb a preto znaãnú
pozornosÈ treba venovaÈ aj sluÏbám pre náv‰tev-
níkov.

Posledné v˘skumy ºadovej v˘plne vykonali
jaskyniari zo speleologického klubu Slovensk˘
raj v rokoch 1995–1996, detailn˘ geologick˘ v˘-
skum jaskyne v rokoch 1998–1999. V roku 1998
sa sledoval chemizmus presakujúcich atmosféric-
k˘ch vôd. V súãasnosti sa okrem klimatick˘ch
pozorovaní realizuje monitorovanie chiroptero-
fauny. Zaãal sa i geomorfologick˘ v˘skum neza-
ºadnen˘ch ãastí jaskyne. Ako vypl˘va z mnoh˘ch
praktick˘ch skúseností z minul˘ch rokov, pri
ochrane a prevádzke tejto unikátnej jaskyne tre-
ba priebeÏne aplikovaÈ v˘sledky vedeckého v˘-
skumu a pozorovaní reÏimu a intenzity prírod-
n˘ch procesov súvisiacich s tvorbou a dynami-
kou ºadovej v˘plne.

PAVEL BELLA
SSJ Liptovsk˘ Mikulá‰

Foto: Miroslav Eliá‰
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ostatných rokoch sa čoraz
viac hovorí o problémoch ži-
votného prostredia, ktoré

spôsobila a naďalej spôsobuje negatív-
na ľudská činnosť. Globálne a aj lokál-
ne problémy sú síce známe čoraz väč-
šiemu počtu ľudí, napriek tomu sa s ni-
mi široká verejnosť nestotožnila a ich
riešenie necháva v prvom rade na ple-
ciach anonymného „štátu“, v lepšom
prípade na pleciach pracovníkov štát-
nej ochrany prírody či mimovládnych
organizácií. Takmer na okraji záujmu je
aj problematika ochrany prírody, ohro-
zených a miznúcich druhov rastlín a ži-
vočíchov. Mnohí to dokonca pokladajú
za čosi zbytočné, však načo sú nám
kvety či žaby, načo máme chrániť mo-
čiare? Najdôležitejší je podľa nich člo-
vek a v prvom rade je potrebné chrániť
jeho a jeho záujmy. Okrem toho vzácne
rastliny či živočíchy podľa mnohých ras-
tú a žijú kdesi „ďaleko“ a bežný človek
sa s nimi ani nestretne. To, že opak je
pravdou a mnohé aj kriticky ohrozené
druhy žijú v našej blízkosti, si môžeme
dokázať na príklade jedné-
ho mesta.

Ružomberok, tridsaťtisíco-
vé mesto na severe Slo-
venska je známe v prvom
rade ako priemyselné cent-
rum, ktoré je zaradené me-
dzi oblasti nášho štátu s naj-
väčším negatívnym tlakom
na životné prostredie. Na-
priek tomu, že je to mesto
obkolesené horami, málo-
koho by asi napadlo hľadať
v jeho tesnej blízkosti prírod-
né vzácnosti. A predsa, pria-
mo v dotyku s mestom rastú
viaceré chránené, ohrozené
a vzácne druhy rastlín. Pre-
svedčiť sa o tom môžeme
hneď na viacerých mies-
tach. Na západnom okraji
mesta sa nachádza Kľačno
– najmladšie a najväčšie ru-
žomberské sídlisko s niekoľ-
ko tisíc obyvateľmi. Hneď za
panelákmi môžeme nájsť
napríklad žltohlav obyčajný
(Trollius altissimus), sedem
druhov orchideí, medzi nimi
aj veľmi ohrozený a miznúci
vstavač obyčajný (Orchis
morio). Vstavač mužský po-

značený (Orchis mascula subsp. signi-
fera) tu má viac ako päťsto kusovú po-
puláciu, ale rastie tu dokonca aj taká
rarita, akou je nenápadná papraď ha-
divka obyčajná (Ophioglossum vulga-
tum), ktorá bola v ostatných rokoch
v oblasti Liptova nájdená iba na dvoch
lokalitách. V sekundárnych smrekových
monokultúrach za sídliskom sú bohaté
populácie ďalšej orchidey, nenápad-

ného smrečinovca plazivého (Good-
yera repens), ktorý má napríklad v celej
Českej republike iba dve lokality, do-
konca bol niekoľko rokov u našich zá-
padných susedov považovaný za ne-
zvestný druh.

Na južnom okraji mesta sa nachádza
ďalšie, podstatne staršie sídlisko,
Baničné. Na jeho okraji, len niekoľko
metrov od záhradkárskej kolónie je
ukrytá vo vrbinách malá slatina s hoj-
ným výskytom v dolnom Liptove veľmi
vzácnej vachty trojlistej (Menyanthes tri-
foliata), ktorá rastie spoločne s orchi-
deami – vstavačovcom májovým pra-
vým (Dactylorhiza majalis subsp. maja-

lis), kruštíkom močiarnym (Epipactis pa-
lustris) a kriticky ohrozenou, veľmi
ozdobnou, päťprstnicou hustokvetou
(Gymnadenia densiflora). Rastie tu aj
mäsožravá tučnica obyčajná (Pinguicu-
la vulgaris). Vyššie nad touto lokalitou,
na lesných okrajoch nájdeme čoraz
vzácnješiu chránenú ľaliu cibuľkonosnú
(Lilium bulbiferum) a veľmi nenápadnú
vzácnu orchideu trčníček jednolistý
(Malaxis monophyllos). Ďalšia lokalita
slatinnej vegetácie ešte donedávna
existovala na úpätí Kalvárie. Po odvod-
není z nej v súčasnosti prežíva iba frag-
ment, tesne vedľa kaplniek. Na ploche
niekoľko metrov štvorcových v poraste
ostrice Davallovej (Carex davalliana)
rastie ešte niekoľko exemplárov chráne-
nej prvosienky pomúčenej (Primula fari-
nosa), spolu s typickým druhom týchto 

biotopov páperníkom širokolistým
(Eriophorum latifolium) a vstavačovcom
májovým pravým (Dactylorhiza majalis
subsp. majalis).

Najväčšie prekvapenie sa skrýva
v bezprostrednom okolí re-
gionálnej skládky komunál-
neho odpadu na Bielej púti,
v tesnej blízkosti rozsiahlych
dolomitových lomov, ktoré
tvoria „vstupnú bránu“ pre
tých, ktorí do Ružomberka
prichádzajú od Banskej
Bystrice. V okolí skládky náj-
deme 11 (!) druhov orchideí,
medzi nimi aj vstavač po-
černý letný (Orchis ustulata
subsp. aestivalis). Tento
vzácny poddruh vstavača
počerného bol len pomerne
nedávno opísaný vo Švaj-
čiarsku, začiatkom 90-tych
rokov bol nájdený aj na
Slovensku. V okolí Ružom-
berka má viacero bohatých
lokalít, jednu z nich práve
pri smetisku. (Veľmi bohatá
populácia je aj pri opuste-
nom lome Vápenka nad
Ružomberkom – Bielym Po-
tokom, kde rastie spoločne
so vstavačom vojenským
[Orchis militaris]). Spolu
s ním v susedstve skládky
rastie aj zaujímavý hmyzov-
ník muchovitý (Ophrys in-
sectifera). Na okraji borovi-
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Mních nad železničnou stanicou je izolovaná lokalita
prvosienky bezbyľovej (Primula vulgaris). Keby sme zobrali
do úvahy celé katastrálne územie mesta, môžeme spo-
menúť jedinú našu lokalitu len pred dvomi rokmi obja-
veného nového druhu pre flóru Slovenska – lyžičníka py-
renejského (Cochlearia pyrenaica) či Čutkovu dolinu
s dvadsiatimi druhmi orchideí a bohatými populáciami
miznúceho horca jarného (Gentiana verna). Pomerne
hojne tu rastie aj naša najkrajšia a najznámejšia orchidea
črievičník papučkový (Cypripedium calceolus).

Samozrejme, Ružomberok nie je jediné slovenské
mesto, ktoré sa môže pýšiť takýmto bohatstvom. Veľmi
bohatá na vzácne druhy rastlín je napríklad Bratislava
– Panevädza letná (Calcitrapa solstitialis) má priamo
na bratislavskom hradnom vrchu dokonca jedinú zná-
mu lokalitu na Slovensku) či Banská Bystrica, v okolí
ktorej dosahujú svoju severnú hranicu rozšírenia štyri dru-
hy orchideí.

Všetky tieto fakty potvrdzujú, že vzácne druhy rastú na-
ozaj častokrát v našej tesnej blízkosti, sú to akési krehké
dotyky prírody smerom k nám, našim mestám, nášmu
uponáhľanému spôsobu života. A my by sme mali o tom
vedieť a podľa toho sa aj chovať. Svojou neznalosťou,
nedbanlivosťou či ľahostajnosťou môžeme jedným ne-
premysleným činom navždy zničiť lokalitu vzácneho druhu,
ktorý tu mlčky prežíval popri nás, doslova pod našimi okna-
mi. Len my sme si ho nevšimli.

DANIEL DÍTĚ
Správa TANAP-u

Foto: autor

cového lesíka hneď pri plote skládky rastie poniklec slo-
venský (Pulsatilla slavica), druh chránený medzinárodný-
mi dohovormi a klinček včasný (Dianthus praecox). Obi-
dva posledne spomínané druhy hojne rastú na skalných
stenách vypínajúcich sa nad cestou Ružomberok – Banská
Bystrica (a z ktorých lomy postupne odkrajujú), tu k nim
ešte pristupuje ďalší chránený druh, prvosienka holá
(Primula auricula). Túto inzenzívne voňajúcu jarnú rastlinu
môžeme obdivovať dokonca priamo pri zastávke MHD Pod
skalami. Nájdeme tu aj žltušku menšiu (Thalictrum minus).
V lesnom podraste niekoľko metrov smerom do mesta
oproti panelákom skoro na jar rozkvitá bohatá populácia
scily Kladného (Scila kladnii), ktorá je v dolnom Liptove
veľmi vzácna.

V tomto výpočte by sme mohli pokračovať, veď z vr-
chu Čebrať vypínajúcom sa nad mestom boli v roku 1970
opísané nové druhy orchideí pre bývalé Československo
– kruštík rožkatý (Epipactis muelleri) a kruštík úzkopyskový
(E. leptochila). Len niekoľko sto metrov vzdušnou čiarou
od areálu Severoslovenských celulózok a papierní má
najsevernejšiu lokalitu na Slovensku teplomilný kavyľ pô-
vabný (Stipa pulcherrima). V tesnej blízkosti miestnych
častí Biely Potok a Hrboltová sú viaceré lokality teplo-
milných druhov rastlín, medzni nimi chránenej veternice
lesnej (Anemone sylvestris), spolu s ňou rastie ľan žltý
(Linum flavum), veronikovec klasnatý (Pseudolysimachion
spicatum), rumanovec farbiarsky (Cota tinctoria). Ružom-
berkom prechádza severná hranica rozšírenia plamien-
ka plotného (Clematis vitalba). Tento na juhu Slovenska
bežný druh prenikal do severných častí Slovenska údo-
lím Váhu a zastavil sa v západnej časti mesta. Na vrchu
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V rámci v˘menného ‰túdijného po-
bytu som v septembri r. 2000 na-
v‰tívil ‰tát Arizona, USA, kde som

bol hosÈom mesta Queen Creek. Pred-
nostka úradu pani Cynthia Seelhammer
absolvovala pobyt v Levoãi v októbri 1999
a okrem pracovného programu sme spolu
nav‰tívili aj niektoré lokality v na‰ich

národnych parkoch Slovensk˘ raj,
TANAP a NAPANT. Bolo preto

pochopiteºné, Ïe do programu
v USA zahrnula aj náv‰tevu

Národného parku Grand
Canyon.

Sytém ochrany kra-

jiny v USA je podob-

n˘ ako u nás a pozo-

stáva z viacer˘ch

stupÀov. Obãania

mesta Queen Creek práve v ãase mojej ná-

v‰tevy vystupÀovali aktivity na uznanie re-

gionálneho parku San Tan Mountains, pre-

toÏe táto lokalita bola zahrnutá do progra-

mu rozvoja b˘vania. Grand Canyon je park

s najvy‰‰ím stupÀom ochrany a v päÈdesia-

tych rokoch bol cel˘ prírodn˘ komplex za-

písan˘ do Zoznamu svetového prírodného

dediãstva UNESCO.

Arizona je rozlohou 6x väã‰ia ako

Slovensko s 5,5 mil. obyvateºov – 85 %

z nich Ïije v oblasti Phoenixu a Tusconu

na juhu, takÏe obrovské územia sú celkom

bez osídlenia. Napriek pú‰tnemu charakte-

ru krajiny a vysok˘m priemern˘m teplotám

je na severe krajiny pri mesteãku Flagstaff

známe zimné lyÏiarske stredisko a aj sa-

motn˘ Grand Canyon b˘va nezriedka pod

snehom.

Cesta po náhornej plo‰ine vo v˘‰ke

2 400 m. n. m. je monotónna – prechádza-

me okolo vyhoren˘ch borovicov˘ch lesov

a aÏ poºné letisko s viacer˘mi vrtuºníkmi

a ºahk˘mi lietadlami signalizuje, Ïe sme

blízko Tusaynu, juÏného strediska NP

Grand Canyon. V‰etky objekty nepresa-

hujú v˘‰kou koruny stromov a zo staveb-

n˘ch materiálov dominuje drevo a kameÀ.

Vstup do parku je cez rampu, poplatok na

osobu je 10 USD, magnetická karta platí aj

na nasledujúce dni, dostávame aktuálneho

sprievodcu na 1 mesiac, propagaãné mate-

riály a CD-éãko. Visitor Center ponúka

ZO SVETA

NÁRODN¯ PARK GRAND CANYON
(postrehy turistu zo Slovenska)

Grand Canyon z Watchtower Foto: Ing. J. Bobula
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informácie, náv‰tevu múzea i sluÏby sprie-

vodcu bezplatne. Na South Rim Trail ich je

niekoºko, spravidla hneì pri parkovisku

a sú postavené v ‰t˘le pôvodn˘ch indián-

skych obydlí aj s ponukou originálnych v˘-

robkov. Strediská sú prepojené pravidelnou

autobusovou dopravou, doprava je ale ope-

ratívna (v prípade potreby pripájajú vleãky)

a bezplatná. Prekvapilo nás, Ïe autobusy

boli staré a hluãné. Rôzne druhy zvierat sa

voºne pohybovali medzi náv‰tevníkmi, zá-

kaz ich k⁄menia sa so samozrejmosÈou do-

drÏiaval. Najviac nav‰tevované vyhliadko-

vé body sú zabezpeãené pevn˘m zábra-

dlím, chodníky sú asfaltované s kamenn˘-

mi okrajmi a vhodné aj pre vozíãkárov, la-

viãiek z dreven˘ch trámov bolo pomenej.

Okraje zlomu sú prístupné ale aj nebezpeã-

né, smrteºné úrazy aj napriek v˘strahám nie

sú Ïiaº v˘nimkou. Po západe slnka sa rizi-

ko zvy‰uje siln˘m nárazov˘m vetrom.

Zostup do kaÀona predstavuje v˘‰kov˘

rozdiel 1700 metrov, kaÀon sa Èahá územím

dvoch ‰tátov v dæÏke 490 km, severná stra-

na je vzdialená v priemere 17 km a e‰te je

o 300 m vy‰‰ie. Prechod na druhú stranu

je moÏn˘ len cez Bright Angel Canyon

a predstavuje 5 dní pochodu. Zostup je

moÏn˘ z dvoch bodov, vzdialen˘ch takmer

10 km, chodníky sa spájajú nad riekou

Colorado. Po 10.00 hod. je zostup uÏ zaká-

zan˘ – v deÀ ná‰ho putovania bolo o 6.00

hod ráno len 2 °C ale o 11.00 hod uÏ bolo

v tieni 40 °C! Povinná zásoba vody je 2 l

na osobu a deÀ, denn˘ limit pochodu je 6–9

hodín a len do vyhradeného táboriska. Za

nocºah pod prístre‰kom sa platí, chemické

toalety v ‰t˘le jednoduch˘ch dreven˘ch

stavieb sú estetické a ãisté.

Odpadkové ko‰e v kaÀone nie sú, ale

Ïiadne odpadky sme ani nikde nevideli: ão

sa prinesie, to sa aj odnesie. Chodníky nie

sú znaãkované, stúpa-

nie je plynulé, bez

technického zabezpe-

ãenia, povrch je spravi-

dla pieskov˘ – zvlá‰t-

nosÈou pre nás boli

skupiny turistov na ko-

Àoch a muliciach.

Akékoºvek aktivity

mimo povolenej trasy

sú zakázané. Po návra-

te späÈ na juÏnú stranu

objavujeme na kaÏdom

kroku plastové kuka

nádoby (110 l) a pre-

nosné toalety. Voda sa

tam pravidelne dováÏa

v mal˘ch cisternách ale

toalety sú bezplatné,

rovnako ako pitná voda

a ºad zo stojanov˘ch

automatov. KaÏd˘ ve-

ãer po západe slnka

prebieha v prírodnom

amfiteátri náuãn˘ pro-

gram s premietaním

diapozitívov a so Ïi-

vou diskusiou. Mapy,

informaãné panely

ako aj návraty do mi-

nulosti formou dobo-

v˘ch fotografií sú na

kaÏdom vyhliadkovom

bode.

Náv‰tevnosÈ? Priznám sa, ãakal som

viac. Iba necel˘ch 23 % v‰etk˘ch náv‰tev-

níkov Arizony zavíta aj do Grand Canyonu

a poãas troch t˘ÏdÀov pobytu v USA sme

okrem na‰ich sprievodcov a rodiny známej

fotografky nestretli nikoho, kto by tam bol

aj osobne. MoÏno horúce a suché podnebie

spôsobuje, Ïe ºudia Ïijú len v klimatizova-

n˘ch priestoroch a krásy prírody obdivujú

skôr cez video alebo CD. Napriek tomu

v‰etk˘ch obyvateºov Arizony sprevádza

táto prírodná lokalita nepretrÏite cel˘ch

24 hodín denne – na poznávacích znaãkách

áut totiÏ dominuje nápis: Arizona – Grand

Canyon State.

Ing. ªUBOMÍR MACIAK
prednosta MsÚ Levoãa

Foto: autor

ZO SVETA
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V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

S deÈmi do rajaS deÈmi do raja
Na Podlesku, v prekrásnom prostredí Národného parku

Slovensk˘ raj, sa v dÀoch 19.–22. októbra minulého roka stret-
li mladí ochrancovia prírody zo základn˘ch ‰kôl mesta Spi‰ská
Nová Ves, aby sa zúãastnili tábora mlad˘ch ochrancov príro-
dy. Organizátorom podujatia bolo Stredisko environmentálnej
v˘chovy Správy Národného parku Slovensk˘ raj, za prispenia
prostriedkov zo ·tátneho fondu Ïivotného prostredia.

Úãastníci tábora prichádzali plní oãakávania, ale aj obáv
z toho ão ich ãaká. Po ubytovaní nasledovalo zoznámenie
a ekohry zamerané na v˘znam a dôleÏitosÈ ochrany prírody
a krajiny. Po v˘bornom obede nasledovala exkurzia do údolia
Veºkej Bielej vody. Botaniãka RNDr. Anna Leskovjanská pri-

blíÏila deÈom rastlinné a lesné spoloãenstvá Slovenského ra-
ja. Poukázala na jedineãnosÈ tohto územia, zvrat botanick˘ch
pásiem (inverziu) a mnoÏstvo reliktn˘ch a endemick˘ch dru-
hov. Úãastníci tábora sa uãili ako sa robí fytocenologick˘ zá-
pis, ako sa zisÈuje poãetné zastúpenie jednotliv˘ch druhov
i ako sa hodnotia antropické vplyvy na rastlinné spoloãenstvá.
Deti najviac zaujalo mapovanie a zapisovanie v˘skytu rastlín.
Veºmi ºutovali, Ïe v pokroãilej jeseni nemohli vidieÈ kvitnúÈ
v‰etky tie nádherné kvety, ktoré sa tu vyskytujú. Vo veãern˘ch
hodinách Franti‰ek Divok za pomoci diapásma priblíÏil deÈom
systém ochrany prírody a Ïivotného prostredia na Slovensku
a v Slovenskom raji. Potom nasledovala e‰te tvorba máp ko-
munity. V nich mali deti zaznamenaÈ hodnoty a negatíva úze-
mia národného parku a mesta Spi‰ská Nová Ves tak, ako ich
sami vnímajú.

ëal‰ie ráno nasledovala v˘prava do Suchej Belej. Deti za
krásneho slneãného jesenného dÀa hravo zvládli prechod aj
najnároãnej‰ími ãasÈami rokliny. Aj keì sa Misové vodopády,
ãi Okienkov˘ vodopád nemohli predstaviÈ v plnej kráse pre ne-
dostatok vody, úãastníci tábora obdivovali jej silu, ktorou vy-
modelovala roklinu do takej podoby, Ïe ju na‰i predkovia prá-
vom zaãali naz˘vaÈ rajom. Cesta späÈ viedla nádhern˘m
zmie‰an˘m lesom, ktor˘m v slneãn˘ch lúãoch poletovali listy
pomaºované farbami jesene. Na Podlesku uÏ ãakal stráÏca
národného parku Aladár Holmok, ktor˘ hovoril o faune
Slovenského raja a poºovníctve. Jeho rozprávanie o zviera-
tách spestrené ukáÏkami vábenia zvierat a hlasov vtákov ne-
mohlo deti nezaujaÈ.
Najväã‰ie prekvapenie
na úãastníkov v‰ak ãa-
kalo po veãeri v podobe
noãného pochodu na
Zelenú horu opradenú
legendami i históriou.
Zvlá‰tnu atmosféru mali
príbehy rozprávané za
hviezdnatej noci na
mieste b˘valého Marce-
lovho hradu. Mnohí pre-
Ïívali vzru‰enie, dobro-
druÏstvo, ale aj pocit
spolupatriãnosti a zod-
povednosti jeden za
druhého. Bolo to úÏas-
né, ba moÏno jeden
z najvzru‰ujúcej‰ích zá-
Ïitkov z celého tábora.

Cieºom v‰etk˘ch ú-
ãastníkov tábora bolo

dozvedieÈ sa ão najviac o ochrane prírody Slovenského raja
a samozrejme aj ão najviac z neho a jeho krás vidieÈ na vlast-
né oãi. UmoÏnil im to ìal‰í krásny slneãn˘ deÀ. Poãas túry
Prielomom Hornádu a Klá‰torskou roklinou mohli deti sledo-
vaÈ v˘voj kaÀonu i roklín, zloÏenie lesov a rastlín v závislosti
od expozície a teplotn˘ch pomerov. Videli ale tieÏ aj to, aká
ÈaÏká je práca pri údrÏbe a oprave stupaãiek a rebríkov, aby
mohli náv‰tevníci bezpeãne prechádzaÈ aj najexponovanej‰í-
mi ãasÈami. Na Klá‰torisku nás ãakali zrúcaniny klá‰tora kar-
tuziánov so svojou históriou. Po obede sme mohli obdivovaÈ
vodopády v rokline Kyseº. Veãer pokraãoval v znamení ìal-
‰ích ekohier a prezentácii v˘sledkov práce jednotliv˘ch skupín
úãastníkov tábora.

Posledn˘ deÀ bol venovan˘ monitorovaniu ãistoty vôd
a ich okolia. Deti robili chemick˘ a biologick˘ rozbor ãistoty
vody v Hornáde a vo Veºkej Bielej vode na ich sútoku v Hrd-
le Hornádu. Práca v skupinách ‰la od ruky a ão nevidieÈ
boli na svete prvé v˘sledky rozborov. Samotná práca, ale
tieÏ v˘sledky a ich vzájomné porovnávanie deti veºmi za-
ujalo, bol v‰ak uÏ ãas na ukonãenie tábora. Jeho program 
bol tak˘ zaujímav˘, Ïe sa deti len ÈaÏko lúãili s prekrásnym
prostredím Slovenského raja. Úãastníci tábora odchádzali
domov nielen plní dojmov a záÏitkov, na ktoré budú e‰te dlho
spomínaÈ, ale predov‰etk˘m s poznaním, preão sa tento kút
Slovenska stal národn˘m parkom a preão ho treba uchovaÈ aj
pre budúce generácie.

Fero Divok

V článku Plánovanie v reáli
v časopise Národné parky č. 3
sme referovali o akcii v obci
Telgárt s rovnakým názvom,
ktorej zámerom bolo na jednej
strane zapojiť deti a zistiť ich ná-
zor na prostredie, v ktorom vy-
rastajú a prostredníctom nich,
na druhej strane, vzbudiť záu-
jem ich rodičov a aj ostatných
obyvateľov o problémy obce.
Deti zo Základnej školy v Tel-
gárte vyslovili pri tejto akcii veľa
návrhov na skrášlenie a vylep-
šenie obce. Jedným z nich bol
nápad zmeniť nevyužívaný škol-
ský pozemok na malý parčík.
Tento nápad sa nám zdal reál-
nym, preto sme, pracovníci NP
Nízke Tatry a SZOPK ZO Nízke

Tatry, dali hlavy dokopy a vytvo-
rili projekt „Nápad detí z Telgár-
tu“, ktorý bol podporený z Brit-
ského Ministerstva pre medziná-
rodný rozvoj v Londýne (DFID).

Na začiatku bolo treba upra-
viť pozemok a vďaka pána sta-
rostu Mekela sa na tom podieľa-
li aj miestni obyvatelia.

Deti potom, aby spoznali rôz-
norodosť a variabilitu našich do-
mácich drevín, navštívili v rámci
projektu Arborétum Borová Ho-
ra vo Zvolene. Krásne sa tu
uplatnilo Komeského pravidlo –
radšej jeden krát vidieť (a ešte
lepšie ohmatať) ako trikrát po-
čuť. Počas prehliadky si nazbie-
rali pestrofarebné jesenné listy,
rôzne druhy plodov a niektoré aj

ochutnali. Bolo treba dávať dob-
rý pozor, aby sa medzi ochut-
návky nezatúlali aj jedovaté dru-
hy. Nadchýňali sa aj veľkými
mraveniskami lesných mravcov
a množstvom muchotrávok, kto-
ré vytvárali skoro rozprávkovú
atmosféru jesenného dopolud-
nia. Ale zo všetkého najviac ich
zaujali inverzné a hadovité formy
smreka a čarovníky. Krásny bol
aj návrh jednej dievčiny na zme-
nu názvu hadovitej formy smre-
ka na klobáskovú.

Cez zimu projekt pokračoval
prednáškami odborných pra-
covníkov NP o drevinách, ktoré
rastú v NP, o ich životných náro-
koch, ako aj funkciách v život-
nom prostredí.

Deti sa zapojili kreslením svo-
jich predstáv o parku a stro-
moch, ktoré by v ňom mali byť.

Na jar sa začne so zaobsta-
rávaním sadeničiek, s ich vysa-
dením a vyrobením drevených
tabuliek s menami drevín. Ak
by ste nám vedeli pomôcť so
sadeničkami alebo drevenými
tabuľkami, ozvite sa nám, pro-
sím, na Správu Napant, tel.:
0903 563 110.

Veríme, že všetky takéto ak-
tivity majú veľký význam a deti,
ktoré vlastnými rukami posa-
dia stromy, ich budú aj chrániť
a starať sa o ne.

JANKA CZIRÁKOVÁ 
Správa Napant
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Tábor ochrancov Slovensk˘ raj

TTÁÁBBOORR  MMLLAADD¯̄CCHH  OOCCHHRRAANNCCOOVV  PPRRÍÍRROODDYY
MMMM ôôôô jjjj     ssss tttt rrrr oooo mmmm

Sedím v jeho tieni,
cítim jeho kôru,

keď je smutný, smútim,
máme jednu vôľu.

Keď na jar jeho dlhé listy pučia
a vôňou napĺňa sa vzduch,

keď malí vtáci lietať sa učia,
keď prebúdza sa tohto stromu duch,

vtedy cítim teplo jeho kmeňa
a znovu sedím na konári,

vtedy cítim blaho, ktoré nemá
v tej slnečnej žiari.

Takto plynie leto,
pomaly sa kráti,
ale pocit tento

vždy sa mi rád vráti.

Zima sa už blíži,
listy opadali

a ja v malej chyži
mám len kvietok malý.

Ostal len peň holý,
niet konárov či kvetov,

už je po závoji,
čo strom z listov plietol.

Janka Sabanošová, Spišská Nová Ves, ZŠ Nad Medzou, 7. A
počas tábora mladých ochrancov prírody, 21. októbra 2000
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Milé deti, pekne si posadajte a pozorne
poãúvajte. Rozpoviem vám príbeh o jed-
nom meste, navlas takom, ako je Banská
Bystrica, kde na sídlisku v jednom pane-
láku b˘vajú vedºa seba dve rodiny:
Dobro‰ovci a Plano‰ovci...

Takto sa zaãína príbeh, v ktorom sa
spoznajú mnohí z nás. Dúfam, Ïe nie len
v Plano‰ovcoch. Dve rodinky s rozdielny-
mi Ïivotn˘mi hodnotami a vzÈahom k prí-
rode, ktoré spoznávame v krátkych scén-
kach z kaÏdodenného Ïivota. A kto sú
herci? Deti zo Základnej ‰koly ·tefana
Moyzesa v Banskej Bystrici. Najväã‰í
problém bol s obsadením úloh Plano-
‰ovcov. Preão nikto nechce hraÈ otca
Plano‰a, ktor˘ um˘va auto v potoku?
A ão mamka Plano‰ka, ktorej sa nechce
triediÈ odpad! A ani ich deti nezaostávajú
za nimi. Synãek Plano‰ skú‰a nov˘ prak
na vtáãikoch a dcérenku vôbec netrápi, Ïe
za sebou v lese nechala hromadu odpad-
kov. Preão deti nechcú hraÈ t˘chto ºudí?
V‰ak sa s nimi ãasto stretávame na ulici
alebo v prírode a tam si ich správanie
rad‰ej nev‰ímame. Preto sme pri‰li my
s na‰im ekodivadielkom, aby sme sa za-
hrali a aby sme vám zahrali. My sa zaba-
víme, nieão sa aj nauãíme, ukáÏeme vám
ná‰ hereck˘ talent a moÏno si nás v‰imne
niektor˘ pán reÏisér. Dúfame, Ïe si nás
v‰imnú aj ostatné deti a pouãia sa na na-
‰ich scénkach.

No a kto to má v‰etko na svedomí?
S deÈmi sa hrám ja – dovoºte, aby som sa
vám predstavila, volám sa Janka
Cziráková a pracujem na Správe národ-
ného parku Nízke Tatry v Banskej
Bystrici.

A teraz k histórii ekodivadielka. Ste
prekvapení, Ïe Ekodivadielko má uÏ his-
tóriu? Tak teda pekne poporiadku.
V‰etko sa zrodilo v hlave, vtedy e‰te
‰tudenta Fakulty ekológie a environ-
mentalistiky TU Zvolen, Branislava
Olaha. Veì viete, ‰tudenti myslia rad‰ej
na v‰etko moÏ-
né len nie na
uãenie. Preto
nebol aÏ tak˘
problém naho-
voriÈ ìal‰ích.
KeìÏe to boli
trochu väã‰ie
deti, nebolo to
Ekodivadielko
ale Ekodivadlo.
Niekedy sa
mohlo nazvaÈ aj
zájazdov˘m, le-
bo sme hrali na
Enviro v Nitre,
DÀoch Zeme v
P i e ‰ È a n o c h ,
Svetovom dni
Ïivotného pro-

stredia vo Zvolene, na Ekofilme
v Banskej Bystrici, na Dni národn˘ch
parkov v Ludrovej a mnoh˘ch ìal‰ích
miestach.

No a na‰e malé Ekodivadielko? Za-
tiaº ho len nacviãujeme, ale uÏ máme
prisºúbené vystúpenie na Rangerskom
dni na zámku v Slovenskej Lupãi a keì
nám to pôjde, ponuky sa nám budú len
tak hrnúÈ.

B˘valá mamka Plano‰ka
JANKA CZIRÁKOVÁ

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

Ekodivadielko – vystúpenie na Enviro Nitra

O ktorých stromoch tento príbeh bude? Nie, nie sú to ani duby
a ani buky. Sú to „obyčajné“ vŕby. Malé nenápadné stromy, niektoré
až také tvrdohlavé, že sa im nechce narásť ani na poriadny strom
a kľudne si rastú ako kríky. Napríklad taká vŕba purpurová. Rastie
si ako ker a vôbec nič si nerobí z podpichovania kamarátok. Len
keď priletí straka a zafrfle, že si nemá poriadne kde sadnúť, začer-
venajú sa jej najmladšie, ešte neostrieľané, konáriky. Je však veľmi
húževnatá a dobrá priateľka. Najradšej má breh, na ktorom rastie.
Dlho sa spolu rozprávajú a keď si myslia, že ich nik nepočuje, oho-
várajú rieku. Nemajú ju v láske. Neustále sa ponáhľa, nepristaví
sa, neporozpráva.

Na jar býva dokonca taká rozzúrená, že jej silný prúd strháva ka-
mene a pôdu z brehov a odnáša ich preč. Po jednej takej jari, keď
rieka odniesla skoro celý breh a veľa korienkov vŕby ostalo bez pôdy,
nahnevala sa veru už aj vŕba. „Už mám toho dosť! Na budúcu jar sa
na teba, rieka, poriadne pripravím.“ zastrájala sa a začala svojimi
voľnými korienkami spriadať v brehu hustú sieť. Breh veru neveril,
že to pomôže, ale tvrdohlavá vŕba si ho nevšímala. A urobila dobre.
Márne sa o rok rieka snažila odtrhnúť kusisko brehu, podarilo sa jej
odplaviť len zopár malých kamienkov. Túto dobrú „tvrdohlavosť“ si
všimol aj človek a vysádza vŕbu purpurovú na brehy riek, aby lepšie
odolávali silnému prúdu.

A ani ďalšie vŕby nezaostávajú svojou tvrdohlavosť. Taká vŕba
rakyta musí byť všade medzi prvými. Skoro vždy tam, kde sa obja-
ví rúbanisko alebo nejaký výmoľ, už rastie malá rakytka. Prudké
slnko na ňu páli, no ona sa zatne a neskryje sa do tieňa. Nevzdáva
sa ani počas prudkých lejakov, keď ju zaplaví množstvo vody. Už
je proste taká. 

Po prekonaní všetkých týchto nástrahách, začala premýšľať,
v čom by mohla byť ešte prvá. Vtom ju napadla táto myšlienka: „Čo

keby som na jar začala prvá kvitnúť? Všetci by si ma všimli a obdi-
vovali!“ Okolité stromy sa však zhrozili: „Keď priskoro rozkvitneš,
zamrznú ti tvoje kvety a nevytvoria sa z nich semienka!“ No rakyta
už bola rozhodnutá. Celú zimu spala len tak na pol očka a striehla na
prvé teplejšie slnečné lúče. Keď ju jeden taký pošteklil, vôbec neza-
váhala a otvorila kvetné púčiky. Nepočkala ani, kým sa rozvinú listy.
Krásne žlté kvety bolo veru z diaľky vidieť na holých konárikoch.
Rakyta bola na seba veľmi hrdá. Bola prvá a každý si ju všimol.
Zrazu sa však obloha zatiahla, zafúkal studený vietor. Kvietky sa za-
čali triasť zimou a chúlili sa k púčikovým šupinkám. Rakyta sa veľmi
zľakla a bedákala: „Prečo som ja len neposlúchla ostatné stromy, te-
raz mi pre moju tvrdohlavosť zamrznú kvety!“ Už strácala nádej, keď
z oblohy začali poletovať veľké snehové vločky. Zachytávali sa na jej
kvetoch a premenili sa na biele chlpaté kožúšky, ktoré ich ochránili
pred zimou. Matka príroda sa nad rakytou zľutovala. Prepáčila jej tvr-
dohlavosť, ktorú vyvážia mnohé dobré vlastnosti vŕb. Spevňujú bre-
hy, nie sú náročné na pôdu, odolávajú prudkému slnku a svojim tie-
ňom chránia mladé stromčeky a rastlinky pred slnečnou páľavou na
holých rúbaniskách. Ľudia ich majú tiež radi a využívajú ich ohybné
prútiky na pletenie košíkov. Rozkvitnuté konáriky rakyty – bahniatka
alebo tiež maňušky sú symbolmi jari a Veľkej noci.

Keď ste už spoznali ich príbeh, prosím vás – nelámte ich, zober-
te si ostrý nožík a zopár konárikov do vázy si odrežte. Nezničte stro-
my, ktoré sú tak krásne tvrdohlavé.

A ešte vám prezradím jedno tajomstvo. Tvrdohlavé a nenáročné
sú aj brezy, osiky, dokonca aj borovice. Všetky spoločne sa odborne
volajú priekopnícke dreviny, lebo rastú prvé a odolávajú aj ťažkým
podmienkam.

JANKA CZIRÁKOVÁ
NAPANT

PRÍBEH O TPRÍBEH O T VRDOHLAVRDOHLAVÝCH STRVÝCH STR OMOCHOMOCH

EKODIVADIELKOEKODIVADIELKO alebo hráme sa
na Dobro‰ovcov a Plano‰ovcov
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Pri pohºade na panorámu Nízkych Tatier vníma-
me magickú silu majestátnych hôr. E‰te kraj‰í pocit
nadobudnete v reále, ak sa do Národného parku
Nízke Tatry vyberiete. Zláka Vás flóra a fauna, ale
aj bohatstvo dolín a kotlín. Naãrime do jednej zná-
mej z nich Korytnickej doliny, a ak ju náhodou ne-
poznáte, neváhajte a vyberte sa tam. Uvidíte, Ïe
Korytnica si Vás celkom podmaní. Urãite Vás oslo-
ví aj história doliny. ·t˘lová architektúra a kultúrne
pamiatky sú jej dôkazom.

Vìaka lieãiv˘m minerálnym prameÀom tu
vznikla kúpeºná osada, neskôr kúpeºné miesto.
Jedineãná kombinácia horského podnebia a mine-
rálnych prameÀov poskytuje ideálne podmienky
pre oddych, ozdravenie a naãerpanie nov˘ch síl.
Malebné kúpele sa nachádzajú v nadmorskej v˘‰ke
850 m, pod horsk˘m masívom Pra‰ivá. Sú to naj-
vy‰‰ie poloÏené kúpele so zdrojmi minerálnych vôd
na Slovensku.

Na lieãebné úãely sa vyuÏívajú prírodné lieãivé
minerálne zdroje a klimatické podmienky. Horskú
klímu kúpeºov najlep‰ie charakterizuje ãist˘
vzduch, ktor˘ je vzhºadom na vy‰‰iu geografickú
polohu mierne zrieden˘. Podnebie je tu poãas celé-
ho kalendárneho roka chladnej‰ie, ão organizmu
prospieva rovnako vynikajúco, ako optimálna vlh-
kosÈ vzduchu.

HISTÓRIA
Prvá zmienka o lieãiv˘ch úãinkoch korytnick˘ch

prameÀov pochádza z 12. storoãia.
Históriu Korytnice môÏeme sledovaÈ od polo-

vice 14. storoãia, kedy sa jej pôvodn˘ názov –
dolina Medok˘‰na, zmenil na ten dne‰n˘ –
KORYTNICA. Územie Korytnice bolo spoãiatku
známe vìaka minerálnym prameÀom iba v blíz-
kych osadách.

Vznik lieãebného miesta
Korytnica môÏeme datovaÈ od
polovice 19. storoãia. MUDr.
Pavol Hoffman a MUDr. Ger-
hard Flittner vyzdvihli úãinky
minerálnej vody. Pre svoje cie-
le získali vtedaj‰ieho riaditeºa
finanãnej správy – Václava Ko-
cha. Vìaka Kochovmu úradné-
mu vplyvu sa v Korytnici po-
stavili ‰t˘lové budovy a sprí-
stupnili minerálne pramene.

V roku 1853 uÏ bola urobe-
ná aj odborná anal˘za minerál-
nych prameÀov, ktorú vykona-
lo kolégium lekárov lekárskej
fakulty Univerzity vo Viedni.

Korytnica sa o pár rokov ne-
skôr stala vyhºadávan˘m kú-
peºn˘m miestom. Postupne sa
tu schádzala pestrá spoloãnosÈ.
Kúpele sa prispôsobili poÏia-
davkám náv‰tevníkov. Príjem-
ná horská klíma, no predov‰et-
k˘m ch˘r o vynikajúcich lieãi-
v˘ch úãinkoch minerálnych
prameÀov prilákali do Koryt-
nice hostí z cudziny a zámoria.
Lekárske vedenie prebral v ro-
ku 1873 Dr. Jozef Ormay, kto-
r˘ pokraãoval v úspe‰nom bu-
dovaní Korytnice.

Na prelome storoãia patrila
Korytnica k najv˘znamnej‰ím
kúpeºom Rakúsko-Uhorska.

Lieãiv˘ v˘znam Korytnice sa zakladá na klíme
a na minerálnych prameÀoch.

LIEâIVÉ PRAMENE
História korytnick˘ch lieãiv˘ch prameÀov je

rovnako pestrá ako história samotn˘ch kúpeºov.
Koncom 19. storoãia sa minerálna voda plnila do

tmav˘ch sklenen˘ch flia‰ o objeme 0,7 l, ktor˘ch sa
roãne distribuovalo 27 tis. ks. V roku 1905 sa uÏ vy-
expedovalo 60 tis. flia‰ a minerálna voda sa dostala
aj na spotrebiteºské trhy v USA.

Podºa obsahu rozpusten˘ch plynov, obsahu roz-
pusten˘ch pevn˘ch látok, hlavn˘ch ionov˘ch zlo-
Ïiek, biologicky a farmakologicky v˘znamn˘ch
zloÏiek, aktuálnej reakcie, rádioaktivity, prirodze-
nej teploty v mieste v˘veru a osmotického tlaku, je
korytnická voda klasifikovaná ako:

Prírodná lieãivá, slabomineralizovaná voda, síra-
novohydrogén-uhliãita-
nová, vápenato-horeã-
natá, Ïeleznatá, uhliãitá,
studená, hypotonická.

Svojim nízkym obsa-
hom NaCl (kuchynskej
soli) sa radí z hºadiska
medicínskeho medzi
vody s najuniverzálnej-
‰ím vyuÏitím aj pri
ochoreniach, kde vyso-
ká koncentrácia Na a Cl
je neÏiadúca. Napr.
ochorenia srdcovociev-
neho systému, hyper-
tenzívne ochorenia,
ochorenia ºadvín, peãe-
ne, cukrovka-diabetes
mellitus a osteoporóza.

V‰etky ostatné minerálne vody (stolové a lieãivé)
na Slovensku i v zahraniãí obsahujú desaÈ ba aj
niekoºko stonásobok vy‰‰iu koncentráciu NaCl.
Práve táto skutoãnosÈ dáva korytnick˘m mine-
rálnym vodám svoje prioritné postavenie v kon-
kurencii s ostatn˘mi minerálnymi vodami a preto
aj tie v˘znamné medzinárodné ocenenia, ktoré sa
jej dostali:
– jedna zlatá a dve strieborné medaily (ViedeÀ, 
1873),

– zlatá medaila (Triest, Taliansko, 1882),
– zlatá medaila (Budape‰È, 1896),
– strieborná medaila (Saint Louis, USA, 1904).

V roku 1998 bola prezentovaná na svetovej v˘-
stave EXPO ’98 v Lisabone, Portugalsko.

Je chránená ochrannou známkou.

KÚPELE
Krásna v rozmanitosti a rozmanitá v kráse je prí-

roda, v lone ktorej sa nachádzajú kúpele Korytnica.
História je svedkom, Ïe túto oázu zdravia nav‰tevo-
vali nielen chorí v úsilí zbaviÈ sa bolesti, ale i náv-
‰tevníci zdraví, aby si odpoãinuli a zbavili sa tak
psychickej záÈaÏe kaÏdodenného Ïivota. Aj pre
Korytnicu prísloveãné vítanie náv‰tevníkov
„Aegrotis salutem – sanis laetitiam“ (chor˘m zdra-
vie – zdrav˘m veselosÈ) je toho jasn˘m dôkazom.

V kúpeºoch Korytnica sa lieãia ochorenia trávia-
ceho ústrojenstva, choroby onkologické, poruchy
látkovej v˘meny – diabetes mellitus, obezita s po-
ruchami metabolizmu, anémia.

Pitná lieãba je doplnená ìal‰ími lieãebn˘mi pro-
cedúrami – lieãebnou racionálnou v˘Ïivou, uhliãi-
t˘mi a víriv˘mi kúpeºmi, vodolieãebn˘mi procedú-

rami, masáÏami, elektrolieãbou, inhalaãnou lieã-
bou, rehabilitaãn˘mi cviãeniami.

Kúpele ponúkajú hosÈom ubytovanie v lieãeb-
n˘ch domoch Oºga, Hygiea, Nová Slovénia. Izby sú
jedno a dvojlôÏkové s vlastn˘mi sociálnymi zaria-
deniami.

Okrem beÏn˘ch prvkov Ïivotného prostredia,
ako je voda, vzduch a slnko, ktoré patria medzi naj-
v˘znamnej‰ie ãinitele upevÀujúce zdravie ãloveka,
nájde si tu chor˘ ãi zdrav˘ svoje zákutia. KaÏd˘
podºa svojich fyzick˘ch schopností si môÏe braÈ pl-
nú náruã prírodnej krásy. ·portové, turistické ãi
kultúrne vyuÏitie je rozmanité.

Na ekologickej mape Európy je Korytnica svet-
l˘m miestom a jej hodnota pre zdravie bude neustá-
le stúpaÈ.

Ing. MÁRIA STRAKOVÁ
Fatranské kúpele, a. s., Korytnica

OCHRANA NEÎIVEJ PRÍRODY
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Lieãebn˘ dom Hygiea Foto: Filip La‰út
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S vypätím v‰etk˘ch síl zdolávame nekoneãne strmé stúpanie
zo ·irokej doliny na Krupovu hoºu (1922 m n. m.). Vyjdúc na jej
hôºnat˘ hrebeÀ otvorí sa nám prekrásny pohºad na dve ligotajú-
ce sa plesá v ºadovcovom kotle, pod najvy‰‰ím vrcholom Níz-
kych Tatier ëumbierom (2046 m n. m.). Celá námaha z v˘stupu
je náhle preã. Sotva bude v tejto chvíli niekto oponovaÈ názoru,
Ïe ºadovcové plesá patria k najväã‰ím ozdobám vysokohorskej
krajiny. Veì ich trblietajúce sa hladiny pripomínajú perly rozho-
dené po hlbok˘ch ºadovcov˘ch dolinách.

Plesá a plieska sú znakom niekdaj‰ích zaºadnen˘ch údolí vo
v‰etk˘ch vysok˘ch pohoriach. Îiaº, Nízke Tatry sa nemôÏu po-
chváliÈ tak˘m mnoÏstvom plies ako Vysoké Tatry (100 veºk˘ch
a 65 drobn˘ch plies), ão jednak suvisí do istej miery s mocnos-
Èou a exaráciou (vymieºanie pohybujúcim sa ºadovcom) b˘va-
l˘ch ºadovcov. PretoÏe ºadovce v oblasti Nízkych Tatier boli v po-
rovnaní s ºadovcami vysokotatransk˘mi malé a málo hrubé, bo-
la ich exarácia predov‰etk˘m v karovej ãasti údolí relatívne sla-
bá. Preto sa aj zachoval resp. vznikol v Nízkych Tatrách len veºmi
nepatrn˘ poãet ºadovcov˘ch plies. O to sú v‰ak na tomto území
vzácnej‰ie, vyÏadujúc si na‰u pozornosÈ, obdiv a ochranu.
Îiadne z nízkotaransk˘ch plies nemá typické skalné dno. UdrÏali
sa tu predov‰etk˘m drobné karové plesá a plieska, ktoré sú buì
hradené ãelnou alebo pasívnou morénou, alebo sú to plesá, kto-
ré vyplÀujú hlinitej‰ie depresie v suÈovom a morénovom mate-
riáli. Plesá hradené morénov˘mi akumuláciami sú spravidla hlb-
‰ie a rozsiahlej‰ie a ich dno je tvorené kamenitou sutinou, druhá
skupina sú plieska plytké, mal˘ch rozmerov, veºmi ãasto efemér-
ne (s unikajúcou, miznúcou vodou), a majú bahnité dno. Príto-
kom t˘chto plies sú najãastej‰ie suÈové pramene. Na v˘datnosti
t˘chto nestálych prameÀov je závisl˘ aj vodn˘ stav ºadovcov˘ch
plies. Odtok plies tvoria buì povrchové potôãky, alebo sa z nich
voda stráca vsakovaním. Vodn˘ reÏim v‰etk˘ch nízkotatransk˘ch
plies je veºmi kolísav˘, závisl˘ na mnoÏstve zráÏok v príslu‰nom
roãnom období. Preto sa môÏe staÈ, Ïe v rokoch, keì je nedosta-
tok atmosferick˘ch zráÏok, ostávajú niektoré depresie plies
prázdne, prípadne sú vyplnené len bahnit˘mi kaluÏami vody.

Vzhºadom k veºkej dynamike vysokohorskej prírody ºadovcové
plesá pomerne r˘chlo zanikajú a menia svoj tvar. T˘ka sa to pre-
dov‰etk˘ch plies, ktor˘ch plocha nie je veºká a k tak˘m patria
aj plesá nízkotatranské. Karové a trógové plesá menia svoj tvar
alebo úplne zanikajú vìaka suÈov˘m a náplavov˘m kuÏelom, ale
tieÏ aj v dôsledku murov˘ch prúdov a snehov˘ch lavín. âinnosÈ
v‰etk˘ch t˘chto procesov a tvarov prispieva k zaná‰aniu a k me-
neniu tvaru ºadovcov˘ch plies.

Svedectvom toho, Ïe tieto procesy sa podpísali a podpisujú na
osude plies aj v Nízkych Tatrách, sú aj údaje o ich poãte. E‰te
v roku 1950 sa objavuje údaj o 13 stálych a periodick˘ch plesách,
no v roku 2000 sa uÏ spomína len 7:

Preto, keì sa aj Vy budete chcieÈ pokochaÈ krásou vyso-
kohorsk˘ch ºadovcov˘ch plies v Nízkych Tatrách, vyberte sa
na túru za pekného poãasia, keì uÏ pomaly miznú aj tie po-
sledné snehy a vtedy, ak budete maÈ ‰tastie a nazriete do niek-
torej z vy‰‰ie spomínan˘ch nízkotaransk˘ch dolín, moÏno tam
na Vás zaÏmurká vetrom rozãerená hladina ºadovcového plesa
– perly hôr.

RNDr. ªUBO· âILLAG
Správa NAPANT
Foto: Milan Ballo

OCHRANA NEÎIVEJ PRÍRODY
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Bystré pleso v Bystrej doline

Vrbické pleso, Demänovská dolina
Bystré pleso, Bystrá dolina
KríÏske pleso, KríÏska dolina
Bystré pliesko, Bystrá dolina
Lukové pliesko, ·iroká dolina
Latiborské pleso, ªupãianska dolina
Latiborské pliesko, ªupãianska dolina

1113 m n. m.
nadm. v˘‰ka

1640 m n. m.
1610 m n. m.
1660 m n. m.
1595 m n. m.
1610 m n. m.
1535 m n. m.

0,68 ha
rozloha

0,45 ha
0,30 ha
0,20 ha
0,20 ha
0,15 ha
0,10 ha

4,0 m
hæbka

trvalé
trvalé

trvalé
trvalé
trvalé

periodické
doãasné
doãasné

0,9 m
0,8 m
0,6 m
1,2 m

–
–
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PPPP
opisovaÈ leknicu Ïltú ochranárskej verej-
nosti netreba, pretoÏe uÏ v roku 1958 bo-
la zaradená medzi ãiastoãne chránené

druhy rastlín a od roku 1999 je podºa vyhlá‰ky
MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. o chránen˘ch rastlinách
a chránen˘ch Ïivoãíchoch a o spoloãenskom
ohodnocovaní chránen˘ch rastlín, chránen˘ch
Ïivoãíchov a drevín zaradená medzi chránené
druhy ako veºmi ohrozen˘ druh, spolu s lek-
nom bielym. âi sú oba tieto druhy rovnako
ohrozené, ponechám na odborníkov, no lekni-
ca Ïltá je pomerne hojne roz‰írená na Zá-
horskej, Podunajskej i V˘chodoslovenskej ní-
Ïine. V súãasnosti je podºa vy‰‰ie uvedenej
vyhlá‰ky stanovená jej spoloãenská hodnota
500 Sk za jeden exemplár.

Na základe skúseností za posledné polstoro-
ãie moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe populácie leknice
neboli v podstatnej‰ej miere likvidované, na-
priek celkovej deteriorizácii prírodného pro-
stredia. Vo viacer˘ch prípadoch vznikla para-
doxná situácia, keì boli v dôsledku antropo-
génnych zásahov vytvorené pre tento druh no-
vé vhodné biotopy, ako napríklad rozsiahla sieÈ
kanálov na Îitnom ostrove a V˘chodosloven-
skej níÏine. Aj v súãasnosti prebiehajú v mno-
h˘ch regiónoch Slovenska ºudské aktivity, pri
ktor˘ch vznikajú väã‰ie ãi men‰ie vodné plochy
– zemníky, vodné nádrÏe a pod. Ich ozelenenie
je vo väã‰ine prípadov ponechané len na sa-
motnú prírodu. PretoÏe v‰ak mnohé zákonitos-
ti osídºovania, v˘voja a postupného starnutia
vodn˘ch ekosystémov poznáme, máme moÏ-
nosÈ do nich v urãitej fáze sukcesie zasiahnuÈ

a ich v˘voj usmerniÈ. K tak˘mto zásahom patrí
aj umel˘ prenos – transfer niektor˘ch organiz-
mov do umelo vzniknut˘ch vodn˘ch biotopov.
KaÏdá takáto akcia by sa v‰ak mala opieraÈ
o poznatky, skúsenosti a odporúãania odborní-
kov. âo sa t˘ka leknice Ïltej, ale aj in˘ch vod-

n˘ch rastlín, je dôleÏité sledovaÈ predov‰etk˘m
dva aspekty – ãi nov˘ biotop spæÀa aspoÀ naj-
základnej‰ie kritériá pre uchytenie sa a násled-
n˘ rozvoj prená‰anej rastliny, a ãi je jej umelé
roz‰írenie Ïiadúce a logické vzhºadom na dote-
raj‰í areál roz‰írenia. Z tohoto pohºadu, podºa
môjho názoru, predstavujú alúviá na‰ich väã-
‰ích riek pre transfer (niekde i re‰titúciu) lekni-
ce Ïltej bohat˘, takmer nevyuÏit˘ potenciál.
Treba si totiÏ uvedomiÈ, Ïe dnes vlastne presne
nevieme, kde v‰ade bola táto vodná rastlina
pred zánikom jej pôvodn˘ch biotopov (m⁄tvych
ramien, jazierok a tôní) roz‰írená. I keì sa ten-
to druh teoreticky roz‰iruje aj prostredníctvom
vodn˘ch vtákov, ktor˘m sa môÏu lepkavé se-
mená uchytiÈ na perí, prax ukazuje, Ïe je to prí-
pad dosÈ zriedkav˘. ·írenie vodnou cestou je te-
da stále najdôleÏitej‰ie, no proti prúdu nemoÏ-
né. Pri ohradzovan˘ch tokoch zas nemoÏno ãa-
kaÈ k˘m sa roztrhnú hrádze a rozplavia semená
vodn˘ch rastlín. No a práve tu by mal po nále-
Ïitom uváÏení zasiahnuÈ ãlovek.

V severnom v˘beÏku Podunajskej níÏiny
dnes nachádzame leknicu Ïltú v nive Váhu aÏ
po Pie‰Èany. Vy‰‰ie proti prúdu sa uchytila pred
niekoºk˘mi rokmi bohatá populácia tohoto dru-
hu v zemníku Horná Streda. KeìÏe v Záblatí pri
Trenãíne (Polákova barina) vyhynuli posledné
lekná biele len pred ‰tvrÈstoroãím, nie je dôvod
pochybovaÈ o tom, Ïe v m⁄tvych ramenách na
strednom PovaÏí bola v minul˘ch storoãiach
beÏná aj leknica Ïltá. To nás viedlo k my‰lienke
uskutoãniÈ transfer tohoto druhu na náhradn˘
biotop v oblasti Trenãína. Po realizácii progra-

mu záchrany – prebagrovaní dna v roku 1996
bola ako najvhodnej‰ia lokalita vybratá prírod-
ná rezervácia (PR) Zamarovské jamy. V máji
1997 sme tu vysadili 5 kusov leknice Ïltej, pri-
nesenej z Malého Dunaja. I‰lo o mlad‰ie rastli-
ny vysoké cca 30 cm, ktoré e‰te nemali vyvinu-

té plávajúce listy. Následná povodeÀ a
iné nie celkom jasné faktory (ondatry?)
spôsobili, Ïe po prezimovaní sa objavi-
li na hladine rezervácie len listy troch
rastlín. Po urãitej stabilizácii územia
sme v roku 1999 pokus zopakovali.
V júni sme uskutoãnili transfer 10
exemplárov leknice Ïltej z lokality
Vini‰ovka, ktorá sa nachádza pod
SæÀavou. Tentokrát sme pouÏili star‰ie,
aÏ 1 m vysoké nekvitnúce rastliny s plá-
vajúcimi listami. Osem kusov bolo
umiestnen˘ch do PR Zamarovské jamy,
dva do Fuchsov˘ch jám v tesnej blíz-
kosti. Rastliny boli odobraté z veºmi bo-
hatého ãierneho bahna, ich podzemky
boli dlhé okolo 15 cm (nie vÏdy sa ich
podarilo vybraÈ celé). Poãas transportu
(cca 1 hod.) sme listy kropili vodou. Po
zasadení do vody s hæbkou 50–70 cm
sme rastliny obloÏili väã‰ími kameÀmi.
Treba podotknúÈ, Ïe substrátom nebolo
tak kvalitné bahno, ako na pôvodnej lo-
kalite. Hoci následne bolo územie za-
plavené povodÀovou vlnou, väã‰ina
rastlín sa ujala a e‰te pred zamrznutím
hladiny boli v poriadku. Najväã‰í exem-
plár z prvého transferu (r. 1997) v tom-
to ãase pokr˘val cez 3 m2 hladiny a po-
ãas leta bohato kvitol. I keì transfer lek-

nice Ïltej nebol na 100 % úspe‰n˘, obnovenie ãi
zaloÏenie novej populácie tohoto chráneného
druhu na strednom PovaÏí nás podnietil k to-
mu, Ïe v roku 2000 sme uskutoãnili ìal‰í
transfer do nedávno vzniknutého zemníka
v Kostolnej-Zárieãí, poniÏe Trenãína. Aj keì
z doteraj‰ích skúseností z transferu leknice Ïltej
nemoÏno robiÈ ìalekosiahle zov‰eobecÀujúce
závery, ukázalo sa, Ïe na presádzanie sú vhod-
nej‰ie vyvinutej‰ie rastliny s plávajúcimi listami,
neÏ mlad‰ie slabo rozvinuté exempláre. Nevylu-
ãujeme samozrejme ani moÏnosÈ pouÏitia neolis-
ten˘ch podzemkov skoro na jar, no treba si
uvedomiÈ to, Ïe samotné vydolovanie rastlín zo
substrátu predstavuje dosÈ namáhavú prácu
v hlbokom bahne s pravdepodobnosÈou nedob-
rovoºného kúpeºa. Preto júnov˘ termín sa javí
ako optimálny, poskytujúci rastlinám dostatok
ãasu na zakorenenie a nazhromaÏdenie dostat-
ku zásobn˘ch látok nutn˘ch na prezimovanie.

Dúfam, Ïe v prípade spomenutého transferu
leknice Ïltej do PR Zamarovské jamy, do
Fuchsov˘ch jám a zemníka Kostolná Zárieãie
i‰lo len o prvú lastoviãku. V súvislosti s budo-
vaním diaºnice na PovaÏí tu totiÏ vzniklo, a e‰-
te urãite vznikne, veºa perspektívnych bioto-
pov, ktoré sa po urãitej stabilizácii stanú vhod-
n˘m domovom pre leknicu Ïltú, resp. aj pre ìal-
‰ie ohrozené a vzácne druhy na‰ej flóry (truska-
vec obyãajn˘, bublinatka obyãajná, ‰ípovka
vodná a pod.) a fauny.

RNDr. JOZEF MÁJSKY
·OP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Nem‰ová

Foto: autor

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

SKÚSENOSTI S TRANSFEROM
LEKNICE ÎLTEJLEKNICE ÎLTEJ

Leknica Ïltá (Nuphar luteum) – trvá-
ca vodná bylina, je roz‰írená v meri-
dionálnej, boreálnej aÏ suboceánickej
oblasti Európy, zhruba po 67° sev. ‰ír-
ky. Vyskytuje sa v rôznych spolo-
ãenstvách triedy Potamogetonetea, vo
zväze Nymphaeion, najmä v asociácii
Myriophyllo-Nupharetum, pre ktorú je
charakteristick˘m druhom. Rastie v sto-
jat˘ch a mierne teãúcich mezo aÏ eu-
trofn˘ch vodách s hæbkou od 0,5 do
4 m. Na rozdiel od lekna zná‰a aj po-
merne veºké v˘kyvy vodnej hladiny.
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Z územia Slovenska je asi polovica (2,4
mil. ha) vyuÏívaná poºnohospodárstvom.
Poºnohospodárstvo sa po intenzifikácii stalo
v˘znamn˘m nositeºom devastácie prírodného
prostredia. V˘nimkou z poºnohospodárskych
spôsobov vyuÏívania krajiny, kde sa zhodujú
záujmy ochrany prírody a poºnohospodárov,
je lúãne a pasienkové hospodárenie. V˘znam
lúk pre poºnohospodárov spoãíva v produkcii
sena. Následkom úbytku lúk sa seno stáva vy-
hºadávan˘m obchodn˘m artiklom. Celková
nízka nároãnosÈ na vstupy prispieva pritom
k celkovej ekonomickej efektívnosti. Zber
a odvoz sena je hlavn˘m, a ãasto aj jedin˘m
potrebn˘m vstupom do ekosystému.

V˘znam lúk pre ochranu prírody je pod-
mienen˘ niekoºk˘mi faktormi. TrvalosÈou kul-
túry, ktorá umoÏÀuje prispôsobiÈ sa druhom
s viacroãn˘m v˘vojom za niekoºko desaÈroãí
a jednorázov˘m vstupom hospodára do eko-
systému, kde vhodn˘m manaÏmentom môÏe
minimalizovaÈ straty Ïivoãíchov a rastlín na
únosnú mieru. 

Prínos lúk k stabilite krajiny spoãíva v úãin-
nom ãistení povrchov˘ch vôd. Svojou rozºah-
losÈou a produkciou poskytujú úkrytové a po-
travné moÏnosti veºkému mnoÏstvu Ïivoãí-
chov. V podmienkach CHKO Záhorie je to ce-
losvetovo ohrozen˘ druh chria‰teº (chrapkáã)
poºn˘ (Crex crex) a celoeurópsky ohrozen˘
hvizdák veºk˘ (Numenius arquatus). V˘znam
aluviálnych lúk je vyjadren˘ aj ich zaradením
do zoznamu prírodn˘ch stanoví‰È (biotopov)
podºa prílohy záväznej smernice Európskej
únie, pre ktoré sa vôrámci programu NATU-
RA 2000 vyhlasujú chránené územia.

Lúky a pasienky predstavujú polopriro-
dzenú vegetáciu prevaÏne bylín, vzniknutú
men‰ím ãi väã‰ím spolupôsobením ãloveka
a prirodzen˘ch procesov. Zdrojom druho-
vej bohatosti boli niektoré prispôsobivé dru-
hy, druhy prirodzeného bezlesia z okrajov
vodn˘ch tokov, pastvín a lesn˘ch polomov.
Za dobu tisícroãí, ão tento spôsob uÏívania
krajiny existuje, mali ãas vytvoriÈ sa nové

druhy a variety lep‰ie prispôsobené lúãnej
dynamike. 

Z územia CHKO Záhorie lúky zaberajú
viac ako 2000 ha, z toho v nive rieky Moravy
je asi 1913 ha. V starostlivosti o tieto lúky
Správa CHKO Záhorie získala obrovskú v˘-
hodu zo spolupráce s mimovládnou organi-
záciou DAPHNE. Vìaká tejto spolupráci, od
roku 1994, boli pre záchranu lúk nivy rieky
Moravy získané viaceré granty zo zahraniã-
n˘ch zdrojov, ako napr. GEF, PHARE.

V˘sledkom t˘chto projektov je:
– obnova, v minulosti rozoran˘ch lúk na plo-

che viac ako 150 ha,
– manaÏmentov˘ plán starostlivosti o lúky v ni-

ve rieky Moravy,
– zakúpenie mobilnej kosiacej súpravy.

Správa CHKO Záhorie v manaÏmentovom
pláne a kosiacej súprave získala v˘znamn˘

nástroj na aktívne vstupovanie do obhospoda-
rovania lúãnych ekosystémov v území svojej
pôsobnosti, najmä v‰ak v chránen˘ch úze-
miach. Kosiaca súprava je zostavená z nosiãa
náradia s tromi adaptérmi (na kosenie, mulão-
vanie a obracanie – zh⁄Àanie), ‰peciálneho
prívesu a nákladného terénneho vozidla.

Nosiã náradia (Reform Metrac) je v˘rob-
com urãen˘ na údrÏbu komunálnych priesto-
rov a svojou kon‰trukciou, hmotnosÈou a v˘-
konom je vhodn˘ na udrÏiavanie senzibilné-
ho prostredia.

Kosiaca súprava je urãená na:
● kosenie zamokren˘ch ãastí lúk, kde sa beÏ-

ne poºnohospodárske stroje nedostanú,
● odstraÀovanie nárastov drevín na zaned-

ban˘ch lúkach do hrúbky 8 cm – mulãova-
ním,

● záchranné kosenie prechodne opusten˘ch 
lúk.
V záujme zachovania potrebného pokoja

v reprodukãnom období citliv˘ch druhov Ïivo-
ãíchov je kosacia súprava nasadzovaná na
prácu do citliv˘ch ekosystémov najmä v mi-
mohniezdnom období.

V˘konnosÈ mechanizmu ovplyvÀuje hustota
biomasy. Orientaãne, za jednu pracovnú sme-
nu pokosí 7–9 ha a zmulãuje 0,5–2 ha. V˘kon
pri mulãovaní je ovplyvÀovan˘ druhovou
skladbou a vekom odstraÀovan˘ch drevín.

Pre dosiahnutie poÏadovaného cieºa je nut-
né seno z lúky odstrániÈ. Drevná hmota je po
mulãovaní rozbitá na malé ‰tiepky. Na mani-
puláciu s takouto hmotou nemáme technické
vybavenie, preto sme nútení ju ponechaÈ na
ploche. AÏ v ìal‰om období, keì je umoÏne-
né kosenie, sa biomasa z plochy vyváÏa. Pre
zvládnutie odvozu veºkého objemu sena sa
správa CHKO spája s rôznymi hospodármi
(vyuÏíva pritom územne príslu‰né úrady
Slovenského pozemkového fondu), ktor˘m je
seno ponúknuté na dozber a odvoz.

V roku 2000 bolo na‰ím pracoviskom po-
kosen˘ch 62 ha a zmulãovan˘ch 17 ha lúk.
Aj v mesiacoch január–február 2001 za fi-
nanãného prispenia poºnohospodárskej orga-
nizácie bolo touto technikou o‰etren˘ch (zmul-
ãovan˘ch) 32 ha ekosozologicky v˘znam-
n˘ch, ale zanedban˘ch lúk.

DU·AN VALACHOVIâ
·OP SR – Správa CHKO Záhorie

Foto: autor

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Kosacia súprava Reform Metrac

Devínske jazero – komplex 10 km2 aluviálnych lúk v nive rieky Moravy

VVVV     CCCC HHHH KKKK OOOO     ZZZZ ÁÁÁÁ HHHH OOOO RRRR IIII EEEE
s novou technikou
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NPR ·omo‰ka je miestom, ktoré je známe
turistom na Slovensku aj v zahraniãí. Do po-
zornosti verejnosti sa dostala najmä vìaka
unikátnym prírodn˘m v˘tvorom, ale aj ºud-
sk˘m aktivitám v dávnej minulosti. Náv‰tev-
nosÈ tejto rezervácie sa v‰ak podstatne zv˘‰i-
la po vybudovaní náuãného chodníka pred
desiatimi rokmi. 

NPR ·omo‰ka sa nachádza v juhozápadnej
ãasti CHKO Cerová vrchovina a bezprostredne
hraniãí s Maìarskou republikou. Prístup do
chráneného územia je zo ·iatorskej Bukovinky
po poºnej ceste, ktorá je v súãasnosti spevnená
a prístupná aj pre motorové vozidlá. Re-
zervácia, ktorá bola vyhlásená v roku 1954, je
jednou z najstar‰ích rezervácií v Cerovej vrcho-
vine. Je typick˘m príkladom, kde sa snúbi kva-
litné a hodnotné prírodné prostredie s ãinnos-
Èou ãloveka, ktor˘ v tomto prostredí vyuÏíval
vhodnú polohu ako aj prírodné zdroje.

Osou chráneného územia je Bukovinsk˘ po-
tok, ktor˘ pramení v Maìarskej republike. So
svojou sprievodnou zeleÀou, suÈov˘mi prameÀ-
mi vytvára vhodné prostredie pre rozmnoÏova-
nie obojÏivelníkov a plazov, Ïije tu aj rak rieãny.
Pri vode sa sústreìuje aj raticová zver.

Z doliny potoka sa na obidve
strany dvíhajú zalesnené svahy.
Veºmi vzácny z biologického hºadis-
ka je hradn˘ vrch, ktor˘ je poraste-
n˘ asi 100 roãnou buãinou. Mohut-
né jedince buka svojím vzrastom,
koreÀov˘m systémom naznaãujú,
Ïe rastú na plytkej pôde, ktorá sa
vytvorila v kamenit˘ch sutinách. Na
strm˘ch aÏ 30° svahoch dochádza
ku v˘vratom. Na uvolnen˘ch mies-
tach v‰ak dochádza ku zmladeniu
podrastu a tak sa vytvára prirodze-
n˘ lesn˘ porast, ktor˘ je vhodn˘m
biotopom najmä pre lesné vtáctvo.
Pravá strana svahov potoka je po-
rastená bukov˘m lesom s hrabom
a v severov˘chodnej ãasti rezervá-
cie dominuje dub cerov˘. Na pre-
svetlen˘ch lesn˘ch ãistinkách môÏe-
me obdivovaÈ vzácnu rastlinku ku-
kuãku vencovú.

Bukovinsk˘ potok vyúsÈuje zo za-
rezaného údolia a svahy strieda roz-
‰írená niva. Je silne podmáãaná pod-
svahov˘mi v˘vermi a je obºúben˘m
miestom pre diviaãiu zver. V takom-
to mieste, bola zaãiatkom tohoto

storoãia vybudovaná malá vodná nádrÏ, pôvod-
ne rybník. Ako zdroj vody slúÏil jeden z v˘dat-
nej‰ích suÈov˘ch prameÀov. Pôvodn˘ rybník bol
obnoven˘ v podobe systému mal˘ch vodn˘ch
nádrÏí a pri rekon‰trukcii náuãného chodníka
v roku 2000 k nim pribudla aj ukáÏka vodného
skoku na uºahãenie migrácie vodn˘ch Ïivoãí-
chov pri prekonávaní umel˘ch bariér. Umelé ja-
zierka nielenÏe esteticky zvy‰ujú úroveÀ rezer-
vácie, ale sú miestom pre rozmnoÏovanie oboj-
Ïivelníkov. Zvlá‰È v jarn˘ch mesiacoch sa tu sú-
streìujú skokany, salamandry, ale aj ropuchy.

Osobitnú kapitolu v rebríãku hodnôt tvorí ne-
Ïivá príroda. PrevaÏná ãasÈ rezervácie je budo-
vaná pieskovcami tzv. fiºakovského súvrstvia,
ktoré sa usadili v miocénnom mori. Koncom tre-
Èohôr, pred 4 miliónmi rokov sa cez pieskovce
dostala na povrch bazaltová láva. Na hradnom
kopci tvorí v˘plÀ sopúcha s prechodom do krá-
tera, na okraji ktorého sa nachádza kamenn˘
vodopád. Tento pozoruhodn˘, 9 m vysok˘
útvar, je charakteristick˘ pravidelnou stæpovitou
odluãnosÈou a nezvykl˘ ohnut˘ tvar stæpov je
podmienen˘ pohybom pomaly chladnúcej lávy.

Na druhej strane doliny Bukovinského poto-
ka láva vytvorila rozsiahly lávov˘ pokrov Maãa-

cej. Hoci rezervácie sa dot˘kajú len okraje, svahy
tohoto pokrovu, zaujímav˘ je pohºad na túto
mohutnú plo‰inu, kde zaãiatkom dvadsiateho
storoãia prekvitala ÈaÏba bazaltu. Sústava kame-
Àolomov bola Ïelezniãkou prepojená na susedné
Maìarsko a produkty ÈaÏby, zväã‰a opracované
dlaÏobné kocky putovali do veºk˘ch stredoeu-
rópskych miest. ËaÏobná spoloãnosÈ v t˘chto
priestoroch zamestnávala aj 1000 zamestnancov. 

Atraktivitou pre turistov je aj koneãná zas-
távka chodníka, hrad. Bol postaven˘ na prelo-
me 13–14 stor. V ãase tureck˘ch vpádov bol v˘-
znamn˘m stráÏnym bodom. Pod hradom sa na-
chádza tzv. kamenné more, ktorého materiál
pozostáva z voºne nahromaden˘ch úlomkov
päÈ- aÏ ‰esÈbok˘ch stæpov bazaltu. Podºa nahro-
madeného materiálu sa dá predpokladaÈ, Ïe
spodná ãasÈ kamenného mora je prirodzeného
pôvodu, zatiaº ão vo vrchnej ãasti prevláda od-
pad bazaltov˘ch úlomkov nepotrebn˘ch pri
stavbe hradu ako aj materiálu z muriva. Ka-
menné more v‰ak je prírodovedecky zaujímavé
v˘skytom vzácnych machov a li‰ajníkov, ale aj
Ïivoãíchov, ktoré si vyÏadujú vyrovananú teplo-
tu poãas celého roka. Po jeho obvodoch na
stretoch s lesn˘m porastom je celkom beÏné
stretnúÈ sa s uÏovkou stromovou.

V tomto prostredí bol pred desiatimi rokmi
vybudovan˘ náuãn˘ chodník. V roku 2000 bol
zrekon‰truovan˘ a upraven˘. Slávnostne bol
otvoren˘ v septembri. Na chodníku s celkovou
dæÏkou 1,6 km, s prev˘‰ením 106 m, je 8 zastá-
vok aj s informaãn˘mi panelmi. Upraven˘ bol aj
vstupn˘ areál, kde si náv‰tevník môÏe odd˘ch-
nuÈ pod prístre‰kom, ãi urobiÈ piknik pri upra-
ven˘ch ohniskách na lúke. Vybudovaná bola aj
prístupová cesta s parkoviskom. Chodník je ur-
ãen˘ pre pe‰ích turistov a otvoren˘ od apríla do
októbra. SlúÏi kaÏdému, kto si chce odd˘chnuÈ
v atraktívnom prírodnom prostredí a nadobud-
núÈ nové poznatky o na‰ej prírode.

Katarína Gaálová

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY
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Hrad ·omo‰ka

▼ Vstupn˘ objekt do NPR ·omo‰ka

▼ Pohºad na hradn˘ vrch ·omo‰ka
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Na‰a spoloãnosÈ Ïije v predvstupovom období do Európskej únie.
S t˘m súvisí i moÏnosÈ Slovenska ãerpaÈ financie z rôznych európskych
fondov. Iniciátormi a tvorcami prevaÏnej väã‰iny projektov pre tieto fon-
dy sú orgány ‰tátnej správy. Jedn˘m zo spoloãn˘ch menovateºov zá-
merov t˘chto projektov je ich rozpor so záujmami ochrany prírody.
Medzi takéto kontroverzné projekty patrí i projekt Komplexná ochrana
Vodárenskej nádrÏe (VN) Starina vypracovan˘ Okresn˘m úradom
(OÚ) v Snine. Tento projekt, ktor˘ by mal rie‰iÈ problematiku eliminácie
ohrozenia v˘skytu ropn˘ch látok v strategickom vodnom zdroji, sa má
realizovaÈ takmer v˘luãne vo vlastnom území Národného parku
Poloniny.

Samotn˘ projekt spoãíva v realizácií niekoºk˘ch podprojektov. V pr-
vom rade sa ráta s likvidáciou úseku ‰tátnej cesty ã. II/558 od prie-
hradného múru VN Starina po sedlo Karcaba nad Príslopom v dæÏke
6,4 km. V tomto úseku sa má vozovka rozobraÈ, následne zaviezÈ ze-
minou a zalesniÈ. Táto akcia má podºa OÚ veºk˘ ekologick˘ prínos, pre-
toÏe zalesnením tejto ‰tátnej cesty sa 40 ha plochy vráti do lesného
pôdneho fondu. KeìÏe lesy v obidvoch zátokach sú lesmi hospodár-
skymi, vlastníci v zmysle zákona o lesoch ich musia obhospodarovaÈ,
teda sa k nim musia dostaÈ i s mechanizmami. Likvidáciou existujúcej
cesty by sa museli budovaÈ nové zváÏnice na pribliÏovanie dreva, ão vo
fly‰ov˘ch podmienkach je najneekologickej‰ím rie‰ením vôbec! Správa
národného parku vo svojom stanovisku nesúhlasila s likvidáciou tejto
cesty, ale navrhla OÚ v Snine jej zaradenie do úãelov˘ch komunikácií. 

Projekt ìalej ráta i so zmenou reÏimu vstupu do Pásiem hygienic-
kej ochrany (PHO) VN Starina. Teraj‰í vstup cez úãelovú cestu po pra-
vej strane nádrÏe má byÈ nahraden˘ nov˘m – z obce Runina – v˘stav-
bou novej verejnej (‰tátnej) cesty. Teda na jednej strane projekt ráta
s likvidáciou jednej verejnej cesty zo Stariny do Príslopa a na druhej
stane s v˘stavbou novej nekontrolovateºnej verejnej cesty z Runiny do
Ruského. Cel˘ problém zneãistenia ropn˘mi látkami sa teda prenesie
z potokov Berezovec a Dara na rieku Cirochu, ktorá je hlavn˘m príto-
kom VN Starina. Správa NP Poloniny nesúhlasila s v˘stavbou novej
cesty z Runiny do Ruského, ale navrhla OÚ v Snine rekon‰trukciu
existujúcej úãelovej cesty cez Smrekovicu do Ruského. Navrhla tieÏ,
aby sa v rámci projektu rekon‰truovali v‰etky existujúce úãelové cesty,
ktoré sa nachádzajú v PHO, a to v súlade s rozhodnutím b˘valého OÚ
OÎP Ko‰ice-vidiek. Projekt v‰ak neuvaÏuje s rekon‰trukciou t˘chto
ciest, ktoré sú v dezolátnom stave. 

Projekt ìalej ráta s v˘stavbou 6 zachytávacích nádrÏí – ãistiãiek pri
ústí v‰etk˘ch vodn˘ch tokov do nádrÏe. Tieto ãistiãky budú podºa OÚ

plniÈ funkciu vylep‰ovania parametrov vody vo fyzikálno-chemick˘ch,
bakteriologick˘ch a biologick˘ch ukazovateºoch. Ak nám tieto ãistiace
zariadenia vylep‰ia kvalitu pritekajúcich vôd do nádrÏe vo v‰etk˘ch pa-
rametroch, potom nepotrebujeme predsa likvidovaÈ cestu zo Stariny do
Príslopa a ani meniÈ reÏim vstupu do PHO! Po realizácií v‰etk˘ch t˘ch-
to opatrení OÚ tvrdí, Ïe bude „komplexne“ vyrie‰en˘ problém kvality
zneãisÈovania vody vo VN Starina. Ak by to bola pravda, preão sa v pro-
jekte na záver navrhuje i vypracovanie ìal‰ej „Komplexnej ‰túdie
ochrany VN Starina vo v‰etk˘ch súvislostiach v horizonte budúcich
30 rokov“.

Podstatn˘ problém VN Starina je v‰ak niekde inde. Je potrebné si
nahlas povedaÈ, Ïe len samotná prekládka ‰tátnej cesty II/558 proble-
matiku zhor‰ovania kvality vody nerie‰i. Ten spoãíva v nedostatoãnom
zabezpeãovaní tzv. ReÏimu hospodárenia v PHO VN Starina. V prvom
rade to súvisí s hospodárením v lesoch, ktoré najv˘raznej‰ou mierou
prispieva k zv˘‰enému stavu ropn˘ch látok v Starine. NemôÏeme roz-
právaÈ o zlep‰ovaní kvality vody v Starine, ak v roku 2000 Krajsk˘ úrad
v Pre‰ove zmenil v‰etky lesy v PHO VN Starina z lesov osobitného ur-
ãenia s funkciou ochrany pitnej vody na lesy hospodárske s prvotnou
funkciou ÈaÏby dreva. Po desiatich rokoch hospodárenia v lesoch oso-
bitného urãenia mnoÏstvo ropn˘ch látok vo vode nekleslo, skôr naopak.
Je v‰ak zaujímavé, Ïe ‰tátna správa na okresnej a krajskej úrovni do-
spela k záveru, Ïe ich uÏ nepotrebujeme osobitne obhospodarovaÈ.
Aké sú ich oãakávania? Nazdávajú sa snáì, Ïe zmenou v‰etk˘ch le-
sov v PHO VN Starina na lesy hospodárske s prvotnou funkciou ÈaÏby
dreva pomôÏu zníÏiÈ mnoÏstvo ropn˘ch látok vo vode. Túto nezodpo-
vednosÈ ‰tátnych úradníkov v‰ak potvrdilo i Ministerstvo pôdohospo-
dárstva v Bratislave. Vina za tento stav je zo strany ‰tátnych úradníkov
zvaºovaná na miestne urbariáty. Av‰ak sám ‰tát nevyhlásil lesy na
ochranu vody ani na pôde, ktorej je vlastníkom. Tento fakt sám o sebe
hovorí o tom, ak˘ je záujem zo strany pôdohospodárov o rie‰enie
problematiky kvality vody v Starine. Dovolím si teda tvrdiÈ, Ïe za v‰etky
problémy s kvalitou vody je zodpovedné predov‰etk˘m Ministerstvo
pôdohospodárstva SR a ním usmerÀovaná ‰tátna správa a riadené
subjekty vodného a lesného hospodárstva. Akú úlohu hrá pri rie‰ení
t˘chto problémov a vydávaní tak˘chto rozhodnutí „obyãajn˘“ ãlovek?
Vie vôbec, ão sa deje v jeho okolí a ak˘ to má vplyv na jeho zdra-
vie? Som presvedãen˘, Ïe pokiaº sa nezaãne solídne rie‰iÈ proble-
matika ReÏimu obhospodarovania v PHO VN Starina, akékoºvek
projekty podobného investiãného typu niã nerie‰ia, ba naopak e‰te
zhor‰ia existujúci stav.

Podºa slov predkladateºa projektu
prednostu OÚ v Snine Ing. Svätoslava
HusÈaka, tento projekt má zároveÀ pripraviÈ úze-
mie v PHO (teda i vo vlastnom území národného parku) na ìal‰ie roz-
vojové ekonomické aktivity. OÚ v Snine plánuje totiÏ na báze novej vy-
budovanej cesty z Runiny do Ruského vypracovaÈ ìal‰í zámer a to na
v˘stavbu nového cestného priechodu do Poºska. Paradoxom na celom
predkladanom projekte je, Ïe finanãne prostriedky na komplexnú
ochranu VN Starina sú poÏadované z fondu ISPA pre Ïivotné prostre-
die. Teda Európska únia, ktorá udelila územiu Národného parku
Poloniny prestíÏnu cenu Európsky diplom, by odfinancovala i projekt,
ktor˘ by zhor‰il stav jeho prírodn˘ch zloÏiek a zároveÀ nevyrie‰il pod-
statn˘ problém zhor‰ovania kvality vody VN Starina.

Ing. MIROSLAV BURAª
Foto: autor
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Pohºad z cesty do doliny b˘valej obce Dara, ktorá by
mala byÈ zlikvidovaná

V‰etky lesy v okolí VN Starina boli v roku 2000 prehlásené za lesy hospodárske
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Historicky prv˘mi ochranármi boli lesníci, to je
skutoãnosÈ, ktorá sa nedá zmeniÈ. Príchodom no-
vého fenoménu na sociospoloãenskú scénu – Ïivot-
ného prostredia sa pozitívne zmenili podmienky
pre trvalo udrÏateºn˘ rozvoj na‰ej spoloãnosti.
Politick˘ prevrat v roku 1989 tento trend nielen
ur˘chlil, ale – zaspomínajme si – ochranári (Bra-
tislava nahlas) boli jedn˘mi z nositeºov tohto poli-
tického prevratu.

Po prv˘ch euforick˘ch mesiacoch si Ïivot vynú-
til zásadné legislatívne zmeny, okrem iného zákon
NR SR ã. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a kraji-
ny, ktor˘ prirodzene oveºa tvrd‰ie rie‰il ochranu
prírody a krajiny ako doteraz. Do tohoto procesu
vstúpil návrat vlastníckych vzÈahov k pôde, lesu
a stovky ìal‰ích legislatívnych noriem, ão spôsobi-
lo nielen právny chaos, ale najmä spoloãensky ne-
vyrovnanú situáciu. Pozitívom zákona bola aj sku-
toãnosÈ, Ïe zjednocoval ochranu prírody pod stre-
chu jedného rezortu, ão napokon zapríãinilo cel˘
rad nevraÏivostí medzi rezortom Ïivotného pros-
tredia a rezortom pôdohospodárstva.

V súvislosti s implementáciou nového zákona
o ochrane prírody a s t˘m súvisiacim narastajúcim
napätím medzi lesníkmi a ochranármi sa ako je-
den z prv˘ch nerie‰iteºn˘ch problémov ukázal
exemplárny príklad TANAPu. Nebudem to rozobe-
raÈ na t˘chto riadkoch, lebo je to kauza na celú
publikáciu. Jedno je v‰ak isté, Ïe za daného legis-
latívneho stavu je táto kauza nerie‰iteºná.

NemoÏno sa preto ãudovaÈ, Ïe z b˘val˘ch dobre
spolupracujúcich odborn˘ch stavov, z b˘val˘ch
spoluÏiakov sa postupne stali nezmieriteºní protiv-
níci. Tento kvázi vojnov˘ stav sa najmarkantnej‰ie
prejavil na historicky smutne slávnom summite
lesníkov a ochranárov v Îiline, ktor˘ sa konal dÀa
2. mája 1997. Som rád, Ïe som sa ho osobne zú-
ãastnil, Ïe nie som odkázan˘ na dnes uÏ protichod-
né sprostredkované informácie. Urãité je len jedno
– toto stretnutie nielenÏe nebolo prínosom pre rie-
‰enie vzniknutej situácie, ale naopak bolo lavínou
vzájomn˘ch útokov. Jednotliví aktéri nepochopili,
Ïe sú len obeÈou nedokonalej legislatívy, ktorá od-
‰tartovala dne‰n˘ nenormálny stav. Dokonca sa-
motní organizátori do záhlavia seminára vloÏili
heslo „Lesníci verzus ochranári“. Z latinãiny vie-
me, Ïe versus znamená proti. NuÏ, ak majú ísÈ les-
níci proti ochranárom, ìaleko nedospejeme.

Ako sa z tohoto legislatívneho i reálneho zmät-
ku dostaÈ?

Neãiním si nárok dávaÈ rady, ale HodÏovo
Dobrô slovo Slovákom súcim na slovo je stále in-
‰pirujúce a aktuálne i v prenesenom slova zmysle.
Dovoºte mi preto môj pohºad na situáciu i s radi-
kálnym, ale podºa mÀa nutn˘m rie‰ením. Preão
radikálnym ? PretoÏe len samotná snaha o tzv.
„dobrú vzájomnú spoluprácu“ tu uÏ ovocie priniesÈ
nemôÏe.

Vychádzajme zo základného zjednodu‰eného
predpokladu: Lesné hospodárstvo musí produko-
vaÈ drevnú hmotu a teda musí efektívne ekono-
micky hospodáriÈ. Ochrana prírody na chránen˘ch
územiach musí prevádzkovaÈ reÏim smerujúci
k zachovaniu a ochrane daného ekosystému. Pre 

ìal‰ie zjednodu‰enie tohoto monológu si uvedom-
me, Ïe chránené územia na Slovensku sa nachádza-
jú cca z 90 % na lesnom pôdnom fonde a preto les-
ník by mal byÈ v ochrane prírody dominantn˘.

Ako príklad si vezmime uÏ spomenut˘ TANAP.
Jeho doteraj‰ie fungovanie z hºadiska ochrany eko-
systémov, domnievam sa, bolo v celej jeho histórii
na ìaleko lep‰ej úrovni, neÏ je celoeurópsky prie-
mer. (Okrem excesov, keì riaditeº TANAPu bol no-
menklatúrnym kádrom ‰tátostrany a teda aj jeho
rozhodovanie bolo poplatné tejto ‰tátostrane – ale
toto nechajme teraz bokom). Nasledovalo rozdele-
nie tohoto územia na organizáciu, ktorá obhospo-
daruje lesné ekosystémy v zmysle lesného zákona
a druhú organizáciu, ktorá vykonáva ochranu les-
n˘ch ekosystémov podºa iného zákona. MôÏeme ne-
chaÈ bokom aj skutoãnosÈ, Ïe Správa TANAPu ne-
má personálne ani základné prostriedky a mate-
riálne vybavenie. Rie‰me len ‰truktúru a systém.
Nebolo treba ani dlho ãakaÈ, aby sa pri‰lo na to, Ïe
takáto diferenciácia kompetencií a delenie ãinností
takému ekologicky heterogénnemu územiu, ak˘m
je národn˘ park neprospeje. A ani neprospela.
Nielen po stránke potreby integrovaného obhospo-
darovania územia, ale aj po stránke ºudskej, spolo-
ãenskej, administratívnej.

LenÏe okrem TANAPu máme na Slovensku ìal-
‰ích 6 národn˘ch parkov, 16 chránen˘ch krajin-
n˘ch oblastí a stovky národn˘ch i prírodn˘ch re-
zervácií. Diskusia ãi je to veºa, alebo málo je bez-
predmetná. KaÏdá krajina má toºko chránen˘ch
území, na koºko má prírodn˘ potenciál a ekonomic-
kú základÀu. Aby som neobchádzal ani túto tému,
struãne snáì treba kon‰tatovaÈ, Ïe blízka budúc-
nosÈ vyrie‰i aj tento problém: chránené územia sa
zredukujú na takú mieru, na akú si ochrana príro-
dy trúfne silou svojho finanãného potenciálu pri
úhradách majetkovej ujmy vlastníkom pozemkov.
Tie ãasy sú uÏ za nami, keì ochrana prírody bez-
koncepãne vyhlasovala rezervácie rovnakého fyto-
cenologického typu, na rovnakom geologickom pod-
klade, bez akejkoºvek reprezentatívnej vzorky.
Rad‰ej menej chránen˘ch území, zato s lep‰ie vy-
budovan˘mi správami a lep‰ie zabezpeãenou
ochranou ich územia.

Najdiskutabilnej‰ou a najkomplikovanej‰ou ka-
tegóriou územnej ochrany prírody na Slovensku sú
bezosporu národné parky. Teda ako ìalej? ZaãaÈ
uÏ musíme s t˘m, Ïe slovenské národné parky sa
legislatívne znaãne odli‰ujú od legislatívy niekto-
r˘ch ochranársky fundamentálne vyspel˘ch krajín
sveta. Úmyselne podot˘kam, Ïe niektor˘ch, preto-
Ïe kaÏdá krajina má spravidla svoju legislatívu
v tomto smere. PrevaÏne v kategórii národného
parku je hospodárska ãinnosÈ vylúãená. Na Sloven-
sku sa tomuto kritériu blíÏi TANAP, aj to len pre-
to, lebo takmer cel˘ pozostáva z 5. stupÀa ochrany.
Ostatné národné parky majú 5. stupeÀ len vo v˘-
razne men‰inovej v˘mere, v‰eobecne platí 3. stu-
peÀ. To znamená, Ïe hospodárske lesy majú v nich
plné uplatnenie. Akákoºvek iná zmena, vylúãenie

hospodárskych lesov z 3. stupÀa za danej legislatí-
vy je moÏná len na báze dobrovoºnosti zmluvn˘ch
strán.

Je ‰koda, Ïe rezort pôdohospodárstva presadzuje
svoj pohºad na TANAP bez ohºadu na existenciu
ìal‰ích národn˘ch parkov a ìal‰ích chránen˘ch
území. V dne‰nej situácii sa uÏ nevyhneme kom-
plexnému rie‰eniu problémov – s náleÏitou legisla-
tívnou zmenou. KaÏdé odìaºovanie ‰trukturálnych
zmien a reorganizácie preÏitého a do urãitej miery
prehnitého systému je len na ‰kodu veci.

Skúsme si naãrtnúÈ ãiastkové rie‰enie a kom-
plexné rie‰enie.

âIASTKOVÉ RIE·ENIE
Vychádza z predpokladu, Ïe chránené územia

3 aÏ 5 stupÀa ochrany prírody by sa integrovali
s lesn˘m hospodárstvom (nechávam otvorenú úva-
hu ãi pod rezortom Ïivotného prostredia, alebo
pôdohospodárstva).

Pozitívum doteraj‰ích diskusií o TANAPe je as-
poÀ skutoãnosÈ, Ïe sa uÏ prestalo diskutovaÈ o tom,
ak˘ model je pre národn˘ park optimálny.
Integrovan˘ model, ktor˘ v sebe zah⁄Àa zloÏku
ochrany prírody s priamym obhospodarovaním les-
n˘ch ekosystémov v jednej riadiacej organizácii
a pod jedn˘m rezortom uÏ dnes musia uznaÈ aj tma-
vozelení. Ostáva v‰ak otázka pod ktor˘m rezortom.
Teraz si nev‰ímajme súãasnú legislatívu. Cesta naj-
ºah‰ieho odporu je vÏdy poukázanie na platn˘ zá-
kon. Parlament je tu na to, aby prijímal nové – lep-
‰ie zákony. Ale pokraãujme, zákon NR SR ã.
14/1994 Z. z. o lesoch (lesn˘ zákon) vo ‰tvrtej ãasti
Lesn˘ majetok vo vlastníctve ‰tátu, v § 11 hovorí, Ïe
lesn˘ fond, ktor˘ je vo vlastníctve ‰tátu, spravujú
‰tátne organizácie lesného hospodárstva (Lesy SR)
zaloÏené ústredn˘m orgánom ‰tátnej správy lesné-
ho hospodárstva (MP SR). Podobne lesn˘ fond spra-
vujú organizácie zaloÏené Ministerstvom obrany
(Vojenské lesy). V ods. 3 sa pokraãuje, Ïe iné ‰tátne
organizácie môÏu spravovaÈ lesn˘ majetok ‰tátu len
v˘nimoãne, ak ho nevyhnutne potrebujú na plnenie
svojich úloh.

Anal˘zou uvedeného paragrafu prídeme k uzá-
veru, Ïe prevod správy lesného fondu pod rezort
MÎP SR by sa udial v súlade so znením tohto para-
grafu. Navy‰e je jednoznaãne splnená podmienka
v˘nimoãnosti, pretoÏe z poznania situácie v národ-
n˘ch parkoch môÏeme jednoznaãne kon‰tatovaÈ, Ïe
tento majetok ‰tátu potrebuje rezort Ïivotného
prostredia na plnenie svojich úloh – t. j. na ochranu
ekosystémov v národn˘ch parkoch. Analogicky ako
tomu bolo poãas 45 rokov v TANAPe.

Netreba sa tváriÈ, Ïe predná‰am nejak˘ kacírsky
názor – Vojenské lesy uÏ existujú roky a nikto ne-
spochybÀuje ich opodstatnenosÈ a hospodárske v˘-
sledky. âo sa teda stane, ak k Ministerstvu obrany
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SR pribudne ìal‰í právnick˘ subjekt – Ministerstvo
Ïivotného prostredia SR. Treba si len prevetraÈ hla-
vu zanesenú socialistick˘mi génami, ktoré urãovali,
Ïe nikto in˘ nie je schopn˘ hospodáriÈ na lesnom
pôdnom fonde – len pôdohospodári.

Z hºadiska reciprocity a spravodlivosti sa analo-
gicky núka opaãná varianta: od uvedeného 3. stup-
Àa ochrany previesÈ ochranu prírody pod správu
lesného hospodárstva. Îiaº, v˘hodu k tomuto mode-
lu uviesÈ neviem, pretoÏe lesné hospodárstvo pracu-
je v ekonomick˘ch podmienkach, ochrana prírody je
spoloãenskou nadstavbou. A ìalej – ochrana príro-
dy a krajiny je nosnou kostrou rezortu Ïivotného
prostredia – ão by bez nej znamenal?

Podrobnej‰ia anal˘za pri ústretovom myslení by
v tomto variante ukázala, Ïe tak˘to na pohºad veºk˘
rekon‰trukãn˘ zásah do oboch rezortov by vo svojej
podstate v ekonomickej podobe nemal Ïiadny fi-
nanãn˘ dopad a v ochrane ekosystémov by sa do-
siahlo Ïiadaného pokroku. Ekonomick˘ dopad
(v rámci ‰tátneho rozpoãtu) by bol nulov˘, pretoÏe
v rámci delimitácie kompetencií ãasti lesného hos-
podárstva z rezortu MP SR by pre‰iel hmotn˘ a ºud-
sk˘ potenciál so v‰etk˘m zabezpeãením. Zostalo by
organizaãné ãlenenie lesnej prevádzky, hospodár-
skej úpravy lesa, základné prostriedky – budovy,
cesty a celá lesnícka infra‰truktúra na území ná-
rodného parku, vrátane lesného personálu.

V˘hoda tohoto ãiastkového rie‰enia je vyrie‰enie
ochrany i obhospodarovania lesn˘ch ekosystémov
integrovan˘m spôsobom (doloÏené doteraj‰ími skú-
senosÈami z TANAPu).

Nev˘hoda (skôr optická) tkvie v rozparcelovaní
doteraj‰ej kontinuity lesného pôdneho fondu
z hºadiska jeho spravovania i v historicky poníma-
nom spravovaní lesného pôdneho fondu.

KOMPLEXNÉ RIE·ENIE
Naru‰enie historicky dan˘ch pozícií a tradícií je

vÏdy nepopulárne aj bolestivé. Napriek tomu skú-
sim postaviÈ zopár akademick˘ch otázok. KaÏd˘
právny subjekt je v rámci organizaãného a hierar-
chického modelu niekde zaãlenen˘. Lesné hospodár-
stvo na Slovensku bolo v minulosti striedavo priãle-
nené k poºnohospodárstvu, pôdohospodárstvu resp.
malo vlastn˘ rezort s vodn˘m hospodárstvom. S nad-
sádzkou môÏeme teda kon‰tatovaÈ, Ïe vlastné zaãle-
nenie je vÏdy len urãit˘m druhom „kozmetickej“
úpravy, ktorá vypl˘va z politick˘ch, spoloãensk˘ch
a in˘ch daností historického okamihu delenia.

Moja prvá otázka teda znie: Je zaãlenenie lesné-
ho hospodárstva do rezortu pôdohospodárstva da-
nou dogmou, alebo môÏeme o tejto skutoãnosti dis-
kutovaÈ? Ak vezmeme do úvahy, Ïe celé lesné hos-
podárstvo na Ministerstve pôdohospodárstva pred-
stavuje jediná sekcia o poãte cca 35 ºudí, je prípad-
ná zmena nerie‰iteºn˘m problémom? OpäÈ nechaj-
me zákon a legislatívu bokom. Keì sa rúbe les, lie-

tajú triesky, hovorí ºudové porekadlo. Slovensko by
bolo len ìal‰ím ‰tátom na svete, kde by bolo lesné
hospodárstvo priãlenené k Ïivotnému prostrediu.
UvaÏujem takto preto, lebo v tomto modeli vidím je-
diné a komplexné vyrie‰enie súãasn˘ch nerie‰iteº-
n˘ch disproporcií medzi t˘mito dvomi rezortmi.
KaÏd˘ organizaãn˘ a riadiaci pracovník mi dá za
pravdu, Ïe kaÏd˘ problém sa pod jednou strechou
vÏdy vyrie‰i. Ako to vyzerá medzi dvomi strechami,
vidíme dnes.

Druhá otázka: Je radovému lesníkovi v lesníckej
praxi jedno, ak˘ má nad sebou firemn˘ ‰tít? Tvr-
dím, Ïe pokiaº má dobr˘ plat a pracovné podmienky
na v˘kon svojej odbornej praxe, tak urãite áno.

Táto, zatiaº fiktívna fúzia by mala v‰etky v˘ho-
dy, aké zaãneme analyzovaÈ. Lesníkom nikdy ochra-
na prírody a krajiny nebola cudzia, naopak ako som
v úvode napísal lesníci, boli prví ochranári. A napo-
kon aj dikcia navrhovaného nového lesného zákona
im to ukladá hneì v úvodnej preambule:
– upraviÈ zachovanie a zveºaìovanie lesov ako zloÏ-

ky Ïivotného prostredia a prírodného bohatstva 
krajiny,

– zabezpeãenie plánovitého, odborného a trvalého 
obhospodarovania lesov,

– zosúladenie záujmov spoloãnosti a záujmov vlast-
níkov lesov,

– vytvorenie ekonomick˘ch podmienok pre trvalo
udrÏateºné obhospodarovanie lesov.

Tak je to pekne formulované, Ïe keby sa to do po-
slednej bodky splnilo, boli by lesníci tmavozelenej‰í
ako ochranári.

Na druhej strane je známym faktom, Ïe na
Ministerstve Ïivotného prostredia SR v súãasnej do-
be podºa platnej nomenklatúry nie je systémové
miesto lesníka (nehovoriac o v˘sostne potrebnom
lesnom oddelení). Ak si zváÏime vy‰‰ie uvedenú
skutoãnosÈ, Ïe cca 90 % chránen˘ch území Sloven-
ska sa nachádza na lesnom pôdnom fonde, a v cent-
rálnom ‰tátnom úrade nie je nomenklatúrny zá-
stupca tejto profesie, tak potom súãasnému iskre-
niu medzi lesníkmi a ochranármi aj lep‰ie rozumie-
me. Aj toto je dôvod na uvedenú fúziu Ïivotného
prostredia s lesn˘m hospodárstvom – v prípade exi-
stencie sekcie lesného hospodárstva a sekcie ochra-

ny prírody a krajiny by sa urãite odbornej‰ie komu-
nikovalo. VÏdy je lep‰ia protichodnosÈ názorov pod
strechou ministerstva, ktoré sa musia zosúladiÈ,
ako medzi dvomi ministerstvami (viì. dnes).

Problémy, ktoré sú medzi na‰imi dvomi rezortmi
zìaleka nemoÏno zhrnúÈ len pod budovanie siete
nov˘ch chránen˘ch území. Je to predov‰etk˘m sta-
rostlivosÈ o tieto chránené územia – spojená s obno-
vou lesn˘ch hospodárskych plánov a pokynov zaria-
ìovateºa hospodárskej úpravy lesa pre Ïiaduce zá-
sahy do t˘chto území, programy starostlivosti o NP
a CHKO, priestorová úprava – územné priemety
a zónovanie. S t˘m súvisia akãné plány pre biosfé-
rické rezervácie. Akákoºvek iniciatíva musí vychá-
dzaÈ zo strany Ïiadateºa – obnovy lesn˘ch hospo-
dárskych plánov sa v‰ak nikdy nedostali do pozor-
nosti MÎP SR, a teda základn˘ch a závereãn˘ch
protokolov sa zúãastÀujú pracovníci, ktorí sú k dis-
pozícii na príslu‰nej správe chráneného územia, ne-
zriedka nelesníci, ktorí síce protokol absolvujú, ale
bez aktívneho zásahu.

Svojím príspevkom som nevyslovil niã nové pod
slnkom, rôzne formy modifikácie súãasného preÏité-
ho systému sú na pretrase medzi odborníkmi den-
ne. Vzhºadom na rádioaktívnosÈ podobn˘ch návr-
hov sa akosi nikomu nechce ich daÈ aj na papier.

Záver: Po 35 rokoch odbornej praxe ako les-
ník i ochranár som hlboko presvedãen˘, Ïe len
ten model lesného hospodárstva a ochrany prí-
rody a krajiny v budúcnosti uspeje a bude
funkãn˘ a minimálne konfliktn˘, ktor˘ bude
spravovaÈ lesné hospodárstvo a ochranu príro-
dy integrovanou ochranou lesn˘ch ekosystémov
pod spoloãn˘m rezortom. Nie je dôleÏité, ktor˘
rezort to bude, dôleÏité je, aby systém fungoval.
Ale na to treba politickú vôºu a odborné záze-
mie, Ïiaº nemáme ani jedno ani druhé.

V celom príspevku som dbal o to, aby som nepre-
feroval zabetónované názory ako lesníkov, tak aj
ochranárov. Som presvedãen˘, Ïe v˘chodiskom
z dne‰nej patovej situácie je len úplne nová prístu-
pová filozofia, nová kvalita, definitívne opustenie
preÏitého myslenia.

Z dôvodu zachovania parity zasielam príspevok
do ãasopisov Les i Ochrana prírody Slovenska, aby
som mal odporcov návrhu pre istotu na oboch stra-
nách.

Ing. VILIAM STOCKMANN, CSc.
Foto: Ing. Juraj Bobula

NÁZORY

H R A N Á R O M  S Ú C I M  N A  S L O V O

ZLOM  19.3.2001 11:01  Str�nka 25



26

ZO SVETA

Pôvodne plánovala Svetová komi-
sia chránen˘ch území IUCN usporia-
daÈ Svetov˘ kongres parkov v roku
2002 v Durbane, v JuÏnej Afrike.
Svetov˘ kongres parkov sa uskutoãÀu-
je raz za 10 rokov. Na predchádza-
júcom kongrese, ktor˘ sa uskutoãnil ro-
ku 1992 v Caracase, Venezuela, sa

zo Slovenska zúãastnil autor tohoto
príspevku. Rok 2002 vyhlásila Sveto-
vá únia ochrany prírody za Medzi-
národn˘ rok hôr. V˘znam tejto uda-
losti mal podãiarknuÈ aj Svetov˘ kon-
gres parkov.

V roku 2002 sa v‰ak plánuje
v JuÏnej Afrike uskutoãniÈ po desiatich

rokoch stretnutie hláv ‰tátov sveta
v rámci akcie OSN Rio Plus 10
(Agenda 21). Preto Svetová únia
ochrany prírody rozhodla preloÏiÈ
usporiadanie Svetového kongresu
parkov na rok 2003 pravdepodobne
tieÏ v JuÏnej Afrike.

Svetová komisia chránen˘ch území

IUCN oznámila, Ïe Ïiaº nedisponuje
finanãn˘mi prostriedkami na pokrytie
nákladov súvisiacich s úãasÈou ãlenov
IUCN a pracovníkov parkov na tomto
svetovom podujatí. Odporúãa úãastní-
kom v predstihu si hºadaÈ sponzorov.

Prof. Ing. IVAN VOLO·âUK, DrSc.,
ãlen Rady IUCN
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Tyler Marshall opisuje v International Herald Tribune z 23. 1. 2001 ãlán-
kom: „V Hong Kongu opäÈ zaãali Ïeleznice súboj o mokraì“ zaujímavé
peripetie súboja ochranárov a „rozvojárov“ o 4 ha sladkovodnú mokraì
v Long Valley na hranici Hong Kongu s âínou.

Potom ão ministerstvo Ïivotného prostredia vetovalo projekt Îelezníc
Kowloonskeho kantónu na 7,4 km dlhú Ïelezniãnú linku v cene 1,3 mld.
USD, zaãal v médiách súboj nám známych argumentov pred budúcome-
saãn˘m odvolacím súdom.

Hovorca Ïelezníc tvrdí, Ïe nová linka má odbremeniÈ doteraz jediné Ïe-
lezniãné spojenie tejto, do júla 1997 britskej kolónie, s ãínsku pevninou,
s dennou kapacitou 250 000 pasaÏierov a s 20 % roãn˘m nárastom ich pre-
pravy, a tak zabezpeãiÈ tesnej‰iu ekonomickú väzbu s âínou a ìal‰í „trva-
loudrÏateºn˘ rozvoj“ územia s populáciou narastajúcou v posledn˘ch 50 ro-
koch o 1 mil. v kaÏdom desaÈroãí.

Obavy ochranárov o osud jednej z posledn˘ch slobodn˘ch otvoren˘ch
krajinn˘ch ‰truktúr v huste zaºudnenom území, ktorá je habitatom viac neÏ
210 druhov domácich a migrujúcich druhov vtákov, z nich je najvzácnej‰í
ãiernohlav˘ LyÏiãiar biely (Platalea leucordia) ohrozen˘ globálnym vyhynu-
tím, boli tradiãne oznaãené za obmedzené.

âo je zaujímavé na ‰oku ochranárov z tejto dobre platenej ofenzívy Ïe-
lezníc? Vedia o vy‰‰om environmentálnom uvedomení spoluobãanov, kto-
rí povaÏujú zneãistenie ovzdu‰ia za zniÏovateºa atraktivity územia pre za-
hraniãn˘ch investorov, a t˘m aj ohrozenie teraj‰ieho a budúceho rozvoja
Hong Kongu. „Rozvojári“, ktorí ponúkajú „v˘stavbu“ doãasnej umelej mo-
krade poãas v˘stavby novonavrhovaného variantného Ïelezniãného via-
duktu a tvorbu celkom novej mokrade po ukonãení stavby, totiÏ zaradili na
zoznam expertov ‰pecialistu nového druhu: Paula Lama, ktor˘ má dokázaÈ,
Ïe ak˘koºvek odklon od plánovanej trasy bude podºa Feng shui znamenaÈ
ne‰Èastie pre dedinãanov Ïijúcich v okolí mokrade.

Správa Kena Warna vo Financial Times z 27. 1. 2001 nazvaná „Envi-
ronmentalisti sa pripravujú na boj s Bushov˘m ropn˘m plánom“ je
z druhého konca Pacifiku.

Pí‰e sa v nej o ‰ir‰ích súvislostiach plánu novej Bushovej administratívy:
zaãaÈ v rámci uplatÀovania Národnej energetickej politiky USA na Alja‰ke
s vrtami na ropu a zemn˘ plyn v 607 000 ha Arktickom národnom prírodnom
refúgiu (Arctic National Wildlife Refuge) na pobreÏnej planine rozprestiera-
júcej sa na SV hraniciach Alja‰ky s Yukon Territory Kanady.

Dotknuté prírodné refúgium, posvätné miesto kde zaãína Ïivot podºa
Gwich’in ºudí, je miestom telenia Porcupinského jeleÀa karibu, na ktorého
poãtoch sú Ïivotne odkázaní príslu‰níci tohto najsevernej‰ieho amerického
indiánskeho kmeÀa. Gwich’inovia, na rozdiel od „uÏ scivilizovan˘ch“ Inuitov,

nechcú niã zmeniÈ na svojom Ïivote; tvrdia, Ïe nezbohatli zo svojho územia
posledn˘ch 500 rokov, ale sa stále cítia bohatí svojím dediãstvom, rodinou,
zemou, ãist˘m vzduchom a ãistou vodou.

Proti zniãeniu ekosystémov refúgia je aj kanadská vláda chrániaca na
svojej strane planiny stavy Porcupinského karibu. Jej minister zahraniãia
John Manley nedávno diskutoval tento problém so svojím americk˘m re-
zortn˘m kolegom Colinom Powellom pri príprave prvej náv‰tevy premiéra
Jeana Chrétiena na pozvanie inaugurovaného prezidenta USA. Na nej sa
budú diskutovaÈ sporné otázky susedsk˘ch vzÈahov s najväã‰ím kanad-
sk˘m obchodn˘m partnerom a najbliÏ‰ím ãlenom NATO: k novému Projektu
protiraketovej obrany (z ktorého chcú v‰ak profitovaÈ aj kanadské high-tech
technológie), k v˘stavbe nového plynovodu z Kanady do USA (s ktorou sa
viaÏu oãakávania nov˘ch pracovn˘ch miest pre ãasÈ pôvodn˘ch obyvateºov
– Inuitov). Preto sa v‰etci, ochranári, domorodci i ottawská vláda, spoliehajú
viac na podporu americk˘ch ochranárov lobujúcich v Kongrese USA, aby
zastavil prezidentové plány.

âo majú spoloãné a ão je zvlá‰tne na t˘chto dvoch kauzách na brehoch
Tichého oceánu, ktorého pobreÏie je teritóriom najväã‰ieho ekonomického
boomu budúcnosti – podºa prognostika Alvina Tofflera, autora knihy ·ok z bu-
dúcnosti? Nie je pre nás neznámym, pri argumentoch v stretoch ochranárov
s „rozvojármi“, tesné prepojenie ekonomiky s politikou a vojenskopriemyselnou
lobby v aktivitách na úkor Ïivota prírody a budúcnosti Zeme. Aj to sa dá pred-
pokladaÈ, Ïe miesto t˘chto súbojov sa bude presúvaÈ, s postupn˘m vyãerpá-
vaním zdrojov Zeme, do jej okrajov˘ch, hraniãn˘ch, a teda e‰te nenaru‰en˘ch
oblastí. Za nové, ãi zvlá‰tne, môÏeme povaÏovaÈ lokálne triky zneuÏívajúce
miestne zvyky a mentalitu viac-menej „scivilizovan˘ch domorodcov“.

Al. Gore, demokratick˘ protikandidát staronového republikána Busha
v nedávnych prezidentsk˘ch voºbách v USA, sa zamyslel nad na‰ou prí-
tomnosÈou a budúcnosÈou vo svojej knihe Zemû na misce vah takto:

Na zaãiatku jadrovej éry Einstein povedal: „Zmenilo sa v‰etko okrem
ná‰ho spôsobu myslenia; teraz, na prahu ekologickej éry, je situácia po-
dobná. TieÏ stojíme pred nutnosÈou ur˘chliÈ zmenu ná‰ho uvaÏovania
o vzÈahu ºudstva k Ïivotnému prostrediu, aby sme mohli priviesÈ na‰u civi-
lizáciu k novej rovnováhe skôr, neÏ ekosystém planéty stratí tú svoju.“

Poãkáme si na nové voºby v krajine, ktorá je ekonomick˘m vodcom na-
‰ej súãasnej civilizácie, alebo sa budeme spoliehaÈ na na‰e vlastné sily
a nevzdáme sa my‰lienky na zmenu postojov k ochrane prírody a krajiny
aspoÀ v na‰om najbliÏ‰om okolí?

Na základe zahraniãn˘ch materiálov pripravil:
DU·AN BEVILAQUA,

Správa NP Slovensk˘ raj

Ochrana vzácnych ekosystémov na stránkach svetovej tlaãeOchrana vzácnych ekosystémov na stránkach svetovej tlaãe

Na Svetovom kongrese IUCN v Ammáne (Jordánsko)
v októbri 2000 prevzal odstupujúci predseda Svetovej ko-
misie chránen˘ch území prof. Adrian Phillips prestíÏnu ce-
nu Freda M. Packarda. Od zvolenia za predsedu Komisie
na Svetovom kongrese roku 1993 v kanadskom Montreali
prof. Phillips vykonával svoju funkciu s veºk˘m osobn˘m
nasadením a entuziazmom. Pod jeho vedením sa Komisia
stala známou v ochranárskych kruhoch na celom svete.
Podºa stanov IUCN predseda komisie IUCN môÏe vykoná-
vaÈ svoju funkciu najviac dve po sebe nasledujúce volebné
obdobia.

K úspe‰nej práci vo funkcii predsedu Komisie mu v pr-
vom rade pomohli bohaté praktické skúsenosti v oblasti
ochrany prírody a chránen˘ch území v uplynul˘ch 40 ro-
koch. Dobre poznal problematiku chránen˘ch území vo

v‰etk˘ch svetadieloch vìaka práci v Programe OSN na
ochranu Ïivotného prostredia (UNEP), v IUCN a vo funkcii
generálneho riaditeºa Komisie pre krajinu vo Veºkej
Británii. Ako profesor na Univerzite v Cardiffe (Anglicko)
rozvíjal teoretické základy krajinného plánovania a ochra-
ny Ïivotného prostredia.

Prof. Phillips mal schopnosÈ jasne formulovaÈ svoje
my‰lienky, zrozumiteºne sa vyjadrovaÈ, komplexne pristu-
povaÈ k rie‰eniu problémov, nájsÈ ich syntézu a presvedãi-
vo argumentovaÈ kaÏdému zrozumiteºn˘m spôsobom.
Veºká skúsenosÈ v tejto oblasti mu umoÏÀovala bezpro-
stredne a kompetentne vystupovaÈ, reagovaÈ a argumen-
tovaÈ na rozliãn˘ch medzinárodn˘ch konferenciách, semi-
nároch a kongresoch IUCN.

K úspe‰nej práci prof. Phillipsa prispela aj jeho schop-

nosÈ a ochota húÏevnato, tvrdo a efektívne pracovaÈ,
otvorenosÈ ku v‰etk˘m problémom a ochota hºadaÈ ich
rie‰enie. K tomu je potrebné prirátaÈ jeho vzácne osobné
charakterové vlastnosti, najmä schopnosÈ nadväzovaÈ bez-
prostredn˘ kontakt s ºuìmi. V‰etci, ão sme poznali
Adriana, sme si vysoko cenili jeho priateºstvo, úprimnosÈ
a nepredstieran˘ záujem. Dobre poznal problémy národ-
n˘ch parkov Karpát a tieÏ TANAPu. Poãas svojho 7 roãné-
ho funkãného obdobia podporoval rozvoj horského pro-
gramu Svetovej komisie chránen˘ch území IUCN a zaslúÏil
sa o zriadenie siete horsk˘ch chránen˘ch území. Pre mÀa
bol Adrian in‰pirujúcou osobnosÈou v oblasti krajinného
plánovania a manaÏmentu národn˘ch parkov.

Delegáti Svetového kongresu v Ammáne zvolili na funk-
ãné obdobie 2001–2003 za nového predsedu Svetovej ko-
misie chránen˘ch území prof. Kentona Millera z USA, vi-
ceprezidenta Ústavu svetov˘ch zdrojov.

Prof. Ing. IVAN VOLO·âUK, DrSc., ãlen Rady IUCN
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DO VA·EJ KNIÎNICE

Kniha erudovaného zoológa a ekológa
profesora Josefa Reichholfa vy‰la v sloven-
skom preklade dr. Mirka Bohu‰a. Na 223
stranách sa môÏete preniesÈ do fascinujúce-
ho sveta mokradí, sveta zahaleného rú‰kom
krásy, tajomnosti a dobrodruÏstva (ako
v úvode k slovenskému vydaniu pí‰e dr. Ján
Kadleãík, tajomník Slovenského ramsarské-
ho v˘boru).

Za mokrade sa povaÏujú v‰etky biotopy,
ktoré sú ovplyvnené vodou. Mokraìou je aj
malá kaluÏ, rieka od svojho prameÀa po ús-
tie, luÏn˘ les, ra‰elinisko, ãi nekoneãné mor-
ské pobreÏie. VeºkosÈ a podoba mokradí je
rozmanitá. Poodhaºme teda aspoÀ trochu
rú‰ko tajomnosti mokradí, ktoré sú obsiah-
nuté v tejto knihe – mokradí pri teãúcich
a stojat˘ch vodách. Problematiku t˘chto
mokradí rozdelil autor do 9 kapitol.

Prvá kapitola nemohla byÈ venovaná nião-
mu inému ako jedineãnej tekutine – vode.
Autor v nej odpovedá na otázku preão hrá
voda v celej prírode kºúãovú úlohu. A moÏ-
no aj mnoh˘m z nás dobre padne oprá‰iÈ si
‰kolské vedomosti o vode ako jednoduchej
chemickej zlúãenine, jej vlastnostiach
a zvlá‰tnostiach, o anomálii vody pri 4 °C,
ktorá spôsobuje termické rozvrstvenie vody,
o úlohe kyslíka a oxidu uhliãitého, Ïivín, ale
aj ‰kodlivín vo vode. Na príklade jazier pred-
stavuje autor vody ako ekosystémy, vysvet-
ºuje rozdiel medzi Ïivotom v pobreÏnej zóne
(litoráli) a voºnej vode (pelagiáli). Popis ko-
lobehu vody uzatvára prvú kapitolu.

Nasledujúcich 5 kapitol pribliÏuje mokra-
de pri teãúcich a stojat˘ch vodách, ãi uÏ sú
to rôzne typy jazier, rybníky, pramene, po-
toky, rieky, luhy pri riekach, vrchoviská
a slatiny alebo jaskynné vody. Vysvetºuje
spôsob ich vzniku, fungovanie; predstavuje

aj nesmierne bohat˘ Ïivot v nich, jeho
zvlá‰tnosti a rôzne prispôsobenia (adaptá-
cie) rastlín i Ïivoãíchov. Osobitnú pozornosÈ
venuje napr. bobrovi a srncovi, ich postave-
niu a úlohe v systéme luhov.

Siedma kapitola je venovaná vzÈahu ãlo-
veka a mokradí. Autor sa zaoberá nielen naj-
väã‰ími zásahmi ãloveka do mokradí – ako
boli rozsiahle regulácie vodn˘ch tokov, od-
vodÀovanie a kultivácia slatín, ÈaÏba ra‰eli-
ny, ale aj ich dôsledkami – zánikom bioto-
pov vzácnych rastlín a Ïivoãíchov, ktoré bo-
li zároveÀ prirodzen˘mi vodojemami na
nadbytoãnú zráÏkovú vodu, zmenou mikro-
klimatick˘ch podmienok a pod. PozornosÈ
venuje i zaÈaÏeniu vodn˘ch plôch rekreaã-
n˘mi aktivitami.

Pomerne neskoro, ale predsa, dozrelo po-
znanie, Ïe mokrade môÏu byÈ aj prospe‰né
a Ïe ich zachovanie je v˘znamné. Preto
predposledná kapitola odpovedá na otázku,
ãi sú e‰te ‰ance na nápravu. A k náprave
môÏe prispieÈ kaÏd˘ svojím dielom, svojím
postojom a aktívnou pomocou.

Struãn˘ prehºad najv˘znamnej‰ích orga-
nizmov viazan˘ch svojím Ïivotom na vodu
uzatvára rozpravu o svete mokradí.

Celá kniha je bohato ilustrovaná 139 fa-
rebn˘mi a 5 ãiernobielymi fotografiami a 34
detailn˘mi kresbami, ktoré vhodne do-
pæÀajú a umocÀujú vlastn˘ text.

Josef Reichholf, 1998: MOKRADE

Kniha je v˘sledkom práce 5 nemeck˘ch
botanikov a na Slovensku vy‰la v r. 1998
v preklade dr. Antona Petníka.

Ako trávy sa v uÏ‰om zmysle oznaãuje asi
14 000 druhov rastlín, ktoré sú roz‰írené po
celej zemeguli. Z tohto poãtu kniha pribliÏuje
420 druhov, s ktor˘mi sa môÏete stretnúÈ tak
u nás, ako aj pri potulkách v krajinách stred-

nej, západnej, juÏnej a juhov˘chodnej Európy.
Úvodné ãasti objasÀujú preão sa trávam na

svete darí a preão rastú v‰ade. V mnoh˘ch
rastlinn˘ch spoloãenstvách trávy dokonca
dominujú a vytvárajú rozsiahle krajinársky
v˘znamné pásma saván, prérií, pámp a stepí.
Aj v klimatick˘ch podmienkach strednej a zá-
padnej Európy trávnaté porasty sú v˘znam-
n˘m krajinn˘m prvkom, no podstatná ãasÈ
lúk a pasienkov vznikla ãinnosÈou ãloveka na
mieste, kde bol les. Nájdete tu aj odpoveì na
otázku, aké je postavenie tráv v rastlinnom
systéme. Osobitná pozornosÈ sa venuje aj naj-
dôleÏitej‰ím úÏitkov˘m trávam – obilninám
i stavbe obilného zrna.

Podstatná ãasÈ knihy je venovaná vybra-
n˘m zástupcom tráv, ktoré sa systematicky
zaraìujú do ãeºadí lipnicovit˘ch a ‰achorovi-
t˘ch. Samostatne je spracovaná ãeºaì sitinovi-
té, ktorá má bliÏ‰ie príbuzenské vzÈahy k ãe-
ºadi ‰achorovit˘ch. ëal‰iu samostatnú skupi-
nu predstavujú trávam podobní zástupcovia
z rôznych ãeºadí, ktoré svojím vzhºadom trávy
pripomínajú, ale príbuzensky sú im vzdialení.

KaÏdá ãeºaì a skupina je uvedená struã-

nou charakteristikou, za ktorou nasledujú fo-
tografie vybrat˘ch zástupcov spolu so struã-
n˘m popisom ich morfologick˘ch znakov,
ãasu kvitnutia, stanoví‰È a roz‰írenia v Eu-
rópe. Text je doplnen˘ aj detailn˘mi kresba-
mi znakov, ktoré sú dôleÏitou pomôckou pri
urãovaní.

Tieto detailné kresby spolu s kvalitn˘mi te-
rénnymi snímkami a v˘stiÏn˘m textom robia
z knihy perfektnú pomôcku pre prácu
v teréne, vhodnú nielen pre botanikov, ‰tu-
dentov, ale aj pre v‰etk˘ch t˘ch, ktorí sa chcú
v zloÏitom svete tráv aspoÀ trochu orientovaÈ.

Posledná kapitola je venovaná vzniku lúk
a pasienkov a opisu hlavn˘ch typov travin-
n˘ch formácií, ako sú pasienky na karboná-
tov˘ch horninách, psicové porasty, porasty
na piesoãnat˘ch pôdach, xerotermné trávna-
té porasty, kosné lúky, spoloãenstvá vyso-
k˘ch ostríc a ra‰eliniská.

V závere prekladateºom vhodne doplnená
odporúãaná literatúra pomôÏe doplniÈ si po-
znatky nielen o trávach, ktoré do publikácie
neboli zahrnuté, ale aj o ìal‰ích rastlinách,
ktoré trávnaté porasty sprevádzajú.

Jürke Grau, Bruno P. Kremer, Bodo
Maria Möseler, Gerhard Rambold,
Dagmar Triebelová, 1998: T R Á V Y

Na pultoch kníhkupectiev ste sa uÏ urãite stretli s publikáciami o prírode, ktoré vychádzajú
v edícii SPRIEVODCA PRÍRODOU vo vydavateºstve IKAR. V tejto edícii vy‰lo doposiaº 21 titulov
a zastavíme sa aspoÀ pri dvoch – jeden z nich je o svete mokradí a druh˘ o svete tráv:

Na základe vlastn˘ch skúseností môÏeme obidva tituly odporúãaÈ ako ozajstn˘ch terénnych sprievodcov vo svete tráv a vo svete mokradí nielen pracovníkom ochrany prírody, uãiteºom a ‰tudentom biológie,
ale aj v‰etk˘m t˘m, ktorí sa snaÏia porozumieÈ svetu mokradí a spoznaÈ moÏno navonok komplikovan˘ svet tráv. RNDr. EMA GOJDIâOVÁ, ·OP SR, Regionálna správa ochrany prírody a krajiny v Pre‰ove
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VVVV
súãasnosti sa na monitoro-
vanie zmien v poãetnos-
ti, distribúcii mnoh˘ch

druhov Ïiv˘ch organizmov
ãoraz viac pouÏívajú cenzu-
sové metódy. V tomto smere
je najlep‰ie poznané a sle-
dované vtáctvo. UÏ po viac
rokov sa v celoeurópskom
meradle organizuje zimné
sãítanie vodného vtáctva.
UskutoãÀuje sa jednorázovo
v strede zimy, kedy sa pred-
pokladá relatívne najvy‰‰ia
stabilita zimujúceho vtáctva.
Ústredn˘m sãítacím termínom je
sobota najbliÏ‰ie k stredu januára.
SãítaÈ sa v‰ak môÏe od soboty pred do
druhej nedele po tomto termíne. Hoci ide
o jednorázové sãítane nezachycujúce zme-
ny v rámci danej zimy, predsa sa vzhºadom
na veºkoplo‰nosÈ, jednotnosÈ metodiky a jej
jednoduchosÈ získavajú unikátne v˘sledky.
Tieto majú ìalekosiahly a mnohorako upo-
trebiteºn˘ v˘znam pre poznanie biológie
jednotliv˘ch druhov, ich ochranu a samo-
zrejme umoÏÀujú monitorovaÈ aj zmeny Ïi-
votného prostredia. Táto aktivita sa vyko-
náva aj na Slovensku. V tomto smere je zìa-
leka najpodrobnej‰ie sledované zimujúce
vtáctvo na Orave, kde sa sãítanie vykonáva
pravidelne od roku 1993. Tu sú sledované
v‰etky stojaté vody a v‰etky vodné toky od
‰írky cca 1,5–2 m od Krpelianskej priehrady
a ·útovského potoka na juhu aÏ po horské
potoky v Západn˘ch Tatrách a Oravsk˘ch
Beskydách. Takto je zmapované minimálne
95 % v‰etkého vtáctva. Tento región moÏno
v tomto ohºade pokladaÈ za jeden z najde-
tailnej‰ie sledovan˘ch v Európe. 

Za toto obdobie do roku 2000 v prie-
mere 22 sãítavateºov roãne mapovalo vtác-
tvo spolu na 2522,7 km vodn˘ch tokov
a 26 137 ha stojat˘ch vôd. To bolo v prie-
mere roãne 315,3 km teãúcich (od 171 km
v roku 1993, po 372,9 km v roku 1996)
a 3267,1 ha stojat˘ch vôd (minimum 96 ha
v roku 1993, v ostatné roky po 3720 ha).
Celkove sa zaznamenalo 16 670 kusov a 33
druhov vodného vtáctva. Najmenej to bolo
v roku 1993 (776 kusov a 11 druhov), kedy
v‰ak bolo vtáctvo sãitované na najmen‰ej
ploche vôd. Najviac vtákov sa zaznamenalo
v roku 1994 (3815 kusov, 24 druhov), kedy
pre miernu zimu nezamrzla Oravská prie-
hrada. Inak mnoÏstvo zimujúceho vtáctva
záviselo najmä na priebehu zimy a úspe‰-
nosti hniezdenia v predchádzajúcom roku.
Poãas miernej‰ích zím zimovalo obyãajne
viac vodného vtáctva a naopak. Najv˘z-
namnej‰ími zimoviskami boli v miernej‰ích
zimách väã‰ie stojaté vody – Oravská
a Krpelianska priehrada. Oravská priehrada
v‰ak bola v˘znamná len v roku 1994, inak
bola prakticky úplne zamrznutá, a preto
prakticky bez vtáctva. TakÏe dlhodobo v˘-
znamnej‰ia bola Krpelianska priehrada,
ktorá zam⁄zala len za dlhodobo silnej‰ích
mrazov. Z vodn˘ch tokov bola pochopiteº-

ne najv˘znamnej‰ia rieka Orava. V nej sa
vtáctvo (predov‰etk˘m kaãice divé) kon-
centrovali na 2 úseky – okolie mesta Doln˘
Kubín a v hornej ãasti toku od NiÏnej po
Tvrdo‰ín. V horsk˘ch podmienkach Oravy,
kde dominujú prud‰ie teãúce toky lipÀové-
ho aÏ pstruhového pásma bol zìaleka naj-
poãetnej‰ím druhom kaãica divá, ktorá
predstavovala 65,9 % (10 978 kusov) v‰et-
kého vodného vtáctva. Za Àou nasledoval
vodnár obyãajn˘ s dominanciou 11 % (1832
kusov). Tieto dva druhy tvorili 76,8 % v‰et-
kého vtáctva. Kaãica divá sa vyskytovala
najmä na stojat˘ch a väã‰ích teãúcich vo-
dách a vodnár v˘luãne na potokoch a rie-
kach. Za t˘mito druhmi vo v˘raznom od-
stupe nasleduje lyska ãierna s dominanciou
5,6 %, chochlaãka vrkoãatá (5,4 %), labuÈ
veºká a hlaholka obyãajná (po 2,1 %), vo-
lavka popolavá (1,4 %), potápka malá
(1 %), chochlaãka sivá (0,9 %), potápaã
veºk˘ (0,7 %). Tieto druhy sa vyskytovali na
rieke Orave, Váhu a na nezamrznut˘ch sto-
jat˘ch vodách. Na viacer˘ch úsekoch, ale

jednotlivo bol zisten˘ rybárik
obyãajn˘ (0,6 %). 

Aj napriek tomu, Ïe i‰lo
o jednorázové v˘sledky, tieto
8 roãné v˘skumy poukazujú
na v˘znam jednotliv˘ch úse-
kov vôd pre vodné vtáctvo.
Napríklad väã‰ina vodnárov
zimuje na rieke Orave,
Zázrivke a Studenom poto-
ku. Potápka malá najmä na

strednom úseku Oravy.
Podstatná ãasÈ kaãíc chrapiek

na nezam⁄zajúcich Párnick˘ch
‰trkoviskách. Pre labute veºké je

v˘znamná rieka Orava od NiÏnej
po Tvrdo‰ín, ktorá je jej jedin˘m

pravideln˘m zimoviskom v regióne.
Pre chochlaãky a lysky sú dôleÏité stojaté

vody (Krpelianska a Oravská priehrada).
Pre potápaãa veºkého je to Oravská a Kr-
pelianska priehrada a najspodnej‰í úsek
Oravy od Kraºovian po Párnicu. Druhovo
najpestrej‰ie boli samozrejme stojaté vody –
Oravská, Krpelianska, Tvrdo‰ínska priehra-
da a Párnické ‰trkoviská, kde zimovalo
7–18 druhov. Na jednotliv˘ch úsekoch
Oravy bolo 4–10 druhov a na ostatn˘ch to-
koch 1–3 druhy. K najvzácnej‰ím zastihnu-
t˘m vtákom patrí belu‰a veºká, labuÈ speva-
vá, hus siatinná, kaãica hvizdárka, ostro-
chvostá chripºavka, chochlaãka morská,
orliak morsk˘, sliepoãka vodná, chria‰teº
vodn˘, ºabtu‰ka lúãna, trasochvost biely
a horsk˘.

Hoci región Oravy vìaka polohe a nad-
morskej v˘‰ke nevytvára optimálne pod-
mienky pre zimovanie vodného vtáctva,
predsa dosiahnuté v˘sledky majú veºk˘
praktick˘ v˘znam pre ochranu prírody a ú-
zemné plánovanie. Nezanedbateºné je aj
rozvíjanie pozitívneho vzÈahu u sãítavate-
ºov a ìal‰ích zainteresovan˘ch osôb k vtác-
tvu a prírode vôbec. V˘znam v˘sledkov sa
zvy‰uje dæÏkou monitoringu, preto sa v sãí-
taní bude pokraãovaÈ aj v budúcnosti.

RNDr. DU·AN KARASKA

ZIMNÉ SČÍTZIMNÉ SČÍTANIE VANIE VODNÉHO VODNÉHO V TTÁCTÁCT VVAA

Labute veºké Foto: Ing. Róbert Trnka
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Ostatné druhy (spolu 21)

PoãetnosÈ Dominancia

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY
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ÎÎÎÎ llll tttt áááá ãããã iiii kkkk     ãããã uuuu ãããã oooo rrrr iiii eeee dddd kkkk oooo vvvv ˘̆̆̆
Colias palaeno (LINNAEUS, 1761)

Stredne veºk˘ mot˘º s rozpätím krídel do 5 cm. Je pohlavne v˘razne
dvojtvárny. Na sírovoÏlt˘ch, u samiãiek belav˘ch krídlach má nápadn˘
ãierny lem a uprostred ãiernu ‰kvrnu.

Druh je roz‰íren˘ v severnej ãasti holarktickej oblasti od ·kandinávie
po âukotku, na Alja‰ke a v severnej Kanade. V juÏnej ãasti areálu je je-
ho roz‰írenie ostrovãekovité. Pre tento druh je charakteristické vytvá-
ranie mnoh˘ch subspécií. Stredoeurópske populácie sa zaraìujú ku
ssp. europome (ESPER, 1779).

Na Slovensku sa Ïltáãik ãuãoriedkov˘ vyskytuje len na niekoºk˘ch ra-
‰eliniskách s v˘skytom jedinej hostiteºskej rastliny – ãuãoriedky barinnej
(Vaccinium uliginosum L.). Nájdeme ho najmä na oravsk˘ch ra‰elinis-
kách pri Suchej Hore a pri Kline, tieÏ pri Luãivnej vo Vysok˘ch Tatrách.
V‰ade sa v‰ak vyskytuje nehojne a jeho poãetnosÈ klesá.

Zelené húsenice so Ïlt˘m boãn˘m pruhom sú potravne viazané v˘-
luãne na ãuãoriedku barinnú. Îijú od júla a po prezimovaní do mája.
Kuklia sa na Ïivnej rastline. Mot˘le sa z lokality nevzìaºujú. Sú v˘razne
heliofilné, nájdeme ich ãasto na kvetoch vyhrievaÈ sa na slnku. Lietajú
od polovice júna do konca júla.

Îltáãik ãuãoriedkov˘ je v strednej Európe „glaciálnym reliktom“. Geo-
grafická rasa Colias palaeno ssp.europome má vo v‰etk˘ch krajinách en-
demick˘ charakter a pokladá sa za ohrozen˘ druh. Na Slovensku je ten-
to mot˘º chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. ako kriticky ohro-
zen˘ druh a jeho spoloãenská hodnota je vyãíslená sumou 5000,– Sk.

Hlavn˘mi príãinami ohrozenia Ïltáãika ãuãoriedkového je likvidá-
cia (ÈaÏba) ra‰eliniska pri Suchej Hore, po‰kodzovanie húseníc zberom
plodov ãuãoriedky barinnej a nelegálny, komerãn˘ zber mot˘ºov
v miestach ich v˘skytu. 

Ochrana druhu by mala byÈ zameraná, okrem úplnej územnej ochra-
ny lokalít v˘skytu Ïltáãikov, predov‰etk˘m na zabránenie nelegálne-
ho zberu a obchodovania s t˘mto druhom (stráÏenie lokalít v období
v˘skytu imág, kontrola entomologick˘ch búrz a zbierok). Pre posilnenie
populácie je vhodn˘ umel˘ chov a vysadzovanie druhu na lokality s v˘-
skytom Ïivnej rastliny (Orava).

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: autor

OOOO ssss tttt rrrr iiii cccc aaaa     bbbb aaaa rrrr iiii nnnn nnnn áááá
(Carex limosa L.)

Trváca rastlina s dlh˘mi v˘beÏkami, vysoká 20 aÏ 60 cm. Patrí me-
dzi zástupcov ra‰elinnej flóry s najväã‰ím roz‰írením na severe Európy.
Je typick˘m druhom zväzu Leuko – Scheuchzerion palustris. Spolo-
ãenstvá tohoto zväzu osídºujú predov‰etk˘m ‰lenky a okraje oligot-
rofn˘ch a dystrofn˘ch jazierok na Ïiv˘ch ra‰eliniskách stredn˘ch a vy‰-
‰ích polôh. Veºmi vzácne, na Slovensku iba na jednom mieste, sa vy-
skytuje aj v spoloãenstvách zväzu Caricion davallianae.

Ostrica barinná patrí medzi kriticky ohrozené druhy, v súãasnosti je
u nás známa iba z niekoºk˘ch lokalít. Najviac ich je v Tatrách, naprí-
klad okolie ·trbského plesa, v Mlynickej doline a v PR Belianske lúky.
ëalej sa s Àou môÏeme stretnúÈ na Orave, kde dodnes preÏila na ‰ty-
roch lokalitách, najväã‰ia, na ra‰elinisku pri Suchej Hore bola zniãená
ÈaÏbou ra‰eliny. Jedna izolovaná lokalita je na Vihorlate, ìal‰ia, na
Záhorskej níÏine uÏ pravdepodobne neexistuje. Poãet v‰etk˘ch zná-
mych lokalít len málo prevy‰uje ãíslo desaÈ, pritom na viacer˘ch z nich
sa udrÏujú iba veºmi málo poãetné populácie. UdrÏanie druhu na
lokalite je závislé od zachovania vodného reÏimu, po poklese hladi-
ny podzemnej vody ostrica barinná r˘chlo ustupuje, ako sa to stalo
v PR BeÀadovské ra‰elinisko, odkiaº bola potvrdená e‰te zaãiatkom
90-tych rokov.

DANIEL DÍTù
Foto: autor

MMMM oooo ãããã iiii aaaa rrrr nnnn iiii cccc aaaa     mmmm eeee kkkk oooo tttt aaaa vvvv áááá
Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758)

Vták veºkosti drozda s nápadne dlh˘m zobákom, pomerne krátkym
krkom, nohami a chvostom. Na temene hlavy má na rozdiel od sluky
lesnej nápadné, pozdæÏne belavé pruhy. Hnedé sfarbenie robí mo-
ãiarnicu mekotavú na hniezde v prostredí ra‰elinísk a mokradí málo
nápadnú a ãasto ju na zemi prehliadneme. Let moãiarnice mekotavej
je prudk˘, nekºudn˘ a typick˘ náhlymi zmenami smeru. Pri vypla‰ení
(ãasto vylieta aÏ tesne pred ãlovekom) sa oz˘va ostr˘m éã, éã. Poãas
svadobného letu samci vydávajú mekav˘ zvuk (odtiaº druhové pome-
novanie).

Moãiarnica mekotavá je typick˘m druhom ra‰elinísk a slatín. Nie je
v‰ak viazaná len na tieto biotopy. Hniezdi na podmáãan˘ch lúkach,
trávnat˘ch a ostricov˘ch brehoch rybníkov a moãiarov. Na Èahu sa po-
ãetnej‰ie objavuje na vypusten˘ch rybníkoch a obnaÏen˘ch brehoch
vodn˘ch nádrÏí.

Hniezdi jednotlivo od konca marca do konca júla. Hniezdo je len
jamka v súvislom trávnatom poraste, vystlaná such˘m materiálom
z okolia. Úplnú zná‰ku tvoria 4 Ïltohnedé vajíãka s tmav˘mi ‰kvrnami
obrátené ten‰ími koncami do stredu. O mláìatá, ktoré po oschnutí
opú‰Èajú, hniezdo sa starajú obaja rodiãia.

Hlavnou zloÏkou potravy moãiarníc sú ãervy, pijavice, hmyz a drob-
né mäkk˘‰e.

Na Slovensku je tento vták vzhºadom na pokles poãetnosti a stu-
peÀ ohrozenia chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. ako
ohrozen˘ druh a jeho spoloãenská hodnota je vyãíslená sumou
15 000,– Sk. 

Príãinou ohrozenia druhu je likvidácia hniezdísk odvodÀovaním
mokr˘ch lúk a slatín, likvidáciou ra‰elinísk, zmenou v˘‰ky vodn˘ch hla-
dín a vyhrÀovaním brehov rybníkov.

Ochrana druhu spoãíva v územnej ochrane hniezdnych lokalít.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: autor

VVVV ssss tttt aaaa vvvv aaaa ãããã oooo vvvv eeee cccc     bbbb llll eeee dddd oooo ÏÏÏÏ llll tttt ˘̆̆̆
(Dactylorhiza ochroleuca [Boll] Holub)

Trváca rastlina, vysoká aÏ 1 meter. Vstvaãovec bledoÏlt˘ patrí me-
dzi zástupcov na‰ich domácich orchideí, s ÈaÏiskom roz‰írenia v stred-
nej Európe a juÏnej ·kandinávii, v celom svojom areáli je v‰ak veºmi
vzácny. Vyskytuje sa od níÏin do 600 m n. m. na slatinách aj prechod-
n˘ch ra‰eliniskách, ãasto v riedkych porastoch trstiny. Je udávan˘ na-
príklad zo spoloãenstiev zväzu Magnocaricion elatae, asociácie Cari-
cetum paniculatae, tieÏ spoloãenstiev zväzu Caricion fuscae a Salicion
cinereae, asociácie Salicetum pentandro-cinereae.

Vstavaãovec bledoÏlt˘ je kriticky ohrozen˘ druh, ktor˘ zároveÀ
patrí medzi najvzácnej‰ie rastliny Slovenska vôbec. Prv˘krát bol z ná‰-
ho územia publikovan˘ v roku 1923, ìal‰í údaj je aÏ z roku 1995, ke-
dy bol znovunájden˘ na jednej lokalite na juhozápadnom Slovensku.
Lokalitu predstavuje odvodnené ra‰elinisko, na ktorom do‰lo vply-
vom v˘razného poklesu hladiny podzemnej vody k veºk˘m zmenám
v rastlinn˘ch spoloãenstvách. Napriek tomu sa tu druh udrÏal, i keì
populácia je len veºmi málopoãetná. Poãet kvitnúcich jedincov je od
roku znovuobjavenia pravidelne sledovan˘ a kolí‰e od 0 do maximál-
ne 5 kvitnúcich rastlín v roku 2000. Pre udrÏanie druhu na lokalite
a v slovenskej flóre vôbec je nevyhnutné obnovenie vodného reÏimu
tak, aby spæÀal nároky tohoto druhu. Okrem toho preÏitie vstavaãov-
ca bledoÏltého, ktor˘ je ako väã‰ina orchideí konkureãne veºmi sla-
b˘, ohrozuje i sekundárna sukcesia, preto je nevyhnutné jej potláãa-
nie pravideln˘m kosením.

DANIEL DÍTù
Foto: autor
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