
MAGAZÍN ·TÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY CENA: 25,– Sk2/2001

ZLOM  21.6.2001 6:36  Str�nka 1



ZLOM  21.6.2001 6:37  Str�nka 2



1

OBSAH

Magazín o ochrane prírody na Slovensku
a v zahraničí
Vydáva Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky

Šéfredaktor:
Ing. Juraj Bobula
tel./fax: 0969/446 71 95

Redakčná rada:
Ing. Dušan Bevilaqua
Ing. Július Burkovský
Ing. Janka Cziráková
RNDr. Ľuboš Čillag
Bc. Daniel Dítě
RNDr. Ema Gojdičová
Mgr. Milan Janák
RNDr. Ján Kadlečík
RNDr. Viliam Klescht
Ing. Róbert Trnka

Adresa redakcie:
Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky,
Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 088/415 50 27

tel.: 088/415 42 69
e-mail: magazin sop@sopsr.sk

Tlač, design a tlačové podklady:
Stredoslovenské vydavateľstvo PLUS, a. s.,
Partizánska cesta 76,
974 01 Banská Bystrica

Objednávky prijíma:
Obchodné stredisko PrNS, a. s.,
časopis rozširovaný formou
predaja na poštách
Rozširuje: PrNS, a. s.

Časopis rozširovaný formou
predplatného (IP, FP)
Objednávky na predplatné prijíme
PrNS, a. s., každá pošta a doručovateľ

Objednávky zo zahraničia vybavuje:
PrNS, a. s., Vývoz tlače,
Záhradnícka 151, 820 05 Bratislava

Cena jedného výtlačku 25 Sk,
ročné predplatné 100 Sk.

Reg. MK SR č. 1653/97,
ISSN 1335-7921
Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia.

Prevzatie textových a grafických
materiálov z časopisu je dovolené len
so súhlasom redakcie a pri rešpektovaní
autorských práv.

MAGAZÍN ·TÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY CENA: 25,– Sk2/2001

1. str. obálky: Súºovské skaly Foto: Silvester Stiegler

2. str. obálky: Rozsutec –
Národn˘ park Malá Fatra Foto: Tomá‰ Koudela

„Zachovať lesy potomstvu“ .................................................. 2

Vodný žľab v Harmanci ......................................................... 3

Keď sa povie rašelinisko. . . ................................................... 4

Rybnikárstvo
a ochrana vodného vtáctva na Slovensku .......................... 6

Vážky – vzdušní piráti medzi hmyzom ................................. 7

Obnovenie a úprava lokalít na rozmnožovanie
obojživelníkov pri obci Žabokreky a Dolný Harmanec ...... 8

Hlucháň so stratou plachosti ............................................... 9

Chránená krajinná oblasť Vihorlat v nových hraniciach .... 10

Archeologický výskum na Tisovskej Hradovej .................. 12

Riečne meandre .................................................................... 13

Obnova rašelinísk v nemeckej spolkovej krajine
Meklenbursko-Severné Pomoransko .................................... 14

Ojedinelé poniklece .............................................................. 15

Nájdime spoločnú cestu ....................................................... 16

Čo od nás očakávajú? .......................................................... 17

Príbeh o smutnej umelohmotnej fľaši .................................. 17

Majetková ujma predmetom záujmu verejnosti .................. 18

Náučným chodníkom cez Súľovské skaly ........................... 19

Iniciatíva Karpatského ekoregiónu ...................................... 20

Kurz ochrany biodiverzity ..................................................... 21

Úrazy strážcov v teréne ......................................................... 22

XI. stretnutie Asociácie strážcov CHÚ ................................. 23

Rangerský deň 2001 ............................................................. 23

Zachovajme a zveľaďujme dedičstvo otcov a praotcov ..... 24

Možno potrebujete práve túto knihu .................................... 26

Do vašej knižnice .................................................................. 27

Kresťanstvo a ochrana prírody ............................................. 28

OO BB SS AA HH ::

ZLOM  21.6.2001 6:38  Str�nka 3



2

Les nie je len hospodársky útvar, plní aj ce-
l˘ rad verejnoprospe‰n˘ch funkcií, je najprírod-
nej‰ou súãasÈou krajiny, jej kostrou, v˘razne
ovplyvÀuje základné zloÏky Ïivotného prostre-
dia ãloveka a prispieva k ekologickej stabilite
krajiny. KeìÏe sa Jozefovi Dekretovi Matejovie
podarilo dosiahnuÈ svoje Ïivotné predsavza-
tie „zachovaÈ lesy potomstvu“, ãím do‰lo aj
k zachovaniu kvality prírodného a krajinného
prostredia, moÏno ho právom zaradiÈ aj medzi
priekopníkov ochrany prírody.

Pozoruhodná je Ïivotná púÈ Jozefa Dekreta
Matejovie. Po absolvovaní niÏ‰ieho piaristické-
ho gymnázia v Brezne roku 1787, uÏ v útlom
veku 13 rokov sa stal praktikantom na komor-
skom lesnom úrade v Banskej Bystrici, neskôr
manipulátorom pri meraãsk˘ch prácach v rám-
ci Jozefínskeho katastra a od roku 1790 pre-
‰iel viacer˘mi pracovn˘mi miestami v rôznych
vtedaj‰ích sluÏobn˘ch hodnostiach. Bol vÏdy
bystr˘m pozorovateºom, neustále sa teoreticky
vzdelával a prakticky zdokonaºoval. Poãas
pôsobenia vo funkcii lesného pojazdného
v Brezne (1807–1814) sa zaslúÏil o usporiada-
nie osadníckych pomerov v oblasti âierneho
Hrona, ãím predbehol dobu o vy‰e 100 rokov,
pretoÏe ani osadnícky zákon v roku 1925 ne-
priniesol podstatnej‰ie zmeny. Od roku 1809
robil pokusy s umelou obnovou lesn˘ch po-
rastov sejbou, neskôr aj sadbou a tieÏ s vyuÏí-
vaním ÈaÏbov˘ch postupov na podporu priro-
dzenej obnovy.

V roku 1814 sa 40 roãn˘ J. Dekret Matejovie
stáva komorsk˘m lesmajstrom v Banskej Bys-

trici. Svedãí to o uznaní jeho
mimoriadnych odborn˘ch
schopností, lebo nebolo ob-
vyklé aby sa do tak vysokej
funkcie dostal ãlovek prostého
pôvodu, Slovák a lesnícky sa-
mouk, najmä v období, keì uÏ
boli vy‰kolení odborníci – ab-
solventi Lesníckeho ústavu
Bansko‰tiavnickej Baníckej
akadémie. Aj na tomto poste
Dekret pokraãoval v aktivitách
zameran˘ch na ochranu
a zveºaìovanie lesov, hospo-
dárnosÈ, zdokonaºovanie evi-
dencie a zlep‰ovanie sociál-
no-ekonomick˘ch podmienok
lesn˘ch robotníkov. Organizo-
val rozsiahle zalesÀovanie ho-
lín sejbou i sadbou, niekedy aj
v ÈaÏko prístupnom bralnatom
teréne. Vydal viac in‰trukcií,
z ktor˘ch najv˘znamnej‰ie bo-
li ÈaÏbová in‰trukcia z roku
1818 a in‰trukcia pre pestova-
nie lesn˘ch kultúr z roku 1821.
V uplatÀovaní biologick˘ch
princípov hospodárenia v le-
soch znaãne predstihol svoju
dobu a mnohé sú aktuálne
dodnes. Bol toho názoru, Ïe
nové porasty majú maÈ zloÏe-
nie podobné prirodzenému
zloÏeniu. ËaÏba by mala na-

pomáhaÈ prirodzenému zmladeniu. Prirodzenú
obnovu povaÏoval za základ dobrého stavu le-
sa. Umelá obnova sejbou alebo sadbou by ma-
la byÈ vykonávaná z miestneho materiálu.

V˘znamn˘m racionalizaãn˘m opatrením
Dekreta bolo zavedenie ruãnej píly do stínky
v horehronsk˘ch lesoch v roku 1825 a odvtedy
sa datuje pouÏívanie píly v lesoch na celom
Slovensku. Pre zaujímavosÈ treba pozname-
naÈ, Ïe pouÏívanie píly na poráÏanie kmeÀov
ako novotu doporuãila cisárovná Mária Terézia
uÏ v roku 1771, ale tento spôsob sa u nás skôr
neujal. Zavedením píly Dekret dosiahol ºah‰iu
a bezpeãnej‰iu prácu pri stínke, zníÏenie strát
dreva pri krátení kmeÀov, vy‰‰ie v˘kony a t˘m
aj lep‰ie zárobky drevorubaãov.

Novátorské metódy a racionalizaãné opatre-
nia zavádzané Dekretom nie vÏdy nachádzali
plné pochopenie, bolo hodne odporcov i ne-
prajníkov, neraz musel ãeliÈ rôznym obvine-
niam, vÏdy sa v‰ak vedel odborne vynikajúco
obhájiÈ a dokázaÈ správnosÈ svojho poãínania
neraz aj na Hlavnom komorskogrófskom úrade
v Banskej ·tiavnici.

Po 50 roãnej nároãnej lesníckej sluÏbe od-
chádza Dekret v roku 1837 do v˘sluÏby, ale za-
nedlho 18. 1. 1841 umiera na zápal pºúc vo ve-
ku nedoÏit˘ch 67 rokov. Pochovan˘ je na mest-
skom cintoríne v Banskej Bystrici, kde je jeho
hrob zachovan˘ dodnes (kultúrna pamiatka).

Jozefovi Dekretovi Matejovie sa dostalo
uznania uÏ za Uhorska, keì mu 16. 9. 1913
odhalili pamätník s reliéfom na brale pri
Dolnom Harmanci. Práve pri tomto pamätníku

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

„ZACHOVAË LESY POTOMSTVU“
je stále aktuálny odkaz Jozefa Dekreta Matejovie (1774–1841)

Jozef Dekret Matejovie, rodák z osady Dobroã pri âiernom Balogu
(12. 7. 1774), rozhodujúcou mierou prispel k záchrane a zveºadeniu
baníctvom a hutníctvom spusto‰en˘ch lesov na strednom a hornom
Pohroní. Jeho racionalizaãné a novátorské postupy v‰ak v˘razne
presiahli regionálny rámec a poloÏili základ pre usporiadané lesné
hospodárstvo v celej krajine. Radí sa t˘m medzi najv˘znamnej‰ích
priekopníkov lesníctva na prelome 18. a 19. storoãia.

Odhalenie pamätníka J. Dekreta Matejovie v âiernom Balogu roku 1974 foto: autor

„ZACHOVAË LESY POTOMSTVU“
je stále aktuálny odkaz Jozefa Dekreta Matejovie (1774–1841)

Busta v Národnej ulici (Banská Bystrica) foto: Ing. I. Rybár
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Na pribliÏovanie vyrúbaného dreva z lesn˘ch porastov dnes slúÏia
rôzne v˘konné mechanizmy, ak˘mi sú ‰peciálne traktory, lanové
systémy alebo aj helikoptéry. PouÏívanie ÈaÏk˘ch mechanizmov v le-
se v‰ak priná‰a ãasto aj po‰kodzovanie prírodného prostredia, ãi uÏ
v dôsledku nevyhnutného sprístupnenia hustou sieÈou lesn˘ch ciest,

narú‰ania pôdy, odierania stromov alebo aj zneãisÈovania ropn˘mi
látkami.

V minulosti ãlovek nedisponoval tak˘mito prostriedkami a preto
dômyselne vyuÏíval gravitaãnú energiu na ruãné spú‰Èanie dreva,
vodnú silu na splavovanie dreva alebo aj animálnu silu (konské ale-
bo volské záprahy), prípadne ich kombinácie.

O roz‰írenosti spôsobu pribliÏovania dreva v minulosti pomocou
such˘ch ‰mykov (rizní) alebo vodn˘ch Ïºabov (fludrov) svedãia aj
v súãasnosti pozostatky tak˘chto zariadení vo viacer˘ch dolinách.

Jedineãnou pamiatkou na splavovanie rovnaného dreva (metrovi-
ny) je e‰te stále funkãn˘ vodn˘ Ïºab, ktor˘ sa zachoval v doline
Rakytovo pri Dolnom Harmanci.

Tento vodn˘ Ïºab, ktor˘ bol postaven˘ pravdepodobne v 19. storo-
ãí, moÏno aj skôr, má dæÏku 2450 m a prekonáva prev˘‰enie 280 m.
Pozostáva zo 4–5 metrov dlh˘ch polí zo smrekového alebo jedºové-
ho dreva, ktoré sú vyformované do tvaru Ïºabu. Polia sú uloÏené na
podkladovej nahrubo opracovanej guºatine tzv. pelstroch. Dno Ïºabu
(pôdÀa) je tvorené z rozpolen˘ch kmeÀov, na ktoré sú dreven˘mi
klinmi upevnené boãné steny (boãiaky) z guºatiny. K podkladu je Ïºab
prichyten˘ klinmi z tvrd˘ch smrekov˘ch konárov, prípadne dávnej‰ie
aj z odolného tisového dreva. Îºab je uloÏen˘ na dne potôãika prete-
kajúceho dolinou.

Najvhodnej‰ím obdobím na splavovanie dreva bola jar alebo daÏ-
divá jeseÀ. PozdæÏ trasy pripravené drevo (metrovina) sa postupne
vhadzovalo do Ïºabu tak, aby sa nevzprieãilo alebo nevyskakovalo zo
Ïºabu, na ão dohliadali hliadky (varty), ktoré v prípade potreby takéto
poruchy odstraÀovali. Drevo sa splavovalo do jazierka, ktoré vzniklo
prehradením âierneho potoka, kam Ïºab ústil. Odtiaº sa vyÈahovalo
cepínmi a ukladalo do rovnaní, ãím bolo pripravené na odvoz, alebo
dávnej‰ie sa splavovalo ìalej potokom Bystrica aÏ na dolné hrable
v Banskej Bystrici. 

Vìaka vodnému Ïºabu zostala príroda Rakytovskej doliny u‰etre-
ná pred negatívnymi vplyvmi in˘ch spôsobov pribliÏovania dreva.
O zachovanie a údrÏbu Ïºabu sa zaslúÏili pracovníci b˘valého LZ
B. Bystrica, teraz Mestsk˘ch lesov B. Bystrica.

V roku 2001 Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo vodn˘ Ïºab v doline
Rakytovo za kultúrnu pamiatku ako technicky hodnotné lesnícke die-
lo na pribliÏovanie rovnaného dreva plavením v pôvodnom prírodnom
prostredí CHKO Veºká Fatra, ktoré dokumentuje spôsob hospodáre-
nia v lesoch v minulosti a súãasne aj remeselnú zruãnosÈ lesn˘ch ro-
botníkov.

Ing. Július BURKOVSK¯, ·OP SR B. Bystrica
Foto: autor
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a pri jeho hrobe sa konala tohto roku pietna
spomienka z príleÏitosti 160. v˘roãia jeho
úmrtia, ão je dôkazom toho, Ïe ani súãasná
generácia lesníkov na neho nezabúda.
Existuje e‰te viac pamätníkov Jozefa Dekreta
Matejovie a to busta v Národnej ulici v Banskej
Bystrici z roku 1915, ktorá tu bola umiestnená
v roku 1954 z príleÏitosti 180. v˘roãia jeho na-
rodenia, pamätník pred budovou OLZ
v âiernom Balogu odhalen˘ v roku 1974 z prí-
leÏitosti 200. v˘roãia jeho narodenia, pamätné
tabule v Dobroãi na budove kde stál jeho rod-
n˘ dom a v Brezne na prieãelí b˘valého pia-
ristického gymnázia, ako aj pamätník
v Kováãovskej doline odhalen˘ 26. 11. 1987.
Îiv˘m pamätníkom je fragment lesného po-
rastu, ktor˘ zaloÏil v lokalite Kohútová nad
osadou Rybô (Chránen˘ areál „Dekretov po-
rast“). Informaãn˘ panel tu osadili ochrancovia
prírody v roku 1999 z príleÏitosti 225. v˘roãia
narodenia Jozefa Dekreta Matejovie. Jeho
meno nesie stredná lesnícka ‰kola v Liptov-
skom Hrádku. Jozefovi Dekretovi Matejovie
bolo doteraz venovan˘ch niekoºko odborn˘ch
seminárov, napísané bolo mnoÏstvo odbor-
n˘ch i populárnych ãlánkov, niekoºko samos-
tatn˘ch odborn˘ch publikácií ako aj román od
Jozefa Horáka „Horou pieseÀ ‰umí“, neskôr
prepracovan˘ pod názvom „Volanie lesa“, na
základe ktorého vznikol televízny film.

Odborná ãinnosÈ Jozefa
Dekreta Matejovie je stálym
zdrojom in‰pirácie aj pre sú-
ãasníkov na prahu 21. storo-
ãia. Platí aj naìalej, Ïe lesy
treba chrániÈ a racionálne
vyuÏívaÈ prírode blízkymi
spôsobmi, ãím sa dosiahne
zachovanie trvalej úãinnosti
v‰etk˘ch uÏitoãn˘ch funkcií
lesa vrátane ‰irokej rozmani-
tosti druhov a spoloãenstiev
organizmov na les viazan˘ch
(biodiverzity lesného eko-
systému), ako aj typického
lesnatého koloritu sloven-
skej krajiny. Stálu aktuál-
nosÈ má aj odkaz Jozefa
Dekreta Matejovie „zacho-
vaÈ lesy potomstvu“, z ãoho
vypl˘va povinnosÈ súãasnej
generácie odovzdaÈ lesy
zdravé, funkãne úãinné
a krásne zas budúcej ge-
nerácii.

Ing. Július BURKOVSK¯
·OP SR

COPK B. Bystrica

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

Horn˘ úsek Ïºabu

VODN¯ ÎªAB V HARMANCIVODN¯ ÎªAB V HARMANCI
Pamätník v Dolnom Jelenci z r. 1913 foto: Ing. I. Rybár
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. . . v mysli väčšiny z nás
vznikne predstava miesta,
kde je blato a veľa vody,
predstava čohosi neprí-
jemného, neprístupného,
miesta plnom dotieravých
komárov a bez úžitku.
V lepšom prípade sa dá
aspoň vyťažiť rašelina,
inak je najlepšie takéto
plochy odvodniť, rozorať,
zastavať alebo aspoň
zasypať odpadom. Inými
slovami „zužitkovať“ v pros-
pech človeka. Tento vý-
sostne ľudský pohľad na
rašeliniská a mokrade
u nás neprežila do dneš-
ných dní väčšina z nich
a aj tie zvyšky, ktoré nám
ostali, zanikajú pred naši-
mi očami. Sme povinní
ich zachrániť. Prečo? A čo
vlastne sú rašeliniská?

Veľmi zjednodušene
povedané rašeliniská sú
miesta, kde za špecific-
kých podmienok dochá-
dzalo alebo dochádza
k hromadeniu organickej
hmoty, ktorá vytvorila roz-

lične hrubú vrstvu rašeliny. Raše-
liniská, aké poznáme dnes, začali
na našom území vznikať koncom
poslednej doby ľadovej, teda pri-
bližne 12 000–8 300 rokov pred na-
šim letopočtom. V tomto období
boli na našom území prírodné
pomery obdobné podmienkam,
aké sú dnes na severe, v subarktic-
kej až arktickej zóne. Väčšinu úze-
mia vtedy pokrývala tundra, ried-
ke, prevažne brezové a borovicové
lesy rástli iba na miestach s relatív-
ne teplejšou klímou. Rašeliniská
začali vznikať postupným zarasta-
ním jazier alebo na miestach s pre
ne vhodnými vodným režimom –
v alúviách riek, bezodtokových zní-
ženinách, sedlách a podobne.

Problematika rašelinísk je príliš
komplikovaná na to, aby sa dala
vysvetliť v niekoľkých riadkoch,
jedným zo základných faktov je,
že na Slovensku rozoznávame tri
typy rašelinísk: vrchoviská, prechod-
né rašeliniská a slatiny s nízkym ale-
bo vysokým obsahom uhličitanov.
Prvé dva menované typy rašelinísk
sa u nás vyskytujú najmä v oblasti
Tatier, Oravy a v Podtatranských kot-
linách, veľmi vzácne aj inde (na-
príklad Nízke Tatry, Vihorlat). Slatiny

nájdeme viac v nižších
nadmorských výškach,
donedávna boli najviac
rozšírené v Podunajskej
nížine (tu boli až do 60. ro-
kov minulého storočia
najväčšie rašeliniská na
Slovensku vôbec), ďalej
na Kysuciach, v Liptove,
Turci, na Spiši a inde.

Rašeliniská hostia mno-
hé vzácne, častokrát
veľmi úzko špecializo-
vané druhy rastlín, ktoré
inde nenájdeme. Viace-
ré z nich sú glaciálnymi
reliktami, to znamená
pamiatkami na obdobie,
kedy bolo u nás chladné
podnebie a tieto druhy
našli svoje útočiská na
rašeliniskách aj po otep-
lení. Patrí medzi ne na-
príklad rojovník močiarny
(Ledum palustre), andro-
méda sivolistá (Andro-
meda polifolia), ostrica
barinná (Carex limosa),
ostrica výbežkatá (Caerx
chordorrhiza), blatnica
močiarna (Scheuchzeria
palutris), páperec alpín-

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Keì sa povie

ra‰elinisko. . .

Veºmi zachované slatinné ra‰elinisko neìaleko ·trby pod Vysok˘mi Tatrami akoby zázrakom preÏilo, obklopené
je intenzifikovan˘mi lúkami a pasienkami

Diablik moãiarny rastie na Slovensku vzácne uÏ iba na niekoºk˘ch lokalitách
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sky (Trichophorum alpinum) aj širšej
verejnosti známa, zaujímavá mäsož-
ravá rastlina rosička okrúhlolistá
(Drosera rotundifolia) a viaceré
druhy machorastov. Mnohé z raše-
liniskových druhov rastlín v ostat-
ných desaťročiach veľmi výrazne
redukovali svoje rozšírenie a v súčas-
nosti prežívajú u nás na svojich po-
sledných lokalitách, dokonca nie-
ktoré (napríklad vŕba čučoriedkovi-
tá, Salix myrtilloides) na jedinom
mieste. Medzi ďalšie veľ-
mi vzácne rastliny rašeli-
nísk patrí ostroplod biely
(Rhynchospora alba), ro-
sička anglická (Drosera
anglica), diablik močiarny
(Calla palustris), plavú-
nec zaplavovaný (Lyco-
podiella inundata) a ďal-
šie. Na rašeliniská sú sa-
mozrejme svojim výskytom
viazané i mnohé živočí-
chy, najmä hmyz.

Podľa mapovania re-
konštruovanej prirodzenej
vegetácie (predpoklada-
ná vegetácia, ktorá by
pokrývala určité územie
bez vplyvu ľudskej činnosti
počas historického obdo-
bia), zaberali rašeliniská
rozlohu 260 km2, čo pred-
stavuje 0,57 % celkovej
rozlohy Slovenska. V sú-
časnosti nie sú presné
údaje o rozšírení rašeli-
nísk. Pôvodne boli najroz-
šírenejšie v Podunajskej
nížine, na Záhorí a na
severe Slovenska na
Orave a v oblasti Tatier.
V iných častiach nášho
územia boli vzácne. Po
dlhotrvajúcom tlaku spô-
sobeného negatívnou ľud-
skou činnosťou mnohé
rašeliniská, najmä v nižších polo-
hách, zanikli. K hlavným faktorom,
ktoré v minulosti zapríčinili obrov-
ský úbytok a degradáciu rašelinísk
nielen u nás, ale v celej Európe,
patrí odvodňovanie, ťažba rašeliny,
eutrofizácia a sukcesné zmeny (za-
rastanie).

Odvodňovanie rašelinísk malo nie-
koľko cieľov. V prvom rade to bola
premena dovtedy nevyužívaných
plôch na poľnohospodársku pôdu,
ďalej zvýšenie produktivity lúk, od-
vodnenie za účelom ťažby rašeliny
alebo zalesnenia. Odvodnenie
predstavuje veľmi vážny zásah do

ďalšieho vývoja rašeliniska, vo väčši-
ne prípadov vedie k jeho degradácii
až úplnému zániku. Keďže hydrolo-
gický režim je veľmi citlivý, častokrát
dôjde k porušeniu rašeliniska i keď
nedôjde priamo k jeho odvodneniu,
ale odvodnia sa pozemky v jeho
bližšom či širšom okolí (záleží to od
viacerých faktorov). V dôsledku zní-
ženia hladiny podzemnej vody do-
chádza k prevzdušneniu povrchovej
vrstvy rašeliny a nastáva jej rozklad –

mineralizácia. Zároveň miznú pôvod-
né rastlinné spoločenstvá.

Ťažba rašeliny (najmä na kúrenie)
sa vo väčšom rozsahu začala v 18.
storočí a aj keď sa postupne presta-
la využívať ako palivo, jej ťažba u nás
kulminovala v 60.–80. rokoch uplynu-
lého storočia. Dopyt po rašeline bol
najmä v poľnohospodárstve (kvôli
„zúrodneniu“ Záhoria boli zničené
prakticky všetky rašeliniská Záhor-
skej nížiny) a záhradníctve, používala
sa aj na balneoterapeutické účely.
V súčasnosti ťažba rašeliny poklesla,
najmä preto, že ťažiteľných rašelinísk
ostalo už iba veľmi málo.

K sukcesným zmenám dochádza
v dôsledku ukončenia tradičného
hospodárenia (kosenie), čo sa pre-
javuje najmä na slatinných rašelinis-
kách a v dôsledku odvodnenia.
Zmeny sa prejavujú najmä v nástupe
drevín a inváznych druhov tráv, ktoré
spôsobujú ďalší pokles hladiny pod-
zemnej vody a urýchľujú degradá-
ciu rašeliniska. Na ďalšie prežitie ra-
šeliniska je bezpodmienečne nevy-
hnutné odstraňovanie náletových

drevín a kosenie. Naj-
efektívnejší spôsob je ob-
novenie vodného režimu.
Obnova rašelinísk pred-
stavuje zložitú problemati-
ku, s ktorou prakticky
u nás nie sú skúsenosti.
Navyše každá lokalita je
špecifická a k pokusu o jej
obnovu možno pristúpiť
iba po veľmi dôkladnom
výskume, najmä hydrolo-
gickom.

Rašeliniská, nielen u
nás, ale v celej Európe,
patria medzi unikátne bio-
topy. Okrem iného sú aj
akýmsi „záznamníkom“
histórie vývoja krajiny.
V rašeline sa zachovávajú
nerozložené časti rastlín,
najmä peľové zrná, z kto-
rých môžeme rekonštruo-
vať vegetáciu v okolí raše-
liniska počas jeho rastu.
Ich význam spočíva tiež vo
vyrovnávaní odtoku vody
v krajine a v neposlednom
rade sú refúgiom vzác-
nych rastlinných a živočíš-
nych druhov. Rašeliniská
(a aj všetky ďalšie typy
mokradí) sa v ostatnom
čase dostávajú do popre-
dia záujmu ochrany príro-
dy v mnohých štátoch

Európy a sveta. Ľudstvo si konečne
začalo uvedomovať ich vzácnosť, je-
dinečnosť a význam a mnohé štáty
vyvíjajú obrovské úsilie a nemalé fi-
nančné prostriedky na záchranu či
obnovu rašelinísk na svojom území.
Pomaly sa k nim pripája aj
Slovensko. V tomto roku sa začína
s podrobným mapovaním rašelinísk
(či skôr toho čo z nich ostalo) na na-
šom území, nasledovať by mali kroky
na záchranu najcennejších lokalít.

Daniel DÍTĚ
Správa TANAP-u

Foto: autor

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Veºmi vzácny, novoobjaven˘ kríÏenec orchideí pre flóru Slovenska – vstava-
ãovca Fuchsovho pravého a vstavaãovca laponského, na slatinnom ra‰elinisku
neìaleko Lendaku
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Rybníky predstavujú umelé vodné nádrÏe
urãené pre chov r˘b. Od ostatn˘ch antropo-
génnych vodn˘ch biotopov, predov‰etk˘m
priehrad, sa odli‰ujú najmä svojou hæbkou.
Patria k tzv. plytk˘m jazerám tvoren˘m v˘-
hradne litorálom. Práve v dôsledku absencie
hlbokej vody môÏe celé ich dno porásÈ vod-
n˘mi rastlinami tak, akoby i‰lo o pobreÏné
plytãiny hlbokého jazera. T˘m sa rybníky stá-
vajú pre mnohé druhy organizmov, osobitne
vtákov, jedn˘m z najv˘znamnej‰ích vodn˘ch
biotopov v antropogénne silne naru‰enej
krajine. Tu nahrádzajú pôvodné mokraìové
ekosystémy. Ich v˘znam v rámci ostatn˘ch
vodn˘ch biotopov dokumentuje u nás naprí-

klad aj vysok˘ poãet zisten˘ch vodn˘ch a pri
vode Ïijúcich druhov vtákov – 140, ão pred-
stavuje 88 % v‰etk˘ch druhov zaznamena-
n˘ch na území celého Slovenska. Z nich tu
61 druhov (44,8 %) i hniezdi.

Zo vzácnej‰ích vtákov rybníkov moÏno
spomenúÈ napríklad potápku ãervenokrkú,
buãiaka trsÈového a buãiaãika moãiarneho,
chochlaãku bielookú, hrdzavku potápavú,
chria‰tela malého, kaÀu moãiarnu, ãoríka ba-
henného a ãoríka ãierneho, rybárika rieãne-
ho ãi zástupcov radu vrabcotvar˘ch (spevav-
ce) ako sú slávik modrák, trsteniarik ‰krieka-
v˘ a trsteniarik tamary‰kov˘, fúzatka trsÈová
a ìal‰ie, pre ktoré v dôsledku zániku priro-

dzen˘ch biotopov práve ryb-
níky poskytujú náhradné
prostredie. Mnohé z nich sú
preto chránené podºa záko-
na ã. 287/1994 Z. z. o ochra-
ne prírody a krajiny (naprí-
klad Chránen˘ areál Trnav-
ské a Levické rybníky), alebo
sú zaradené ako medziná-
rodne v˘znamné vtáãie úze-
mia v Európe (Jakubovské
rybníky a rybniãná sústava
Senné-IÀaãovce).

Vtáãie spoloãenstvá ryb-
níkov sa v‰ak v porovnaní
s in˘mi vodn˘mi biotopmi
vyznaãujú po kvalitatívnej
i kvantitatívnej stránke ãas-
t˘mi a v˘razn˘mi zmenami,
aké nemajú obdobu vo v˘vo-

ji ornitocenóz ostatn˘ch ekosystémov. Tieto
zmeny sú pritom najviac spôsobené hospo-
dárskou ãinnosÈou ãloveka súvisiacou s cho-
vom a produkciou r˘b. Tak rybnikárstvo ako
odvetvie hospodárskej v˘roby vytvára z po-
hºadu ochrany jednotliv˘ch druhov vtákov
ako i cel˘ch spoloãenstiev paradoxnú situ-
áciu: na jednej strane umelo vytvoren˘m
biotopom atrahuje vtáctvo, ktoré ich vyuÏíva
na hniezdenie a odpoãinok poãas migrácie,
na strane druhej neusmernenou hospodár-
skou ãinnosÈou, ako je kosenie alebo vypa-
ºovanie pobreÏn˘ch porastov, zmena v˘‰ky
vodnej hladiny, nadmerné hnojenie v hniez-
dnom období a pod., ohrozuje ich samotnú
existenciu.

Z tohto pohºadu je ochrana vtáctva na
t˘chto biotopoch u nás v‰ak nedostatoãná
a naráÏa najmä na hospodárske záujmy
rybárov a ìal‰ie problémy súvisiace s ne-
vysporiadan˘mi majetkovo-právnymi vzÈah-
mi. V tomto zmysle je potrebné v budúc-
nosti venovaÈ rybníkom pozornosÈ i z hºa-
diska legislatívy a vypracovaÈ návrh opti-
málneho hospodárenia na nich tak, aby
sa umoÏÀovalo ich komerãné vyuÏívanie
a súãasne re‰pektovali ekologické nároky
jednotliv˘ch druhov vodn˘ch a pri vode Ïijú-
cich vtákov.

Je zrejmé, Ïe realizácia tohto programu
a navrhovan˘ch opatrení bude naráÏaÈ na
hospodárske záujmy majiteºov rybníkov
a uskutoãniÈ ich bude asi ÈaÏké, ale je i na
kompetentn˘ch orgánoch ‰tátnej správy, do
akej miery ich bude moÏné uplatniÈ. Treba si
v‰ak uvedomiÈ, Ïe pri súãasnej exploatácii
prírodného prostredia a likvidácii prirodze-
n˘ch mokradí sa rybníky spolu s in˘mi antro-
pogénnymi vodn˘mi biotopmi môÏu staÈ po-
sledn˘m refúgiom pre vodné a pri vode Ïijú-
ce vtáctvo v na‰ej krajine.

RNDr. Alfréd TRNKA, PhD.
Foto: autor

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY
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a ochrana vodného vtáctva na Slovensku
Bohat˘ pobreÏn˘ porast rybníkov poskytuje pre vodné vtáky vhodné podmienky pre hniezdenie

K vzácnym ale nenápadn˘m obyvateºom rybníkov patrí
buãiaãik moãiarny

Rybníky s obºubou nav‰tevuje i Ïiv˘ klenot na‰ej prírody –
rybárik rieãny
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VáÏky sú pre svoje ‰pecifické letové
schopnosti ãasto oznaãované ako „akroba-
ti vo vzduchu“ a v spojení s drav˘m spôso-
bom Ïivota aj ako „vzdu‰ní piráti“. Keì sa
bliÏ‰ie pozrieme na imága (dospelce) tejto,
veºmi starobylej skupiny hmyzu zistíme, Ïe
takéto prirovnania sú skutoãne v˘stiÏné
a opodstatnené. Dospelé váÏky sú totiÏ vy-
slovene obyvateºmi vzdu‰ného priestoru.
Ich najprirodzenej‰ím spôsobom pohybu je
let. VáÏky zaujímajú po tejto stránke medzi
ostatn˘m lietajúcim hmyzom skutoãne v˘ni-
moãné postavenie. U váÏok sa totiÏ lietajú-
ce svaly upínajú priamo na korene krídel
a sú zakotvené na hlavn˘ch pozdæÏnych Ïil-
kách krídel. Preto môÏu váÏky pohybovaÈ
jednotliv˘mi krídlami nezávisle, súãasne
alebo striedavo. Najmä ‰idlá dokáÏu v tom-
to smere skutoãne majstrovské kúsky.
DokáÏu trepotaÈ krídlami na jednom mieste,
r˘chle a prudko meniÈ smer letu, dokonca
letieÈ i dozadu. Napriek tomu, Ïe váÏky
majú veºmi malú frekvenciu pohybu krídel
(30 úderov/sek.) patria medzi najr˘chlej‰í
hmyz s priemernou r˘chlosÈou letu 15
m/sek. Na krátku vzdialenosÈ môÏu niekto-
ré druhy dosiahnuÈ r˘chlosÈ aÏ 100 km/hod.

Okrem fascinujúceho a impozantného le-
tu váÏok, mnohé druhy na seba upozornia
aj farebnou pestrosÈou a dokonalosÈou.
Medzi váÏkami nájdeme ‰irokú paletu tak-
mer v‰etk˘ch odtieÀov farieb od slabo mod-
rej, cez kovovo zelenú aÏ po s˘toãervenú.

Na zemi je známych okolo 3000 druhov
váÏok, na Slovensku bolo doteraz ziste-
n˘ch 74 druhov. Z toho aÏ 70 % patrí me-
dzi vzácne a ohrozené druhy (IUCN).
·idielko Coenagrion mercuriale je celosve-
tovo ohrozen˘m druhom a ìal‰ích 6 dru-
hov váÏok je zaraden˘ch do Prílohy I a IV
Smernice EU 92/43/EEC Habitats Direc-
tive. Vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z.
je chránen˘ch 18 druhov váÏok a 3 rody.
Tieto skutoãnosti svedãia o tom, Ïe napriek
viacer˘m prednostiam váÏok patrí tento
hmyz u nás medzi vzácne a ohrozené Ïi-
voãíchy. 

Hlavnou príãinou ohrozenia váÏok je
likvidácia mokradí, úpravy brehov rybníkov
a zmeny vodného reÏimu. Osobitnú pozor-
nosÈ si zasluhujú ra‰elinné druhy váÏok, vy-
skytujúce sa len alebo v preváÏnej miere na
ra‰eliniskách (tyrfobiontné a tyrfofilné dru-
hy). Preto sa v posledn˘ch rokoch venuje
pri prieskumoch a monitorovaní ra‰elinísk
zv˘‰ená pozornosÈ aj tejto skupine hmyzu. 

Na ra‰eliniskách v Chránenej krajinnej
oblasti Horná Orava bolo prieskumom v ro-
koch 1993–2000 zisten˘ch dovedna 26
druhov váÏok. Z celkového poãtu je 9 dru-
hov zaraden˘ch v ãervenom zozname
ohrozen˘ch druhov IUCN a 6 druhov je zá-
konom chránen˘ch. Zo vzácnych ra‰elin-
n˘ch druhov sa na oravsk˘ch ra‰eliniskách
vyskytuje Leucorrhinia rubicunda (jedin˘
v˘skyt na Slovensku), Somatochlora al-

pestris (jediny potvrden˘ v˘skyt na Slo-
vensku), Leucorrhinia pectoralis, Leucorrhi-
nia dubia, Aeschna juncea, Aeschna sub-
arctica, Somatochlora metallica, Coenag-
rion hastulatum, Lestes virens a Sympet-
rum danae.

Hlavnou príãinou ohrozenia váÏok na ra-
‰eliniskách je ÈaÏba ra‰eliny, zarastanie
(zazemÀovanie) ra‰elinn˘ch jazierok a vod-
n˘ch plôch, sukcesné procesy na ra‰elinis-
kách a zmeny vodného reÏimu. V záujme
zachovania a ochrany vzácnych spoloãen-
stiev váÏok na oravsk˘ch ra‰eliniskách ve-
nuje ‰tátna ochrana prírody pozornosÈ pre-
dov‰etk˘m obnove zarasten˘ch a tvorbe
nov˘ch vodn˘ch plôch na ra‰eliniskách.
Takáto cesta a postupy pri zabezpeãovaní
praktickej ochrany váÏok sa ukázali ako
správne a efektívne. Dokazujú to aj v˘sled-
ky monitoringu váÏok v NPR Klinské ra‰eli-
nisko a PR Tisovnica.

Sme presvedãení, Ïe zv˘‰enou pozor-
nosÈou t˘mto, vskutku jedineãn˘m a zaují-
mav˘m Ïivoãíchom na‰ej prírody, sa nám
podarí do budúcnosti zachovaÈ vzácne spo-
loãenstvá váÏok nielen ako v˘znamného
medziãlánku v potravinovom reÈazci ãi ob-
jektu ìal‰ieho vedeckého v˘skumu, ale aj
ako nenahraditeºnej súãasti Ïivej prírody
rybníkov, mokradí a ra‰elinísk.

Ing. Róbert TRNKA
Foto: autor

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

VáÏka ra‰elinisková patrí medzi vzácne druhy Slovenska (NPR Klinské
ra‰elinisko)

VáÏka ‰tvor‰krnová – hojn˘ druh oravsk˘ch ra‰elinísk (NPR Klinské ra‰e-
linisko)

VVVV ÁÁÁÁ ÎÎÎÎ KKKK YYYY

VZDUŠNÍ PIRÁTI MEDZI HMYZOM
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Obec Îabokreky sa nachádza neìaleko
mesta Martin v krásnej Turãianskej kotline.
Vznik jej názvu nie je presne potvrden˘, ale
predpokladá sa, Ïe bol ovplyvnen˘ unikát-
nou, rozsiahlou sústavou moãiarov nachá-
dzajúcou sa v minulosti v okolí obce. Veì aj
starí pamätníci tvrdia, Ïe keì v minulosti ob-
cou prechádzali obãania susedn˘ch obcí
z práce v okresnom meste na bicykloch, ce-
lou cestou k⁄kali, aby Ïabokreãania neza-
budli, v akej obci b˘vajú. Koniec ãinnosti,
tejto v Turci unikátnej mokraìnej sústavy,
moÏno datovaÈ do ‰esÈdesiatych aÏ sedem-
desiatych rokov dvadsiateho storoãia.
Snaha získaÈ ìal‰iu poºnohospodársku
pôdu, ukladanie komunálneho odpadu, uro-
bili bodku za v˘nimoãn˘m. Îltohlav európ-
sky, ktor˘ na priºahl˘ch pozemkoch kvitol vo
veºkej hustote na ploche pribliÏne 3 ha, po-
stupne zanikol tieÏ. Obec Îabokreky stratila
svoj kolorit.

Aby nezostala posledná Ïabokrecká Ïab-
ka len v erbe obce, padlo rozhodnutie na

obnovu „Îabokreck˘ch moãiarov.“ Projekt
vypracovala správa CHKO Veºká Fatra
v spolupráci s Poºovníckym zdruÏením
Necpaly – Îabokreky. Nasledovalo podanie
projektu na Nadáciu Ekopolis Banská
Bystrica, v˘ber vhodnej lokality, jednania
s vlastníkmi pozemkov, Obecn˘m úradom
v Îabokrekoch. Vlastníci pozemkov so zá-
merom súhlasili. Obec vydala platné roz-
hodnutie k zapoãatiu stavby a poºovnícke
zdruÏenie v spolupráci s obcou zaãalo s re-
alizáciou. Projekt bol schválen˘ a podpore-
n˘ ãiastkou 27 000,– Sk.

Za vhodnú lokalitu bola vybraná podmá-
ãaná plocha, v súãasnosti poºnohospodár-
sky nevyuÏívaná. Nachádza sa v bezpros-
trednej blízkosti 2 ha remízy, ktorá zabez-
peãuje prezimovacie a úkrytové moÏnosti.
Ch˘bali v‰ak priehlbne. Tieto boli vyhæbené
ÈaÏkou technikou (nadstavbou UDS na pod-

vozku Tatra). Z dvoch jazierok o ploche
3 ha bolo vyÈaÏen˘ch 24 pln˘ch Tatier ze-
miny. Tieto si vlastníci pozemkov sami od-
predali. Hæbenie neprebehlo bez problémov,
zapadnut˘ stroj Èahala ìal‰ia UDS a napo-
kon aj dve Tatry. Potrhané laná a háky tr-
hali aj s nervami strojníkov, ale nakoniec
k vyprosteniu predsa do‰lo.

Na likvidácii melioraãnej siete, úprave
brehov moãiarov, okolia po prácach, na
oplotení a v˘robe informaãnej tabule odpra-
covali necpalskí a Ïabokreckí poºovníci 400
hodín. Koncom júna boli moãiare skolaudo-
vané a odovzdané do uÏívania Obecnému
úradu v Îabokrekoch. Informaãné tabule sú
v trojjazyãnom prevedení, informujú o histó-
rii obce, o obojÏivelníkoch, majú vzdelávací
charakter pre deti a mládeÏ. Dnes uÏ fun-
gujúce mokrade sú ãasto nav‰tevované
okolit˘mi základn˘mi ‰kolami.

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY
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na rozmnoÏovanie obojÏivelníkov pri obci

Pohºad na Îabokrecké moãiare po dokonãení

ŽABOKREKY

Druhou lokalitou, kde do‰lo v roku 2000
k zlep‰eniu rozmnoÏovacích moÏností pre
obojÏivelníky, bola lokatita Rakytov neìale-
ko Dolného Harmanca. Záujmové územie
bolo do realizácie funkãné, dobre vyuÏívané
obojÏivelníkmi. Postupné zazemÀovanie
v‰ak túto lokalitu odsudzovalo na zánik.
K realizácii sa pristúpilo na základe moÏ-
nosti ponúkanej rozhodnutím Krajského
úradu v Banskej Bystrici, kde bola firma re-

alizujúca stavbu v k. ú. RadvaÀ zaviazaná
vybudovaním náhradnej mokraìnej lokality
v okolí, nakoºko bola v˘stavbou jedna mok-
raì zlikvidovaná.

K prehæbeniu lokality Rakytov do‰lo v me-
siaci október po legislatívnom zabezpeãení
akcie.

S v˘stavbou súhlasil vlastník pozemkov
aj uÏívateº Mestské lesy Banská Bystrica
s. r. o. Aj tu bola pouÏitá ÈaÏká technika

(nastavba UDS na podvozku Tatra). Dno
mokrade tu bolo podstatne tvrd‰ie, a preto
práce prebehli bez problémov. Z jestvujúcej
mokrade o v˘mere 0,5 á a hæbke pribliÏne
15 cm vznikla plocha s v˘merou 3 á s hæb-
kou do 70 cm. VyÈaÏen˘ materiál bol pouÏi-
t˘ na vybudovanie hrádze, ktorá umoÏnila
zv˘‰enie vodnej hladiny. Prác sme sa
osobne zúãasnili a boli vykonané zruãn˘mi
strojníkmi podºa na‰ich poÏiadaviek.

Obidve lokality boli na jar tohoto roku
veºmi dobre nakladené vajíãkami obojÏivel-
níkov. Práce potvrdili správnosÈ cesty po-

a D O L N Ý  H A R M A N E C
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kraãovaÈ v obnove mokradí a boli zákla-
dom pre nazbieranie cenn˘ch skúseností.
Dnes vieme, Ïe obnovu existujúcich mo-
kradí je lep‰ie vykonaÈ v mesiacoch au-
gust, september. Koniec októbra, pre ktor˘
sme boli rozhodnutí po konzultáciách, je
uÏ dosÈ neskor˘ termín z dôvodu zapoãatia
zimovania ãasti populácie v mokradiach.
Vytváranie nov˘ch lokalít treba vykonaÈ do
konca mája, aby bolo moÏné osadiÈ lokali-
tu Ïubrienkami z okolit˘ch vys˘chajúcich
priehlbní. DôleÏité je pri návrhoch nov˘ch
lokalít zisÈovaÈ pH vody. Kyslé pH je pre
niektoré druhy nevhodné. Umiestnenie no-
vej lokality orientovaÈ tak, aby medzi remí-
zami, lesn˘mi porastami nebola ãasto pou-
Ïívaná cesta. V ÈaÏko dostupn˘ch teré-
noch uprednostniÈ pouÏitie pásovej techni-
ky. Tu sa kolesová technika ukázala ako
málo vhodná. Je v‰ak samo mobilná a jej
pouÏitie na lokalitách s tvrd˘m dnom je lac-
nej‰ie. Rozhodnutie ãi pouÏiÈ ÈaÏkú techni-
ku, alebo práce vykonaÈ ruãne, je závislé
od stavu mokrade. Väã‰í zásah vyzerá pri
realizácii moÏno aÏ neochranársky, dáva
ale predpoklady k dlhodobej Ïivotaschop-
nosti mokrade, v ktorej veãern˘ prírodn˘
koncert je dostatoãn˘m zadosÈuãinením za
obetované úsilie.

ªudovít REMENÍK
S-CHKO Veºká Fatra

Foto: autor

Obec Liptovsk˘ Trnovec, leÏiaca v blíz-
kosti vodného diela Liptovská Mara, je
zaujímavá opakovan˘m v˘skytom Ïivoãí-
chov so stratou plachosti. V jedno augu-
stové popoludnie minulého roku prebehol
hlavnou ulicou a záhradami pribliÏne
80 kg váÏiaci medveì hned˘. Po vyru‰e-
ní a panike, ktorú vyvolali obãania, med-
veì sa stratil v pobreÏn˘ch porastoch

vodného diela. PribliÏne o tri mesiace ne-
skôr, v období nepravého jesenného toku
kurovit˘ch vtákov nám bolo oznámené,
Ïe v záhrade rodinného domu ozobáva
kapustné listy neznámy ãierny vták podo-
bajúci sa na tetrova. S kolegyÀou RNDr.
Vierkou Kacerovou sme okamÏite vyrazili
na miesto oznámenia. Po dlh‰om pátraní
v uliciach Lipt. Trnovca sme zaregistrova-

li na streche ga-
ráÏe kohúta tet-
rova hlucháÀa.

Po priblíÏení
sa na cca 20 m
nás kohút zare-
gistroval. Opatr-
ne sme sa pri-
blíÏili a po krát-
kom naháÀaní
sme vtáka chyti-
li. Vek sme mu
odhadli na 4 ro-
ky. Po úspe‰-
nom odchyte
sme kohúta pre-
viezli do záveru
NPR Suchá do-
lina, kde sme ho
v ten deÀ vypus-
tili.

Tento prípad
jedinca kurovi-
t˘ch vtákov so
stratou plachos-
ti v období jar-

ného toku alebo nepravého jesenného to-
ku nebol na Liptove evidovan˘ po prv˘
krát. V minulosti sa v areáli Korytnick˘ch
kúpeºov v období jarného toku pribliÏne
mesiac zdrÏiaval kohút tetrova hlucháÀa,
ktorého ìal‰í osud nám nie je známy.
TaktieÏ v areáli kúpeºov na Lúãkach bola
odchytená sliepka tetrova hlucháÀa, ktorú
rok pred jej odchytením v kúpeºoch, krúÏ-
koval RNDr. Du‰an Karaska na pe‰ej zó-
ne mesta Doln˘ Kubín. Spomínanú sliep-
ku sme vypustili na tokanisko v Choã-
sk˘ch vrchoch pribliÏne 10 km od obce
Lúãky, ale o dva dni nám jej v˘skyt hlási-
li opäÈ v kúpeloch. Jej osud bol tragick˘,
sliepka uhynula po náraze do nám ne-
známej prekáÏky. V súãasnosti je moÏné
ju vidieÈ ako preparát v múzeu v Orav-
skom Podzámku. 

Doteraz sa nepodarilo jednoznaãne
identifikovaÈ príãiny zmeneného správa-
nia sa jedincov kurovit˘ch vtákov v obdo-
bí toku. Podºa niektor˘ch odborníkov je
hlavnou príãinou zmeny správania sa
t˘chto plach˘ch vtákov zv˘‰ené mnoÏ-
stvo hormónov v krvi, ktoré potom potlá-
ãa ich prirodzenú plachosÈ. DôleÏit˘m
faktom je v‰ak aj obsah jedov v prírod-
nom prostredí, prípadne chemické látky
pouÏívané v lesnom hospodárstve, ktoré
môÏu spôsobiÈ ãiastoãnú otravu a takto
vyvolaÈ zmeny v prirodzenom správaní
sa jedincov.

Ing. Pavol MAJKO

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

Lokalita Rakytov, Doln˘
Harmanec – po prá-
cach, zreteºne vidno vy-
budovanú hrádzu

Práce v Rakytove
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Dlhoroãné úsilie ochrancov prírody vyhlá-
siÈ najhodnotnej‰iu ãasÈ pohoria Vihorlat za
veºkoplo‰né chránené územie bolo úspe‰né.
V roku 1969 bol ukonãen˘ návrh na vyhlá-
senie CHKO Vihorlat a po skonãení medzire-
zortného pripomienkovania ku návrhu pro-
jektu, bola Vyhlá‰kou ã. 9 Ministerstva kultú-
ry Slovenskej socialistickej republiky z 28.
decembra 1973 vyhlásená CHKO Vihorlat,
na v˘mere 4564,47 ha a ochranné pásmo
24 686,79 ha.

KeìÏe sa jedná o ochranársky neobyãajne
v˘znamné územie, problematikou vyhlásenia
CHKO Vihorlat sa ochranári zaoberali dáv-
no predt˘m neÏ bola vyhlásená. UÏ v roku

1958 Zbor povereníkov uznesením ã.
118/1958, zo dÀa 16. apríla 1958 schválil
poÏiadavku zriadenia CHKO Vihorlat –
Morské oko. Rozhodol, aby bol vypracovan˘
územn˘ plán rajónu (ÚPR). Zásady pre túto
úlohu boli vypracované v roku 1957 a schvá-
lené uznesením rady Vsl. KNV v Pre‰ove dÀa
16.12. 1959, pod ãíslom 326/1959. Úloha
bola dokonãená v septembri 1959 a dÀa 4.
3. 1960 bola odovzdaná k realizácií b˘va-
lému KNV, odbor v˘stavby v Pre‰ove. Aj na-
priek t˘mto snahám pre potreby príslu‰n˘ch
orgánov bol vypracovan˘ aÏ v roku 1969
„Návrh na zriadenie CHKO Vihorlat“.
Vlastná ãinnosÈ správy CHKO Vihorlat zaãa-

la v januári 1975 ustanovením riaditeºa so
sídlom v Michalovciach. Na plnení úloh
správy CHKO sa podieºali ‰iesti pracovníci.
V súãasnosti má správa troch pracovníkov.

Po dôkladnom spoznaní územia a po
zhodnotení jeho kvalít do‰lo k prehodnoteniu
a spresneniu hraníc CHKO Vihorlat. V roku
1998 bol spracovan˘ projekt na spresnenie
hraníc CHKO Vihorlat, ktor˘ bol schválen˘.
Vyhlá‰kou MÎP SR ã.111/ 1999 Z. z z 19.
apríla 1999 bolo územie CHKO Vihorlat vy-
hlásené na v˘mere 17 485,2428 ha. Z toho
je 16 647,6962 ha lesnej pôdy, 603,0011
poºnohospodárskej pôdy, 30,4175 ha vod-
n˘ch plôch, 0,7019 zastavan˘ch plôch a
203,4261 ostatn˘ch plôch. Územie sa na-
chádza v okresoch Sobrance, Michalovce,
Humenné a Snina.

Chránená krajinná oblasÈ Vihorlat je dôle-
Ïitá z hºadiska vodohospodárskeho a pôdo-
ochranného, jej priºahlé partie sú v˘znamné
aj z vedeckého hºadiska, najmä po stránke
geologicko-petrografickej, flóristicko-faunis-
tickej a lesníckej stránke. Vihorlat je typicky
lesné územie, ktoré si v priebehu celého ho-
locénu, najmä od nástupu buãín urãujúcich
podnes jeho vzhºad zachovalo svoj prirodze-
n˘ charakter.

Podºa fytogeografického ãlenenia patrí
územie Vihorlatu do oblasti západokarpat-
skej kveteny obvodu predkarpatskej kveteny.
Zemepisná poloha Vihorlatu je v rámci
Slovenska ojedinelá a zaujímavá, pretoÏe
Vihorlat leÏí na rozhraní panónskej a karpat-
skej kveteny.

V niÏ‰ích polohách na juÏnej strane poho-
ria sú zastúpené dubohrabiny. V t˘chto le-
soch je veºmi dôleÏit˘ jarn˘ aspekt s maso-
v˘m v˘skytom bledule jarnej, menej korun-
kovky strakatej. Vo vy‰‰ích polohách prevlá-
dajú buãiny. Zaujímavé a ochranársky cenné
sú najmä hrebeÀové a vrcholové porasty na
vlastnom vrchole Vihorlatu (1076), okolo
Sninského kameÀa (1005) a na kóte
NeÏabec (1023). Vyskytuje sa tam ríbezºa
alpínska, tavoºník prostredn˘ ãi plamienok al-
pínsky. Z bylín si zvlá‰tnu pozornosÈ zasluhu-
je rozchodník roãn˘, nevädza horská, skopo-
lia kranská, kostrava ovãia vihorlatská, vod-
sia skalná a iné. V˘znamné a ochranársky
veºmi cenné je územie na severn˘ch svahoch
pohoria, najmä ra‰eliniská Podstavka, Hyp-
kania a ëurova mláka.

Najcennej‰ie ãasti územia CHKO Vihorlat
sú vyhlásené za maloplo‰né chránené úze-
mia.

V CHKO Vihorlat je vyhlásen˘ch 5 NPR
o v˘mere 503,49 ha, 8 PR o v˘mere 105,16
ha a 3 PP o v˘mere 10,41 ha. ëal‰ie návrhy
sú spracované na v˘mere 32,4 ha.

Z ra‰elinísk je najhodnotnej‰ia NPR
Podstavka o v˘mere 25,91 ha, z ãoho ra‰e-
linisko zaberá 1,6 ha. Zo strán je ohraniãe-
né andezitov˘mi svahmi a sutinnou bariérou,
na juÏnej strane je podmáãané prameÀmi.
âasÈ ra‰eliniska je zarastená porastami bez-
kolenca belasého a páperníkom po‰vat˘m,
ktoré rastú na súvislej vrstve ra‰elinníkov
a machov. Z v˘znamn˘ch druhov, ktoré si za-

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

CCCCHHHHRRRRÁÁÁÁNNNNEEEENNNNÁÁÁÁ    KKKKRRRRAAAAJJJJ IIIINNNNNNNNÁÁÁÁ    OOOOBBBBLLLLAAAASSSSËËËË     VVVVIIIIHHHHOOOORRRRLLLLAAAATTTT

Maloplo‰né chránené územia:

■ Národné prírodné rezervácie:

1. Jovsianska hrabina
2. Vihorlat
3. Morské oko
4. Motrogon
5. Podstavka

● Prírodné rezervácie: 

6. Jedlinka
7. Baba pod Vihorlatom

8. ëurova mláka
9. Pod T⁄stím

10. Lysak
11. Machnat˘ vrch
12. DrieÀ
13. Lysá

▲ Prírodné pamiatky:

14. Sninsk˘ kameÀ
15. âierny potok
16. Malé Morské oko

v nov˘ch hraniciach
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sluhujú pozornosÈ je rosiãka okrúhlolistá, sed-
mokvietok európsky, kºukva moãiarna, blatni-
ca moãiarna a veºmi vzácny plavúnec zapla-
vovan˘.

Z botanického hºadiska je potrebné pou-
kázaÈ na najcharakteristickej‰í druh celého
pohoria, ktor˘m je bezpochyby telekia
ozdobná.

Perlou celého pohoria a CHKO Vihorlat je
NPR Morské oko, ktoré má v˘meru 108,48
ha, z ãoho jazero rovnakého názvu zaberá
13,8 ha. Vznik Morského oka spadá do ob-
dobia doznievania sopeãnej ãinnosti vo
Vihorlate. Mohutn˘ zosuv z v˘chodného sva-
hu Motrogonu a Jedlinky zahradil dolinu po-
toka Okna a za vzniknutou bariérou vzniklo

prírodné jazero. LeÏí v nad-
morskej v˘‰ke 619 m a dosa-
huje maximálnu hæbku 25 m.
Do jazera ústi päÈ stálych prí-
tokov, z ktor˘ch najv˘datnej‰í
je âierny jarok a niekoºko pe-
riodick˘ch. V minulosti hlav-
n˘m druhom ichtyofauny bol
pstruh potoãn˘ a ãerebºa,
dnes je to jalec hlavat˘, os-
trieÏ zelienkav˘ a iné ne-
pôvodné druhy. Jazero je
vhodn˘m biotopom aj pre ra-
ka rieãneho.

Za svojou jedineãnosÈou ja-
zero skr˘va aj svoje problémy
a negatívne javy. Hladina ja-
zera v priebehu roka klesá aÏ
o 3 m, ur˘chºuje sa proces pri-
rodzeného starnutia jazera
zv˘‰en˘m zaná‰a-
ním a zabahÀova-
ním. Na stabilizo-
vanie vodnej hla-
diny v priebehu

celého roka bolo spracované nie-
koºko projektov, ktoré pre svoju
vysokú finanãnú nároãnosÈ neboli
realizované. NPR Morské oko je
poãas celého roka, hlavne v letnej
turistickej sezóne nav‰tevované
cca 50 tis. náv‰tevníkmi, ão pri-
ná‰a rad negatívnych javov v ce-
lej NPR.

ëal‰ím v˘znamn˘m MCHÚ
v CHKO Vihorlat je NPR
Jovsianska hrabina, ktorá sa na-
chádza na juÏn˘ch svahoch po-
horia na v˘mere 257,58 ha.
Najv˘znamnej‰ia je tu vegetácia
skoro na jar, keì na vlh‰ích mies-

tach masovo kvit-
ne bleduºa jarná.
Po jej odkvitnutí
hromadne nastu-
puje cesnak med-
vedí. V juÏnej ãasti rezervácie
je hojn˘ v˘skyt vald‰teinie
kuklikovej. Okrem uveden˘ch
druhov, na niekoºk˘ch mies-
tach, ktoré sú ãasto zaplavo-
vané vodou rastie fyteografic-
k˘ v˘znamn˘ druh ostrica hre-
bienkatá, najv˘chodnej‰í v˘-
skyt tohto druhu na Slovensku.
V˘znamn˘mi druhmi v území
ìalej sú kosatec trávolist˘,
prilbica moldavská, svíb drieÀ,
klokoã pérovit˘, na okraji re-
zervácie roztrúsene korunkov-
ka strakatá.

Zv˘‰enú pozornosÈ si zaslu-
huje aj prírodná pamiatka
Sninsk˘ kameÀ. LeÏí v nad-
morskej v˘‰ke 1005 m.
V˘mera PP Sninsk˘ kameÀ je
5,59 ha, z ãoho skalné plo-
‰iny zaberajú 1,62 ha. Bol
vyhlásen˘ na ochranu skal-
ného útvaru vo forme plo‰in-
ného lávového vrcholu s bio-
cenózami xerothermnej flóry.
Z rastlín najväã‰iu pozornosÈ

si zasluhuje kostrava ovãia vihorlatská. Jej
trsy osadzujú vrchol a stupne stien strm˘ch
skál. Porasty kostravy ovãej a niektoré dru-
hy, ktoré ich sprevádzajú, svedãia o relikt-
nosti vegetácie uveden˘ch skaliek. ëalej tam
rastú v˘znamné druhy ako sleziník sever-
sk˘, sleziník ãerven˘, vodsia skalná, zvon-
ãek okrúhlolist˘ a veºmi vzácny rozchodník
roãn˘.

Územie Vihorlatu, aj keì tvorí men‰í oro-
grafick˘ celok, sa vyznaãuje rozmanitou
zoogeograficky a ekologicky zaujímavou
faunou typickou pre Západné Karpaty
a preto má v˘znamné miesto v systéme
zoologicky v˘znamn˘ch chránen˘ch ãastí
prírody na Slovensku. Na území Vihorlatu
Ïije viacero zaujímav˘ch bezstavovcov.
Z radu chrobákov je to bystru‰ka koÏovi-
tá, bystru‰ka fialova, bystru‰ka potoãná
a iné. Z ìal‰ích druhov sú to: fúzaã veºk˘,

fúzaã alpsk˘ a iné. Na Ïivoãíchy mimo-
riadne bohaté sú najmä prechodné spolo-
ãenstvá na rozhraní lesov a pasienkov ale-
bo lúk. Z obojÏivelníkov v tomto prostredí
Ïije mlok veºk˘, rosniãka zelená a ropu-
cha obyãajná. Z plazov sa vyskytuje uÏov-
ka stromová, vzácnej‰ie uÏovka hladká
a vretenica obyãajná. V hlb‰ích lesoch
hniezdia vzácne dravce, hadiar krátko-
prst˘, orol krikºav˘, vãelár obyãajn˘ a so-
va dlhochvostá. Osobitnú pozornosÈ si za-
sluhujú mäsoÏravce. Ojedinelé sa vyskytu-
je medveì hned˘, rys ostrovid a maãka
divá. V poslednom ãase je stále ãastej‰í
v˘skyt vlka dravého.

V území CHKO sa nachádzajú dva ná-
uãné chodníky, ktoré boli vybudované za
úãelom sprístupnenia najatraktívnej‰ích ãas-
tí územia CHKO. Formou náuãn˘ch pane-
lov sú priblíÏené náv‰tevníkovi zaujímavosti
z histórie, flóry a fauny pohoria Vihorlat.
Lesy pokr˘vajú väã‰inu územia CHKO
Vihorlat. Zachovanie ich druhového bohat-
stva je preto jednou z hlavn˘ch úloh ochra-
ny prírody.

Ing. Ladislav ROV≈ÁK

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Rosiãka okrúhlolistá

Morské oko

Hadiar krátkoprst˘

ZLOM  21.6.2001 6:40  Str�nka 13



Tisovská Hradová (887 m. n. m.) ako súãasÈ Ná-
rodného parku Muránska planina (NPMP) sa nachádza
na západnom okraji mesta Tisovec. HrebeÀ pohoria je
na západe ukonãen˘ Okrúhlou skalou (851 m. n. m.),
ktorá tvorí samostatnú dominantu. V˘chodn˘m úpätím
vedie na hrebeÀ turistick˘ chodník, ktor˘ umoÏÀuje
náv‰tevníkom okrem krásnej prírody mimoriadne pekn˘
v˘hºad na v‰etky svetové strany.

HISTÓRIA
Názov vrchu má historické pozadie. Odvíja sa podºa

dosiaº získan˘ch poznatkov najpravdepodobnej‰ie od
existencie hradu, ktor˘ sa mal nachádzaÈ na jej hrebe-
ni. UÏ v dávnej minulosti si tu ºudia v‰ímali zvy‰ky murív
a mnoÏstvo ãrepov. Rozprávali si rôzne povesti a príbe-
hy, ktoré mali spojitosÈ s hradom. Napríklad jedna z po-
vestí hovorí, Ïe na Hradovej b˘val poboãník Jána Jiskru
z Brand˘sa – husitsk˘ hajtman Peter Udersk˘. Ten mal
krásnu a múdru dcéru Vandu. Keì nepriatelia obliehali
hrad a nemohli ho dobyÈ, chceli jeho obyvateºov umoriÈ
hladom. Vanda v‰ak rozkázala pozmetaÈ v‰etky zvy‰ky
múky a daÈ z nich upiecÈ veºké chleby, ktoré potom
obyvatelia hradu hádzali dolu do nepriateºského tábo-
ra. Keì tam títo videli chlieb, zrejme predpokladali, Ïe
na hrade je dostatok potravín a tak odtiahli.

Podºa inej povesti ìal‰í nepriatelia dobyli hrad a ich
vodca zahorel láskou k Vande a prenasledoval ju, keì-
Ïe ju chcel získaÈ iba pre seba. Poãas naháÀaãky mu
Vanda hádzala dukáty, na ktoré sa nepriateºskí vojaci
pochopiteºne vrhli, a tak im mohla Vanda uniknúÈ do
bezpeãia.

ëal‰í variant tej istej povesti uvádza, Ïe múdra
Vanda dala koÀom svojho sprievodu pribiÈ podkovy
opaãne, a tak tajne u‰la z hradu. Keì nepriatelia spo-
zorovali, Ïe konské stopy smerujú do hradu, nazdávali
sa, Ïe na hrad pri‰li posily a tak odtiahli.

Známe sú aj ìal‰ie povesti a legendy o Hradovej,
ktoré v‰ak nemajú pevnú oporu v zachovan˘ch historic-
k˘ch prameÀoch. Zatiaº nie sú známe hodnoverné do-
klady, ktoré by jednoznaãne dali odpoveì na otázku,
kto, kedy a preão staval tisovsk˘ hrad. Vo väã‰ine lite-
ratúry venovanej hradom sa tisovsk˘ vôbec nespomína.
V star˘ch publikáciách sa uvádza ako hrad, ktor˘ patril
do majetku kaloãského arcibiskupa. Hradu sa potom
údajne zmocnilo bratrícke vojsko Jána Jiskru z Bran-
d˘sa, neskôr vojsko kráºa Mateja Korvína. V ìal‰om v˘-
voji bol údajne hrad pod tureckou zvrchovanosÈou a po-
sledné informácie hovoria, Ïe hrad zbúrali cisárske voj-
ská po potlaãení protihabsburského povstania Vojtecha
Thökölyho.

V t˘chto súvislostiach sa vynára otázka, aká je sku-
toãná historická pravda?

Mestské zastupiteºstvo
v Tisovci na svojom za-
sadnutí 20. mája 1997
schválilo projekt pod náz-
vom V˘skum a záchrana
tisovského hradu a vyhlá-
silo verejnú zbierku s cie-
ºom získaÈ prostriedky na
tento program záchrany
kultúrneho dediãstva Slo-
vákov. Program o. i. pred-
pokladá aj prepojenie
mesta turistick˘m náuã-
n˘m chodníkom s tisov-
sk˘m hradom ako najstar-
‰ou stavebnou pamiatkou
v tejto lokalite. Spomína-
ná aktivita má za cieº aj
zistiÈ situaãn˘ pôdorys
hradu, preskúmaÈ jeho

stavebnú ‰truktúru, vykonaÈ povrchov˘ a elektromagne-
tick˘ prieskum lokality a okolia, ako aj zistiÈ históriu
osídlenia Hradovej.

Na túto neºahkú úlohu spojili svoje sily mesto Tisovec,
nadácia Pre záchranu kultúrneho dediãstva Bratislava,
Archeologické múzeum pri SNM Bratislava, obãania
Tisovca a ‰tudenti stredn˘ch a vysok˘ch ‰kôl z celého
Slovenka, ba aj zo zahraniãia. Akcia je plánovaná kaÏ-
d˘ rok a zaãína sa vybudovaním stanového tábora kon-
com júna priamo na hrebeni Hradovej. V˘skum prebie-
ha pod odborn˘m dozorom pracovníkov Archeologic-
kého múzea Bratislava v troch turnusoch pri priemernom
poãte okolo 25 úãastníkov. âasÈ ‰tudentov je vyãlenená
na zásobovanie a varenie.

V¯SKUM
V˘skum sa zaãal na vytipovan˘ch miestach zemn˘mi

sondami. âasÈ sond sa kopala v predpokladanom are-
áli hradu, ostatné na miestach, kde sa predpokladalo
pôvodné osídlenie. Prvá sezóna v˘skumu odkryla päÈ-
uholníkov˘ interiér veÏe, ktorá bola primurovaná
k opevneniu na ‰trnástom metri od jeho severov˘chod-
ného okraja. Hrúbka opevnenia a veÏe dosahuje aÏ
dvesto centimetrov. Interiér stavby bol vybrat˘ aÏ na
skalné podloÏie. Sonda neobsahovala Ïiadne nálezy.
Neskôr bol interiér veÏe vyplnen˘ kvôli stabilite kameÀ-
mi a zeminou. Smerom na západ od veÏe pokraãuje
opevnenie v priamej línii asi 24 metrov, kde je previa-
zané s in˘m murovan˘m objektom, ktor˘ sa neskôr uká-
zal ako vstupná brána. Po jej odkrytí sa zistili rozmery
a predpokladaná veºkosÈ. Opevnenie malo pred samot-
n˘m portálom dráÏku na
zasúvaciu mreÏu a za ním
dvojkrídlovú bránu. Dôka-
zom toho sú kamenné lo-
Ïiská, ktoré tvoria pevne
osadené skaly s kruhov˘m
otvorom. V sutinách sa na-
‰lo mnoÏstvo otesan˘ch
kameÀov, ão tvorili klenbu
brány. Murivo v tejto ãasti
bolo spevnené a po od-
stránení náletu boli koruny
múrov zatrávnené. Z brá-
ny je impozantn˘ v˘hºad
na juÏnú ãasÈ Tisovca a ú-
dolie Rimavy. Sondy mi-
mo areálu hradu odkryli
zásoby páleného vápna,
ktoré pouÏívali pri stavbe,
ako aj zdroj vody. V kaÏ-
dej z vykopan˘ch sond sa

na‰lo mnoÏstvo ãrepov. Ich v˘skyt sa spomínal aj v star-
‰ej literatúre, dával sa do súvislosti s hradom. Ich roz-
borom sa ukázalo, Ïe patria do mlad‰ej doby bronzo-
vej, do tzv. kyjatickej kultúry (1100–700 pred n. l.).
ªudia tejto kultúry Ïili prakticky po celom temene
Hradovej. Skalné steny a strmé svahy povaÏovali zrej-
me za dobrú ochranu. Hrúbka kultúrnej vrstvy a poãet-
nosÈ keramick˘ch nálezov naznaãuje, Ïe Hradová ne-
slúÏila len ako príleÏitostné refúgium, ale bola zrejme
ob˘vaná dlh‰iu dobu.

SÚHRN
Z nálezovej situácie a mnoÏstva ãrepov˘ch vykopá-

vok, v ktor˘ch sú zastúpené ‰álky, amfory, misy, hrnce
a zásobnice, moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe v mlad‰ej a nesko-
rej dobe bronzovej existovala na v˘‰innej terase i pod
dne‰n˘m tzv. star˘m hradom osada ºudí kyjatickej kultú-
ry, ktorí dostali svoje meno podºa v˘znamnej archeolo-
gickej lokality v Kyjaticiach (okr. Rimavská Sobota). Ich

keramika má typické vodorovné Ïliabkovanie nádob,
ako aj ryté ornamenty vo vnútri ‰álok. MnoÏstvo zviera-
cích kostí, ako aj kamenné trecie podloÏky, ktoré slúÏili
na prípravu potravy, aj iné nálezy svedãia o dlhotrvajú-
com osídlení Hradovej, ktorá je zatiaº najvy‰‰ie a naj-
severnej‰ie zistená lokalita kyjatickej kultúry.

Neskôr v stredoveku vyrástli na v˘chodnej a západnej
strane Hradovej dve samostatné pevnosti, tzv. Star˘ a
Nov˘ hrad. S prihliadnutím na stav murív, pôdorysnú dis-
pozíciu a zistené skutoãnosti predpokladáme, Ïe obe
pevnosti zostali po krátkej v˘stavbe nedokonãené. Star˘
hrad na v˘chodnej strane Hradovej nemá dokonãené zá-
padné opevnenie, priãom stavebn˘ charakter opevnenia
veÏe a brány celú stavbu zaraìuje do obdobia gotiky.
Podobná je situácia na západnej ãasti Hradovej, kde
ch˘ba severn˘ múr, ktor˘ by spájal bránu s Okrúhlou ska-
lou. Aj keì na vrchole Okrúhlej skaly je zvy‰ok opevne-
nia po celom obvode, je tu absencia akejkoºvek ìal‰ej
stavby, ako aj zdroja vody. Plánované vyuÏitie tisovské-
ho hradu môÏeme dávaÈ do súvislosti s usadením bratrí-
kov v okolí, prípadne s obsadením muránskeho hradu
vojskami Jána Jiskru z Brand˘sa. Na ìal‰ie osvetlenie de-
jín Hradovej a Tisovca je v‰ak potrebn˘ ìal‰í v˘skum.

Mesto Tisovec má v‰etky predpoklady, aby sa stalo
turistick˘m a historick˘m centrom tejto oblasti. MnoÏstvo
práce, ktorej sa urobilo poãas ‰tyroch v˘skumn˘ch se-
zón, prinieslo poznanie najstar‰ej histórie Tisovca.
V˘sledky bádania budú prezentované v samostatnom
múzeu spolu s prírodn˘mi hodnotami Národného parku
Muránska planina.

Ing. Du‰an HUTKA
Foto: autor
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Tisovsk˘ hrad – brána

Sonda ã. 10
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Hoci voda má veºa rôznych podôb, naj-
ãastej‰ie ju vídame a vnímame ako povr-
chovú teãúcu v riekach a potokoch. MnoÏ-
stvo vody sa v t˘chto rieãnych tokoch mení
v závislosti od roãného obdobia ako aj aktu-
álneho poãasia. Rieky a potoky pri svojej
ceste dolu dolinami a stráÀami sa snaÏia
tiecÈ priamo, rovno nadol. No nie vÏdy sa im
to darí. Do cesty sa im totiÏ kladú rôzne pre-
káÏky, ako rozliãná odolnosÈ hornín prostre-
dia, ktor˘m teãú, nahromadenie
sedimentov v rieãnych korytách,
zosutie brehov, nahromadenie
dreva po jarn˘ch povodniach,
ohyby dolín alebo obnaÏenie
skalného dna. To v‰etko spolu
s nepravideln˘m rozdelením r˘ch-
losti prúdiacej vody v rieãnom ko-
ryte (turbulenciou) spôsobuje to,
Ïe pôvodne vzpriamené koryto
rieky sa zaãína postupne zakrivo-
vaÈ a vytváraÈ zákruty, odborne
naz˘vané meandre. Názov mean-
der pochádza od starovekej ma-
loázijskej rieky Meandros, dnes Manderesu,
ktorá teãie v Turecku a ústí pri zrúcaninách
Miletu do Egejského mora, vytvárajúc pri
svojej púti nadol mnohopoãetné zákruty.
Úpln˘ rieãny meander sa skladá z dvoch
oblúkov. KaÏd˘ z nich má dve ramená, kto-
ré ohraniãujú územie naz˘vané meandrová
ostroha. Meandre riek a potokov pôsobia
ako Ïiv˘ organizmus, lebo pod vplyvom eró-
zie na nárazov˘ch brehoch a akumulácie na
nánosov˘ch brehoch sa neustále mení ich
tvar a veºkosÈ a nielen to, erózia a akumulá-
cia vodn˘ch tokov spôsobuje aj ich pohyb
(migráciu) v smere toku. Toto posúvanie

meandrov v‰ak môÏe maÈ aj negatívne hos-
podárske dôsledky. Napr. rieka Mississipi
uná‰a pri meste New Orleans kaÏdoroãne
asi 500 mil. ton jemného piesku a kalu.
Rieka sa tam kºukatí – meandruje nad moc-
nou vrstvou vlastn˘ch sedimentov a neustá-
le, relatívne ãasté posúvanie meandrov núti
veºakrát posúvaÈ aj miesta prístavov.

V prírode môÏeme pozorovaÈ dva druhy
meandrov, tzv. voºné a zaklesnuté alebo vy-

nútené. Voºné meandre sa vytvárajú na úz-
kom páse málo skloneného, plochého dna
doliny. A preto, Ïe vytvárajú mnoÏstvo zá-
krut idúcich za sebou, vzniká meandrov˘
pás. Korytá riek a potokov s voºn˘mi mean-
drami sú podstatne dlh‰ie, ako dolina ktorou
teãú. Voºné meandre sú veºmi ãasté, najmä
na niektor˘ch níÏinn˘ch riekach, ale aj na
niektor˘ch horsk˘ch tokoch v miestach, kde
sa ich spád zmierÀuje. Zaklesnuté alebo vy-
nútené meandre svojím tvarom kopírujú
ohyby dolín, priãom sa na danom úseku dæÏ-
ka koryta rovná pribliÏne dæÏke doliny. Ale
meandrujúce rieky vytvárajú pri svojej ãin-

nosti e‰te jeden zaujímav˘ fenomén, ide
o tzv. obtoãník. Je to vlastne ostrov, ktor˘
vznikol postupnou eróziou vodného toku
a prepojením oboch ramien meandra. Na
Slovensku sa môÏeme s t˘mto prírodn˘m
úkazom stretnúÈ v údolí rieky Litava v Kru-
pinskej planine. Rieãne meandre sú samo-
zrejme ãasté aj na niektor˘ch svetov˘ch veº-
tokoch ako sú Níl, Amazonka, Volga a. i.
Vzhºadom k tomu, Ïe aj na Slovensku
pramení mnoÏstvo vodn˘ch tokov, môÏeme
aj u nás pozorovaÈ na mnoh˘ch miestach
vy‰‰ie spomenuté formy meandrov. Voºné
meandre a meandrové pásy sú u nás vytvo-
rené na Latorici vo V˘chodoslovenskej níÏi-
ne, na rieke Turiec v Turãianskej kotline, na

hornom toku rieky Hron v Nízkych
Tatrách, ako aj na Kamennom
potoku vo Veporsk˘ch vrchoch,
no a samozrejme, aj na na‰ej naj-
väã‰ej rieke Dunaj v Podunajskej
níÏine. Pekné príklady zaklesnu-
t˘ch alebo vynúten˘ch meandrov
môÏeme pozorovaÈ v prielome
Dunajca v Pieninách, na rieke
Hnilec v Slovenskom raji, no
a jedn˘mi z najkraj‰ích sú váÏske
meandre v Strieãnianskom prielo-
me. Tie boli v minulosti vÏdy ne-
bezpeãn˘m miestom aj pre skú-

sen˘ch pltníkov z Liptova.
Na Slovensku teda okrem mnoÏstva

in˘ch prírodn˘ch zaujímavostí môÏeme
nájsÈ aj veºa kºukatiacich sa – meandrujú-
cich riek a potokov, priãom mnohé z t˘chto
prírodn˘ch fenoménov sú dnes vyhlásené
za Národné prírodné rezervácie alebo
Prírodné rezervácie a slúÏia nielen pre náv-
‰tevníkov, ktorí obdivujú ich krivky vpísané
na dná dolín, ale slúÏia aj ako zdroj pozna-
nia prírodn˘ch zákonitostí.

RNDr. ªubo‰ âILLAG
Správa NAPANT
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Blokdiagramy znázorÀujúce za‰krtenie zaklesnutého meandra rieky
a vznik obtoãníka

Meander Dunajca Foto: Ing. Juraj Bobula
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ÚVOD
V rámci projektu TEMPUS sme v októbri 2000 mali moÏnosÈ

nav‰tíviÈ univerzitu v severonemeckom meste Greifswald, kde
sme sa zúãastnili kurzu zameraného na obnovu ra‰elinísk. V na-
sledujúcom ãlánku by sme sa radi podelili o niektoré skúsenosti
a in‰pirácie z tejto v˘borne pripravenej akcie.

Severov˘chodné Nemecko (súãasÈ b˘valej NDR) s typickou
rovinatou poºnohospodárskou krajinou v minulom storoãí tieÏ
postihla vlna odvodÀovania a drastick˘ch zmien v krajine.
Mnoho lokalít ra‰elinísk sa úplne zniãilo alebo váÏne naru‰ilo.
V minulom desaÈroãí sa podarilo tento negatívny trend zvrátiÈ
a zaãalo sa s postupn˘mi veºkoplo‰n˘mi obnovami ra‰elinísk,
ktoré v spolkovej krajine Meklenbursko-Severné Pomoransko
zaberajú nemalú rozlohu.

OBNOVA NA NEMECK¯ SPÔSOB
Od prvého dÀa ná‰ho pobytu v Nemecku sme nadobudli po-

cit, Ïe v na‰ich predstavách o obnove ekosystémov sme trochu
netrpezliví. Zatiaº ão u nás by sme najrad‰ej ão najskôr obnovili
pôvodnú diverzitu ekosytémov (najmä druhovú) aj s pomocou
aktívnych zásahov, nemecké ponímanie obnovy, to je najmä ob-
nova prírodn˘ch procesov, vìaka ktor˘m sa ekosystém ra‰elinísk
vytvoril. DôleÏité je najmä zastaviÈ degradáciu ra‰eliny a opäÈ na-
‰tartovaÈ proces jej tvorby.

V niektor˘ch prípadoch, zvlá‰È v maloplo‰n˘ch chránen˘ch
územiach, sa v‰ak beÏne robia aj veºmi aktívne manaÏmentové
zásahy, pre ktoré miestni odborníci pouÏívali v angliãtine termín
„species conservation“. Chceli t˘m zv˘razniÈ fakt, Ïe hlavn˘m
motívom tak˘chto zásahov je udrÏaÈ ohrozené lokality najmä ako
biotopy ohrozen˘ch druhov rastlín a Ïivoãíchov.

VEªKÉ OBNOVY RA·ELINÍSK
V ALÚVIÁCH RIEK

Najväã‰ie plochy ra‰elinísk v tejto oblasti Nemecka sa viaÏu
na alúviá riek. Samozrejme takéto biotopy patria v súãasnosti
k t˘m najpostihnutej‰ím. Alúviá sa v ãasoch veºk˘ch odvodÀova-
cích programov zmenili z pôvodnej mozaiky mokraìov˘ch spo-
loãenstiev na ornú pôdu alebo pôdu veºmi intenzívne poºnohos-
podársky vyuÏívanú.

Po politick˘ch zmenách na prelome 80. a 90. rokov minulého
storoãia sa v˘razne zníÏil tlak na vyuÏitie kaÏdého hektára pôdy
a vytvorili sa podmienky na obnovu ra‰elinn˘ch ekosystémov.

Dobr˘m príkladom môÏe byÈ napr. lokalita Anklamer
Staadtbruch, ktorá je chránen˘m územím (Naturschutz Gebiet)
vyhlásen˘m v r. 1976 na ploche cca 1200 ha a nachádza sa asi
10 km JV od mesta Anklam na pobreÏí Malého zálivu. Lokalita
by sa v budúcnosti mala staÈ súãasÈou sústavy NATURA 2000.
V ústí rieky Peene do mora sa v minulosti v alúviu rieky zahra-

dzovaním vytvorili suché poldre, ktoré sa intenzívne poºnohospo-
dársky vyuÏívali. V polovici 90. rokov pri povodni sa hrádza po-
‰kodila natoºko, Ïe bolo treba opraviÈ ãerpacie stanice a postaviÈ
novú hrádzu. Otvorila sa tak otázka, ãi znovu investovaÈ peniaze
do obnovy a následnej údrÏby po‰koden˘ch hrádzí a ãerpacích
staníc alebo ponechaÈ podstatnú ãasÈ plochy na prirodzen˘ v˘voj. 

Ochrancovia prírody pri‰li s návrhom, aby sa hrádza postavila
aÏ pri najbliÏ‰ej obci. V poldri by sa potom obnovil pôvodn˘ vod-
n˘ reÏim a zaãala sa obnova ra‰eliniska. Po rokovaniach s miest-
nymi farmármi sa nakoniec dohodol kompromis, Ïe nová hrádza
sa postavila v strede poldra. âasÈ poldra chránená hrádzou sa na-
ìalej poºnohospodársky vyuÏíva, v druhej nechránenej ãasti sa ob-
novil pôvodn˘ reÏim a na‰tartoval sa proces prirodzenej obnovy
ra‰eliniska.

ëal‰í projekt veºkoplo‰nej obnovy sa rozbehol v údolí riek
Recknitz a Trebel. S nemal˘mi investíciami sa buduje systém pre-
hrádzok na hlavnom toku a pomocou r˘padiel a buldozérov sa ob-
novujú pôvodné meandre. V̆ sledkom by mala byÈ nielen obnova
vodného reÏimu, ale aj dynamiky vodn˘ch tokov.

OBNOVA A MANAÎMENT MEN·ÍCH
LOKALÍT VRCHOVÍSK A SLATÍN

Trochu in˘ prístup sa volí pri obnove vrchoviskov˘ch typov
ra‰elinísk. Obnova vodného reÏimu sa kombinuje s aktívnymi
manaÏmentov˘mi zásahmi, ktor˘ch cieºom je ur˘chlenie procesu
obnovy a podporenie populácií ohrozen˘ch druhov.

Zaujímav˘m príkladom je lokalita Kieshofer Moor pri
Greifswalde. Na základe starej ‰védskej mapy sa zistilo, Ïe v 17.
storoãí bola na lokalite nelesná plocha. Koncom 20. storoãia v‰ak
lokalita vyzerala úplne ináã, i‰lo o viac-menej zapojen˘ podmá-
ãan˘ les, v ktorom Ïivorili populácie ra‰eliniskov˘ch druhov. Bol
to hlavne v˘sledok postupného odvodÀovania, ktoré siahalo aÏ do
historick˘ch dôb. Návrhy na obnovu vrchoviska vyvolali búrlivú
diskusiu o tom, ão je tu pôvodné, odporcovia obnovy uvádzali prí-
klady druhov viazan˘ch na miestny lesn˘ ekosystém, ktoré sa sem
postupne nasÈahovali so zmenami ekologick˘ch podmienok a po
zv˘‰ení hladiny podzemnej vody budú váÏne ohrozené. Koncept
obnovy sa nakoniec presadil a do‰lo k radikálnej úprave vodného
reÏimu, ktorú dnes pripomínajú m⁄tve stromy, ktoré nepreÏili ná-
hle zv˘‰enie hladiny podzemnej vody.V strede ra‰eliniska sa s po-
mocou ‰tudentov vyãistila veºká plocha, v ktorej sú teraz vhodné
podmienky na postupnú obnovu populácií druhov ako je Ledum
palustre alebo Sphagnum magellanicum.

In˘m zaujímav˘m príkladom je lokalita Neukalener Moor-
wiesen pri Kummerowskom jazere. Táto rezervácia slatinn˘ch lúk
sa v ãasoch NDR kaÏdoroãne kosila, aby sa zabránilo r˘chlej suk-
cesii. Po politick˘ch zmenách sa kosenie na niekoºko rokov za-
stavilo a za pár rokov sa slatinné lúky zmenili na hust˘ 2 aÏ 3 met-
re vysok˘ porast v⁄b. Aj napriek tomu, Ïe územie uÏ vyzeralo na
odpis, ochrana prírody sa rozhodla e‰te doÀho investovaÈ.
Podarilo sa zohnaÈ financie na dotácie a ‰tátna ochrana prírody
uzavrela dohodu s farmárom. Celá plocha sa
rozdelila na niekoºko pásov. Na t˘chto pá-
soch sa v prvom rade zaãalo s nároãn˘m od-
straÀovaním náletov˘ch drevín a následne
pristúpilo aj pravidelné kosenie. S pomocou
malej kosaãky sa behom 5 rokov podarilo
obnoviÈ väã‰iu ãasÈ slatinn˘ch lúk s pôvod-
n˘m druhov˘m zloÏením.

Lokalita Upost/Peene je zase ukáÏkou tr-
valo udrÏateºného vyuÏívania slatinn˘ch lúk,
ktoré boli v rámci re‰titúcií vrátené pôvodné-
mu majiteºovi. Po tom ako boli ist˘ ãas bez
vyuÏívania, zaãali prirodzene zarastaÈ v⁄ba-
mi. Majiteº ich zaãal vyuÏívaÈ na polodivok˘
chov ‰peciálneho plemena dobytka Heck.
Toto plemeno bolo vy‰ºachtené v Nemecku
e‰te v 20. rokoch 20. stor. a mimoriadne dob-
re zná‰a pastvu na mokr˘ch lúkach. Zvieratá

sú plaché, objavujú sa u nich prirodzené in‰tinkty a príznaky do-
mestifikácie sa strácajú.

POKUSY O TRVALO UDRÎATEªNÉ
VYUÎÍVANIE RA·ELINÍSK

KeìÏe v severov˘chodnom Nemecku zaberajú ra‰eliniská ne-
malé plochy, hºadajú sa aj spôsoby ich trvalo udrÏateºného vyuÏí-
vania. Niektoré degradované ra‰elinné biotopy sa pokusne vyuÏí-
vajú aj na pestovanie vybran˘ch druhov, napr. trste obyãajnej, rôz-
nych druhov ra‰elinníkov, jel‰e lepkavej, ktoré by sa mohli per-
spektívne staÈ dôleÏitou surovinou.

FINANCOVANIE OBNOV
Keì sme sa dozvedeli, s ak˘mi nákladmi sa robí obnova ra‰eli-

nísk v severov˘chodnom Nemecku, vyvolalo to na na‰ich tvárach
úsmev. Ani celá na‰a ochrana prírody nemá toºko financií, ão sa tu
vynaloÏí na jeden obnovn˘ projekt (13 mil. EURO na obnovu
v alúviu rieky Trebel). Financovanie je aj tu citlivou otázkou a nie-
ktorí na‰i hostitelia sa netajili názorom, Ïe takéto náklady sa im zda-
jú byÈ plytvaním financiami. Optimistickou správou je to, Ïe v˘-
razne sa na financovaní podieºajú zdroje z Európskej únie (program
LIFE), ìal‰ia podpora je zo spolkov˘ch a krajinsk˘ch zdrojov.

·IROKÁ SPOLUPRÁCA
Veºmi pozitívna je veºmi ‰iroká spolupráca rôznych in‰titúcií. Aj

keì hlavn˘m organizátorom obnovy sú ‰tátne organizácie ochrany
prírody, v˘znamné miesto tu má aj univerzita v Greifswalde ako ve-
deck˘ garant obnovy, ktor˘ zabezpeãuje v˘skumnú stránku projek-
tu a následn˘ monitoring. Veºmi aktívne sa do prípravy obnov za-
pájajú aj ‰tudenti, ktorí v rámci svojich diplomov˘ch a dizertaãn˘ch
prác rie‰ia praktické v˘skumné problémy, ktoré súvisia s obnovou.
V̆ znamne sa na procese podieºajú aj mimovládne organizácie ãi uÏ
pri v˘skumn˘ch ãinnostiach ako aj pri práci s verejnosÈou. Aj keì
krátky pobyt môÏe klamaÈ, nadobudli sme pocit, Ïe pre v‰etky zú-
ãastnené strany je takáto spolupráca prínosná a in‰pirujúca.

ZÁVER
Aj keì niektoré typy ra‰elinísk, ktoré sme videli v Meklen-

bursku-Severnom Pomoransku by sme u nás len ÈaÏko hºadali, ob-
novy typov, ktoré sa vyskytujú aj na Slovensku, môÏu byÈ pre nás
in‰piráciou a dali by sa realizovaÈ aj v na‰ich podmienkach.
Jedin˘m obmedzením je zatiaº diametrálne odli‰né mnoÏstvo fi-
nanãn˘ch prostriedkov, ktoré môÏeme do takejto obnovy na Slo-
vensku investovaÈ. Úspe‰n˘ príbeh obnovy ra‰elinísk v Meklen-
bursku-Severnom Pomoransku v‰ak nie je len príklad techník
a spôsobov ako obnovovaÈ ekosystémy ra‰elinísk. Je to najmä
skvel˘ príklad o hraniciach moÏného v ochrane prírody, o pozi-
tívnom myslení ako sa veci dajú, nie nedajú zmeniÈ a o tom ako
sa dá, nie nedá spolupracovaÈ na spoloãnom cieli.

Dobromil GALVÁNEK, Ema GOJDIâOVÁ,
Tomá‰ DRAÎIL, Martina KOSORÍNOVÁ

ZO SVETA

OBNOVA RA·ELINÍSK V NEMECKEJ SPOLKOVEJ KRAJINE
MEKLENBURSKO-SEVERNÉ POMORANSKO

Nástup pálky do odumierajúcich lesn˘ch porastov ako dôsledok
obnovy – lokalita Anklamer Staadtbruch Foto: Mgr. Galvánek

Stavba prehrádzok v alúviu rieky Recknitz Foto RNDr. E. Gojdiãová
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Na‰e malé Slovensko sa vyznaãuje jedineãnou roz-
manitosÈou prírodného bohatstva s mnoh˘mi
zaujímavosÈami. Na tak malom území sú zastúpe-

né rôzne typy biotopov s nespoãetne veºk˘m mnoÏstvom
rastlinn˘ch a Ïivoãí‰nych druhov.

Z rastlinnej rí‰e nachádzame na Slovensku niektoré
vzácne a ohrozené druhy, mnohé z nich sú chránené
Vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. o chránen˘ch rastli-
nách a chránen˘ch Ïivoãíchoch a o spoloãenskom ohodno-
covaní chránen˘ch rastlín , chránen˘ch Ïivoãíchov a drevín,
ktoré sú charakteristické ojedinel˘m v˘skytom v rámci ce-
lého územia SR, sú viazané len na urãité prírodné pod-
mienky, mnohé z nich sú endemity (druhy viazané iba na
urãité územia). A práve takéto druhy sú ãasto na ústupe, ãi
uÏ v dôsledku prírodn˘ch alebo antropogénnych faktorov.
Tieto druhy sú v rámci stupÀa ohrozenosti podºa IUCN ka-
tegorizované ako kriticky ohrozené a sú zaradené do
âervenej knihy ohrozen˘ch a vzácnych druhov rastlín a Ïi-
voãíchov SR a âR.

Medzi ne patria aj dva druhy poniklecov, poniklec
Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii Soó) a poniklec
lúãny maìarsk˘ (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica
Soó). Obidva druhy sú u nás zákonom chránené a patria
medzi v˘chodopanónske endemity. Ich v˘skyt na na‰om
území sa viaÏe na oblasÈ V˘chodoslovenskej níÏiny.
ËaÏiskom ich roz‰írenia je stredné a severné Maìarsko, v˘-
chodné Slovensko predstavuje severnú hranicu ich areálu.
Územne sú chránené od roku 1964 v Prírodnej rezervácii
(PR) Poniklecová lúãka, ktorá v rámci organizácie ·tátnej
ochrany prírody SR patrí do pôsobnosti Chránenej krajinnej
oblasti (CHKO) Latorica.

Nakoºko sú to kriticky ohrozené druhy, pre ich ochranu
je potrebné vypracovaÈ Program záchrany. Na to musíme
poznaÈ ich ekológiu a biológiu, preto sa ukázalo nevyhnut-
né porovnaÈ obidva druhy v ich prirodzenom prostredí u nás
a v Maìarsku. Vìaka kolegom ochranárom z Maìarska,

pracovníkom Zemplínskeho CHKO, Papp Viktor Gáborovi
a Pellés Gáborovi, sme mali moÏnosÈ nav‰tíviÈ maìarské lo-
kality poniklecov a porovnaÈ typ biotopov, na ktor˘ch rastú,
ako aj ich vzhºad (habitus).

Poniklec Zimmermannov rastie na Slovensku prevaÏne
na such˘ch a tepl˘ch stanovi‰tiach v trávnat˘ch porastoch
pasienkov a lúãok, ãastej‰ie na svahoch so sypk˘mi, pie-
soãnat˘mi, nevápenat˘mi pôdami v níÏinách a niÏ‰ích pa-
horkatinách, lokalita v rámci západokarpatskej flóry v juÏ-
nej ãasti Slansk˘ch vrchov v súãasnosti nie je potvrdená
(Vágenknecht, âefiovsk˘ 1999). Od ponikleca lúãneho ma-
ìarského sa odli‰uje väã‰ími kvetmi, rovnakou farbou von-
kaj‰ej i vnútornej strany okvetn˘ch lístkov (tmavofialová)
a odli‰n˘m pomerom dæÏky okvetn˘ch lístkov a tyãiniek
(okvetné lístky sú o polovicu dlh‰ie ako tyãinky) (Farka‰
1999, Mrázová, Ru‰ãanãinová 2001).

V Maìarsku je udávan˘ ako vápnomiln˘ druh vysky-
tujúci sa na skalnat˘ch a trávnat˘ch svahoch, na pus-
tách s rozpt˘len˘mi lesíkmi, ale aj na pasienkoch vo
vy‰‰ích polohách. Naz˘vajú ho horsk˘ poniklec (Farka‰
1999).

Poniklec lúãny maìarsk˘ sa na Slovensku vyskytuje
spolu s poniklecom Zimmermannov˘m na pasienkoch
a lúãkach v trávnat˘ch porastoch na tepl˘ch a such˘ch sta-
novi‰tiach, ãasto v spoloãenstvách viatych pieskov
(Vágenknecht, âefiovsk˘ 1999). Farba okvetn˘ch lístkov je
rôzna. Na vonkaj‰ej strane je purpurovo ruÏová, na vnútor-
nej strane Ïltkasto zelená, ‰pinavo biela, zriedkavo svetlej-
‰ie fialová. Okvetné lístky sú také dlhé alebo o málo dlh‰ie,
ako tyãinky, konce majú v˘razne naspäÈ ohnuté (Farka‰
1999, Mrázová, Ru‰ãanãinová 2001).

V Maìarsku je udávan˘ ako nevápnomiln˘ druh rastúci
na pieskov˘ch pustách (otvorené a zatvorené paÏite a pa-
sienky). Ako pôvodné biotopy v˘skytu ponikleca lúãneho
maìarského sa predpokladajú konvalinkové ãistinky svet-
l˘ch dubín (Farka‰ 1999).

Oba druhy patria aj v Maìarsku k ohrozen˘m, zákonom
chránen˘m druhom. Údaje o nich sú spracované v knihe
Chránené rastliny Maìarska.

Základn˘ rozdiel medzi t˘mito druhmi poniklecov u nás
a v Maìarsku je miesto ich v˘skytu. K˘m v Maìarsku sa
kaÏd˘ z nich vyskytuje na inom type biotopov, u nás rastú
vedºa seba na jednom stanovi‰ti. Typ tohto stanovi‰Èa pred-
stavuje biotopy, na ktor˘ch rastie poniklec Zimmermannov
v Maìarsku.

V Maìarsku je poniklec Zimmermannov roz‰íren˘ na
slneãn˘ch úpätiach svahov Zemplínskych vrchov (obdoba
na‰ich Slansk˘ch vrchov) a pohoria Bükk, v prihraniãnej
oblasti so Slovenskom. Poniklec lúãny maìarsk˘ sa vysky-
tuje vyslovene na pieskov˘ch pustách v BodroÏskej oblasti,
v prihraniãnej ãasti s Rumunskom. Spoloãn˘m znakom
t˘chto odli‰n˘ch stanoví‰È je piesoãnatá pôda.

U nás rastú obidva druhy na t˘ch ist˘ch lokalitách, ão
má za následok ich vzájomné kríÏenie, v dôsledku ktorého
sú na t˘chto lokalitách najhojnej‰ie zastúpené kríÏence
Pulsatilla x magyarica J. Wagner. Preto bola nadviazaná
spolupráca s Botanickou záhradou UPJ· v Ko‰iciach, za-
meraná na v˘skum ponikleca Zimmermannovho a ponikle-
ca lúãneho maìarského, ktorá by mala pomôcÈ zodpovedaÈ
nejasné otázky okolo „na‰ich“ poniklecov.

Mgr. A. RU·âANâINOVÁ, Správa CHKO Latorica
Mgr. V. MRÁZOVÁ, BZ UPJ· Ko‰ice

Foto: Pellés Gábor
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Poniklec Zimmermannov Poniklec lúãny maìarsk˘

OJEDINELÉ PONIKLECE
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V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

MyslieÈ globálne, konaÈ lokálne. V praxi
to znamená zaãaÈ od seba. ViesÈ náv‰tev-
níkov národného parku, miestne obyvateº-
stvo, deti . . . k zodpovednému, ochranárske-
mu prístupu ãloveka k prírode môÏe naozaj
len ten, kto pracuje sám na sebe. A v takom
prípade nie je podstatné, ãi ekologickú v˘-
chovu vykonáva odborn˘, alebo terénny
pracovník, profesionál, alebo dobrovoºník.
O tom je hºadanie spoloãnej cesty. . .

TROCHU TEÓRIE NA ÚVOD:

V roku 1994 sa Zákonom ã. 287/94 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny zriadil ‰tatút
dobrovoºnej stráÏe prírody, ktorej ãlenov
ustanovuje krajsk˘ úrad Ïivotného prostre-
dia. Ustanovením alebo prípadn˘m odvola-
ním povinnosti úradov voãi dobrovoºníkom
spravidla konãia. Nie sú koordinovaní ani
nikde zdruÏení a sú odkázaní sami na seba.
Takisto beÏní ºudia, ktor˘ch zaujíma ochra-
na prírody, nevedia kam sa obrátiÈ so svoji-
mi otázkami, ãi prípadnou snahou pomôcÈ.
V lep‰ích prípadoch, ak Ïijú v blízkosti chrá-
nen˘ch území, spolupracujú s ich odborn˘-
mi pracovníkmi alebo sú ãlenmi MVO pra-
cujúcich v oblasti Ïivotného prostredia.

Na území NAPANT v okresoch B. Bystri-
ca a Brezno sú dobrovoºníci – ãlenovia strá-
Ïe prírody koordinovaní priamo vedúcim
stráÏnej sluÏby S-NAPANT a podstatná
ãasÈ z nich sú ãlenovia ZO SZOPK „Nízke
Tatry“. Práve na‰a ZO SZOPK si ako jednu
zo svojich prioritn˘ch úloh dala prácu so
stráÏou prírody. V roku 2000 sme vypra-
covali projekt, ktor˘m chceme dobrovoºní-
kom v oblasti Ïivotného prostredia pomôcÈ
zorientovaÈ sa a zlep‰iÈ ich ãinnosÈ a moÏ-
nosti uplatnenia v ochrane prírody formou
‰kolení, ako aj konkrétnymi aktivitami.

Projekt bol predloÏen˘ Nadácii pre pod-
poru obãianskych aktivít v Slovenskej re-
publike spolu so ÏiadosÈou o poskytnutie
subvencie z Programu rozvoja obãianskej
spoloãnosti PHARE 9905. Zaãiatkom roka
2001 sme dostali oznámenie o pridelení fi-
nanãn˘ch prostriedkov a po vybavení ne-
vyhnutn˘ch formalít sme sa mohli pustiÈ
do práce.

IN MEDIAS RES:

Ciele projektu moÏno rozdeliÈ do dvoch
skupín:
– zlep‰enie práce ãlenov stráÏe prírody – 

napr. nauãiÈ sa zvládaÈ konfliktné situácie 
vznikajúce pri diskusiách s miestnym oby-
vateºstvom a náv‰tevníkmi (ão následne
znamená zlep‰enie vzÈahov na jednej 
strane medzi tzv. ochranármi a na strane 
druhej miestnymi obyvateºmi a náv‰tev-
níkmi Nízkych Tatier), ãi zlep‰iÈ environ-
mentálnu v˘chovu a spoluprácu s miest-
nym obyvateºstvom prostredníctvom zor-
ganizovania akcie Rangersk˘ deÀ a in˘ch;

– motivovaÈ miestne obyvateºstvo prostred-
níctvom názorného príkladu spolupráce
a rie‰enia konfliktn˘ch vzÈahov v Národ-
nom parku Yorkshire Dales vo Veºkej Bri-
tánii ale aj aktívnym zapojením do organi-
zovania verejnoprospe‰n˘ch akcií;
Projekt je zameran˘ najmä na ãlenov

stráÏe prírody NAPANT-juh, ale skupiny

profitujúce z projektu sú aj ãlenovia in˘ch
MVO pôsobiacich v oblasti ochrany prírody
a Ïivotného prostredia (Ekotrend B. Bystri-
ca, A – projekt L. Hrádok), miestni obyvate-
lia aktívne sa zapájajúci do ochrany prírody
ako aj tí, ktorí Ïijú v chránenom území a ‰tu-
denti ekológie a environmentalistiky Ïijúci
na území Nízkych Tatier. V neposlednom
rade tieÏ Správa NAPANT a (!) príroda Ná-
rodného parku.

Teoretická ãasÈ spoãívala v troch víken-
dov˘ch ‰koleniach, ktoré prebehli v mesia-
coch február aÏ apríl. Prvé bolo zamerané
na problematiku legislatívy v Ïivotnom
prostredí, podávanie a rie‰enie podnetov,
informácie o stráÏnych sluÏbách v zahrani-
ãí. V skratke sme sa tieÏ venovali bezpeã-
nému pohybu v horskom teréne a poskyto-
vaniu prvej pomoci. Tieto ãasti boli lektorsky
pokryté odborníkmi – pracovníkmi Krajské-
ho úradu, odboru ÎP B. Bystrica, Sloven-
skej in‰pekcie ÎP, podpredsedom Asociá-
cie stráÏcov chránen˘ch území Slovenska,
pracovníkmi Leteckej záchrannej sluÏby
a R˘chlej zdravotnej pomoci. Druhé ‰kole-
nie sme pracovne nazvali „rie‰enie konflik-
tov“. V skutoãnosti práca stráÏcu v teréne
sa ãasto mení na rie‰enie konfliktn˘ch situ-
ácií. To, ako im skúsiÈ predchádzaÈ a ná-
sledne aj rie‰iÈ, nám vysvetºovali pracovní-
ci Partners for democratic change Slovakia.
Psychológia v praxi, aj tak by sa dal cha-
rakterizovaÈ tento víkend, keì pri rôznych
ãinnostiach ãas ubiehal veºmi r˘chlo. AÏ tak
r˘chlo, Ïe aÏ v nedeºu sme si uvedomili zá-
sadn˘ problém na‰ej práce. Stanovenie
spoloãn˘ch postupov, tej „zlatej strednej“
cesty, ktorá jednoznaãne napovie – toto je
dobrovoºník, ãlen stráÏe prírody NAPANT
(a moÏno aj inej oblasti?). KeìÏe sme túto
problematiku nedorie‰ili uspokojivo, stala
sa prioritou ìal‰ieho víkendového stretnu-
tia. A hoci sme sa venovali aj pôvodne sta-
novenému programu – ekologickej v˘cho-
ve, hlavnou náplÀou bolo vypracovanie
‰tandardov a odporúãaní správania sa ãle-
nov stráÏe prírody a ‰tandardného postupu
pri rie‰ení priestupkov. O tom, Ïe sa nám to

podarilo, sa urãite budú môcÈ ãoskoro pre-
svedãiÈ náv‰tevníci NAPANT i obyvatelia
územia Národného parku.

ëal‰ou obsahovou ãasÈou projektu, ktorú
budeme napæÀaÈ od mája do októbra roku
2001, je totiÏ praktick˘ v˘kon práce ãlena
stráÏe prírody. Prvou v˘znamnou akciou je
Rangersk˘ deÀ na zámku v Slovenskej
ªupãi v sobotu 26. 5. V ãase písania tohto
príspevku sú prípravy v plnom prúde a oãa-
kávame tieÏ úãasÈ pracovníka partnerské-
ho chráneného územia z Veºkej Británie
Yorkshire Dales National Park, ktor˘ bude
prezentovaÈ svoje príklady spolupráce
prostredníctvom projektov, do ktor˘ch za-
pojili miestnych obyvateºov aj prostredníc-
tvom vyuÏitia ich zruãností a znalostí.
O t˘ÏdeÀ nato sa budú stráÏcovia prezen-
tovaÈ na podujatí pre deti v horehronskej
obci Polomka.

NuÏ a v hlavnej turistickej sezóne je naj-
v˘znamnej‰ou ãasÈou práce ãlenov strá-
Ïe prírody v˘kon terénnych sluÏieb. Rozde-
lenie je urobené, termíny majú hliadky po-
znaãené vo svojich kalendároch, rovnako
ako termíny brigád. Pevne veríme, Ïe na
jesennom hodnotiacom stretnutí budú pa-
daÈ hlavne slová chvály, hoci kon‰truktívna
kritika je viac neÏ Ïiadúca. Nech ãas, ener-
gia a finanãné prostriedky venované na ãin-
nosÈ ãlenov stráÏe prírody sú investované
zmysluplne.

NA KONCI BIâ PLIESKA:

Prvej ãasti projektu Nájdime spoloãnú
cestu – cyklu ‰kolení – sa aktívne zúãast-
Àovali priemerne 3/4 ãlenov stráÏe prírody
NAPANT z okresov Banská Bystrica a Brez-
no. Ich prostredníctvom nájdeme spoloãnú
cestu – ãlenovia stráÏe prírody medzi sebou
navzájom, dobrovoºníci s profesionálmi,
v‰etci spolu s náv‰tevníkmi a miestnymi
obyvateºmi. 

Nájdeme spoloãnú cestu k ochrane príro-
dy Národného parku Nízke Tatry.

Ing. Adalbert MEZEI

NNÁÁJJDDIIMMEE  SSPPOOLLOOââNNÚÚ  CCEESSTTUU
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V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

Na začiatku roku, v spo-
lupráci s Centrom voľné-
ho času Junior, sme po-
slali školám okresu
Banská Bystrica a Brezno
ponuku prednášok o Ná-
rodnom parku Nízke
Tatry, o jeho prírodných
výtvoroch, faune, flóre.
Ani sme netušili s akým
ohlasom sa stretneme.
Na vyše 20 školách mali
záujem o naše prednáš-
ky, takže sme sa s kole-
gom Danom Harťanským
aj tri–štyri hodiny denne
pokúšali uspokojiť zveda-
vé otázky nielen detí ale
aj učiteľov. Cez prestávky
v rozhovoroch s učiteľmi
sme sa dozvedali o ich
očakávaniach od nás pra-
covníkov ochrany príro-
dy. Snáď za všetkých
Mária Brozmanová, koor-
dinátorka environmentál-
nej výchovy na ZŠ SSV
v Banskej Bystrici.

MB: „Veľmi sme privíta-
li ponuku prednášok z va-
šej strany. Do všetkých
našich predmetov sa sna-
žíme zakomponovať prv-
ky environmentálnej vý-
chovy, ale deti veľmi pozi-
tívne reagujú na zmenu
prednášajúceho a didak-
tických pomôcok. A prav-
daže ľudia pracujúci pria-
mo v oblasti ochrany prí-
rody sprostredkujú naj-
lepšie deťom zážitky a in-
formácie, ktoré my nepo-
známe a ani mnohokrát
nemáme možnosť dostať
sa k nim.

Vzťah k prírode sa naj-
lepšie buduje priamo
v nej. Sme však veľmi ča-
sovo aj finančne obme-
dzení. V minulosti sme
veľmi radi využívali mož-
nosť navštíviť bývalé
Centrum ochrany prírody
a krajiny SAŽP na Lazov-
nej ulici, kde nám pracov-

níci vo forme prednášok
a videofilmov pomáhali
vo výchove detí v tejto
oblasti. Teraz ešte vyu-
žívame možnosti envi-
ronmentálnej výchovy v
SAŽP na Tajovského ulici.
Je to však už časovo ná-
ročnejšie. Taktiež sa vyu-
žíval náučný chodník
Jakub, ktorý je v súčas-
nosti v dezolátnom stave.
Aj v parku pod Pa-
mätníkom SNP bol malý
NCH o drevinách, ktoré
v ňom rastú. Mal podob-
ný osud.

Veľmi by sme uvítali
a myslím, že nielen my,
vytvorenie informačného
centra Národného parku
Nízke Tatry v Banskej
Bystrici, ktorý je v bez-
prostrednej blízkosti a sú
obmedzené možnosti in-
formovať sa o ňom.
Ideálna by bola aj exis-
tencia náučného parčíku

v jeho blízkosti, ktorý by
bol takto aj pod dohľa-
dom. Takisto chýbajú in-
formácie o nových vyhla-
sovaných chránených ú-
zemiach .

Možnosť dostať sa do
prírody využívame s deť-
mi najmä ku koncu škol-
ského roka vo forme výle-
tov, didaktických hier
v prírode, branných cviče-
niach a je výborné, keď
sme sprevádzaní pracov-
níkom ochrany prírody,
keďže deti najlepšie sa
učia veci, ktoré priamo
vidia.“

Takže slová pani učiteľ-
ky Brozmanovej boli veľ-
mi adresné. Teraz záleží
na nás, našej organizácií,
možnostiach a prioritách
Štátnej ochrany prírody,
do akej miery sa môžu
očakávania učiteľov a de-
tí splniť.

Ing. Janka CZIRÁKOVÁ

ČČČČ OOOO     OOOO DDDD     NNNN ÁÁÁÁ SSSS     OOOO ČČČČ AAAA KKKK ÁÁÁÁ VVVV AAAA JJJJ ÚÚÚÚ ????

V jednej malebnej dedinke v horách, v malom obchodí-
ku s potravinami, v krásne vysvietenej chladiacej skrinke,
celkom na hornej poliãke, stála umelohmotná fºa‰a Ma‰a
s malinovkou. Bola na seba veºmi hrdá, veì si ju v‰imol
kaÏd˘ zákazník hneì na prv˘ pohºad. Obdivovali jej prak-
tick˘ tvar a ºahkosÈ. Mala ju rada aj predavaãka, v‰ak i‰la
na draãku.

Jedného dÀa, zavãasu ráno, vo‰iel do obchodu chlapec –
Ivo s ruksakom na chrbte. Fºa‰a Ma‰a ihneì spozornela:
„Ak si ma kúpi, urãite pôjdeme na v˘let!“ Jej túÏby sa spl-
nili, Ivo sa vybral na túru do hôr a keìÏe mal byÈ horúci
deÀ, kúpil si od smädu malinovku. PravdaÏe v ºahkej fºa‰-
ke Ma‰ke, veì cesta bude nároãná.

Ivan na‰u fºa‰ku Ma‰ku vloÏil do batoha, ale ona nele-
nila, vzprieãila sa tak, aby jej vykúkala aspoÀ hlávka – v‰ak
aj ona chce vidieÈ hory.

A veru dobre spravila. I‰li krásnymi lesmi, dolinami,
preskakovali potôãiky a keì sa Ivo ‰tveral do kopca, bola
rada, Ïe je v batohu.

Ivovi sa námaha vyplatila. Z vrchola hory bol nádhern˘
v˘hºad. Bol trochu unaven˘, ale ‰Èastn˘. „Dokázal som to!“
Sadol si a vychutnával svoje malé víÈazstvo, ktoré ho stálo
veºa potu. „E‰te dobre, Ïe mám so sebou malinovku“. Vy-
tiahol fºa‰u Ma‰u a na jeden dú‰ok ju celú vypil. âo v‰ak
s prázdnou fºa‰ou? Ivo dlho nerozm˘‰ºal a zhrozená Ma‰ka
letela do trávy. „âo myslíte deti, je to tak správne?“ Veru
nie! A ten ist˘ názor mala aj Ma‰ka. Smutne pozerala za od-
chádzajúcim Ivom. „âo tu budem robiÈ? Toto nie je moja vy-
svietená skrinka!“

Zrazu zaãal silno fúkaÈ vietor a milú Ma‰ku odfúkol aÏ
do potoka. Rozbúrená voda ju hádzala z kameÀa na kameÀ,
aÏ k˘m sa nenaplnila vodou a neponorila na dno. Okolo nej
plávali ryby, ale nikto si ju nev‰imol, veì bola priesvitná.
Len keì do nej narazili, zdesene krútili hlavami, ão je to za
ãudnú tvrdú vodu.

Raz dokonca do nej vplávala malá rybka. Chcela plávaÈ
ìalej, ale zastavila ju stena fºa‰ky. „âo to je?“ zhrozene na-
ráÏala papuºkou do steny. Fºa‰ka Ma‰ka jej dlho musela
v‰etko vysvetºovaÈ. Nakoniec sa rybke podarilo vyplávaÈ
z fºa‰ky von, ale pre istotu sa tam uÏ nikdy neukázala.
Smutná Ma‰ka ostala sama leÏaÈ na dne potoka, aÏ k˘m ju
znova nestrhol prúd. Tentokrát skonãila v blate na brehu
potoka. ·pinavá, doudieraná ãakala, ão s Àou bude ìalej.
Nebola v‰ak sama. Tak˘chto smutn˘ch vecí – odpadkov
tam bolo viac. Asi je veºa Ivov, ão zahadzujú nepotrebné ve-
ci do prírody, namiesto kontajnera na odpadky. Ale exis-
tujú aj iní ºudia, ktorí chcú sa te‰iÈ z ãistej prírody. A prá-
ve títo pri‰li s vrecami a vyãistili potok. Do vreca sa dosta-
la aj na‰a Ma‰a a spolu s ostatn˘mi skonãila na skládke
odpadu. To bol koniec jej púte. Tam bude veºmi veºa rokov
prem˘‰ºaÈ nad svojím smutn˘m osudom. Dozvedela sa tam
aj o tom, Ïe existujú vratné fºa‰e, ktoré môÏu ísÈ na veºa v˘-
letov a vrátia sa do továrne, kde ich znova naplnia mali-
novkou. A tak fºa‰ka Ma‰ka zaãala snívaÈ sen o tom, Ïe sa
narodí ako vratná fºa‰a a ani takí neporiadni Ivovia ju ne-
budú zahadzovaÈ.

Teraz je uÏ len na nás ºuìoch, aby sa jej sen splnil.
Ing. Janka CZIRÁKOVÁ

PRÍBEH O SMUTNEJ UMELOHMOTNEJ FªA·IPRÍBEH O SMUTNEJ UMELOHMOTNEJ FªA·I
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NPR Súºovské skaly sa nachádzajú v StráÏovsk˘ch vrchoch.
Vytvárajú krásnu skalnú podkovu, ktorú je vidno uÏ od obce.
Odlesnená pahorkatinná kotlina z druhohorn˘ch hornín pre-
chádza na obvode do pahorkatiny s braln˘mi útvarmi. Tieto
útvary tvoria súºovské zlepence so spoloãenstvami teplomiln˘ch
horsk˘ch rastlinn˘ch a Ïivoãí‰nych druhov. Potok Hradná, ktor˘
vytvoril kotlinu, preteká poniÏe obce Súºov cez Súºovskú tiesÀa-
vu s vyvinut˘mi skaln˘mi mestami. Lesy pokr˘vajú väã‰inu cho-
tára, odlesnená je len kotlinová ãasÈ. Rastie tu slovensk˘ endemit
Klinãek leskl˘.

Náuãn˘ chodník cez NPR Súºovské skaly dovedie náv‰tevníka
do centrálnej ãasti, v ktorej ho oboznámi s geológiou, reliéfom,
flórou a faunou v NPR. Chodník má sedemnásÈ zastávok, prev˘-
‰enie cca 290 m a absolvovaÈ sa dá do dvoch hodín. Chodník za-
ãína pri chate Súºovãanka. Oproti nej je zrekon‰truovaná stará
turistická chata. Stojí na lokalite b˘valého konského cintorína
a preto skaly, ktoré sa nachádzajú nad Àou, dodnes sa volajú Nad

konsk˘ cinter. Tvary skaln˘ch skupín podne-
covali ºudskú fantáziu a názvy sa zachovali
dodnes, ako napríklad Organy. Nachádzajú sa
pri vstupe do tiesÀavy. Priam famózny pohºad
na ne je z chatovej oblasti âierny potok.
Najãastej‰ie fotografovan˘ útvar v NPR je
Gotická brána. Je 13 m vysoká. V ºudovom
podaní sa naz˘va Lomená brána. Neìaleko
od nej môÏeme nájsÈ skamenelého Spiaceho
dinosaura, ktovie ãi toto mláìa nie je pozostat-
kom z pravekej doby. Gotická brána sa volá
podºa charakteristického zalomenia, podobné-
ho gotick˘m portálom. Zaujímav˘m skaln˘m
útvarom je Sova a Soviãka v skalnej skupine
Toránie. JaskyÀa Boscova búda sa nachádza na
skalnom hrebeni na sever od Toránia. Názov
má odvoden˘ od mena tuláka, ktor˘ ju v ne-
priazniv˘ch podmienkach pouÏíval ako skr˘‰u
a príbytok. Pod Sovou a Soviãkou uÏ milióny
rokov vyrastá zo zeme gigantick˘ skaln˘ hríb
Smrãok. To je jedin˘ hríb v Súºovsk˘ch skalách
bez pov‰imnutia hubárov.

Veºmi zaujímavou zastávkou na náuãnom
chodníku je Súºovsk˘ hrad. Dnes sú z neho
zrúcaniny, ktoré sa ãnejú do v˘‰ky 660 m. n. m.
Bol vybudovan˘ v 12. storoãí. Jeho poloha
je veºmi zaujímavá, hoci ako hrad nemal nikdy
veºk˘ strategick˘ v˘znam. Stavba bola pri-
spôsobená prírodn˘m podmienkam ako orlie
hniezdo na neprístupnom mieste. Vìaka svo-
jej polohe hrad patrí k najneprístupnej‰ím
hradom na PovaÏí. Hrad bol rozlohou mal˘,
skladal sa z horného a dolného hradu. Tieto
ãasti sú prepojené tunelovou chodbou tesa-
nou do skaly. V hornej ãasti hradu na najvy‰-
‰om mieste bola postavená veÏa, ktorá slúÏila
ako pozorovateºÀa okolit˘ch ciest PovaÏia.
Po vyhorení v r. 1550 hrad obnovili. Roku 1730
hrad ob˘vala vojenská posádka. Zemetrasenie,

ktoré bolo v r. 1763, hrad po‰kodilo. Od vtedy sa hrad neudrÏia-
val a pustol.

Dominantou Súºovsk˘ch skál je vrchol zvan˘ Pátriková
816 m. n. m., na mapách Brada. ëal‰ie pekné zákutie je mimo
náuãného chodníka smerom do doliny, pekn˘ Hlbock˘ vodopád.

Medzi skaln˘mi útvarmi, v slopoch na v˘chod od Pátrikovej sa
nachádza Obrovská skalná brána, 11 m vysoká a 10 m ‰iroká.
Spomína sa uÏ v r. 1268.

Náv‰tevníci tejto lokality Slovenska nájdu e‰te veºa zaujíma-
v˘ch zákutí, ale nemali by si nechaÈ ujsÈ nav‰tíviÈ romantickú lúã-
ku v srdci Súºovsk˘ch skál, drevenú chalúpku – sídlo Sokoliara
Tomá‰a, miesto natáãania rozprávky.

Tento náuãn˘ chodník je urãen˘ pre pe‰ích turistov. SlúÏi kaÏ-
dému, kto si chce odpoãinúÈ v lone prekrásnych Súºovsk˘ch skál.

Silvester STIEGLER
Foto: autor

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

Súºovské skaly – Gotická brána
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Vlastníci a uÏívatelia pozemkov v chránen˘ch
územiach sa uÏ poãnúc rokom 1995, odkedy vo-
‰iel do platnosti zákon NR SR ã. 274/1994 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny (ìalej len zákon) inten-
zívne zaujímajú o zákonom stanoven˘ nárok na ná-
hradu majetkovej ujmy v dôsledku zákazov a in˘ch
obmedzení ochrany prírody. Zákon v § 47 hovorí,
Ïe vlastník (uÏívateº) pozemku je povinn˘ strpieÈ
obmedzenia vypl˘vajúce zo zákazov a in˘ch pod-
mienok ochrany prírody a krajiny ustanoven˘ch
t˘mto zákonom, alebo na jeho základe. Ak mu ta-
k˘mto obmedzením beÏného hospodárenia na po-
zemku, ktor˘ nie je vo vlastníctve ‰tátu, vznikne
majetková ujma, patrí mu náhrada, ktorú platí ‰tát.
V závereãnom odseku sa hovorí, Ïe podmienky
a spôsob úhrady majetkovej ujmy a spôsob jej v˘-
poãtu ustanoví vláda nariadením.

Od tohto zákonného ustanovenia pre‰lo uÏ 6 ro-
kov a vlastníci sa priebeÏne domáhajú naplnenia
svojich práv a Ministerstvo Ïivotného prostredia
SR je terãom kritiky za pomal˘ postup pri realizácii
toho nariadenia vlády. SkutoãnosÈ je v‰ak zloÏitej-
‰ia neÏ povrchn˘ pohºad nezainteresovaného.
Náhrada majetkovej ujmy z titulu kompenzácií za
zákonom ukladané obmedzenia, predstavujúce zá-
sah do súkromnoprávnych oprávnení vlastníka, je
právnym in‰titútom pomerne málo rozpracovan˘m
v právnej a ekonomickej teórii a to z dôvodu, Ïe
právne predpisy s t˘mto in‰titútom v nedávnej mi-
nulosti poãítali málo, resp. nepoãítali vôbec. AÏ po-
litick˘ prevrat v na‰ej krajine spoloãne s demokra-
tizaãn˘m procesom priniesol aj postupné znovu-
zavádzanie tohto in‰titútu do ná‰ho právneho po-
riadku.

UÏ v prvom roku platnosti nového zákona bola
spracovaná „Analytická ‰túdia právnych aspektov
ochrany prírody ako súãasti starostlivosti o Ïivot-
né prostredie so zameraním na náhradu majetko-
vej ujmy“. Táto ‰túdia podrobne rie‰ila vzniknut˘
staronov˘ fenomén v na‰ej spoloãnosti, analyzo-
vala moÏnosti u nás, poskytla prehºad o rie‰ení
tohto problému v zahraniãí a dala návod na ìal‰í
postup.

ëal‰ím krokom ministerstva bolo v roku 1997
priame vypracovanie Návrhu nariadenia vlády
SR o majetkovej ujme vypl˘vajúcej zo zákazov
a in˘ch podmienok ochrany prírody a krajiny.
Toto pre‰lo oponentsk˘m konaním (1998), kto-
ré vyslovilo rad závaÏn˘ch pripomienok a ne-
dostatkov, okrem iného sa vyãítalo materiálu,
Ïe nie je v súlade s Ústavou SR v terminolo-
gickej otázke primeranej náhrady a Ïe diskri-
minuje ‰tát ako vlastníka, pretoÏe zákon pri-
znáva majetkovú ujmu len ne‰tátnym subjek-

tom. Podºa druhej vety odseku 1 ãlánok 20
Ústavy SR vlastnícke právo v‰etk˘ch

vlastníkov (‰tátne, súkromné,
druÏstevné) má totiÏ rov-

nak˘ zákonn˘ roz-
sah a rovnakú

ochranu.

Neuralgick˘m bodom sa stal tieÏ v˘klad pojmu
beÏné obhospodarovanie pozemku. Pôvodn˘ v˘-
klad, Ïe beÏn˘m obhospodarovaním lesného po-
rastu je hospodársky predpis lesného hospodár-
skeho plánu (LHP), sa ukázal ako nedostatoãn˘
a neúpln˘, pretoÏe predpis LHP je uÏ ovplyvnen˘
stanoviskom ochrany prírody, ãi uÏ pri základnom,
alebo závereãnom protokole LHP. TakÏe v˘sledn˘
prijat˘ termín, pokiaº ide o lesn˘ pozemok, stano-
vuje, Ïe pod beÏn˘m hospodárením rozumie-
me také hospodárenie, ktoré je v súlade
s urãen˘mi hospodárskymi opatreniami pre
jednotky priestorového rozdelenia lesa,
v závislosti na kategórii lesa, ekologického
prieskumu, pred uplatnením obmedzujúcich
poÏiadaviek ‰tátnej ochrany prírody.

Rok trvajúca diskusia o právnych aspektoch
materiálu vyústila do ostatnej verzie, ktorá bola
spracovaná v roku 2000 a v apríli 2001 schválená
v operatívnej porade ministra ÎP. Následné kroky
budú predstavovaÈ zaslanie materiálu na medzire-
zortné pripomienkové konanie a závereãn˘ verdikt
vyriekne Legislatívna rada vlády SR. V prípade, Ïe
nenastanú zásadné protireãenia, nariadenie vlády
SR by mohlo uzrieÈ Zbierku zákonov v závere t. r.

Pre obãana sú dôleÏité aspoÀ rámcové znalosti
zákona o ochrane prírody, t. j. Ïe 1. aÏ 3. stupeÀ
ochrany nestanovuje Ïiadne zákazy, len urãité ob-
medzenia (a aj tie je moÏné vykonávaÈ po súhlase
ochrany prírody), ktoré spravidla neobmedzujú
beÏné hospodárenie. Obmedzenie hospodárenia
v pravom slova zmysle nastáva aÏ vo 4. a 5. stupni
ochrany. Na lesnom pôdnom fonde si treba uvedo-
miÈ, Ïe rubná doba porastu je cca v 100. rokoch po-
rastu, ão znamená, Ïe majetková ujma z titulu rub-
nej ÈaÏby pripadne do úvahy raz za 100 rokov.

Zaujímavá situácia nastáva v kategórii lesov
ochrann˘ch. Tieto nie sú vyhlásené z dôvodu po-
Ïiadaviek ochrany prírody, to znamená, Ïe majet-
kovú ujmu by mal platiÈ zriaìovateº – Ministerstvo
pôdohospodárstva SR.

Pokiaº ide o v˘poãet majetkovej ujmy, táto sa
bude relatívne jednoducho stanovovaÈ v prípade
poºnohospodárskeho pôdneho fondu, kde u‰l˘
zisk z hospodárenia má spravidla jednoroãn˘
cyklus, v˘‰ka ohodnotenia sa stanoví v cenách
miestne obvykl˘ch. ZloÏitej‰ie to bude na lesnom
pôdnom fonde, kde je hospodársky cyklus pribliÏ-
ne storoãn˘. V tomto hospodárskom cykle v˘no-
som z lesa nie je len drevná hmota z ÈaÏby rubnej,
ale aj iné moÏné ekonomické aktivity: strata v˘no-
su z drevnej hmoty z prerezávok, prebierok a prí-
padne in˘ch finanãn˘ch aktivít. Ujma na lesnom
pôdnom fonde teda môÏe vzniknúÈ stratou, alebo
zníÏením v˘nosu z dreva, alebo zv˘‰ením nákladov
hospodárenia.

Ministerstvo Ïivotného prostredia SR doteraz
evidovalo roãne len zopár Ïiadostí o náhradu ma-
jetkovej ujmy. Dôvodom bola skutoãnosÈ, Ïe ne-

existovalo spomínané nariadenie vlády a tieÏ, Ïe
mnohí vlastníci pozemkov v chránen˘ch územiach
nevedia, Ïe takáto moÏnosÈ kompenzácie existuje.
V prvej etape sa poãíta, resp. je vyãlenen˘ch 10 mi-
liónov Sk roãne. âasom sa ukáÏe, aká bude sku-
toãná potreba.

V tejto súvislosti odborné orgány ochrany príro-
dy a krajiny budú musieÈ pristúpiÈ k nutnému pre-
hodnoteniu súãasnej siete chránen˘ch území na
Slovensku a znaãne sprísniÈ kritéria na vyhlasova-
nie chránen˘ch území. V‰etci dobre vieme, Ïe pre-
dov‰etk˘m v 5. stupni ochrany prírody sa nachá-
dzajú prírodné rezervácie, ktoré alebo nespæÀajú
nároãné kritéria na túto kategóriu ochrany prírody,
alebo boli vyhlásené duplicitne s t˘m, Ïe sa nám na
Slovensku opakujú rovnaké chránené fytocenózy
v rovnakom geomorfologickom celku a pod.
Ekonomické tlaky na preplácanie majetkovej ujmy
budú v‰ak t˘m najlep‰ím katalizátorom na vyrov-
návanie inflaãného tlaku v chránen˘ch územiach.
Jednoducho tie chránené územia, ktoré nebudú
stáÈ za cenu preplácania majetkovej ujmy, sa budú
musieÈ ru‰iÈ. Domnievam sa v‰ak, Ïe aj bez spra-
vodlivej hrozby majetkovej ujmy, ktorá visí nad
chránen˘mi územiami, je naãase, aby sa pristúpilo
k celoplo‰nej prísnej diferenciácii a transparentnej
revízii chránen˘ch území na Slovensku. Je neú-
nosné, aby sme aj naìalej evidovali medzi chráne-
n˘mi územiami rôzne tzv. „poniklecové lúãky“,
ktoré vplyvom antropickej ãinnosti, chemizácie
a pod. uÏ desaÈroãia predmet ochrany nemajú.
Podobne lesné porasty, v ktor˘ch okrem titulu
prírodná rezervácia by sa márne hºadal nejak˘
aspekt, resp. kritérium chráneného územia.

Treba v‰ak priznaÈ, Ïe nariadenie o majetkovej
ujme podstatu problému nevyrie‰i. Nie je pre
ochranu prírody ani perspektívne, ani finanãne
únosné, aby podstatu problému – vstupu na cudzí
majetok rie‰ila tak˘mto spôsobom. V˘hºadov˘
a generálny cieº v ochrane prírody musí byÈ ten,
aby pozemky, ktoré ochrana prírody bude chrániÈ
aj vlastnila, alebo aspoÀ uÏívala. To znamená zria-
denie nieãoho ako tzv. Fondu chránen˘ch území
(pracovn˘ názov) v ktorom by sa zdruÏovali chrá-
nené územia alebo vykúpené od súkromn˘ch
vlastníkov, alebo dané do uÏívania ‰tátom (napr.
lesn˘ pôdny fond). Len t˘mto spôsobom sa môÏe
komplexne a definitívne vyrie‰iÈ problém, ktor˘ po-
litick˘m prevratom a zmenou vlastníckych vzÈahov
v na‰ej krajine staro-novo vznikol. Napokon, niã
nové t˘mto nevymyslíme – v rade ‰tátov okolo nás
to takto aj funguje, je to v‰ak proces z hºadiska
finanãnej nároãnosti veºmi dlhodob˘ a spoloãen-
sky tieÏ nie jednoduch˘.

Ing. Viliam STOCKMANN, CSc.
Foto: Ing. Juraj Bobula
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PREČO TENTO NOVÝ PRÍSTUP?

Napriek významným ochranárskym sna-
hám v minulosti pokračuje na celom svete
pokles biodiverzity. Jednoducho už nie je
postačujúce ochraňovať len jednotlivé lokali-
ty a druhy, ale je nevyhnutný širší prístup.
Príroda nerešpektuje hranice jednotlivých
krajín a na jej ochranu potrebujeme riešenia,
ktoré nie sú obmedzené politickými hranica-
mi. Významné faktory, ktoré spôsobujú tento
pokles, pôsobia sami o sebe vo veľkom pries-
tore, a to sa týka aj ich vplyvu a vzťahu ku
Karpatom. Z tohto dôvodu sme prijali ekore-
giónálny prístup umožňujúci veľkoplošný,
koordinovaný a dlhodobý pohľad, ktorý in-
tegruje potreby prírody a miestnych obyvate-
ľov. Cieľom je vytvorenie rámca pre množstvo
aktivít, ktoré sa už uskutočňujú. Realizácia ak-
tivít, ktoré sú v harmónii s prírodou, je jediná
cesta, ako sa dá zabezpečiť dlhodobý prínos
pre ľudí, čo tu žijú. Aby sme boli úspešní, mu-
síme pracovať so všetkými, ktorí ovplyvňujú
alebo sú ovplyvňovaní biodiverzitou. To je
dôvodom, prečo je zapojenie všetkých za-
interesovaných podstatné pre projekt – od
miestnych obyvateľov až k jednotlivým vlá-
dam a medzinárodným spoločenstvám. Ak
berieme do úvahy prístup k Európskej únii, eu-
rópske rozvojové iniciatívy a politický vývoj
v jednotlivých krajinách, je práve teraz čas na
vytvorenie pan-karpatského plánu ochrany.

PREČO SÚ KARPATY TAKÉ VÝZNAMNÉ?

Od Rumunska na juhu, cez Ukrajinu, Poľsko,
Slovensko a Maďarsko, do Českej republiky
a Rakúska na západe karpatský oblúk majes-
tátne pretína strednú a východnú Európu. Tým,
že pokrývajú územie väčšie ako Alpy a sú do-
movom rozmanitých druhov a mnohých ľudí,
sú Karpaty klenotom v srdci Európy. Ich veľkole-
posť spočíva nielen v nesmiernej hodnote prí-
rody, ale aj v bohatej kultúre, ktorá prežila na-
priek veľkému sociálnemu, politickému a eko-
nomickému tlaku. Karpaty sú prírodným pokla-
dom medzinárodného významu. Kombinujú ne-
smiernu prírodnú hodnotu s bohatým kultúr-
nym dedičstvom. Pohorie spája rôzne národy
a tvorí spojovací článok medzi lesmi severnej,
južnej a západnej Európy. Karpatský región je
jedinečný v rámci Európy: je výnimočne boha-
tý z hľadiska druhovej diverzity a žijú v ňom dru-
hy, ktoré nemožno nájsť už nikde inde vo svete.
Veľmi dôležitý je fakt, že predstavuje poslednú
baštu pre veľké cicavce, akými sú medveď
hnedý, vlk a rys. Je útočiskom najrozsiahlejších
horských lesov v rámci kontinentu, vrátane naj-
väčších európskych pralesov. Pre jeho medzi-
národný význam ho WWF zaradil do zoznamu
výnimočných ekoregiónov sveta „Global 2000“.

Na tak rozvinutom európskom kontinente
sú Karpaty vzácnym a vysoko hodnotným bo-
hatstvom. Napriek ich výnimočnej hodnote,
sú v súčasnosti ohrozené, čiastočne vďaka
politickým zmenám po roku 1989 a očakáva-
nému ekonomickému rozvoju, ktorý bude
sprevádzať vstup do Európskej únie. Zabez-
pečenie budúcnosti Karpát bude význam-
ným prínosom pre lokálnu, národnú a európ-
sku ekonomiku a zabezpečí životné pod-
mienky pre súčasnú a budúce generácie.
Proces

Ochrana ekoregiónov neznamená len ochra-
nu ich vlastného územia, je to aj ich prepájanie
medzi sebou – iba takýto širokospektrálny prí-
stup môže zabezpečiť stabilnú ochranu. Inicia-
tíva karpatského ekoregiónu pracuje s miestny-
mi obyvateľmi a jej cieľom je vypracovanie spo-
ločnej vízie budúcnosti regiónu, s návrhom kon-
krétnych aktivít na ochranu biodiverzity a pod-
poru trvalo udržateľného rozvoja. Takýmto
prístupom vytvárame rámec pre koordináciu
a podporu bežiacich projektov v regióne.

ČO SA NÁM UŽ PODARILO DOSIAHNUŤ...

Podpora
Získali sme silnú podporu významných or-

ganizácií v každej krajine: vlád, výskumných
inštitúcií, mimovládnych organizácií: miest-
nych obyvateľov a medzinárodných orga-
nizácií akými sú Európska únia, UNDP a Sve-
tová banka.

Získali sme politickú podporu pre Karpat-
sko-dunajský summit hláv štátov, ktorý sa
uskutočnil 30. apríla 2001 v rumunskej Buku-
rešti, a ktorému predchádzalo stretnutie minis-
trov životného prostredia 29. apríla 2001.
Stretnutí sa zúčastnilo 9 prezidentov, vrátane
Rudolfa Šustera a 8 ministrov životného pros-
tredia, vrátane László Miklósa. Na summite
bola podpísaná deklarácia o životnom pros-
tredí a trvalo udržateľnom rozvoji karpatsko-
-dunajského regiónu. Všetky krajiny sa zhodli
na tom, že v budúcnosti je potrebné pripraviť
Karpatskú konvenciu. Jej príprave bude na-
pomáhať UNEP v spolupráci s WWF.

Paralelne so summitom sa uskutočnilo stret-
nutie donorov a mimovládnych organizácií,
kde bola prezentovaná Iniciatíva karpatské-
ho ekoregiónu. Ďalšie stretnutie donorov sa
uskutoční na jeseň 2001.
Rozvoj procesu

Zorganizovali sme sériu pracovných stret-
nutí, na ktorých sme dohodli prístup, začali
rozvíjať spoluprácu.

Vypracovali sme pracovné a komunikač-
né stratégie, pracovné plány a dohodli sme
štruktúru pracovných skupín.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

INICIATÍVA KARPATSKÉHO EKOREGIÓNUINICIATÍVA KARPATSKÉHO EKOREGIÓNU
Iniciatíva karpatského ekoregiónu je

medzinárodná iniciatíva na ochranu výni-
močnej a svetovo významnej biodiverzity
Karpát. Spája ľudí, aby zabezpečila ochra-
nu a trvalo udržateľný rozvoj Karpát.
Prostredníctvom tejto iniciatívy je ochrana
jedného z najvýznamnejších prírodných
území Európy prepojená s aktivitami, ktoré
sú zamerané na podporu miestnej ekono-
miky a kultúry. Iniciatíva založená Dunaj-
sko-karpatským programom WWF (Svetový
fond pre ochranu prírody) je viac ako vízia
jednej environmentálnej organizácie. Je to
partnerstvo významných organizácií regió-
nu, ktoré spolupracujú s medzinárodnými
odborníkmi.

ZLOM  21.6.2001 6:42  Str�nka 22



21

V marci tohto roku sme sa zúãastnili dvoj-
t˘ÏdÀového cyklu predná‰ok a konzultácií
v rámci ‰pecializovaného kurzu ochrany biodi-
verzity. Kurz organizuje Prírodovedecká fakul-
ta Univerzity Komenského v Bratislave a Slo-
venská poºnohospodárska univerzita v Nitre
ako distanãné vzdelávanie v ochrane biodiver-
zity. V nasledujúcich riadkoch by sme sa radi
podelili so svojimi skúsenosÈami z kurzu i z no-
vej formy vzdelávania.

Distanãné vzdelávanie je na Slovensku rela-
tívne novou formou vzdelávania, ale v mno-
h˘ch krajinách sveta je tento spôsob vzdeláva-
nia veºmi populárny a je podporovan˘ aj ‰tá-
tom. Základn˘m princípom distanãného vzde-
lávania je poskytnúÈ moÏnosÈ vzdelávania t˘m
ºuìom, ktorí majú záujem ‰tudovaÈ, ale z roz-
liãn˘ch príãin nemôÏu (alebo jednoducho ne-
chcú) absolvovaÈ klasickú formu ‰túdia. Cel˘
systém vzdelávania je zaloÏen˘ na tom, Ïe
‰tudujúci sa v podstatnej miere vzdeláva sám.
K v˘hodám pre ‰tudujúcich patrí napr. voºn˘
vstup, t. j. ‰túdium nie je ohraniãené vekom
alebo in˘mi podmienkami, individuálny v˘ber
miesta a tempa ‰túdia, moÏnosÈ ‰tudovaÈ do-
ma vo voºnom ãase, resp. popri zamestnaní,
minimálna nutnosÈ cestovania a i.

Pri vlastnej príprave programu distanãného
vzdelávania v ochrane biodiverzity vyuÏili or-
ganizátori skúsenosti z takej formy vzdelá-
vania z partnersk˘ch in‰titúcií zo zahraniãia,
napr. z Fínska (In‰titút celoÏivotného vzdelá-
vania v Helsinkách), Nemecka (Univerzita
Ernsta-Moritza Arndta v Greifswalde, In‰titút
ochrany biodiverzity v Regensburgu). Napriek
tomu, Ïe sa jedná o netradiãnú formu, podari-
lo sa organizátorom vytvoriÈ zaujímav˘ pro-
gram kurzu. Okrem cyklu predná‰ok a konzul-
tácií sú v Àom zahrnuté i exkurzie, ãas na indi-
viduálne ‰túdium, vypracovanie testov a ich
vyhodnotenie, takÏe cel˘ kurz trvá takmer
4 mesiace.

Vlastn˘ dvojt˘ÏdÀov˘ cyklus predná‰ok
a konzultácií zah⁄Àa 14 tematick˘ch okruhov vo
vzÈahu k biodiverzite a jej ochrane. Popri tra-
diãn˘ch témach, ak˘mi sú ochrana diverzity
rastlín a Ïivoãíchov, diverzita ekosystémov, ge-

netická podstata diverzity, sa pozornosÈ venuje
i teórii biodiverzity, mapovaniu, obnove a ma-
naÏmentu ekosystémov, diverzite krajiny, eko-
logick˘m sietiam, ale tieÏ aj aktuálnym medzi-
národn˘m aspektom ochrany biodiverzity, trva-
lo udrÏateºnému rozvoju a aproximácii sloven-
skej legislatívy k legislatíve EÚ v oblasti Ïivot-
ného prostredia (vrátane ochrany prírody) a poº-
nohospodárstva. V súãasn˘ch ekonomick˘ch
podmienkach nesporne prínosom je i zarade-
nie problematiky ekonomického hodnotenia
biodiverzity. Vybraní garanti a lektori jednotli-
v˘ch okruhov (pracovníci univerzít, akadémie
a ìal‰ích ‰tátnych i ne‰tátnych in‰titúcií) sú zá-
rukou vysokej kvality predná‰ok i uãebn˘ch tex-
tov pripraven˘ch ‰peciálne pre di‰tanãn˘ kurz.

Okrem poskytnutej ‰tudijnej literatúry je
moÏné na samo‰túdium vyuÏiÈ aj uãebné texty
v elektronickej podobe (na internetovej strán-
ke), individuálne konzultácie s garantmi a lek-
tormi a zapojenie sa do diskusn˘ch klubov
v rámci kaÏdého predná‰kového bloku. V‰etky
uãebné texty i samotné predná‰ky sú koncipo-
vané tak, Ïe zah⁄Àajú nielen základné poznat-
ky v rámci jednotliv˘ch tematick˘ch okruhov,
ale priná‰ajú i najnov‰ie informácie a môÏe si
v nich „svoje“ nájsÈ kaÏd˘: ten, kto sa proble-
matike biodiverzity doposiaº veºmi nevenoval,
i ten, kto sa Àou zaoberá denno-denne v rám-
ci plnenia svojich pracovn˘ch povinností. V˘-
hodou pre úãastníkov kurzu je i to, Ïe ‰tudijná
literatúra sa poskytuje bezplatne.

„Ná‰“ cyklus predná‰ok sa konal v rekreaã-
nom zariadení Univerzity Komenského Modra,
Piesok v prekrásnom prostredí Mal˘ch Karpát.
Poìakovanie patrí i organizátorom kurzu:
Janke RuÏiãkovej, Borisovi Divinskému a Mar-
tinovi Pilkovi, ktor˘m sa podarilo pripraviÈ nie-
len zaujímav˘ a vysoko odborn˘ kurz, ale vy-
tvoriÈ aj príjemnú pracovnú (i spoloãenskú) at-
mosféru a stmeliÈ rôznorodú skupinu úãastní-
kov kurzu, medzi ktor˘mi boli zastúpení nielen
profesionálni pracovníci ochrany prírody, ãi uÏ
z odborn˘ch organizácií alebo zo ‰tátnej sprá-
vy ochrany prírody a krajiny, ale aj pracovníci
múzeí, zástupcovia mimovládnych organizácií
a vysoko‰kolskí ‰tudenti.

Na záver by sme radi vyslovili presvedãenie,
Ïe aj zav⁄‰enie kurzu bude rovnako úspe‰né
ako jeho doteraj‰í priebeh.

Ak aj Vás zaujala my‰lienka absolvovaÈ túto
netradiãnú formu vzdelávania, e‰te stále máte
moÏnosÈ, pretoÏe v septembri tohto roku zaã-
ne v poradí uÏ tretí kurz. Podrobnej‰ie infor-
mácie o kurze môÏete nájsÈ na internetovej
stránke: http://sozo.fns.uniba.sk/biodiverzita.

Veríme, Ïe tretí ‰pecializovan˘ kurz ochrany
biodiverzity nebude posledn˘m a Ïe kompetentné
in‰titúcie nájdu spôsob ako zabezpeãiÈ, aby sa
nielen kurz, ale i samotné distanãné vzdelávanie
zachovalo i naìalej ako ìal‰ia z foriem ‰túdia.
DôleÏit˘ je aj záujem o túto formu vzdelávania. 

Na základe vlastn˘ch skúseností môÏeme
skon‰tatovaÈ, Ïe kurz je zaujímav˘, dá sa
v Àom získaÈ veºa poznatkov. Ako kaÏdé ‰tú-
dium je nároãn˘ na ãas a pevnú vôºu, ale je aj
celkom zábavn˘. Preto ho odporúãame i ìal-
‰ím pracovníkom ochrany prírody a nielen im.

Biodiverzita je nosná téma ochrany prírody
a krajiny. Veì, ako vraví Ch. Maser: „Najroz-
‰írenej‰ím ekologick˘m problémom, pred kto-
r˘m uÏ stojíme, je nenapraviteºná strata biodi-
verzity“. Pohºad do „kuchyne in˘ch odborní-
kov“, ktor˘ poskytuje tento kurz, môÏe spájaÈ
‰pecialistov z jednotliv˘ch odborov ochrany
prírody. Preto by mohol byÈ ak˘msi pendantom
kedysi povinného ‰túdia pre získanie odbornej
spôsobilosti, ktoré bolo predpísané pre pra-
covníkov úradov Ïivotného prostredia b˘valou
Slovenskou komisiou Ïivotného prostredia
a vydrÏalo do integrácie ‰pecializovanej ‰tát-
nej správy v roku 1996. ZároveÀ by t˘m zv˘‰il
súdrÏnosÈ, pevnosÈ, solidaritu nielen jednotli-
v˘ch Správ a pracovísk odborn˘ch organizácií,
ale aj celej ·tátnej ochrany prírody SR. Bola
by to skvelá príprava na prechod zodpoved-
nosti ‰tátnej správy v ochrane prírody na
Správy NP a CHKO.

Úãastníci 2. kurzu:
RNDr. Ema GOJDIâOVÁ

·OP SR – RSOPK Pre‰ov
Ing. Du‰an BEVILAQUA
Správa NP Slovensk˘ raj

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY
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Zber dát a výskum
Pripravila sa správa z prieskumnej fázy, kto-

rá poskytuje náčrt stavu v regióne.
Uskutočnil sa celoplošný zber biodiverzit-

ných (rastlinné spoločenstvá, vyššie rastliny,
vtáky, obojživelníky, veľké cicavce) a socio-
-ekonomických dát (doprava, priemysel, poľ-
nohospodárstvo, cestovný ruch).

Urobil sa výber záujmových území a kľúčo-
vých druhov pre Karpaty.

Pripravila sa správa o veľkých cicavcoch
žijúcich v Karpatoch.
Práca s miestnym obyvateľstvom
a budovanie kapacít

Identifikovali sa modelové projektové úze-
mia, sú to projekty na lokálnej úrovni, ktoré de-
monštrujú prínos pre miestnych obyvateľov
a pre životné prostredie. Ako príklad môže-
me uviesť modelový projekt vo Východných
Karpatoch, na poľsko-slovensko-ukrajinskej
hranici.

Spustil sa grantový program pre lokálne
projekty, ktoré kombinujú trvalo udržateľný
rozvoj s ochranou prírody. Víťazom prvého ko-
la je za Slovensko mimovládna organizácia
Sosna.

Vo vybraných územiach
sa zorganizovali pracov-
né stretnutia a tréningy za-
merané na rozvoj aktivít
s miestnym obyvateľstvom.

Ak chcete získať ďalšie infor-
mácie o projekte, vrátane tech-
nických správ, kontaktujte prosím:
Elisabeth Samec (koordinátor):
Danube Carpathian Programme,
WWF International
c/o WWF Austria, Ottakringerstr.
114-116, A-1160 Vienna, Austria
Tel: +43 1 488 17 254
Fax: +43 1 488 17 276
Email: elisabeth.samec@wwf.at
Viera Stanová (národný koordiná-
tor pre Slovensko)
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie
Hanulova 5/d, 844 40 Bratislava
Tel.: 02/654 121 62, fax: 02/654 121 33
Email: daphne@changenet.sk

V rámci projektu boli vydané nasledovné letáčiky v sloven-
skom jazyku, ktoré vám môžeme bezplatne doručiť: 
Iniciatíva karpatského ekoregiónu

Unikátne Karpaty
Ochrana karpatského ekoregiónu
Modelové územie Biele Karpaty

Webová stránka: www.carpathians.org
Viera STANOVÁ

Foto: archív Iniciatívy karpatského ekoregiónu
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Je streda ráno 25. apríla. Dnes máme v pláne
údrÏbu signálneho znaãenia v oblasti Suchého
vrchu a Kºaãianskej Magury. Jedná sa o naj-
odºahlej‰ie oblasti národného parku Malá Fatra.
Veãer predo‰lého dÀa som zavolal priateºovi, ãle-
novi stráÏe prírody Michalovi Kala‰ovi, ãi by mi
s touto robotou ne‰iel pomôcÈ. Nenapadlo by ma,
Ïe mi na druh˘ deÀ práve on bude zachraÀovaÈ
Ïivot. Ráno nakladáme na sluÏobné vozidlo po-
trebn˘ materiál a vyráÏame. Na zaãiatku doliny
za sebou zamykáme rampu a pokraãujeme e‰te
‰esÈ kilometrov do záveru doliny. V predo‰l˘ch
rokoch sme do t˘chto vzdialen˘ch konãín cho-
dievali na dva a viac dní. Ani dnes nie je vylúãe-
né, Ïe neprenocujeme, ak nestihneme porobiÈ,
ão máme v pláne. Strmé svahy národn˘ch prí-
rodn˘ch rezervácií Such˘ a Kºaãianskej Magury
sú útoãiskom div˘ch zvierat. V predo‰l˘ch rokoch
sme zistili, Ïe ani tieto odºahlé konãiny nie sú bez
pytliakov. StráÏcovia tu na‰li Ïelezá na medveìa,
zastreleného jeleÀa s vyrezan˘mi stehnami a zis-
tili sme, Ïe jedno solisko pre zver bolo zriadené
len pre podobné úãely. TakÏe máme do veãera
ão robiÈ, aby sme skontrolovali ão najväã‰iu ãasÈ
lokality. Od auta vychádzame hore potokom k vy-
vieraãke. Oddychujeme a robíme pár záberov.
Od vyvieraãky vychádzame rovno do svahu na
jednu zo skaliek, kde zostávame asi dvadsaÈ mi-
nút. Hlasno sa rozprávame, Ïe bude najlep‰ie,
keì sa tu rozdelíme, aby sme preãesali ão naj-
viac terénu. Mi‰ovi hovorím – na tomto mieste
som niekoºko nocí prespal. Vo svahu hneì nad
nami sa t˘ãi skalná stienka vysoká do dvadsaÈ
metrov. Michal prechádza popod Àu doprava po
vrstevnici. Ja stúpam dohora na skalu, pod kto-
rou sme stáli jej zarasten˘m okrajom. Dostal som 

sa asi ‰tyri metre od jej vrcholu,
keì sa zrazu meter predo
mnou objavila diera. Hneì si
v‰ímam udupanú hlinu okolo
vchodu do jaskynky, je mi jas-
né, Ïe stojím pred medvedím
brlohom. Asi tri metre podo
mnou v skalnej stene si v‰í-
mam policu zarastenú trávou.
V‰etko sa zbehlo veºmi r˘chlo,
napadlo ma, ak tu bol medveì
hoci pred chvíºou, urãite odbe-
hol, veì sme sa neìaleko hlas-
no rozprávali. Je ticho, diera je
tmavá, na jej koniec nevidím.
Oprel som sa na ruku a opatrne
sa nah˘nam. Otvor je ‰irok˘ tak
meter a pol, diera hlboká asi
‰tyri metre. Zrazu sa na jej kon-
ci nieão pohlo, to uÏ jasne vidím
veºkú hlavu medvedice. Hneì
ako zbadala, Ïe som objavil jej
úkryt, zrevala, vycerila zuby
a vyrazila z diery rovno na mÀa.
V okamihu som si uvedomil,
jediná záchrana pre mÀa je
skoãiÈ tri metre na policu podo
mnou. To som aj urobil. Obi-
dvoma nohami dopadám na
rímsu, bola v‰ak priúzka a ne-
udrÏal som sa na nej a padám
ìalej. SnaÏím sa udrÏaÈ rovno-
váhu a dopadnúÈ na nohy.
Nabral som stra‰nú r˘chlosÈ,
terén pod skalou je nerovn˘
s mnoÏstvom balvanov. Na

zem dopadám síce na nohy,
ale pod dopredu uhlom. Náraz
tlmím rukami, ako sa dá. Náraz
na zem bol tak siln˘, Ïe v pr-
v˘ch sekundách neviem, ãi to
ão sa so mnou deje, je e‰te
Ïivot. Po pár sekundách mi te-
lom pre‰la stra‰ná bolesÈ.
Trie‰tivá zlomenina ruky, pona-
t⁄hané bru‰né svaly, rozÈaté ko-
leno a hlava a mnoÏstvo drob-
n˘ch poranení. Medvedica sa
oz˘va niekde sprava. Po tom
ão vybehla z brloha, zamierila
rovno k Michalovi, ktorého ne-
videla pre hustú mladinu.
Ubrzdila, ako on vraví, päÈ met-
rov pred ním. Keì ho zbadala,
otoãila sa naspäÈ na skalu k br-
lohu. Pozerajúc dole zo skaly
na mÀa obãas zarevala alebo
fuãala. Pozbieral som v‰etky
sily a zreval Mi‰o. Ten uÏ beÏal
ku mne pod skalu. Neuvedo-
mujem si v‰etky moje porane-
nia a prudko sa staviam na no-
hy. Vtedy mi silno ruplo v chrb-
tici, stavce si na‰li miesto a vy-
skoãená noha tieÏ. Po pár met-
roch ide na mÀa slabosÈ, mu-
sím si sadnúÈ. Asi stosedemde-
siat kilová medvedica nezmeni-
la svoje miesto. Je stále pät-
násÈ metrov nad nami. P˘tam
sa Michala, akú mám dieru
v hlave. Upokojuje ma, Ïe to nie

je také hrozné. Vravím mu, pozbieraj veci a ide-
me dole. Od auta mobilom voláme r˘chlu zdra-
votnícku pomoc, ktorá nám ide oproti.

Preão také reakcie medvedice?
V uplynul˘ch rokoch ãasto nav‰tevujeme túto

lokalitu. S medveìmi sme problémy nemali, bolo
viac stretnutí na pár metrov. Po zafuãaní medveì
odbehol pár metrov a i‰iel si po svojom. Takisto
táto medvedica nás veºmi tolerovala, keì si po-
myslím ako blízko sme chodili aj okolo tohto br-
loha a urãite viackrát bola v Àom. Aj tento raz, ke-
by som nepozrel do diery a pre‰iel okolo nej ho-
ci meter, nechala by ma.

BezpeãnosÈ stráÏcov
Nemusím zdôrazÀovaÈ, akému riziku sú vysta-

vení stráÏcovia vykonávajúci sluÏbu v teréne. To,
Ïe ÈaÏk˘ch úrazov nebolo doteraz mnoho, moÏ-
no pripísaÈ ich skúsenostiam, ktoré si vymieÀajú,
keì sa stretnú napríklad na svojich stretnutiach
konajúcich sa dvakrát do roka vÏdy na inom
chránenom území. To nás v‰ak neoprávÀuje ne-
staraÈ sa o svoju bezpeãnosÈ napríklad vybavo-
vaním sa modernou technikou a vykonávaním
sluÏieb v teréne vo dvojiciach. Medzi základné
vybavenia stráÏcu okrem dokonalého obleãenia,
obutia a minilekárniãky musí patriÈ mobiln˘ tele-
fón, vysielaãka a navigaãn˘ prístroj GPS, ktor˘
vám môÏe zachrániÈ Ïivot t˘m, Ïe do telefónu na-
diktujete zemepisné súradnice miesta, kde sa
vám stal úraz, alebo vás bude navigovaÈ správ-
nym smerom v náhlej hmle, snehovej fujavici,
alebo tme.

Milo‰ MAJDA
Foto: Michal Kala‰

INFORMÁCIE

ÚRAZY STRÁÎCOV V TERÉNE
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Tohoroãn˘, ‰tvrt˘ roãník Rangerského
dÀa sa konal 26. 5. 2001 opäÈ na hrade
v Slovenskej ªupãi . . . , ale ako to vlastne
zaãalo?

Poìme od zaãiatku. Vlani sme spolu
s Jankou a Adom napísali projekt, ktorého
cieºom je kvalitne pripraviÈ ãlenov stráÏe
prírody NAPANT na nároãnú prácu pri
ochrane prírody, lebo len láska k prírode
nestaãí a na túto prácu treba maÈ potrebné
vedomosti, aby ich sluÏba bola kvalitná.
Veì ãlenmi sú ‰tudenti a ºudia rôznych
profesií. No a keìÏe jednou z tém ‰kolení
bola ekov˘chova, povedali sme si, Ïe by
bolo dobré, aby ãlenovia v praxi dokázali,
ako túto tému zvládli zorganizovaním
Rangerského dÀa. Tak sme ho zahrnuli do
projektu, ten sme predloÏili Nadácii pre
podporu obãianskych aktivít a nazvali ho
„Nájdime spoloãnú cestu“. Zástupcom
Nadácie sa ná‰ projekt zapáãil a po podpí-
saní zmluvy sme mohli zaãaÈ s prípravami.

Bolo potrebné dohodnúÈ program a zís-
kaÈ od sponzorov príspevky. Toto sa nám
vãas podarilo a tak uÏ sme len museli vy-

vesiÈ poz˘vacie plagáty, rozposlaÈ pozván-
ky a za sponzorské príspevky a financie
z projektu nakúpiÈ odmeny pre deti. Sa-
mozrejme, Ïe sme nezabudli ani na seba,
pozvan˘ch hostí a nakúpili sme primerané
mnoÏstvo surovín potrebn˘ch na prav˘
Rangersk˘ guºá‰.

Veãer pred dÀom „D“ sme sa stretli na
chate Janka Gilányho a tu sme zaãali s po-
slednou ãasÈou príprav. Dievãence z na-
kúpen˘ch odmien nabalili tristo balíãkov
a my chlapi sme zas pokrájali mäso a ci-
buºu na guºá‰.

Ráno o 6.00 som na hrad odviezol kotol,
balíãky s odmenami a pomôcky na ekohry.
Janko s Vladom, na‰i neprekonateºní gu-
ºá‰majstri (kto ochutnal ich guºá‰, to po-
tvrdí) ma tam uÏ ãakali a hneì zaãali s va-
rením. Potom sme uÏ len nain‰talovali ná-
stenku s fotkami o stráÏcoch, vlajku s lo-
gom NAPANT-u. Ani nevieme, ako ubehol
ãas. Desiata hodina bola tu a mohli sme
zaãaÈ.

Po úvodn˘ch príhovoroch a privítaní
vzácneho hosÈa pána Jona Avisona, riadi-

teºa Národného parku Yorkshire Dales
v Anglicku, sa ako prvé predstavilo Ekodi-
vadielko, ktorého herci sú Ïiaci cirkevnej
‰koly na Kapitulskej ulici v B. Bystrici. Ich
scénky sa páãili v‰etk˘m a deti i dospelí
ich odmenili obrovsk˘m potleskom. Po-
tom na rad pri‰li ‰ermiari skupiny historic-
kého ‰ermu Ricasso zo Zvolena. Poãas ich
vystúpenia sa urãite v‰etci dobre bavili,
o ãom svedãili ãasté v˘buchy smiechu,
ktoré otriasali múrmi hradu. Sokoliari
z CVâ Junior tradiãne dokázali, Ïe svojich
operen˘ch zverencov dobre poznajú.
UkáÏky letu dravcov sa deÈom páãili, ale
najväã‰í úspech zoÏal krkavec Gabo, kto-
r˘ veselo behal pomedzi deti a zoÏral kaÏ-
dú omrvinku, ktorá vypadla na‰im mal˘m
kamarátom.

Potom sme sa presunuli pred múry hra-
du a deti sa zaãali hraÈ rôzne hry, ktoré
viedli ãlenovia StráÏe prírody. Okolie hra-
du sa vy‰e dvoch hodín oz˘valo vesel˘m
smiechom a ujúkaním a vedúci hier mali
naozaj plné ruky práce, veì zvládnuÈ húf
mal˘ch ‰arvancov nie je Ïiadna sranda.
Poãas hier nám atmosféru spríjemÀovali
pesniãky zvolenskej kapely Countryãi. Po
skonãení hier sme deÈom rozdali priprave-
né odmeny, tie sa minuli skoro v‰etky
a s prísºubom, Ïe sa o rok stretneme zno-
vu, sme ‰tvrt˘ roãník Rangerského dÀa
ukonãili.

Nás potom ãakalo e‰te pobalenie vecí,
vyzbieranie odpadkov a guºá‰. Ten bol ako
ináã v˘born˘ a keì dojedol posledn˘
z nás, veºa ho na dne kotla nezostalo.

Pohodu tohto vydareného podujatia ka-
zil len nezáujem médií o takúto propagá-
ciu praxe a potrieb ochrany prírody. Veì
z mnoÏstva pozvan˘ch médií pri‰li len dve.

âo na záver? UÏ len vysloviÈ vìaku t˘m,
ktorí nám pomohli zorganizovaÈ tento roã-
ník Rangerského dÀa. Nadácii pre podporu
obãianskych aktivít a firme VVED s. r. o. za
poskytnuté financie a firme WRIGLEY SLO-
VAKIA s. r. o. za Ïuvaãky. No a samozrejme
mládencom z KrúÏku mlad˘ch stráÏcov Slo-
venská ªupãa za pomoc pri organizovaní,
pánovi hradu Mgr. Mosnému za úãinnú po-
moc a rady, v‰etk˘m úãinkujúcim a Vám,
ktorí ste sa ná‰ho sviatku zúãastnili.

Dan HARËANSK¯
stráÏca NAPANT

INFORMÁCIE

Od zaloÏenia Asociácie stráÏcov chránen˘ch území na Slovensku
v roku 1966 (rok po prvom svetovom kongrese rangerov v Zakopa-
nom) sa pravidelne na jar a jeseÀ stretávajú jeho ãlenovia. 17.–19. má-
ja sa stretli v Tatranskom národnom parku v Monkovej doline uÏ po
jedenásty krát. Zá‰titu nad stretnutím prevzali ·tátne lesy TANAPu
a Správa TANAPu.

Prv˘ deÀ po tlaãovej besede s novinármi si úãastníci prezreli exponá-
ty v múzeu TANAPu, projekciu filmu Tatry a ich tajomstvá, expozíciu
tatranskej prírody v botanickej záhrade. Veãer v Monkovej doline sa
potom rokovalo do neskor˘ch hodín.

Na druh˘ deÀ sa stráÏcovia presunuli do TPN za úãelom terénnej ex-
kurzie po naúãnom chodníku na Morské oko. Venovali sa im odborní
pracovníci a kolegovia z „r˘chlej roty“ (to sú stráÏcovia rangeri, ktorí
okrem rutinnej a beÏnej stráÏnej sluÏby sú privolávaní na rie‰enie kon-
fliktn˘ch situácii v TPN). Pozorne si v‰ímali, ão narobil lykoÏrút smreko-
v˘ na poºskej strane Tatier a vypuãuli si dôvody preão Poliaci nezasa-
hovali do porastov a v‰etko nechali na matku prírodu. Jedna skupina
potom vystúpila k Czarnemu Stawu a druhá k Pieciu Stawom Polskim.
Pri ceste naspät si na Javorine zvonku prezreli architektúru zámoãku

knieÏaÈa Hohenloheho a vedúci ochranného obvodu Javorina – Ing.
Slivinsk˘ im prezentoval v Javorovej doline „prácu“ ‰kodcu na sloven-
skom území a dôvody, preão tanapácki lesníci zasahovali do porastov.
Treba povedaÈ, Ïe v˘sledky majú obidve strany, zaãína rásÈ nov˘ les.
Dnes je taÏko jednoznaãne povedaÈ, koho systém vyhráva. To bude
moÏné posúdiÈ asi aÏ s odstupom ãasu a pri serióznom vyãíslení ekono-
mick˘ch a environmentálnych v˘sledkov. LykoÏrút smrekov˘ sa e‰te
objavuje a kalamita nie je celkom zaÏehnaná. Pripomína to problémy
Angliãanov s epidémiou slintaãky a krívaãky.

Poãasie sa vydarilo, vyhladnutí, ale plní záÏitkov sa veãer vrátlili do
Monkovej doliny, kde si pochutili na v˘bornom jeleÀom gulá‰i, ktorí im
pripravili kuchárky z Podspád. E‰te dlho do noci sa pracovalo a de-
batovalo o problémoch rangerskej práce. S diapásmom o svojich záÏit-
koch z minuloroãného svetového kongresu rangerov v juÏnej Afrike
sa podelil záhraniãn˘ úãastník – kolega z maìarského národného par-
ku Aggtelek.

Stretnutie, ktoré sa konalo po prv˘krát na území TANAPu sa vydari-
lo, stráÏcovia vyjadrili túÏbu opäÈ sa sem vrátiÈ. MoÏno dovtedy tu bu-
de pracovaÈ viac profesionálnych stráÏcov. –jb–
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SSSS lovenská republika je krajina malá, keď
sa však dívame na jej mapu, vidíme, že sa
tu nachádza všetko, čo človek potrebuje

na zachovanie svojej existencie. Treba pootvoriť
našu tajnú truhlicu a vydolovať z nej všetko
potrebné pre našu obživu, ale i pre nasýtenie
návštevníkov, ktorí s dobrým úmyslom prídu
navštíviť našu vlasť.

Nazrime do jednej liptovskej dedinky, ktorá pre-
kypuje nielen prírodným bohatstvom, ale aj plod-
mi práce našich otcov a praotcov.

Malá historická obec Liptovský Ján, učupená
pod Nízkymi Tatrami, dostala do vienka vzácne
dary: mimoriadne krásnu prírodu s najkrajšou
dolinou v Nízkych Tatrách, bohatý a vzácny kras,
prírodné útvary a úkazy, minerálne a termálne
pramene, svojskú architektúru, ktorá sa v podob-
nom zoskupení nevyskytuje asi nikde inde v celej
republike.

Priaznivé klimatické pomery spolu s minerál-
nymi a termálnymi prameňmi tvoria prirodzenú
rekreačno-turistickú oblasť. V zime sa tu ponú-
kajú vynikajúce možnosti na zimné športy
(v lyžiarskom areáli je už vybudované i umelé
zasnežovanie).

Milovníkom letných športov poslúžia termálne
kúpaliská i s krytými bazénmi. Je tu už stará kú-
peľná tradícia, nakoľko v minulom storočí tu boli
vybudované kúpele „Svätojánske Teplice“. Pre
osvieženie poslúži i čistá voda z potoka Štiavnica.
Boli tu výborné podmienky i pre rybolov a poľov-
níctvo. Do roku 1950 tu boli tri rybníky.
Kolektivizácia a výstavba zotavovne Ďumbier
všetko zlikvidovala. Doteraz sú ešte aké-také pod-
mienky na poľovanie.

Liptovský Ján bol od roku 1960 vyhlásený za
pamiatkovú zónu a v deväťdesiatych rokoch mu

bol priznaný štatút kúpeľ-
ného miesta. Zmyslom
týchto uznaní je chrániť
historické jadro obce i ce-
lé okolie, venovať zvýše-
nú pozornosť kultúrnym
pamiatkam. Malo by nám
ísť o to, aby sa nič ne-
asanovalo, čo z nich ešte
ostalo. Potrebné je využiť
všetky zdravé a najmä
prázdne objekty v pro-
spech cestovného ruchu.
Žiaľ, toto sa neplní.
Kaštiele chátrajú a vzácne

murované želiarske domky, dopľňujúce kolorit
obce sa likvidujú.

Veľmi dobre si pamätám na odbornú prácu Ing.
arch. Štefanca, ktorý vypracoval štúdiu „Využitie
svätojánskych kaštieľov a kúrií na účely turistické-
ho ruchu“. Vypracoval ich pasportizáciou a navr-
hol konkrétne, ako jednotlivé objekty využiť. Je na
škodu obce, že sa jeho projekt nerealizoval.

Najstaršia zachovaná stavba v Liptovskom Jáne
je rím. kat. kostol, ktorý bol postavený v neskoro-
románskom rustikalizovanom slohu z obdobia
druhej polovice 13. storočia.

V r. 1554 Szentiványiovci tu založili školu, v ktorej
sa učili deti zemanov a mešťanov asi do 18. storočia.

Prieskumy a urbanistické hodnotenie potvr-
dzujú, že dnes stojace kaštiele vznikali v období
renesancie a baroka (16. až 19. storočie).

Urbanistické riešenie zástavby obce vychádza
z funkcie zemianskej dediny, ktorá bola organicky
spojená s lesným porastom „Svätojánskej doliny“.
Stavitelia pôvodnej výstavby dbali na to, aby osíd-
lenie zachovalo charakteristický ráz krajiny.
Kaštiele projektoval francúzsky architekt Gillbert
so synom Mikulášom. Vypracovali aj projekt vo-
dovodu. Na výstavbu vyše dvadsiatich kaštieľov
a kúrií bol však potrebný ekonomický potencionál.
Ten majitelia získali najmä z ťažby drahých kovov
na Svätojánskej Boci. Akcie na ťažbu zlata mali aj
v Ľupčianskej doline.

Mimo týchto zvláštností obce je mimoriadne
zaujímavá i „Svätojánska dolina“, ktorá je bohatá
na krasové útvary v podobe jaskýň, priepastí, vy-
vieračiek, vodopádov, ponorov a tiesňav. V tejto
doline sa nachádza najhlbšia priepasť jaskynného
typu (Starý hrad), ktorá je hlboká 423 metrov.
(Najhlbšia priepasť v SR). V mimoriadne krásnom
masíve Ohnišťa je priepasť hlboká vyše 90 metrov
a je tu aj zaujímavý prírodný výtvor Okno, ktoré je
vysoké 27 metrov a široké 13 metrov. Ústie doliny
je ukončené vývermi vyše 16 zdokumentovaných
minerálnych a termálnych prameňov.

Celý vstup do doliny je dnes lemovaný rekreač-
nými zariadeniami a súkromnými chatami. Pre
zaujímavosť, Liptovský Ján a časť Jánska dolina má

k dispozícii vyše 2000 lôžok, pričom kmeňový
počet domorodcov nepresahuje tisíc obyvateľov.

Jánska dolina je jedna z najdlhších nízkotatran-
ských dolín. Dolina začína pod hlavným hrebe-
ňom Ďumbiera, v hornej časti sa tiahne oblasťou
žúl, v ktorých sa nachádza nerastné bohatstvo
a v polovici dĺžky doliny vchádza do oblasti vá-
pencov. Tu sú dominantné hojné krasové javy.
Jaskynné systémy prestavujú asi 27 km dĺžky.
Najstaršia známa je Stanišovská jaskyňa. Ani jedna
z jaskýň však nie je sprístupnená. V celej doline sa
neustále robia výskumy. Veľmi zaujímavý je terén-
ny zlom pod Štefánikovou chatou, kde sa v tejto
výške nachádza Jaskyňa mŕtvych netopierov.

Liptovský Ján i Jánska dolina sú už dnes známe
i mimo našej republiky ako kúpeľno-rekreačná
a turistická oblasť s množstvom rekreačných zaria-
dení. Toto hodnotenie je len kvantitatívne. Na to,
aby sme mohli uspokojiť občanov i návštevníkov,
musia byť vytvorené i kvalitatívne podmienky.
Tieto podmienky predstavujú: čisté prostredie,
služby, vrátane stravovania a ubytovania na poža-
dovanej európskej úrovni, kvalitné zákony pre pl-
nenie úloh v CR, kvalitnú dopravu a využívanie
ekologicky získanej energie (voda, slnko a vietor).

Môžme povedať, že obec Liptovský Ján a doli-
na poskytujú ešte relatívne čisté prostredie. Žiaľ,
chýbajú služby, zanikli staré zvyky a obyčaje, nie je
tu dobrá ekonomická klíma. Mladí ľudia utekajú

NÁZORY
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Snímka z roku 1953 – Svätojánske Teplice
s bazénom Foto: A. Lutonsk˘

Svätojánske Teplice – dnes uÏ bohuÏiaº nie
sú v prevádzke Foto: archív MS

▲

▲
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z dediny a pre prevádzku zariadení CR nemá-
me ešte dostatok odborne i kultúrne vychovaných
realizátorov turizmu a ochrany prírody všetkého
druhu.

V takomto exponovanom mieste zaostáva
i osvetová činnosť za potrebami občanov. Je veľká,
až arogantná, nevychovanosť návštevníkov obce
i doliny (menovite návštevníci z nášho hlavného
mesta), ktorí tiež patria k ničiteľom prírody.
Príkazy a zákazy nerešpektujú, vjazd do doliny,
kladenie ohňa, trhanie a vyberanie vzácnych rast-
lín, rušenie vzácnej zveri ako kamzík, svišť atď.

Rušivo pôsobí i to, že v doline panuje dnes
chaos, pretože ju obhospodaruje viacero subjek-
tov, ktoré nespolupracujú medzi sebou. Je vytvo-
rené množstvo takzvaných strážcov, ale ich čin-
nosť nie je kooperovaná. Každý zo subjektov má
jediný záujem – zisk. Dnešní majitelia doliny nie sú
schopní zabezpečiť prospech majetku, zveľadiť ho
a ešte aj prevádzať ochranu.

V súčastnosti je dolina po niekoľkých nešťast-
ných reorganizáciách v delení poľovných revírov
vyzverená. Stavy vysokej sú minimálne. Miesto
jedného PZ bolo ich umele vytvorené niekoľko,
pritom hranice revírov boli určené nelogicky.
Dobrý niekdajší systém starostlivosti o zver zani-
kol. Potok Štiavnica sa v poslednom období už
nezarybňuje mladými násadami. Poľovné i rybár-
ske zariadenia, ktoré boli postavené začiatkom

20. storočia a boli zniče-
né fašistami počas SNP,
sa už neobnovili (napr.
poľovnícka chata „Žuffo-
vie“ na Ľanovisku, horá-
reň Pred Bielym, Poľov-
nícky a rybársky dom
Pred Bystrou, hospodár-
ske zariadenie Mikulášo-
va izbica, atď). Jestvujú-
ce poľovnícke zariade-
nia a prístrešky poško-
dzujú a ničia vandali.

V „Svätojánskej doli-
ne“ bolo ešte v 60.-tych
rokoch 6 salašov a nie-
koľko kŕdľov jaloviny
a kráv. Dnes je dolina
pustá, bez salašov a do-
bytka. Peší turista už ne-
počuje ovčie zvončeky
a klepáče jaloviny, nemá
si kde ani sadnúť, prí-
padne sa skryť pred daž-
ďom, mimo maličkej
útulne v doline Štiavnice
pod Ďumbierom. Bývalé
koliby, útulne, prístrešky
a lavičky už dávno zničil
človek a čas. Nové zaria-
denia sa nebudujú a do-
lina, keďže sa v nej ne-
pasie dobytok, sa nekosí,
zarastá vysokou trávou,
burinou a bodliakmi.

Málo sa upravujú
studničky, prestali sa
značkovať a upravovať
turistické chodníky a
jednotlivé trasy sú vy-

myté a skoro neschodné od prudkých dažďov.
V Jánskej doline nastala nerovnováha medzi poňa-
tím ochrany prírody a pôsobením užívateľov lesa.
Na základe toho nie je ani účinná kontrolná čin-
nosť. No a „dlhoprstí“ túto situáciu zneužívajú.

Rozmáha sa pytliactvo, lesné požiare, ba
dokonca pre mnohých je pohodlnejšie – než si
zaplatiť kontajner – odviesť smeti a rôzny odpad
autom do lesa a na príhodnom mieste ho vyhodiť.

A tak, voľakedy sláv-
na „Svätojánska dolina“
(kedysi známy turistic-
ký pojem) s cieľom
na Štefánikovej chate
pod Ďumbierom, strá-
ca svoju krásu i turistic-
ké hodnoty.

Hoci dnes hlásame,
ako možno zdvihnúť
ekonomiku pomocou
cestovného ruchu, ak
chceme robiť vidiecku
turistiku, no spôsob po-
zná len veľmi málo ľu-
dí. Nepoznáme základ-
nú abecedu CR, nepo-
známe Národný pro-
gram vlády pre cestov-
ný ruch.

Teda ako ďalej v tejto oblasti ľudskej činosti?
Nutne potrebujeme reálne zákony ochrany i čin-
nosti v prírodnom priestore. NAPANT by mal vyvi-
núť maximálnu, účinnú osvetu medzi obyvateľ-
stvom svojho pôsobenia. Osvetovú prácu robiť
tak, ako to začali robiť na Lesníckej škole
v Liptovskom Hrádku (najmä nadstavbové štú-
dium) a nezisková organizácia A-projekt (tiež
z Lipt. Hrádku) a tu navrhujem vytvoriť i teoretické
centrum prípravy školiteľov a osvetárov pre túto
oblasť. V Liptovskom Hrádku je už vybudované aj
dobré informačné centrum NAPANTu.

Treba vytvoriť účinný, jednotný kontrolný
a ochranný systém, no nielen blokové postihy, ale
v závažnejších prípadoch aj súdne riešenia.

Po vzore A-projetku vytvoriť i v Jánskej doline
systém náučných chodníkov a mimoriadne zaují-
mavé miesta označiť informatívnou tabuľou.

V obci Liptovský Ján vytvoriť živé informačné
centrum (s pobočkami v turisticko-rekreačných za-
riadeniach) a tu pravdivo informovať návštevníkov
o dávnej histórii i súčastnosti.

Na rekreačných a liečebných zariadeniach
vhodným spôsobom uskutočňovať osvetovú prá-
cu medzi hosťami napr. i pravidelnými prednáška-
mi odborníkov a pamätníkov o Liptovskom Jáne
a „Svätojánskej doline“.

Aby sa zabezpečil kontrolovaný vstup do doli-
ny, treba vytvoriť odstavné parkovisko (napr.
pod Marušovou) a vyberaním parkovného i so
strážcom (podobne ako to majú organizované
v Žiarskej doline).

Z lesnej chatky pred Stanišovou možno vytvo-
riť malý bufet s najnutnejším občerstvením. Iste by
to bola pre rekreantov i domácich obyvateľov
vďačná oddychová trasa ku krištálovo čistej
„Nadinej studničke“.

Čo však pokladám za najnutnejšie a najdôleži-
tejšie – zbytočne nečakajme, začnime upravovať
a zveľaďovať sami, obec, jej okolie, vykášajme za-

burinené priestory propri cestách (tak ako kedysi).
Financie sú síce dôležité, ale nič nejde bez snahy
a nadšenia pre vec.

Nech nám i v tomto slúži ako príklad čistota prí-
rodného prostredia a obcí v blízkych alpských ob-
lastiach, ktorú tak obdivujeme, keď sme u nich. Čo
nám však bráni v tom, aby podobne obdivovali
i druhí nás?

Dr. Ján Hlavienka

NÁZORY
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Známe „Okno“ – 27 m vysoké a 13 m ‰iroké Foto: A. Benko, ml.

Takéto stádo dnes uÏ nestretneme Foto: A. Benko, ml.
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DO VA·EJ KNIÎNICE

Pamätáte si e‰te otrasné televízne zábery ukazu-
júce ako afganskí fundamentalistickí Talibanci niãia
v Bamijáne najmodernej‰ou vojenskou technikou
najvy‰‰ie sochy stojaceho Budhu na svete? 500 aÏ
800-roãné sochy boli súce na zápis do Zoznamu
svetového kultúrneho dediãstva UNESCO. Vandal-
skému obrazoborectvu nezabránili ani protesty sve-
tovej verejnosti, pretoÏe, podºa Ministerstva cnosti
Afganistanu, i‰lo o vnútornú záleÏitosÈ krajiny.

Raz je darmo. Proti „rozvoju v mene pokroku“ sa
ÈaÏko bojuje. KaÏdá spoloãnosÈ má svoje hodnotové
normy. Tie rozhodujú o tom ão z kultúrnohistorické-
ho dediãstva, ktoré jej vytvorili ruky a um predkov,
a koºko z prírodného dediãstva, ktoré vytvorila Príro-
da na jej území, na celej na‰ej Zemi, bude zachované.

O tom v‰etkom je reã v jedineãnej knihe Chrisa
MASERA Pfiemûnûn˘ les. Potvrdzuje to v nej pouÏi-
t˘ citát od W. C. Lowdermilka: V celkom reálnom
zmysle... zem... nesie záznam toho, ão na Àu ºudia
pí‰u. V ‰ir‰om zmysle zapisujú svoje skutky na zem
celé národy a civilizácie.

Je to kniha do t˘chto ãias, do doby hºadania v˘-
chodísk zo súãasnej krízy civilizácie. Chris MASER to
vysvetºuje takto: V ãín‰tine sa slovo „kríza“ zapisuje
dvoma znakmi: „nebezpeãenstvo“ a „príleÏitosÈ“. In˘-
mi synonymami pre krízu sú kriÏovatka, rázcestie.
V kaÏdej kríze máme dve moÏnosti voºby – kon-
‰truktívnu a de‰truktívnu... Neodsudzuje, keì chá-
pavo dodáva: To, Ïe máme sklon vyh˘baÈ sa zme-
nám a ºpieÈ na svojom pohodlí, nás nepripravuje
o moÏnosÈ kon‰truktívnej voºby, znamená to len, Ïe
sme sa rozhodli hájiÈ svoje obmedzenia namiesto roz-
víjania svojich moÏností. ªpenie na starej paradigme
neznamená chybu, ãi zlyhanie, znamená len ones-
korenie za zmenami. Varuje nás v‰ak takto: Ak ujde-
me na inú planétu a nezmeníme na‰e myslenie – prí-
ãinu celosvetového zneãisÈovania – jedin˘m ãinite-
ºom, ktor˘ bude ovplyvÀovaÈ na‰e preÏitie, bude opäÈ
ãas. Kamkoºvek ideme, berieme si seba so sebou.

V knihe sa teda hovorí o nás, o ºuìoch, o na‰om
hodnotovom systéme, rozhodovaní a zodpoved-
nosti: ªudia sa ãasto vzájomne obviÀujú, ale o tom,
akí sme, nerozhodujú na‰e súdy o druh˘ch, ale od-
vaha prijaÈ zodpovednosÈ za vlastné ãiny. Hovorí sa
v nej o ºudskej dôstojnosti: V˘roba tovaru je hra ãí-
siel, zatiaºão ºudskú dôstojnosÈ, zaloÏenú na du-
chovnosti, intuícii, tvorivosti, snoch a skúsenostiach,
nemoÏno ãíslami vyjadriÈ.

Skúsen˘ americk˘ lesník Chris MASER nám v ‰ty-
roch ãastiach 350 stranovej knihy odovzdáva múd-
rosti odpozorované z Prírody a ponúka (nevnucuje!)
my‰lienky a názory, ktoré pozbieral v lesnom hospo-
dárení a v lesníckom v˘skume, i z histórie lesov na

troch kontinentoch: od Ameriky (rodn˘ Oregon
v USA), cez Európu (Nemecko, Stredozemie aÏ v˘-
chodné Slovensko), sibírske Rusko aÏ po Nepál.
V‰ade tam sa rozprestierajú zbytky pôvodn˘ch lesov
– spoloãné svetové prírodné dediãstvo ºudstva.

In‰piratívnym záÏitkom pre ãitateºa je uÏ len pre-
ãítaÈ si názvy jednotliv˘ch kapitol. V nadpisoch kapi-
tol prvej ãasti, nazvanej Ak˘ les vytvára príroda a ak˘
ho robíme my, pí‰e o tom, Ïe Príroda vytvorila les
ako nepredvídateºn˘ experiment, les dlhodob˘ch
trendov, vyznaãujúci sa rozmanitosÈou, v ktorom sú
v‰etky ãasti neutrálne, les, ako bezãasové kontinuum
druhov, les v krajine doÏívajúci sa 500–1200 rokov,
ktor˘ dokáÏe sám seba uzdravovaÈ.

Porovnávaním fungovania trval˘ch prastar˘ch le-
sov a súãasnej lesníckej praxe chce Ch. MASER uká-
zaÈ, Ïe najprv musíme maÈ trvalé lesy a aÏ potom bu-
deme môcÈ maÈ trval˘ prísun lesn˘ch produktov. Tak
chce splniÈ jeden zo ‰tyroch dôvodov, pre ktoré na-
písal svoju knihu: navrhnúÈ novú paradigmu pre les-
níctvo. V tejto paradigme povaÏuje les za Ïijúcu by-
tosÈ, s ktorou môÏeme spolupracovaÈ.

Je zanieten˘m a erudovan˘m zástancom starého
lesa, ako najstabilnej‰ieho sukcesného ‰tádia v kon-
tinue lesného cyklu, ktorého ekologická stabilita zre-
teºne súvisí s jeho biodiverzitou. ·truktúra star˘ch le-
sov (Boh nám dal tieto lesy len raz a Vyhynutie je na-
vÏdy) sa vyznaãuje veºk˘mi stojacimi star˘mi stroma-
mi – Ïiv˘mi a suchármi, veºk˘mi stromami leÏiacimi
tak na zemi ako aj v potokoch. Ak z mladého poras-
tu s krátkou rubnou dobou, ktor˘ nahradil pôvodn˘
star˘ les, odstránime stojace sucháre, zmizne 10 %
voºne Ïijúcich druhov (nepoãítajúc do toho vtáky),
ak z neho odstránime stojace i leÏiace sucháre,
ubudne 29 % voºne Ïijúcich druhov. Intenzívne les-
né hospodárstvo (predkolumbovské boriny severnej
Arizony mali na hektári 57 stromov, dnes ich tam
rastie 2100/ha) premieÀa komplexné, druhovo bo-
haté lesy Prírody na rovnoveké monokultúrne plan-
táÏe „vianoãn˘ch stromãekov“ vymyslené ãlovekom,
neodolné voãi kalamitám, vrátane korunov˘ch po-
Ïiarov. Nedá sa neuveriÈ MASEROVMU presvedãeniu:
Najroz‰írenej‰ím ekologick˘m problémom, pred kto-
r˘m uÏ stojíme, je nenapraviteºná strata biodiverzity.

Druhú ãasÈ nazval MASER príznaãne: Aké mysle-
nie, také hospodárenie. Zaãína ju anal˘zou najvidi-
teºnej‰ieho nástroja a produktu ºudského myslenia –
techniky – ktorá nie je vnímavá, neãiní rozhodnutia,
nemá svedomie a ktorá sa (ÈaÏobná a spracovateº-
ská technika) vyvíja r˘chlej‰ie neÏ na‰e vedecké po-
znanie lesného ekosystému. Pripomína nám v˘sled-
ky myslenia a hospodárenia zameraného na krátko-
dob˘ ekonomick˘ prospech, ktoré privatizuje zisky
a zospoloãen‰Èuje náklady a ktor˘ bol hlavnou opo-
rou ºudskej spoloãnosti po tisíce rokov: odlesnenie
Mezopotámie, Stredomoria, Blízkeho a Stredného
V˘chodu a následné zaniknutie kedysi tam kvitnú-
cich civilizácií, ako aj súãasné hynutie lesov v Západ-
nej a Strednej Európe, USA a Nepále.

Kapitolu O automobiloch a lesoch – kde z porov-
nania moÏnosti opraviÈ auto, ºudské telo a les mu vy-
chádza v˘rok: PretoÏe nemôÏeme opraviÈ les, cena
za jeho zniãenie je v súãasnej dobe nevyãísliteºná –
konãí kon‰tatovaním: Je ºah‰ie vyslaÈ ãloveka na
Mesiac ako obhospodarovaÈ jeden hektár lesa. V ka-
pitole nazvanej O genetike a úãtoch vo ‰vajãiarskej
banke nájdeme citát od E. Hoyta: „Vo voºnej príro-
de [v pôvodn˘ch lesoch] je uloÏen˘ genetick˘ ban-
kov˘ úãet, z ktorého sme po generácie ãerpali; teraz
sa pokú‰ame zistiÈ, ão zostalo“. Berúc do úvahy hro-
ziacu globálnu klimatickú zmenu sa prihovára za ob-
hospodarovanie (nie dne‰né hospodárske plytvanie)

ão najväã‰ieho mnoÏstva lesov v ich geneticky
pôvodnej podobe a vytvorenie ekologicky adekvát-
nej siete neobhospodarovan˘ch úsekov pôvod-
n˘ch lesov. Len takéto lesy [to je tá na‰a Zóna A
v SRNAPe, alebo územia siete biosférick˘ch rezervácií
Programu MaB] môÏu slúÏiÈ ako katalógy súãiastok
a údrÏbárske príruãky tejto ìal‰ej Ïivej bytosti na Zemi.

Hlavná príãina skutoãnosti, Ïe zaobchádzame
s lesmi ako s tovarom, väzí v tom, Ïe na‰e myslenie
sa stalo lineárnym a racionálnym – zatiaº ão Les je
cyklick˘..., ão je názov ìal‰ej kapitoly. MASER sa
v nej zam˘‰ºa nad trvalo udrÏateºn˘m v˘nosom z le-
sov aj nad súãasn˘m plánovaním vyuÏívania lesn˘ch
pôd, pri ktorom ignorujeme údaje o moÏn˘ch eko-
logick˘ch následkoch a váÏne znepokojujúce neisto-
ty pri na‰om rozhodovaní o hospodárení s obnovi-
teºn˘mi zdrojmi. To platí pre v‰etky rozhodovania
(o vyuÏívaní pôdy), kde ná‰mu vedeckému pozna-
niu a ná‰mu duchovnému vzhºadu nadraìujeme
ekonomiku a techniku [viì §14, ods.1 Zákona NR SR
ã. 287/94 o ochrane prírody a krajiny]. Jediné, ão
sme povinní ponúknuÈ budúcim generáciám, je
moÏnosÈ voºby, moÏnosÈ rozhodovania.

Dozvieme sa z nej, Ïe Îivá bytosÈ, ktorá oãividne
neprispieva k chodu ekonomiky, je povaÏovaná za
bezcennú..., ão je základn˘ princíp monokultúrne-
ho hospodárenia, ktoré sa uãí na lesníckych ‰kolách
a uskutoãÀuje v praxi. Ekológovia v‰ak ukazujú, Ïe
rovnakou mierou, akou sú ohrozené „bezcenné“ Ïi-
voãí‰ne a rastlinné druhy, je ohrozená aj ºudská spo-
loãnosÈ.

V tretej ãasti s názvom Preão sa bojíme zmeny?
dostane ãitateº prekrásne citlivé vysvetlenie psycho-
logického a in‰titucionálneho pozadia sporu medzi
lesníkmi a ochranármi. Sporu, v ktorom niekedy moÏ-
no citovaÈ Emersona: „Tvoj hlas buráca tak nahlas,
Ïe nepoãujem, ão hovorí‰“ a pre ktorého následky
uÏ poznamenal Gándhí: „Oko za oko len urobí cel˘
svet slep˘m“. Na okraj podielu zodpovednosti a od-
vahy prejaviÈ odborné názory MASER pí‰e: Vyslovo-
vanie pochybnosti o príkazoch, ktoré v lesnom prie-
mysle a lesníckych in‰titúciách dostávame, je ãasto
osobne riskantné (za predpokladu, Ïe sa chceme
udrÏaÈ v zamestnaní), av‰ak ekologicky a spoloãen-
sky zodpovedné.

Korytnaãka je schopná pohybovaÈ sa dopredu,
len ak vystrãí hlavu z panciera. Slobodn˘ je totiÏ len
ten, kto dokáÏe riskovaÈ. Touto my‰lienkou MASER
nadväzuje na ‰tvrtú ãasÈ s názvom Sme slobodní ako
na‰a predstavivosÈ. P˘ta sa v nej: Ako sa stalo, Ïe
v otázkach lesa má hlasovacie právo len drevársky
priemysel? hoci: Cel˘ svet je podstatnou mierou zá-
visl˘ na priemyseln˘ch odvetviach, ktoré by nemoh-
li existovaÈ bez zdrav˘ch lesov. MASER pokraãuje
v hºadaní novej paradigmy pre lesníctvo takto: Potre-
bujeme vyvinúÈ lesníctvo, ktoré bude zdôrazÀovaÈ
ekológiu lesa, a nie vyÈaÏené objemy dreva. Likvidá-
cia star˘ch lesov nie je lesníctvom, je len márnotrat-
n˘m spotrebúvaním zvereného dediãstva. Lesníc-
tvom nie je ani pestovanie rovnovek˘ch monokul-
túr. Jedin˘m ozajstn˘m lesníctvom je obnovené les-
níctvo. O lesníctvo pôjde vtedy, keì zaãneme les vi-
dieÈ a rozumieÈ mu, aÏ keì zaãneme obnovovaÈ je-
ho zdravie a celistvosÈ, t. j. aÏ keì budeme praktizo-
vaÈ obnovné lesníctvo, ktoré kombinuje cyklick˘ a li-
neárny spôsob myslenia, usiluje o napodobÀovanie
prírodného diania v krajine, lesníctvo ako vedomú
evolúciu. MASER kladie ·esÈ otázok pre dlhodobé
preÏitie ºudstva, pretoÏe: dobrá otázka je most, kto-
r˘ spája generácie. Jedn˘m z dôvodov, preão je dl-
hodobo zamerané myslenie (napr. obnovené les-
níctvo) znaãne neºahké, je krátkosÈ ná‰ho Ïivota.

MOÎNO POTREBUJETE PRÁVE TÚTO KNIHU
(Chris Maser: Pfiemûnûn˘ les, Vyd. ABIES Tulãík, 1999 – recenzia)
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Z iniciatívy Medzinárodnej organizácie na
ochranu mokradí Wetlands International, kto-
rá pripravila na obdobie rokov 1999–2001 pro-
jekt „Ochrana a manaÏment ra‰elinísk v stred-
nej Európe“, zorganizovalo DAPHNE – In‰titút
pre aplikovanú ekológiu v spolupráci s Cen-
trom ochrany prírody SAÎP a Slovensk˘m Ram-
sarsk˘m v˘borom odborn˘ seminár „Ochrana
biodiverzity ra‰elinísk na Slovensku“. Hlav-

n˘m cieºom seminára bolo získaÈ prehºad o v˘-
skyte, súãasnom stave a poznaní ra‰elinísk
z hºadiska ich biodiverzity, funkãnosti a och-
rany. Príspevky, ktoré odzneli na tomto semi-
nári tvoria základ tejto monografie.

V‰eobecná ãasÈ pojednáva o súãasnom v˘-
skyte ra‰elinísk na Slovensku, poukazuje na
faktory ohrozenia (odvodÀovanie, ÈaÏba ra‰e-
liny, eutrofizácia a sukcesné zmeny), potrebu
pravidelného monitoringu a na obnovu funk-
ãnosti ra‰elinísk. Struãne informuje o ekológii
a fytocenologickej klasifikácii slatín, prechod-
n˘ch ra‰elinísk a vrchovísk. Táto ãasÈ je vhod-
ne doplnená v˘sledkami v˘skumu reproduk-
ãnej a populaãnej dynamiky ohrozen˘ch dru-
hov vrchovísk Empetrum nigrum, Andromeda
polifolia, Ledum palustre, Vaccinium uligino-
sum, Oxycoccus palustris, O. microcarpus,
ako aj morfologick˘mi a ekologick˘mi charak-
teristikami 32 zástupcov rodu Sphagnum na
Slovensku. Z hºadiska metodick˘ch prístupov
k monitoringu ra‰elinísk je v˘znamn˘ príspe-
vok merania a stanovenia fyzikálno-chemic-
k˘ch vlastností vody (pH, konduktivita, redox
potenciál) prenosn˘mi prístrojmi.

ËaÏiskom publikácie je ‰peciálna ãasÈ, ktorá
prezentuje súãasné poznatky o stave flóry
a vegetácie v jednotliv˘ch územiach NP Malá
Fatra, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Pieniny,
Slovensk˘ raj, Muránska planina, Poloniny,

CHKO Malé Karpaty, Biele Karpaty, StráÏov-
ské vrchy, Kysuce, Horná Orava, Veºká Fatra
a Turãianska kotlina, V˘chodné Karpaty,
Poºana, ·tiavnické vrchy, Záhorie, oblasÈ
Hnilecké vrchy, a Regionálnych strediskách
OPaK Bratislava, Banská Bystrica, Pre‰ov,
Liptovsk˘ Mikulá‰ (severné územie Sloven-
ska).

V závereãnej ãasti je pripojen˘ základn˘ ter-
minologick˘ slovník (Ïiaº iba v ãeskom jazy-
ku), s ekvivalentn˘mi pojmami v angliãtine
a nemãine. Podstatnú ãasÈ tvorí v˘pis z data-
bázy ra‰elinísk Slovenska v tabuºkovej forme
(názov územia, geografická plocha, rozloha,
vegetaãn˘ typ, hydrologické pomery, sekun-
dárne zásahy, vyuÏívanie, návrh opatrení na
ochranu), ktorá má veºk˘ v˘znam pre ìal‰iu
etapu podrobnej‰ieho a komplexnej‰ieho v˘-
skumu ra‰elinísk.

Monografia „Ra‰eliniská Slovenska“ je pre
pracovníkov ochrany prírody a in˘ch odbor-
n˘ch organizácií mimoriadne hodnotná. Veì
od vydania práce autorov Rauãina, Janota:
„Ra‰eliniská na Slovensku, ich vyuÏitie a och-
rana“ (âs. ochrana prírody, 1: 17–53), uplynu-
lo takmer 40 rokov, v priebehu ktor˘ch do‰lo
k v˘razn˘m zmenám v hydrologickom reÏime
celej krajiny a preto biotopy ra‰elinísk v sú-
ãasnosti patria k veºmi ohrozen˘m.

RNDr. Izabela HÁBEROVÁ, Cs.

Stanová V. (ed.), 2000: RAŠELINISKÁ SLOVENSKA
Vydal: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR

V máji tohto roku vy‰lo prvé ãíslo spra-
vodaja Asociácie stráÏcov chránen˘ch
území Slovenska – SLOVENSK¯ RANGER,
ktor˘ priná‰a správy z diania slovensk˘ch
stráÏcov – rangerov zdruÏen˘ch v obãian-
skom zdruÏení Asociácie stráÏcov chráne-
n˘ch území Slovenska. Spravodaj infor-
muje o X. stretnutí stráÏcov na Poºane
a rangerskej sluÏbe v Rumunsku. Slo-
venská rangerka, ktorá zastupovala Slo-
vákov na 3. Svetovom kongrese rangerov
v Juhoafrickej republike informuje o stret-
nutí v Krugerovom národnom parku a pri-
ná‰a v˘sledky z ankety – prieskumu
o stráÏnej sluÏbe v rôznych CHÚ sveta.
V ãísle je uveden˘ adresár ãlenov
ASCHUSu a úplné znenie dohody uzatvo-
renej na 100 rokov medzi Asociáciou stráÏ-

cov chránen˘ch území Slovenska a Aso-
ciaci stráÏcu pfiírody chránen˘ch území
âeské republiky. Na záver poznatky z pr-
vej stáÏe slovenského stráÏcu v Krko-
no‰skom národnom parku.

Spravodaj bude vychádzat dvakrát roãne
v dobe medzi jarn˘m a jesenn˘m stretnu-
tím stráÏcov, aby boli aj v medziobdobí in-
formovaní o dianí v ASCHUSe.

DistribuovaÈ sa bude v dvoch formách –
tlaãenej a elektronickej.

Adresa redakcie a ASCHUSu:
Spi‰ská Nová Ves
Letná 53
tel.: 053/441 02 76
fax: 053/442 20 26

–jb–

Nový spravodaj: SLOVENSKÝ RANGER

Bohato fotografiami, schémami a grafmi ilustro-
vanú a citátmi popretkávanú knihu obohacuje 26
strán kompletn˘ch literárnych odkazov a 5 dodat-
kov. Okrem prvého dodatku, v ktorého ãesko-latin-
skému slovníku ch˘ba slovensk˘ stæpec názvov z an-
glosaskej oblasti, sú v‰etky ostatné písané ºahkou,
esejistickou formou, ako napokon celá publikácia.

Poznámky v Dodatku 2 roz‰irujú v knihe odov-
zdávané poznatky z histórie hospodárenia v lesoch
a ich vplyvu na zánik starovek˘ch civilizácií a k vo-
dohospodárskym súvislostiam lesného hospodár-
stva.

V Dodatku 3 nazvanom: MinulosÈ, súãasnosÈ
a budúcnosÈ lesníctva nájdeme, okrem v˘roku: Les-
nícke vysoké ‰koly, ktoré sú ãasto podporované les-
níckym priemyslom, ochudobÀujú ‰tudentov o ich
zmysel pre krásu lesa aj anal˘zu 5 príãin ÈaÏkostí
v lesníckom povolaní a definície Lesníkov vãeraj‰ka

(ktorí boli vychovávaní ako pomocníci drevárskeho
priemyslu) a Lesníka 21. storoãia, ktor˘ musí byÈ
mostom medzi ekológiou lesa a potrebami a hod-
notami spoloãnosti a pre ktorého ‰túdium navrhuje
Ch. MASER náplÀ.

V Dodatkoch 4 a 5 sú jeho skúsenosti z náv‰tevy
v˘chodného Slovenska v roku 1992, ktoré zhrnul do
pokorou diktovaného odkazu, ako by postupoval pri
tvorbe lesného hospodárskeho plánu „keby bol vrch-
n˘m lesníkom na âergove“.

Na‰e lesy môÏu byÈ vylieãené len pokorou, lás-
kou, porozumením a trpezlivosÈou. Tieto atribúty
viedli ruku Chrisa MASERA pri písaní Pfiemûnûného
lesa (preklad do ãe‰tiny z anglického originálu: The
Redesigned Forest – Jifií Holu‰a), v ktorom skæbil filo-
zofiu s ekológiou a ekonómiou do uãebnice na lieã-
bu talibanskej intolerancie voãi trvalej udrÏateºnosti
evolúcie, Îivota a napokon aj budúcnosti ºudstva.

Táto kniha od Chrisa MASERA, podºa mÀa do-
siaº najlep‰ia kniha z vydavateºskej dielne LOZ VLK
v Tulãíku (cena viazaného v˘tlaãku cca 130,– Sk),
je najkraj‰ím darãekom, a to nielen lesníkom, k 160.
v˘roãiu narodenia slovenského lesníckeho génia
Jozefa Dekréta Matejovie. Ten by zaiste ocenil aj
v knihe pouÏité v˘roky ìal‰ieho skvelého americké-
ho lesníka, Aldo Leopolda: „Obávam sa, Ïe tá naj-
lep‰ia definícia ochrancu prírody nie je napísaná
perom, ale sekerou. Ochranca prírody je ãlovek, kto-
r˘ si s pokorou uvedomuje, Ïe sa kaÏd˘m svojim
úderom podpisuje na tvár svojej zeme“.

PretoÏe: NevidieÈ pre drevnú hmotu les je ne-
bezpeãné...

Du‰an BEVILAQUA,
Správa NP Slovensk˘ raj
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Mesiac jún je známy nielen ako mesiac poºovníctva, ale aj ochra-
ny prírody. Na zaãiatku júna slávi sa DeÀ Ïivotného prostredia, ão
vhodne zapadá do tohto roãného obdobia. V na‰ich podmienkach
mesiac jún je vrcholn˘m jarn˘m mesiacom kedy, uÏ Ïivot v prírode
naplno pulzuje. U mnoh˘ch rastlín sú uÏ nové plody, ako vzácna po-
trava pre zvieratá, ktoré rôznym spôsobom semená z t˘ch plodov roz-
ná‰ajú a tak prispievajú k roz‰irovaniu rastlín. U Ïivoãíchov objavujú
sa tohtoroãné mláìatá, ktoré napodobÀovaním a skúsenosÈou uãia
sa pravidlám Ïivota. V na‰ej slovenskej prírode e‰te poãuÈ, hoci
skromne, spev vtákov, hmyzu a vidieÈ zvieratá, ktoré e‰te Ïijú v na-
‰ich biotopoch.

Dnes ochrana prírody stáva sa aktuálnou záleÏitosÈou, lebo v po-
sledn˘ch desaÈroãiach ãlovek si uvedomil, Ïe Ïivot na planéte Zem je
ohrozen˘. Zodpovední pracovníci v oblasti ekológie, environmentalis-
tiky a Ïivotného prostredia vedia, koºko druhov rastlín a Ïivoãíchov je
ohrozen˘ch vyhynutím, koºko sa uÏ stratilo z povrchu Zeme a ako po-
kraãuje globálne zamorenie ‰kodlivinami zemskej atmosféry, pôdy
a morí. O tom sa dnes konajú medzinárodné konferencie a podpisujú
sa medzinárodné konvencie.

Katolícka cirkev spolu s in˘mi kresÈansk˘mi cirkvami cíti tieÏ po-
vinnosÈ vyjadriÈ sa k problémom ochrany prírody, veì ide o Zem,
BoÏie stvorenstvo, ktoré Boh zveril do správy ãlovekovi. Zo strany
Katolíckej cirkvi zástupcovia Rady biskupsk˘ch konferencií Európy
(CCEE) schádzajú sa kaÏd˘ rok, aby zaujali postoj ku naliehav˘m
otázkam v tejto oblasti. V tomto roku taká konferencia bola na
Slovensku v Badíne pri Banskej Bystrici. Prvá konferencia CCEE bo-
la v Slovinsku v Celje v máji 1999 a bola zameraná na tému:
„Teologicko-etické základy pre ekologickú angaÏovanosÈ Cirkvi“.
Druhá konferencia CCEE bola v máji 2000 v Nemecku, v Bad Honnef
na tému: „·piritualita stvorenia a politika Ïivotného prostredia“. Tretia
konferencia CCEE bola 17.–20. mája 2001 na Slovensku, v KÀaz-
skom seminári v Badíne pri Banskej Bystrici. Jej téma bola:
„KresÈansk˘ Ïivotn˘ ‰t˘l a trvalo udrÏateºn˘ rozvoj“. Prítomn˘ch bolo
okolo 60 delegátov z 20 krajín Európy. Na Slovensku Konferencia
biskupov Slovenska (KBS) tieÏ zriadila Environmentálnu subkomisiu,
ktorá má desaÈ ãlenov a jej predsedom je Mons. Dr. Ján Hirka, pre-
‰ovsk˘ diecézny biskup. Konferencia biskupov Slovenska vydala aj
pastiersky list zameran˘ na vzÈah viery a ekológie, ktor˘ sa ãítal v ko-
stoloch 16. apríla 2001. V pastierskom liste otcovia biskupi poukáza-
li na zodpovednosÈ ãloveka za stvorenstvo a tieÏ osobitosÈ fenoménu
Ïivota v na‰ej slneãnej sústave. Zdôraznili, Ïe vzÈah ãloveka k príro-
de je problém morálny, ktor˘ vyÏaduje v˘chovu svedomia.

Podobne konferencia v Badíne zdôraznila zodpovednosÈ za stvo-
renstvo v rámci trvalo udrÏateºného rozvoja. âlovek vìaka svojmu
duchovnému potenciálu nemôÏe ustrnúÈ na jednom stupni civilizácie
a kultúry, ale musí stále napredovaÈ. Populaãn˘ rast obyvateºstva
a civilizaãné napredovanie ãloveka zároveÀ ohrozuje prírodu a Ïivot
v nej. Trvalo udrÏateºn˘ rozvoj je moÏné rie‰enie tejto problematiky.

Uãí nás tomu sama príroda. V prírode jestvuje symbióza – vzÈah
dvoch Ïiv˘ch organizmov, priãom zo vzÈahu majú osoh obaja zúãast-
není. âlovek môÏe uskutoãniÈ tento princíp symbiózy vo vzÈahu ku
prírode. Voãi prírode sa môÏe tak správaÈ, Ïe z toho vzÈahu majú
osoh obaja zúãastnení – ãlovek aj príroda. Tam, kde tak˘to princíp
uskutoãniÈ nie je moÏné, mal by sa uplatniÈ aspoÀ princíp probiózy –
vzÈah, keì jeden zúãastnen˘ má osoh a druh˘ nemá ‰kodu. Teda
ãlovek by mal zo vzÈahu k prírode osoh a príroda by nemala ‰kodu.
Vo vzÈahu ãloveka k prírode zásadne by sa nemal uplatniÈ princíp
anabiózy – ãlovek by mal osoh a príroda by mala ‰kodu. Tak˘to vzÈah
zaisÈuje ºudom momentálnu prosperitu, ale pripravuje neodvratn˘
krach v budúcnosti.

Konferencia v Badíne zdôraznila zodpovednosÈ ãloveka za stvo-
renstvo. KresÈansk˘ Ïivotn˘ ‰t˘l ku tomu môÏe prispieÈ. V závereã-
nom dokumente 3. konferencie CCEE sa hovorí: „V‰etci kresÈania by
mali odovzdávaÈ svedectvo viery v stvorenie dôsledn˘m zachováva-
ním ekologického a energetického úsporného Ïivotného ‰t˘lu“. To vy-
Ïaduje zriekaÈ sa konzumn˘ch praktík, konzumného spôsobu Ïivota
a spoznávaÈ, ão ponúka ãloveku sama príroda. Îivotn˘ ‰t˘l ãloveka
by mal re‰pektovaÈ ekologické vzÈahy v prírode. Konferencia v Ba-

díne zdôraznila: „Zmena Ïivotn˘ch ‰t˘lov sa na ‰irokej základni po-
darí len vtedy, keì bude preniknutá vnútornou radosÈou zo stvoren-
stva. Ide o re‰pektovanie stvorenstva v celej mnohorakosti, ako zá-
kladni pre lep‰iu kvalitu Ïivota“. Konferencia odporúãala zaviesÈ v li-
turgii slávenie dÀa stvorenia. Naozaj biodiverzita je dnes e‰te na‰im
veºk˘m bohatstvom, ktoré nevieme ani ohodnotiÈ. MoÏno v budúc-
nosti, ak bude vyspelej‰ia veda, teraj‰í genofond môÏe byÈ základom
pre vytvorenie génov˘mi manipuláciami nov˘ch vysokoúÏitkov˘ch
a vysokovyspel˘ch rastlín a Ïivoãíchov. Pravda pokiaº ãlovek poznat-
ky vedy nezneuÏije.

Z hºadiska kresÈanskej viery kaÏdé stvorenie má byÈ povaÏované
za vnútorne dobré – „A boh videl, Ïe je to dobré“ (Gen 1,25), ãítame
v Genezis. TaktieÏ z hºadiska kresÈanskej viery materiálny svet nie je
hoden˘ do prázdna, ale Boh sa oÀ stará a má s ním svoj plán. Naz˘va
sa to eschatologick˘ plán, keì celé stvorenstvo v Kristovi bude maÈ
úãasÈ na „slobode a sláve dietok boÏích“ (Rim 8,21). Preto sa v zá-
vereãnom dokumente 3. Konferencie CCEE v Badíne hovorí:
„Nedeºa, ako ãas spätného zamyslenia sa nad Stvoriteºom a Vy-
kupiteºom získava úplne podstatn˘ v˘znam pre Ïivotn˘ ‰t˘l trvalo
udrÏateºného rozvoja v rytme stvorenia, ktor˘ preru‰uje prácu dobou
odpoãinku a radosÈou za stvorenstvo, ãím podstatne prispieva k za-
meraniu kresÈanského Ïivotného ‰t˘lu na eschatologickú dimenziu
nového ãloveka a nového stvorenstva.“ Inak povedané, my kresÈania
máme pochopiÈ, Ïe materiálny svet so stvorenstvom, ktoré nás ob-
klopuje, nájdeme raz ako nové nebo a novú zem. To je z hºadiska
kresÈanskej viery dôvod, preão na‰e správanie sa ku prírode je mo-
rálny problém, ktor˘ nás zaväzuje. KresÈanská viera nás tieÏ uãí, Ïe

ãlovek bol postaven˘ uprostred stvorenstva ako jeho správca. Preto
sú nespoãetné iniciatívy Cirkvi v ekologickej problematike. Konferen-
cia CCEE v Badíne o tom hovorí: „Jestvujú podnety na rie‰enie hlbo-
kej krízy poºnohospodárstva aj na úrovni komisie biskupsk˘ch konfe-
rencií ãlenov európskej únie. Zástupcovia holandskej biskupskej kon-
ferencie hovorili o rastúcom záujme o etické otázky hlavne v oblasti
bioetiky a etiky podnikania, na ktoré by mali odpovedaÈ cirkvi na zá-
klade vyuÏitia poznatkov viacer˘ch vedn˘ch odborov... „Na ústredn˘
v˘znam pre cielenú angaÏovanosÈ poukazujú komisie..., ako aj ini-
ciatívy v ekologickom vzdelávaní v ‰kolách a v pastorácii.“

Z niekoºk˘ch uveden˘ch citátov vidieÈ, Ïe Cirkev má úprimn˘ zá-
ujem povedaÈ svoje slovo k ekologickej problematike z hºadiska viery
a v˘chovou svedomia ãloveka prispieÈ ku správnym environmentál-
nym postojom ºudí, ochrane prírody a Ïivotného prostredia vôbec.

ëal‰ia konferencia CCEE bude v máji 2002 v Taliansku. Jej té-
ma je: „ZodpovednosÈ za stvorenstvo vo vzájomnom vzÈahu práce,
v˘skumu, inovácií a hospodárstva“.

Jozef KANIANSKY
ãlen Environmentálnej subkomisie pri KBS

Foto: Ing. Rybár
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INFORMÁCIE

Badín – 3. stretnutie CCEE
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(Ophrys holoserica (Burm. Fil.) Greut subsp. holoserica)

Trváca rastlina z ãeºade vstavaãovit˘ch, vysoká 10–30 (50) cm. Patrí
medzi zástupcov rodu hmyzovník (Ophrys). Tento rod s asi 150 opí-
san˘mi druhmi má centrum roz‰írenia v Stredomorí, severnej‰ie zasa-
huje iba niekoºko z nich. Z ná‰ho územia je známych 5 druhov hmy-
zovníkov, s v˘nimkou jedného sú v‰etky veºmi vzácne a kriticky ohro-
zené. Hmyzovník ãmeºovit˘ rastie v níÏinách a pahorkatinách na lú-
kach a lesostepiach, v porastoch zväzov Bromion erecti a Festucion
valesiacae. Kvitne v máji.

Hmyzovník ãmeºovit˘ prav˘ bol na na‰om území zisten˘ aÏ v polo-
vici 90-tych rokov. Patrí medzi kriticky ohrozené druhy, v súãasnosti
je u nás známy iba z dvoch neìaleko seba leÏiacich lokalít na juho-
západnom Slovensku. Navy‰e na jednej z nich vykvitne kaÏdoroãne
iba veºmi mal˘ poãet jedincov (v roku 1997 dva kusy).

Je ohrozen˘ v prvom rade sekundárnou sukcesiou – zarastaním
druhotne vzniknut˘ch lúãnych biotopov drevinami. Jedna populácia,
nachádzajúca sa v tesnej blízkosti záhradkárskej osady, je veºmi
ohrozená aj ºudskou ãinnosÈou. Druhú, nepomerne bohat‰iu lokalitu
ohrozuje ‰írenie sa agresívnej‰ích a konkurneãne silnej‰ích rastlín
a najmä agátu na opusten˘ch vinohradoch. Hmyzovník ãmeºovit˘ je
konkurenãne slab˘ druh, ktor˘ osídºuje prevaÏne plytké, skeletnaté
pôdy so slab‰ie zapojen˘m vegetaãn˘m krytom. Z hustnúceho bylin-
ného porastu sa postupne vytráca. Aj keì pretrváva moÏnosÈ, Ïe
v budúcnosti budú nájdené i ìal‰ie lokality tohoto vzácneho druhu,
ktor˘ u nás dosahuje severnú hranicu svojho roz‰írenia, na jeho udr-
Ïanie sa v na‰ej flóre bude potrebné uskutoãÀovaÈ cielené zásahy
(v˘ruby drevín, kosenie) na miestach jeho v˘skytu.

DANIEL DÍTù
Foto: autor

SSSS kkkk oooo kkkk aaaa nnnn     kkkk rrrr áááá tttt kkkk oooo nnnn oooo hhhh ˘̆̆̆
Rana lessonae (CAMERANO, 1882)

Patrí do skupiny zelen˘ch skokanov, ktoré Ïijú trvalo pri vodách.
Sfarbenie u tohoto druhu mení viacero odtieÀov zelenej aÏ po hne-
dú, s ãiernymi ‰kvrnami a Ïltozelen˘m pásikom na chrbte. Samice do-
rastajú do dæÏky 70 mm, samce sú vÏdy men‰ie (60 mm). Ako z po-
menovania tohoto druhu vypl˘va, vyznaãuje sa relatívne krátkymi zad-
n˘mi nohami. Svoju prítomnosÈ prezradí hlasom vydávan˘m pomocou
rezonátorov umiestnen˘ch v kútikoch úst. âasto sa oz˘va zborovo
„kuórr“.

Skokany krátkonohé sa vyskytujú okrem väã‰ích vodn˘ch nádrÏí
a rybníkov tieÏ v moãiaroch, na zamokren˘ch lúkach, slatinách a vr-
choviskách. Vo vode trávia cel˘ svoj Ïivot. Zimu preãkávajú v bahne
na dne vôd. Aktívne zaãínajú byÈ od marca, párenie zaãína od apríla.
Samica kladie okolo 2000 vajíãok (aÏ 4000). Îubrienky sa vyvíjajú asi
4 mesiace, priãom pohlavnú dospelosÈ dosahujú skokany krátkonohé
v treÈom roku Ïivota.

Îubrienky sa Ïivia predov‰etk˘m riasami, dospelé skokany hmyzom
a in˘mi bezstavovcami. âasto poÏierajú aj drobné rybky a obojÏivel-
níky. BeÏn˘ je kanibalizmus.

Na Slovensku je skokan krátkonoh˘ vzhºadom na pokles poãetnos-
ti a stupeÀ ohrozenia chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 99/1999 Z. z. ako
veºmi ohrozen˘ druh a jeho spoloãenská hodnota je vyãíslená sumou
5000,– Sk.

Skokany krátkonohé tvoria v˘znamn˘ medziãlánok v potravinovom
reÈazci ako predátor pre bezstavovce a ako v˘znamná potravná zloÏ-
ka pre viaceré vzácne stavovce. Hlavnou príãinou ohrozenia druhu je
likvidácia mokradí, úpravy brehov rybníkov a vodn˘ch nádrÏí.

Ochrana druhu spoãíva v ochrane biotopov. Pre preÏitie t˘chto
Ïiab je potrebné v krajine zachovaÈ sústavu od seba nie príli‰ vzdia-
len˘ch a nezneãisten˘ch vodn˘ch nádrÏí a zamokren˘ch miest.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: autor

AAAA llll kkkk aaaa nnnn aaaa     ffff aaaa rrrr bbbb iiii aaaa rrrr ssss kkkk aaaa
(Alkanna tinctoria (L.) Tausch)

Trváca rastlina s prízemnou ruÏicou listov a poliehav˘mi alebo vy-
stúpav˘mi stonkami. Patrí medzi najteplomilnej‰ích zástupcov na‰ej
flóry, ktor˘ má centrum roz‰írenia v Stredomorí. U nás dosahuje se-
vernú hranicu svojho roz‰írenia. Rastie v níÏinách na otvoren˘ch plo-
chách, na viatych pieskoch, dunách a pieskov˘ch presypoch, na v˘-
hrevn˘ch such˘ch zásadit˘ch piesoãnat˘ch pôdach. Je v˘znamn˘m
druhom zväzu Festucion vaginatae, zastúpen˘ najmä v asociácii Festu-
cetum vaginatae. Kvitne skoro na jar, v apríli aÏ máji.

Na Slovensku je v súãasnosti známy iba z dvoch blízko seba leÏia-
cich lokalít neìaleko âenkova na Podunajskej níÏine. Udávan˘ bol aj
z okolia Komárna, Hurbanova a Marcelovej. Okrem vzácneho v˘skytu
je ohrozen˘ zmenou reÏimu stanovi‰Èa a zarastaním agresívnymi druh-
mi, v prvom rade agátom. Preto je nevyhnutné sledovaÈ populáciu
druhu a eliminovaÈ prípadné ohrozenie. Do úvahy pripadá aj umelé
vysemeÀovanie plodov miestnej populácie na vhodné mikroekotopy
v rámci súãasného v˘skytu.

Rastlina obsahuje v koreni v˘razné fialovopurpurové farbivo alka-
nín, ktoré sa v minulosti pouÏívalo v niektor˘ch krajinách v kozmetike,
farbiarstve a potravinárstve. KoreÀ mal aj medicínske vyuÏitie.

DANIEL DÍTù
Foto: autor

CCCC hhhh rrrr iiii aaaa ‰‰‰‰ tttt eeee ºººº     bbbb oooo dddd kkkk oooo vvvv aaaa nnnn ˘̆̆̆
Porzana porzana (LINNAEUS, 1766)

Vták veºkosti drozda, zobák krat‰í ako hlava. Chrbát má tmavohne-
d˘, brucho svetlej‰ie s okrúhlymi bielymi ‰kvrnami. V˘razné je prieãne
pruhovanie po bokoch. Nohy zelené, podchvostové krovky nepru-
hované. Oz˘va sa veãer a v noci opakovan˘m „kvit, kvit“, alebo „huit,
huit“, ktoré znie ako ‰vihanie prútom vo vzduchu.

Typick˘m hniezdnym prostredím chria‰teºov bodkovan˘ch sú plyt-
ké moãiare, okraje rybníkov, vodn˘ch nádrÏí a melioraãn˘ch kanálov
s porastami ostríc, chrastnice, prasliãky a trstiny. Sú menej viazané na
vodu ako ostatné chria‰tele, ob˘vajú aj malé periodické a vysychajú-
ce mokrade i zamokrené lúky. Na Slovensku tento druh hniezdi vo
vhodn˘ch biotopoch nepravidelne a zriedkavo od níÏin do nadmor-
skej v˘‰ky 615 m. n. m.

Hniezdi jednotlivo od konca apríla do polovice júla. Hniezdo b˘va
umiestnené v hust˘ch porastoch vodn˘ch a moãiarn˘ch rastlín. Prie-
merná zná‰ka pozostáva zo 7–13 vajec. Vyliahnuté mláìatá sú uÏ na
druh˘ deÀ pohyblivé.

Hlavnú zloÏku potravy chria‰teºov bodkovan˘ch tvoria mäkk˘‰e,
vodn˘ hmyz a jeho larvy. Z rastlinnej potravy sú to ãasti vodn˘ch rast-
lín a ich semená.

Na Slovensku je tento vták vzhºadom na stupeÀ ohrozenia chráne-
n˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. ako veºmi ohrozen˘ druh a jeho
spoloãenská hodnota je vyãíslená sumou 20 000,– Sk. 

Hniezdiská chria‰teºov bodkovan˘ch sú ohrozené likvidáciou mok-
radí, melioráciami zamokren˘ch lúk, likvidáciou a vypaºovaním breho-
v˘ch porastov (trstina, pálka) a vyhrÀovaním brehov rybníkov, úpra-
vou brehov riek a melioraãn˘ch kanálov.

Ochrana druhu by mala byÈ zaloÏená na zabezpeãovaní úãinnej-
‰ích foriem územnej ochrany známych hniezdísk chria‰teºov bodko-
van˘ch.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: autor
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