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Príchodom nového ãloveka na nové Ministerstvo
‰kolstva a národnej osvety v Prahe – Zdenka Wirtha,
ktor˘ dostal do referátu organizovanie a riadenie pa-
miatkovej sluÏby, moÏno oficiálne zaãaÈ písaÈ dejiny
ochrany prírody v Prvej âeskoslovenskej republike. Na
základe uznesenia ministerskej rady z 20. novembra
1918 roz‰íril pôsobnosÈ ministerstva a jeho podriade-
n˘ch orgánov aj na prírodné pamiatky.

UÏ v roku 1919 boli v celom ‰táte menovaní kon-
zervátori na ochranu prírody pre jednotlivé okresy.
Súãasne sa pri Ministerstve ‰kolstva a národnej osve-
ty ako pomocn˘ orgán ustanovil tzv. Poradní sbor pa-
mátkov˘. Mal 7 ãlenov a pozostával z historikov, príro-
dovedcov a architektov. O rok neskôr zaãal svoju ãin-
nosÈ Památkov˘ úfiad v Prahe.

Na Ministerstve ‰kolstva a národnej osvety bola
v t˘ch rokoch snaha o zabezpeãenie záujmov ochrany
prírody vo v‰etk˘ch predpisoch, nariadeniach a záko-
noch. Jej uplatnenie bolo v‰ak len verbálne, pretoÏe na
niÏ‰ích stupÀoch ‰tátnej správy ochrany prírody zastú-
pená nebola. Napriek tomu sa postupne dostávala do
povedomia spoloãnosti. Ako príklad môÏeme uviesÈ
skutoãnosÈ, Ïe pre veºmi roz‰írené vyrubovanie stro-
mov na získanie stavebn˘ch pozemkov a paliva
17. decembra 1919 vyzvalo Národné zhromaÏdenie
v rezolúcii vládu, aby predloÏila návrh zákona o ochra-
ne záhrad a stromov. V tom istom roku sa zriadil lekto-
rát ochrany prírody na Karlovej univerzite v Prahe
a potom aj na âeskom vysokom uãení technickom
v Prahe, a to na fakulte poºnohospodárskeho a lesníc-
keho inÏinierstva.

V roku 1922 bol na Ministerstvo ‰kolstva a národnej
osvety povolan˘ Rudolf Maximoviã, ktor˘ sa stal prie-
kopníkom a zakladateºom ‰tátnej ochrany prírody
v âeskoslovensku. Nebola to práca malá ani ºahká, le-
bo ani vedenie ‰tátu ani politické strany nemali vtedy
záujem o ochranu prírody. Najlep‰ie o tom svedãia
opakované návrhy osnov zákona na ochranu prírody.
UÏ v roku 1922 predloÏil poslanec J. V. Stejskal návrh
zákona na ochranu prírodn˘ch pamiatok. Dot˘kal sa
prírodn˘ch zvlá‰tností, zriaìovania rezervácií, ochrany
krajinného rázu a pod. Îiaº táto osnova (ako napokon
aj ìal‰ie) sa dostala iba do kultúrneho v˘boru
Národného zhromaÏdenia. V tom istom roku poÏiada-
lo Ministerstvo ‰kolstva a národnej osvety lektora

ochrany prírody na Karlovej univerzite J. S. Procházku,
aby vypracoval novú osnovu zákona na ochranu pa-
miatok. J. S. Procházka s J. Emlerom tento návrh pri-
pravili a doplnili ho návrhom ‰tatútu prírodovedného
oddelenia pamiatkov˘ch úradov, návrhom ‰tatútu pre
zriadenie a správu národn˘ch parkov a prírodn˘ch re-
zervácií. Tieto návrhy boli základom ìal‰ej legislatívnej
práce v tomto smere. Na ich základe bol v r. 1924 vy-
pracovan˘ Dvofiákom návrh novej osnovy, v roku 1931
sa prerokovával návrh osnovy Wirthovej, v roku 1933
bolo medzirezortné prerokovávanie osnovy Paleãko-
vej, ale v‰etko úsilie bolo zbytoãné. V‰etky snahy
stroskotali na vlastníckych a lobbistick˘ch vzÈahoch.

K poãiatoãn˘m úspechom moÏno pripoãítaÈ fakt, Ïe
uÏ 4. apríla 1924 âeskoslovensko pristúpilo k medzi-
národnej konvencii o ochrane poºnohospodárskeho
uÏitoãného vtáctva.

Zaradenie R. Maximoviãa, ako prvého ‰tátneho za-
mestnanca pre ochranu prírody, bolo síce veºk˘m –
dovtedy nepoznan˘m úspechom, ale bolo to len polo-
viãaté rie‰enie, pretoÏe aÏ do roku 1938 bol na tomto
úseku sám. Nemohol teda ani pri v‰etkom svojom úsi-
lí, iniciatíve a skúsenostiach prekonaÈ ohromné úlohy,
ktoré pred neho postavila nová republika. No i napriek
tomu sa mu podarilo vykonaÈ obdivuhodné dielo. Hneì
na zaãiatku svojho pôsobenia dal ochrane prírody iné
zameranie, ão vidno aj z jednej jeho práce z roku 1924:
„tendence zábavná po zpÛsobu americkém je vylou-
ãena, ministerstvo sleduje typ reservací ‰v˘carsk˘ch“.
Maximoviãove poãetné cesty v zahraniãí nechali na
Àom pozitívny vplyv a spôsobili, Ïe po návrate sa nut-
ne musel rozísÈ s názormi niektor˘ch ochranárov, pre-
toÏe ochrana prírody mu nebola iba cieºom, ale najmä
prostriedkom. Dokazuje to je-
ho chápanie pojmu ochrany
prírody: „Ochranu pfiírody
moÏno nyní definovat ja-
ko snahu po realisaci zá-
sad úãelného hospodafiení
s hmotami a silami pfiírody se
zfietelem k potfiebám a záj-
mÛm i pokolení budoucích
a k zachování obrazu pokud
moÏno neporu‰ené pfiírody
Ïivé i neÏivé z dÛvodu vefiej-
ného blaha.“

Plodné obdobie Maximo-
viãovho pôsobenia v ãele
ãeskoslovenskej ochrany
prírody od r. 1922 do roku
1938 snáì najlep‰ie ilustruje
poãet prírodn˘ch rezervácií.
V ãase jeho príchodu do ‰tát-
nej starostlivosti o ochranu
prírody bolo na území vte-
daj‰ej na‰ej republiky 7 sú-
kromn˘ch rezervácií z obdo-
bia monarchie. Roku 1938
ich bolo uÏ 138. Ak uváÏi-
me, Ïe v tomto období bolo
u nás pre ochranu prírody
malé pochopenie, Ïe zria-
ìovanie rezervácií naráÏalo
na súkromno-vlastnícke a
podnikateºské záujmy, Ïe
i vedenie ‰tátu bolo k veci

ºahostajné, potom Maximoviã vykonal skutoãne obdi-
vuhodné dielo.

Toºko struãne z hºadiska centrálnej ‰tátnej ochrany
prírody v na‰om hlavnom meste v Prahe.

Na Slovensku bola situácia z hºadiska ‰tátu
k ochrane prírody e‰te ºahostajnej‰ia a nev‰ímavej-
‰ia. V danej situácii to bolo aj pochopiteºné. Nov˘ mla-
d˘ ‰tátny útvar ãelil zahraniãnej intervencii a mal ìale-
ko primárnej‰ie starosti ako bola ochrana prírody.
V‰etko ão sa urobilo na úseku ochrany prírody, bolo na
báze dobrovoºnej ãinnosti, dobroãinn˘ch spolkov a za-
pálenia jednotlivcov, hlavne vzdelan˘ch lesníkov. To
málo, ão malo podporu ‰tátu, môÏeme zhrnúÈ do na-
sledovn˘ch krokov:

Zaãínajúce problémy s kamzíkmi vyústili v roku
1919 do vyhlásenia jednoroãnej ochrany kamzíkov
v Tatrách.

V Bratislave pri Úrade ministerstva s plnou mocou
pre správu Slovenska bol v roku 1919 zriaden˘ Ko-
misariát pre zachovanie umeleck˘ch pamiatok, ktor˘
postupne prebral i niektoré úlohy starostlivosti o ochra-
nu prírody. 20. októbra 1919 vy‰lo nariadenie splno-
mocneného ministra pre správu Slovenska o ochrane
pamiatok na Slovensku. T˘kalo sa i ochrany prírody
(kompetencia vládneho komisariátu pri veºk˘ch stav-
bách v krajine, ÈaÏbe prírodn˘ch zdrojov a pod.). Je to
prvé opatrenie ochrany prírody v âSR v zmysle úrad-
ného dokumentu.

V roku 1923 vy‰iel na Slovensku dekrét „O ochrane
prírodn˘ch krás horsk˘ch potokov“ – koncepãne ho pri-
pravil D. Jurkoviã.

V roku 1924 sa v Zakopanom konala ãesko-
slovensko-poºská konferencia o rozvoji turistiky

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

Vznikom nového geopolitického útvaru na mape Európy vzniká aj
nová filozofia v oblasti ochrany prírody, ktorá sa práve zásluhou po-
litick˘ch zmien pozvoºna zaãína presúvaÈ z bázy dobrovoºn˘ch
spolkov a zoskupení aspoÀ z ãasti na plecia ‰tátu.

PRVÁ âESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
z pohºadu ochrany prírody (1918–1939)
PRVÁ âESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
z pohºadu ochrany prírody (1918–1939)

Ústredn˘ konzervátor Rudolf Maximoviã

Celkov˘ pohºad na PR Szabóová skala z roku 1968 Foto: V. Stockmann
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a navrhovanom národnom parku vo Vysok˘ch
Tatrách.

V rokoch 1925 – 1938 na Slovensku prebiehala sú-
stavná kampaÀ proti zriadeniu Tatranského národného
parku, najmä zo strany podtatranskej Zipser Deutsche
Partei, ktorá tvrdila, Ïe nemôÏe spolupracovaÈ s ães-
koslovenskou vládou, k˘m sú spi‰ské lesy ohrozené
národn˘m parkom. V roku 1925 vzniklo Memorandum
zo zhromaÏdenia obyvateºov podtatransk˘ch obcí pod-
nietené ‰írením sa správ o údajnom hroziacom hlado-
more a ãechizácii Tatier v súvislosti s národn˘m par-
kom. Roku 1936 informoval Szepesi Híradó o údajnom
pláne vlády vysídliÈ podtatranské obce.

Pieninski park narodowy v Poºsku bol vyhlásen˘
31. augusta 1930, onedlho 17. júla 1932 sa konalo
v âervenom Klá‰tore a v Sczawnici slávnostné otvore-
nie „Slovenskej ‰tátnej prírodnej rezervácie v Pie-
ninách“ a takto vzniklo prvé medzinárodne chránené
územie v Európe.

Z obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie Prvá
âeskoslovenská republika zdedila na Slovensku prí-
rodné rezervácie „polesie ·alková“ (Príboj, 1895),
„Ponická Huta“ (Ponická Dúbrava, 1895), „Skala
Szabó (Szikla)“ (Szaboóvá skala 1907), ìalej
Dobroãsk˘ prales (1913), Badínsky prales (1913). Na
Podkarpatskej Rusi bol v roku 1908 vyhlásen˘ Prales
StuÏica „Jasan“ pod Raukou. ëal‰ie uÏ boli vyhlásené
v âeskoslovenskej republike.

Úvodom treba povedaÈ, Ïe takmer kaÏdá z t˘chto
rezervácií bola najprv spracovaná (vyhlásená)
·tátnym pozemkov˘m úradom a potom dostala právnu
ochranu vyhlásením Ministerstva ‰kolstva a národnej
osvety – v tomto poradí uvádzam roky v zlomku. ZaãaÈ
môÏeme prírodnou pamiatkou Kamenné more v
·tiavnick˘ch vrchoch 1923/1937, potom nasledovala
rezervácia Jasovské jaskyne 1925/1936 v Sloven-
skom krase, Dreveník pri Hodkovciach (1925) v Hor-
nádskej kotline, Ka‰ivárová pri Doln˘ch Hámroch
(1926) v ·tiavnick˘ch vrchoch, Zrúcanina hradu
Zborovského (1926) na Ondavskej vrchovine,
Pálenica pri Zuberci 1926/1933 v Roháãoch v Zá-
padn˘ch Tatrách, Babia Gura, neskôr pod názvom
Kotlina pod Babou horou (1926) v Oravsk˘ch
Beskydách, Ka‰ivárová 1926/1933 v ·tiavnick˘ch vr-
choch, rezervácie Plá‰Èovce – Drienov v okrese Levice
(1927), Svätojánska dolina 1928/1933 v Nízkych
Tatrách, Demänovská dolina (1929) v Nízkych
Tatrách, Krajná Poljana, neskôr Dranec na Ondavskej
vrchovine (1925/1930), Biskupice pri Dunaji (1929),
Zetény (Zatínsky luh) 1930/1932 na V˘chodoslo-
venskej rovine, Súºovské skaly (1931) v StráÏovsk˘ch
vrchoch, Slovenská ‰tátna rezervácia v Pieninách
(1932), Zrúcanina hradu Slanec (1932) v Slansk˘ch vr-
choch. V˘poãet uzatvára znovuvyhlásená Szaboóva
skala v ·tiavnick˘ch vrchoch (1933).

Ako vidíme, uvedené chránené územia nepredsta-
vujú slovenskú ‰piãku. Vypl˘va to z toho, Ïe tieto chrá-
nené územia sa dostali do vyhlasovacieho procesu
vìaka dlhoroãnej vytrvalosti miestnych nad‰encov. Aj
z tejto praxe jasne môÏeme usúdiÈ, Ïe proces ochrany
prírody neprebiehal systematicky, nebol riaden˘ cen-
trálne, územia sa nevyberali na základe reprezentatív-
neho v˘beru, ale lokálne. Z historického pohºadu by
bolo urãite zaujímavé poznaÈ osobnosti, ktoré stáli za
ich legislatívnym procesom. Vieme, Ïe napr. za
Kamenn˘m morom, Szabóovou skalou stáli ‰tiavnické
a uhorské banícko-geologické kruhy, za Svätojánskou
dolinou, Demänovskou dolinou stál Ján Volko Staro-
horsk˘ a pod.

Ochrana prírody, napriek svojej apolitiãnosti, vÏdy
bola priamoúmern˘m súbeÏníkom, pri poslednom pre-
vrate dokonca katalyzátorom politick˘ch procesov.
Sºubne rozbehnut˘ proces budovania ‰tátnej ochrany
prírody v âeskoslovensku bol zastaven˘ prv˘m rozpa-
dom âeskoslovenska, okupáciou âiech, vznikom
Protektorátu âiech a Moravy a vznikom Slovenského
‰tátu. Toto v‰etko, plus druhá svetová vojna, malo za
následok, Ïe ‰tátna ochrana prírody sa znovu pozvie-
chala a bola znovu budovaná aÏ v novej povojnovej
âSR. Ing. Viliam STOCKMANN, CSc.

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

Interiér pôvodnej rezervácie Pálenica pri Zuberci (dnes NPR Kotlov˘ Ïºab) z roku 1969 Foto: V. Stockmann
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UÏ niekoºko rokov sa Slovensko snaÏí o ãlenstvo
v Európskej únii (EÚ). V predvstupov˘ch rokovaniach otvori-
lo 29 kapitol. Postupne sú jednotlivé kapitoly predbeÏne
uzatvárané, niekoºko ich v‰ak e‰te stále ostáva. Medzi nimi
aj kapitola t˘kajúca sa ochrany prírody a Ïivotného prostre-
dia. Je to oblasÈ, v ktorej si Slovensko nesie obrovsk˘ dlh
z rokov budovania socializmu, ale aj z ostatného desaÈroãia.
Je to zároveÀ oblasÈ, v ktorej, ak chceme byÈ ãlenmi EÚ,
Slovensko ãaká mnoÏstvo úloh. S nimi je spojen˘ch nemálo
finanãn˘ch prostriedkov, ktoré budeme musieÈ investovaÈ do
ozdravenia Ïivotného prostredia a aj do ochrany prírody
vôbec.

Medzi ãiastkové úlohy, ktoré budeme musieÈ splniÈ, patrí
aj vybudovanie sústavy NATURA 2000. Tá je základnou sú-
ãasÈou európskej politiky pri ochrane biodiverzity a eko-
systémov a jej základnou my‰lienkou je vybudovanie európ-
skej sústavy chránen˘ch území, ktoré by mali zabezpeãiÈ
ochranu európsky v˘znamn˘m, vzácnym a ohrozen˘m dru-
hom rastlín, Ïivoãíchov a ich biotopov. Z právneho hºadiska
ide o proces implementácie dvoch základn˘ch smerníc, tvo-
riacich základ ochrany prírody v EÚ: Smernice Rady ã.
79/409/EHS o ochrane voºne Ïijúcich vtákov (známa tieÏ ako
smernica o vtákoch) a Smernice Rady ã. 92/43/EHS o o-
chrane biotopov, voºne Ïijúcich Ïivoãíchov a voºne rastúcich
rastlín (známa tieÏ ako smernica o biotopoch).

Ochrany rastlín sa t˘ka predov‰etk˘m druhá smernica,
ktorá má niekoºko príloh, t˘kajúcich sa zabezpeãenia ochra-
ny rastlín. Komplexne ochranu rastlín (ich biotopov) rie‰i prí-
loha I., ktorá obsahuje typy biotopov, o ktoré má spoloãen-
stvo záujem a ktor˘ch ochrana si vyÏaduje vyhlásenie oso-
bitn˘ch území ochrany. Sú tu zahrnuté viaceré lesné, lúãne,
mokraìné, vodné a ìal‰ie biotopy, z nich sa Slovenska t˘ka
60. Príloha II. obsahuje zoznam druhov a poddruhov Ïivoãí-
chov a rastlín, o ktoré má spoloãenstvo záujem a ktor˘ch
ochrana si vyÏaduje vyhlásenie osobitn˘ch území ochrany.
Príloha IV. obsahuje druhy Ïivoãíchov a rastlín, o ktoré má
spoloãenstvo záujem a ktoré si vyÏadujú prísnu ochranu
a v prílohe V. sú vymenované druhy Ïivoãíchov a rastlín,
o ktoré má spoloãenstvo záujem a ktor˘ch odchyt a zber vo
voºnej prírode a vyuÏívanie môÏe podliehaÈ urãit˘m regulaã-
n˘m opatreniam.

Nie v‰etky druhy rastlín zaraden˘ch v jednotliv˘ch prílo-
hách sú na Slovensku rovnako vzácne a ohrozené.
Napríklad ãrieviãník papuãkov˘ (Cypripedium calceolus), za-
raden˘ v prílohe II. je v niektor˘ch ‰tátoch západnej Európy
veºmi vzácny. V Anglicku dokonca rastie iba na jedinom
mieste niekoºko kusov. Na Slovensku je relatívne beÏn˘m

druhom, roztrúsene sa vyskytu-
júcim v celej severnej polovici
územia na vápencoch. Naopak,
napríklad hºuzovec Loeselov
(Liparis loeselii) rastúci u nás na
dvoch miestach, má v niekto-
r˘ch ‰tátoch (Pobaltie) mnoÏ-
stvo lokalít. TieÏ niektoré druhy
zaradené v prílohách uÏ na
Slovensku vyhynuli, alebo sú
nezvestné, napríklad aldrovan-
dka pºuzgierkatá (Aldrovanda
vesiculosa) alebo pokrut letn˘
(Spiranthes aestivalis). Bohu-
Ïiaº, mnohé na Slovensku veºmi
vzácne druhy rastúce na jednej
– dvoch lokalitách nie sú zara-
dené v Ïiadnej prílohe. Patrí
sem napríklad vstavaãovec ble-
doÏlt˘ (Dactylorhiza ochroleu-
ca), jedna lokalita, páperec al-
pínsky (Trichophorum alpinum),
dve lokality, ostroplod biely
(Rhynchosporta alba), dve loka-
lity a veºké mnoÏstvo ìal‰ích
rastlinn˘ch druhov.

„Európsky“ v˘znamné druhy rastlín zaradené v prílohách
II. a IV. rastúce na Slovensku:

Hºuzovec Loeselov (Liparis loeselii), zaraden˘ v prílo-
he II. Na Slovensku sa táto orchidea vyskytovala vÏdy po-
merne vzácne na niekoºk˘ch lokalitách na Záhorskej níÏine,
potom e‰te v Potisí a v Nízkych Beskydách. V súãasnosti sú
známe iba dve lokality tohto druhu na Záhorí, potvrden˘ch
aÏ v 90. rokoch. Na jednej rastie niekoºko jedincov (od 0 do
10), na druhej niekoºko desiatok. Obidve lokality sú ohroze-
né zmenami vo vodnom reÏime a zarastaním (sekundárnou
sukcesiou). Druh je zaraden˘ v ãervenej knihe.

Poniklec otvoren˘ (Pulsatilla patens), zaraden˘ v prí-
lohe II. Na Slovensku sa poniklec otvoren˘ vyskytuje hojnej-
‰ie iba v Slovenskom krase, kde rastie na viacer˘ch lokali-
tách. Okrem krasu je s istotou potvrden˘ uÏ iba z dvoch ìal-
‰ích, severnej‰ie leÏiacich lokalít pri Primovciach a v Slán-
skych vrchoch. Lokality sú ohrozené sekundárnou sukce-
siou vplyvom absencie tradiãného hospodárenia (pasenie).
Druh je zaraden˘ v ãervenej knihe.

Jazyãník sibírsky (Ligularia sibirica), zaraden˘ v prílo-
he II. Na Slovensku sa tento druh vyskytuje na rade lokalít
v Slovenskom raji, najmä okolo Hnilca a jeho niektor˘ch prí-
tokov. Údaje o vzácnom v˘skyte sú i z Nízkych Tatier a druh
rastie aj na jednej lokalite pod Braniskom. Ohrozen˘ je zme-
nami vodného reÏimu na slatinách a sekundárnou sukce-
siou. Druh je zaraden˘ v ãervenej knihe.

Vãelník rakúsky (Dracocephalum austriacum), zara-
den˘ v prílohe II. Najbohat‰í v˘skyt tohto druhu je u nás sú-
streden˘ do Slovenského krasu, kde rastie na viacer˘ch lo-
kalitách. Okrem tohto územia je známa jediná lokalita na
Dreveníku, kde v súãasnosti rastie niekoºko kusov tejto ná-
padnej rastliny. Vãelník je ohrozen˘ zarastaním lokalít drevi-
nami vplyvom absencie extenzívneho pasenia, niektoré po-
pulácie boli v minulosti decimované zberom. Druh je zara-
den˘ do ãervenej knihy.

Marsilea ‰tvorlistá (Marsilea quadrifolia), zaradená
v prílohe II. Vodn˘ papraìorast, na Slovensku sa vyskytuje
iba na V˘chodoslovenskej níÏine v povodí Latorice a Bod-
rogu. V dôsledku rozsiahlych úprav územia spojen˘ch s me-
lioráciami a celkovou zmenou vodného reÏimu v krajine pre-
Ïil tento druh iba na niekoºk˘ch lokalitách v povodí Latorice.
Ohrozen˘ je ìal‰ími zmenami vodného reÏimu. Druh je za-
raden˘ v ãervenej knihe.

Zeler plaziv˘ (Apium repens), zaraden˘ do prílohy II.
Vyskytuje sa v juhozápadnej ãasti Slovenska. V súãas-
nosti nie je potvrden˘ zo záhorskej níÏiny, existujúce loka-
lity sú iba v Podunajskej níÏine, kde druh preÏíva na nie-

koºko málo miestach. Ohrozen˘ je zánikom a de‰trukciou
stanovísk.

ârieviãník papuãkov˘ (Cypripedium calceolus), zara-
den˘ v prílohe II. Na‰a najväã‰ia a najznámej‰ia orchidea sa
dosiaº beÏne vyskytuje na rade lokalít v buãinách a aj se-
kundárnych smreãinách severného Slovenska. Druh nie je
priamo ohrozen˘ ºudskou ãinnosÈou. Nie je zaraden˘ v ãer-
venej knihe.

Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens), zara-
dená v prílohe IV. Lindernia puzdierkatá je druh obnaÏen˘ch
brehov vodn˘ch tokov a nádrÏí. Na Slovensku sa vyskyto-
vala roztrúsene v níÏinách a niÏ‰om stupni pahorkatín, pri-
ãom väã‰ina lokalít bola sústredená na Záhorí a Potisí. V sú-
ãasnosti je potvrdená na niekoºk˘ch lokalitách Záhoria, na
dunajsk˘ch ostrovoch pri Bratislave a najviac lokalít je potvr-
den˘ch na v˘chode republiky. Ohrozená je reguláciou vod-
n˘ch tokov a zmenami obhospodarovania vodn˘ch nádrÏí.
Je zaradená v ãervenej knihe.

ëal‰ie druhy zaradené do príloh II. a IV. sú v súãasnosti
na na‰om území vyhynuté ãi nezvestné. Patrí sem ostrík
moãiarny (Ostericum palustre). Tento druh sa vzácne vysky-
toval na Záhorskej a Podunajskej níÏine, pokrut letn˘
(Spiranthes aestivalis), ktor˘ sa vyskytoval do 50. rokov iba
na Záhorskej níÏine. ëalej uÏ spomínaná aldrovandka pºuz-
gierkatá, ktorá na Slovensku rástla na jedinej lokalite (Veºké
jazero pri Vojke), napriek územnej ochrane tu uÏ nebola

20 rokov potvrdená. Koelant útly (Coleanthus subtilis) bol
udávan˘ z Oravy, nie je v‰ak jasné, ãi na na‰om území rás-
tol. Medzi druhy prílohy V. sú zo Slovenska zaradené sne-
Ïienka jarná (Galanthus nivalis), palina skalná (Artemisia
eriantha) a v‰etky druhy rodu Lycopodium (plavúÀ).

Úloha pre Slovensko je jednoznaãná: ak chceme byÈ
ãlenmi Európskej únie, musíme t˘mto druhom zabezpeãiÈ
ochranu. Je to na nás, nielen pracovníkoch ·tátnej ochrany
prírody SR, ale celej spoloãnosti, ako sa s touto skutoãnos-
Èou vyrovnáme.

V budúcom ãísle si povieme nieão o rastlinách chráne-
n˘ch medzinárodn˘mi dohovormi – tzv. Bernskou konven-
ciou a sieti EMERALD.

Daniel DÍTù
Foto: autor

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Poniklec otvoren˘

EEEEuuuu rrrr óóóó pppp ssss kkkk aaaa     oooo cccc hhhh rrrr aaaa nnnn aaaa     rrrr aaaa ssss tttt llll íííí nnnn     aaaa     SSSS llll oooo vvvv eeee nnnn ssss kkkk oooo

Hºuzovec Loeselov

ZLOM  14.6.2002 12:00  Str�nka 6



5

Je nedeºa 14. apríla 2002, poobede, príjem-
n˘ jarn˘ deÀ. Nachádzam sa asi 2 km západne
od Liptovského Mikulá‰a pri pobreÏí Liptovskej
Mary. Centrom mojej pozornosti sú bahnité
plytãiny v˘chodnej ãasti priehrady, ktoré ako
magnet priÈahujú mnoÏstvo vodného vtáctva.
âasÈ z nich tu ostane hniezdiÈ, ale drvivá väã‰i-
na bude pokraãovaÈ ìalej na sever.

Práve pozorujem k⁄dliky kaluÏiakov siv˘ch
a tmav˘ch a skupinku bojovníkov bahenn˘ch,
ktoré zimovali v Stredomorí alebo v rovníkovej
Afrike a niektoré z nich mieria aÏ do moãarísk
v oblasti tundry. Pri tejto púti prekonajú nie-
koºko tisíc kilometrov. K rekordérom v migrácii
patria aj nad hladinou poletujúce rybáre rieãne.
Vrátili sa sem na Liptov z juÏnej Afriky, aby tu
vychovali svoje potomstvo. O pár metrov ìalej
na vode pozorujem pestré spoloãenstvo kaãíc.

Sú tu chrapky, chrapaãky, kaãice divé, ostro-
chvosté, lyÏiãiarky, chripºavky, chochlaãky sivé
a vrkoãaté. V hlb‰ej vode lovia potápky choch-
laté, ãiernokrké a jedna potápka ãervenokrká.
Je 14 hodín 12 minút SEâ, keì sa mi v zornom
poli monokuláru objavujú dva veºmi zvlá‰tne
vtáky. Sú tmavej farby, majú dlh˘ ohnut˘ zo-
bák, dlhé nohy a brodia v plytkej vode.
Pozerám na tie ãudá a zrazu sa mi nezvykle
zaãína zvy‰ovaÈ pulz. E‰te trvá niekoºko desia-
tok sekúnd, k˘m som schopn˘ uveriÈ, Ïe sa po-
zerám na vzácne ibisovce hnedé (Plegadis fal-
cinellus)! Po chvíli si uvedomujem, Ïe takúto
raritu treba zdokumentovaÈ, lenÏe fotoaparát
ostal doma. Rozhodujem sa pre návrat, priãom
dochádza k utvoreniu osobného traÈového re-
kordu v jazde na bicykli… Doma okamÏite in-
formujem Ing. P. Majka – zoológa pre dané

územie a o pol hodiny sa uÏ obaja kocháme po-
hºadom na krásne operence. Na ich sfarbení
vyniká hnedoãervené telo s nádhern˘m zele-
n˘m leskom na krku a krídlach. SnaÏíme sa
k nim trochu priblíÏiÈ a urobiÈ pár záberov, ale
sú dosÈ plaché a terén neumoÏÀuje Ïiadny kryt.
Nakoniec sa nám pár záberov predsa len „darí“
urobiÈ.

Z literatúry je známe, Ïe ibisovce sa v minu-
losti niekoºkokrát vyskytli na rôznych miestach
Slovenska. Väã‰ina pozorovaní v‰ak pochádza
z juÏného a v˘chodného Slovenska, ãastej‰ie
boli videné len v NPR Senné – rybníky. To sú-
visí s jeho hniezdnym areálom, pretoÏe najbliÏ-
‰ie hniezdiská tohoto brodivca sú v Maìarsku.

Na hodinkách máme 16 hod a 50 min, keì
oba ibisovce náhle vzlietajú z lokality. O chvíºu
uÏ krúÏia vo veºkej v˘‰ke nad priehradou a po-
maly naberajú kurz na v˘chod. Kto vie, moÏno
Ïe sa e‰te s nimi niekedy stretneme, ale ãi to
bude v tomto Ïivote?

Poznámka:

Liptovská Mara je veºmi v˘znamnou lokali-
tou vodného vtáctva uÏ od svojho vzniku, ão
potvrdzujú pozorovania viacer˘ch ornitológov
(O. Ferianc, Ing. P. Karã a ìal‰í) a zaslúÏi si
zv˘‰enú pozornosÈ i ochranu zo strany odbor-
níkov a laickej verejnosti. V poslednom období
tu boli zistené mnohé vzácne a ohrozené druhy
vtákov napr. Podiceps auritus, Cygnus cygnus,
Branta ruficollis, Platalea leucorodia, Nycti-
corax nycticorax, Egretta alba, Egretta garzet-
ta, Clangula hiemalis, Melanitta nigra, Tadorna
tadorna, Pandion haliaetus, pravidelne zimujú-
ci Haliaetus albicilla, ìalej Tringa stagnatilis,
Limosa lapponica, Numenius phaeopus,
Calidris canutus, Phalaropus lobatus, Arenaria
interpres, Stercorarius parasiticus, Rissa tri-
dactyla, Larus melanocephalus, Motacilla citre-
ola, Anthus cervinus. Bol spracovan˘ návrh na
vyhlásenie v˘znamného vtáãieho územia, ale
po sprísnení kritérií zatiaº nepre‰iel…

Peter VRLÍK, Ing. Pavol MAJKO
Foto: autori

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

V nedeºu dÀa 17. 3. 2002 pri pobyte na súkromnej chate v zná-
mej rekreaãnej oblasti Krpáãová som okolo 13. hodiny zazname-
nal divn˘ ‰ramot v krbovom komíne. Po odsunutí dymovej klapky
sa pozerali na mÀa zvedavé oãi sovy, ktorá padla do komína zrej-
me e‰te niekedy v noci a nevedela sa odtiaº vyslobodiÈ. Cez vy-
búran˘ boãn˘ otvor som ju z komína vybral a poloÏil v zakrytom
prútenom ko‰íku na chladné miesto. Bola to podºa mÀa samica
sovy lesnej (Strix aluco), vysoká asi 30 cm, Ïltohnedo sfarbená
s rozpätím krídel okolo 60 cm. Na moje prekvapenie asi po hodi-
ne sa z komína ozvala ìal‰ia sova, ktorej tá z ko‰íka odpoveda-
la. Bolo opäÈ potrebné vybúraÈ predo‰l˘ otvor do komína a vybraÈ
aj túto. Tentokrát to bol väã‰í exemplár, zrejme samec sovy les-
nej (Strix aluco), asi 40 cm vysok˘, viac do siva sfarben˘ s roz-
pätím krídel aÏ 80 cm.

Soví párik bol pokojn˘ a asi len mierne ‰okovan˘, lebo ihneì
odletieÈ nehodlali. Zoslabnutá bola najmä samiãka. Neskôr uÏ bez
problémov zaãali prijímaÈ potravu. Po dostatoãnom zotavení, na
druh˘ deÀ dopoludnia prv˘ odletel ãulej‰í samec na smrek vzdia-
len˘ asi 200 m. Samiãka sa nechala e‰te odfotografovaÈ a potom
odletela tieÏ t˘m ist˘m smerom ako samec, ktor˘ sa jej ohlásil.

Sovy neboli okrúÏkované a zaujímavé je, Ïe sa v komíne vô-
bec neza‰pinili sadzami. Rozhodol som sa na komín nain‰talovaÈ
mrieÏku, aby sa v budúcnosti podobné sovie dobrodruÏstvá neo-
pakovali.

Ing. Richard BURKOVSK¯
Foto: autor Jedna zo sov „kominárok“

SSOOVVYY  VV  KKOOMMÍÍNNEE
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Ibisovce hnedé – Liptovská Mara, 14. apríl 2002 – prv˘ v˘skyt na Liptove
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Vznik väã‰iny lúãnych spoloãenstiev Bielych
Karpát sa viaÏe na obdobie stredoveku, priãom
centrálna ãasÈ tohto pohoria bola osídlená aÏ na
konci tohto obdobia. Toto osídlenie prinieslo so se-
bou odlesnenie a vznik typickej kopaniãiarskej kra-
jiny. AÏ v tejto dobe mohli vzniknúÈ tunaj‰ie nelesné
typy rastlinn˘ch spoloãenstiev. Kvetnaté lúky
Bielych Karpát uÏ od poãiatku ich botanického v˘s-
kumu upozorÀovali na seba prekvapiv˘m druhov˘m
bohatstvom a plo‰n˘m roz‰írením. Toto neobvyklé
bohatstvo rastlinn˘ch druhov vytvorilo súãasne
predpoklady pre v˘skyt mnoh˘ch druhov hmyzu, te-
da i mot˘ºov. Z územia Bielych Karpát máme o v˘s-
kyte mot˘ºov z minulosti len veºmi málo faunistic-
k˘ch údajov. Údaje star‰ieho dáta sú obsiahnuté
v Prodrome Lepidopter Slovenska (Hrub˘, 1964)
a údaje datované po roku 1960 sú obsiahnuté
v Doplnkoch Prodromu Lepidopter Slovenska
(Reiprich, 1977) a v jeho Dodatkoch (Reiprich,
Okáli, 1988, 1989a a 1989b). Îiaº, z takého malého
poãtu faunistick˘ch údajov nie je moÏné komplex-
nej‰ie zhodnotiÈ trend kvalitatívneho i kvantitatívne-
ho v˘voja fauny mot˘ºov lúãnych spoloãenstiev
Bielych Karpát. Vzhºadom na úzku väzbu mot˘ºov
na rastliny bol v‰ak iste podobn˘ v˘voju flóry lúk,
ktorá tak ako v minulosti, prechádza neustálym v˘-
vojom i dnes. Napriek tomu, Ïe uÏ poãas Prvej re-
publiky zaãali prenikaÈ do poºnohospodárstva nové
agrotechnické postupy, nedo‰lo e‰te do druhej sve-
tovej vojny v zloÏení flóry lúãnych spoloãenstiev
Bielych Karpát k prenikavej‰ím zmenám. Negatívny

zvrat vo v˘voji nastal aÏ v súvislosti so socializáciou
poºnohospodárstva. Kolektivizácia priniesla sceºo-
vanie pozemkov, rozorávanie lúãnych porastov, in-
tenzívnu aplikáciu hnojív a pesticídov a miestami
i meliorácie. Toto v‰etko priamo ãi nepriamo spôso-
bovalo ohrozenie a miznutie mnoh˘ch rastlinn˘ch
druhov a s nimi i mot˘ºov, ktoré boli na tieto druhy
rastlín viazané.

Systematické inventarizaãné v˘skumy fauny mo-
t˘ºov lúãnych spoloãenstiev Bielych Karpát, ktoré sú
realizované v súãasnosti, uÏ zachytávajú stav s plne
rozvinut˘mi negatívnymi dôsledkami kolektivizácie
poºnohospodárstva, ale uÏ i s dôsledkami rapídneho
úpadku poºnohospodárskej v˘roby po roku 1989.
Podrobn˘ inventarizaãn˘ v˘skum mot˘ºov sa dopo-
siaº podarilo zrealizovaÈ iba na niekoºk˘ch lokalitách
v okolí Vrboviec, Moravského Lieskového, Bo‰áce
a Novej Bo‰áce. Napriek tomuto malému poãtu po-
drobne preskúman˘ch lúãnych lokalít je zrejmé, Ïe
sa jedná o najzaujímavej‰ie a najhodnotnej‰ie spo-
loãenstvá tohto pohoria. No uÏ i orientaãné zbery re-
alizované na lúãnych biotopoch v okolí Topoleckej,
Kykule, Hornej Súãe, Krivoklátu, Vr‰atca a âer-
veného KameÀa potvrdili, Ïe sa jedná o nemenej
cenné lokality. Na veºkú biodiverzitu lúãnych spolo-
ãenstiev Bielych Karpát má vplyv aj ich tunaj‰ia rôz-
norodosÈ, od such˘ch, xerotermn˘ch, cez mezofilné
s ãast˘mi vrstevnicov˘mi prameniskami, aÏ po silne
podmáãané v údoliach okolo potokov. Pritom je veº-
mi pozoruhodné aj znaãné kvantitatívne zastúpenie
jednotliv˘ch druhov mot˘ºov na lokalitách.

Suché lúãne spoloãenstvá sú v Bielych Kar-
patoch roz‰írené v men‰ej miere. V kaÏdom prípa-
de sa v‰ak jedná o v˘znamné lokality xerofiln˘ch
druhov mot˘ºov, ktoré sem prenikajú z Mal˘ch
Karpát a cez dolinu Váhu aj z PovaÏského Inovca,
kde je xerotermn˘ch lokalít podstatne viac. Medzi
vzácne druhy tohto typu lúãnych spoloãenstiev pat-
rí modráãik ãiernoãiarkav˘ (Pseudophilotes schiffer-
müelleri), ktor˘ bol v Bielych Karpatoch doposiaº
zisten˘ iba v Moravskom Lieskovom. Rovnako veº-
mi v˘znamn˘ je aj v˘skyt oãkáÀa ‰edohnedého
(Hyponephele lycaon) na Vr‰atci a v˘skyt xeroter-
mného hnedáãika py‰tekového (Melitaea didyma)
v Bo‰áckej doline. Na celom území Bielych Karpát
je pre tieto biotopy typick˘ v˘skyt veºmi vzácneho,
zákonom chráneného modráãika ãierno‰kvrnného
(Maculinea arion). V okolí Vr‰atca a âerveného
KameÀa na suché lúãne spoloãenstvá lemujúce
bradlá zalieta ná‰ ìal‰í zákonom chránen˘ mot˘º,
jasoÀ ãervenook˘ (Parnassius apollo).

Plo‰ne najviac sú v Bielych Karpatoch zastúpe-
né mezofilné lúãne spoloãenstvá, ktoré sú zatiaº
najlep‰ie preskúmané v Bo‰áckej doline. Ich fauna
mot˘ºov je tu jedineãná a pozoruhodná v˘skytom
viacer˘ch veºmi vzácnych druhov. Práve tieto bioto-
py preferuje Ïltáãik zanoväÈov˘ (Colias myrmidone),
ktor˘ má práve v Bielych Karpatoch jedin˘ súvislej-
‰í areál roz‰írenia v rámci celej strednej Európy.
Lokálne hojne sa tu vyskytuje ìal‰í, v rámci
Strednej Európy v˘znamn˘ a vzácny druh, perlovec
dvojradov˘ (Brenthis hecate). Zatiaº iba z Morav-

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

MMMM OOOO TTTT ¯̄̄̄LLLL EEEE     LLLL ÚÚÚÚ ââââ NNNN YYYY CCCC HHHH     SSSS PPPP OOOO LLLL OOOO ââââ EEEE NNNN SSSS TTTT IIII EEEE VVVV
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Perlovec krvavcov˘ (Brenthis ino) – na západnom Slovensku poãetnej‰í len na vlh‰ích lúkach Bielych Karpát Foto: Tibensk˘
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ského Lieskového a z Bo‰áckej doliny je v Bielych
Karpatoch potvrden˘ v˘skyt vzácneho perlovca ãer-
nicového (Brenthis daphne) a lokálne hojne sa tu
vyskytuje i vzácny perlovec krvavcov˘ (Brenthis
ino). Prekvapením bolo i zistenie v˘skytu vzácneho
súmraãníka ãiernohnedého (Heteropterus mor-
pheus) pri Vrbovciach a v Bo‰áckej doline, kde
na lokalite Hájnica pri Haluziaciach jednotlivo pre-
niká i na suché lúãne biotopy. Na mezofiln˘ch lú-
kach Bielych Karpát je pozoruhodn˘ aj poãetn˘
v˘skyt mnoh˘ch ohrozen˘ch druhov mot˘ºov, z kto-
r˘ch treba spomenúÈ aspoÀ v˘skyt vidlochvosta fe-
niklového (Papilio machaon), veºmi hojn˘ v˘skyt
inak lokálneho a nehojného hnedáãika mrieÏkova-
ného (Melitaea cinxia) a hnedáãika veronikového
(Melitaea aurelia) a poãetne stále rastúci v˘skyt
teplomilného oãkáÀa stoklasového (Kanetisa circe).
Veºmi zaujímav˘ je tu aj pravideln˘ v˘skyt ÈaÏného
Ïltáãika lucernového (Colias erate), ktor˘ preniká na
mezofilné lúky aj vo vy‰‰ích polohách Bielych
Karpát. Pre mezofilné lúky vy‰‰ích polôh Bielych
Karpát je typick˘ v˘skyt jasoÀa chochlaãkového
(Parnassius mnemosyne). Je pote‰ujúce, Ïe nie-
ktoré populácie tohto vzácneho druhu na‰ej fau-
ny majú v Bielych Karpatoch veºmi vysokú popu-
laãnú hustotu. Na mezofiln˘ch lúkach tu miestami
veºmi hojne rastie viãenec vikolist˘ (Onobrichys vi-
ciifolia.) Jedná sa pravdepodobne o splanen˘
v˘skyt tejto rastliny z obdobia, kedy sa aÏ do vy-
‰ºachtenia v˘konnej‰ích odrôd pestovala v oblasti
ako krmovina, ºudovo naz˘vaná ‰pargéta. Na tieto
porasty je svojím v˘skytom viazan˘ monofágny
a ekologicky nároãn˘ druh, modráãik blankytn˘
(Polyommatus thersites). O jeho roz‰írení máme
i vzhºadom na jeho veºkú habituálnu podobnosÈ
s beÏn˘m modráãikom obyãajn˘m (Polyommatus
icarus), iba veºmi málo recentn˘ch lokalitn˘ch úda-
jov. Nemenej v˘znamn˘ je tu i v˘skyt ìal‰ích
stenoekn˘ch a ekologicky nároãn˘ch druhov mod-
ráãikov, modráãika ìatelinového (Polyommatus
bellargus), modráãika kozincového (Glaucopsyche
alexis) a modráãika lucernového (Everes decolora-
tus). Z mot˘ºov s noãnou aktivitou je na mezofiln˘ch
lúkach pozoruhodn˘ hojn˘ v˘skyt lokálnych a veºmi
vzácnych papriadkovcov, papriadkovca púpavové-
ho (Lemonia taraxaci) a papriadkovca jastrabníko-
vého (Lemonia dumi).

Vlhké lúky a ãasté vrstevnaté prameni‰tia s ty-
pickou mokradnou vegetáciou obohacujú územie
Bielych Karpát o rad hygrofiln˘ch druhov mot˘ºov,
z ktor˘ch väã‰ina patrí k ohrozen˘m a vzácnym.
Pre tieto biotopy je charakteristick˘ predov‰etk˘m
v˘skyt druhov z ãeºade Ohniváãikovit˘ch (Lycaeni-
dae). Na lokalitách v okolí Vrboviec, Moravského

Lieskového a Novej Bo‰áce sa vyskytujú poãetné
populácie ohrozeného ohniváãika zlatobyºového
(Lycaena virgaureae) a ohniváãika ‰tiavového
(Lycaena hippothoe), ktor˘ tu dominuje najmä vo
vy‰‰ích polohách. V˘znamn˘ je tu aj v˘skyt ìal‰ích
dvoch druhov, ohniváãika veºkého (Lycaena dispar)
a ohniváãika modrolesklého (Lycaena alciphron).
Ohniváãik veºk˘ (Lycaena dispar) je klimaticky
veºmi nároãn˘ druh, vyskytujúci sa iba na vhodn˘ch
tepl˘ch lokalitách v údoliach na‰ich väã‰ích riek,
odkiaº dolinami vzácne preniká i do priºahl˘ch po-
horí. Pravideln˘ v˘skyt bol doposiaº zaznamenan˘
len v Bo‰áckej doline, no i tu jeho poãetnosÈ v prie-
behu jednotliv˘ch rokov v˘razne kolí‰e. Ohniváãik
modroleskl˘ (Lycaena alciphron) sa v Bielych
Karpatoch vyskytuje najmä v okolí pramenísk.
V niÏ‰ích polohách je jeho v˘skyt nepravideln˘
a vzácny. Vo vy‰‰ích polohách sú jeho populácie
stabilné a je tu podstatne hojnej‰í. Napokon k vzác-
nym a v‰eobecne ohrozen˘m druhom mokr˘ch lúk
patria modráãiky – krvavcov˘ (Maculinea teleius)
a modráãik bahniskov˘ (Maculinea nausithous).
Svojím v˘skytom sú viazané na lokality s porastom
krvavca (Sanquisorba officinalis), do kvetu ktorého

kladú ich samiãky vajíãka. V˘voj húseníc t˘chto mo-
t˘ºov je veºmi zaujímav˘. Ich húsenice sa Ïivia kvet-
mi krvavca, kde mínujú v kvetnom lôÏku. Po treÈom
zvliekaní ich ale mravce rodu Myrmica prenesú do
mraveniska. V mraveniskách sa húsenice Ïivia lar-
vami a kuklami mravcov. Aby sa húsenice vyhli
agresii mravcov, vyluãujú zo zvlá‰tnej Ïºazy sladkú
tekutinu, ktorú mravce s obºubou olizujú a z druhej
Ïºazy v prípade potreby vyluãujú prchavé látky (fe-
romóny), ktoré mravcov ukºudÀujú. Húsenice v mra-
veniskách prezimujú dobre chránené pred nepriaz-
niv˘mi vplyvmi poãasia aj pred parazitmi a koncom
jari sa zakuklia. Vyliahnuté mot˘le opustia chodbiã-
kami mravcov mravenisko, aby zaloÏili ìal‰iu gene-
ráciu. Práve pre svoj zloÏit˘ spôsob v˘voja sú v‰et-
ky druhy modráãikov rodu Maculinea veºmi zra-
niteºné a vzácne. Z mot˘ºov s noãnou aktivitou je
na vlhk˘ch lúkach pozoruhodn˘ hojn˘ v˘skyt inak
vzácneho spriadaãa purpurového (Rhyparia purpu-
rata). Na území Bielych Karpát sa vyskytuje na
mnoh˘ch lokalitách.

O neobvyklej hodnote spoloãenstiev mot˘ºov lúk
Bielych Karpát svedãí i skutoãnosÈ, Ïe väã‰ina
z druhov mot˘ºov, o ktor˘ch pojednávam v tomto
ãlánku, figurujú v zozname chránen˘ch druhov Ïi-
voãíchov Vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotného prostre-
dia SR ã. 93/1999 Z. z. SkutoãnosÈ, Ïe väã‰ina lúã-
nych spoloãenstiev Bielych Karpát sa nachádza na
území bilaterálnej Chránenej krajinnej oblasti Biele
a Bílé Karpaty, poskytuje do urãitej miery nádej, Ïe
tieto lokality bez veºkej ujmy zostanú zachované
i naìalej. Ako som v‰ak uÏ v úvode ãlánku naãrtol,
lúãne spoloãenstvá Bielych Karpát sú väã‰inou an-
tropogénnymi lokalitami – vznikli teda ºudskou ãin-
nosÈou. Preto základn˘m predpokladom ich exi-
stencie v nezmenenej podobe i v budúcnosti je pre-
dov‰etk˘m zachovanie spôsobu hospodárenie
v krajine. Pri dne‰nom úpadku poºnohospodárstva,
odlive obyvateºstva z kopaniãiarskych usadlostí, dô-
sledkom ãoho zostáva veºa lúãnych biotopov na-
pospas prirodzenej sukcesii, sa tento v˘voj javí ako
najváÏnej‰ia existenãná hrozba a to nielen pre veº-
mi poãetné populácie mnoh˘ch vzácnych druhov
mot˘ºov, ale aj pre cel˘ rad ìal‰ích druhov jedineã-
nej fauny a flóry lúk Bielych Karpát.

âlánok vznikol ako súãasÈ projektu „Ochrana
a zachovanie biodiverzity lúk na príklade Bielych
Karpát“, realizovaného z grantu REC Slovensko,
ktor˘ je financovan˘ Dánskou agentúrou ochrany
Ïivotného prostredia.

ªubomír VÍËAZOhniváãik veºk˘ (Lycaena dispar) – zákonom chránen˘ veºmi vzácny druh vlhk˘ch lúk Foto: Tibensk˘

·PR Kobela – xerotermná lokalita v predhorí Bielych Karpát, lokalita veºmi vzácneho, zákonom chránené-
ho Modráãika Rebelovho (Maculinea rebeli) Foto: VíÈaz
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ZLOM  14.6.2002 12:00  Str�nka 9



8

V roku 1979 boli ·tiavnické vrchy
(v poradí jedenásta CHKO) zarade-
né do siete veºkoplo‰n˘ch chráne-
n˘ch území Slovenska. Na rozdiel
od in˘ch chránen˘ch krajinn˘ch ob-
lastí, ktoré boli vyhlásené zväã‰a na
územiach ãlovekom relatívne málo
naru‰en˘ch, do CHKO ·tiavnické
vrchy sa zaraìuje aj územie pretvo-
rené takmer tisícroãnou banskou
ãinnosÈou zameranou na ÈaÏbu dra-
hokovov˘ch rúd a neskôr aj
na rudy obsahujúce olovo,
meì a zinok (prvé písomné
záznamy o ÈaÏbe rúd sa za-
chovali z 12. storoãia). Cie-
ºom vyhlásenia ·tiavnick˘ch
vrchov za chránenú krajinnú
oblasÈ bola ochrana prírody
a jej prírodn˘ch hodnôt ako aj
ochrana územia historického
mesta Banská ·tiavnica a je-
ho okolia vzhºadom na jeho
kultúrny, rekreaãn˘ a vodo-
hospodársky v˘znam.

·tiavnické vrchy sú najväã-
‰ie vulkanické pohorie Slo-
venska nachádzajúce sa na
rozlohe pribliÏne 780 km2, pri-
ãom lesné spoloãenstvá za-
berajú zhruba 500 km2 a zvy-
‰ok tvoria intravilány, poºno-
hospodárska pôda, vodné to-
ky a ostatná plocha. V˘sled-
kom vulkanickej ãinnosti (pre-
biehala na tomto území najmä
v treÈohorách, ale siahala aÏ 

do ‰tvrtohôr) sú vulkanické horniny
predov‰etk˘m andezity, ryolity, ba-
zalty, diority a granodiority. Súãasne
s vulkanickou ãinnosÈou prebiehala
na pomerne veºkom území tohto re-
giónu mohutná hydrotermálna ãin-
nosÈ, ktorej v˘sledkom bola preme-
na vulkanick˘ch hornín na hydroter-
málne premenené horniny (môÏu
obsahovaÈ impregnácie sulfidov naj-
mä pyritu, chalkopyritu, galenitu

a sfaleritu) ako aj tvorba naj-
mä Au-Ag a Pb-Zn zrudnení.
A práve kvôli v˘skytu rudn˘ch
Ïíl drah˘ch kovov v hodru‰-
sko-vyhnianskej ãasti ·tiav-
nického pohoria získal tento
región svoju popularitu uÏ
v stredoveku. Dlhodobá inten-
zívna banská ãinnosÈ sa v˘-
raznou mierou podieºala na
degradácii prírodného pros-
tredia (vznik háld vyÈaÏeného
mechanicky naru‰eného ma-
teriálu ako aj odkaliská rud-
n˘ch baní) v blízkosti centier
ÈaÏby a spracovávania rudy. 

Negatívny vplyv v˘razne
acidifikovanej pôdy na rastlin-
stvo (niektorí autori to pokla-
dajú aÏ za ekologickú havá-
riu) sa prejavil juhov˘chodne
od kameÀolomu, kde sa ÈaÏil
tzv. ‰obovsk˘ kremenec.
V tomto prípade môÏeme ho-
voriÈ o sekundárnej acidifiká-
cii pôdy, ktorá je spôsobená
práve spomenutou ÈaÏbou

kremenca. V mechanicky naru‰e-
nom haldovom materiáli (nachádza
sa v tesnej blízkosti kameÀolomu)
sa v dôsledku prítomnosti impregná-
cií predov‰etk˘m pyritu (FeS2) v kre-
menci a vplyvu daÏìovej vody
a vzdu‰ného kyslíka tvoria kyslé
roztoky (kyslé sulfatické zvetráva-
nie), ktoré prenikajú do okolitej pôdy
a spôsobujú jej v˘razné zakyslenie.
Extrémne nízke hodnoty pôdnej re-

P RP R O B L É M  ŤO B L É M  Ť A Ž K Ý C H  KA Ž K Ý C H  K OO VV OO VV

B˘valé odkalisko rudn˘ch baní (SV od Banskej ·tiavnice)

Niva ·tiavnického potoka pri obci Prenãov (v pozadí vrch Sitno)

OCHRANA NEÎIVEJ PRÍRODY
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akcie negatívne vpl˘vajú na
rast a v˘voj rastlín v tejto lo-
kalite ·tiavnick˘ch vrchov.

Dlhodobá ÈaÏba a spraco-
vávanie rudy je jedn˘m z fak-
torov (antropogénny) v˘razne
sa podieºajúcim na zv˘‰ení
koncentrácií ÈaÏk˘ch kovov,
najmä v pôdach nachádzajú-
cich sa v alúviu potokov pre-
tekajúcich oblasÈami v˘razne
ovplyvnen˘mi banskou ãin-
nosÈou. Druh˘ nemenej v˘-
znamn˘ faktor (prirodzen˘) je
zvetrávanie uÏ spomenut˘ch
hydrotermálne premenen˘ch
hornín, ktoré obsahujú im-
pregnácie sulfidov (najmä py-
ritu). Práce mnoh˘ch autorov
potvrdzujú v˘razné zneãiste-
nie pôd ÈaÏk˘mi kovmi (pre-
dov‰etk˘m kadmiom, olovom,
meìou a zinkom) v oblastiach
s ich primárnymi (hydroter-
málne premenené horniny im-
pregnované sulfidmi a oblasti
z rozpt˘lenou rudnou minera-
lizáciou) a sekundárnymi (haldy
s mechanicky naru‰en˘m materiá-
lom a odkaliská) zdrojmi. 

Nadlimitné koncentrácie ÈaÏk˘ch
kovov (v niektor˘ch prípadoch bola
prekroãená indikaãná hodnota hy-
gienického limitu C, kedy je uÏ po-
trebné rozhodnúÈ o spôsobe náprav-
ného opatrenia) boli namerané
v pôdach alúvia ·tiavnického poto-
ka. Podºa platn˘ch legislatívnych
noriem takto silne kontaminovaná
pôda nie je vhodná na pestovanie
poºnohospodárskych plodín slúÏia-
cich na konzumáciu, ale nemala by
sa vyuÏívaÈ ani ako trávny porast na
pastvu poºnohospodárskych zvierat.
Aj napriek uveden˘m skutoãnostiam
sa pôda v alúviu ·tiavnického poto-
ka aj naìalej vyuÏíva na poºnohos-
podárske úãely, ão zvy‰uje riziko
vstupu ÈaÏk˘ch kovov do pestova-
n˘ch poºnohospodárskych plodín.
Vysoké hodnoty obsahu ÈaÏk˘ch ko-
vov boli namerané aj v alúviu poto-
kov Hodru‰sk˘ a Vyhniansky. Vy-
svetlenie prítomnosti zv˘‰en˘ch
koncentrácií rizikov˘ch stopov˘ch
prvkov v aluviálnych pôdach tejto
oblasti môÏeme hºadaÈ v transporte
zvetrávaním uvoºnen˘ch zloÏiek
z oblastí ÈaÏby a spracovania rúd aÏ

do drenáÏnych systémov uveden˘ch
vodn˘ch tokov, kde dochádza k ná-
slednej akumulácii ÈaÏk˘ch kovov.

âo vlastne spôsobuje uvoºÀova-
nie a následnú akumuláciu ÈaÏk˘ch
kovov v pôdach tohto regiónu?
Vedeckí pracovníci zaoberajúci sa
touto problematikou hovoria o tak-
zvanom kyslom sulfatickom zvetrá-
vaní, ktoré prebieha v prostredí
s obsahom sulfidov (najmä pyritu)
za prístupu daÏìovej vody a vzdu‰-
ného kyslíka. V˘sledkom tohto typu
zvetrávania je zv˘‰enie pôdnej kys-
losti (acidifikácia pôd) ako aj mobili-
zácie ÈaÏk˘ch kovov. Oxidácia pyritu
môÏe byÈ zjednodu‰ene vyjadrená
chemickou rovnicou:

2FeS2 + 7O2 + 2H2O ➝ 2FeSO4 +
2H2O + 2 H2SO4

priãom môÏe nastaÈ ìal‰ia oxidá-
cia síranov Ïeleza:

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 ➝

2Fe2(SO4)3 + 2H2O

Uvoºnená kyselina sírová má
vplyv na vylúhovanie ÈaÏk˘ch kovov
z horninového materiálu, ktoré sa
následne môÏu akumulovaÈ v pôde

(zmenou migraãn˘ch schopností
prvkov).

·tiavnické vrchy boli uÏ v minu-
losti excelentnou lokalitou pre ‰tú-
dium koncentrácií ÈaÏk˘ch kovov
v pôdnom kryte. V poslednom obdo-
bí sa pozornosÈ vedeckej obce
upriamuje na stanovenie obsahov
ÈaÏk˘ch kovov v pôde najmä v dô-
sledku ich toxicity pre rastliny a ná-
sledn˘m vstupom do potravového
reÈazca aj pre Ïivé organizmy vráta-
ne ãloveka. Musíme si uvedomiÈ, Ïe
jednotlivé ÈaÏké kovy sa vyskytujú
v pôde vo viacer˘ch formách od
pevne pútan˘ch jednotliv˘mi pôdny-
mi zloÏkami aÏ po vymeniteºné for-
my a formy nachádzajúce sa v pôd-
nom roztoku. Zvlá‰È formy nachá-
dzajúce sa v pôdnom roztoku sú
rastlinami ºahko prijateºné a pri ich
vysok˘ch koncentráciách môÏe do-
chádzaÈ k ich akumulácii v rastlinách
(nevynímajúc poºnohospodárske
plodiny).

Ing. Ján STYK, PhD.
V˘skumn˘ ústav pôdoznalectva

a ochrany pôdy, Bratislava
Regionálne pracovisko

Banská Bystrica
Foto: autor
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Povrchov˘ lom ‰obovského kremenca
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Na severnom okraji Národného parku Sloven-
sk˘ raj sa rozprestiera intenzívne vyuÏívaná poº-
nohospodárska krajina Hornádskej kotliny. Ide
o málo v˘raznú, fádnu krajinu s nedostatkom kra-
jinárskych ‰truktúr a stabilizaãn˘ch prvkov, s níz-
kym zastúpením prirodzenej fauny a flóry, ktorá
je v ostrom kontraste s krasovou krajinou Stra-
tenskej hornatiny. Medzi t˘mito dvoma typmi kra-
jiny prebieha hranica Národného parku
Slovensk˘ raj (ìalej SRNAP), ktor˘ má na sever-
nom okraji v poºnohospodárskej krajine vyme-
dzené ochranné pásmo, zasahujúce po Ïelezniã-
nú traÈ Ko‰ice – Îilina. Takto vymedzené ochran-
né pásmo nemá dosiaº pre samotn˘ národn˘ park
príli‰ veºk˘ v˘znam – neslúÏi ako nárazníková zó-
na, lebo náv‰tevníka nemá ão zadrÏaÈ, nemá ão
upútaÈ jeho pozornosÈ. Nie je zázemím pre faunu
SRNAPu, pretoÏe poºnohospodárska krajina je to-
tálne premenená, zbavená mimolesnej zelene, so
scelen˘mi, zväã‰a aj odvodnen˘mi oráãinami
a upraven˘mi, napriamen˘mi potokmi. Nie je te-
da tou Ïelanou pufraãnou zónou, lebo negatívne
vplyvy nemá ão a ako tlmiÈ.

V minulom roku Obãianske zdruÏenie Za-
chráÀme Letanovsk˘ mlyn, Spi‰ská Nová Ves
v spolupráci s OZ Tatry, Liptovsk˘ Mikulá‰
a Správou SRNAPu, Spi‰ská Nová Ves pripravilo
vìaka podpore z grantového programu REC, fi-
nancovaného z prostriedkov PHARE, projekt teo-
retického modelu revitalizácie poºnohospodárskej
krajiny ochranného pásma NP Slovensk˘ raj na
príklade katastrálnych území Letanovce a
Hrabu‰ice. Oba katastre predstavujú dva odli‰né
typy krajiny – k˘m v k. ú. Letanovce prevládajú
v poºnohospodárskej krajine makro‰truktúry jed-
notliv˘ch poºnohospodárskych kultúr, prevaÏne
oráãin, minimálny podiel mimolesnej zelene
a veºmi fragmentované zvy‰ky prirodzen˘ch bio-
topov, v susednom k. ú. Hrabu‰ice tak˘to typ kra-
jiny iba doznieva, prevládajú makro‰truktúry pa-
sienkov a lúk, ktoré sú ãasto ãlenené umel˘mi
alebo prirodzen˘mi líniami a formáciami mimo-

lesnej zelene a striedajú sa s rozºahl˘mi plochami
prirodzen˘ch biotopov aluviálnych mokradí, lúk,
pasienkov, xerotermn˘ch strání. Nachádza sa tu
najhodnotnej‰í xerotermn˘ i mokraìn˘ biotop
v rámci celého severného ochranného pásma
SRNAPu.

Projekt bol zameran˘ na anal˘zu súãasnej kra-
jinnej ‰truktúry a prírodn˘ch hodnôt krajiny a na
stanovenie modelu obhospodarovania a revitali-
zácie krajiny. Ako model obhospodarovania bol
pre celé územie spracovan˘ agroenvironmen-
tálny plán. Revitalizácia krajiny bola navrhnutá
v oblasti v˘sadby mimolesnej zelene a obnovy
mokraìn˘ch biotopov prioritne pre rozmnoÏova-
nie obojÏivelníkov. Ako kostra v˘sadieb boli na-
vrhnuté pravidelné alejové obojstranné v˘sadby
okolo cesty z Letanoviec do Letanovského mlyna
a jednostranná alej okolo poºnej cesty SmiÏany –
Spi‰ské Tomá‰ovce – Hrabu‰ice, kriÏujúcej pred-
chádzajúcu komunikáciu, ktorá je navrhnutá na
vybudovanie cyklotrasy ako prvého kroku na od-
pútanie turistov z územia vlastného SRNAPu.
SúãasÈou projektu bola anketa medzi obyvateºmi
Letanoviec o ich názore na v˘sadbu drevín, ão
prevaÏná ãasÈ respondentov privítala ako pozitív-
ny, Ïiadúci krok, s ktor˘m súhlasí – pokiaº to ne-
bude na úkor poºnohospodárskej pôdy. Nakoºko
OZ ZachráÀme Letanovsk˘ mlyn (ìalej OZ ZLM)
prioritne spolupracuje s rómskou komunitou
v osade Letanovce v lokalite Letanovsk˘ mlyn, jed-
n˘m z v˘sledkov projektu bolo aj zohºadnenie
moÏnosti vzniku pracovn˘ch miest pre Rómov.
Záverom projektu bol odborn˘ seminár, na kto-
rom 7. 12. 2001 odborníci pracujúci na projek-
te predniesli svoje my‰lienky úãastníkom seminá-
ra a podrobili ich diskusii. OZ ZLM vydalo prís-
pevky zo seminára a ìal‰ie materiály z projektu
v rozsiahlom zborníku, ktor˘ je prípadn˘m záu-
jemcom k dispozícii na adrese OZ.

V dÀoch 5. – 12. apríla 2002, ako realizaãnú
fázu tohto projektu, uskutoãnilo OZ TATRY v spo-
lupráci s OZ ZLM a Správou SRNAPu I. revita-

lizaãn˘ tábor Letanovce, zameran˘ na v˘sad-
bu drevín v poºnohospodárskej krajine. Tábora sa
poãas jeho konania zúãastnilo temer 100 úãast-
níkov z celého Slovenska vrátane Rómov z osady
pri Letanovskom mlyne. T˘mto sa podarilo splniÈ
jeden z cieºov OZ ZLM v rámci spolupráce s róm-
skou komunitou – pracovnú zainteresovanosÈ
a kooperáciu s nerómskymi dobrovoºníkmi, ktorí
ich brali ako rovnocenn˘ch partnerov.

V˘ber lokalít na vysádzanie bol dosÈ proble-
matick˘, predchádzali mu mnohé rokovania s dot-
knut˘mi subjektami, ktorí súhlasili len s ãasÈou na-
vrhovan˘ch v˘sadieb. Napokon sme dosiahli do-
statoãn˘ v˘ber plôch na v˘sadbu a v‰etky sade-
nice sa podarilo vysadiÈ do voºnej prírody.
Základom v˘sadieb boli obojstranné alejové v˘-
sadby okolo cesty z Letanoviec do Letanovského
mlyna a jednostranná alej okolo starej poºnej ces-
ty SmiÏany – Spi‰ské Tomá‰ovce – Hrabu‰ice,
ktorá je navrhovaná na zriadenie cyklotrasy pre
rodinnú cykloturistiku okrajom Slovenského raja,
v celkovej dæÏke vy‰e 9 km. V t˘chto v˘sadbách
bola kaÏdá vysadená sadenica zabezpeãená
lieskov˘mi kolíkmi kvôli ochrane a identifikácii
v neskor‰om období, nakoºko v˘sadby boli reali-
zované na viacer˘ch miestach uprostred poºn˘ch
kultúr.

Okrem t˘chto v˘sadieb sa realizovali v˘sadby
okolo ìal‰ích poºn˘ch ciest, na medziach, sva-
hoch úvozov, telesa starej Ïeleznice, okolo poto-
kov, poºn˘ch hnojísk a ich prístupov˘ch ciest
a ìal‰ích vhodn˘ch neobhospodarovan˘ch plo-
chách. Celkovo bolo vysaden˘ch okolo 4300 sa-
deníc, z ktor˘ch prevaÏná väã‰ina bola obaºova-
n˘ch, takÏe by mala byÈ lep‰ia nádej na ich pre-
Ïitie v suchej krajine. Aplikácia t˘chto sadeníc
v‰ak na rozdiel od voºnokorenn˘ch vyÏadovala
väã‰ie nároky na organizáciu práce a prepravu
materiálu. Z tohto miesta chcem poìakovaÈ za
pomoc v tomto smere Správe NP Slovensk˘ raj
v Spi‰skej Novej Vsi a poºnohospodárskym druÏ-
stvám v Letanovciach a SmiÏanoch. Vysádzané
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sadenice predstavovali 17 druhov stromov a kro-
vín – javor horsk˘, breza bradaviãnatá, lieska
obyãajná, hloh jednosemenn˘, zob vtáãí, ãere‰Àa
vtáãia, ãremcha strapcovitá, trnka obyãajná, ja-
rabina vtáãia, v⁄ba rakytová, lipa malolistá, bo-
rovica lesná, jaseÀ ‰tíhly, dub zimn˘, brest hor-
sk˘, smrekovec opadav˘, kalina obyãajná, vy-
sádzané boli aj odrezky v⁄by krehkej. Do alejí
okolo ciest sme vysádzali prevaÏne lipu, brest, ja-
vor horsk˘, okolo projektovanej cyklotrasy aj bo-
rovicu, smrekovec a dub.

Odhadovaná hodnota vykonan˘ch prác je cca
84 000,– Sk, ão spolu s cenou sadeníc vytvára
hodnotu 184 000,– Sk, ktorú poãas uvedeného
tábora dobrovoºníci zanechali v regióne. Aj z toh-
to miesta im patrí poìakovanie, nakoºko najmä
v prvé dva dni, keì bol najväã‰í poãet úãastní-
kov, pracovali v‰etci vo veºmi nepriazniv˘ch pod-
mienkach, v silnom vetre, chlade, za obãasného
sneÏenia. Malou odmenou pre nich bol ãaj a tep-
lá veãera, ktorú zabezpeãovali Rómky z osady
v zariadení OZ ZLM v rámci kurzu varenia, ktor˘
OZ ZLM realizuje v rámci spolupráce s rómskou
komunitou. Vzácnou náv‰tevou tábora bol riaditeº
British Department for International Development
(DFID) Alan Anstead, ktor˘ sa aktívne zapojil do
prác pri v˘sadbe a nemal problém pracovaÈ bok
po boku s miestnymi Rómami. Na záver sa po-
slední úãastníci tábora spolu s rodiãmi detí z róm-
skej osady zúãastnili DÀa Rómov, ktor˘ pripravilo
OZ ZLM v spolupráci so ·peciálnou základnou
‰kolou a rómskou materskou ‰kolou v Letanov-
ciach.

Praktická realizácia projektu bola finanãne pod-
porená British Department for International Deve-
lopment (DFID), Nadáciou Ekopolis a ETP Sloven-
sko (programy Tvoja zem financovan˘ United
States Agency for International Development
a Obãania obci), ako aj Nadáciou pre podporu
obãianskych aktivít z prostriedkov PHARE.

Reakcie domácich boli poãas tábora, napriek
predchádzajúcej spomínanej ankete, pomerne

rozpaãité, ale postupne sme zaznamenávali sú-
hlasné a podporné reakcie. S vyloÏene negatív-
nou, nepriaznivou reakciou sme sa stretli len
v jednom prípade. V kaÏdom prípade je v‰ak na
‰kodu, Ïe dobrovoºníci predstavovali paletu ºudí
z celého Slovenska, k˘m miestnych zastupovali
len rómski a nerómski ãlenovia obãianskeho zdru-
Ïenia. Pevne verím, Ïe pri pokraãovaní rozbeh-
nutého projektu v ìal‰ích rokoch budeme vedieÈ
pritiahnuÈ viac miestnych ºudí.

Pri hodnotení celej akcie sa nemôÏem vyhnúÈ
niektor˘m menej príjemn˘m poznatkom a skúse-
nostiam. V prvom rade ide o ‰tátnu byrokraciu.
Pre realizáciu v˘sadieb v plánovanom rozsahu
sme potrebovali tri druhy povolení, priãom za
kaÏdé sme mali zaplatiÈ správny poplatok
2000,– Sk. Tento problém sme napokon vyrie‰ili
tak, Ïe o súhlas na v˘sadbu drevín v krajine mi-
mo intravilánu a okolo ‰tátnej cesty Ïiadala ofi-
ciálne Správa NP Slovensk˘ raj, ktorá je zo zá-
kona od správnych poplatkov oslobodená.
Súhlas na v˘sadbu bol podmienen˘ súhlasom
vlastníkov pôdy. Nakoºko ako obãianske zdruÏe-
nie máme praktické skúsenosti s prejednávaním
zámeru úpravy malej plochy v intraviláne s temer
‰tyridsiatimi vlastníkmi cca 0,25 ha zaburinenej,
odpadkami zavozenej pôdy, prejednanie záme-
ru v˘sadby s rádovo stovkami vlastníkov sme po-
vaÏovali za nereálne. Toto sme suplovali prejed-
naním s uÏívateºom pôdy, priãom v rozhodujúcich
oblastiach i‰lo o vyjadrenie správnej rady poºno-
hospodárskeho subjektu. Napokon – spomínaná
negatívna reakcia bola práve zo strany údajného
majiteºa pôdy, s ktor˘m sme v˘sadbu neprejed-
nali. Napriek tomu si stále myslím, Ïe to nie je
úloha pre malé, lokálne obãianske zdruÏenie.
Pritom i‰lo len o v˘sadbu jedinej línie stromov.
Nechtiac som si kládol otázku – ako by sme do-
padli v prípade, Ïe by sme chceli realizovaÈ v˘-
sadbu 40 metrov ‰irokého biokoridoru, ako je to
beÏné v susedn˘ch âechách? Kto pozná tamoj‰ie
reálie v oblasti revitalizácie krajiny vie, Ïe uÏ za

vlády V. Klausa, ktor˘ ekológiu povaÏoval len za
ãere‰Àu na ‰ºahaãke, sa do v˘sadieb zelen˘ch
pásov v krajine, v oráãinách, okolo vodn˘ch to-
kov investovali stovky miliónov korún a dodnes sa
táto suma zvy‰uje. Napriek ná‰mu vystatovaniu
sa so zachovalou hodnotnou prírodou máme roz-
siahle plochy poºnohospodárskej krajiny, ktorá
v devastácii prírodn˘ch ‰truktúr v niãom nezao-
stáva za tou ãeskou. Prístup oboch krajín je v‰ak
diametrálne odli‰n˘ a Slovensko jednoznaãne Èa-
há za krat‰í koniec.

Skúsenosti získané pri realizácii agroenviron-
mentálneho plánu v rámci Medzinárodného roku
hôr pri prácach a organizácii I. revitalizaãného
tábora Letanovce budú aplikované postupne cez
celé ochranné pásmo SRNAPu do celej ãasti slo-
venského Spi‰a, ãím sa tak vytvoria predpoklady
pre zápis cezhraniãného slovensko-poºského re-
giónu ako Kultúrna krajina Spi‰ do Zoznamu sve-
tového dediãstva UNESCO. Súãasne sa tvoria tr-
valo udrÏateºné pracovné príleÏitosti pre poãetnú
rómsku komunitu v ochrannom pásme SRNAPu,
ako aj plní podmienka (Stratégia rozvoja trvalo
udrÏateºného turizmu) pre certifikáciu SRNAPu
kandidujúceho do európskej siete najlep‰ie ma-
naÏovan˘ch chránen˘ch území PAN-Parks.

Milan BARLOG
riaditeº OZ ZLM

Kontakty:
Obãianske zdruÏenie ZachráÀme Letanovsk˘

mlyn, Letecká 3, 052 01 Spi‰ská Nová Ves, pra-
covisko: Hanulova 198/24, 053 13 Letanovce;
mobil: 0905/543 231, e-mail: barlog@change-
net.sk

Obãianske zdruÏenie TATRY, Kemi 627/5,
031 04 Liptovsk˘ Mikulá‰; tel./fax: 044/553 10
27, mobil: 0903/028 364, e-mail: wolf@mail.
viapvt.sk, http: //www.seps.sk/zp/oztatry,
www.ekokompas.host.sk
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BBBB iele Karpaty sú krajinou, ktorej
teraj‰í ráz urãili prírodné pomery
a ãlovek. Príroda a ãlovek hospo-

dár tu Ïijú bok po boku, musia sa zná‰aÈ
a re‰pektovaÈ. V roku 1979 bola ãasÈ
Bielych Karpát od Lúk pod Makytou po
lesy nad Skalicou vyhlásená ako chrá-
nená krajinná oblasÈ (CHKO) Biele
Karpaty. V roku 1989 bola upravená
hranica CHKO.

Biele Karpaty sa po geologickej stránke
skladajú z dvoch základn˘ch zloÏiek: brad-
lového pásma a väã‰inovej fly‰ovej ãasti.
Bradlové pásmo je tvorené tvrd˘mi hornina-
mi. Ako majestátne dominanty ãnejú bradlá,
z ktor˘ch najrozsiahlej‰ie je súãasÈou
Národnej prírodnej rezervácie Vr‰atské
bradlá. Strmé steny bradiel boli pre svoju
polohu v stredoveku opevnené a boli na nich
vystavané hrady – Lednick˘ hrad, Vr‰ateck˘
a napokon dreven˘ hrad na Krasíne nad ob-
cou Dolná Súãa, na niektor˘ch dávnej‰ie
hradiská – Miku‰ovce, Zemianske Podhra-
die. Väã‰ina bradlového pásma je v‰ak po-
rastená lesom – DrieÀová, Lovichovec, Ly-
sica... sú tu strmé svahy a plytké pôdy –
rendziny. Unikátom v bradlovom pásme je
Ostrá hôrka pri Drietome a Skalick˘ vrch

v Chocholanskej doline, ktoré pozostávajú
zo silikátov˘ch hornín.

Pásmo fly‰u je charakteristické striedaním
pieskovcov˘ch a slieÀovcov˘ch vrstiev, teda
nepomerne mäk‰ích hornín. Tieto voda
opracováva podstatne ºah‰ie, svahy sú me-
nej strmé, mäkko modelované, chrbáty oblé
a relatívne ‰iroké. K vlastnostiam fly‰u patrí
veºké mnoÏstvo menej v˘datn˘ch prameÀov
a to aj na hrebeni, svahové zosuvy a ukla-
danie penovcov na mokvav˘ch pramenis-
kách. V t˘chto podmienkach sa usadil ãlovek
hospodár a prácou pretváral krajinu, z kto-
rej získaval obÏivu. Ak to chcel robiÈ dlho-
dobo, robil to ‰etrne s ohºadom na prírodné
podmienky a na svojich potomkov.

Biele Karpaty sa nachádzajú v pásme list-
nat˘ch lesov, ktoré pred príchodom ãloveka
pokr˘vali takmer celé územie, s v˘nimkou
skaln˘ch stien bradiel, ãerstv˘ch nánosov to-
kov a aktívnych zosuvov. Vo väã‰ine lesov je
dnes viacmenej prirodzená skladba drevín –
v niÏ‰ích polohách sa nachádzajú lesy du-
bové a dubovo-hrabové, vy‰‰ie dubovo-bu-
kové a bukové, v severnej ãasti sa vyskytujú
i jedºové buãiny.

Svedectvo o sídlach na území Bielych
Karpát nachádzame z doby bronzovej –

Miku‰ovce, Zemianske Podhradie. V tomto
ãase to boli najmä uhliari (v˘roba drevené-
ho uhlia) a jednoduchí poºnohospodári.
Neskôr masívne odlesnenie prebiehalo buì
vyrúbaním a vypaºovaním, alebo postupn˘m
rúbaním a pastvou dobytka, ãím do‰lo
k zriedeniu lesa. Tradiãn˘ spôsob hospodá-
renia boli jednokosné lúky, v jeseni dopása-
né dobytkom na otave.

Orná pôda bola obhospodarovaná troj-
poºn˘m spôsobom, s pravideln˘m úhorením. 

Vrcholné obdobie odlesÀovania bolo kon-
com stredoveku, kedy dochádzalo k rozvoju
poddansk˘ch kopaníc – Horná Súãa, Nová
Bo‰áca, Vrbovce, Myjava. Posledné kopa-
nice vznikali e‰te zaãiatkom 20. storoãia,
napr. Mravcové v Novej Bo‰áci. Limitujúcim
faktorom pre vznik kopaníc bola prítomnosÈ
dostatoãne v˘datn˘ch prameÀov.

V ãase, keì vrcholilo extenzívne poºno-
hospodárstvo, boli lúky väã‰inou raz roãne
kosené a dopásané na otave. Medze, ba
dokonca i lesy b˘vali vypásané, vyhrabáva-
né a lístie pouÏívané ako stelivo pre dobytok
na zimu. Väã‰ina úrody Ïaluìov a bukvíc
bola vyzbieraná a skrmovaná. Ostrice z mo-
ãiarov slúÏili ako krmivo pre kone a na steli-
vo. Pri domoch boli ãasto kopané moãidlá,

12

Prírodná rezervácia âervenokamenské bradlo Foto: Deván
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ktoré slúÏili na namáãanie ºanu a konopí
a tieÏ ako protipoÏiarne nádrÏe. Medze
boli bohato osádzané ovocn˘mi drevinami,
najmä hru‰kami, slivkami, jabloÀami, ãere‰-
Àami, oskoru‰ami.

Îiaº, o‰iaºu poºnohospodárskej superv˘ro-
by sa nevyhli ani Biele Karpaty V ãase ko-
lektivizácie a socializácie buldozéry strhá-
vali medze a kamenice (kopy kamenia za
dlhé roky vyzbierané ºuìmi), trhali stromy
a vytváraly lány. Pri takomto zásahu sa na
povrch dostala mrtvina a kamene, zniãená
bola slabá vrstva úrodnej pôdy, k slovu sa
dostala erózia. Potom noví gazdovia zistili,
Ïe zem nerodí tak, ako by si to priali, zaãa-
li ju polievaÈ hnojovicou a pos˘paÈ umel˘mi
hnojivami a miesto b˘val˘ch orchideov˘ch
lúk získali smlz, lopúchy a inú burinu. Tam,
kde boli svahy strm‰ie a kde sa strojmi ne-
dostali, zaãal sa vracaÈ les, najprv kroviská
a miestami slivkové dÏungle, väã‰inou v‰ak
breziny. Hodnotné spoloãenstvá ostali naj-
mä pri t˘ch usadlostiach, ktor˘ch majiteºom
to nedalo a nenechali spustnúÈ dediãstvo po
otcoch, aj keì nevyná‰alo, ba ão viac, po-
dobná starostlivosÈ vzbudzovala hnev no-
v˘ch „gazdov“. Po roku 1989 postupne
druÏstvá stratili o tieto odºahlé a extrémne
priestory záujem nadobro.

Dnes je ãlovek – hospodár v Bielych
Karpatoch veºkou vzácnosÈou. Bez neho
v‰ak táto krajina stratí svoje ãaro – osobitú
architektúru, staré sorty ovocn˘ch drevín,
drobné políãka so vzácnymi burinami, or-
chideové lúky s hubami – lúãnicami, sady
a lesy plné vtáctva. Na nehnojen˘ch a pra-
videlne kosen˘ch lúkach na jar rozkvitajú ti-
sícové populácie vstavaãa obyãajného
(Orchis morio), prstnatca bazového
(Dactylorhiza sambucina), päÈprstnice oby-
ãajnej (Gymnadenia conopsea), vstavaãa
muÏského (Orchis mascula), alebo pavstava-
ãa hlavatého (Traunsteinera globosa).
Kvetnaté lúky dopæÀajú poãetné, i keì plo-
chou malé penovcové prameniská s páper-
níkmi (Eriophorum angustifolium, E. latifo-
lium), vzácnymi machmi a mäkk˘‰ami.

Súkromné polia na kopaniciach sú ãasto
modré od nevädze poºnej (Cyanus segetum)
a pri troche ‰Èastia sa vám podarí nájsÈ kú-

koº poºn˘ (Agrostemma githago), stoklas
obiln˘ (Bromus secalinus) i ìal‰ie, dnes uÏ
veºmi vzácne druhy.

Po vyhlásení Chránenej krajinnej oblasti
Biele Karpaty bolo následne vyhlásen˘ch
viacero maloplo‰n˘ch chránen˘ch území,
s najprísnej‰ím stupÀom ochrany. V lúãnych
rezerváciach to v‰ak neznamená zákaz
vstupu, ale nutnosÈ zabezpeãenia pravidel-
nej starostlivosti. Bolo
vyhlásen˘ch viac ako
30 území lúãneho
charakteru, Správa
CHKO zabezpeãuje
kaÏdoroãne pokose-
nie asi 120 hektárov
lúk. Pri starostlivosti
o maloplo‰né chráne-
né územia za posled-
né roky v˘razne po-
mohli ãlenovia mimo-
vládnych organizácií:
Karpatské ochranár-
ske zdruÏenie altruis-
tov – KOZA, obãian-
ske zdruÏenie Pre
Prírodu, Dubnická en-
vironmentálna skupi-
na – DES, Centrum en-
vironmentálnych akti-
vít – CEA Trenãín.
Desiatky aÏ stovky
mlad˘ch ºudí sa za
uplynul˘ch 12 rokov
aspoÀ ãiastoãne zo-
známili s prácou ãlo-
veka – hospodára, na-
uãili sa kosiÈ kosou,
hrabaÈ, stavaÈ kôpky
sena, nakuÈ kosu, na-
variÈ obed pre hlad-
n˘ch koscov, vstávaÈ
skoro ráno, aby neob-
schla rosa...

Dovolíme si z knihy
Kultúrna krajina –
téma pre 21. storo-
ãie odcitovaÈ Mojmí-
ra Vla‰ína (2000):
„Chránené územia ne-

staãia pre ochranu a zachovanie kultúrnej
krajiny. Kultúrna krajina je spoloãn˘ v˘tvor
prírody a ºudskej kultúry. Pokiaº si ºudská
spoloãnosÈ uvedomí, Ïe kultúra nie je len ná-
rodné divadlo, ale i (národná) krajina, po-
tom je nádej.“ Úplne s ním súhlasíme, ÈaÏko
sa nám darí v spolupráci s dobrovoºníkmi
a miestnymi hospodármi udrÏaÈ tieto ukáÏky
bohat˘ch kvetnat˘ch lúk. Napriek tomu sa
e‰te stále aspoÀ o desaÈnásobne väã‰iu plo-
chu rovnako kvalitn˘ch lúk starajú miesni
hospodári, druÏstvá.

Biele Karpaty sa vysídºujú, mnohé kopani-
ce uÏ spadli, zostali opustené, alebo tu do-
Ïíva len zopár star˘ch ºudí. Bola naru‰ená
kontinuita odovzdávania skúseností, pôdy,
strojov i chute do práce hospodára, ale po-
známe aj zopár mlad˘ch nad‰encov, ktorí
sa vrátili na svoju dedovizeÀ a i v u nás
veºmi ÈaÏk˘ch podmienkach zaãínajú tradiã-
ne hospodáriÈ. Viac tak˘chto príkladov po-
známe aj z moravskej strany.

Do Bielych Karpát nechoìte za modern˘mi
záÏitkami cestovného veºkopriemyslu.

Na takéto miesta sa chodí precítiÈ príroda
a história ná‰ho kopaniãiarskeho ºudu.

Na takéto miesta sa chodí ako do najcen-
nej‰ích pamiatok, ba ão viac, ako do chrá-
mu, lebo tu je ãlovek akosi Bohu bliÏ‰ie.
Príìte s pokorou a úctou a pomôÏete aj jej
zachovaniu.

Katarína a Pavel DEVÁN
Správa CHKO Biele Karpaty
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Zakvitnuté bielokarpatské lúky Foto: Devánová

Bylinkárka z Dolnej Súãe Foto: Klváãek
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Ochrana prírody v podmienkach
transformaãného procesu

Slovenskej republiky

Zvy‰ujúci sa tlak na ekonomické vyuÏitie prí-
rodného prostredia a masívne presadzovanie tr-
hového mechanizmu vyvolali na celom svete po-
trebu zmeny prístupu k ochrane prírody. Je to
prechod od pasívneho prístupu, zaloÏeného na
statickom chápaní sukcesie a klimaxov˘ch ‰tádií
vedúceho k re‰triktívnym opatreniam v ochrane
prírody, k aktívnemu prístupu zaloÏenému na za-
bezpeãovaní podmienok trvaloudrÏateºného roz-
voja, zachovania biodiverzity a úlohy ãloveka
ako aktívnej súãasti ekosystémov, v ktor˘ch tisíc-
roãia spolupôsobil v rovnováhe s prírodn˘mi sila-
mi. Ekonomick˘ prístup potom predstavuje nástroj
na integráciu princípov aktívneho prístupu
k ochrane prírody do ekonomick˘ch politík a pro-
gramov ovplyvÀujúcich prírodné ekosystémy.
Cieºom je presadiÈ tento princíp do myslenia a ko-
nania v‰etk˘ch obyvateºov na‰ej planéty z rodu
Homo sapiens.

Ekonomick˘ prístup v ochrane prírody a regio-
nálnom rozvoji si v rozvinut˘ch ekonomikách uÏ
nachádza svoje miesto. Je neodmysliteºnou súãas-
Èou demokratického rozhodovacieho procesu a je-
ho poznatky napomáhajú plánovaÈ ekonomické
ãinnosti so zreteºom na hodnoty biodiverzity. Na
druhej strane umoÏÀuje manaÏmentu ochrany prí-
rody spravovaÈ svoje územia komplexne s prihlia-
daním na environmentálny, ale i ekonomick˘
aspekt. Za príkladmi netreba ísÈ ìaleko. Jedn˘m
z nich je Rakúsko, kde ‰tyri zo ‰iestich národn˘ch
parkov majú ‰tatút spoloãností s ruãením obme-
dzen˘m, s kompetentn˘mi orgánmi v˘konnou
a dozornou radou a zdruÏen˘m financovaním
(50 % z federálneho rozpoãtu a zvy‰n˘ch 50 %
pripadá na región). Pozitívne v˘sledky zazname-
návajú aj na‰i susedia. Napríklad v Bialowies-
kom národnom parku na severov˘chode Poºska
pred rokom zaviedli pilotn˘ projekt Pan Parks, za-
meran˘ na spoluprácu ochrany prírody a podni-
kateºov v cestovnom ruchu. Projekt spoãíva
v jednoduchej my‰lienke certifikácie majiteºov
penziónov a poskytovateºov ubytovaní na súkromí
spæÀajúcich podmienky trvaloudrÏateºného cestov-

ného ruchu stanoven˘ch organizáciou WWF.
DrÏitelia certifikátu získajú logo projektu a moÏ-
nosÈ bezplatnej reklamy svojho zariadenia na in-
ternetovej stránke siete PAN-Parks napojenej na
medzinárodnú sieÈ WWF. Naviac môÏu získaÈ
dotáciu na roz‰írenie sluÏieb náv‰tevníkom, ak
spæÀajú kritéria certifikácie (napríklad ponuka pro-
duktov alternatívneho poºnohospodárstva miestnej
produkcie). Nie je treba zdôrazÀovaÈ, Ïe k tomu-
to v˘sledku sa dopracovali v‰etci aktéri spoloãn˘-
mi diskusiami, a Ïe jeho navrhovatelia museli
najprv predloÏiÈ argumenty, ktoré presvedãili pod-
nikateºov, Ïe do trvaloudrÏateºného rozvoja sa
oplatí investovaÈ. Je samozrejmé, Ïe proces nie je
ukonãen˘ a na v˘sledky v podobe ziskov z trva-
loudrÏateºného cestovného ruchu si e‰te poãká. Je
v‰ak urãite pozitívnym príkladom, Ïe keì sa chce
ide to.

Prechodom Slovenskej republiky k trhovému
mechanizmu tento proces neobi‰iel ani nás.
Dopad transformaãn˘ch zmien spoloãnosti sa
v ochrane prírody nepremieta len v tak ãasto sklo-
Àovanej nedostatoãnosti zdrojov na uplatÀovanie
úloh ochrany prírody, masívneho tlaku na vyuÏitie
prírodn˘ch zdrojov, aj v nepruÏnosti legislatívne-
ho a in‰titucionálneho rámca na novovzniknuté
podmienky. Aktívny prístup by znamenal pri-
spôsobenie prístupu k ochrane prírody na pod-
mienky demokratickej spoloãnosti uznávajúcej na
jednej strane práva vlastníkov a ich ekonomic-
k˘ch záujmov, a na strane druhej platnosÈ práv-
nych úprav o ochrane prírody a kontrole ich do-
drÏovania zo strany ‰tátu. To v‰etko v prostredí
diskusie otvorenej v‰etk˘m zainteresovan˘m sub-
jektom na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni.
Za t˘chto predpokladov je potom moÏné zhrnúÈ,
Ïe je potrebné vypracovaÈ nové plány manaÏ-
mentu chránen˘ch území s jasne stanoven˘mi
prioritami ochrany prírody v konkrétnom území
a spôsobom ich zabezpeãenia, vrátane ºudsk˘ch
a finanãn˘ch zdrojov. Aby bol tak˘to dokument aj
reálne uplatniteºn˘ za súãasn˘ch podmienok roz-
delen˘ch kompetencií a obmedzen˘ch rozpoãto-
v˘ch zdrojov, je potrebné poãúvaÈ hlasy subjek-
tov, ktor˘ch nové plány ovplyvnia (orgánov miest-
nej samosprávy, odborn˘ch zloÏiek ochrany prí-
rody, vlastníkov, obyvateºov a in˘ch priamych
úãastníkov konania).

Ekonomické hodnotenie
NP Slovensk˘ raj

Pod hlaviãkou Prognostického ústavu SAV
a Svetovej Banky sa v roku 2001 v regióne
Slovenského raja realizoval projekt zameran˘ na
podporu takéhoto procesu pomocou metodiky
ekonomického hodnotenia Ïivotného prostredia.
Nejde o tradiãnú ekonomickú anal˘zu územia
a stanovenie potenciálu jeho vyuÏitia, ale o so-
ciálno-ekonomick˘ proces, ktor˘ spojí v˘sledky
práce odborníkov s procesom politického pláno-
vania a rozhodovania v regióne. Filozofia pro-
jektu vychádza z predpokladu, Ïe úspe‰n˘ plán
manaÏmentu územia by mal vzniknúÈ tam, kde sa
bude realizovaÈ, ãiÏe v danom regióne, pretoÏe
tam najlep‰ie vedia ão chcú a vedia uskutoãniÈ.
Odborn˘ poradca prichádzajúci spoza hraníc re-
giónu prispeje metodikou, analytick˘m hodnote-
ním, a zároveÀ pôsobí ako nezávisl˘ koordinátor
profesionálneho postupu. Tento prvok predstavuje
inovaãn˘ prístup rie‰enia regionálneho rozvoja
a spoãíva v tom, Ïe v projekte sú v‰etky zaintere-
sované subjekty, ktoré sa zúãastÀujú na Ïivote re-
giónu, a môÏu tak jeho v˘voj ovplyvniÈ ak za po-

moci rie‰iteºského kolektívu vzájomnou diskusiou
dospeli k spoloãnému rie‰eniu.

Projekt sa zameral na dva nosné problémy par-
ku: absencia integrovaného modelu starostlivosti
(Ïiveln˘ ekonomick˘ rozvoj, nevyhovujúca infra-
‰truktúra, ch˘bajúca zonácia parku, protipoÏiar-
na ochrana, program odpadov, stráÏ parku a iné)
a neprehºadn˘ rozhodovací proces. Zaintereso-
vané subjekty reprezentovali starostovia a obyva-
telia 15 obcí, z toho tri leÏiace priamo v území
parku, spolu s obyvateºmi rómskej men‰iny. TieÏ
vlastníci pôdy v parku, prevaÏne lesné subjekty,
podnikateºské subjekty v cestovnom ruchu, pre-
vaÏne penzióny. Napokon zástupcovia ‰tátnych
organizácií podieºajúcich sa na koordinácií a ria-
dení parku (okresné úrady, správa NP a iné) a mi-
movládne organizácie pôsobiace v ochrane Ïi-
votného prostredia, v ‰porte a cestovnom ruchu.
Spolu 306 respondentov zástupcov zainteresova-
n˘ch subjektov, odpovedalo na otázky dotazníka
a hodnotilo päÈ scenárov rozvoja na základe päÈ-
stupÀovej verbálnej stupnice. T˘mto spôsobom
mali moÏnosÈ vyjadriÈ sa k (ekonomickému prúde-
niu) finanãn˘m tokom a spojeniu ochrany prírody
s rozvojom cestovného ruchu. Svoje názory na
súãasnosÈ a budúci rozvoj NP Slovensk˘ raj moh-
li diskutovaÈ na spoloãnom stretnutí, ktoré sa
uskutoãnilo v novembri 2001 na OÚ v SmiÏanoch
za úãasti väã‰iny pozvan˘ch zástupcov úãastní-
kov procesu, rie‰iteºského kolektívu i médií.
Hodnotenie doplnilo 10 expertov z oblasti ochra-
ny prírody, regionálneho rozvoja a lesného hos-
podárstva, ktorí hodnotili scenáre na základe vy-
bran˘ch kritérií a s vyuÏitím rovnakej päÈstupÀovej
stupnice.

Podpora trvaloudrÏateºného cestovného
ruchu a kolektívneho rozhodovania

Z predbeÏn˘ch v˘sledkov vyplynulo, Ïe 83 %
respondentov podporuje integrovan˘ manaÏment
parku zameran˘ na trvaloudrÏateºn˘ rozvoj a ko-
lektívne spolufinancovania parku. Z toho 57 %
podporuje kolektívne rozhodovanie zastúpené
obcami a správou NP. Súãasn˘ stav podporuje
iba 12 % respondentov, väã‰inou obyvatelia.
Napokon, najzaujímavej‰ou informáciu bezpo-
chyby bola nulová podpora zru‰eniu ‰tatútu ná-
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rodného parku a návratu k chránenej krajinnej
oblasti. V˘znamn˘m odkazom je aj zhoda názo-
rov zainteresovan˘ch subjektov a expertov, pre-
dov‰etk˘m na potrebe zmeny systému starostlivos-
ti a rozhodovania v NP Slovensk˘ raj (odmietnu-
tie súãasného stavu) a podpora trvaloudrÏateºné-
ho cestovného ruchu v NP Slovensk˘ raj.  

Ochrana prírody,
súãasné ekonomické aktivity

a vlastnícke práva

Z odpovedí respondentov je zrejmé, Ïe exis-
tencia parku ovplyvÀuje v‰etky subjekty. AÏ 75 %
obyvateºov a 47 % zástupcov obcí uviedlo prí-
tomnosÈou parku zv˘‰enie kvality Ïivota. Exis-
tencia parku pozitívne vpl˘va aj na príjmy podni-
kateºov v cestovnom ruchu (96 %) a obcí (60 %).
Len skupina vlastníkov pociÈuje, v súvislosti s exis-
tenciou parku, ekonomickú újmu spojenú s ob-
medzeniami predov‰etk˘m lesnej ãinnosti vychá-
dzajúcimi zo zákona NR SR ã. 287/94 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny. Alarmujúcou bola
zhoda názorov na úroveÀ ochrany prírody, kde
70 aÏ 100 % respondentov v‰etk˘ch skupín po-

vaÏuje súãasnú kvalitu ochrany prírody za ne-
postaãujúcu. Väã‰ina subjektov si myslí, Ïe
ochrana prírody parku a ekonomick˘ rozvoj je
moÏné úspe‰ne kombinovaÈ. AÏ 42 % pôdy na
území NP Slovensk˘ raj (Program starostlivosti) je
v ne‰tátnom vlastníctve. Subjektami vykonávajúci-
mi ekonomickú ãinnosÈ v parku sú okrem mal˘ch
a stredn˘ch podnikateºov v cestovnom ruchu,
vlastníkov aj obce. Obce vlastniace technické
sprístupÀovacie zariadenia v roklinách (rebríky,
lávky, mostíky, reÈaze...) a spravujúce parkoviská
sú prakticky jedin˘m subjektom kontrolujúcim
vstup do najvzácnej‰ích ãastí parku. Podºa v˘-
sledkov dotazníka je moÏné jednoznaãne pove-
daÈ, Ïe záujmom v‰etk˘ch ekonomick˘ch subjek-
tov je rozvoj aktivít v cestovnom ruchu a v sektore
sluÏieb umoÏÀujúcich produkovaÈ zisky bez kon-
fliktu so zákonom o ochrane prírody a ústup od
tradiãnej lesohospodárskej ãinnosti. Tento trend
nie je procesom dobrovoºn˘m ale v˘sledkom zvy-
‰ujúceho sa dopytu po sluÏbách v cestovnom ru-
chu a poklesu záujmu o tradiãné ãinnosti v lesnom
hospodárstve z dôvodov recesie v tomto sektore
(nízka efektívnosÈ produkcie z dôvodu sÈaÏen˘ch
geomorfologick˘ch podmienok ÈaÏby). Hlavnú
príãinu treba hºadaÈ tieÏ v prehlbujúcom sa roz-
pore práv vlastníkov pôdy vyuÏívaÈ svoj majetok
na ekonomické ãinnosti na jednej strane a usta-
noveniami zákona NR SR ã. 287/94 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny deklarujúcimi poskyt-
nutie kompenzácií takto po‰koden˘m vlastníkom
na strane druhej. Napriek tomu, Ïe 60 % vlastní-
kov uviedlo v dotazníku ekonomické straty z titulu
uplatnenia zákona 287/94 Zb., len niekoºko ve-
delo ich v˘‰ku ‰pecifikovaÈ a Ïiadny subjekt ne-
získal kompenzácie z titulu obmedzení ochrany
prírody. Ako dôvod neuplatnenia respondenti
uvádzali nedostatok informácií a absenciu legis-
latívnej úpravy (dlho oãakávané vládne nariade-
nie o spôsobe v˘poãtu a úhrady majetkovej újmy
ã. 24/2002 nadobudlo platnosÈ aÏ po realizácií
prieskumu). Nerie‰enie problému kompenzácií
je bariérou rozvoja spolupráce a koordinácie
manaÏmentu parku. V odpovediach na dotazník
sa prejavilo aj neochotou najviac postihnut˘ch
vlastníkov (lesné subjekty) odpredaÈ alebo veno-
vaÈ svoj majetok na území parku úãelom ochrany
prírody.

Financovanie ochrany prírody
a manaÏmentu parku

Otázky financovania národného parku patrili
tradiãne medzi najviac skloÀované. Väã‰ina res-
pondentov vo svojich odpovediach uvádzala ne-
dostatok finanãn˘ch prostriedkov ako hlavnú pre-
káÏku napæÀania programov regionálneho rozvo-
ja a realizáciu opatrení v ochrane prírody. Aj
keì 70 % obcí a 40 % vlastníkov a podnikateºov
v cestovnom ruchu uviedlo, Ïe zisky z ich ekono-
mick˘ch ãinností v parku vyuÏívajú opäÈ na ma-
naÏment alebo rozvoj sluÏieb v parku, v praxi je
hodnovernosÈ tejto informácie neoveriteºná.
Neexistuje zverejnen˘ objektívny ukazovateº, kto-
r˘ by tak˘ údaj potvrdil. Na miestnej úrovni exis-
tujú len dva druhy priamych príjmov z cestovné-
ho ruchu. Je to poplatok za posteº (2 Sk/
posteº/rok) vyberan˘ od kaÏdého majiteºa pen-
ziónu alebo ubytovania na súkromí (na ktor˘ sa
respondenti z radov podnikateºov pri svojich od-
povediach odvolávali) a rekreaãn˘ poplatok
náv‰tevníkov (15 Sk/deÀ). Oba sú príjmom v‰eo-
becného rozpoãtu obcí a ich vyuÏitie podlieha
rozhodnutiu obecného zastupiteºstva a nie je via-

zané úãelom vyuÏitia podºa pôvodu príjmu.
MnoÏstvo obecn˘ch prostriedkov investovan˘ch
do ochrany a manaÏmentu parku tak nezávisí len
od ekonomickej situácie obce ale aj od záujmov
obecn˘ch poslancov. Existujú tieÏ nepotvrdené
domienky, Ïe nie v‰etci poskytovatelia ubytova-
nia v skutoãnosti svoje poplatky aj zaplatia.
Treba poznamenaÈ, Ïe ãasÈ obecn˘ch príjmov
pravideºne putuje do finanãnej schémy
Záujmového zdruÏenia obcí Slovenského raja
v podobe príspevku obcí vo v˘‰ke 10 Sk na oby-
vateºa roãne, ktoré spolu s príjmami zo vstupného
do parku (pribliÏne 600 000 SK roãne, podºa
ZdruÏenia) sa následne vyuÏíva na údrÏbu turis-
tick˘ch chodníkov a technick˘ch sprístupÀovacích
zariadení v roklinách vo vlastníctve ãlensk˘ch ob-
cí. Na otázku: „ste ochotní finanãne prispieÈ na
integrovanú ochranu parku do spoloãného miest-
neho fondu NP Slovensk˘ raj?“, 59 % respon-
dentov odpovedalo kladne, 33 % odmietli prís-
pevok a len 8 % nebolo rozhodnut˘ch. Nedos-
tatok peÀazí bol hlavn˘ dôvod odmietnutia
(55 %), ìal‰ích 20 % t˘ch ão odmietli prispieÈ, si
myslí, Ïe platiÈ majú tí, ão v parku zarábajú a len
13 % to povaÏuje za úlohu ‰tátu.

Záver

V˘sledky projektu v národnom parku Slovensk˘
raj iba potvrdili to, ão sme uÏ v roku 1999 publi-
kovali v podobnej ‰túdií z NP Malá Fatra
(Kluvánková-Oravská, 1999). V prvom rade, Ïe
hlavn˘m problémom ochrany prírody v nov˘ch
sociálno-ekonomick˘ch podmienkach je nedosta-
toãná komunikácia a spolupráca zúãastnen˘ch
subjektov. V oboch ‰túdiách sa respondenti zhod-
li na potrebe vypracovania plánu manaÏmentu
parku zaloÏeného na trvaloudrÏateºnom rozvoji
a tieÏ vo veºmi slabej podpore zotrvávania sú-
ãasného stavu. TrvaloudrÏateºn˘ cestovn˘ ruch
získal jednoznaãne v oboch parkoch väã‰inovú
podporu. Aj keì nedostatok finanãn˘ch pros-
triedkov dominoval medzi hlavn˘mi bariérami
rozvoja, v˘sledky v oboch prípadoch poukázali
na nízku efektívnosÈ súãasného alokaãného me-
chanizmu. MoÏn˘m krokom na zv˘‰enie efektív-
nosti je roz‰íriÈ pôsobnosÈ súãasného fondu
Záujmového zdruÏenia na miestny verejn˘ fond

integrovaného financovania ochrany a manaÏ-
mentu parku, do ktorého budú prispievaÈ nielen
obce ale aj subjekty vyuÏívajúce územie parku,
prípadne bude schopn˘ prijaÈ jednorazové a pra-
videlné dotácie. V tomto zmysle sú oãakáva-
nia kladené na zavedenie opatrení vypl˘vajú-
cich z prenesenia kompetencií a rozpoãtov˘ch
zdrojov na regionálnu a lokálnu úroveÀ v rámci
reformy verejnej správy. Ak sa aj naìalej pred-
pokladá s existenciou správ NP, je na zváÏe-
nie posúdiÈ nielen posilnenie ich kompetencií vo
v˘kone ‰tátnej správy na úseku ochrany príro-
dy ale aj otvorenie diskusie o moÏnostiach do-
plnkového financovania, ktoré je za súãasného
fungovania ako rozpoãtov˘ch organizácií ne-
moÏné.

V˘sledky projektu v NP Slovensk˘ raj tvoria
prvú fázu prípravy parku na vstup do medziná-
rodnej siete chránen˘ch území PAN-Parks.
Slovensk˘ raj je jedin˘ na Slovensku a jeden
z dvoch v Strednej a V˘chodnej Európe na kan-
didátke tejto in‰titúcie. Ak sa NP Slovensk˘ raj
do roku 2006 chce staÈ ãlenom siete, musí preto
splniÈ urãité kritériá. To znamená, Ïe Slovensk˘
raj musí maÈ integrovan˘ manaÏment, s orientá-

ciou ekonomického vyuÏitia parku v˘hradne na
trvaloudrÏateºn˘ cestovn˘ ruch a dokonãenú
funkãnú zonáciu územia. Zatiaº máme v národ-
nom parku len maloplo‰né chránené územia so
stupÀom ochrany pre prírodné rezervácie, zo-
náciou by sa mali spojiÈ do väã‰ieho celku.
Ak splní kritériá PAN-Parks a certifikaãná komi-
sia ho uzná, dostane národn˘ park znaãku, logo,
marketingov˘ nástroj, ktor˘ bude do celej Euró-
py vysielaÈ signál, Ïe Slovensk˘ raj je jedineãné
prírodné územie. A to nielen z pohºadu jedineã-
nej prírody, ale i z pohºadu jedineãného manaÏ-
mentu, ktor˘ úãinne zabezpeãuje ochranu úze-
mia národného parku. To v‰ak nie je v‰etko.
Bude symbolizovaÈ i fakt, Ïe NP je manaÏovan˘
v spolupráci s regiónom, za úãasti miestnych
obyvateºov. Z v˘sledkov projektu vypl˘va pozitív-
ne poznanie, Ïe zúãastnené subjekty prejavujú
vysokú ochotu spolupodielaÈ sa na tomto procese.
Potvrdili to aj svojimi hlasmi na spoloãnom stret-
nutí, ktoré sa v rámci rie‰eného projektu konalo
v polovici novembra 2001 v SmiÏanoch. 

Nadi‰iel ãas kedy je treba zobraÈ na vedo-
mie trend, Ïe starostlivosÈ o národné parky
v Slovenskej republike sa v nov˘ch spoloãen-
sko-ekonomick˘ch podmienkach presúva z or-
gánu ‰tátnej správy v ochrane prírody, pod
pôsobnosÈ ktorého spadala pred rokom 1989,
na ‰ir‰í okruh kompetentn˘ch, obce a vlastníkov
pôdy nevynímajúc. Nevyhnutn˘m krokom, ktor˘
je treba podniknúÈ skôr ako si „budúcnosÈ vybe-
rie sama“, je prispôsobenie spôsobu plánova-
nia a riadenia národn˘ch parkov nov˘m pod-
mienkam a urobiÈ tak rozhodujúci krok od pasív-
neho k aktívnemu prístupu k ochrane prírody.
V tomto zmysle bol realizovan˘ aj projekt v ná-
rodnom parku Slovensk˘ raj. Ambíciou projek-
tu je v zaãatom procese zotrvaÈ a aj naìalej
iniciovaÈ aktivity, ktoré vyústia do vypracovania
programu integrovaného manaÏmentu parku ak-
ceptovateºného v‰etk˘mi zainteresovan˘mi sub-
jektami.

Mgr. Tatiana KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, PhD,
Prognostick˘ ústav SAV Bratislava;

Katarína ILA·ENKOVÁ
UMB Banská Bystrica
Foto: Jozef Petru‰ka

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

A K INTEGROVANÉMU MANAÎMENTU NP SLOVENSK¯ RAJ
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Tak ako po iné roky, i teraz sme si pripomenuli 22. apríl,
ktor˘ sa zapísal v dejinách ako celosvetov˘ DeÀ zeme.
KaÏd˘ obãan na‰ej planéty by sa mal aspoÀ v tento deÀ za-
myslieÈ nad t˘m, ako prispieÈ a pomôcÈ zveºaìovaÈ Ïivotné
prostredie, prostredie okolo seba, v ktorom Ïije.

Pri tejto príleÏitosti sme i my pracovníci Správy TANAPu
nav‰tívili niektoré Z· v Poprade, Z· v Tatranskej ·trbe
a pripravili v˘stavu o národn˘ch parkoch v Slovenskej re-
publike. V˘stava bola sprístupnená verejnosti v priestoroch
Okresného úradu v KeÏmarku. Autorom v˘stavy je Prof. Ing.
Ivan Volo‰ãuk, DrSc., v˘tvarné rie‰enie – M. Proháczková
zo Správy TANAPu v Tatranskej ·trbe. Deti Z· v Poprade
na Dostojevského ulici sa v rôznych vekov˘ch skupinách za-
pájali do diskusie o TANAPe, o záchrane ohrozeného druhu
– Kamzíka tatranského. TieÏ ich zaujali chránené druhy fau-
ny a flóry a dodrÏiavanie náv‰tevného poriadku v TANAPe.
Vypaºovanie trávy na lúkach a svahoch bola zvlá‰È téma,
ktorá zaujala deti svojím drastick˘m zásahom ãloveka do Ïi-
vota Ïivoãíchov, ktorí bezmocne trpia a zomierajú. Deti tieÏ
rie‰ili zábavnou formou rôzne hádanky, ktoré pre nich pri-
pravila pracovníãka pre environmentálnu v˘chovu Správy
TANAPu v Tatranskej ·trbe pani M. Proháczková.

KaÏdé stretnutie s pracovníkmi zo ·tátnej ochrany príro-
dy je urãite prínosom. Deti sa dozvedia mnoÏstvo zaujíma-
vostí a informácií o prostredí, v ktorom Ïijú. PretoÏe nám
ãas r˘chlo ubiehal, sºúbili sme si ìal‰ie spoloãné stretnutia
niekedy priamo v lone na‰ej oãarujúcej tatranskej prírody.

Martina PROHÁCZKOVÁ
pracovníãka pre environmentálnu v˘chovu

Foto: autor

Mysleli by sme si, Ïe deti z dedinky Brusno pod
Nízkymi Tatrami sú v neustálom kontakte s prírodou,
ale aj tam prenikla moderná technika a deti strávia
celé hodiny pri poãítaãov˘ch hrách alebo pri neod-
mysliteºnej televízii. Na vyuãovaní v ‰kole je dôleÏité
napæÀaÈ osnovy, ktoré kladú na deti stále väã‰ie po-
Ïiadavky a ani tam sa nenachádza dostatok priesto-
ru na vytvorenie vzÈahu a záujmu o okolitú prírodu.
·koly majú preto záujem aspoÀ pri príleÏitostiach
ako sú Dni ochrany prírody, DeÀ Zeme atì. vyuÏiÈ
moÏnosÈ a zobraÈ deti do prírody. Oslovujú nás so
ÏiadosÈou o usporiadanie takejto akcie. No a tu si kla-
dieme otázku ako najlep‰ie zaujaÈ a aktívne zapojiÈ
pribliÏne 80 detí? Predná‰ky sú síce dobrá vec, ale
dajme deÈom moÏnosÈ vidieÈ, cítiÈ a dotknúÈ sa príro-
dy okolo nás! Je to nároãnej‰ie na prípravu a organi-
záciu pri poãte na‰ich pracovníkov,ktor˘ch môÏeme
zapojiÈ do takejto akcie. Preto sme vyuÏili na‰u spo-
luprácu s Katedrou ekológie a environmentálnej v˘-
chovy UMB v B. Bystrici a dali sme ‰tudentom envi-
rov˘chovy moÏnosÈ vyskú‰aÈ si teóriu v praxi. Keì
chceme deti aktívne zapojiÈ, je veºmi dôleÏité vytvoriÈ
ão najmen‰ie skupinky a rozdeliÈ deti do nov˘ch ko-
lektívov, aby pracovali spoloãne a nie podºa toho, kto

je s k˘m kamarát. DôleÏit˘ je aj v˘ber lokality, ktorá
by nemala byÈ ìaleko, aby sme nestrácali ãas tran-
sportom. Pri men‰om poãte detí je moÏné aj poãas
cesty s nimi pracovaÈ, ale pri spomínan˘ch 80 deÈoch
by to bolo veºmi nároãné. V˘hodou dedín, na rozdiel
od miest, je r˘chla dostupnosÈ prírodného prostredia.
My sme zvolili zaãiatok Sopotnickej doliny, s krás-
nym v˘hºadom na hrebeÀ Nízkych Tatier. Za pomoci
spomínan˘ch ‰tudentov sme vytvorili ‰esÈ stanoví‰È
– o rastlinách, drevinách, vtákoch, lesn˘ch cicav-
coch, hmyze a ochrane prírody. Skupinky detí sme
oznaãili farebn˘mi stuÏkami, aby sa nám dobre rozli-
‰ovali. Deti si zvolili vodcu a názov. A mohli sme za-
ãaÈ. Na kaÏdom stanovi‰ti strávili vymedzen˘ ãasov˘
úsek, poãas ktorého sme nevyuãovali, ale snaÏili vy-
tvoriÈ záujem a vzÈah k danej téme. Deti na základe
vlastného pozorovania pomocou lúp a ìal‰ích po-
môcok urãovali rastliny, Ïivoãíchy, pravdaÏe tak, aby
ich nepo‰kodili. Pomocou hier sa dozvedeli nieão
o ich Ïivote, ekológii. ÚÏasné boli ich zistenia, Ïe
hmyz má naozaj ‰esÈ nôh a podobné veci, ktoré sa
uãia, ale nemajú moÏnosÈ sa o nich priamo presved-
ãiÈ. My sme sa naopak presvedãili, aká nepostráda-
teºná je pí‰taºka, pomocou ktorej sa dajú veºmi ºahko

organizovaÈ presuny medzi stanovi‰Èami a ekohry.
Krásny záÏitok z celej akcie sme nemali len my, ale
aj deti, ãoho dôkazom sú ich slohové práce o Dni
Zeme. Takisto dôkazom o dobre vykonanej práci sú
telefonáty zo susedn˘ch ‰kôl so záujmom o rovnaké
akcie aj pre nich. âo dodaÈ? Stredisko environmen-
tálnej v˘chovy by sa urãite uÏivilo.

OOOOddddnnnneeeessssmmmmeeee    ssssiiii     ppppoooozzzzddddrrrraaaavvvv    zzzzoooo    DDDDÀÀÀÀaaaa    ZZZZeeeemmmmeeee
aaaalllleeeebbbboooo    zzzz    pppprrrr íííí rrrrooooddddyyyy !!!!

Peknou hrou, pri ktorej si deti uvedomia farebnú
rozmanitosÈ, prírody, je vytvorenie pohºadnice.
Potrebujeme na to nastrihané v˘kresy s rozmermi
pohºadnice a zvy‰ok je uÏ na v‰ímavosti detí. Ich
úlohou je pouÏitím farieb z prírody namaºovaÈ obrá-
zok. Hnedá – zemina, Ïltá – púpava, zelená – tráva,
fialová – pºúcnik . . . v‰etko závisí od roãného obdobia
a prostredia. Peãiatkou s logom NP dáme obrázku
patriãn˘ dôraz a pozdrav je hotov˘. Pozor, upozorniÈ
na prípadné chránené a vzácne druhy!

Ing. Janka CZIRÁKOVÁ
NAPANT

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

DDDDaaaa jjjjmmmmeeee     iiiimmmm    mmmmooooÏÏÏÏnnnnoooossss ÈÈÈÈ     vvvvnnnn íííímmmmaaaaÈÈÈÈ     ZZZZeeeemmmm,,,,     aaaa llll eeeebbbboooo    DDDDeeeeÀÀÀÀ     ZZZZeeeemmmmeeee     vvvv     BBBBrrrruuuussssnnnneeee

Environmentálna v˘chova pri príleÏitosti Svetového DÀa Zeme – Ïiaci 3. a 4. roãníka Z·
Dostojevského v Poprade pri rie‰ení hádaniek o faune a flóre TANAPu

DDDD EEEE ≈≈≈≈     ZZZZ EEEE MMMM EEEE     (((( EEEE AAAA RRRR TTTT HHHH     DDDD AAAA YYYY ))))
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Slávnostné vyhodnotenie prvej etapy
medzinárodného projektu Îivá príroda sa
uskutoãnilo 22. apríla 2002, pri príleÏitosti
DÀa Zeme, v átriu Ministerstva Ïivotného
prostredia SR v Bratislave.

Podujatie otvorila p. Dulayová, riaditeºka
odboru pre styk s verejnosÈou. V úvode si
prítomní, ktorí zaplnili celú voºnú plochu
átria, vypoãuli krátke príhovory koordinátorov
projektu – za slovenskú stranu T. Kizek
(Slovenská agentúra Ïivotného prostredia),
za britskú A. Thomas (Fields Studies
Council). Niekoºk˘mi vetami oslovili tieÏ p.
veºvyslanec Spojeného kráºovstva Veºkej
Británie a Severného Írska p. Todd, minister
Ïivotného prostredia SR L. Miklós a za
Ministerstvo ‰kolstva SR p. Ferienãíková.

Zvlá‰È pote‰iteºné bolo, Ïe na akcii sa
zúãastnilo mnoho detí, cel˘ch kolektívov,
zapojen˘ch do projektu, a to nielen z Bra-
tislavy, ale aj zo vzdialenej‰ích kútov
Slovenska, napr. rodinná skupinka „Tri lo-
púchy zo Sirka“, deti z Valaskej Belej a tieÏ
zo Semerova, ktoré sa dokonca predstavili
formou ekodivadielka.

SúãasÈou akcie bola aj v˘stava najlep‰ích
detsk˘ch prác (fotografií, kresieb a pod.),

ktoré skupiny posla-
li spolu s v˘sledka-
mi prvej etapy.
V˘stavu „TO NAJ
ZO ÎIVEJ PRÍRO-
DY“ si verejnosÈ
mohla pozrieÈ aj po-
ãas ENVIROFILMU
v dÀoch 7. – 11.
mája 2002 v Pa-
mätníku SNP v
Banskej Bystrici.
Najkraj‰ie kresby
rastlín a Ïivoãíchov
sa stali súãasÈou
propagaãného pla-
gátu Îivá príroda.

Ako uÏ bolo avi-
zované, „vedeck˘m“ v˘stupom prvej etapy
sú detské mapy biodiverzity Slovenska, kto-
ré boli spracované pomocou GIS na praco-

visku SAÎP v B. Bystrici. Vzhºadom na to,
Ïe mnoho zahrnut˘ch údajov je zaujíma-
v˘ch aj z hºadiska ‰tátnej ochrany príro-
dy, budú tieto vo forme CD poskytnuté
jednotliv˘m pracoviskám ·OP.

V roku 2002 pokraãuje projekt Îivá príro-
da ìal‰ou etapou, v ktorej pracovné skupiny
navrhnú, rozpracujú a zrealizujú malé eko-
logické projekty, naviazané na lokality, v kto-
r˘ch robili mapovanie v predchádzajúcej
etape. Vedúci skupín absolvovali v marci
‰kolenia k projektom, na ktor˘ch dostali
k dispozícii aj vypracovanú metodickú prí-
ruãku s námetmi. Termín odovzdania prihlá-
‰ok je koniec mája a tak ich zatiaº na adresu
SAÎP pri‰lo len niekoºko desiatok. Veríme
v‰ak, Ïe druhá etapa bude minimálne taká
úspe‰ná, ako prvá.

Za organizaãn˘ tím Projektu:
Ing. Adalbert MEZEI, Správa NAPANT

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

❈❈❈❈ DDDDEEEETTTTSSSSKKKK ¯̄̄̄    KKKKÚÚÚÚTTTT IIIIKKKK ❈❈❈❈
V Ý L E T  D O  P R Í RV Ý L E T  D O  P R Í R O DO D YY

Niektoré deti b˘vajú na níÏine, iné v pahorkatin-
nom a ìal‰ie v horskom prostredí. KaÏd˘ má moÏ-
nosÈ vidieÈ nieão iné, ão ho in‰piruje. JuÏné Sloven-
sko je krásne svojimi luÏn˘mi lesmi, m⁄tvymi rame-
nami Dunaja, Váhu, Nitry. Pestré a nekoneãné polia
repky olejky, slneãníc a kukurice zdobia okolitú kra-
jinu. Deti, ktoré sa vyberú na v˘lety v okolí Nízkych
Tatier majú moÏnosÈ obdivovaÈ krásu horstiev Slo-
venska, a keì sú vnímavé, pri potulkách prírodou
spoznajú mnoho druhov rastlín a Ïivoãíchov. Vysoké
Tatry sú známe svojimi majestátnymi ‰títmi uÏ od-
dávna. Hlboké a dlhé doliny, plesá, tatranské bystri-
ny a vodopády, to v‰etko lahodí oku turistu. Do hôr
ãlovek chodí oddychovaÈ, ‰portovaÈ i lieãiÈ sa.

Skúste sa deti poobzeraÈ okolo seba, v okolitej
prírode nájdete veºa pekného, ale i negatívneho.
Zistíte, Ïe nie vÏdy je v‰etko len príjemné a oku la-
hodiace. V prírode nachádzame i nepovolené sklád-
ky odpadu a rôzne iné prvky zneãisÈujúce Ïivotné
prostredie.

Ahojte deti!
Ani sme sa nenazdali a uÏ tu máme druhé ãís-

lo ãasopisu Ochrana prírody SR v roku 2002.
Dnes si nieão povieme o tom, ão v‰etko by sme
mohli vidieÈ, ak sa vyberieme do okolitej príro-
dy vá‰ho bydliska.

Na va‰e listy, kresbiãky a nápady sa te‰í teta
Martina zo Správy TANAPu. Najlep‰ích z vás
odmeníme pekn˘m darãekom.

Na ilustráciu porovnajte tieto dva obráz-
ky. Ktor˘ sa vám viac páãi a preão? Kraji-
na s odpadom alebo krajina s kvetmi? Na-
pí‰te nám, ão vás vo va‰om okolí zaujalo,
ão sa vám pri prechádzkach prírodou pá-
ãilo, resp. nepáãilo. Nakreslite nám obrázok
(kvietok, Ïivoãícha, krajinku) a po‰lite do re-
dakcie.

pokraãuje
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M alajsk˘ polostrov je jedn˘m z posledn˘ch
útoãísk tropick˘ch daÏìov˘ch pralesov na
na‰ej planéte. Na rozdiel od podstatne mlad-

‰ích pralesov v amazónskej a konÏskej panve, sa tro-
pick˘ daÏìov˘ prales v centrálnej ãasti kontinentálnej
Malajzie vyvíja bez preru‰enia uÏ 130 miliónov rokov.
Na‰Èastie si jeho hodnotu uvedomuje aj táto r˘chlo sa
rozvíjajúca krajina. Svedãí o tom aj územná ochrana
rozsiahlych plôch primárneho pralesa. Po najzná-
mej‰om národnom parku Taman Negara s v˘merou
4 343 km2 bol v roku 1989 vyhlásen˘ rozlohou men‰í
(488 km2), ale na prírodné hodnoty rovnako bohat˘
národn˘ park Endau Rompin.

Situovan˘ je na styãnom území dvoch ‰tátov federá-
cie – Pahang a Johor, ktoré predstavuje vodn˘ predel
medzi povodím riek Endau a Rompin. Tieto rieky ústia-
ce do Juhoãínskeho mora nielenÏe dali názov tomuto
chránenému územiu, ale predstavujú aj dôleÏitú prístu-
povú cestu do NP. Väã‰ina jeho územia je dodnes prí-
stupná len po vode, ão platí aj v prípade turistov. Tí v‰ak
môÏu nav‰tíviÈ len malú ãasÈ NP, tzv. vizitorskú zónu.
My sme si za v˘chodzí bod pri náv‰teve NP vybrali je-
ho stredisko v Kampung Peta. Je vybudované skutoãne
honosne, s veºk˘mi v˘stavn˘mi priestormi, kniÏnicou
i ubytovacími kapacitami. Okrem tropickej búrky, ktorá
sprevádzala ná‰ príchod, sa nám tu ãírou náhodou do-
stalo neobvyklého privítania nielen od riaditeºa NP, ale
aj senátora, ktor˘ nás pozval na slávnostn˘ obed. Po tej-
to milej príhode sme sa plavili necelú polhodinku men-
‰ím ãlnom proti prúdu rieky Endau k jej prítoku, rieãke
Jasin, kde sme sa v tábore Kuala Jasin ubytovali v malej
chatke bez elektriny. Pohyb v NP Endau Rompin je
moÏn˘ len s najat˘m domorod˘m sprievodcom, ktor˘
by sa mal postaraÈ náv‰tevníkom o program, bezpeãnosÈ,
varenie a pod. Ná‰ mladík Osman mal v‰ak trochu inú

predstavu o svojej práci, pachtenie sa po pralese mu
príli‰ nevoÀalo, no rád sa pripojil k na‰im ichtyologic-
k˘m v˘skumom. Vláda sa aj tak˘mto spôsobom snaÏí
zamestnaÈ prapôvodn˘ch obyvateºov Malajzie, tzv.
Orang Asli, ktorí e‰te donedávna Ïili nomádskym
spôsobom Ïivota.

Územie národného parku je znaãne ãlenité. Z neveº-
kej nadmorskej v˘‰ky v údoliach väã‰ích riek sa prudko
dvíhajú horské chrbáty vysoké do tisíc metrov, priãom
najvy‰‰í vrchol, Gunung Besar, dosahuje aÏ 1 036 m
n. m. V závislosti od nadmorskej v˘‰ky sa menia aj kli-
matické podmienky. Priemerné teploty sa poãas roka po-
hybujú okolo 23 °C, priãom samozrejme klesajú s rastú-
cou nadmorskou v˘‰kou. Naopak, ãím ideme vy‰‰ie,
pribúda zráÏok. Roãn˘ zráÏkov˘ úhrn kolí‰e od 1 800 do
2 700 mm, na návetern˘ch hrebeÀoch môÏe dosiahnuÈ
takmer 4 000 mm. âlenitosÈ povrchu je podmienená
t˘m, Ïe aÏ 2/3 územia tvoria vulkanické horniny.
Miestami sa nachádzajú aj granity a usadené horniny.
Geologická stavba má vplyv aj na hydrologické pomery.
Odolné horniny len pomaly podliehajú erózii, v dôsled-
ku ãoho majú tunaj‰ie toky veºmi ãistú vodu. V̆ ‰kové
ãlenenie a pôdnoklimatické pomery v rozhodujúcej
miere ovplyvÀujú typ tropického daÏìového pralesa.
V najniÏ‰ích polohách rastie níÏinn˘ dipterokarpov˘ les,
v ktorom dominujú stromy z rodov Dipterocarpus,
Shorea, Hopea, Vitex, Endospermum atì. Ten plynule
prechádza v dipterokarpov˘ les vy‰‰ích polôh. Pribúdajú
tu dreviny z ìal‰ích rodov, napríklad Callophyllum,
Garcinia ãi Koompassia. Aj tu rastie K. excelsa, domo-
rodcami naz˘vaná tualang. Tento pralesn˘ velikán dosa-
huje v˘‰ku okolo 80 m. V nadmorsk˘ch v˘‰kach 330 aÏ
1 000 m rastie horsk˘ dubov˘ les, pre ktor˘ sú typické
dreviny z rodov Quercus, Castanopsis, Lithocarpus,
Agatthis, ale aj viaceré druhy paliem. Na náhornej pla-

nine Gunung Jasin Plateau sme prechádzali rozsiahlymi
porastmi endemickej palmy Livistona endauensis s dla-
Àovit˘mi listami. Obrovské listy má aj Johannestys-
mannia altifrons. Starobyl˘ charakter horského pralesa
dotvárajú aÏ niekoºko metrov dlhé plavúne Lycopodium
dalhousianum a neodmysliteºné mäsoÏravé krãiaÏniky
z rodu Nepenthes, z ktor˘ch tu boli poãetné dva druhy –
N. ampullaria a N. rafflesiana. V nadmorskej v˘‰ke nad
1 000 – 1 200 m zaãína rásÈ horsk˘ vresovcov˘ les, kto-
r˘ je dobre vyvinut˘ v NP Taman Negara. Typické sú
preÀ druhy rodu Vaccinium a Rhododendron, ale aj kr-
ãiaÏniky rodu Nepenthes. Do takejto v˘‰ky sme sa v‰ak
nedostali, pretoÏe e‰te viac neÏ tunaj‰ia flóra nás lákala
fauna. Veì len stavovcov by tu malo ÏiÈ takmer 700 dru-
hov, nehovoriac uÏ o neprebernej pestrosti bezstavov-
cov. Najnápadnej‰ie z nich sú urãite veºké druhy den-
n˘ch mot˘ºov z rodu Trogonoptera (T. brookiana),
Troides, Parthenos ãi Papilio. Obãas moÏno stretnúÈ
i veºké druhy chrobákov – napr. nosoroÏteky z rodu
Chalcosoma ãi roháãa Allotopus moseri, mnohonôÏky
z rodu Julus a Platypus, ako aj valiace sa prúdy termitov
z rodu Macrotermes, Longipeditermes a Hospitaliter-
mes. Nám utkvel v pamäti aj ohlu‰ujúci spev veºk˘ch ci-
kád pripomínajúci cirkulárku, ako aj nemilé stretnutie so
suchozemsk˘mi pijavicami z rodu Haemadipsa, ktoré
dokáÏu bezbolestne „pustiÈ Ïilou“. Lov r˘b je tu po za-
platení poplatku povolen˘, ão sme samozrejme vyuÏili.
CITES-ov˘ druh, baramundi malajského (Scleropages
formosus), sme síce nechytili, ale z väã‰ích drav˘ch r˘b
je tu moÏné beÏne uloviÈ niektoré druhy sumcov, napr.
Clarias teismanni a hadohlavce z rodu Channa, naprí-
klad Ch. lucius a Ch. micropeltes. Väã‰inu na‰ich úlov-
kov v‰ak tvorili men‰ie kaprovité druhy, z ktor˘ch via-
ceré sú chované ako akváriové ryby – Rasbora sumat-
rana, R. elegens, Puntius lateristriga, Barbodes schwa-

Prístupová cesta do NP – rieka Endau Foto: J. Májsky
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nenfeldi a Cyclocheilichthys apogon. ObojÏivelníky tu
reprezentuje predov‰etk˘m obrovská plejáda Ïiab. V ko-
runách stromov Ïijú pozoruhodné lietavky (Rhacopho-
rus spp.), v lístí pralesa sa ukr˘va hrabavka horská
(Megophrys monticola), no najãastej‰ie moÏno stretnúÈ
beÏnej‰ie skokany, napríklad skokana ãervenouchého
(Rana erythrea) a skokana pobreÏného (R. blythi) ãi pa-
rosniãku indickú (Kaloula pulchra). Z plazov okrem
veºmi beÏn˘ch gekónov v˘chodn˘ch (Hemidactylus fre-
natus), ob˘vajúcich i lacnej‰ie hotely, predstavujú pre
kamery turistov najväã‰iu atrakciu varany ‰kvrnité
(Varanus salvator), ktoré tu beÏne dorastajú cez 2 m. Na
niektor˘ch miestach, napríklad aj v kempingoch, sú
zvyknuté priÏivovaÈ sa na odpadkoch. Hady sme na‰Èas-
tie nestretli, aj keì jedovatá kobra sumatranská (Naja
sumatrana), kobra kráºovská (Ophiophagus hannah) ãi
bungary (Bungarus spp.), tu vraj nie sú niãím v˘nimoã-
n˘m. Ak sa nesprávame hluãne, moÏno pri tich˘ch záto-
kách riek objaviÈ slniace sa korytnaãky. NajbeÏnej‰ím
druhom je kuora amboinská (Cuora amboinensis), vzác-
nej‰ia je napríklad korytnaãka Oldhamova (Cyclemys
oldhamii). Obrovsk˘m lákadlom pre mnoh˘ch náv‰tev-
níkov NP je nesmierne bohatá avifauna. V prítmí prale-
sa moÏno pri tichej chôdzi pozorovaÈ viacero druhov ba-
Ïantov. Nám sa podarilo priblíÏiÈ k argusovi páviemu
(Argusianus argus) a baÏantovi Lophura ignita. Väã‰inu
operencov v‰ak treba hºadaÈ v korunách stromov.
Pomerne hluãné sú zoboroÏce – najnápadnej‰ie vtáky
malajského pralesa. Nie v‰ak svojimi hlasmi, ale hluã-
n˘m letom. K najatraktívnej‰ím urãite patrí zoboroÏec
dvojroh˘ (Buceros bicornis) a zoboroÏec veºk˘ (B. rhi-
noceros), menej nápadní sú ãierno sfarbení zástupci z ro-
du Antracoceros. BohuÏiaº, mnohé druhy spevavcov,
ktoré sa oz˘vajú vysoko v korunách, je len veºmi ÈaÏko
pozorovaÈ. Hlasom i kovovo sfarben˘m perím upúta ire-
na fialová (Irena puella), no najãastej‰ie moÏno stretnúÈ
‰korca posvätného (Gracula religiosa), ‰amu trojfareb-
nú (Copsychus malabaricus) i ãiernohlavú (C. saularis).
Z dravcov sme pozorovali orla ‰tíhleho (Ictinaetus ma-
layensis) s typickou chocholkou na hlave. Z veºk˘ch ci-
cavcov Ïije v NP vzácny tapír indick˘ (Tapirus indicus),
malajsk˘ poddruh slona indického (Elephas maximus
hirsutus) i nosoroÏec sumatransk˘ (Dicerorhinus sumat-
rensis). A hoci sme od posledn˘ch dvoch z tejto trojice
videli len trus, vedúci na‰ej v˘pravy mal dvojnásobné
‰Èastie, keì sa kúsok za kempom stretol zoãi-voãi s tig-
rom (Panthera tigris) a toto stretnutie preÏil. Kráº
dÏungle tu má totiÏ dosÈ potravy, napríklad jeleÀov sam-
barov (Cervus unicolor), ktoré taktieÏ zavítali takmer do
tábora. Z men‰ích druhov cicavcov sme viackrát pozo-
rovali veverice Sundasciurus tenuis a drobn˘ hlodavec
usilovne hryzúci bambus v tábore bol asi Lenothrix ca-

nus.Za úsvitu, keì sa nad pralesom nesú chorály gibo-
nov bieloruk˘ch (Hylobates lar) a príbuzn˘ch siaman-
gov (H. syndactylus), moÏno tu stretnúÈ aj dikobraza
krátkochvostého (Hystrix brachyura), ktor˘ sa vracia do
nory. V podveãer zas dosÈ drzé makaky jávske (Macacca
fascicularis), ktoré by rady na‰li nieão pod zub pri ºud-
sk˘ch obydliach.

Napriek tomu, Ïe nám prísny náv‰tevn˘ poriadok
v NP Endau Rompin príli‰ nevyhovoval, pretoÏe zobraÈ
ão len drobného chrobáãika je tu zakázané, je zrejme
práve táto zásadovosÈ spolu so sprístupnením veºmi ma-
lej ãasti parku prísºubom do budúcnosti, Ïe sa budú môcÈ
tunaj‰ie daÏìové pralesy neru‰ene vyvíjaÈ aj ìalej.
Oproti NP Taman Negara, kde sme sa mohli pohybovaÈ
po celom chránenom území, majú v tomto NP turisti
k dispozícii len 26 km pralesn˘ch chodníkov. V období
monzúnu, t. j. v mesiacoch november – marec, je park
pre turistov uzavret˘, ão tieÏ prispieva k väã‰iemu kºu-
du v území, ktoré sa tak stáva skutoãn˘m refúgiom pre
mnohé vzácne a kriticky ohrozené organizmy juhov˘-
chodnej Ázie. Dúfajme, Ïe sa ãoskoro doãkáme aj vy-
hlásenia tretieho národného parku v kontinentálnej
Malajzii, ktor˘m by sa mal staÈ NP Belum na severe kra-
jiny. Snáì by to bola motivácia aj pre nás, aby sme sa e‰-
te raz vrátili do tropick˘ch daÏìov˘ch pralesov Ma-
lajského polostrova.

Jozef MÁJSKY, Stanislav CHUD¯, Ján KODADAZoboroÏec dvojroh˘ (Buceros bicornis) Foto: S. Chud˘

ZO SVETA

Porasty endemickej palmy Livistona endauensis sú takmer bez podrastu Foto: S. Chud˘
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(Dokonãenie z predchádzajúceho ãísla)

CCCCiiiieeeeºººº     iiiinnnniiiicccciiiiaaaatttt íííívvvvyyyy    PPPPAAAANNNN    PPPPaaaarrrrkkkkyyyy
„GarantovaÈ vysokú úroveÀ ochrany prí-

rody, ktorú podporuje väã‰ina obyvateºov
Európy.“

Základnou my‰lienkou konceptu PAN Parks je,
Ïe príroda sa môÏe staÈ vedúcou a hybnou silou
pre zdrav˘ rozvoj vidieckych oblasti v Európe.
Víziou PAN Parkov je zmeniÈ hrozbu turizmu
v chránen˘ch územiach Európy na príleÏitosÈ bu-
dovaÈ partnerstvo medzi manaÏérmi chránen˘ch
území, podnikateºmi v oblasti cestovného ruchu
a in˘mi záujmov˘mi skupinami na miestnej, národ-
nej a medzinárodnej úrovni.

NNNNeeeezzzzáááávvvviiiissssllll ˘̆̆̆    cccceeeerrrrtttt iiii ffff iiiikkkkaaaaããããnnnn ˘̆̆̆    ssssyyyyssssttttéééémmmm
Pri kaÏdodennom nakupovaní sme si uÏ celkom

zvykli na certifikaãné známky na v˘robkoch, ktoré
nás informujú ãi uÏ o tom, Ïe v procese v˘roby bol
uplatnen˘ systém kvality (normy radu ISO), alebo
Ïe v˘robky majú urãit˘ environmentálny ‰tandard
(Green Point). Mnohé potraviny si vyberáme na zá-
klade ich ne‰kodnosti pre ná‰ organizmus, ide
o potraviny zdravotne nezávadné, ktoré boli vypes-

tované bez pouÏitia chemick˘ch hnojív. V posled-
nej dobe sa rozbieha aj certifikaãn˘ proces manaÏ-
mentu lesov a uÏ dnes sú k dispozícii v˘robky
z dreva oznaãené logom FSC, ão znamená, Ïe les,
z ktorého pochádza materiál, bol manaÏovan˘ en-
vironmentálne a sociálne akceptovateºn˘m spôso-
bom a pod.

Nieão podobné vzniká pod hlaviãkou PAN Parks.
Certifikaãn˘ systém, ktorého cieºom je zv˘‰iÈ kvalitu
manaÏmentu národn˘ch parkov. UÏ dnes je v‰ak
zrejmé, Ïe v blízkej budúcnosti vzniknú nové ná-
stroje na hodnotenie a oceÀovanie aj in˘ch kategó-
rii chránen˘ch území, napríklad t˘ch, ktor˘ch hlav-
n˘m poslaním je intenzívny manaÏment s cieºom
zachovaÈ vysokú mieru biodiverzity územia.

PPPPrrrr iiiinnnnccccííííppppyyyy,,,,     kkkkrrrr iiii ttttéééérrrr iiiiaaaa    aaaa    iiiinnnnddddiiiikkkkááááttttoooorrrryyyy
cccceeeerrrrtttt iiii ffff iiiikkkkaaaaããããnnnnééééhhhhoooo    ssssyyyyssssttttéééémmmmuuuu    PPPPAAAANNNN    PPPPaaaarrrrkkkkssss

Princípy, kritéria a indikátory sú základom celej
iniciatívy a vytvárajú nov˘ ‰tandard pre ochranu
prírody a trvaloudrÏateºn˘ rozvoj regiónu v okolí ná-
rodného parku, ako aj zmyslupln˘ rámec pre par-
tnerstvá. Princípy a kritéria boli vytvorené skupinou
expertov, ktorí sa opierali o existujúce skúsenosti
v európskych národn˘ch parkoch. Certifikaãn˘

systém obsahuje päÈ
princípov, z ãoho prvé
tri sa t˘kajú chráneného
územia, ‰tvrt˘ princíp
chráneného územia
a okolitého regiónu a
piaty princíp podnikate-
ºov v oblasti cestovné-
ho ruchu v chránenom
území a jeho okolí.
Chránené územie, kto-
ré chce získaÈ certifikát,
musí postupne splniÈ
v‰etk˘ch päÈ princípov. 

Princípy 1–3: Prírodné
hodnoty, ManaÏment
prírody a ManaÏment
náv‰tevníkov

Poslaním prv˘ch
troch princípov je za-
bezpeãiÈ ochranu prí-
rodn˘ch hodnôt chrá-
neného územia. ËaÏko
môÏeme hovoriÈ o o-
chrane územia, ktoré
nie je chránené príslu‰-
nou legislatívou, nemá
diferencovan˘ systém
ochrany napríklad v po-
dobe zón, jadrová zóna
je miestom intenzívne-
ho manaÏmentu, prí-
rodn˘ch zdrojov a pod.
Obsahujú detailné pod-
mienky, ktoré musí
chránené územie spl-
niÈ, ak sa chce staÈ
PAN Parkom. Naprí-
klad PAN Park musí
byÈ územie o v˘mere
20 000 ha, ktorého jad-

rová, prísne chránená ãasÈ má v˘meru minimálne
10 000 hektárov. Je to jedna z dôleÏit˘ch podmie-
nok, pretoÏe dostatoãná veºkosÈ z pohºadu dlhodo-
bosti zabezpeãuje ochranu ekologick˘ch procesov
a ohrozen˘ch druhov chráneného územia. VeºkosÈ
a prísnosÈ ochrany jadrovej zóny je zároveÀ pros-
triedok poskytujúci jedineãnú skúsenosÈ, záÏitok
pre náv‰tevníkov ak sú títo usmerÀovaní odpove-
dajúcim spôsobom.

Princíp 4: Stratégia rozvoja trvaloudrÏatelného
turizmu

Poslaním ‰tvrtého princípu je stanovenie kritéria
pre vypracovanie stratégie rozvoja trvaloudrÏateº-
ného turizmu pre chránené územie a jeho okolie.
Stratégia ako základn˘ plánovací dokument musí
byÈ v˘sledkom vzájomnej akceptácie mnohorak˘ch
záujmov a plánov miestneho obyvateºstva, majite-
ºov, miestnych samospráv, podnikateºov v oblasti
cestovného ruchu pri re‰pektovaní cieºov a posla-
nia chráneného územia. Chránené územie v tomto
ponímaní je povaÏované za „kaãku, ktorá zná‰a
zlaté vajcia“, in˘mi slovami chránené územie ne-
môÏe byÈ po‰kodzované nadmern˘m vyuÏívaním,
pretoÏe by to vlastne znamenalo zánik „kaãky“
zdroja obÏivy miestneho obyvateºstva.

Splnenie tohoto princípu je plne v rukách miest-
nych obyvateºov a v ochote navzájom sa poãú-
vaÈ, plánovaÈ, prijímaÈ kompromisy. PAN Parks
Foundation si uvedomuje nároãnosÈ tohoto proce-
su najmä vo v˘chodnej Európe a podáva pomocnú
ruku. Pomoc spoãíva vo facilitácii procesu tvorby
stratégie ãi uÏ formou podpory existujúcej miestnej
organizácie ochotnej podujaÈ sa na túto úlohu,
alebo v pomoci pri vytvorení neziskovej organizá-
cie pracovne naz˘vanej „v˘konná organizácia PAN
Parks“.

Princíp 5: Partnerstvo
Piaty princíp obsahuje kritéria a indikátory pre

komerãn˘ch partnerov (najmä podnikateºov v ob-
lasti turistického ruchu) tak, aby títo pomohli nielen
naplniÈ stratégie ale prírodne orientovan˘m turiz-
mom aj dlhodob˘ osoh a prácu pre miestne komu-
nity v okolí chráneného územia. Odmenou im je lo-
go kvality „PAN Parks“, vlastne marketingov˘ ná-
stroj podporujúci udrÏateºnosÈ ich podnikateºského
záujmu.

Certifikát PAN Parkov môÏe získaÈ len chránené
územie s vysok˘m ‰tandardom ochrany prírody,
ktoré ponúka ‰irokú paletu prírodne orientovan˘ch
aktivít.

Oãakáva sa, Ïe úãasÈou miestnych partnerov na
tvorbe základn˘ch dokumentov, ako je manaÏmen-
tov˘ plán, plán manaÏmentu náv‰tevníkov alebo
stratégie trvaloudrÏateºného rozvoja turizmu, sa od-
stráni aspoÀ ãasÈ trecích plôch rôznorod˘ch záuj-
mov, pretoÏe v‰etci partneri majú záujem na udrÏa-
teºnosti svojej ãinnosti a t˘m aj na ochrane chráne-
ného územia. Zodpovedn˘ manaÏment tak automa-
ticky vyÏaduje pravideln˘ monitoring a v˘skum. Vi-
zionársky manaÏment náv‰tevníkov zase medzi
in˘m znamená inventarizáciu poãtu a typu náv‰tev-
níkov, ako aj odhad v˘voja jeho budúceho trendu.

Prv˘m krokom certifikaãného procesu je certifi-
kácia chráneného územnia a vypracovanie straté-
gie trvaloudrÏateºnej stratégie rozvoja turizmu. Len
partneri, podnikatelia verifikovaného chráneného
územia sa môÏu uchádzaÈ o logo PAN Park. Musia
v‰ak spæÀaÈ ‰peciálne podmienky a aj oni byÈ pri-
pravení na nezávislé verifikovanie naplnenia pod-
mienok vypl˘vajúcich z partnerstva. V tomto mo-
mente sa unikátnosÈ národného parku transformu-
je do marketingového nástroja.

Viac informácii nájdete na www.panparks.org

Vlado VANâURA
Koordinátor projektu PAN Parky 

pre v˘chodnú a centrálnu Európu

ZZZZáááákkkk llll aaaaddddoooommmm    cccceeee rrrr tttt iiii ffff iiii kkkkáááácccc iiii eeee     PPPPAAAANNNN    PPPPaaaarrrrkkkkssss
jjjj eeee     ssssúúúússss ttttaaaavvvvaaaa    pppprrrr iiii nnnncccc íííí ppppoooovvvv     aaaa    kkkkrrrr iiii ttttéééérrrr iiii íííí     ––––     ããããaaaassss ÈÈÈÈ     IIII IIII ....

NP Slovensk˘ raj (Veºk˘ Sokol – Veºk˘ vodopád) Foto: P. Olek‰ák
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V dÀoch 25. – 27. februára 2002 sa v Tatranskej ·trbe
zi‰li predstavitelia Európskeho lesníckeho tímu WWF
a reprezentanti európskej nezávislej certifikácie chráne-
n˘ch území známej pod skratkou PAN Parks. Predme-
tom pracovného stretnutia bola príprava stratégie moni-
toringu efektívnosti manaÏmentu chránen˘ch území 
v Európe, dohoda o spoloãnom postupe medzi PAN Park
a WWF, ako aj predstaviÈ konkrétnu ponuku ako zapojiÈ
chránené územia na Slovensku do tohoto procesu.

âo je to WWF?
WWF – Svetov˘ fond pre ochranu prírody patrí medzi naj-

väã‰ie nezávislé organizácie na poli ochrany prírody, ktorá od
doby svojho vzniku v roku 1961 stabilne dosahuje pozoru-
hodné v˘sledky. Aktivity WWF sa odvíjajú vo viac ako 90-tich
krajinách sveta. KaÏd˘ rok investuje 280 miliónov americk˘ch
dolárov do 1200 projektov, na ktor˘ch pracuje 4000 pracov-
níkov WWF a podporuje ich takmer 5 miliónov ãlenov WWF
na celom svete. âierno-biele logo – svetoznáma panda sa
stala pojmom vo svete ochranárov prírody. Priority WWF sú
zhrnuté do ‰iestich okruhov – hlavn˘ch dlhodob˘ch cieºov –
lesy, oceány a pobreÏia, sladkovodné ekosystémy, klimatic-
ké zmeny, druhová ochrana a likvidácia chemick˘ch toxic-
k˘ch látok.

Poznajúc, Ïe lokálne problémy Ïivotného prostredia majú
svoj pôvod v neadekvátnej sociálnej a ekonomickej situácii,
WWF prijala tzv. eko-regionálny prístup. V zmysle eko-regio-
nálneho prístupu WWF identifikovala viac ako 200 eko-regió-
nov, známych pod skratkou „Global 200“ ktoré v rámci celej
planéty predstavujú regióny s najväã‰ou biodiverzitou. Cha-
rakteristickou ãrtou ãinnosti WWF je spájanie práce v teréne
s lobovaním na rôznych úrovniach, kde sa prijímajú rozhod-
nutia. Dlhodobé ochranárske ciele WWF sú podporované
medzinárodn˘mi kampaÀami, ktor˘ch cieºom je upriamiÈ po-
zornosÈ na kritické priority ochrany Ïivotného prostredia
a s t˘m spojené rozhodnutia. Medzi najv˘znamnej‰ie patrí
predov‰etk˘m kampaÀ: Les pre Ïivot, Voda nositeº Ïivota,
Ohrozené moria alebo Klimatické zmeny.

Cieºom kampaní je dosiahnuÈ ochranárske ciele a inicio-
vaÈ jednotlivcov, spoloãnosti a vlády, aby podnikli kroky
smerujúce k zmenám. SúãasÈou tohoto procesu je aj oce-
nenie nazvané Dar Zemi (Gifts to the Earth) – ão predstavu-
je vlastne verejn˘ záväzok ochrániÈ najv˘znamnej‰ie ãasti
na‰ej planéty. 

âo je to Nadácia PAN Parky?
Je nezávisl˘ certifikaãn˘ systém chránen˘ch území, ktor˘

vznikol z iniciatívy WWF v spolupráci s holandskou spoloã-
nosÈou Molecaten Groep podnikajúcou v oblasti cestovného
ruchu. Jadrom certifikaãného systému je systém princípov,
kritérií a indikátorov, ktoré vytvárajú európsky ‰tandard pre
národné parky. (Viac informácii v minulom a tomto ãísle
Ochrana prírody).

Preão sa kvalita manaÏmentu chránen˘ch území
stáva prioritou pre PAN Parks a WWF?

Medzi základné ciele medzinárodn˘ch ochranárskych or-
ganizácii ako je IUCN, WWF, Birdlife, Ramsar a pod., je do-
budovaÈ kompletnú sieÈ chránen˘ch území, ktoré by mali
v budúcnosti zabezpeãiÈ ochranu rozmanitostí prírodn˘ch po-
merov Európy, sveta. Nie vÏdy v‰ak vznik chráneného úze-
mia znamená aj zabezpeãenie jeho ochrany. Aj v Európe sú
chránené územia, kde sa ÈaÏia lesy, poºuje, ch˘ba stratégia
ochrany, stráÏcovia, finanãné zdroje. Na svete je dnes skoro
44 000 chránen˘ch území, ktor˘ch v˘mera sa rovná veºkosti
Indie a âíny. Na medzinárodn˘ch fórach sa ãoraz ãastej‰ie
diskutuje o potrebe nielen vyjasniÈ kategorizáciu chránen˘ch
území, napríklad medzinárodne uznávanú klasifikáciu IUCN,
ale predov‰etk˘m vypracovanie ‰tandardov, ão vlastne zna-
mená tá ktorá kategória chráneného územia.

V podmienkach Európy, kde uÏ existuje pomerne roz-
siahla sieÈ chránen˘ch území, tak ãoraz viac a viac vystupu-
je do popredia otázka zabezpeãenia kvalitného manaÏmentu
v uÏ existujúcich chránen˘ch územiach. S cieºom dosiahnuÈ
zmenu v tomto stave WWF vypracovala metódu na r˘chly

monitoring efektívnosti manaÏmentu chránen˘ch území
(Rapid Assessment and Prioritisation Methodology).

Monitoring kvality manaÏmentu chráneného územia a de-
finovanie siln˘ch a slab˘ch miest manaÏmentu samozrejme
nie je v‰eliekom na zlú situáciu v manaÏmente chránen˘ch
území, ale je nástrojom a dôleÏit˘m signálom, Ïe je ãas na
zmenu, na identifikovanie potrebn˘ch rozhodnutí a krokov
ako pre politikov tak pre manaÏérov chránen˘ch území.

PAN Parky a WWF
Cieºom semináru bolo stanovenie spoloãného postupu

medzi WWF a PAN Parks pri zvy‰ovaní efektívnosti manaÏ-
mentu chránen˘ch území. Certifikaãn˘ systém PAN Parky
ako iniciatíva WWF sa tak stáva dôleÏit˘m nástrojom nielen
pri hodnotení ale predov‰etk˘m zvy‰ovania ‰tandardov chrá-
nen˘ch území.

Víziou PAN Parky je vytvorenie siete chránen˘ch území
nielen s vysok˘m ‰tandardom prírodn˘ch hodnôt ale aj ma-
naÏmentu. Cieºom je vytvoriÈ sieÈ európskych elitn˘ch chrá-
nen˘ch území, ktoré budú navy‰e garantovaÈ vysokú kvalitu
regulovaného trvaloudrÏateºného turizmu. Cieºom je nielen
skvalitniÈ manaÏment, ale poskytnúÈ rad pozitívnych demon-
‰traãn˘ch projektov posilÀujúcich postavenie chránen˘ch
území.

Rok 2002 je dôleÏit˘m medzníkom pre PAN Parky. Nielen
preto, Ïe je medzinárodn˘m rokom eko-turizmu, ale najmä
preto, Ïe na jeseÀ 2002 za úãasti ‰védskeho kráºa budú ofi-
ciálne odovzdané prvé certifikáty kvality PAN Parks trom eu-
rópskym národn˘m parkom, ktoré v súãasnosti prechádzajú
procesom certifikácie. Národn˘ park Bieszczady v Poºsku,
Fulufjalet vo ·védsku a Oulanka vo Fínsku by sa tak mali staÈ
prv˘mi certifikovan˘mi národn˘mi parkami v Európe.

Aj keì kritéria PAN Parks dokáÏe dnes splniÈ len urãitá
skupina chránen˘ch území, ukazuje sa, Ïe certifikaãn˘ prin-
cíp by mohol byÈ jedn˘m z nástrojov skvalitÀovania manaÏ-
mentu aj pri in˘ch chránen˘ch územiach.

SieÈ NATURA 2000 je v tomto koncepte veºkou príleÏitos-
Èou, nielen z pohºadu dobudovania siete chránen˘ch území,
ale najmä z pohºadu skvalitnenia ich manaÏmentu. Pred-
stavitelia WWF a PAN Parks si to jasne uvedomujú, a sú pri-
pravení pomôcÈ pri skvalitÀovaní manaÏmentu chránen˘ch
území vo v˘chodnej Európe. Uvedomujú si hrozbu, ktorá pri-
chádza so vstupom asociovan˘ch krajín do EÚ.

Ponuka pre Slovensko
Jedn˘m z bodov semináru bolo rokovanie aj s predstavi-

teºmi chránen˘ch území Slovenska. V priebehu rokovania sa
opakovane objavovala otázka vzájomne si odporujúcej legis-
latívy v oblasti ochrany prírody a WWF bola Ïiadaná o pomoc
pri rie‰ení tohoto problému. Zo strany WWF International pán
Duncan Pollard predniesol ponuku WWF podporiÈ Ïiadané
zmeny a oceniÈ vládu SR jedn˘m z najvy‰‰ích ocení WWF,
známe pod názvom Gift to the Earth – Dar Zemi, v prípade,
Ïe sa jej podarí doviesÈ do konca proces skvalitnenia manaÏ-
mentu v chránen˘ch územiach Slovenska. Skôr ako dôjde
k zahájeniu tohoto procesu WWF
v‰ak oãakáva záväzok záujmu zo
strany vlády.

Udelenie ocenia Gift to the Earth
– Dar Zemi vláde SR znamená po-
môcÈ vytvoriÈ model národného parku
zaloÏen˘ na medzinárodn˘ch ‰tan-
dardoch, ktor˘ by sa stal vzorom pre
v‰etky krajiny Karpatsko-dunajského
ekoregiónu. (Karpatsko-dunajsk˘
ekoregión je jedn˘m z prioritn˘ch
ekoregiónov WWF v Európe).

âo je to ocenenie – Dar Zemi
(Gifts to the Earth)?

Dar Zemi (A Gift to the Earth) je
verejné ocenenie udeºované WWF
vierohodnej a novej ochranárskej ak-
tivite/ãinu, ktor˘ uskutoãnila vláda,
podnikateºsk˘ subjekt, organizácia

alebo jednotlivec. Ocenen˘ ãin musí predstavovaÈ v˘razne
novátorsk˘ prístup a musí byÈ v˘znamn˘m príspevkom ku
globálnej ochrane biodiverzity. Ocenenie Gifts to the Earth
patrí medzi najefektívnej‰ie aktivity WWF. Od roku 1996 sa
vìaka nej podarilo dosiahnuÈ ochranu na v˘mere viac ako
100 miliónov ha v rôznych krajinách sveta.

Proces pre udelenie ocenenia sa skladá z dvoch krokov
– spracovanie konceptu a vypracovanie návrhu:

Priebeh udelenia ocenenia a sprievodné aktivity:

• Príprava mediálneho plánu.
• Pozvanie dôleÏit˘ch osôb, ktoré by mohli zopakovaÈ ocene-

n˘ ãin niekde inde.
• Tlaãová konferencia, ktorá ukáÏe väã‰í (eko-regionálny)

rozmer oceneného ãinu.
• Spracovanie webovskej stránky, vypracovanie komunikaã-

ného materiálu, panda passport a pod.
• Organizovanie terénnych exkurzií.
• Organizovanie doplnkov˘ch aktivít ako napríklad sponzor-

ského okrúhleho stola, organizovanie spoloãného seminá-
ra zainteresovan˘ch subjektov a pod.

Príklady udelenie Gift to the Earth
– lesné chránené územia:

• Kamerun – ochrana 220 000 ha lesov.
• Gabun – 230 000 ha lesov.
• Rusko (Chabarovsk) ochrana siete chránen˘ch území –

800 000 ha.

Príklady Gift to the Earth – certifikácia lesov:

• Veºká Británia: prvá krajina, ktorá certifikovala v‰etky lesy
v ‰tátnom vlastníctve a podporuje FSC certifikáciu ako vo
vlastnej krajine tak po celom svete.

• Lesná rezervácia Iisaak (Kanada): 87 000 ha certifikova-
n˘ch lesov.

• AssiDomän: certifikovan˘ch 3 milióny ha lesov podºa ‰tan-
dardu FSC.

Príklady Gift to the Earth – chránené územia:

• Amursk˘ a Primorsky región, Madagaskar, Argentína, Lesy
centrálnej Afriky, Peru a pod.

„Keì pred ‰iestimi rokmi WWF spustila projekt Gifts to the
Earth, len veºmi mlhavo sme odhadovali rozsah dobrej vôle
a pripravenosti medzinárodnej komunity vyuÏiÈ túto príleÏitosÈ
a prijaÈ ochranársky záväzok globálneho v˘znamu. Prekvapil
nás v‰ak rozsah pozitívneho dopadu tejto jednoduchej my‰-
lienky na ochranu prírody na‰ej planéty.“

Dr. Claude Martin, Generálny riaditeº WWF International

PREâO SA SEMINÁR EURÓPSKEHO LESNÍCKEHO

TÍMU WWF KONAL NA SLOVENSKU?

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Jedn˘m z prv˘ch certifikovan˘ch PAN Parkov bude Bieszczadsky národn˘
park Foto: Ing. J. Bobula
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Prvé údaje o náv‰tevnosti vysokohorského pros-
tredia (prostredia nad hornou hranicou lesa) ná‰ho naj-
star‰ieho národného parku máme k dispozícii uÏ od ro-
ku 1972. V tom ãase zaãali pracovníci vtedaj‰ej Správy
TANAPu podºa metodiky sledovaÈ v presne stanoven˘
deÀ letnej sezóny vy‰e 30 lokalít, kde vstupuje náv‰tev-
ník do vysokohorského prostredia národného parku.
Dôvodom k tomuto kroku bola predov‰etk˘m rastúca
náv‰tevnosÈ a vôbec celkov˘ rozvoj turistického ru-
chu vo Vysok˘ch Tatrách, ktor˘ zaãal nadobúdaÈ neú-
nosnú mieru a „trvalo neudrÏateºné“ rozmery. 30 roãná
báza údajov o náv‰tevnosti je uÏ dostatoãn˘m predpo-
kladom na vyvodenie uzáverov a trendov v náv‰tevnosti
za sledované obdobie. Z porovnania údajov vypl˘va, Ïe
náv‰tevnosÈ ovplyvÀujú okrem prírodn˘ch vplyvov (po-
ãasie v jednotliv˘ch sezónach) aj spoloãensko-politic-
ké zmeny.

Minul˘ rok sa tieÏ poãas letnej turistickej sezóny
uskutoãÀilo dÀa 7. 8. 2001 za súãinnosti pracovníkov
Správy TANAPu v Tatranskej ·trbe a pracovníkov
·tátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici sãítanie
náv‰tevníkov vysokohorského prostredia Tatranského ná-
rodného parku. Jeho úlohou bolo zistiÈ aktuálne údaje
o poãtoch ale aj podrobnej‰iu ‰truktúru náv‰tevní-
kov ná‰ho najstar‰ieho národného parku, ako aj sledo-
vaÈ ich dynamiku poãas dÀa ale aj v priebehu viace-
r˘ch rokov. Samozrejme, Ïe sãítanie náv‰tevníkov nie je
samoúãelné, ale slúÏi viacer˘m odborníkom v oblasti
cestovného ruchu, turistiky ako aj samotn˘m ochra-
nárom pri usmerÀovaní turistick˘ch aktivít, pri plánovaní
údrÏby turistick˘ch chodníkov a ich vybavenosti, pri zin-
tenzívnení stráÏnej sluÏby ale aj pre potreby prírodo-
vedcov a v˘skumníkov. Koncom 60. rokov bol naprí-
klad obmedzen˘ voºn˘ pohyb ºudí po území a do náv-
‰tevného poriadku sa dostalo usmernenie, podºa ktorého
sa turisti mohli pohybovaÈ len po znaãen˘ch chodníkoch.
Neskôr boli niektoré z nich pre neúnosnú náv‰tevnosÈ
uzavreté (medzi nimi napr. hrebeÀ Belianskych Tatier)
a podarilo sa tieÏ stanoviÈ maximálne kvóty náv‰tevní-
kov, ktoré mohli horské dopravné zariadenia na niekto-
ré lokality vyviesÈ. Práve tieto a podobné opatrenia sa
podarilo presadiÈ aj vìaka kvalifikovan˘m argumentom,
získan˘m poãítaním náv‰tevnosti.

Za posledn˘ch 10 rokov zaznamenala náv‰tevnosÈ
národného parku veºkú dynamiku, ktorú môÏeme cha-
rakterizovaÈ najmä z ãasového hºadiska (trend vo v˘-
voji náv‰tevnosti) a z hºadiska priestorového (lokality
so ‰piãkovou náv‰tevnosÈou). V˘voj náv‰tevnosti kulmi-
noval do roku 1989 (napr. v oblasti ·trbského Plesa sa
v roku 1981 pohybovalo denne takmer 10 000 ºudí, vla-
Àaj‰ie spoãítanie dokázalo 6 500 ºudí). Po roku 1989

náv‰tevnosÈ postupne klesala a naj-
rapídnej‰í úbytok náv‰tevnosti bol
zaznamenan˘ v rokoch 1993 aÏ
1998. Z pribliÏne 5,5 mil. náv-
‰tevníkov v sezóne v období
1982–1987, poklesol poãet náv-
‰tevníkov na pribliÏne 3,5 mil. roã-
ne v období 1990–1993. V˘sled-
ky posledného sãítania opätovne
potvrdili, Ïe v˘voj náv‰tevnosti je
progresívny a poãet náv‰tevníkov
uÏ niekoºko rokov rastie i keì za-
tiaº nedosahuje pôvodné maximál-
ne hodnoty. Okrem ãísel sa zmenil
aj cieº pobytu náv‰tevníkov Tatier
– dnes jednoznaãne dominuje zv˘-
‰en˘ záujem hostí o vysokohorské
prostredie. Najväã‰í podiel medzi
náv‰tevníkmi vysokohorského pros-
tredia tvoria Slováci, âesi a Po-
liaci (80–90 % podiel), men‰iu sku-
pinu tvoria Nemci, Holanìania,

Maìari a iné národnosti. Naìalej pretrvával nápor náv-
‰tevníkov v centrálnej ãasti V˘chodn˘ch Tatier pribliÏne
v priestore od ·trbského plesa po Javorinu najmä v‰ak
v priestore ·trbské pleso, Smokovce a Tatranská Lom-
nica, ktor˘ patrí k najnav‰tevovanej‰ím lokalitám národ-
ného parku. OblasÈ Západn˘ch Tatier je menej zaÈaÏe-

nou oblasÈou, aj keì tu sa tieÏ v poslednej dobe náv-
‰tevníci vracajú (najmä oblasÈ Roháãskej doliny). Zaují-
mavosÈou a zároveÀ veºmi dobr˘m argumentom pri sú-
ãasn˘ch tlakoch na otváranie ìal‰ích hraniãn˘ch prie-
chodov vo vysokohorskom prostredí na slovensko-poºskej
hranici sú údaje z vrcholu Rysov.
Denne tam bolo napoãítan˘ch len
okolo 600 ºudí (z poºskej strany
len 15 %), priãom predvlani to bo-
lo 1300 náv‰tevníkov. Na záver
treba pripomenúÈ, Ïe vy‰‰ie uve-
dené údaje svedãia o tom, Ïe
Tatransk˘ národn˘ park je z hºa-
diska vonkaj‰ích tlakov (nielen náv-
‰tevnosti) na územie národného
parku, naviac v mimoriadne citli-
vom vysokohorskom prostredí, jed-
noznaãne najatakovanej‰ím
veºkoplo‰n˘m chránen˘m úze-
mím na Slovensku.

Koneãn˘m v˘sledkom t˘chto ãí-
sel by malo byÈ, okrem iného pre
potreby ochrany prírody, aj stano-
venie plánu riadenia národné-
ho parku s urãením limitov pre

zóny potenciálneho vyuÏívania na základe v˘beru indi-
kátorov kvality prírodného prostredia. Správa (manaÏ-
ment) národného parku by mala pri jeho stanovení vy-
chádzaÈ z údajov o stave prírodného prostredia a náv-
‰tevnosti národného parku za re‰pektovania krajinného
potenciálu a ekologickej únosnosti krajiny. Ako príklad
moÏno uviesÈ smernice pre stanovenie ekologickej únos-
nosti v národn˘ch parkoch USA. Problematikou únosnej
náv‰tevnosti Tatranského národného parku sa zaobe-
ralo viacero autorov (Drdo‰ 1989, Midriak 1989), ktorí
stanovili aj odhady únosnej turistickej náv‰tevnosti. Pre
porovnanie sú súãasnou situáciou je napr. reálna únos-
ná náv‰tevnosÈ z hºadiska ochrany pôdy a horninového
prostredia stanovená na 11 645 – 14 240 osôb na deÀ,
t. j. 1,0 aÏ 1,4 mil. turistov na tatransk˘ch chodníkoch
za 1 letnú turistickú sezónu (Midriak 1989).

Národnému parku Ïiaº stále ch˘bajú mechanizmy
a „páky“, pomocou ktor˘ch by dokázal túto, rozhodne
nezanedbateºnú, záleÏitosÈ vyrie‰iÈ. Reguláciu vyuÏíva-
nia a zaÈaÏenosti chránen˘ch území v prostredí citli-
v˘ch vysokohorsk˘ch ekosystémov je moÏné dosiahnuÈ
pomocou viacer˘ch nástrojov a mechanizmov. Prvou
moÏnosÈou je situovanie a ponuka rekreaãn˘ch a ‰por-
tov˘ch aktivít v podhorí Tatier, kde je odolnosÈ krajiny
väã‰ia. Ale kto v súãasnom stave vybudovania infra-
‰truktúry dokáÏe stiahnuÈ náv‰tevníkov späÈ do podhoria,
keì ponuka aktivít na území národného parku ãasto pre-
vy‰uje (keì nie kvalitou tak aspoÀ mnoÏstvom a „atrakti-
vitou“) ponuku v podhorí? ëal‰ou moÏnosÈou je regulá-
cia náv‰tevnosti finanãn˘mi nástrojmi. Îiaº moÏnosÈ vy-
berania vstupného (Smernica MÎP SR z 30. 11. 1995
ã. 5/1995-4, ktorou sa upravuje postup pri vyberaní
vstupného do chránen˘ch území) sa pre nekonkrétnosÈ
uvedenej smernice neujala v praxi. Pritom okrem regulá-
cie náv‰tevnosti, aspoÀ na niekoºk˘ch najatraktívnej‰ích
lokalitách, by sme mohli vyrie‰iÈ aj viaczdrojové finan-
covanie národného parku. Koniec-koncov tak, ako je to-
mu v susednom poºskom TPN. S t˘m úzko súvisí aj kon-
trola dodrÏiavania stanoven˘ch limitov. MôÏeme v‰ak
hovoriÈ o kontrole, ak správa národného parku má jed-
ného! profesionálneho stráÏcu a niekoºko desiatok dob-
rovoºníkov?

Pri‰iel ãas, aby si ºudia zodpovední za tento stav
(a sú to ºudia nielen z ná‰ho rezortu) odpovedali na vy‰-
‰ie uvedené otázky a zároveÀ na otázku najdôleÏitej‰iu:
„Dokázali sme vytvoriÈ pre správu národného parku zod-
povedajúce podmienky?“ I bez odpovede na túto otáz-
ku je jasné, Ïe súãasn˘ spôsob plánovania a riadenia
Tatranského národného parku je neefektívny a treba ho
jednoznaãne prispôsobiÈ podmienkam a situácii v akej
sa nachádza za re‰pektovania platnej legislatívy.

Juraj ·VAJDA
Správa Tatranského národného parku, Tatranská ·trba

NNáávv‰‰tteevvnnoossÈÈ  vvyyssookkoohhoorrsskkééhhoo  pprroossttrreeddiiaa
TTaattrraannsskkééhhoo  nnáárrooddnnééhhoo  ppaarrkkuu  aa  mmooÏÏnnoossttii  jjeejj  rreegguulláácciiee

Napriek tomu, Ïe Gerlach je v zmysle náv‰tevného poriadku prístupn˘ len s horsk˘m
vodcom a maximálny poãet osôb, ktor˘ môÏu vystúpiÈ na vrchol za 1 deÀ je 30, v let-
nom období je tam mimoriadne ru‰no. Exemplárny dôsledok ch˘bajúcej systematickej
stráÏnej sluÏby Foto: Juraj ·vajda

De‰truktívny vplyv náv‰tevnosti na pôdny povrch v ·irokom sedle (Belian-
ske Tatry) Foto: T. Pota‰

Trend náv‰tevnosti vysokohorského prostredia
TANAPu – sledované obdobie rokov 1991–2001 (pod-
ºa údajov ·L TANAPu) vzbudzuje najmä dve otázky:
„Ako sa bude vyvíjaÈ náv‰tevnosÈ v ìal‰ích rokoch?“
a „Nájdeme v dohºadnej dobe efektívny nástroj na re-
guláciu náv‰tevnosti?“
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DO VA·EJ KNIÎNICE

HorkosÈ v srdci amerického lesníka

Keì v˘nimoãného lesníka a ochrancu prírody od
Michiganského jazera v americkom ‰táte Wisconsin
Alda Leopolda (1887 – 1948) v roku 1965 posmrtne
menovali do Dvorany slávy Národného zdruÏenia
pre ochranu voºnej prírody, ãasopis Wisconsin State
Journal napísal: „Aldo Leopold zomrel v roku 1948,
dodnes sa v‰ak t˘ãi ako ohromná borovica, viditeº-
ná zo vzdialen˘ch konãín krajiny i z betónov˘ch
autostrád civilizácie. Jeho tieÀ sa stal svedomím

mon‰truózneho úsilia urobiÈ zo sveta ohromn˘ hra-
cí stroj“.

NazvaÈ ohromnou borovicou tohto velikána, ãi
skôr generála veºkého vojska, ktorého jedin˘mi „zbra-
Àami“ bolo zápalisté úsilie o ekologické myslenie
a správanie sa amerického obãana uÏ v prvej polovici
20. storoãia, je vskutku v˘stiÏné. Aldo Leopold si ten-
to prívlastok vyslúÏil najmä za svoj najkraj‰í a najhod-
notnej‰í Ïivotn˘ ãin – úÏasnú kniÏku esejí s názvom
Obrázky z chatrãe. Robert Finch v roku 1987 v úvode
opakovaného vydania Obrázkov z chatrãe napísal, Ïe
azda Ïiadna iná americká kniha o prírode nemá tak˘
trval˘ v˘znam. Od svojho prvého vydania v Oxforde
v roku 1949, rok po autorovej predãasnej smrti (zom-
rel ne‰Èastnou náhodou, pri hasení trávy na susednej
farme), sa stala vo svojom odbore legendou a tento
prívlastok jej patrí aj na zaãiatku 21. storoãia.

Obrázky z chatrãe sú zaujímavé najmä vo svojej pr-
vej ãasti a to fascinujúcimi krátkymi esejami, ãi skôr
poviedkami, ktoré sú osobn˘mi záÏitkami autora
z obdobia, keì so svojou rodinou Ïil na opustenej far-
me na Wisconsin River. Pouãenia, ktoré sa v povied-
kach skr˘vajú, sú malé, drobné a sú skôr o ºudskom
správaní ako o zákonoch prírody. No v ich podtóne
rezonujú aj ekologické procesy a problémy. O tom, Ïe
Obrázky z chatrãe sú mnohorak˘m prejavom obáv
lesného inÏiniera i profesora na Wisconsinskej uni-
verzite, kde zaloÏil katedru ekológie voºnej prírody,
o lesy a prírodu vôbec, hovorí jedna z jeho najsuges-
tívnej‰ích my‰lienok v celej knihe: „Boh dáva a Boh
berie, ale uÏ dlho nie je jedin˘m, kto to robí. Keì ná‰

vzdialen˘ predok vyna‰iel lopatu, stal sa dávajúcim –
mohol zasadiÈ strom. A keì vyna‰iel sekeru, stal sa
t˘m, kto berie – mohol ten strom zrúbaÈ. Ktokoºvek te-
da vlastní pôdu, dostal tieÏ boÏskú schopnosÈ tvoriÈ
a niãiÈ rastliny.“

Vedel, Ïe jeho vlastná schopnosÈ vnímaÈ a rozu-
mieÈ pochodom v prírode bola v˘sledkom dlhého ‰tú-
dia a sebaovládania.

V eseji Pamätník holubovi (v USA poºovníci divé-
ho holuba v prírode uÏ vyhubili) dodáva: „UÏ sto ro-
kov uplynulo od chvíle, keì nám Darwin poskytol
prv˘ pohºad na pôvod druhov. Teraz vieme, Ïe ãlovek
je v odysei evolúcie len spolucestujúcim s in˘mi tvor-
mi. Tento nov˘ poznatok by nám mal daÈ pocit spo-
lupatriãnosti s ostatn˘mi tvormi, Ïelanie ÏiÈ, pocit
údivu i úÏasu nad veºkosÈou a trvaním tohto experi-
mentu Ïivota.“

Iskrivo, ba aÏ bolestne naliehavá v˘zva. A ani vy‰e
polstoroãie od jej napísania jej neubralo na aktuálnos-
ti. Naopak. Tak to posúdili aj v známej organizácii
Lesoochranárske zdruÏenie VLK v Tulãíku pri Pre-
‰ove. Preto nedávno vydali vo svojom vydavateºstve
ABIES knihu Alda Leopolda Obrázky z chatrãe. Hoci
ju ponúkajú v prvom rade lesníckym ‰kolám na
Slovensku, mali by si ju preãítaÈ aj v‰etci tí, ão neve-
dia, ãi nechcú vedieÈ dosÈ o vzÈahu lopaty a sekery
v rukách ãloveka. Napríklad tí, ktorí u nás na Slo-
vensku chcú zlikvidovaÈ vlka, ãi iné ‰elmy. Nech sa
„netrápia“, Ïe u nás e‰te vlka, ale aj spomínaného di-
vého holuba v prírode máme. Preto je na‰a krajina e‰-
te krásna. Ladislav MALÁK

Obrázky z chatrče
Vydal: ABIES; autor Aldo Leopold

V nádhernom tohtoroãnom prvomájovom dni sa
v âiernom Balogu uskutoãnilo slávnostné otvorenie se-
zónnej prevádzky âiernohronskej Ïeleznice (âHÎ). Táto
je niekoºkokilometrov˘m pozostatkom b˘valej úzkoroz-
chodnej lesnej Ïeleznice (760 mm), ktorej celková dæÏka
rozvetvenej siete tratí dosahovala aÏ 131 km. Do rámca
osláv vhodne zapadla prezentácia publikácie lesnícke-
ho a Ïelezniãiarskeho novinára, publicistu a ochrancu
prírody Jifiího Juneka „Putovanie za kúzlom lesn˘ch Ïe-
lezníc“, s podnázvom „VôÀa dymu a ihliãia“. Kniha bo-
la „pokrstená“ symbolick˘m posypaním ihliãím z ãier-
nobalock˘ch lesov a popolom z lokomotívy âHÎ.

Kniha je pútav˘m sprievodcom po miestach, kde sa
kedysi oz˘valo charakteristické dunenie kolies vagóno-

v˘ch súprav doprevádzané zvukom parn˘ch pí‰Èal lo-
komotív lesn˘ch Ïelezniãiek. Koho by dnes uÏ napad-
lo, Ïe e‰te v päÈdesiatych rokoch minulého storoãia bo-
lo na území Slovenska sedemdesiat lesn˘ch Ïelezníc
s celkovou dæÏkou tratí viac ako sedemsto kilometrov.
Unikátne boli najmä niektoré úvraÈové lesné Ïeleznice
a elektrická lesná Ïelezniãka v ªubochni, jediná na
Slovensku. Z t˘chto lesn˘ch Ïelezníc sa dodnes zacho-
vali fragmenty dvoch s turistickou prevádzkou a to
v âiernom Balogu a vo Vychylovke, niektoré pripomí-
najú uÏ len rôzne pamätníky ãi muzeálne expozície,
alebo e‰te rozoznateºné zvy‰ky star˘ch tratí a objektov
v teréne, ostatné zanikli úplne.

Kniha neobsahuje len strohú technickú faktografiu
a archívne údaje, ale aj spomienky pamätníkov z okru-
hu star˘ch Ïelezniãiarov a lesníkov, ako aj vlastné zá-
Ïitky autora z ciest po stopách lesn˘ch Ïelezníc na
Slovensku, v âechách a zãasti aj v Podkarpatskej Rusi.
Zmienku tu nájdeme aj o kultúrnych, historick˘ch a prí-
rodn˘ch zaujímavostiach okolia lesn˘ch dopravn˘ch
zariadení. K sporom, ktoré sa ãasto vedú o tom, ak˘
druh dopravy v lese je pre ãloveka a pre prírodu naj-
vhodnej‰í, ãi lesné Ïeleznice alebo nákladné automobi-
ly, autor poznamenáva, Ïe „ . . .úhºadná stuha úzkoko-
ºajky rozhodne lep‰ie zapadala do prostredia horsk˘ch
dolín, neÏ rozbité lesné cesty. Ale bohuÏiaº in˘ názor na
vec pochádza z hláv s dedinsk˘m rozumom, in˘ z hláv
‰tudovan˘ch ekonómov. Tí by dnes neradi pripustili,
Ïe je rozdiel nazbrojiÈ parnú ma‰inku nejak˘m t˘m po-
lenom a prilep‰iÈ trochou uhlia, neÏ napájaÈ niekoºko
nákladn˘ch áut drahocennou naftou. Zásady moderni-
zácie vtedy vyhrali nad úvahami o moÏnostiach lep‰ie-
ho vyuÏitia Ïeleznice, boli vykon‰truované argumenty
na likvidáciu trate.“

Vydanie publikácie „Putovanie za kúzlom lesn˘ch
Ïelezníc“ je zásluÏn˘ ediãn˘ ãin Ústavu pre v˘chovu
a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospo-
dárstva SR vo Zvolene. Táto publikácia je cenn˘m prís-
pevkom k histórii lesného dopravníctva na Slovensku
a okrem odborníkov iste zaujme aj v‰etk˘ch ostatn˘ch
obidvovateºov lesn˘ch Ïelezníc.

Ing. Július BURKOVSK¯

Putovanie za kúzlom lesných železníc (vôňa dymu a ihličia)
Vydal: Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, Zvolen, 2002

Autor publikácie Jifií Junek pri prezentácii v âiernom
Balogu – 1. 5. 2002 Foto: Ing. J. Rybár
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MoÏno ste sa uÏ niekde stretli s pojmom
Natura 2000 (neprekladá sa príroda, ãíta sa na-
tura) a moÏno je pre vás toto spojenie úplne
nové. Pomenovanie Natura 2000 sa spája
s Európskou úniou (EÚ), predstavuje ochranu
prírody v ãlensk˘ch krajinách EÚ a je aj symbo-
lom ochrany prírody v treÈom tisícroãí.

Slovensko je jednou z viacer˘ch krajín stred-
nej a v˘chodnej Európy, ktoré sa snaÏia o vstup
do EÚ. Jednou z podmienok vstupu je zosúla-
denie národnej legislatívy kaÏdej kandidátskej
krajiny s legislatívou EÚ uÏ v predvstupovom
období. Zosúladenie právnych noriem je len pr-
v˘m krokom, pretoÏe po vstupe do EÚ sa mu-
sia tieto právne normy dôsledne re‰pektovaÈ
a uplatÀovaÈ v praktickom Ïivote, ìalej sa mu-
sí zabezpeãiÈ kontrola ich dodrÏiavania, resp.
i moÏnosÈ vynútenia ich dodrÏiavania.

NezadrÏateºne sa blíÏi 1. január 2004, kedy
sa tie kandidátske krajiny, ktoré k tomuto obdo-
biu splnia v‰etky základné podmienky vstupu
do EÚ, stanú jej nov˘mi ãlenmi. Preto sa na
Slovensku bude venovaÈ zv˘‰ená pozornosÈ
prácam spojen˘m s plnením podmienok pre
vstup do EÚ aj v ochrane prírody a ãoraz ãas-
tej‰ie sa budeme stretávaÈ s termínom Natura
2000.

âo teda je Natura 2000 a ão prinesie pre prá-
cu profesionálnych pracovníkov ochrany príro-
dy, ãi prácu v in˘ch rezortoch a pre beÏn˘ Ïivot
obãana Slovenska?

Natura 2000 je názov sústavy chránen˘ch
území ãlensk˘ch krajín EÚ a hlavn˘m cieºom jej
vytvorenia je zachovanie prírodného dediãstva,
ktoré je v˘znamné nielen pre príslu‰n˘ ãlensk˘
‰tát, ale hlavne pre EÚ ako celok.

Základom pre vytvorenie sústavy Natura
2000 sú dve právne normy EÚ:
• smernica Rady Európskych spoloãenstiev

ã. 79/409/EHS o ochrane voºne Ïijúcich vtá-
kov (známa tieÏ ako smernica o vtákoch –
Birds Directive);

• smernica Rady Európskych spoloãenstiev
ã. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voºne Ïijú-
cich Ïivoãíchov a voºne rastúcich rastlín (zná-
ma tieÏ ako smernica o biotopoch – Habitats 
Directive).
Tieto dve smernice predstavujú doposiaº naj-

komplexnej‰iu právnu normu na ochranu príro-
dy vo svete.

SMERNICA O VTÁKOCH
Prijatie smernice o vtákoch ovplyvnila hlavne

skutoãnosÈ, Ïe na európskom území ãlensk˘ch
‰tátov EÚ klesá poãet prirodzene sa vyskytujú-
cich druhov vtákov a ich populácií. Tento pro-
ces ohrozuje biologickú rovnováhu, a t˘m aj za-
chovanie zdravého Ïivotného prostredia, ktoré-
mu sa v krajinách EÚ venuje veºká pozornosÈ.
KeìÏe väã‰ina európskych druhov vtákov je
sÈahovavá, preto ich ochrana je problémom,
ktor˘ prekraãuje hranice ‰tátov a ktor˘ si vyÏa-
duje spoloãnú zodpovednosÈ a spoluprácu via-
cer˘ch krajín.

Smernica preto chráni v‰etky pôvodné eu-
rópske druhy vtákov, ktoré sa na území ãlen-
sk˘ch ‰tátov prirodzene vyskytujú a chráni ich
poãas celého Ïivotného cyklu: vajcia, mláìatá,
dospelé jedince, hniezda, ale tieÏ aj biotopy, na
ktoré sa jednotlivé druhy vtákov viaÏu. Pre 181
druhov a poddruhov vtákov uveden˘ch v prílo-
he I. sa musia vyãleniÈ ‰peciálne chránené

územia a tieto chránené vtáãie územia sa sta-
nú súãasÈou sústavy Natura 2000.

Rovnaké podmienky ochrany zabezpeãuje
smernica i pre v‰etky sÈahovavé druhy vtákov,
ktoré nie sú menovite uvedené v prílohe 1, ale
ich miesta hniezdenia, preperovania a zimovania
i miesta odpoãinku na ich migraãn˘ch trasách sa
nachádzajú na území ãlensk˘ch ‰tátov EÚ.

V praxi to znamená, Ïe nikto tieto chránené
druhy nesmie usmrcovaÈ, odchytávaÈ alebo ináã
po‰kodzovaÈ, po‰kodzovaÈ sa nesmú ani ich
hniezda a biotopy, v ktor˘ch Ïijú.

Veºk˘ dôraz sa kladie nielen na udrÏiavanie
biotopov a primeranú starostlivosÈ o ne, ale aj
na obnovu zniãen˘ch a vytváranie nov˘ch, ná-
hradn˘ch biotopov. Zvlá‰tny reÏim sa uplatÀuje,
ak ide o druhy, na ktoré sa za urãit˘ch podmie-
nok môÏe poºovaÈ, alebo ktoré môÏu byÈ pred-
metom obchodu (zoznam t˘chto druhov je uve-
den˘ v prílohách II. a III.).

Smernica ukladá ãlensk˘m ‰tátom prijaÈ
opatrenia na vytvorenie v‰eobecného systému
ochrany európsky v˘znamn˘ch druhov vtákov
a ich biotopov a urãuje pravidlá, ktoré regulujú
ãinnosti váÏne ohrozujúce vtáky a ich biotopy
a ktoré by mali zamedziÈ napr. tomu, aby:
– nedochádzalo k úmyselnému usmrcovaniu

alebo odchytu vtákov,
– nedochádzalo k úmyselnému po‰kodzovaniu

hniezd a hniezdnych biotopov,

– sa dôsledne re‰pektovali pravidlá hospodáre-
nia i správania v územiach vyhlásen˘ch na
ochranu vtákov,

– sa nezákonne neodoberali z voºnej prírody
a nechovali Ïiadne druhy voºne Ïijúcich vtá-
kov,

– sa lovili len tie druhy, na ktoré sa môÏe poºo-
vaÈ, 

– sa nepouÏívali otrávené návnady, pasce a ani 
iné zakázané spôsoby lovu a odchytu vtákov.

SMERNICA O BIOTOPOCH
Zachovanie, ochrana a zlep‰ovanie kvality

Ïivotného prostredia vrátane ochrany biotopov,
voºne Ïijúcich Ïivoãíchov a voºne rastúcich rast-
lín sú základn˘m cieºom v‰eobecného záujmu
EÚ. KeìÏe na európskom území ãlensk˘ch ‰tá-
tov EÚ sa neustále zhor‰uje stav niektor˘ch ty-
pov biotopov a stále väã‰í poãet voºne Ïijúcich
druhov rastlín a Ïivoãíchov je vo voºnej prírode
váÏne ohrozen˘, preto na ochranu ohrozen˘ch
biotopov, rastlín a Ïivoãíchov bola prijatá smer-
nica o biotopoch.

Predmetom ochrany sú tie typy biotopov,
ktor˘m hrozí zánik v prirodzenom areáli ich roz-
‰írenia alebo majú mal˘ areál alebo predsta-
vujú v˘nimoãné príklady európskych biotopov.
·peciálny dôraz sa kladie na prioritné biotopy,
t. j. biotopy, ktor˘m hrozí zánik a za ktor˘ch
ochranu je EÚ zodpovedná. V rámci EÚ sa za-
tiaº chráni 198 typov biotopov, z toho je 65
prioritn˘ch (na Slovensku je z nich zastúpen˘ch
60 typov biotopov a 21 patrí k prioritn˘m).

Smernica o biotopoch chráni aj tie druhy
rastlín a Ïivoãíchov, ktoré sú ohrozené alebo sa
postupne stávajú ohrozen˘mi alebo sú vzácne
alebo sa vyskytujú iba v niektor˘ch ãastiach
Európy (endemické druhy), zároveÀ sa chránia
aj biotopy t˘chto druhov. Aj v prípade ochrany
druhov sa ‰peciálna pozornosÈ venuje priorit-
n˘m druhom rastlín a Ïivoãíchov, t. j. t˘m dru-
hom, ktoré sú ohrozené a za ich ochranu je EÚ
zodpovedná. Zoznam chránen˘ch rastlín a Ïi-
voãíchov je pomerne obsiahly (uvedn˘ je v prí-
lohe II. a IV.), zah⁄Àa takmer 400 druhov a pod-
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druhov Ïivoãíchov a viac ako 500 druhov a pod-
druhov rastlín.

KaÏd˘ ãlensk˘ ‰tát je povinn˘ prijaÈ opatrenia
na zabezpeãenie prísnej ochrany európsky v˘-
znamn˘ch druhov rastlín a Ïivoãíchov a ich bio-
topov, napr. musí sa zamedziÈ:
– úmyseln˘ odchyt a usmrcovanie chránen˘ch 

Ïivoãíchov;
– ich úmyselné vyru‰ovanie poãas obdobia roz-

mnoÏovania, v˘chovy mláìat, zimného spán-
ku, migrácie;

– úmyselné po‰kodzovanie a zber vajec v prí-
rode; 

– po‰kodzovanie alebo niãenie miest vhodn˘ch
na rozmnoÏovanie a odpoãinok;

– zámerné vyr˘vanie, zber, vyrezávanie, vytr-
hávanie a niãenie chránen˘ch rastlín vo voº-
nej prírode;

– drÏbu, pestovanie chránen˘ch rastlín a chov
chránen˘ch Ïivoãíchov za úãelom obchodo-
vania s nimi.
Ochrana európsky v˘znamn˘ch typov bioto-

pov a európsky v˘znamn˘ch druhov rastlín
a Ïivoãíchov uveden˘ch v prílohách smernice
si vyÏaduje aj vyhlásenie osobitn˘ch území
ochrany.

Na základe vedeck˘ch informácií a kritérií
uveden˘ch v smernici sa vyberú lokality, na
ktor˘ch sa vyskytujú chránené biotopy a chrá-
nené druhy rastlín a Ïivoãíchov. Tento národ-
n˘ zoznam vybran˘ch lokalít predloÏí vláda

príslu‰ného ‰tátu Európskej komisii, ktorá po
dohode s t˘mto ‰tátom zostaví návrh zozna-
mu lokalít v˘znamn˘ch pre EÚ (sites of
Community importance – SCIs). Ak tento ná-
vrh Európska komisia schváli, potom je uÏ po-
vinnosÈou príslu‰ného ãlenského ‰tátu vyhlásiÈ
tieto lokality ako osobitné územia ochrany
a tie sa automaticky stávajú súãasÈou sústavy
Natura 2000. âlensk˘ ‰tát je v‰ak ìalej povin-
n˘ zabezpeãiÈ vhodn˘ spôsob starostlivosti
o tieto územia a tak zaruãiÈ ich dlhodobú

ochranu a ak je potrebné aj zlep‰enie ich sú-
ãasného stavu.

Sústavu Natura 2000 budú tvoriÈ dva typy
chránen˘ch území:
• osobitné chránené územia (special protection 

areas – SPAs); chránené vtáãie územia, t. j.
územia pre ochranu vtákov vyhlasované po-
dºa smernice o vtákoch;

• osobitné územia ochrany (special areas of 
conservation – SACs); územia pre ochranu
biotopov a druhov vyhlasované podºa smerni-
ce o biotopoch.
Hlavn˘m princípom ochrany území Natura

2000 je ochrana ich prírodn˘ch hodnôt, priãom
sa do úvahy berú vedecké, ekonomické, sociál-
ne a kultúrne poÏiadavky, regionálne a miestne
danosti. V praxi to znamená, Ïe v t˘chto úze-
miach by mala byÈ ochrana druhov a biotopov
nadradená nad v‰etky ostatné ºudské ãinnosti.
Neznamená to v‰ak, Ïe v nich bude akákoºvek

ºudská ãinnosÈ vylúãená. V mnoh˘ch prípadoch
sú práve ºudské aktivity na ochranu prírody ne-
vyhnutné (kosenie a pasenie niektor˘ch typov
lúk), pravda, ak zostanú v súlade s cieºmi
ochrany prírody. Pre kaÏdé chránené územie
by sa mal vypracovaÈ program starostlivosti,
kde bude presne uvedené, aká ãinnosÈ sa
môÏe alebo nemôÏe v území vykonávaÈ.
Ochrana území Natura 2000 je zaloÏená na
vzájomnej komunikácii a spolupráci, ale i zod-
povednosti v‰etk˘ch zainteresovan˘ch skupín,
ãi uÏ sú to miestni obyvatelia, vlastníci, uÏívate-
lia alebo ìal‰ie dotknuté subjekty.

EÚ má aj svoje finanãné nástroje, ktoré
môÏu pomôcÈ vytváraÈ a zabezpeãovaÈ fungo-
vanie sústavy území Natura 2000. Jedn˘m
z nich je aj program LIFE. Z programu LIFE
moÏno získaÈ finanãnú podporu napríklad na
vedecké mapovanie územia, konzultácie
s vlastníkmi, prípravu programov starostlivosti,
prenájom a odkúpenie pôdy a i. PoÏiadaÈ ju
môÏe tak fyzická, ako aj právnická osoba (ob-
ce, spoloãenstvá vlastníkov, vedecké a odbor-
né in‰titúcie, mimovládne organizácie). Okrem
toho sa v rokoch 2002 aÏ 2007 bude i na
Slovensku realizovaÈ pilotná fáza agroenviron-
mentálneho programu SAPARD. Cieºom tohto
programu je podpora citlivého hospodárenia
vo vzÈahu ku krajine a k prírodn˘m zdrojom,
a to najmä v územiach v˘znamn˘ch z hºadiska
ochrany prírody, teda aj v územiach sústavy
Natura 2000.

DôleÏité je zdôrazniÈ aj tú skutoãnosÈ, Ïe EÚ
sleduje uplatÀovanie smerníc v kaÏdom ãlen-
skom ‰táte. V prípade, Ïe sa nedostatoãne na-
pæÀajú, má právo poÏadovaÈ ich dôsledné
uplatÀovanie. V krajnom prípade môÏe zasiah-
nuÈ i Európsky súdny dvor a za neplnenie
môÏe uvaliÈ na ãlensk˘ ‰tát vysoké pokuty.
A Ïe sú to nemalé finanãné ãiastky, svedãí
i prípad Holandska, ktoré do sústavy Natura
2000 navrhlo nedostatoãn˘ poãet chránen˘ch
vtáãích území. V prípade, Ïe do súdnym dvo-
rom urãeného termínu nenavrhne stanoven˘
poãet t˘chto území, bude platiÈ pokutu 220 000
Euro za deÀ.

V predvstupov˘ch rokovaniach v súvislosti
s roz‰irovaním EÚ mohli kandidátske krajiny
navrhnúÈ na zaradenie do zoznamov smerníc
tie druhy rastlín a Ïivoãíchov a typy biotopov,
ktoré povaÏujú z národného hºadiska za v˘-
znamné. Slovensko i ìal‰ie kandidátske kraji-
ny túto moÏnosÈ vyuÏili.

O tom, ktoré nimi navrhnuté národne v˘-
znamné druhy rastlín a Ïivoãíchov a typy bio-
topov Európska komisia schváli, sa rozhodne
v najbliÏ‰om období. Ochrana t˘chto druhov
v‰ak bude záväzná aÏ po zverejnení doplne-
n˘ch zoznamov obidvoch smerníc v Úradnom
vestníku Európskych spoloãenstiev.

KaÏd˘ ãlensk˘ ‰tát EÚ musí prispieÈ k vy-
tvoreniu sústavy Natura 2000 v rozsahu, kto-
r˘m zabezpeãí reprezentatívnosÈ chránen˘ch
európsky v˘znamn˘ch biotopov a biotopov
chránen˘ch európsky v˘znamn˘ch druhov. Ku
dÀu vstupu musí teda aj Slovensko predloÏiÈ
svoj zoznam území, ktoré spæÀajú kritéria na
zaradenie do sústavy Natura 2000 podºa
smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.
V˘ber území do sústavy Natura 2000 je zalo-
Ïen˘ predov‰etk˘m na podrobnom celoplo‰-
nom zmapovaní chránen˘ch európsky v˘-
znamn˘ch biotopov a chránen˘ch európsky
v˘znamn˘ch druhov rastlín a Ïivoãíchov. A to
je pre Slovensko najbliÏ‰ia, ale i ãasovo veºmi
nároãná úloha.

Ema GOJDIâOVÁ
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Patová situácia v rie‰ení delimitácie Tatranského ná-
rodného parku je dostatoãne známa a súãasne dosta-
toãne v˘reãná nato, aby sa vzniknut˘ súhrn problémov
zaãal koncepãne rie‰iÈ. Îiaº, ani po 6 rokoch trvania tejto
kauzy sme nedospeli k Ïiadnemu pokroku. Snahy síce
boli, ale v‰etky vychádzali z úzko chápan˘ch rezortn˘ch
záujmov, alebo vychádzali zo zakonzervovaného stavu
socialistického modelu ochrany prírody, ktorá politick˘m
prevratom v roku 1989 a najmä nov˘m zákonom NR SR
ã. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nadobudla
najmä z hºadiska vlastníckych vzÈahov úplne nové di-
menzie.

Tatransk˘ národn˘ park sa zhodou okolností stal len
lakmusov˘m papierikom t˘chto spoloãensk˘ch protireãe-
ní, skutoãnosÈ je taká, Ïe obdobn˘ problém ak˘ vyrástol
v TANAPe, je súãasne problémom v‰etk˘ch národn˘ch
parkov na Slovensku i ostatn˘ch chránen˘ch území na
Slovensku.

Efektívne rie‰enie t˘chto protireãení za danej legisla-
tívy je nemoÏné – napokon ukázalo to uÏ spomínan˘ch
6 rokov síce rie‰enia, ale nevyrie‰enia problému
TANAPu. V˘voj spoloãnosti nás uÏ neraz pouãil, Ïe ne-
moÏno konzervovaÈ Ïiadny dan˘ stav – aj keì v minulosti
fungoval – zmenou spoloãensko-politick˘ch pomerov
vzniká nová kvalita, na ktorú musí bezprostredne reago-
vaÈ aj legislatíva. Ak sa tak nestane, systém prestane
fungovaÈ – práve tak ako sa to v súãasnosti premieta do
ochrany prírody na Slovensku.

Momentálne sa ochrana prírody nachádza na bytost-
ne dôleÏitom medzníku svojho v˘voja – ak sa dnes ne-
vyuÏije novelizácia zákona o ochrane prírody a krajiny,
súbeÏne s novelizáciou lesného zákona – na rie‰enie dl-
ho nerie‰en˘ch problémov v ochrane prírody, Ïiaº, nie-
lenÏe sa nevyrie‰i starostlivosÈ o chránené územia, sprá-
va chránen˘ch území, majetková ujma, a pod., ale do-
staneme sa do neÏiadúcej defenzívy, z ktorej nebude v˘-
chodiska.

Zákon o ochrane prírody a krajiny logicky zlúãil v‰et-
ky národné parky pod jeden rezort. To je nesporné pozi-
tívum, zákon problém otvoril, ale ho nedorie‰il. TANAP
v dobe svojho vyhlásenia za národn˘ park (1948) logic-
ky nemohol maÈ iné systémové rie‰enie ako mal – ‰tát-
na ochrana prírody e‰te kon‰tituovaná nebola – a teda
bez vedeckého odôvodnenia, ale logicky, vznikol model
národného parku s integrovanou ochranou prírody s les-
n˘m hospodárstvom. Tento model sa v praxi po celé de-
saÈroãia ukázal ako veºmi Ïivotaschopn˘ a pre ochranu
prírody a jej ekosystémy veºmi úãinn˘.

TridsaÈ rokov bolo treba vyãkaÈ na vyhlásenie národ-
ného parku iného modelu – t˘mto sa stal Národn˘ park
Nízke Tatry (1978). Bez nadsádzky moÏno povedaÈ, Ïe
národn˘ park Nízke Tatry mohol vzniknúÈ len v dobov˘ch

socialisticky nevyjasnen˘ch vlastníckych vzÈahoch. Na
území národného parku sa dodnes nachádza v kategó-
rii hospodárskych lesov 17. 879 ha, ktoré mimo toho pat-
ria v rámci Slovenska k ÈaÏobne najatakovanej‰ím úze-
miam (viì. komplexy âierneho Váhu).

Obrovské protireãenia v‰ak vznikajú aj v ostatn˘ch
národn˘ch parkoch. V dne‰n˘ch ekonomick˘ch stimu-
loch pre uÏívateºské, resp. vlastnícke subjekty je nemoÏ-
né zluãovaÈ hospodárenie v hospodárskych lesoch a sú-
ãasne zabezpeãovaÈ v˘kon starostlivosti o tieto chráne-
né územia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Dne‰n˘ stav v˘razne nevyhovuje obom stranám: uÏí-
vateº lesa (Lesy SR) je obmedzovan˘ poÏiadavkami
ochrany prírody, ktoré nie sú finanãne kryté a preto po-
Ïiadavky ‰tátnej ochrany prírody sú uÏívateºom lesa od-
mietané. Pre správcov lesov sú chránené územia eko-
nomick˘m bremenom, v dôsledku zamedzenia alebo ob-
medzenia obhospodarovania z titulu ochrany prírody,
ktoré musia zná‰aÈ bez náhrady tejto ujmy. Zvy‰uje sa
takto trend ohrozenosti chránen˘ch území a k zvy‰ova-
niu napätia medzi odbornou organizáciou ochrany príro-
dy a správcami lesov. Je tu teda dostatoãn˘ a logick˘
dôvod na to, aby pri‰lo k postupnému prechodu
správy lesov v chránen˘ch územiach pod ochranu
prírody.

Návrhy rie‰enia:
A. Nulov˘ variant – súãasn˘ stav
Pri Àom vychádzame zo súãasného stavu, bez akej-

koºvek zmeny. Zistíme, Ïe:
– kauza TANAP ostane v nerie‰iteºnej situácii,
– ostatné národné parky sa postupne dostanú do tej istej 

situácie, lesné hospodárenie na území národn˘ch par-
kov bude ãím ìalej, t˘m viac konfliktné,

– majetková ujma sa postupne bude dostávaÈ do popre-
dia záujmov v‰etk˘ch subjektov na chránen˘ch úze-
miach,

– dobudovanie siete chránen˘ch území na Slovensku 
bude nerealizovateºné,

– ‰tátna ochrana prírody na uspokojovanie vlastníckych
práv nebude maÈ ani finanãné prostriedky, ani právne 
zabezpeãenie,

– pri t˘chto problémoch sa ani personálny potenciál
a technická infra‰truktúra ‰tátnej ochrany prírody ne-
bude maÈ ako rozvíjaÈ.
Tento variant je najhor‰ou moÏnosÈou z pomedzi

v‰etk˘ch variantov.
B. Ideálny variant – fúzia Ïivotného prostredia

s lesn˘m hospodárstvom
StupÀujúce sa protireãenia medzi ochranou prírody

a prevádzkou lesného hospodárstva sú dané nielen ne-
dostatoãnou koordináciou medzi t˘mito dvomi z ekono-
mického pohºadu protichodn˘mi odbormi antropickej ãin-

nosti, ale navy‰e, v koneãnom dôsledku aj protichodn˘m
finálnym efektom. Ekonomicky prosperujúce lesné hos-
podárstvo musí hospodáriÈ efektívne a bez obmedzení
ochrany prírody. Ekologicky prosperujúca ãinnosÈ ochra-
ny prírody zo svojej podstaty vychádza z hospodárskych
obmedzení. Pokiaº tieto dve ãinnosti budú v dvoch re-
zortoch, dovtedy budú aj nerie‰iteºné protireãenia. V mo-
delovom prípade jedného rezortu – v na‰om prípade Ïi-
votného prostredia, v ktorom by bolo zaãlenené aj lesné
hospodárstvo, by sa v‰etky tieto antagonistické protire-
ãenia stlmili do úrovne jedného riadenia.

Lesné ekosystémy sú stabilizujúcou zloÏkou v prírod-
nom prostredí a preto je aj logické, aby ochrana prírody
a lesné hospodárstvo boli súãasÈou jedného rezortu.

Nie je to Ïiadny revoluãn˘ návrh – v rade krajín vo
svete je takáto organizaãná ‰truktúra a veºmi dobre fun-
guje. Zo susedov napríklad v Poºsku, alebo v Bavorsku. 

Îivotné prostredie a lesné hospodárstvo napriek
predsudkom budú maÈ k sebe v budúcnosti ãoraz bliÏ‰ie,
je to len otázka ãasu, v˘voja, myslenia a politickej vôle. 

KedÏe ide viac o politické rozhodnutie ako odbor-
né, viac sa s t˘mto variantom nebudem zaoberaÈ,
hoci budúcnosÈ tejto fúzie je jednoznaãná.

C. Variant integrovanej ochrany v národn˘ch par-
koch (3. 4. a 5. stupeÀ ochrany)

3. stupeÀ ochrany predstavuje 9 národn˘ch parkov
Slovenska a ochranné pásma chránen˘ch areálov.
Národné parky predstavujú 256 349 ha, ochranné
pásma chránen˘ch areálov 2 263 ha. Spolu ide
o 258 612 ha, ktoré predstavujú 5,2 % z územia
Slovenska. Z toho lesn˘ pôdny fond tvorí 90 %.
V tomto stupni ochrany vo vlastníctve ‰tátu je 52 %
pozemkov.

Dnes uÏ zrejme kaÏd˘ v ochrane prírody pochopil, Ïe
6 rokov traktovan˘ spor o TANAP netkvie v tom, ktor˘ re-
zort ho riadi, ale v modeli národného parku, ktor˘ pred-
stavuje. Popri v‰etkej hanbe, s ktorou sa pot˘kame, Ïe
za uvedené obdobie sme nedokázali vyrie‰iÈ problém
TANAPu, malo toto obdobie aj jeden pozitívny moment:
Ochrana prírody sa koneãne zjednotila na potrebnom
modeli národného parku. Tento model vychádza z in-
tegrovanej ochrany lesn˘ch ekosystémov – to znamená
model, ktor˘ tu fungoval cel˘ch 45 rokov, model národ-
ného parku, v ktorom je integrovaná ochrana prírody
a lesné hospodárstvo. Je prirodzené, Ïe tento model
fungoval pod rezortom pôdohospodárstva (predt˘m les-
ného a vodného hospodárstva), lebo rezort Ïivotného
prostredia neexistoval.

Ochrana prírody pre‰ºapuje na mieste, pretoÏe nemá
osobnosti, ktoré by rie‰ili jej rokmi naakumulované prob-
lémy. Kardinálnym problémom ostáva aj skutoãnosÈ
(ktorú lesníci pri Ïiadnej príleÏitosti neopomenú), Ïe re-
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zort Ïivotného prostredia (konkrétne MÎP SR) nemá od-
borníkov – lesníkov, ktorí by koordinovali lesnícku ãin-
nosÈ v chránen˘ch územiach. Je to naozaj smutná sku-
toãnosÈ, pretoÏe chránené územia Slovenska sa na-
chádzajú prevaÏne na lesnom pôdnom fonde.

V ãom teda spoãíva predloÏen˘ variant? 
V‰etky národné parky Slovenska by sa mali deli-

mitovaÈ z hºadiska správy lesného hospodárstva do
rezortu Ïivotného prostredia.

Pri obnovách lesn˘ch hospodárskych plánov by sa
korigovali hranice lesn˘ch uÏívateºsk˘ch celkov tak, aby
sa zosúladili s hranicou národného parku. Spolu s úze-
mím by prechádzali k Ïivotnému prostrediu aj správy les-
ného hospodárstva s cel˘m personálnym, technick˘m
vybavením i základn˘mi prostriedkami.

Lesné hospodárstvo by v I. etape plynulo pokraãova-
lo bez zmeny, bez prekategorizovania existujúcich hos-
podárskych lesov, bez zníÏenia predpísan˘ch ÈaÏieb.
Zmenila by sa len filozofia a ekonomika hospodárenia,
ktorá by sa podriadila skutoãnému trvalo udrÏateºnému
lesnému hospodáreniu, o ktorom napokon hovorí aj les-
n˘ zákon. V 2. etape sa územie národného parku pod-
robí kritickej revízii stavu prírodn˘ch hodnôt a sprísni sa
reÏim ochrany, realizovaním zonácie a prípadnej zmene
kategórie lesov.

Cel˘ systém by sa analogicky postavil na systém
i ‰truktúru Vojensk˘ch lesov v Slovenskej republike, pat-
riacich pod Ministerstvo obrany. Tak ako Vojenské lesy,
tak aj Lesy ochrany prírody (moÏn˘ názov), by sa zriadi-
li na základe aj dnes existujúceho § 11 lesného zákona,
ktor˘ pripú‰Èa túto moÏnosÈ spravovania lesného majet-
ku ‰tátu aj in˘m ‰tátnym organizáciám, za predpokladu,
Ïe tieto lesy nevyhnutne potrebujú na plnenie svojich
úloh. O tom, Ïe rezort Ïivotného prostredia tieto lesy ne-
vyhnutne potrebuje na plnenie svojich úloh – zabezpe-
ãenie starostlivosti o lesné ekosystémy v národn˘ch par-
kov – nikto nemôÏe pochybovaÈ.

V˘hody tohto variantu:
– optimálne rie‰enie pre ochranu prírody,
– vyrie‰enie protireãení z hºadiska lesnej prevádzky,
– vo vzÈahu k doteraj‰iemu uÏívateºovi okamÏité

a efektívne rie‰enie, t. j. jednorazov˘ zásah do or-
ganizaãn˘ch ‰truktúr podniku Lesy SR.
D. Variant prevzatia len 4. a 5. stupÀa ochrany
5. stupeÀ ochrany predstavuje 872 chránen˘ch úze-

mí (prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie,
prírodné pamiatky a národné prírodné pamiatky) o roz-
lohe 98 753 ha. Z tohto lesn˘ pôdny fond tvorí 87 594 ha
a z toho vo vlastníctve ‰tátu je 54 308 ha.

4. stupeÀ ochrany predstavuje 181 chránen˘ch are-
álov o rozlohe 6 872 ha a vyhlásené ochranné pásma
5. stupÀa ochrany predstavuje rozlohu 3 861 ha, ão spo-

lu ãiní 10 733 ha. Z tohto lesn˘ pôdny fond tvorí 9 520 ha
a z toho vo vlastníctve ‰tátu je 5 902 ha.

Spolu 4. a 5. stupeÀ predstavuje v˘meru 109 486
ha. Z toho lesn˘ pôdny fond tvorí 97 114 ha (89 %)
a z toho vo vlastníctve ‰tátu je 60 210 ha (62 %).

To znamená, Ïe 62 % lesn˘ch pozemkov (60 210 ha)
v 4. a 5. stupni ochrany by mohlo prejsÈ pod rezort
Ministerstva Ïivotného prostredia SR.

A) Pozemky v ‰tátnom vlastníctve
V tomto prípade ide o spomínan˘ch 62 % pozemkov

v 4. a 5. stupni ochrany prírody.
Na tieto lesné pozemky sa aj naìalej budú vzÈahovaÈ

ustanovenia lesného zákona.
V‰etky hospodárske predpisy by sa vykonávali dvoja-

k˘m spôsobom:
– ak pracovník ochrany prírody, lesník má kvalifikáciu 

lesného odborného hospodára, vykonávala by to vo 
vlastnej réÏii odborná organizácia, len robotnícke pro-
fesie by sa vykonávali na objednávku,

– ak nie, odborná organizácia by zadávala v‰etky pred-
písané úlohy dodávateºsko-odberateºsk˘m spôsobom 
na objednávku u odbornej fyzickej, resp. právnickej
osoby.
Treba poãítaÈ s t˘m, Ïe hospodárenie v lesn˘ch po-

rastoch 4. a 5. stupÀa bude v neziskovej, stratovej
polohe.

Je treba vidieÈ aj nev˘hody vykonávania správy t˘ch-
to území vo 4. a 5.stupni ochrany. Predov‰etk˘m je to
ohromná rozdrobenosÈ území, pre extrémne malé v˘me-
ry lesn˘ch pozemkov. Ak ochrana prírody nebude vyko-
návaÈ priamu správu lesného hospodárstva na t˘chto
pozemkoch vlastn˘mi lesníkmi, ale bude ju vykonávaÈ
objednávaním lesohospodárskych prác u cudzích (po-
k˘m si nevychová vlastn˘ch odborn˘ch lesn˘ch hospo-
dárov), ão bude prevaÏn˘
spôsob, bude to finanãne
nároãné obhospodarova-
nie.

Za v˘hodu tohto va-
riantu moÏno povaÏovaÈ
skutoãnosÈ, Ïe ho môÏe-
me povaÏovaÈ za postup-
n˘ krok k sledovanému
cieºu: obhospodarovaÈ
lesn˘ pôdny fond vo v‰et-
k˘ch chránen˘ch úze-
miach a cieºovo dorie‰iÈ
problém ochrany prírody. 

B) Pozemky v ne‰tát-
nom vlastníctve
– v tomto prípade ako naj-

v˘hodnej‰í spôsob rie-

‰enia situácie a vo svete beÏn˘ je vykupovanie po-
zemkov. KedÏe ide o finanãne nároãn˘ spôsob, pred-
pokladá to priebeÏn˘ roãn˘ balík finanãn˘ch prostried-
kov urãen˘ na vykupovanie. Popri tom sa stanoví na-
liehavosÈ, poradie vykupovania podºa dôleÏitosti, ohro-
zenosti, vzácnosti chránen˘ch území,

– ìal‰ia moÏnosÈ je v˘mena pozemkov. To znamená, 
Ïe sa nájdu vhodné lesné pozemky vo vlastníctve ‰tá-
tu, ktoré sa vymenia s vlastníkom, ktor˘ má vo vlast-
níctve predmetné chránené územia,

– v mimoriadnych prípadoch by pri‰lo do úvahy aj vy-
vlastÀovanie pozemkov, s finanãnou protihodnotou.
Tento variant nezlep‰í radikálne potreby ochrany

prírody vcelku. Vyrie‰i len problémy v maloplo‰n˘ch
chránen˘ch územiach, kde odstráni rozdielne názo-
ry uÏívateºa lesa a ‰tátnej ochrany prírody. Ich vyso-
ká rozdrobenosÈ na Slovensku bude znamenaÈ zloÏi-
tú operatívnosÈ ich obhospodarovania.

Ak sa neprijmú predchádzajúce varianty, potom
tento treba pokladaÈ ako prv˘ stupeÀ k radikálnej-
‰iemu, ale o to potrebnej‰iemu rie‰eniu súãasnej 
patovej situácie. 

Záver
KaÏdé odìaºovanie navrhovan˘ch alternatívnych

opatrení bude maÈ za následok stupÀovanie protireãení
v zabezpeãovaní ochrann˘ch podmienok v chránen˘ch
územiach. V˘voj sa uberá jednoznaãne smerom k integ-
rácii ochrany prírody a správy obhospodarovania územia
bez ohºadu na druh pôdneho fondu. Vzhºadom na sku-
toãnosÈ, Ïe cca 90 % chránen˘ch území Slovenska je na
lesnom pôdnom fonde, priorita patrí integrovaniu s les-
n˘m hospodárstvom. ëal‰ie ignorovanie a nerie‰enie t˘ch-
to problémov ide jednoznaãne na úkor ochrany prírody.

Ing. Viliam STOCKMANN, CSc.

HH RRRR ÁÁÁÁ NNNN EEEE NNNN ÝÝÝÝ CCCC HHHH     ÚÚÚÚ ZZZZ EEEE MMMM ÍÍÍÍ

NAPANT – zmenen˘ ráz krajiny NP po zásahoch v lesn˘ch ekosystémoch
Foto: Ladislav Horsk˘
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O v˘zname a zásluhách priekopníka
v uplatÀovaní pokrokov˘ch metód hospodá-
renia v lesoch, Banskobystrického komor-
ského lesmajstra Jozefa Dekreta Matejovie
(1774 – 1841) sme sa uÏ zmienili na strán-
kach tohoto ãasopisu (ã. 2/2001). Zdôraznili
sme najmä stálu aktuálnosÈ jeho historického
odkazu „ZachovaÈ lesy potomstvu“.

Je pote‰iteºné, Ïe k tomuto odkazu sa hlá-
si aj súãasná generácia, dôkazom ãoho je aj
starostlivosÈ o pamiatky súvisiace so Ïivotom
a odbornou ãinnosÈou J. D. Matejovie.

Prv˘ pamätník na poãesÈ J. D. Matejovie
osaden˘ na úpätí brala v Dolnom Jelenci pri
Star˘ch Horách postavili uÏ za Rakúsko-
-Uhorskej monarchie v roku 1913. Vyho-
toven˘ bol podºa návrhu umeleckého sochá-
ra Franti‰ka ·idlu, ktor˘ je súãasne aj auto-
rom bronzového reliéfu s poprsím J. D.
Matejovie, kamenárske práce na travertíno-
vej obrube zabezpeãil Dezider Schvarz
z Budape‰ti. Július Barták v publikácii „Z mi-
nulosti ‰tátneho lesného hospodárstva
v okolí Banskej Bystrice a Star˘ch Hôr“ vy-
danej v roku 1929 uvádza, Ïe „tento pomník
za úãasti poãetn˘ch vy‰‰ích úradn˘ch hod-
nostárov, obecenstva a lesn˘ch robotníkov
bol odhalen˘ dÀa 16. septembra 1913. Pri
tejto príleÏitosti odmenili deviatich zaslúÏi-
l˘ch lesn˘ch robotníkov, medzi nimi dvoch
z rodiny príbuzn˘ch samého Dekreta. ·tát
t˘mto zveãnil Dekretovu pamiatku navÏdy.“
V ‰esÈdesiatych rokoch minulého storoãia do
skaly vedºa monumentu osadili tabuºu so slo-
vensk˘m textom. K tomuto prvému pamätní-
ku neskôr pribudli aj ìal‰ie.

Na prelome rokov 2001 a 2002 z podnetu
Lesníckej sekcie Ministerstva pôdohospo-
dárstva SR uskutoãnili rozsiahlu obnovu
ãasom uÏ znaãne poznaãeného pamätného

miesta J. D. Matejovie v Dolnom Jelenci.
Odstránili uvoºnené skaly a sutiny, preriedili
zárasty, opravili travertínovú obrubu a scho-
dy, zakonzervovali bronzov˘ reliéf, poloÏili
kamennú dlaÏbu, upravili prístupov˘ chod-
ník, v dolnej ãasti umiestnili informaãn˘ panel
a pútaãe pri ‰tátnej ceste. K úplnosti pôvod-
ného historického v˘razu ch˘bajú snáì len
travertínové stæpiky prepojené hrubou reÈa-
zou po okraji plo‰iny pred reliéfom, ako to vi-
dieÈ na dobovej fotografii.

Slávnostné otvorenie obnoveného pamät-
ného miesta J. D. Matejovie v Dolnom Je-
lenci sa uskutoãnilo zároveÀ s uvedením

Mesiaca lesov dÀa 9. apríla 2002 za úãasti
zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva,
Generálneho riaditeºstva ‰. p. Lesy SR, OLZ
Slovenská ªupãa, Strednej lesníckej ‰koly
J. D. Matejovie z Liptovského Hrádku, miest-
nej samosprávy a ìal‰ích hostí. Zrekon-
‰truovan˘ pamätník odhalil minister pôdo-
hospodárstva SR Pavol Konco‰. Odznelo
pri tom viac pozoruhodn˘ch my‰lienok
a pripomenutá bola dôleÏitosÈ ctenia si veº-
k˘ch osobností svojej histórie najmä mal˘mi
národmi.

Rovnako ako pamätník v Dolnom Jelenci
bola obnovená aj busta J. D. Matejovie
v Národnej ulici v B. Bystrici a jeho náhrobok
na mestskom r. k. cintoríne. V tejto súvislos-
ti pre zaujímavosÈ e‰te uveìme jednu dáv-
nu, doteraz neuskutoãnenú snahu, ktorú
J. Barták (1929) opisuje takto: „Lesné riadi-
teºstvo súãasne s odhalením (rozumej pa-
mätníka v Dolnom Jelenci) zapoãalo e‰te inú
akciu, oznaãiÈ dom v Banskej Bystrici, Horná
ulica ã. 5, kde preb˘val tento veºk˘ a uznan˘
lesník. Av‰ak táto ìal‰ia rozpomienka vìaã-
nosti lesníckych kruhov neuzrela svetlo sve-
ta v˘luãne len následkom nevhodn˘ch váleã-
n˘ch ãasov, ktoré nastali hneì v nasledujúci
rok. Pietna povinnosÈ lesníctva voãi tomuto
v˘znamnému muÏovi tedy nie je ukonãená

a ãaká teraz na dov⁄‰enie v dobe, keì ucte-
nie pamiatky veºkého lesníka Slováka spon-
tánnej‰ie môÏe byÈ prejavená neÏ za maìar-
skej éry.“

Pamätné miesto J. D. Matejovie v Dolnom
Jelenci odteraz v „novom ‰ate“ bude naìalej
nielen pripomínaÈ túto v˘znamnú osobnosÈ
na‰ej národnej kultúry 19. storoãia, ale aj
prostredníctvom jeho diela a postojov in‰pi-
rovaÈ súãasníkov e‰te aj teraz na zaãiatku
21. storoãia.

Ing. Július BURKOVSK¯
Foto: autor

ObnoObnovvený pamätníkený pamätník

JOJOZEFZEFA DEKRETA DEKRETA MAA MATEJOTEJOVIEVIE

28

INFORMÁCIE

Pôvodn˘ vzhºad pamätníka J. D. Matejovie v Dolnom Jelenci

SlávnosÈ odhalenia pamätníka J. D. Matejovie v Dolnom Jelenci 9. apríla 2002
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PPPP oooo dddd kkkk oooo vvvv kkkk aaaa     ºººº úúúú bbbb aaaa
Hippocrepis emerus (L.) Lassen

Trváca rastlina, poloker, z ãeºade bôbovit˘ch (Fabaceae). Na na-
‰om území rastie na vápencoch a dolomitoch v dúbravách zväzu
Quercion pubescenti-petrae, v porastoch sa vyskytujú rastlinné druhy
zväzov Carpinion betuli a Tilio-Acerion. Vyskytuje sa tieÏ v submon-
tánnej buãine (Cephalanthero-Fagenion). Kvitne v apríli aÏ máji.

Na Slovensku má podkovka ºúba vzácny a ojedinel˘ v˘skyt na se-
vernej hranici svojho areálu. Je známa iba z troch lokalít v severnej
ãasti Mal˘ch Karpát medzi obcami âachtice a Vi‰Àové, medzi
Prá‰nikom a Ko‰ariskami a pri Pustej Vsi. Sekundárny v˘skyt sa v polo-
vici 19. storoãia udával z vinohradov v okolí Bratislavy, neskôr uÏ ne-
bol potvrden˘.

Na svojich lokalitách sa v zapojenom lesnom poraste roz‰iruje viac
menej iba vegetatívne, má nízky vzrast a málo kvitne. Bohat‰ie kvitne
v presvetlen˘ch porastoch na skalách a v skaln˘ch ‰trbinách. Druh je
citliv˘ na mráz, v prípade namrznutia v‰ak na jar opäÈ vyÏenie.
Podkovka ºúba je v prvom rade ohrozená zánikom resp. prudkou
zmenou lesného spoloãenstva hospodárskym zásahom. V prípade
holorubu by v˘skyt na lokalitách zrejme zanikol. Isté nebezpeãenstvo
predstavuje aj vzácny v˘skyt, nielen do poãtu lokalít, ale aj málopo-
ãetnosÈ populácií.

V západnej Európe sa príleÏitostne pestuje ako okrasn˘ ker
a vzácne splaÀuje. V literatúre sa udáva, Ïe obsahuje horãiny (lieãi-
vá rastlina).

DANIEL DÍTù
Foto: autor

FFFF úúúú zzzz aaaa ãããã     aaaa llll pppp ssss kkkk ˘̆̆̆
Rosalia alpina (LINNÉ, 1758)

Veºk˘ fúzaã, dlh˘ 15 – 38 mm s ploch˘m, modrasto alebo zelen-
kasto plstnat˘m telom a s ãiernymi pásikmi alebo ‰kvrnami na krov-
kách. Charakteristické sú dlhé, ‰tetinovité tykadlá. Tykadlá samãeka sú
takmer dva razy také dlhé ako telo, k˘m u samiãky sotva presahujú ko-
niec tela.

Fúzaã alpsk˘ ob˘va pôvodné staré buãiny v stredn˘ch a vy‰‰ích
polohách s ÈaÏiskom roz‰írenia v nadmorsk˘ch v˘‰kach 500 – 1000 m
n. m. Na Slovensku je známy z viacer˘ch pohorí, napríklad z Mal˘ch
a Bielych Karpát, Malej a Veºkej Fatry, Nízkych Tatier, ·tiavnick˘ch vr-
chov, Muránskej planiny, Vihorlatu.

Dospelé jedince sa vyskytujú od júla do septembra. Za teplého sl-
neãného poãasia nalietavajú na odumierajúce kmene bukov a aj na
uskladnené drevo, kde sa pária a kladú vajíãka. Samiãky kladú vajíãka
pod odlúpnutú kôru star˘ch bukov. Po 2 – 3 rokoch v˘vinu lariev
v starom dreve alebo v spráchniven˘ch bukov˘ch pÀoch sa larvy za-
kuklia niekoºko centimetrov pod zemou.

Fúzaã alpsk˘ je chránen˘ Bernsk˘m dohovorom o ochrane európ-
sky voºne Ïijúcich organizmov a prírodn˘ch stanoví‰È.

U nás je chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. ako ohrozen˘
druh a jeho spoloãenská hodnota je vyãíslená sumou 3 000,– Sk.

Fúzaã alpsk˘ je v˘znamn˘m zástupcom na‰ej horskej fauny. Hlav-
nou príãinou ohrozenia tohto druhu u nás je vyrubovanie pôvodn˘ch
porastov star˘ch buãín i veºk˘ záujem zberateºov, ktorí ho pre pôvab-
n˘ vzhºad a najmä premenlivé zafarbenie zbierajú vo veºkom poãte.

Ochrana druhu spoãíva v zachovaní star˘ch pôvodn˘ch buãín, pri
ÈaÏbe ponechaÈ v porastoch staré pne a kmene bukov.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: Alfréd Trnka

VVVV ssss tttt aaaa vvvv aaaa ãããã     SSSS pppp iiii tttt zzzz eeee llll oooo vvvv
Orchis spitzelii Sauter ex Koch

Trváca rastlina z ãeºade vstavaãovit˘ch, vysoká 20 – 35 cm. Vstavaã
Spitzelov rastie na na‰om území vo svetl˘ch listnat˘ch lesoch, najmä
v hrabov˘ch buãinách, mimo územia Slovenska aj na horsk˘ch lúkach
a v kosodrevine na ãerstv˘ch aÏ vlhkej‰ích zásadit˘ch, prevaÏne vá-
penat˘ch pôdach. V juÏnej‰ej ãasti európskeho areálu má optimum
v˘skytu v horách, v nadmorsk˘ch v˘‰kach medzi 1000 do 2000 m,
smerom na sever zostupuje do niÏ‰ích polôh. Je hºuznat˘ geofyt
opeºovan˘ hmyzom, rozmnoÏuje sa takmer v˘hradne generatívne.
Kvitne od konca mája do polovice júna.

Vstavaã Spitzelov patrí medzi kriticky ohrozené druhy. Na na‰om
území sa vyskytuje iba na jednom mieste v juÏnej ãasti Lúãanskej Malej
Fatry, kde rastie v niekoºk˘ch málopoãetn˘ch mikropopulácich. Na
Slovensku bol tento druh objaven˘ aÏ v roku 1987 a z fytogeografic-
kého hºadiska je vari na‰ou najpozoruhodnej‰ou orchideou. V celom
svojom areáli je vzácny a má iba ostrovãekovité roz‰írenie. NajbliÏ-
‰ie lokality od nás sa nachádzajú v Alpách (Rakúsko, jedna lokalita),
ìalej v Bulharsku a v Chorvátsku, smerom na sever rastie uÏ iba na 
ostrove Gotland. 

Ako lesn˘ druh nie je aÏ tak ohrozen˘ ako lúãne alebo moãiarne
rastliny. Najväã‰ie nebezpeãenstvo pre jeho ìal‰ie udrÏanie sa v na-
‰ej flóre je, okrem vzácnosti vypl˘vajúcej z veºmi obmedzeného
v˘skytu, v moÏnej zmene lesn˘ch porastov. Negatívny vplyv má aj zo-
‰ºapávanie a prípadné trhanie do kytíc.

Je to veºmi ozdobná, zatiaº nepestovateºná rastlina. V minulosti bo-
li hºuzy vstavaãa Spitzelovho tak ako pri v‰etk˘ch ostatn˘ch, najmä
mediteránnych vstavaãovit˘ch s guºovit˘mi alebo vajcovit˘mi hºuzami
zbierané a po usu‰ení poskytovali drogu Tubera Salep. Táto droga
v súãasnosti uÏ nie je oficiálna, i keì napríklad v Turecku sa s Àou
obchoduje dodnes a ponúkajú ju tu ako afrodiziakum, samozrejme,
celkom bezcenné.

DANIEL DÍTù
Foto: autor

RRRR oooo hhhh áááá ãããã     vvvv eeee ºººº kkkk ˘̆̆̆
Lucanus cervus (LINNÉ, 1758)

Ná‰ najväã‰í chrobák známy nápadn˘m pohlavn˘m dimorfizmom.
Samãek má parohovité hryzadlá a b˘va 35 –75 mm dlh˘. Samiãky sú
men‰ie, 30 – 45 mm. Hryzadlá majú iba ozdobnú funkciu. Larvy sa po-
dobajú pandravám chrústov, sú bieloÏlté s tmavohnedou hlavou dlhé
90 – 100 mm.

Roháãe obyãajné sa vyskytujú v dubinách a zmie‰an˘ch lesoch s Èa-
Ïiskom v˘skytu v star‰ích níÏinn˘ch lesoch tepl˘ch oblastí.

Na Slovensku je roz‰íren˘ najmä v oblasti dubov˘ch lesov juÏného
a v˘chodného Slovenska. Známy je z Mal˘ch a Bielych Karpát, Tríbãa,
PovaÏského Inovca , Kováãovsk˘ch kopcov, Slovenského rudohoria,
Slánskych vrchov, Vihorlatu.

V˘voj roháãov obyãajn˘ch v na‰ich podmienkach trvá 3 – 5 rokov.
Samiãky kladú vajíãka do práchnivejúcich pÀov a kmeÀov star˘ch du-
bov, prípadne in˘ch listnáãov. Larvy sa Ïivia práchnivejúcim drevom
a tu sa aj zakuklia. Dospelé jedince sa liahnu v jeseni, prezimujú v‰ak
v schránke a vyletujú aÏ na jar budúceho roka. Dospelé roháãe sa Ïi-
via kvasiacou ‰Èavou vytekajúcou z poranen˘ch kmeÀov a konárov
dubov.

Roháã obyãajn˘ – je chránen˘ Bernsk˘m dohovorom o ochrane
európsky voºne Ïijúcich organizmov a prírodn˘ch stanoví‰È.

U nás je chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. ako ohroze-
n˘ druh a jeho spoloãenská hodnota je vyãíslená sumou 2 000,– Sk.

Hlavnou príãinou ohrozenia druhu sú v˘ruby star˘ch pôvodn˘ch
dubín a zmie‰an˘ch lesov, priãom sa odstraÀujú práchnivejúce kme-
ne a pne, v ktor˘ch sa liahnu larvy. PoãetnosÈ druhu ohrozujú aj ná-
ruÏiví zberatelia.

Ochrana druhu spoãíva v zachovaní star˘ch pôvodn˘ch dubín,
pri ÈaÏbe ponechaÈ v porastoch staré a práchnivejúce pne a kmene
dubov.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: Alfréd Trnka
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