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Druhou CHKO na Slovensku 
bola Malá Fatra Práve pred 40 rokmi v roku 1967 vyústilo viac-

ročné úsilie prírodovedcov a iných odborníkov, 
ako aj ochrancov a milovníkov prírody do vyhlá-
senia Malej Fatry za chránenú krajinnú oblasť 
(CHKO). Dovtedy na Slo-
vensku existovala len jed-
na CHKO, a to Slovenský 
raj, ktorá bola vyhlásená v 
roku 1964.

Príprava CHKO nebola jednoduchá. 
Konkrétne kroky smerujúce k ochrane 
Krivánskej Fatry, a predovšetkým Vrátnej 
doliny, sa datujú od roku 1953, pozná-
vanie prírody a úsilie o jej ochranu však 
siaha hlbšie do minulosti. Prijaté boli naj-
prv rôzne čiastkové riešenia (štatút na 
ochranu prírodných krás, zákaz ťažby ka-
meňa, stavebná uzávera a pod.). Návrh  
na vyhlásenie CHKO vypracovala v roku 
1964 skupina odborníkov zo Sloven-
ského ústavu pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody (SÚPSOP) v Bratisla-
ve pod vedením Ing. M. Pacanovského, 
Ing. A. Randíka, Ing. J. Krutého a Ing. 
D. M. Janotu. Absolvovať však bolo po-
trebné mnohé zložité rokovania, vyriešiť 
viaceré pripomienky a získať patričné sú-
hlasy, čo všetko proces prípravy CHKO 
zdržiavalo. Po odstránení disproporcií  
a skompletizovaní projektu  bol  koneč-

ný návrh schválený a opatrením komisie 
SNR  pre školstvo a kultúru č. 7 z 3. ja-
nuára 1967 uverejnenom v Ústrednom 
vestníku čiastka 11 z 21. 9. 1967 pod 
č. 22 bola CHKO Malá Fatra zriadená. 
Poslaním CHKO bolo zachovať, obno-
vovať a zveľaďovať prírodné bohatstvo  
a krajinné krásy vzhľadom na ich vedec-
ké, kultúrno-osvetové, zdravotné, turis- 

ticko-osvetové a hos-
podárske využitie. Vlas- 
tné územie CHKO s 
dĺžkou hrebeňa 50 km 
a šírkou 13 km v tva-
re elipsy malo rozlohu 
19 791 ha a obvo- 
dové ochranné pásmo 
26 430 ha, čo dovedna 
predstavovalo 46 221 ha. 
Takmer polovica územia 
(45 %) patrila do okresu 
Žilina, ďalšie časti do 
okresov Martin a Dolný 
Kubín. 

Po vyhlásení CHKO 
Malá Fatra bol v zmys-
le uznesenia rady KNV  
v Banskej Bystrici vy-
pracovaný štatút CHKO  
a od 1. 4. 1968 bola  

z r i a d e n á  
S p r á v a 
CHKO (S-
- C H K O ) 
Malá Fatra 
ako odborná 
organizácia 
v riadení od-
boru kultú-
ry S-KNV v 
Banskej Bys-
trici. Posla-
ním správy  
bolo zabez-
pečovať na 
území CHKO 
čo najvyšší 
súlad kultúr-

nych a hospodárskych záujmov tak, aby 
sa nepoškodzovalo prírodné prostredie, 
najmä celkový ráz krajiny, rastlinstvo  
a živočíšstvo. V ochrannom pásme sprá-
va usmerňovala hospodársku a inú čin-
nosť tak, aby neboli ohrozené biologické 
a estetické hodnoty CHKO. Na odborné 
riadenie bol vytvorený poradný zbor, kto-
rého činnosť po zrušení KNV skončila  

a od 1. 6. 1969 sa S-CHKO Malá Fatra  
stala súčasťou SÚPSOP v Bratislave, ne-
skôr od 1. 7. 1981 detašovaným praco-
viskom Ústredia štátnej ochrany prírody 
(ÚŠOP) v Liptovskom Mikuláši.               

S-CHKO Malá Fatra začala písať prvé 
stránky objemnej kroniky za prvého ria-
diteľa RNDr. P. Janáčika so strážcom  
O. Bugáňom a za spolupráce Považské-
ho múzea, osobitne RNDr. A. Stollman-
na. Odbornú činnosť vykonávali Ing. M. 
Janík, Ing. J. Topercer st., Ing. K. Veste-
nický, RNDr. V. Demianová, hospodárkou 
bola G. Cvachová. Neskôr málopočetný 
kolektív odborných pracovníkov S-CHKO 
doplnil Ing. I. Vološčuk. Po odchode 
RNDr. P. Janáčika na odbor kultúry  
S-KNV v Banskej Bystrici sa od 11. 5. 
1973 stal riaditeľom S-CHKO Malá Fatra 
Ing. Ján Pagáč. Pre zásadné postoje sa 
však stal vtedajším mocipánom nepoho-
dlným, a preto ho v roku 1984 vystriedal 
Ing. J. Beniač, toho zas po vyše roku 
PhDr. B. Hovorka. Dočasným sídlom  
S-CHKO Malá Fatra bol Varín, odkiaľ 
sa neskôr presťahovala do barokového 
kaštieľa s priľahlým krajinárskym par-
kom v Gbeľanoch. Vďaka pochopeniu 
SÚPSOP i neskoršieho ÚŠOP sa usku-

točnila generálna oprava celého areálu 
kaštieľa vo finančnom objeme 13,8 milió-
na Kčs. V kaštieli sídlila aj novovytvorená 
Škola ochrany prírody ako samostatná  
organizačná zložka ÚŠOP, riaditeľom 
ktorej sa stal Ing. J. Pagáč. V roku 1984 
bolo slávnostne otvorené prvé Informač-
né stredisko ochrany prírody v Štefano-
vej, výstavba ktorého si vyžiadala finančný 
náklad 3,6 milióna Kčs. Tak sa materiál-
no-technické a pracovné podmienky pre 
zamestnancov S-CHKO i dobrovoľný ak-
tív – členov Slovenského zväzu ochran-
cov prírody a krajiny (SZOPK) podstatne 
zlepšili.

V dobe vyhlásenia CHKO Malá Fatra 
sa tam nachádzalo 6 štátnych prírod-
ných rezervácií (ŠPR) – Tiesňavy, Rozsu-
tec, Pod Chlebom, Starý hrad, Bránica, 
Šrámková, chránené nálezisko (CHN) 
Veľká Lučivná a chránený prírodný výtvor 
(CHPV) Šútovský vodopád–Tesné. K nim 
neskôr pribudli ŠPR Kľačianska Magura, 
Hajasová, Hrádok, Krivé, Suchý, Prípor, 
Šíp, Sokolec, Minčol, Paráč, Šútovská 
dolina, CHN Kozinská, Plešivá, CHPV 
Bôrikova mláka, Domašinský meander, 
Šútovská dómová epigenéza a Kryštálo-
vá jaskyňa.

V rokoch 1972 – 1974 odborní pra-
covníci pod vedením Ing. M. Janíka, 
CSc. vypracovali Územný priemet ochra-
ny prírody (ÚPOP) pre CHKO Malá Fatra, 
ktorý koncepčne riešil ochranu prírody 
v každom z 15 vymedzených krajinných 
priestorov. Pozoruhodný bol komplexný 
výskum ŠPR Rozsutec, do ktorého or-
ganizátori (Ing. M. Janík, CSc., RNDr. 
A. Stollmann) zapojili 47 popredných 
prírodovedcov z celej vtedajšej ČSSR. 
Výsledky boli vydané v obsiah-
lej publikácii. Každoročne 
sa vykonávali aj in-

ventarizačné výskumy jednotlivých ŠPR. 
V roku 1980 sa v rámci štátneho plánu 
uskutočnil výskum ekológie medveďa 
hnedého. V spolupráci s OHS v Žiline sa 
vykonal hygienický prieskum vo Vrátnej 
doline, neskôr prieskum návštevnosti, 
používania pesticídov v poľnohospo-
dárstve, využívania trvalých trávnych 
porastov, pamiatkových objektov, 
sledoval sa rozvoj cestovného 
ruchu a každoročne sa sčítavali 
vzácne druhy rastlín a živočíchov. 
Najviac problémov mala S-CHKO  
s nežiadúcou stavebnou činnos-
ťou, viacerým zámerom vo vlast-
nom území CHKO sa však podarilo 
zamedziť. Zaslúžil sa o to najmä 
Ing. K. Vestenický.

Stálu pozornosť S-CHKO ve-
novala cieľavedomej práci s verej-
nosťou, a osobitne s mládežou,  
so zreteľom na formovanie kladné-
ho vzťahu k prírode a jej ochrane. 
Od roku 1972 S-CHKO každoroč-
ne v spolupráci s Okresným do-
mom detí a mládeže v Žiline uspo-
radúvala pre žiakov základných 
škôl kurz mladých ochrancov prí-
rody. Významne sa na tom podieľal  
V. Mendrej, tajomník ZO SZOPK v 
Žiline a náčelník dobrovoľnej ochra-
ny prírody pri CHKO Malá Fatra. Od roku 
1977 sa v spolupráci s Považskou galériou 
uskutočňovalo trienále výstav Ekoplagát 
s medzinárodnou účasťou. Len za obdo-
bie 10 rokov S-CHKO vydala 24 rôznych 
sprievodcov, zborníkov zo seminárov, 
zabezpečilo sa vyše 300 príspevkov, 6 
plagátov, 5 filmov, 7 výstav a 8 seminá-
rov. Pod vedením Ing. I. Vološčuka bo- 

la vydaná monografia o CHKO 
Malá Fatra (1983) a obráz-

ková kniha Malá Fatra  
v štyroch roč-
ných obdobiach. 
S-CHKO sa do- 
stalo podpory aj 
zo strany niekto-
rých novinárov 
(napr. K. Hul-
man, O. Vavro-
vá, A. Klímová, 
V. Bárta a i.). 

Priekopnícka bola 
tiež tvorba náučných 

chodníkov (NCH Štefa-
nová-Diery z r. 1972, NCH 

Vrátna-Chleb z r. 1973, a najmä 

dnes už nejestvujúca, 101 km dlhá príro-
dovedno-historická mototuristická trasa 
okolo Malej Fatry z r. 1975).

Osobitne sa treba zmieniť o spoluprá-
ci s dobrovoľnými ochrancami prírody, 
najmä SZOPK. Od roku 1969 pôsobila  
pri S-CHKO základná organizácia SZOPK 
so zameraním na CHKO Malá Fatra.  

Za krátky čas dosiahla počet 257 indi-
viduálnych a 14 kolektívnych členov s 
celkovým počtom 1 436 osôb. Obetavo 
sa podieľali na zabezpečovaní rôznych 
ochranárskych aktivít a na propagač-
no-výchovnej činnosti. Medzi najaktív-
nejších patrili M. Dúcha, B. Sládeček,  
J. Repiščák z okresu Martin, M. Kost-
ka, M. Janoščin, Ing. G. Luczy z okresu 
Dolný Kubín, Ing. V. Tretiník, J. Bollo,  
J. Akantis, I. Cvacho, F. Kollárik, J. Ja-
níček z okresu Žilina a boli to aj ďalší, 
niektorí, žiaľ, dnes už nežijúci dobrovoľ-
ní ochrancovia prírody. Od žilinských 
ochranárov, osobitne RNDr. A. Stollman-
na a RNDr. Ľ. Prikryla, CSc. pred 40 rok-
mi vzišla myšlienka uskutočňovať tábory 
ochrancov prírody (TOP), ktoré pretrvá-
vajú dodnes. 

Nariadením vlády SSR č. 24/1988  
zo dňa 18. 1. 1988 sa Malá Fatra stala 
národným parkom.

Ján Pagáč

Kaštieľ v Gbeľanoch, niekdajšie sídlo S-CHKO Malá Fatra

Informačné stredisko OP v Štefanovej

Ukážka z edičnej činnosti S-CHKO Mala Fatra
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Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) zaviedol dve nové kategórie chráne-
ných území: chránené vtáčie územie (CHVÚ) a chránený krajinný prvok (CHKP). Prvým vyhláseným CHVÚ je  Horná 
Orava (1. máj 2006). CHKP si musel počkať až na 1. apríl 2007, kedy nadobudla účinnosť vyhláška Obvodného úradu 
životného prostredia v Bratislave č. 1/2007 z 20. marca 2007, ktorou sa vyhlasuje.

Prvý chránený krajinný prvok na Slovensku

CHKP Vápenický potok

OCHRANA ŽIVEJ PRÍRODY - ŽIVOČÍCHY

Ochrana migrujúcich živočíchov 
pri križovaní rýchlostných komu-
nikácií v Rakúsku Rozvoj dopravy popri pozitívnych účinkoch 

prináša so sebou aj negatívne dopady. Cena, 
ktorú platí ľudská spoločnosť za rozvoj dopra-
vy vo forme úmrtí a zranení, poškodenia prírod-
ného prostredia a ďalších negatívnych vplyvov, 
je pomerne vysoká. Pritom stále dochádza  
k postupnému zhoršovaniu stavu. Medzi ne-
gatívne vplyvy dopravy patria hlavne nehody, 
hluk, miestne znečistenie ovzdušia a pôdy, 
poškodenie receptorov na zemskom povrchu, 
globálne znečistenie ovzdušia, kongescia, 
otrasy a vibrácie, dôsledky havárií na životné 
prostredie (znečistenie pôdy a vôd), prevádz-
kové opotrebovanie dopravnej infraštruktúry 
(najmä u cestnej dopravy), likvidácia odpa-
dov z prepravných procesov (napr. likvidácia 
olejov). V dôsledku dopravných nehôd, emisií  
a hluku vznikajú aj ďalšie dodatočné náklady. 

Pre prírodné prostredie je najvážnej-
ším následkom zhusťujúcej dopravnej 
siete stupňujúca sa fragmentácia krajiny. 
Fragmentácia je chápaná ako rozdelenie 
prírodných lokalít s výskytom druhov rast-
lín a živočíchov na menšie a viac izolova-
né jednotky.

V súčasnosti je v Európe uznávaných 
5 primárnych efektov fragmentácie: ba-
riérový efekt, strata lokalít a ich prepoje-
ní, kolízie vozidiel so živočíchmi, vplyvy 
spojené s rušením a znečistením a vznik 
nových biokoridorov a lokalít pozdĺž ko-
munikácií. Tieto efekty sú vzájomne pre-
pojené a môžu pôsobiť synergicky.

Pri svoje prvej návšteve na Slovensku 
18. 2. 2006 nový úradujúci rakúsky kan-
celár pán Alfred Gusenbauer oznámil, že 
napojenie slovenskej diaľnice D4 na diaľ-
ničný systém Rakúska bude odovzdané 
15. novembra 2007. Spomínaný úsek 
diaľnice (A6, Parndorf – št. hranica SR) 

tácia potoka a severnú stranu plánujú 
ako remízku. Navádzacia vegetácia bude 
mať dĺžku 200 m z každej strany diaľnice  
a bude nedeliteľnou súčasťou diaľnice. 

V Kittsee – Gattendorf približne v štvor-
kilometrovej vzdialenosti budujú ďalší pre-
chod pre veľké cicavce – dvojitý ekodukt 
preklenujúci dokončovanú diaľnicu A6  

Situácia v Európe
Prvý vážny pokus zastaviť nepriaznivý proces fragmentácie krajiny v Európe sa datuje  
do roku 1962. Ekodukt bol postavený v 20 000 ha lese pri Fontainebleau pod Parížom.  
V roku 1991 vo Francúzsku mali 125 ekoduktov. V Nemecku v roku 2005 prekročili po-
čet ekoduktov 30. V Švajčiarsku existuje viac ako 20 ekoduktov. V Holandsku sú zatiaľ 
štyri ekodukty. Prechody pre zver sú budované aj v strednej Európe. V Poľsku možno 
vidieť vybudované ekodukty na úsekoch diaľnic A4 a A2 a v Maďarsku na diaľnici M1.

Ekodukty sú špeciálne stavby určené k zaisteniu migrácie biotopov, rastlín a živočíchov 
vrchom ponad diaľnicu. Konštrukčne existuje niekoľko typov týchto stavieb. Z hľadis-
ka funkčnosti je rozhodujúca ich šírka (rozmer v osi komunikácie). Z hľadiska účelu 
sa delia na mosty zabezpečujúce prepojenie jednotlivých typov prírodných stanovíšť 
(ekodukty) a mosty zabezpečujúce prechodnosť pre jednotlivé druhy veľkých cicavcov 
(cervidukty a pod). Mali by byť 40 – 50 metrov široké. Výhodou ekoduktov je, že na nich 
sa dá imitovať stav prostredia okolia, takže biotopy môžeme prepojiť úplne prirodzene.

Jeden zo 6 ekoduktov na diaľnici 
A1 (Zahreb – Split), kde okrem 

ekoduktov má 14 tunelov a 34 mostov  
parametre spĺňajúce podmienky pre 

prechádzanie veľkých zvierat 
Foto: autor

ponúka obraz o vzťahu ra-
kúskej spoločnosti k riešeniu 
environmentálnych problé-
mov. Na celom 22 km úseku 
je vybudovaných 29 zariadení 
umožňujúcich bezpečné kri-
žovanie diaľnice migrujúcimi 
živočíchmi.

Pri jazde z Bratislavy ako 
prvý väčší objekt pre migrá-
ciu možno vidieť pri Kittsee 
pripravovanú štvorpólovú es-
takádu. Prvé severné pole 
medzi pilótami je vyhradené 
pre poľnú cestu. Druhé pole 
pre koryto potoka (Q355 = 
30 l.s-1) a dve ostávajúce v celkovej šír-
ke okolo 60 m sú pre translokačné po-
hyby živočíchov. Estakáda bude vyba-
vená protihlukovou stenou z dreva. Zver  
bude na estakádu z oboch strán diaľni-
ce navádzať lievik z vysadenej vegetácie. 
Južnú stranu lievika tvorí brehová vege-

Chránené krajinné prvky sa 
v zmysle zákona vyhlasujú  
na ochranu takých významných 
krajinných prvkov, ktoré plnia funk-
ciu biocentra, biokoridoru alebo inter- 
akčného prvku, najmä miestneho alebo 
regionálneho významu. Na ich území 
môže platiť druhý, tretí, štvrtý alebo piaty 
stupeň ochrany. Na tomto základe bola  
na ochranu navrhnutá aj časť Vápenic-
kého potoka v k. ú. Záhorská Bystrica 
na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
Podľa regionálneho územného systé-
mu ekologickej stability (ÚSES) mesta 
Bratislavy (SAŽP, 1994) je Vápenický 
potok súčasťou biokoridoru Stará mláka 
s prítokmi, ktorý prepája biocentrá v so-
siekoregiónoch Borská nížina, Devínske 
Karpaty a Malé Karpaty. Jeho súčasná 
funkčnosť je značne obmedzená skanali-
zovaním (reguláciou) a znečistením vody. 
Nutná je komplexná revitalizácia ska-
nalizovaných úsekov, obnova brehovej 
vegetácie. Význam Vápenického potoka 
ako regionálneho biokoridoru potvrdila aj 
Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES 

mesta Bratislavy (SAŽP, 2005). 

Vápenický potok je jedným z mnohých 
potokov prameniacich v Malých Karpa-
toch, pretekajúcich cez Borskú nížinu  
a vlievajúcich sa (po spojení s inými tok-
mi) do rieky Morava. V prvom úseku od 
prameňa tečie asi 1 km v lesnom prostre-
dí, ďalší km cez záhrady, sady a zvyšné 
3 – 4 km po sútok so Starou Mlákou cez 
agrocenózy. Na ochranu bol navrhnutý 
najzachovalejší úsek v dĺžke cca 750 m  
v poľnohospodárskej krajine, v ktorej je 
potok inak skanalizovaný, bez brehových 

po-
rastov. 
V tejto časti si 
potok zachoval svoj 
prirodzený charakter, 
meandruje v jaseňovo-jelšo-
vom podhorskom lužnom lese s rozlohou 
približne 2,5 ha. Z tohto hľadiska (lokalita 
s biotopom európskeho významu), ako aj  
s prihliadnutím na skutočnosť, že sa  
v území trvalejšie vyskytujú viaceré chrá-
nené druhy živočíchov, mohla byť ochrana 
tejto lokality zabezpečená aj prostredníc-
tvom inej kategórie chrá-
nených území. Prevážil 
však význam tejto časti 
krajiny v rámci ÚSES  
a možnosť využiť novú 
kategóriu chránených 
území, ktorú ponúka 
zákon práve pre takéto 
prípady. Pre zabezpe-
čenie cieľov ochrany 
bol v území uplatnený 

štvrtý stupeň ochrany.

Myšlienka ÚSES ne-
patrí v posledných ro-
koch v štátnej ochra-
ne prírody medzi 
priority. Na jednej 
strane je to pocho-
piteľné, uplynulé 
obdobie sa nieslo  
v znamení budova-
nia súvislej európ-

skej sústavy chránených území (NATURA 
2000). Na strane druhej však akákoľvek  
sústava chránených území, či už na úrov-

ni národnej, európskej alebo 
ešte vyššej, reálne len veľmi 

ťažko zabezpečí zachovanie 
rozmanitosti podmienok a foriem 

života na Zemi, resp. dosiahnutie 
a udržanie ekologickej stability, ak 

budú územia tvoriace túto sústavu  
v krajine izolované. Inak povedané, ak 

nebudú priestorovo prepojené súbo-
rom ekosystémov, ktorý ich bude spájať 
a umožňovať migráciu a výmenu genetic-
kých informácii živých organizmov a ich 

spoločenstiev vo funkčnom ÚSES.

Prvá lastovička už priletela (CHKP 
Vápenický potok). Bola by škoda, keby 
ostala osamotená a jar (ekologická stabi-
lita) by neprišla. 

Text a foto: Peter Krempaský

Foto: archív ŠOP SRInteriér CHKP Vápenický potok

CHKP Vápenický potok v krajine
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a regionálnu komunikáciu. Ekodukt je ši-
roký (dĺžka v osi diaľnice) tesne pod 100 
m. Tunel nad 100 m by musel byť vybave-
ný vnútorným osvetlením, ktoré ruší zver 
pri migrácii. Na ekodukte je rozprestretá 
vrstva biologicky aktívnej pôdy, v strede 
má hrúbku 1 m a na okrajoch 2 m. Di-
ferencovaním vrstvy pôdy sledujú vytvo-
renie rozdielneho edafického prostredia 
pre rast nízkeho a vyššieho porastu ve-
getácie. V strede má vegetácia umožňo-
vať bezproblémový prechod zvierat, kým  
na okraji má vysoká vegetácia izolovať 
ekodukt od ruchu diaľnice. Tak isto bude 
mať navádzací systém prispôsobením 
krajinnej štruktúry.

Vážny záujem o trvalé funkcie pre-
chodu dokazuje investor – spolkové mi-
nisterstvo dopravy (BMVI) svojou direk-
tívnou normou na ochranu divo žijúcich 
zvierat (RVS 04.03.12). Tá obsahuje 
okrem technických parametrov, spôso-
bov umiestnenia v krajine, voľbu lokali-
ty migračného profilu aj časť zameranú  
na trvalé udržanie funkčnosti priechodov 
pre zver. Podľa tejto direktívy sú plochy 
navádzacích systémov nedeliteľnou sú-
časťou diaľnice. Spravuje ich firma ASFI-
NAG (rakúska národná diaľničná spoloč-
nosť). Zámerom zabratia týchto plôch pre 
funkciu diaľnice je snaha zaistiť prístup  
k vybudovanému prechodu pred prípad-
ným zastavaním územia, ktoré by mohlo 
upchať účelovo vytvorený biokoridor,  
a tým zmariť veľkú investíciu.

K územiu SR sú najbližšie dokončené 
ekodukty v Burgenlande na blízkej diaľni-
ci A4 (Viedeň – M1 diaľnica v Maďarsku), 
kde sa ich na 14 kilometrovom úseku 

Kontajnerové medvede

V poslednom období, ako už viackrát  
v nedávnej minulosti, priniesli médiá správy 
o výskyte medveďov v blízkosti ubytovacích 
zariadení. Scenár týchto prípadov je vždy 
viac-menej rovnaký. K odpadkovým kontaj-
nerom z času načas zavíta medveď (alebo 
aj niekoľko medveďov). Dôvod má, veď 
nájde tu ľahko dostupnú obživu v podobe 
zvyškov jedál. Ak sa k nim dostane bez 
akýchkoľvek problémov, spravidla svoju 
návštevu zopakuje už na druhý deň či noc. 
Vtedy ho tu už čaká ešte viac dobrôt ako  
v predošlý deň. Postupne však stráca pri-
rodzenú plachosť a stáva sa populárnym 
– hlavne pre médiá. Pre tie je to vždy vďač-
ná téma. Aj pre prevádzkovateľov, svedkov 
a odborníkov to býva príležitosť dostať sa 
na televíznu obrazovku. Odznievajú slová 
o premnožení, neprirodzenom správaní, 
ohrození nevinných návštevníkov, potrebe 
regulácie atď. A často aj kritika na adresu 

vých medveďov nielen ich odstránením  
z prírody, ale aj svojím rozumným kona-
ním. Žiaľ, niektoré moje skúsenosti nena-
svedčujú tomu, že by sa ľudia v súvislosti  
s medveďmi správali rozumne.

To, že v odpadkoch budú zvyšky jedál 
a potravín, asi nikdy nebude možné cel-
kom vylúčiť. Dá sa však zamedziť prístupu 
medveďa k odpadkom vo všeobecnosti. 
Napríklad v pevne uzatvárateľných ko-
vových kontajneroch, v zamrežovaných 
priestoroch, elektrických oploteniach  
a podobne. S takto zabezpečenými od-
padkami sa stretávame skôr výnimočne, 
ale predsa môžeme konštatovať, že ak sa 
medvede nedostanú k odpadkom, necho-
dia tam. 

nachádza 6.
V alpskej oblasti znižuje vplyv fragmen-

tácie krajiny diaľničnou infraštruktúrou 
množstvo razených tunelov. Problém 
zachovania konektivity je preto podstat-
nejší v mimoalpskej oblasti. V Rakúsku je  
v súčasnosti na 20 diaľničných úsekoch 
a 17 rýchlostných cestách minimálne 11 
ekoduktov a 110 tunelov so zodpovedajú-
cimi parametrami bezpečného prechodu 
zvierat.

V čase spadajúcom do obdobia uzav-
retia výstavby siete rýchlostných komuni-
kácií v roku 1998 spolkové ministerstvo 
hospodárstva financovalo prvú dopadovú 
štúdiu diaľničnej siete na veľké živočíchy 
(rys, vlk, medveď a los). Na základe ďal-
ších nadväzujúcich štúdií spolkové minis-
terstvo dopravy prijalo direktívu k výstav-
bám objektov k bezpečnému križovaniu 

živočíchov cez diaľnice. Di-
rektíva obsahuje aj dostav-
bu prechodov na starších 
komunikáciách. Do roku 
2027 ich majú v pláne 
postaviť 20. Počet a lo-
kalizácia ekoduktov má 
koncepčne zabezpe-
čiť konektivitu prírod-
ných prvkov krajiny 
pre celé územie 
Rakúska. Nadregi-
onálne dôležitých 
migračných trás 
je sedem: 1. + 
2. západný a 
východný Bren-

nerský koridor, 3. Kobernausserwald-
ský koridor, 4. Machlandský koridor, 5. 
hlavný koridor Vápencové Alpy – Český 
masív, 6. Koralmský koridor, 7. koridor 
Alpský priestor – Veľká uhorská nížina, 
8. koridor Alpy – Karpaty. Najvyššiu pri-
oritu má koridor Alpy – Karpaty. Realizá-
cia tohto koridoru si na rakúskom území 
vyžaduje vybudovať tri ekodukty. Z toho 
ekodukt Pöttsching na komunikácií S4 
(Burgenland) dokončili v auguste 2006 
a dva ekodukty (Göttlesbrunn A4 a Mül-
lendorf/Steinbrunn) sú pripravované. Po-
chopiteľne, pre zachovanie konektivity 
krajiny v oblasti Alpy – Karpaty má zásad-
ný význam aj zachovanie priechodnosti 
krajiny na území SR. Bez toho, aby vlk 
alebo rys mali zachovanú možnosť prejsť 
cez diaľnicu D2 a železničnú trať č. 110 
(Bratislava – Kúty), rakúska snaha stráca 
význam.

V súčasnosti už prebiehajú aktivity pre 
zachovanie migračnej trasy Alpy – Kar-
paty na území SR. Najvýznamnejšou ak-
tivitou je projekt Ecological Connectivity 
along the Alps – Carpathians Corridor.  
V tomto projekte organizácia Distelverein 
združila viacero subjektov, ako Univerzitu 
Boden Kultur Viedeň, ASFINAG (rakúska 
národná diaľničná spoločnosť), ÖBfAG 
(štátne lesy Rakúska), WWF Austria, NP 
Donau – Auen. Zo SR k príprave spoloč-
ného projektu boli prizvaní organizácia 
DAPHNE, ŠOP SR S-CHKO Záhorie, ako 
aj Národná diaľničná spoločnosť SR.

Riešenie konektivity krajiny očakáva 

Výstavba ekoduktu Kittsee pomôže zachrániť životy zvierat 
Foto: autor

Pod kolesami áut
 zahynú každoročne 

tisícky zvierat 
Foto: M. Boďová   

Schválený plán zabezpečenia konektivity krajiny v Rakúsku 
(Príloha Zelené mosty AT)

Slovenskú republiku aj na slovensko-
-českej strane. Česká republika má za-
tiaľ dokončený jeden ekodukt na rých-
lostnej ceste R35 Liberec – Lipník nad 
Bečvou (na 295 km, doba výstavby 1996 
– 1999). Viacero ďalších prechodov je  
v súčasnosti v rôznych fázach výstav-
by. Vo vzťahu k územiu SR je zaujímavé 
uznesenie vlády ČR č. 550 z 10. mája 
2006 k investičnej zmluve so spoločnos-
ťou Hyundai Motor Company, ktoré ukla-

dá vybudovanie migračného koridoru cez 
Jablunkovský priesmyk pre veľké cicavce 
v súvislosti so zvýšením intenzity doprav-
nej prevádzky medzi závodom Hyundai  
v Nošoviciach a závodom KIA v Žiline  
do 31. decembra 2008. Jablunkovský 
priesmyk zasahuje územie SR a bez 
adekvátneho riešenia zachovania konek-
tivity krajiny na slovenskej strane opatre-
nie českej vlády stráca zmysel.

Budovanie bezpečných priechodov 

pre zver cez dopravnú infraštruktúru zavä-
zuje signatárske krajiny plniť nasledovné 
dohovory: Dohovor o biologickej diverzi-
te, Bonnská konvencia, Bernská konven-
cia, Pan-Európska stratégia biologickej 
a krajinnej diverzity, Karpatský dohovor, 
Alpský dohovor, Natura 2000. 

Dušan Valachovič 

ochranárov kvôli prehnanej ochrane či by-
rokracii zo strany štátnej správy ochrany 
prírody pri udeľovaní potrebných výnimiek 
zo zákona. Hľadá sa inštitúcia alebo zaria-
denie ochotné prijať odchyteného medve-
ďa do opatery v zajatí. Medveďov v zoolo-
gických záhradách je neúrekom, a tak je 
táto časť celého riešenia problému asi naj-
ťažšia. Druhým spôsobom riešenia problé-
mového medveďa je jeho odstrel. Vtedy sa 
ozvú mimovládne organizácie a cirkus za-
čína. Laická verejnosť dostáva informácie, 
z ktorých podľa mojich poznatkov dáva za 
pravdu  skôr regulácii odchytom, menej aj 
odstrelom. 

Žiaľ, pre medveďa, najmä mladého, 
ktorý je dlhodobo „kontajnerovým“, opa-
kovane spôsobuje škody a v niektorých 
prípadoch aj prišiel do priameho kontaktu 
s ľuďmi a stáva sa nebezpečným, je to aj 
jediným riešením. To uznajú aj mnohí prak-
tickí ochranári.

Dovolím si k tejto problematike vysloviť 
niekoľko postrehov získaných z vlastných 
poznatkov, ako aj z informácií, ktoré  
v niektorých prípadoch z minu-
losti vyšli najavo neskôr, 
akoby po „premlča-
nej“ dobe. Ako ochra-
nára ma trápi, že v mé- 
diách aj medzi zainte-
resovanými sa menej 
hovorí o príčinách zme-
neného správania niekto-
rých medveďov, ako aj  
o okolnostiach jednotlivých 
prípadov, ktorých dôsled-
kom je nakoniec problémový 
medveď a jeho odstránenie 
z prírody. 

Myslím, že ľudia môžu 
znížiť počet problémo-
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už na prvé objavenie sa medveďa pri kon-
tajneroch pripravení ochranári a lesníci a 
už spomínanými opatreniami medveďa od 
ďalších návštev odradia? 

V rámci prevencie sa zatiaľ urobilo ža-
lostne málo, či skôr nič. Na to, koľko ta-
kých prípadov sa vyskytuje, by sa nad tým 
bolo treba aspoň zamyslieť.

Vo vzťahu k výchove a poskytovaniu 
informácii a rád návštevníkom strážcami 
mám okrem iných aj nasledovnú skúse-
nosť. Odohrala sa pri zatiaľ poslednom 
problémovom medveďovi v TANAP-e. Aj 
napriek poskytnutej rade skupine ubyto-
vaných hostí o tom, že ak sa tu medveď 
objaví, netreba sa, okrem iného, k nemu 
približovať a hlavne ničím ho nekŕmiť, do-
šlo k situácii, s ktorou som sa zatiaľ ne-
stretol. V neskorých večerných hodinách 
sa v blízkosti chatiek skutočne objavil ne-
veľký medveď. Od horiaceho táboráka sa 
s kompaktnými fotoaparátmi za ním okam-
žite vydalo najmenej dvadsať dospelých 
ľudí, aj niekoľkých detí! Takmer za tmy ho 
prenasledovali medzi chatkami! Stiahli sa 
až po našom dôraznom upozornení, že 
to je naozaj nebezpečné. V každej chvíli 
mohla nastať situácia, že by bol medveď 
obkľúčený, bez únikovej cesty a kohokoľ-
vek preto (ako hocijaké iné zviera) mohol 
napadnúť. Neviem, či by sa potom hovori-
lo skôr o ľahkovážnom a nezodpovednom 

konaní postihnutej osoby alebo o agresivi-
te nebezpečného medveďa. 

Nie, nemyslím si, že medveď uprostred 
chatovej osady v blízkosti ľudí je normálna 
situácia. Ale to sme zase na začiatku. On 
sem totiž prišiel za potravou, ktorú tu asi 
zakaždým bez veľkého snaženia našiel. Až 
potom sa stal  problémovým, nebezpeč-
ným. A s neistou budúcnosťou. Žiaľ, i keď 
za neprirodzené správanie sa medveďov 
takmer vždy môžu ľudia, doplácajú na to 
potom oni – medvede. 

Problematika medveďov na Slovensku 
nie je len o ich kŕmení. Je okrem iného aj 
o tom, že im ľudia stále viac odnášajú ich 
prirodzenú potravu (zberom čučoriedok  
a malín), že sú pri tom vyrušované aj ďale-
ko od turistických chodníkov, kde by mali  
mať pokoj, že chýbajú objektívne údaje  
o ich stave, že tu neprebieha takmer žiad-
ny výskum atď.

Elektrické oplotenie kontajnerov, odpla-
šovanie, monitoring a výskum pomocou 
telemetrie, výchova návštevníkov. S tým 
sa v súvislosti s medveďmi stretneme na-
príklad v Tatrzaňskom Parku Narodowom  
v Poľsku, kde ich žije niekoľkonásobne 
menej ako u nás. Bude aj u nás niekedy 
venovaná pozornosť aj niečomu inému ako 
len odchytom a odstrelom medveďov ? 

Text a foto: Juraj Ksiažek

OCHRANA ŽIVEJ PRÍRODY - RASTLINY

Ochranárske zaujímavosti 
malokarpatských pustákov

Juhovýchodné pásmo Malých Kar-
pát od Bratislavy (resp. Stupavy) až po 
Smolenice od nepamäti pokrývajú vini-
ce, súvisiace s ich kultiváciou Rimanmi 
v Panónii. Spojené s tvrdou prácou vino-
hradníkov pri ich zakladaní, popularitou 
a vyhľadávanosťou špeciálnych sort vína 
po celé stáročia v krajinársky pôvabnej 
krajine, dotvorenej charakteristickými 
kamennými „rúnami“, ktoré usilovní hos-
podári hromadili (zvyčajne na medziach) 
do kamenných valov, dosahujúcich často 
pozoruhodnú rozlohu a výšku. Prosperi-
tu v 19. storočí ukončila fyloxéra (Phyl-

loxera vastratrix) – voška parazitujúca  
na koreňoch viniča. Ráz krajiny sa zme-
nil. Vo vyšších polohách vinice spustli, 
obnovil sa les, nižšie na výhrevných sva-
hoch opustených viníc vznikli zatrávnené 
„pustáky“ vysádzané rôznymi ovocnými 
drevinami, medzi ktorými si osobitnú 
ochranársku pozornosť zasluhuje osko-
ruša (Sorbus domestica). Pozornosti ne-
ujdú impozantné exempláre gaštana jed-
lého (Castanea sativa). Sú pozostatkom 
prastarej kultúry. Prvé jedlé gaštany prav-
depodobne pochádzajú z južnej Európy, 
do okolia Bratislavy ich priviezli spolu  

s vínnou révou práve Rimania. Podaktorí 
botanici sa v minulosti mylne domnievali, 
že malokarpatské porasty gaštana jedlé-
ho sú autochtónne. Citlivou ľudskou ru-
kou formovaná a príťažlivá príroda najviac 
utrpela socialistickým združstevňovaním 
pôdy (rozorávanie, veľkoplošná chemi-
zácia ), v súčasnosti, najmä v Bratislave, 
likviduje posledné súvislejšie plochy vi-
nohradov chaotická výstavba rodinných 
domov. Zánik sekundárneho stepného 
biotopu paradoxne spôsobuje aj zastave-
nie antropickej činnosti a následná suk-
cesia.

Zvyšky ešte hodnotných biocenóz malokar-
patských „pustákov“ sa zachovali najmä pri Vino-
sadoch, Horných Orešanoch, Sv. Juri, Stupave  
a inde. V širšom okolí dnešných Vinosadov často 
botanizoval Jozef Ľudovít Holuby. Na jeho počesť 
časť najzachovalejšieho komplexu opustených 
viníc na kóte Kamenica nesie pomenovanie 
Holubyho lesostep. 

O potrebe územnej ochrany tejto lokality sa píše 
už niekoľko desaťročí, ochranári však nezaháľajú. 
Na ohrozených zvyškoch stepných fytocenóz 
sa realizuje odborný manažment (najmä kosba), 
vďaka čomu sa dosiaľ zachovali také floristické 
skvosty ako krivec český (Gagea bohemica), 
kríženec medzi poniklecom veľkokvetým 
(Pulsatilla grandis) a poniklecom lúčnym českým 
(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), ozdobný 
klinček kopcový pravý (Dianthus collinus subsp. 

collinus), zvonček repkový 
(Campanula rapunculus), prerastlík vyvýšený (Bupleurum 

praealtum), sklerant trváci 
(Scleranthus perennis). Z lesov 

predmetného územia sú historické údaje o 
hojnom výskyte črievičníka papučkového 

(Cypripedium calceolus) –  
v Malých Karpatoch ho dlho nik nepotvrdil. 
Zaujímavý slezinník skalný (Asplenium 
fontanum) udávali z neďalekej Veľkej 
homole a vlhkých skál pri niekdajších 
pezinských sírnatých kúpeľoch pri Cajle 
ako na jedinom mieste v rámci SR.

Floristicky jedinečný pokryv 
opustených viníc nad Stupavou

         Zriedkavý klinček kopcový

Pre záchranu krivca českého sa nad Vinosad-
mi realizuje odborný manažment

Pustáky pri Vinosadoch

Medveď je „doma“ 
v prostredí lesa, ďaleko od ľudí 

Trestuhodné však je, ak odpadky nie 
sú nijako zabezpečené, ba zvyšky jedál sú 
personálom alebo aj ubytovanými hosťami 
predkladané zámerne a medveď je na ne 
doslova vnadený. Spočiatku je to pre tých-
to ľudí atrakcia, o ktorú prejavujú okamžite 
záujem aj spomínané médiá. Neskôr však 
nastáva problém a aj títo ľudia sú potom 
ohrozovaní na zdraví a živote „premnože-
nými a agresívnymi medveďmi“. 

Problému by však bolo možné predísť, 
keby hneď po prvej neželanej návšteve 
medveď viac nenašiel žiadny zdroj potra-
vy, prípadne by bol odplašený elektrinou, 
gumovými projektilmi a podobne. Často 
je však opak pravdou. Medveď je doslo-
va prikrmovaný, ale akosi táto skutočnosť 
nebýva zvlášť prešetrovaná a už vôbec 
nie potrestaná. Pokiaľ ide o potravu med-
veďa, treba azda spomenúť aj ďalšie sku-
točnosti, ktoré vedú k neprirodzenému 
správaniu sa medveďov v tejto oblasti. Je 
to možno aj menej prirodzenej potravy 
(malín a čučoriedok), ktoré zbierajú ľudia  
v posledných rokoch v nebývalom rozsa-
hu. To môže viesť medvede k hľadaniu 
iných zdrojov potravy, napr. v odpadkoch, 
poľnohospodárskych plodinách alebo aj  
v krmive, ktorým je prikrmovaná poľovná 
raticová zver. Takéto zákrmy okrem jele-
nej a diviačej zveri vyhľadávajú aj medvede  
a tiež si takto zvykajú na neprirodzený 
zdroj potravy. Niekedy sa tieto miesta na-
chádzajú iba niekoľko stoviek metrov od 
obývaných osád. Ak je na jar toto prikr-
movanie ukončené, medvede potom „po-
moc“ od ľudí vyhľadávajú priamo pri nich. 
Ani táto skutočnosť sa často nespomína  
v súvislosti s výskytom problémového 
medveďa. 

Žiaľ, ani skúsenosti so správaním sa 
značnej časti turistov vo vzťahu k prikrmo-
vaniu voľne žijúcich živočíchov nemám 
veľmi dobré. Keď sa pri Skalnatom plese 
vyskytovali odrastené a nebojácne líščatá, 
ani prítomnosť a napomínanie turistov uni-
formovanými strážcami nepomáhalo. Pria-
mo pred nami im ľudia ďalej podhadzovali 
rôzne dobroty, napr. čipsy a cukríky. „Ne-
môžu predsa zostať hladné...“ Návštevní-
kom národného parku niekedy nestačí, že 
v ňom majú možnosť zblízka pozorovať voľ-
ne žijúce zvieratá. Asi pod vplyvom infor-
mácii, že „prírode treba aktívne pomáhať“,  
takto konajú s pocitom dobre mienenej 
praktickej starostlivosti o tatranskú príro-
du. Medvede nevynímajúc.

Značné rezervy sa ukazujú vo výchove 
a osvete. A nielen vo výchove. Kedy budú 
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Malokarpatská vinohradnícka krajina    

Vika sivá rastie na Slovensku 
iba v priestore medzi Bratislavou a Modrou

sukcesnou krovinnou vegetáciou.  
Sekundárne formovaný stepný biotop je doposiaľ ukážkový a garnitúra fytodiverzity ojedinelá. Veľké populácie niektorých 

raritných druhov vstavačovitých sú tu priam ich celoslovenskou zásobárňou. Aspekty kavyľov, ľanu žltého (Linum flavum), mies-
tami aj kosatca dvojfarebného (Iris variegata), jasenca bieleho (Dictamnus albus) a mnohých ďalších predurčujú tento biotop 
európskeho významu k trvalej ochrane.

Malokarpatské pustáky prizdobuje kosatec dvojfarebný

Invázne rastliny ohrozujú 
ekosystémy na Slovensku
Na prechádzke prírodou nájdeme nielen rastliny, ktoré sú v našom vegetač-
nom pásme „doma“, ale aj tie, ktoré do našej flóry nepatria. Ide o tzv. invázne 
rastliny, ktoré sú u nás nepôvodné, samovoľne sa šíria a vytláčajú naše pôvod-
né druhy z prirodzeného prostredia. Mnohé z nich čoraz rýchlejšie a intenzív-
nejšie osídľujú a zaburiňujú rozsiahle plochy nielen v mestách, ale i vo voľnej 
prírode. Tieto rastliny majú zväčša veľmi vysokú rozmnožovaciu schopnosť, 
veľmi vysokú schopnosť adaptovať sa na rôzne podmienky a okrem toho im  
v našom území úplne chýbajú prirodzení nepriatelia, ktorí by znižovali ich po-
četnosť. Kombinácia týchto faktorov spôsobuje, že na lokalitách, kde sa vy-
skytnú, vytláčajú pôvodné druhy rastlín, a tým znižujú biologickú diverzitu.

Cieľom príspevku je upozorniť na pro- 
blematiku cudzích, náhodne zavlečených, 
resp. zámerne introdukovaných druhov ra- 
stlín invadujúcich do prirodzených rastlin-
ných spoločenstiev v okrese Trebišov, kde 
bol v rokoch 2004 až 2005 vykonaný mo-
nitoring inváznych druhov rastlín. Celkove 
bolo popísaných 80 lokalít výskytu týchto 
rastlín. Zároveň sa v mnohých prípadoch 
odporučili možnosti ich odstraňovania, 

resp. eliminácie v skúmanom prostredí.
Sledované územie okresu Trebišov za-

berá južnú časť Východoslovenskej níži-
ny. Je skoro úplne odlesnené s kritickým 
množstvom prirodzených ekosystémov, 
ktoré niekedy zabezpečovali ekologickú 
stabilitu v krajine. Najvýznamnejším ešte 
zachovaným klimaxovým spoločenstvom 
sú mäkké a tvrdé lužné lesy, ktoré tu vytvá-
rajú komplexy s charakteristickými, dnes 
už veľmi zriedkavými mokraďovými biotop-
mi. V rámci výskumu sa dôraz venoval vy-
braným invadujúcim druhom rastlín, ktoré 
sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP 
SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochra-
ne prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. 

Výsledky monitoringu zaznamenávajú 
80 lokalít s výskytom populácií inváznych 
rastlín v okrese Trebišov. Zároveň sa ma-
povo zdokumentovali konkrétne inváz-
ne druhy na jednotlivých stanovištiach. 
Zaznamenaný bol výskyt 5 invadujúcich 
druhov: pohánkovec japonský (Fallopia 
japonica), pohánkovec sachalínsky (Fal-
lopia sachalinensis), pohánkovec český 
(Fallopia × bohemica), zlatobyľ kanadská 
(Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská 
(Solidago gigantea). V sledovanom úze-
mí neboli nájdené populácie inváznych 
druhov: boľševník obrovský (Heracleum 
mantegazzianum) a netýkavka žliazkatá 
(Impatiens glandulifera). 

Populácie inváznych rastlín v sledova-
nom území rozširuje predovšetkým člo- 
vek. Deje sa to hlavne zámerným pesto-
vaním okrasných a medonosných inváz-

nych rastlín alebo vynášaním záhradného 
odpadu mimo domu na tzv. divoké skládky 
v obci. Z antropogénnych typov stanovíšť 
sa monitorované invázne druhy najčastej-
šie vyskytujú pri cestných komunikáciách 
(sprevádzajú krajnice a priekopy, na opus-
teniskách, v záhradách, ako sprievodná 
vegetácia okolo vodných tokov, na neob-
rábaných poliach, haldách, skládkach od-
padového materiálu a na rôznych manipu-
lačných plochách). Vysoká koncentrácia 
jedincov s inváznym potenciálom je priamo 
v zastavanej častí obcí, napr. na zelených 
pásoch, v záhradkách a predzáhradkách. 
Rozrastajú sa taktiež v okolí opustených 
a neobývaných starých domov, opuste-
ných hospodárskych budov a pod. Pri 
prieskume sa zistilo, že tieto stanovištia sú 
epicentrami šírenia. Okrem lokálneho roz-
širovania sú rastliny postupne zavlečené 
aj do voľnej prírody. Dokazuje to 27 lokalít  
z celkového počtu 80 s výskytom prevažne 
pohánkovca japonského, zaznamenaných 
v Chránenej krajinnej oblasti Latorica.

Populácie invadujúcich cudzích druhov 
rastlín v okrese Trebišov ohrozujú biologic-
kú diverzitu na mnohých nových územiach. 
Po „udomácnení sa“ v novom prostredí je 
veľmi obtiažne regulovať ich denzitu. Takýto 
typ rastlín vyžaduje špecifický manažment, 
ktorý smeruje k zabráneniu ich rozmnožo-
vania a rozširovania. V praxi je úspešnosť 
regulácie výskytu inváznych druhov rastlín 
ovplyvnená vhodne zvolenými osvedčený-
mi, a predovšetkým overenými metódami 

a tiež správnymi 

manažmentovými postupmi. Tieto by mali 
zohľadňovať jednak ekologické pod-
mienky konkrétnej lokality, ako aj bio- 
logické vlastnosti jednotlivých druhov. 
Spôsoby kontroly druhov, ktoré sa môžu 
použiť na manažovanie inváznych druhov 
rastlín sa obvykle rozdeľujú do 5 skupín: 
mechanický spôsob, chemický spôsob, 
kombinovaný spôsob, biologický spôsob 
a environmentálny spôsob. Na zazname-
naných lokalitách okresu Trebišov sa ako 
najúčinnejší ukazuje kombinovaný spô-
sob, založený na mechanickom a násled-
ne chemickom ošetrení plochy. 

Potrebný legislatívny rámec v predmet-
nej problematike na Slovensku vytvára zá-
kon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody  
a krajiny“), ktorý umožňuje zabezpečova-
nie ochrany prirodzeného druhového zlo-
ženia ekosystémov. V zmysle § 7 zákona  
o ochrane prírody a krajiny je možné regu-
lovať zámerné rozširovanie nepôvodných 
druhov za hranicami zastavaného územia 
obce. Taktiež sledovať výskyt, veľkosti po-
pulácií a spôsob šírenia 
nepôvodných dru-
hov, odstraňovať 
nepôvodné 
d r u hy, 
kto-

Pohánkovec rastúci 
okolo kanála v blízkosti obce

Pohánkovec pestovaný 
ako okrasná rastlina 

v záhradke

Detail: Rast 
pohánkovca 
po jeho 
mechanickom 
odstraňovaní
kosením

Zlatobyľ rastúca 
na súkromnom pozemku

Svätojurská Gaštanica pre- 
zentuje malebný pusták, je akýmsi 
„skanzenom“, ukážkou zväč- 
ša už zaniknutého rázu malokar- 
patskej vinohradníckej krajiny s vy- 
sadenou kultúrou jedlého gaštana, 
mišpule obyčajnej (Mespilus 
germanica), lesný okraj prizdobujú 
nápadné kvety zemoleza kozieho 
(Lonicera caprifolium). Kvetnatý 
lúčny porast Gaštanice je bohatou 
lokalitou vstavača mužského 
poznačeného (Orchis mascula 
subsp. signifera), nátržníka skalného 
(Potentilla rupestris), na okolitých 
pustákoch rastie vika sivá (Vicia incana). 
Jurská Gaštanica je v súkromnom vlastníctve, maloplošná 

forma ochrany by bola záslužná.
Xerotermná flóra a fauna pustákov nad  Stupavou, resp. nad Mástom, 

na kóte Vrchná hora vošla do povedomia ochranárskej pozornosti len 
nedávno – asi v polovici 90. rokov.

Dlhodobé využívanie pozemkov niekdajším zväčša nemeckým 
obyvateľstvom ukončili udalosti po 2. svetovej vojne a nástup 

socializmu. Pre JRD neboli tieto strmé svahy pre veľkoplošné 
hospodárenie dostatočne atraktívne a to bolo ich šťastím. Ako 

opustené, ladom ponechané vinice postkytli útočisko druhom predtým 
len mozaikovito rozšíreným na okrajoch viníc či lesa. Úhory vďaka absencii 
chemizácie časom nadobudli charakter zakvitnutých stepných strání 
a v dôsledku pomerne plytkej vrstvy pôdy len relatívne pomaly zarastajú 
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ré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné 
druhy z ich prirodzených biotopov a znižu-
jú biologickú rozmanitosť.

Invázne druhy v zmysle platnej legisla-
tívy je zakázané dovážať, držať, pestovať, 
rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj  
s ich časťami alebo výhonkami z nich, 
ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozší-
renia invázneho druhu. § 7 ods. 3 zákona  
o ochrane prírody a krajiny ukladá vlast-
níkovi (správcovi, nájomcovi) povinnosť 
odstraňovať invázne druhy zo svojho po-
zemku a o pozemok sa starať takým spô-
sobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu 
inváznych druhov, a to na náklady pôvod-
cu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady 
štátu. 

Zoznam inváznych druhov na území 
Slovenska a spôsob ich odstraňovania 
ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 24/2003 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
prírody a krajiny. Uvádza nasledovné druhy 
inváznych rastlín: boľševník obrovský (He-
racleum mantegazzianum), pohánkovec 
japonský (Fallopia japonica), pohánkovec 
český (Fallopia x bohemica), pohánkovec 
sachalínsky (Fallopia sachalinensis), ne-
týkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), 
zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), 
zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea).

Problém invázií nepôvodných rastlín 
nie je len problémom dnešných dní. Invá-
zie začali už v minulosti, ale ich následky 
zostali na riešenie našej generácii. Je ne-
vyhnutné monitorovať výskyt a šírenie in-
váznych druhov, invázny proces s cieľom 
zastaviť, resp. usmerniť ho v takom rozsa-
hu, aby nedošlo k narušeniu a poškode-
niu prírodných ekosystémov a biotopov. 
Pred introdukciou nových cudzích druhov 
zhodnotiť ich invázny potenciál a zabrániť 
úniku napr. už zámerne introdukovaných 
druhov z kultúr. Zmenené životné pod-
mienky autochtónnych rastlinných druhov 
sa prejavujú v oslabení ich populácií a zní-
žení biologickej rôznorodosti. Veľmi často 
ustupujú vzácne a ohrozené druhy a na ich 
miesto prichádzajú agresívnejšie a odol-
nejšie druhy v početných populáciách. Na 
záver možno skonštatovať, že invázne rast-
liny predstavujú vážne ohrozenie prirodze-
ných i obhospodarovaných ekosystémov 
na Slovensku. Výsledky zaznamenané  
v okrese Trebišov toto tvrdenie potvrdzujú, 
preto monitoring inváznych druhov rastlín 
sa ukazuje ako nevyhnutný.

Text a foto: Andrea Plačková 
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Geologický vývoj
V posledných rokoch minulého storočia, ale najmä v súčasnosti po rôznych 
geoklimatických katastrofách vo svete (horúčavy, záplavy, veterné smršte 
a iné), v médiách rezonuje horúca téma – klimatické zmeny vedúce ku glo-
bálnemu otepľovaniu. Téma veľmi zaujímavá, ku ktorej sa vyjadrujú nielen 
vedci, politici, ale aj laická verejnosť. Všetky tieto vyjadrenia a predpovede 
však treba brať viac než s rezervou, pretože nie vždy informujú pravdivo.  
Z uvedeného dôvodu som sa rozhodol prispieť do tejto problematiky aj ja, 
ale z celkom iného pohľadu než sa prezentuje, a o ktorom sa takmer vôbec 
nehovorí a nepíše. Je to z pohľadu geologického vývoja Zeme, s ktorým 
nepochybne úzko súvisia aj všetky klimatické zmeny, ktoré sa na Zemi do-
posiaľ udiali a budú sa diať. 

Klíma a počasie
V úvode tohto príspevku považujem za potrebné vysvetliť rozdiel medzi klímou  

a počasím. Klíma je dlhodobý režim počasia, ktorý je charakterizovaný priemerom me-
teorologických prvkov a javov (tlaku, teploty, vlhkosti, zrážok, vetra a ďalších) vypoči-
taných za dlhšie časové obdobie, najmenej niekoľko desiatok rokov. Počasie naopak 
charakterizuje stav atmosféry súhrnom hodnôt všetkých meteorologických prvkov  
a javov v určitom mieste a čase, prípadne v priebehu kratšieho časového intervalu. Je 
nepopierateľné, že aj súčasné prírodné katastrofy naznačujú, že na Zemi sa niečo deje. 
Sú dôsledkom nastávajúcich klimatických zmien, ktoré sú bezprostredne viazané s po-
chodmi prebiehajúcimi nielen na zemskom povrchu, v jeho vnútri, ale aj astronomický-
mi výkyvmi. O týchto zmenách sa však vôbec nepíše a nehovorí alebo iba veľmi málo. 
Česť výnimkám, spomeniem anglickú TV BBC s nedávno odvysielaným 8 dielnym 
dokumentárnym filmom na STV 2 pod názvom História Zeme, kde tvorcovia tohto 
dokumentu spolu s geológmi, geobotanikmi, paleontológmi, geofyzikmi, oceá- 
nológmi a v neposlednej rade aj klimatológmi pútavou formou prezentovali 
nielen doterajšie, ale aj najnovšie vedecké poznatky a dôkazy o vývoji Zeme 
a jej klimatických zmenách. Položme si však otázku. Do akej miery sa  
na týchto klimatických zmenách podieľajú prírodné faktory a do akej miery 
ľudská civilizácia? Dovolím si povedať, že súčasná veda nemá prostriedky 
ako to zistiť a na našej planéte neexistuje nikto, kto by na túto otázku vedel 
odpovedať. 

História Zeme
Pozrime sa trochu do histórie Zeme. Vek samotnej Zeme sa odhaduje na 

4,6 miliardy rokov. Najnovší objav z Grónska potvrdil , že horniny, ktoré sa 
tam našli, sú staré 3,8 miliardy rokov. Prvé známe stopy po organizmoch sú 
staré asi 1 miliardu rokov. Pritom najstaršie kostrové pozostatky anatomic-
ky moderného človeka druhu Homo sapiens boli objavené v roku 2003 
v Číne. Vedci ich datovali priamo urýchľovačovou hmotnostnou spek-
troskopiou, ktorá v rámci rádiouhlíkového datovania patrí k pres-
nejším metódam. Vyšiel im vek 42 tisíc až 38,5 tisíc rokov. 

Zemský povrch bol od začiatku dejiskom najrôznejších 
geologických procesov a stále sa mení. Tieto zmeny 
na ňom prebiehajú aj v súčasnosti a budú sa diať aj  
v budúcnosti. Prebiehajú však veľmi pomaly a dĺžka 
jedného ľudského života nestači na to, aby sme ich 
zaznamenali. Na týchto zmenách sa podieľajú či-
nitele pôsobiace a vznikajúce v hlbinách zem-
skej kôry, ktoré sa nazývajú vnútorné alebo 
endogénne. Vyvolávajú tri druhy geologic-

kých procesov: diastrofizmus, vulkanizmus a metamorfizmus. 
Pod diastrofizmom rozumieme všetky pohyby zemskej kôry 
spôsobené tlakom, ťahovým napätim a gravitáciou. S diastro-
fizmom geneticky úzko súvisi vulkanizmus (sopečná činnosť), 
pochody, ktoré súvisia so vznikom, výlevmi a tuhnutím magmy.  
S týmito procesmi úzko súvisi aj metamorfizmus, pri ktorom sa 
horniny v hlbších častiach zemskej kôry chemicky a fyzikálne 
menia (metamorfujú). Vznikajú kryštalické bridlice. Činitele, kto-
ré pôsobia na zemský povrch zvonka sú: vietor, dážď, voda prú-
diaca po povrchu súší, ľadovce, jazerá, moria a samozrejme aj 
živé organizmy. Všetky zmeny sa odohrávajú v troch prostrediach 
obaľujúcich zemské teleso: v atmosfére, hydrosfére a litosfére. 
Uvedené činitele pracujú pomaly, ale vytrvalo v každom okamihu  
a neexistuje miesto na Zemi, ktoré by nimi nebolo postihnuté. 
Tento geologický proces označujeme ako zvetrávanie. Zvetrané 
horniny sa rozdrobujú a rozpadávajú na malé úlomky, ktoré sú 
odnášané a premiestňované vodou, ľadom a vetrom. Odnášané 
čiastočky a úlomky rozrušovaných hornín sú na iných miestach 
opäť ukladané. Dochádza k ich usadzovaniu, čím sa tvoria nové 
horniny zemskej kôry. Vonkajšie činitele majú teda trojaký úči-
nok: rozrušovanie, odnášanie, usadzovanie. Týmto spôsobom 
sa neustále mení a modeluje zemský povrch. Vyvýšené miesta 
sú rozrušované a znižované, naopak zníženiny sú vyplňované. 
Tento proces vedie k postupnému zarovnávaniu zemského po-
vrchu. 

Všetky tieto vnútorné i vonkajšie geologické procesy ovplyv-
ňovali a ovplyvňujú vývoj a podmienky života na Zemi. Tak ako 
prebiehali v minulosti bez účasti človeka, ktorý sa na Zemi objavil 
z pohľadu veku Zeme, obrazne povedané, iba pred sekundou, 
tak prebiehajú v súčasnosti a budú prebiehať aj v budúcnosti. 
To znamená iba toľko, že človek nemôže ovplyvniť, zmeniť ani 
zastaviť tieto zmeny.

Ak sa v posledných rokoch čoraz častejšie hovorí o príčinách 
globálneho otepľovania výlučne v súvislosti s ľudskou činnos-
ťou, myslím si, že tu dochádza, jemne povedané, k zavádzaniu  
a klamaniu ľudí. Samozrejme, že týmto nechcem poprieť po-
diel dnešnej civilizácie na klimatických zmenách. Považoval by 
som však za veľmi korektné a potrebné objektívne informovať 
verejnosť, čo všetko o klimatických zmenách doposiaľ vieme, 
ako sa prejavovali tieto zmeny v dobách minulých (v štvrtoho-
rách – pleistocén alebo v druhohorách a prvohorách) a čo 

bolo ich pravdepodobnou príčinou. Existuje veľa dôkazov  
o týchto klimatických zmenách a vedci, ktorí sa nimi za-

oberajú, dospeli aj vo väčšine prípadov k zhode názo-
rov na súbor faktorov, ktoré ich spôsobili. 

Pohyb kontinentov
Jednou z nich je horizontálny pohyb kon-

tinentov, tzv. teória driftu, ktorej autorom je 
A. Wegener (1912). Vychádzal zo známej 

podobnosti západného pobrežia Starého sveta a východného 
pobrežia oboch Amerík. Podobne by sa dali k sebe zložiť všet-
ky južné kontinenty. Wegener predpokladal teda akúsi prvotnú 
prapevninu, jestvujúcu už pred prvohorami. Nazval ju Pangea .

Paleoklimatológia popisuje zmenu podnebia v rôznych geo-
logických dobách a podporuje tiež teóriu posúvania kontinen-
tov. Wegener a Kopen študovali problém klimatických zmien 
rôznych geologických dôb a prišli k veľmi zaujímavým záverom. 
Ide tu zhruba o určité klimatické pruhy, usporiadané hlavne ur-
čitou teplotou. Ak spojíme body rovnakých teplôt na Zemi, do-
staneme krivky nazývané izotermy a hlavné z nich nám udávajú 
hranice jednotlivých klimatických pásiem. Zóna teplej morskej 
vody, t. j. pásmo, kde i v zimných mesiacoch je teplota na hla-
dine mora ešte minimálne 22 °C, lemuje rovník a zasahuje asi 
28 – 30° na severnú a južnú pologuľu. Túto rovníkovú oblasť 
dažďov lemujú pri severnom a južnom okraji pásy vysokého 
tlaku so vzostupnými vzduchovými prúdmi a oblasťami sucha 
(púšť Sahara, púšte stredoázijské a severoamerické na se-
vernej pologuli a púšť Kalahari v Afrike, púšte juhoamerické  
a austrálske na južnej pologuli). Tieto dva pásy púští sú prerušo-
vané na východných okrajoch kontinentov, kam ešte zasahujú 
monzúnové oblasti dažďové. Za týmito pásmi vysokého tlaku 
smerom k obom pólom nasledujú opäť severná a južná oblasť 
dažďov, ktoré siahajú až k polárnym oblastiam viac alebo menej 
zaľadneným. Hlavné izotermy, ktoré oddeľujú klimatické pásma 
prebiehajú v smere rovnobežiek, ale v určitých detailoch vyka-
zujú početné nepravidelnosti (anomálie). Anomálny priebeh izo-
term spôsobuje hlavne to, že sú nepravidelne rozdelené vody  
a pevniny a tiež aj rastlinstvo na zemskom povrchu. Vplyv týchto 
klimatických pásiem na geologické a biologické pomery ob-
lastí sú nepopierateľné. Jednou z najnápadnejších stôp klímy  
na Zemi je činnosť severského ľadovca, ktorý zostúpil v pleisto-
céne od severného pólu ďaleko na juh až do strednej Európy, 
kde po ústupe zanechal početné bloky hornín (bludné balvany) 
švedskej žuly a iných severských hornín.

Ďalším dôležitým svedkom klimatických pomerov z minulých 
dôb sú ložiská uhlia, ktoré vznikali v rovníkových tropických  
a subtropických pásmach, kde je bujná vegetácia a početné 
zrážky. Ale aj suché oblasti zanechali svoje stopy. Tu je výpar 
vždy väčší než zrážky, a preto rýchlejšie dochádza k vysychaniu 
jazier a plytkých morí. Tak vznikli ložiská kamennej soli, drasel-
ných solí a sadrovcov. V teplej morskej vode sa rýchlejšie usa-
dzujú vápence než vo vode studenej. Okrem týchto čisto geo-
logických dôkazov máme ešte dôkazy paleontologické. Podľa 
rastlinných skamenelín dokáže fytopaleontológ určiť, či ide  
o flóru teplomilnú alebo o flóru z chladnejšieho obdobia. To isté 
platí aj o živočíšnych skamenelinách. Pri sledovaní všetkých 
dôkazov paleoklimatického vývoja dôjdeme k prekvapujúcemu 
záveru. Napríklad, že podnebie strednej Európy bolo iste veľmi 
teplé, keď sa v karbóne (asi pred 300 miliónmi rokov) tvorili 
uhoľné ložiská. Aj v starších treťohorách bolo v strednej Európe 

Zeme a s ním súvisiace 
klimatické zmeny
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teplé rovníkové pásmo dažďov, čomu nasvedčujú početné hne-
douhoľné ložiská. Keď v mladých treťohorách vznikali význačné 
soľné ložiská, bola klíma pustinná a suchá a na jej konci sa blí-
žila k našej súčasnej klíme. Príkladom klimatických zmien sú aj 
Špicbergy, ktoré dnes pokrýva ľad. V mladých treťohorách boli 
zalesnené a dokonca tam rástla aj vinná réva. V druhohorách 
(jura a krieda) tam rástli palmy a iné tropické rastliny. Sú tam 
tiež ložiská sadrovca, čo svedčí o suchom pustinnom podnebí. 

Podobným príkladom je Afrika, kde sa nachádzajú v južnej 
časti kontinentu jednoznačné stopy vytvorené ľadovcom (vy-
hladený skalný podklad s hojnými ryhami, ľadovcom obrúsené  
a zryhovatené úlomky a bloky hornín, spevnené morény – tilli-
ty). Ak sa zamyslíme nad týmito úžasnými klimatickými zmena-
mi a uvedomíme si pritom, že v karbóne (prvohory), keď južná  
Afrika ležala pod večným ľadom, boli u nás trópy, musí nám byť 
jasné, že spomínané izotermy vtedy prebiehali inak. Pretože tie-
to krivky rovnakých teplôt prebiehajú približne podľa rovnobe-
žiek, vyplýva nám z toho, že priebeh rovníka a zemskej osi bol 
iný, než je dnes. To však znamená, že dochádza k zaujímavému  
javu – putovaniu pólov. Putovanie pólov na zemskom povrchu 
pozorovali, a dokonca ho geodeticky aj zamerali. V rokoch 
1900 – 1925 robilo 14 (+) (-) 2 cm ročne, t. j. 1,3°, čo predsta-
vuje 140 km za 1 milión rokov. Tento pohyb pólov je väčší než 
vyplýva z geologických znakov v druhohorách, ale menší než  
v treťohorách. Putovanie pólov sa vzťahuje zatiaľ iba na povrch 
Zeme, t. j. ako sa pohybuje proti systému rovnobežiek alebo 
naopak rovnobežky oproti povrchu Zeme. Nevieme však, ako 
sa k tomuto pohybu chová zemské vnútro. Ak si predstavíme 
Zem ako tvrdú guľu v mäkkom plášti oceánov a pevnín, ktorý sa 
mierne vzdúva na jej tele, sme iba krok od predpokladu, že sa aj 
tento plášť po jej tele môže ľahko posúvať. Potom by to zname-
nalo, že zemská os aj póly zostávajú skoro nemenné (precesia), 
ale zemská kôra pod nimi podkĺzava a natáča sa proti dnešné-
mu rovnobežkovému systému.

Ľadové doby
Ak porovnáme všetky tieto ve-

decké pozorovania, zistenia  
a ich závery, pochopíme, 
v čom môže paleokli-
matológia podporiť 
Wegenerovu teóriu 
pohybu kontinen-
tov. Najlepším prí-
kladom je výskyt 
karbónskych uhoľ-
ných ložísk a súčasne 
koniec permokarbón-
skeho zaľadnenia pozorova-
ného na rôznych miestach konti-
nentov. Ak bola poloha južného pólu 
taká, ako je vyznačená na obrázku 
1. križíkom, potom by bol ľadovec 
pochopiteľne iba v južnej Afrike, 
pretože jeho stopy v Južnej Amerike, 
Prednej Indii a v Austrálii sa nachádzajú v blízkosti vtedajšieho 
rovníka, kde bola tropická až subtropická klíma, a preto by tam 
nemalo byť zaľadnenie. Táto anomália sa dá dobre vysvetliť prá-
ve pohybom kontinentov. Ak by sme poskladali kontinentálne 

kry tak, ako boli spojené pred odsunutím, vidíme, že karbónske 
zaľadnenie sa odohralo na pomerne malej ploche okolo južné-
ho pólu a až neskôr boli jeho stopy roznesené po celej Zemi  
na jednotlivých kontinentálnych krách. Je to ďalší z dôkazov 
správnosti Wegenerovej teórie.

Pre paleografický vývoj pevnín malo mimoriadny význam  
v štvrtohornej dobe (pleistocén) zaľadnenie zemského povrchu. 
V súčasnosti pokrývajú ľadovce asi 8 % súší. V starších štvrto-
horách pokrývali ľadovce v dobe najväčšieho zaľadnenia najme-
nej 28 % povrchu súší. V dobe najväčšieho zaľadnenia (obr. 2) 
bola takmer polovica Európy pokrytá kontinentálnym ľadovcom  
od Severného mysu až k línii vedúcej do Bristolského zálivu  
v Anglicku, cez Belgicko, dolný Rýn, severný okraj Harcu, 
Sasko a severný okraj Českého masívu k hornej Odre a ďalej 
po severnom okraji Karpát až do južného Ruska. Podobne bola 
pokrytá ľadovcom aj veľká časť severoamerického kontinentu 
(Kanady a Spojených štátov amerických). Vznik rozsiahlych 
ľadovcových štítov v dobách ľadových a ich takmer úplné vy-
miznutie v dobách medziľadových vyvolávali na Zemi dva druhy 
geologických javov regionálneho a paleogeografického význa-
mu. Sú to eustatické pohyby morskej hladiny a izostatické po-
hyby v zemskej kôre. Striedanie ľadových a medziľadových dôb 
muselo vyvolávať zmeny morskej hladiny. V ľadových dobách 
bola hladina mora o niekoľko desiatok metrov nižšia, v medzi-
ľadových dobách bola hladina mora vyššia než je v súčasnosti. 
Tomuto kolísaniu morskej hladiny hovoríme eustatické pohyby. 
Príčinou izostatických pohybov bolo vyrovnávanie rovnováhy 
pevnín, narušené niekde veľkým zaťažovaním a inde zasa od-
ľahčovaním. Keď v medziľadových dobách a v poslednej po-
ľadovej dobe ľadovce ustúpili, severná Európa sa odľahčovala  
a bola vyzdvihovaná. Pre posudzovanie paleogeografických 
štvrtohorných zmien v konfigurácii pevnín a morí vyplýva dôleži-
tý poznatok, že všetky tieto zmeny sú predovšetkým výsledkom 
súhry eustatických pohybov morskej hladiny a izostatických po-
hybov v zemskej kôre.

Aj astronomické faktory
Treba však povedať, že prí-

činy ľadových dôb v histórii 
Zeme nie sú doposiaľ 

jednoznačne potvrde-
né. Musia byť ešte aj 
iné príčiny, ktoré sa 
podieľali na vzniku ľa-
dových dôb. Existuje 

celý rad hypotéz, kto-
ré však samé o sebe na 

tieto príčiny nedokážu dať 
uspokojivú odpoveď. Niek-

torí geológovia sa domnievajú, 
ako už bolo uvedené, že sa poloha 
dnešných pevnín menila vzhľadom  
k polohe pólov. Iní vedci hľadajú príči-
nu ľadových dôb v kolísaní slnečného 
žiarenia. Sú zaznamenané jedenásť-

ročné periódy zvýšeného výskytu slnečných škvŕn  na povrchu 
Slnka. Tieto periódy, ako bolo zistené, sú však krátkodobé a ne-
spôsobujú žiadne výraznejšie zníženie teploty na zemskom povr-
chu. Oveľa významnejšie sa javia pre posudzovanie vzniku ľado-

vých dôb faktory astronomické, ktoré vysvetľujú významnejšie 
zmenšenie alebo zväčšenie dávok slnečnej energie na zemský 
povrch. Tieto faktory sú tri:

1. zmeny sklonu zemskej osi voči rovine dráhy Zeme,
2. kolísanie výstrednosti zemskej dráhy,
3. precesný pohyb zemskej osi.

Vzájomné pôsobenie týchto troch astronomických faktorov 
preskúmal srbský matematik a astrofyzik M. Milankovič (1879 
– 1958), ktorý sa snažil nájsť pre veľké klimatické výkyvy astro-
nomické vysvetlenie. Zostavil graf kolísania slnečnej energie, 
ktorá dopadla na Zem na severnej pologuli počas leta za po-
sledných 650 000 rokov (Milankovičova krivka). Z tejto krivky 
môžeme dobre vyčítať štyri veľké minimá, a to v dobe pred  
90 000, 210 000, 450 000 a 570 000 rokmi, ktoré sú nápad-
ne totožné so štyrmi ľadovými dobami v pleistocéne. Akade-
mik R. Ketner však uvádza, že je divné, prečo sa táto nápadná 
zhoda neprejavila aj v dobách pred pleistocénom, pretože aj 
vtedy museli pôsobiť rovnaké faktory. Z uvedeného vyplýva, že 
vysvetliť vznik ľadových dôb iba astronomickými príčinami tiež 
nie je možné, a preto treba hľadať ešte aj ďalšie príčiny. Uve-
diem ďalší dôležitý poznatok zistený analýzou historického vý-
voja zemskej kôry.

Množstvo tepla, ktoré Slnko vysiela na Zem, je pohlcova-
né alebo prepúšťané atmosférou podľa toho, aké je jej zlože-
nie. Každá zmena v zložení vzdušného obalu sa musí prejaviť 
aj klimaticky na povrchu Zeme.V rôznych dobách dochádzalo  
k zvýšenej sopečnej činnosti, následkom čoho sa do ovzdušia 
dostalo pomerne veľké množstvo oxidu uhličitého. Oxid uhliči-
tý dobre izoluje a zadržiava teplo, a preto sa teplota ovzdušia  
v týchto dobách na celom zemskom povrchu zvýšila. Násled-

kom toho došlo k väčšiemu zvlhčeniu podnebia a bujnému ras-
tu rastlinstva, ktoré potrebuje pre svoj rast práve oxid uhličitý, 
ktorý bol veľmi skoro všetok spotrebovaný a došlo k opačnému 
javu – silnému poklesu teploty.

Horotvorné pohyby
Doposiaľ sa však málo spomínajú v súvislosti s ľadovými 

dobami horotvorné pochody. Práve pleistocénne zaľadnenie 
nastalo po veľkom horotvornom pochode alpínskom v tre-
ťohorách a zaľadnenie permsko-karbónske po horotvornom 
pochode hercynskom. Podobne tomu bolo so zaľadnením aj  
po horotvorných pochodoch v starohorách. Ako som už uviedol, 
po doznení hlavných horotvorných pochodov nasledovala inten-
zívna sopečná činnosť a tá spôsobila obohatenie atmosféry o veľ-
ké  množstvo oxidu uhličitého. Nasledoval bujný rast rastlinstva  
s neskoršim vznikom uhoľných ložísk. Napríklad, po alpínskom 
vrásnení došlo aj v Českom stredohorí a u nás v Karpatoch  
k sopečnej činnosti a následne k vzniku uhoľných panví s hne-
douhoľnými ložiskami (pod Krušnými horami, Handlová, Nová-
ky a ďalšie).

To, že nebola jedna veľká a súvislá ľadová doba, ale niekoľko 
oddelených teplejšími medziľadovými obdobiami, možno vysvet-
liť už spomínanými izostatickými pohybmi zemského povrchu. 
Rozšírenie ľadovca a jeho hrúbka spôsobili aj väčšie zaťaženie 
pevninského bloku, a tým aj pokles zemského povrchu. Ľadov-
ce sa dostali do nižších nadmorských výšok, kde je teplejšie. 
Následne sa začali topiť a ustupovať. Tým sa pevninské bloky 
opäť vyzdvihli, dostali sa do chladnejšej zóny a ľadovce sa opäť 
začali tvoriť. Nastala nová doba ľadová. 

OCHRANA NEŽIVEJ PRÍRODYOCHRANA NEŽIVEJ PRÍRODY

Obr. 1: Čierne škvrny – stopy po karbónskom zaľadnení
           Silná čiara – priebeh vtedajšieho rovníka
           Krížik – poloha vtedajšieho južného pólu

Obr. 2: Zaľadnenie Európy v pleistocéne:
biela – kontinentálny ľadovec, mozaika – súvislý morský ľad, vodorovné čiary – morská hladina, prerušované vodorovné čiarkovanie 
– vtedajšie rozšírenie Kaspického mora, čierne body s vejárovite vyznačenými čiarkami – smer dopravy bludných balvanov, ostatné bodko-
vané a prerušované čiary označujú jednotlivé neskoršie hranice zaľadnenia (podľa R. Wagnera)  
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Klimatické zmeny a CO2

Všetky klimatické zmeny, ktoré v súčasnosti začiíname čo-
raz častejšie vďaka medializácii vnímať, sú spájané takmer vý-
lučne s oxidom uhličitým, ktorý sa dostáva do ovzdušia vďaka 
súčasnej intenzívnej priemyselnej činnosti. Úloha tohto plynu 
v atmosfére je veľmi význačná. Čistý vzduch ho obsahuje oby-
čajne asi 0,03 %, vo veľkých mestách 0,08 % a priemyselných 
oblastiach ešte viac.Okrem toho vzniká oxid uhličitý, ako už 
bolo spomenuté, pri sopečnej činnosti, pri rozklade minerá-
lov, v magmatických krboch a iných geologických procesoch.  
K tomu treba prirátať ešte značný podiel oxidu uhličitého, ktorý 
vydychujú ľudia a živočíchy. Ten, naopak, potrebujú pre svoj 
život rastliny, ktorým sa dobre darí práve tam, kde ho je veľké 
množstvo. Je známe, že 90 % rastlinstva na svete rastie práve 
v trópoch a tu je namieste otázka. Odkiaľ sa berie toľko oxidu 
uhličitého pre také množstvo rastlinstva? Vysvetlenie môže byť 
nasledovné: morská voda 0 °C teplá a pri tlaku 1 atmosféry 
rozpustí v 1 litri asi 1,7 gramu oxidu uhličitého, ale pri teplote  
20 °C iba 0,8 gramu tohto plynu. Morská voda preto pohlcu-
je zo vzduchu množstvo oxidu uhličitého pri póloch a opäť ho 
uvoľňuje pri rovníku, kde sa voda silne oteplí. Tento plyn sa teda 
v trópoch hromadí, a pretože oxid uhličitý je plyn ťažký, vzniká 
tam akýsi vankúš tohto plynu, ktorý je potravou tropického rast-
linstva. Oxid uhličitý viazaný v morskej vode roznášajú po svete 
morské prúdy, vyššia teplota ho z vody uvoľňuje a vracia späť 
do vzduchu.

Uviedol som, že morská voda dopravuje v roztoku oxid uh-
ličitý do trópov, kde sa z nej pri zvýšenej teplote uvoľňuje. 

Ak dôjde k výraznému ubúdaniu tohto plynu zo vzduchu  
v polárnych krajinách, teplota tam začne klesať, polár-

ne zaľadnenie sa začne šíriť a dosiahne maxima, 
keď tam bude minimálny obsah oxidu uhličité-

ho. Naopak, v tej istej dobe v trópoch sa 
tohto plynu nahromadí toľko, že sa tam  

z neho vytvorí akýsi hrubý vankúš na dne atmosféry, ktorý 
spôsobí jej nehybnosť. Tento vankúš časom odtlačí teplé mra-
ky (pluviály) k pólom, nastane opäť oteplenie polárnych krajín  
a zmenšenie polárneho ľadovca. Takto dochádza k striedaniu 
období rozšírenia polárneho ľadovca – postup ľadovca (doba 
ľadová) a obdobia jeho zmenšovania – ústup polárneho ľadov-
ca (doba medziľadová), ktorá značí otepľovanie. 

Z uvedeného sa zdá, že tu niekde môže byť aj vysvetlenie  
v súčasnosti tak obávaného globálneho otepľovania.  

Podiel ďalších skleníkových plynov
Oxid uhličitý sa prezentuje ako plyn, ktorý spôsobuje takzva-

ný skleníkový efekt. Málo alebo vôbec sa nespomínajú s mož-
nými nastávajúcimi klimatickými zmenami ďaľšie zložky spôso-
bujúce tento skleníkový efekt. Je to vodná para, metán (CH

4
), 

halogénové deriváty uhľovodíka (freóny), ktoré ničia ozónovú 
vrstvu a oxid dusičitý  (NO

2
). Pokiaľ ide o skleníkový efekt, je 

oxid dusičitý 1200 krát účinnejší než oxid uhličitý. Nikto dopo-
siaľ nevypočital a nepovedal, aké množsto metánu do atmo-
sféry produkujú obrovské stáda bylinožravcov vo voľnej príro-
de, aneróbne baktérie z rozsiahlych plôch zatopených lesov, 
močiarov, jazier a bažín a v neposlednom rade farmové chovy 
zvierat. Akým podielom sa na súčasnom otepľovaní podieľajú aj 
tieto plyny? Ako môže niekto tak jednoznačne tvrdiť bez pozna-
nia všetkých uvedených súvislosti, že teplotné zmeny, ktoré sa 
začínajú pomaly prejavovať a o ktorých sa v posledných rokoch 
tak často hovorí, sú iba výsledkom, nazvime to, nenásytnosti, 
bezohľadnosti a drancovania prírody človekom. Je nesporné, 
že súčasný konzumný spôsob nášho života má svoj podiel  
na kvalite prírodného a životného prostredia v jednotlivých regi-
ónoch alebo krajinách, ale netvrdil by som, že je príčinou na-
stávajúcich globálnych klimatických zmien na Zemi. Uvádza 
sa, že ľudská činnosť v súčasnosti uvoľňuje do atmosféry 
viac ako 6,3 miliardy ton uhlíka ročne. Naopak, prí-
rodzenou cestou – sopečnou činnosťou, lesnými 
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požiarmi, a predovšetkým metabolizmom 
živých organizmov, sa uvoľňuje viac než 
100 miliárd ton uhlíka ročne. Donedávna 
sa hovorilo, že k zvyšovaniu otepľovania 
prispieva aj likvidácia lesov, najmä daž-
ďových pralesov. V týchto dňoch však 
odznela v médiách správa, že skupina 
amerických vedcov zistila, že nadmerné 
zalesnenie území spôsobuje zvýšenie 
teploty na zemskom povrchu, pretože 
listy stromov zadržiavajú značnú časť sl-
nečného žiarenia, ktoré sa v nezalesne-
ných oblastiach odrazí späť do vesmíru. 
Máme teda túto likvidáciu lesov a prale-
sov považovať za odďaľovanie blížiacich 
sa hrozivých teplôt a záchranu ľudstva? 
Najnovšie sme sa dozvedeli ďalšiu zau-
jimavú zvesť, že aj nedostatok aerosólov  
v atmosfére spôsobuje zvyšovanie teplo-
ty na zemskom povrchu, pretože sa späť 
do kozmu odráža menej slnečného žia-
renia.Tak ako to vlastne s tým globálnym 
otepľovaním Zeme v skutočnosti je? Sú 
tieto postupne prichádzajúce klimatické 
zmeny spôsobované iba našou konzumnou spoločnosťou? Po-
stihnú tieto zmeny celú Zem alebo iba niektoré časti planéty, 
tak ako tomu bolo v dobách minulých? Vzhľadom na rozloženie 
kontinentov môžeme predpokladať, že severná pologuľa bude 
postihnutá viac než južná pologuľa vzhľadom k väčšej tepelnej 
zotrvačnosti južnej pologule, kde prevládajú oceány. Bude to 
naozaj tak? Kto si trúfne povedať a na základe akých dôkazov, 
že na týchto klimatických zmenách máme taký alebo onaký per-
centuálny podiel alebo to, čo tu na Zemi produkujeme, nemá 
žiadny vplyv na tieto zmeny? Nemyslím si, že klimatické zmeny 
budú prebiehať podľa asi 15-tich v súčasnosti vo svete vypra-
covaných počítačových modelov globálnej zmeny klímy, pretože 
zákony prírody sa riadia celkom ináč, než by sme si želali a podľa 
iných pravidiel, než je naše ľudské myslenie a naše predpokla-
dy. Prečo nie sme objektívne informovaní, ale naopak stále sme 
presvedčovaní, že za všetko zlé, čo nás čaká, sme zodpovední 
iba my, ľudia. Na predchádzajúcich klimatických zmenách sa 
predsa ľudia nepodieľali. Tak ako je možné, že sa udiali?     

Kedy to nastane?    
Je nepopierateľné, že všetky zmeny klímy na Zemi, ktoré 

začíname vnímať a pociťovať, sa dotknú mnoho miliónov ľudí, 
najmä v niektorých prímorskych, ale aj iných krajinách. Polož-
me si však otázku? Ak by naša civilizácia bola na prahu opačné-
ho klimatického efektu – ochladzovania Zeme, aké argumenty 
by sme vytiahli? Bolo by toto ochladzovanie pre ľudstvo lepšie  
a prospešnejšie? Argument s oxidom uhličitým produkovaným 
priemyslom do atmosféry by nám asi veľa nepomohol, pretože 
všetky klimatické zmeny, ktoré sa na Zemi udiali od jej počiatku, 
dejú sa v súčasnosti a budú sa diať aj v budúcnosti, sú súborom 
množstva geologických a astronomických faktorov, ktoré člo-
vek nemôže, či sa to komu páči alebo nie, v žiadnom prípade 
ovplyvniť. My, ľudia, sme iba nepatrnou súčasťou tohto diania.                

Aj v poslednej časti už spomínanného dokumentu BBC bolo 

povedané, že žijeme v dobe doznievania poslednej doby ľado-
vej, (ktorá skončila pred 10 – 12 tisíc rokmi). Prebieha teda  
doba medziľadová, ktorá je znakom ústupu ľadovcov a otepľo-
vania (foto 1, 2). 

Treba však ľuďom povedať aj to, že toto otepľovanie sa neu-
deje z jedného dňa na druhý, ani z roka na rok, ale potrvá aj nie-
koľko storočí alebo tisícročí, kým dosiahne istý vrchol a začne 
sa opäť postupne meniť (ochladzovať) a rovnako nepostihne 
všetky kontinenty. Príroda je veľmi múdra a zariadila to tak, aby 
sa každej klimatickej zmene na Zemi mohlo postupne bez väč-
ších strát prispôsobiť (migráciou) všetko rastlinstvo a živočíšstvo 
vrátane ľudí. Ak by sa táto teplotná zmena udiala náhle v priebe-
hu niekoľkých desiatok alebo stoviek rokov, prevdepodobne by 
tento teplotný šok viedol k zániku mnohých živých organizmov  
a možno aj súčasného života na Zemi. 

Na záver môjho príspevku ku klimatickým zmenám na Zemi 
chcem poznamenať, že som pri jeho písani vychádzal iba  
z mne dostupnej literatúry a učebníc o geológii Zeme, literatúry 
zaoberajúcej sa paleontológiou a paleogeografiou, v ktorej sú 
zhrnuté mnohé vedecké výskumy a zistené fakty, na základe 
ktorých bola prijatá teória o vzniku a vývoji Zeme a zmenách, 
ktoré na zemskom povrchu prebiehajú vrátane zmien klima-
tických. Každý z nás si môže slobodne vybrať, komu a čomu 
bude veriť. Nemali by sme sa však správať tak, že vieme všetko  
o živote, vzájomných väzbách a s nimi súvisiacich zmenách  
na našej planéte Zem, ale mali by sme si priznať, že o nich 
vieme veľmi málo alebo takmer nič. Preto by som si želal, aby 
tento príspevok nebol chápaný ako vnucovanie istého (môjho) 
názoru na „globálne otepľovanie“, ale aby bol verejnosťou chá-
paný ako príspevok k objektívnejšiemu vysvetleniu v súčasnosti 
vnímaných náhlych a neočakavaných poveternostných zmien 
(záplavy, suchá, víchrice) z pohľadu všetkých doterajších zná-
mych faktov, ktoré mali a majú nepopierateľný podiel na klima-
tických zmenách na Zemi.    

Text a foto: František Beleš

OCHRANA NEŽIVEJ PRÍRODY

Foto 1: La mer de Glace – jeden z najkrajších ľadovcov v masíve Mont Blanc. Ešte v polovici 19. storočia jeho čelo siahalo až do údolia v Chamonix. 
V súčasnosti sa jeho čelo nachádza vo výške asi 1900 m n. m.

Foto 2: La mer de Glace – pohľad smerom do údolia Chamonix, hrúbka ľadovca poklesla o viac ako 
100 m
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DO VAŠEJ KNIŽNICE

Dán Bjorn Lomborg (1965) vyštudo-
val politické vedy, pôsobil ako aktivista  
Greenpeace a v roku 1994 začal učiť šta-
tistiku na univerzite v dánskom Aarhuse, 
kde sa stal profesorom. V roku 1997 ho 
zaujalo tvrdenie amerického ekonóma Ju-
liana Simona (1932 – 1998), že väčšina 
názorov na životné prostredie vychádza 
zo zlých štatistík a stav sveta i životného 
prostredia sa vlastne nezhoršuje. Ľavico-
vo orientovaný vegetarián Lomborg, ktorý 
v tom čase bezvýhradne veril tzv. „Litánii“, 
ako nazýva „nekonečný prúd nárekov 
nad zhoršujúcim sa životným prostre-
dím“, to považoval za americkú pravico-
vú propagandu. So svojimi študentami 
začal sústreďovať 
informácie na vy- 
vrátenie Simonov- 
ho názoru. Výsled-
kom, čuduj sa sve-
te, však bol opak 
pôvodného záme-
ru. A tak už v roku 
1998 napísal Lom-
borg sériu článkov 
pre dánsky časopis 
Politiken, v ktorých 
potvrdil, že väčšina 
merateľných ekologic-
kých charakteristík sa 
zlepšuje. Podľa neho 
nám nehrozí energetic-
ká kríza, preľudnenie sa 
spomaľuje, potravín má- 
me v globálnom meradle 
dostatok, veď „zelená“ 
revolúcia v poľnohospo- 
dárstve zaisťuje čoraz 
viac potravín pre čoraz viac ľudí, lesov 
ani biologických druhov príliš neubú-
da, znečistenie sa znižuje a globálne 
otepľovanie neprinesie katastrofu. Ešte  
v tom istom roku zhrnul svoje tvrdenia 
do knihy Verdens Sande Tilstand, ktorá 
vyšla v dánštine. O tri roky neskôr vyda-
lo renomované vedecké nakladateľstvo 
Cambridge University Press doplnenú  
a aktualizovanú anglickú verziu tejto knihy 
The Skeptical Environmentalist s podti-
tulkom Measuring the real state of the 

world. Podnadpis je akousi narážkou  
na pesimistické ročenky nazvané Stav 
sveta, ktoré od roku 1984 vydáva ame-
rický aktivistický Worldwatch Institute.

Kniha ihneď po svojom vydaní spôso-
bila dokonalý rozruch, vyvolala nevídanú 
mohutnú globálnu vlnu rozličných proti-
chodných reakcií, rozdelila svet na dva 
tábory (pre a proti Lomborgovsky zame-
raných) a stala sa svetovým bestsellerom.  
Niektorí vedci ju napríklad v prestížnom 
Scientific American hneď hanili, iní na-
príklad v nemenej prestížnom The Eco-
nomist knihu zase nadšene prijali ako 
seriózny pokus o zmenu bezvýhradne 

„zeleného“ pohľadu 
na našu súčasnosť 
a vízie do budúc-
nosti. Lomborg sa 
takmer okamžite 
stal „svetovou ce-
lebritou“. Britský 
časopis The Guar-
dian ho označil za 
„najkontroverz-
nejšieho ekolo-
gického myslite-
ľa“, ekonomické 
fórum v Davose 
ho zaradilo me-
dzi „globál-
nych vodcov 
zajtrajška“ a 
časopis Busi-
ness Week 
ho v júni 2002 
zvolil za jednu 

z päťdesiatich „hviezd 
Európy“.

V minulom roku vydalo český preklad 
knihy z pera Petra Holčáka ambicióz-
ne nakladateľstvo Dokořán v spolupráci  
s Liberálnym inštitútom. Autormi čes-
kého doslovu sú Mgr. Martin Konvička, 
PhD. (Entomologický ústav AV ČR České 
Budějovice), RNDr. Stanislav Mihulka, 
PhD. (Biologická fakulta JU České Budě-
jovice), doc. Ing. Josef Šíma, PhD. (VŠE 
Praha) a Ing. Tereza Urbanová (Liberální 
institut Praha).

Kniha je rozdelená do šiestich dielov 

Provokujúci Skeptický ekológ
Bjorn Lomborg: SKEPTICKÝ EKOLOG. Jaký je skutečný stav světa?
Vydal: Dokořán, s. r. o. Praha a Liberální institut Praha, 2006, 592 strán 

Sú knihy, ktoré ihneď po svojom vy-
daní dokážu spôsobiť mohutný roz-
ruch a vyvolať búrlivú i vášnivú po-
lemiku a následnú vlnu neľútostnej, 
doslova zúrivej a zdrvujúcej kritiky či 
rovnako razantnej i argumentačne 
bohatej obhajoby publikácie a myš-
lienok v nej obsiahnutých. Inak tomu 
nebolo ani s Lomborgovou knihou 
Skeptický ekológ, ktorá poriadne 
rozbúrila nielen dovtedy relatívne 
pokojnú hladinu názorov v radoch 
svetovej vedeckej obce, ale dokáza-
la mnohým vrátane serióznych ľudí, 
ktorí sa dovtedy vyhýbali osobným 
výpadom a útokom, poriadne zvýšiť 
adrenalín, pričom viacerých z nich 
priviedla k nevídanej odvete. Naprí-
klad istý významný človek vraj hodil  
v Oxforde do autora koláč, čo sa 
predsa len v radoch vedeckej komu-
nity stáva veľmi zriedka. 

(Litánia, Kvalita ľudského života, Môže 
prosperita pokračovať?, Znečistenie: 
podkopáva autoritu?, Problémy zajtrajš- 
ka, Skutočný stav sveta). V nich autor po-
dáva správu, ako na tom naozaj stojí svet  
a reaguje na tzv. ekologický alarmizmus. 
Spochybňuje a vyvracia mnohé všeobec-
ne prijímané názory o kvalite a ďalšom 
osude nášho životného prostredia. 

Vychádza pritom z vládnych štatistík  
a oficiálnych údajov OSN, Svetovej ban-
ky a ďalších inštitúcií. Teda z rovnakých 
zdrojov, z akých vychádzajú aj opačné 
predpovede o nadchádzajúcej Apoka-
lypse. Lomborg sa však na ne díva inými 
očami a prichádza k odlišným výsledkom. 
Potvrdzuje, že keď dvaja robia to isté, nie 
je to vždy to isté alebo že svet je síce plný 
správnych údajov, ale tie sa dajú interpre-
tovať rôznym spôsobom. Lomborg navy-
še v sebe nezaprel vynikajúceho znalca 
a používateľa štatistiky, ktorá podľa jeho 
vyjadrenia „môže byť hlboko vzrušu-
júca, pretože konfrontuje naše mýty  
s faktickými údajmi a umožňuje nám vi-
dieť svet jasnejšie“. Analyzoval úctyhod-
né množstvo informácií. Bezmála šesť-
stostranová kniha obsahuje 182 grafov  
a tabuliek, 2 930 poznámok a stovky 
citácií. Čitateľ tak môže krok za krokom 
sledovať a kontrolovať všetky jeho tvrde-

nia. Pretože, ako uvádza, „priority môže-
me stanoviť len vtedy, ak máme prístup  
k najlepším možným údajom a môže-
me tak zakladať náš prístup na faktoch 
a nie na mýtoch“.

Hlavné posolstvo svojej knihy zhrnul 
Lomborg v jej závere slovami: „Dnes na-
rodené deti – ako v priemyselnom, tak 
v rozvojovom svete – budú žiť dlhšie  
a budú zdravšie, budú mať viac jedla, 
lepšie vzdelanie, vyššiu životnú úro-
veň, viac voľného času a ďaleko viac 
možností – a životné prostredie Zeme 
to pritom nezničí. A taký svet je predsa 
nádherný.“

Skeptický ekológ je kniha, ktorá či-
tateľa priam núti, aby sa zamyslel. Aby 
zvažoval autorove argumenty a závery, 
polemizoval s nimi, prehodnocoval ich  

z rôznych pohľadov. Aby si zložil čierne či 
ružové okuliare a pozrel sa na svet triez-
vym pohľadom. Aby si ujasnil priority. Núti 
ho, aby bol “lepšie pripravený voliť si  
z možných alternatív tak, aby to viedlo 
k zlepšeniu sveta pre naše budúce ge-
nerácie.“ Uľahčuje mu orientáciu v jeho 
vnútornom zápase medzi pesimizmom  
a optimizmom, strachom a nádejou. 

Aj preto by mala byť táto, pre mnohých 
celkom určite kontroverzná, netypická, 
provokujúca, no v každom prípade zaují-
mavá, potrebná a inšpirujúca kniha, hod-
ne čítaná. Aby si čo najviac ľudí dokázalo 
uvedomiť, akú kvalitu života nám súčasný 
svet poskytuje. A aby sme si ho (koneč-
ne) dokázali vážiť.

Kým česká verejnosť sa oprávnene 
pýta, prečo český preklad tejto knihy vy-

šiel až po 8 rokoch od vydania originá-
lu a po 5 rokoch od jej anglickej verzie,  
na Slovensku si, chtiac-nechtiac, musí-
me položiť otázku, prečo dosiaľ nevyšiel 
jej preklad v slovenčine? Že by sa stále 
nenašiel vydavateľ, ochotný ísť s kožou 
na trh vydaním tejto knihy? Že by to bolo 
určitým démonizovaním Lomborga? Ale-
bo máme iné problémy a priority a pros-
te nás osud planéty Zem a životného 
prostredia pramálo zaujíma ? 

Orientačná cena publikácie je 598 
Čk. V slovenských kníhkupectvách, ktoré 
majú v ponuke české knihy, si ju môžete 
kúpiť za 927 Sk. 

Peter Urban

VÝCHOVA K OCHRANE PRÍRODY

SPOZNAJ A CHRÁŇ 

Lokality Kalamárka a Horná Chrap-
ková, ktoré sa nachádzajú v Chráne-
nej krajinnej oblasti – biosférickej 
rezervácii Poľana (CHKO-BR), boli 
dejiskom 2. ročníka prírodovednej 
súťaže Spoznaj a chráň, ktorá sa 
uskutočnila v máji ako sprievodná 
akcia XIII. medzinárodného festi-
valu filmov o životnom prostredí 
– Envirofilm 2007. Súťaž organizo-
vala Správa Chránenej krajinnej ob-
lasti Poľana v spolupráci s Mestom 
Zvolen, Karpatským ochranárskym 
združením altruistov vo Zvolene  
a Slovenským horolezeckým klu-
bom JAMES. Súťaž bola určená pre 
žiakov 5. – 9. ročníka základných 
škôl, ktoré zastupuje štvorčlenné 
družstvo a bola koncipovaná pre zá-
kladné školy okresov Detva a Zvo-
len, ktoré sú v územnej pôsobnosti 
Správy CHKO-BR Poľana. 

– súťaž mladých prírodovedcov

Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo 
56 žiakov zo 14 základných škôl. V prí-
jemnom prostredí južných svahov Poľa-
ny a za priaznivého slnečného počasia 
sa účastníci stretli pri horárni na lokalite 
Kalamárka.  Po privítaní účastníkov a po 

úvodných organizačných pokynoch sa 
vlastná súťaž začala. V pravidelných in-
tervaloch odchádzali družstvá na trasu, 
na ktorej ich čakali stanovištia s pracov-
níkmi Správy CHKO Poľana. Na prvom 
stanovišti Všeobecná ochrana prírody 

súťažné družstvá odpovedali na otázky tý-
kajúce sa stupňov ochrany a chránených 
území v CHKO Poľana. Na stanovišti Po-
znávanie drevín deti poznávali na základe 
ukážok dreviny a odpovedali na otázky 
týkajúce sa tejto problematiky. Znalosti 

Víťazné družstvo zo ZŠ Hriňová
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Ahojte kamaráti,

dúfam, že Vás tak ešte môžem osloviť. Lebo  podľa toho, čo robíte, nie som si celkom istý, 
či ste ešte mojimi kamarátmi.

Prepáčte, zabudol som sa predstaviť. Som Bocian biely. Ten, z tej veľkej rodiny 
bocianovitých vtákov, ktorý sa tak rád sťahuje. Vlastne to praktizujem každý rok 
dvakrát. Leto trávim na severe a v zime si užívam teplo v rovníkovej Afrike. Ale že 
som ja takýto cestovateľ, má svoje opodstatnenie. Nelietam si na teplý juh 
len preto, že mám veľa peňazí a potrebujem ukázať svojim nesťahovavým 
kolegom, že si takúto exkluzívnu dovolenku môžem dovoliť. Musím 
sa takto sťahovať, lebo v zime sa mi žabky v rybníkoch poskrývajú  
a ja by som zahynul od hladu a zimy. Na túto cestu nepoužívam 
obrovské hučiace a smradiace stroje, ktoré zabíjajú mojich 
bratov. Len moje veľké krídla, ktoré sú z času na čas  
na tejto ceste unavené a musia si počas nej oddýchnuť.

A preto, aby som mohol takto ďalej žiť, obraciam sa  
na Vás, moji kamaráti, či už žijete na Slovensku, v Taliansku, Egypte alebo v rov-
níkovej Afrike. Často totiž svojim neuváženým správaním zasiahnete do môjho ži-
votného prostredia a mňa to potom stojí veľa síl či dokonca život. Možno si to ani 
neuvedomujete a čakali ste na tento list. Tak Vás teda prosím, ak uvidíte niekde 
moje hniezdo, neničte ho. Ja sa doň o rok znovu vrátim, niečo k nemu prista-
vím a znovu môžeme  spoločne stráviť jedno pekné leto. Prosím, nevysušujte 
všetky močiare, len aby ste si tam mohli pestovať Vašu kukuricu, pšenicu či 
cukrovú repu. Pre mňa sú totiž zdrojom potravy (a už nehovorím, že pre iné 
živočíchy nevyhnutným prostredím na prežitie), a to nielen počas môjho let-
ného pobytu, ale aj počas mojej dlhej cesty na juh. Nielenže tu môžem po 
ceste naplniť svoj hladný žalúdok, ale si aj po namáhavom dni potrebujem 
oddýchnuť. Videl som, že nás radi pozorujete, keď odlietame na juh. Ani 
sa Vám nečudujem. Je to naozaj úchvatné divadlo pozorovať stovky vtákov 
plachtiacich v zapadajúcom slnku. Ale, prosím, nechoďte k nám blízko. Sme 
dosť plachí a tak ako Vy potrebujete svoj kľud a súkromie, keď idete spať, tak 
aj my potrebujeme kľud, aby sme načerpali sily na ďalšiu cestu. 

Ďalšou pliagou, ktorá riedi naše počty, najmä počas tejto dlhej cesty, sú lie-
tadlá. Sú príliš rýchle a silné. Keď sa im nestihneme vyhnúť, toto stretnutie končí 
pre nás tragicky. A keď nás nezachytia svojimi tvrdými krídlami, priotravujú nás 
svojimi výfukmi. Skúste, kamaráti, obmedziť svoje cestovanie týmito veľkými „vták-
mi“. Veď Vy predsa nemusíte každý rok preletieť za svojou dovolenkou toľko kilo-
metrov. Dám Vám tip na krásnu dovolenku. Zoberte plecniak  na chrbát a obdivujte 
krásy Vášho kraja. Možno pri takejto turistike stretnete aj môjho kamaráta Bociana 
čierneho, ale to musíte byť veľmi ticho, lebo je ešte plachejší ako ja.

A ešte mám jednu veľkú prosbu. Nedalo by sa niečo urobiť proti globálnemu otep-
ľovaniu? Za starých dobrých čias som vždy vedel, že keď sa ochladilo a prišla jeseň, 
bol čas pripraviť sa na cestu. Ale v poslednom čase sa niektorým mojim bratom stalo, že 
si ani nevšimli, že už prichádza zima  a neskoro sa vybrali na cestu na juh. Keď sa zrazu 
prudko ochladilo, nedokázali už doletieť do našich letovísk.

V horúcich letách si  nemám kde nohy namočiť. Rybníky i mokrade miznú jeden za druhým.
Ak to takto pôjde ďalej, kamaráti moji, už sa nebudeme mať kde v lete okúpať a ochladiť, 

ale nebudeme mať ani čo piť. Však to poznáte, kamaráti z južnejších krajov, či nie? 
Som rád, kamaráti, že sa môžem na Vás v tejto veci obrátiť. Viem, že si môžeme byť navzá-

jom užitoční. Nielenže mi zmenou Vášho správania pomôžete zachovať môj život a zvyky, tak 
ako to vždy bolo, ale ja zato nedovolím žabám a kobylkám, aby sa premnožili a znepríjemňovali 
Vám život. Tak sa nám snáď podarí spoločnými silami zachovať rovnováhu v našom životnom 
prostredí.  A už sa teším, že sa o rok znovu uvidíme. Ja Vám aj s mojou novou rodinou zaklepotám 
pesničku. Viem, že ju radi počúvate.       

                                                       Váš Bocian biely  
                                                       (tohto času v nemocnici DFNsP v Banskej Bystrici)

  Filip Beniač, 9. ročník, pedagóg – Brabcová

z botaniky si deti overovali na stanovišti 
Poznávanie rastlín. V blízkosti stanoviš-
ťa sa nachádzal chránený areál Horná 
Chrapková, ktorý reprezentuje relatívne 
zachovalé podmáčané až mokraďové 
lúky s bohatým floristickým zložením. Vy-
značuje sa hojným výskytom ohrozeného 
druhu flóry Slovenska – žltohlava európ-
skeho a výskytom viacerých veľmi kritic-
ky ohrozených druhov, najmä z čeľade 
Orchidaceae a tiež aj výskytom  kosatca 
sibírskeho. Zároveň slúži ako reprodukč-
ná lokalita ohrozených druhov obojživel-
níkov. Spomenuté rastliny v čase súťaže 
kvitli, a tak ich deti na vlastné oči videli. 
Na stanovišti Poznávanie živočíchov sú-
ťažiaci  na základe obrázkov identifiko-
vali živočíchy. Posledné stanovište Ne-
živá príroda bolo preverovaním znalostí  
zo  sopečnej činnosti, nakoľko stratovul-
kán Poľana patrí k najvyšším sopečným 
pohoriam na Slovensku a radí sa k naj-
väčším vyhasnutým sopkám v Európe.  
V blízkosti stanovišťa sa deti mohli oboz-
námiť s produktom sopečnej činnosti, 
ktorý predstavuje prírodná pamiatka Ka-
lamárka, tá je zvyškom andezitového prú-
du a poklesom rozpadavého pyroklas-
tického materiálu sa vytvorila skalná 
plošina obkolesená vencom veží, stĺpov  
a bášt s výškou presahujúcou 10 m. 

Ako to celé dopadlo? Samozrejme 
všetci účastníci s napätím očakávali aké 
je celkové poradie. Zaslúženým víťazom 
sa stalo družstvo zo ZŠ Hriňová, ktoré 
na všetkých stanovištiach prekvapovalo 
svojimi znalosťami. Umiestenie na 2. a 3. 
mieste organizátori museli riešiť „rozstre-
lovými“ otázkami, nakoľko družstvo zo ZŠ 
J. J. Thurzu z Detvy a zo ZŠ Jilemnické-

ho 1035/2 zo Zvolena mali rovnaký po-
čet bodov. Nakoniec sa šťastena obrátila  
k družstvu z Detvy, ktoré skončilo na dru-
hom mieste. Na víťazov čakali diplomy a 
hodnotné ceny, ktoré 
venovali organizátori 
(Správa CHKO Po-
ľana, Mesto Zvolen 
a Karpatské ochra-
nárske združenie al-
truistov vo Zvolene). 
Ani ostatné družstvá 
však neostali bez 
odmeny v podobe 
drobných spomien-
kových predmetov. 

Sprievodné ak-
cie, ktoré prebiehali 

počas súťaže, mali 
medzi deťmi veľký 
úspech. Najmä jazda 
na koňoch, ktoré za-
bezpečil Slovenský 
Hucul klub so sídlom  
v Lome nad Rimavi- 
cou, patrila k tým naj- 
atraktívnejším. Zástup-
covia zo Slovenského 
horolezeckého spolku 
JAMES prilákali deti 
možnosťou aktívneho 

horolezeckého výstupu na lokalite Ka-
lamárka. Profesionálni inštruktori, ktorí 
horolezeckú činnosť vykonávajú niekoľ-
ko rokov, sa trpezlivo venovali deťom  
a snažili sa im odovzdať úctu a rešpekt 
k výtvorom prírody, ku ktorým bralá Ka-
lamárky bezpochyby patria. K rozšíreniu 
environmentálneho povedomia pomohli 
environmentálne hry. Deti sa vďaka nim 
hravou formou dozvedeli nové vedomosti 
o ochrane prírody a životnom prostredí. 

S akými pocitmi z celkového priebehu 
odchádzali samotní súťažiaci a organizá-
tori? Deti mohli v cieli vyjadriť bezprostred-
né dojmy z celej súťaže. V anonymnej 
ankete jednotlivé družstvá zhodnotili, čo 
sa im v priebehu dňa páčilo či nepáčilo 
a čo by zmenili. Takmer každé družstvo 
ocenilo skutočnosť, že akcia sa konala 
v prírode a že vďaka nej spoznali novú, 
doposiaľ nepoznanú lokalitu a súčasne 
zistili, v akej oblasti ochrany prírody majú 
nedostatky. Spokojnosť vyjadrili aj s vypl-
nením voľného času počas súťaže a vy-
slovili požiadavku, aby podobné aktivity 
boli zabezpečené aj v budúcnosti. 

Za organizátorov môžem konštatovať, 
že súťaž prebiehala skutočne nad naše 
očakávania. Prostredie, príjemní ľudia, 
zohratý tím a spokojné tváre detí v nás 
vyvolali pocit dobre zvládnutej úlohy. Dú-
fame, že sme deťom odovzdali kúsok lá-
sky k živej či neživej prírode, poskytli nie-
koľko zaujímavých informácií o životnom 
prostredí a že sa súťaže rady zúčastnia aj 
v budúcom roku.

Text: Vladimíra Fabriciusová 
Foto: V. Hrúz

K najobľúbenejším mimosúťažným aktivitám 
patrila jazda na koňoch, ktoré poskytol Hucul 
klub Lom nad Rimavicou

V blízkosti CHA Horná Chrapková deti poznávali rastliny a mali mož-
nosť vidieť kvitnúce chránené druhy, napr. Iris sibirica

Poznávanie drevín, kde boli žiaci preverovaní zo znalostí poznávania 
drevín na základe ukážok
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1. úloha – kryptogram

Aj príroda má svoje sviatočné dni. 
Priraď nasledujúce dátumy k príslušným sviatkom: 

22. marec
5. jún
20. október
22. apríl
1. apríl
21. jún
11. december

Správne odpovede z č. 1/2007

1. úloha: Tajnička – Vlasť každého človeka si váž, ale svoju vlastnú miluj.

2. úloha: A – jež, B – dudok, C – škorec, D – krt, E – plch, F – hýľ

3. úloha: 1 – borovica lesná, 2 – hloh jednosemenný, 3 – jaseň štíhly, 
                4 – javor mliečny, 5 – tis obyčajný, 6 – smrekovec opadavý,

2. úloha

K nasledujúcim obrázkom priraď názvy rastlín a podčiarkni tú, ktorá je 
jedovatá:

skopólia kranská, vranie oko štvorlisté, čemerica purpurová, peče-
ňovník trojlaločný.

Rubrika
ŠKOLÁKOM

1 2 3

3. úloha

Z pomiešaných písmen poskladaj názvy rastlín a doplň ich  
do tajničky. Tá ukrýva živočícha, ktorý vo voľnej prírode žije iba  
na území jedného slovenského národného parku. Ktorého?

Milí moji priatelia,
konečne je tu čas teplého 

slnka a vytúžených prázdnin. 
Dúfam, že aj v tomto „lenivom“ 
období vezmete do rúk náš časo-

pis, prelistujete ho a potrápite sa s úlohami, ktoré som si pre vás na leto 
pripravila. Teším sa na listy od Vás a vopred za ne ďakujem. 

Na známej adrese: Správa NP Poloniny, Ulica mieru 193, 067 61 
Stakčín, heslo: Rubrika školákom očakávam aj vaše nápadité kresby, 
verše či zaujímavé príbehy. 

Veselé prázdniny praje Iveta z Polonín

Deň Zeme
Svetový deň vody
Svetový deň životného prostredia
Medzinárodný deň vtáctva
Deň kvetov
Medzinárodný deň hôr
Deň stromov

4

1. Á U Ž I Z R L E

2. K D U A N T Í

3. E B O T I K A N

4. A O I Č A K N 

5. Í O R CH D Z N K O

TAJNIČKA

ZO SVETA

Národné parky severovýchodného Poľska 
Na severovýchode Poľska, hraničiac s Ruskom, Litvou a Bieloruskom, sa nachádza vojvodstvo Podlaskie s hlavným 
mestom Bialystok. Vojvodstvo má výmeru 20 180 km2 a 1 250 tis. obyvateľov. Tejto časti Poľska s ohľadom na pre-
vahu lesov a vôd sa tiež hovorí ,,zelené pľúca Poľska“. Na území vojvodstva sa nachádzajú štyri národné parky a dva 
parky ,,krajobrazowe“(obdoba našich CHKO). Celková výmera týchto chránených území aj s ich ochrannými pásmami 
je 417 659 ha. V rámci celého Poľska sa tu nachádza viac ako 30 % z výmery všetkých národných parkov.
Na stránkach nášho magazínu Vám postupne bližšie predstavíme každý z nich. 

Dnešný Bialowiežsky prales je lesný 
komplex s výmerou asi 150 tisíc ha, roz-
ložený po oboch stranách štátnej hranice 
medzi Poľskom a Bieloruskom. Na bielo-
ruskej strane sa nachádza jeho väčšia časť 
– má výmeru 87,5 tisíc ha  a jeho časť je  
tiež národným parkom.  V Poľsku je výmera 
pralesa  62,5 tisíc ha. 

Priaznivý tok udalostí v minulosti, oso-
bitný záujem všetkých panovníkov o toto 
územie, najmä z poľovníckeho hľadiska, 
spôsobili, že tento prales vždy podliehal 
osobitnej ochrane. Z týchto dôvodov sa vy-
hol kolonizácii, a tým jeho klčovaniu a pre- 

Bialowiežsky národný park 

Lesné šantenie

Na jar je les nádherný,
tajomný a zelený.
Vtáčik letí, vietor fúka,
kvetov je už plná lúka.

Včielky kde-tu poletujú,
jarné kvietky opeľujú.
Malá srnka ráno vstala
s motýľom sa naháňala.

Veverička na konári
opravuje hniezdo z jari.
Slnko svieti od rána 
to je príma zábava.

Noc sa blíži, les zaspáva,
nešumí už v lese tráva.
Už aj malá včelička
zavrela si očičká.

Vassová Sylvia zo Sniny

Deň detí na Muránskej planine
Les je zaujímavým miestom, miestom plným života. Stačí na-

čúvať a rozmanitosť zvukov prezrádza, že je domovom mnohých 
druhov živočíchov. A ktovie, či nie aj nejakých čarovných bytos- 
tí! Neveríte? Tak potom ste mali prísť 2. júna na Zbojskú, kde sa 
les premenil na skutočný rozprávkový les, plný lesných víl, trpas-
líkov, zbojníkov, stríg a iných bytostí. Z Národného parku Murán-
ska planina sem na tento deň priletel čarovný netopier, ktorý deti 
ani rodičov nepustil ďalej bez toho, aby sa nedozvedeli niečo 
zaujímavé o netopieroch. „Preletom“ vytýčenej trasy so zaviaza-

nými očami 
si deti vyskú-
šali, ako sa 
orientuje ne-
topier  v noci. 
Ich echolo-
kátorom boli 
rodičia, ktorí 
ich svojím 
hlasom navá-
dzali. A „ako 

na potvoru“ ich naviedli 
priamo do siete, do ktorej 
sa netopiere chytajú. Tu 
sa dozvedeli o dôvodoch 
a spôsobe odchytu neto-
pierov. Obdarení sladkou 
odmenou z netopierieho 
vrecka pokračovali roz-
právkovým lesom ďalej. 
„Opičiu“ dráhu, pri ktorej 
číhali strážcovia národ-
ného parku, žiadne z detí 
dobrovoľne neobišlo. Ani 
nepriaznivé počasie ne-
odradilo rodičov a deti od návštevy tohto zaujímavého rozpráv-
kového lesa a účasť bola veľká. Veríme, že i v roku 2008 sa les 
na Zbojskej premení opäť na rozprávkový. Neveríte? Príďte sa 
pozrieť. 

Text: Jana Šmídtová 

Foto: Andrea Trebulová 

medvedica Loli, ktorá mala vytvoriť základy 
k chovu tohto druhu v pralese. Žiaľ, dnes 
už tento druh v pralese nežije. Dňa 18. júla 
1946 bolo z Bialowiežskeho národného 
parku vyvezené do Bieloruska 5 kusov zub-
rov, ktoré vytvorili základné stádo v chove  
tohto druhu v Bieloruskej časti Bialowiež-
skeho pralesa. Rozhodnutím rady ministrov 
zo dňa 21. novembra 1947 bol vyhlásený 
Bialowiesky park narodowy. V roku 1952 
boli z chovného zariadenia do voľnej príro-
dy vypustené prvé dva zubry. V roku 1977 
bol Bialowiežsky národný park zapísaný  
do svetovej siete biosférických rezervácií, 
od roku 1979 je vedený na Zozname sve-
tového kultúrneho a prírodného dedičstva. 
Dňa 16. júla 1996 bolo územie parku rozší-
rené z 5 317 ha na súčasných 10 502 ha, 
pričom okolo parku bolo vytvorené ochran-
né pásmo s výmerou 3 224 ha.

Najcennejším územím parku je územie 
prísnej ochrany, ktoré slúži ako náučný  
a výskumný objekt. Podľa záujmu ho možno 
navštíviť s odborným sprievodcom po trase 
dlhej asi 7 km v skupine do 25 osôb. Ďal-

Budova správy národného parku 
Foto: autor

mene na poľnohospodársku pôdu so vše- 
tkými negatívnymi dopadmi. Vďaka tomu 
sa tu až do 20. storočia zachovali pôvodné 
prirodzené lesy. Prvé väčšie výruby sa tu za-
čali vykonávať v čase 1. svetovej vojny, kedy 
tu tiež vyhynul zubor.

Druhý negatívny zásah prales utrpel po-
čas 2. svetovej vojny, kedy za okupácie Ne-
mecko vyťažilo a vyviezlo z Bialowiežskeho 
pralesa viac ako 1,5 mil. plm. drevnej hmo-
ty najlepšej kvality.

Počiatky vzniku Bialowiežskeho národ-
ného parku siahajú do roku 1916, kedy 
dr. Hugo Conwentz navrhol projekt vzniku  

a ochrany lesnej rezervácie na tomto úze-
mí, čo sa ale vtedy ešte nestretlo s 

priaznivým ohlasom. V Európe zúrila 
1. svetová vojna a ľudia mali z po-
chopiteľných dôvodov iné staros-
ti. Ale hneď po vojne v roku 1919 

profesor Szafer a profesor Kiernik  
s odôvodnením, že sa tu už nena-
chádzajú živé zubry, prišli s myšlien-
kou ochrany vzácnych fragmentov 

pralesa. V roku 1920 profesor Szafer  
v časopise Sylvan publikoval dokument 
Plán na vytvorenie lesnej rezervácie  
v Bialowiežskom pralese. Myšlienka sa 
stretla s priaznivým ohlasom a už v roku 
1921 vtedajšie ministerstvo roľníctva 
vytvorilo v pralese sériu rezervácií, z kto-

rých rezervácia v nadlesníctve Bravstim 
sa stala základom dnešného Bialowiežske-

ho národného parku. 
Je veľa významných časových míľnikov 

vo vývoji tohto unikátneho chráneného 
územia. Za zmienku stojí rok 1929, kedy  
do Bialoweže priviezli prvých zubrov (Bo-
rusa a Kobolta), ktorí dali základ pre opä-
tovný chov zubrov na tomto území. Ďalej za 
zmienku stojí dátum 10. marec 1934, kedy 
bol prijatý prvý zákon o ochrane prírody, 
ktorý dal právne základy k vzniku ďalších 
národných parkov v Poľsku. V novembri 
1937 bola zo ZOO v Poznani privezená 

Na poľskej strane Bialowiežskeho lesa žije voľne 
v prírode okolo 400 jedincov zubra hrivnatého
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šia časť Palácový park je centrom parku,  
vznikol v rokoch 1889 – 1894 z bývalého 
cárskeho paláca. Obkolesená stromami sa 
tu nachádza najstaršia budova v Bialowie-
ži – drevený dom z roku 1845. Je sídlom 
Strediska prírodných vied Bialowiežskeho 
národného parku. Pre turistov, ktorí majú 
záujem poznať históriu a prírodu parku, 
sú tu vybudované dva náučné chodníky  
s informačnými tabuľami. Jeden informuje  
o vegetácii parku a druhý o jeho pamäti-
hodnostiach. Treťou významnou časťou 
parku je oblasť ochrany Hwozna. Nachá-
dza sa v severnej časti parku a je prístupná 
v celej šírke pre peších, pre ktorých je tu vy-
budovaných viac ako 20 km chodníkov, ako 
aj pre cyklistov, pre ktorých  je vybudova-
ných ďalších asi 14 km cyklotrás. Chodníky 
sú vedené tak, že je z nich možné spoznať 
najcennejšie fragmenty tejto časti parku. 

Keď sa povie Bialowiežsky národný 
park, každý tento názov spája so zubrom. 

V Bialowiežskom lese dosahuje výšku 40 m veľa 
druhov stromov 

Ďateľ bielochrbtý je jedným 
z druhov, ktorý nazývame 

bioindikátor pralesa

v roku 1919.
Začiatok novej etapy pre zubra zname-

nal rok 1923, kedy v Paríži vznikol medzi-
národný spolok na ochranu zubra. V roku 
1924 boli stavy zubrov na svete zmapované 
a bolo zistené, že na celom svete ich žije 
len 54, aj to v uzatvorených chovoch.

Rok 1929 znamenal medzník v chove 
zubrov na území Bialowiežskeho pralesa. 
Do novovybudovanej rezervácie boli prive-
zené prvé dva zubry. Za 10 rokov sa tu do-
chovalo už 16 kusov. V roku 1945 sa Bia-
lowiežsky prales rozdeľuje. Jeho západná 
časť pripadá Poľsku, východná Bielorusku. 
V tom čase v západnej časti  rezervácie žilo 
už 17 kusov zubrov. V roku 1971 prekro-
čila početnosť populácie zubrov vo voľnej 
prírode v poľskej časti pralesa 200 kusov  
a podľa spočítania v roku 2002 žilo v oboch 
častiach Bialowiežskeho pralesa 620 ku-
sov, teda skoro toľko, ako na začiatku 20. 
storočia pred 1. svetovou vojnou. V súčas-
nosti existuje na svete 28 voľne žijúcich po-
pulácií zubra v 5 krajinách.

Aj keď je zubor pre Bialowiežsky ná-
rodný park charakteristickým druhom 
ochrany, nielen on tvorí prírodné hodnoty 
parku. Bialowiežsky prales je prostredím 
pre život veľmi početnej skupiny živočí-
chov: od bezstavovcov – prvokov, chro-
bákov, motýľov, po stavovce – ryby, plazy, 
obojživelníky, vtáky a cicavce. Doteraz bol 
potvrdený výskyt asi 12 tis. druhov, z toho 
napr. chrobákov 9 284, rýb 32, plazov  
a obojživelníkov 20, vtákov 250 druhov a ci-
cavcov 58 druhov. Predpokladá sa, že fau-
na tohto územia je preskúmaná len asi na  
50 %. Predpokladá sa tu preto výskyt okolo 
25 tisíc druhov. 

Hodnota a unikátnosť tohto územia ne-
spočíva len v množstve a kvalite tu žijúcich 
druhov živočíchov. Treba si uvedomiť, že 
tu žijú druhy, ktoré inde vo svete vyhynuli 
alebo sú vyhynutím ohrozené. Pritom je tu 
veľmi veľa druhov charakteristických pre 
pôvodné prirodzené lesy.

V Bialowiežskom pralese sa zachovali 
posledné, na európskej nížine zachované 
fragmenty pôvodných prirodzených lesov. 
Vďaka dlhodobej ochrane pretrvali tu po-
četné druhy rastlín, ktoré všade inde už 
vyhynuli. Veľa všeobecne známych druhov 
vyrastá v tomto lesnom masíve do rozme-
rov a foriem, aké nikde inde nenájdeme.  
V tomto smere zvlášť vynikajú stromy. 
Dobrou ilustráciou sú napr. lipy v pralese, 
ktoré dosahujú vzhľad a rozmery dubov. 
Aj odborníka prekvapí na prvý pohľad cel-
kový habitus, ako aj rozmery tu rastúcich 
bežných druhov drevín. Dlhodobá ochra-

Mŕtve a odumierajúce 
stromy sú dôležitou 
súčasťou prírodného 
ekosystému. V prísne 
chránenom území Bie-
lowiežskeho národného 
parku sa nachádza 
priemerne 120 m3/ha 
mŕtveho dreva.

Koralovec jedľový 
patrí medzi naj-

vzácnejšie 
druhy

Po národných parkoch 
Kanárskych ostrovov

Kanárske ostrovy – známy raj dovo-
lenkárov vo vodách Atlantiku tvorí 
súostrovie siedmich väčších osídle-
ných a niekoľko malých, neosídle-
ných ostrovov. Súostrovie je vzdiale-
né približne 100 km od západných 
brehov Afriky. Vzniklo sopečnou čin-
nosťou, avšak postupne.
Východné ostrovy (Lanzarote, Fuer-
teventura) sú najstaršie – majú asi  
20 miliónov rokov, kým západné (Hie-
ro, La Palma, La Gomera) približne  
2 milióny rokov. Medzi nimi ležia cen-
trálne Tenerife a Gran Canaria, ktoré 
sú plošne najväčšie. Aktívna vulka-
nická činnosť je na väčšine ostrovov 
aj v súčasnosti, posledný výbuch  
s vylievajúcou sa lávou zasiahol 
ostrov La Palma v r. 1971.

Ochrana prírody nie je v Španielsku a jeho ostrovoch popoluškou, o čom svedčí  
celý rad vyhlásených chránených území, ale aj dodržiavanie ochranných podmienok  
v týchto územiach zo strany obyvateľov i turistov.

Na 4 ostrovoch (La Palma, Gomera, Tenerife, Lanzarote) sú vyhlásené národné par-
ky, ktoré sme v máji 2006 navštívili.

viac ako 80 ročné, pričom priemerný vek 
porastov v časti hospodársky využívanej je 
cez 80 rokov, v časti chránenej je to 130 
rokov. 

Tohto roku Bialowiežsky národný park 
oslavuje 85 rokov od svojho vzniku. 

Text: Július Gajdošík 
Foto: Mateusz Szymura

pokračovanie na strane 26

Na najzápadnejšom ostrove La Palma je od roku 1981 na ploche cca 4 600ha  
vyhlásený NP Caldera de Taburiente. Územie parku predstavuje obrovskú so-
pečnú kalderu (obvod kaldery cca 20 km), výškovo presahuje viacerými vrcholmi  
2 000 m (najvyšší vrchol Roque de los Muchachos 2 426 m). V polohách pod  
2 000 m dominuje ihličnatý les, tvorený hlavne borovicou kanárskou (Pinus cana-
riensis), – je dominantnou drevinou nielen NP, ale i širšieho okolia. Má oproti našej 
borovici lesnej (Pinus sylvestris)  dlhšie a svetlejšie ihličie. Jej dôležitou  vlastnosťou 
je dobrá rezistencia voči požiarom.

Zóna nad 2 000 m je porastená trávovo-krovinnými spoločenstvami  
a najvyššie polohy spoločenstvami skál a sutín s mnohými endemickými 

druhmi. Návštevnícke centrum národného parku sa nachádza južne  
od hraníc NP pri ceste medzi hlavným mestom Santa Cruz de la 
Palma a mestečkom Los Llanos. Tu možno získať najviac informá-
cií o NP a prírode ostrova. V centrálnej časti NP v údolnej polohe 
pri horskom potoku je ďalšie informačné centrum so stálou ranger-
skou službou, kde je tiež možnosť kempovania vo vymedzenom 
priestore pod mohutnými  borovicami.

Endemické jašterice na ostrove  možno vzhliad-
nuť bežne, avšak pospolu samca (modré hrdlo) 
so samicou  zriedkavejšie

na Bialowiežskeho pralesa priala nielen 
jednotlivým druhom, ale aj ich súborom  
a celým ekosystémom. Z krajinotvorného 
pohľadu v pralese samozrejme prevažu-
jú lesy, plocha ktorých zaberá 96 % úze-
mia. Zvyšok sú lúky, polia, vody tečúce  
a stojaté. V poslednom desaťročí sa po-
vrch nelesných plôch výrazne mení, keď 
sa les prirodzeným spôsobom opäť vra-
cia na opustené lúky a polia.

Dominantným typom lesa v pralese 
sú zmiešané lesy, tzv. grady, ktoré za-
berajú plochu 47 % lesného povrchu. 
Boriny zaberajú 37 % a lesy podmáčané, 
listnaté a zmiešané sa vyskytujú na ploche 
asi 14,5 %. Drevnú zásobu tvorí 
hlavne smrek 26 %, borovica sos-
na 24 %, jelša čierna 17 %, dub 
12 % a breza 11 %.

Z hľadiska vekovej skladby 
porastov  majú lesy v pralese na 
rozdiel od ostatných priaznivej-
šiu vekovú štruktúru. Na viac ako 
40 % výmery sa nachádzajú lesy 

P r a v -
dou je, 

že zubry 
na území 

B ia low iež -
skeho pralesa ži- 

li od nepamäti. Svedčia o tom do-
chované písomné záznamy, najstar-
ší z roku 1409, podľa ktorého sa tu 
uskutočnili veľké lovy za účasti kráľa 
Jagielka a kniežaťa Witolda v čase 
pred bitkou pod Grunwaldom. 

Z dochovaných záznamov za po-
zornosť stojí tiež zmienka o lovoch 
zubrov panovníkom Augustom III. 
v roku 1752, kedy bolo ulovených 
42 kusov. Na pamiatku týchto lovov 
bol vybudovaný obelisk, ktorý stojí  
v Palácovom parku na násype medzi 
budovami. 

V roku 1860 sa uskutočnili v Bia-
lowiežskom pralese veľké poľovačky 

cára Alexandra II., počas ktorých 
bolo ulovených 26 zubrov. 

V roku 1894 pri príležitosti do-
budovania paláca v Bialowieži cár 

Alexander III. so svojou družinou ulovil 
7 zubrov. V roku 1897 počas 10-dňovej po-
ľovačky cár Mikolaj II. ulovil 37 zubrov. Po-
ľovačka sa uskutočnila pri príležitosti dokon-
čenia železničnej trate medzi Hajnowkou  
a Bialowiežou. V dňoch 18. až 21. septem-
bra 1900 sa uskutočnili najväčšie poľovačky 
cára Mikolaja II. v Bialowiežskom pralese, 
počas ktorých bolo ulovených celkom 690 
kusov zveri, z toho 45 zubrov. Poslednú po-
ľovačku na zubra na tomto území vykonalo 
monacké knieža v roku 1913. 

Bez ohľadu na to, či územie Bialowiež-
skeho pralesa patrilo pod správu litovských 
kniežat, poľských kráľov alebo ruských 
cárov, bola mu zo strany týchto panovní-
kov venovaná vždy veľká pozornosť a tiež 
ochrana. Lov zubrov na tomto území bol 
vždy výsadou vládcov, pytliactvo na neho sa 
vždy trestalo smrťou. 

Zo záznamov sa dochovalo, že ešte  
v roku 1914 pred vypuknutím 1. svetovej 
vojny žilo v Bialowiežskom pralese 727 ku-
sov zubrov. Táto vojna ale znamenala pre 
ich ďalší výskyt na tomto území koniec. Po-
sledný zubor tu uhynul, resp. bol ulovený,  
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Fialové 
kvety 
hrachora 
výrazne oživujú 
už koncom mája 
vyprahnuté stráne NP

Bizarný skalný reliéf a porasty  dominantnej  dreviny  ostrova 
– borovice kanárskej 

Strážcovia, ktorí okrem domácej španielčiny ho-
voria plynule anglicky, francúzsky a nemecky, vás 
ráno pri odchode skontrolujú, či ste na nocovisku  
nezanechali odpadky, ale aj poskytnú informáciu 
o momentálnych podmienkach a náročnosti okoli-
tých turistických trás.

Niečo k živočíchom: bezstavovce sú podľa lite-
rárnych zdrojov na území parku slabo preskúmané, 
avšak podobne ako u rastlín sa vyskytuje hodne 
endemitov.

Zo stavovcov je zastúpených pomerne málo 
druhov. Bežne možno pozorovať približne 30 cm 
jašterice, ktoré sú asi najpočetnejším druhom 
stavovcov na ostrove. Patria endemickému rodu 
Gallotia. Zástupcovia tohto rodu sa prirodzene vy-
skytujú len na Kanárskych ostrovoch. Na La Palme 
žije Gallotia galloti subsp. palmae s výrazným po-

hlavným dimorfizmom a modrastým hrdlom u samcov. Zo skupiny plazov sa ešte vysky-
tuje svetlohnedý nočný gekón rodu Tarentola .

Z oficiálne udávaných 25 druhov vtákov NP sme pozorovali myšiaky, poštolky, čavky 
červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) a viaceré drobné spevavce.  Udáva sa tiež vý-

skyt krahulca (Accipiter nisus) a sovy lesnej (Strix aluco). Z cicavcov sú zastúpené tri druhy 
netopierov a myšovité hlodavce.

NP svojím charakterom – horským reliéfom, ihličnatými lesmi, krátkymi úsekmi zurčiacich potokov, 
pripomína slovenskú horskú krajinu. Nielen NP, ale celý ostrov La Palma je územie, aké by väčšina Slovákov 

na Kanárskych ostrovoch, podvedome ponímaných ako krajina slnka, sucha a morských pláží, neočakávala. Ale je to 
územie naozaj pekné a zaujímavé.

Morfologicky výrazný a  silne členitý reliéf centrálnej 
časti NP 

Vstupujeme do vlhkého 
vavrínového lesa

Papraďorasty a brečtan sú 
bežnými druhmi vlhkého 
vavrínového lesa

Pico de Teide od juhozápadu z lokality Los Roques 
Detail: botanický skvost NP – endemický hadinec 
je vďačným objektom pre fotografovanie

Pohľad spod vrcholu na časť rozsiahlej kaldery so stuhnutými lávovými prúdmi 
a zvyškami snehových polí  

Vďaka uvedenej schopnosti viazať vodu možno aj 
v hrebeňových polohách natrafiť na vlhké až blatisté 
úseky chodníkov, kde popri nich rastú vlhkomilné rast-
liny – napríklad nezábudky či viaceré druhy papradí.

Zo živočíšstva možno v NP spozorovať dva ende-
mické druhy kanárskych lesných holubov – Columba 
bollii a C. junoniae, ich pozorovanie však nie je jed-
noduché, nakoľko sú to druhy plaché a poväčšine 
len zaevidujete ich prudké vyletenie z korún stro-
mov a zachytíte holubiu siluetu.

Park National de Timanfaya na ostrove Lanzarote predstavuje čosi úplne odlišné ako prírodné skvosty plné života vyššie 
uvádzaných NP. Jeho zámerom je ukázať návštevníkom nedávnu vulkanickú činnosť, ktorá sa hlavne v centrálnej a západnej 
časti ostrova prebudila v roku 1730 a trvala s väčšou či menšou intenzitou približne 6 rokov. V priebehu týchto rokov zažívala 
ostrovná krajina Lanzarote doslovné peklo v podobe vybuchujúcich sopiek, chrliacich okrem popola, sírnych plynov aj prúdy 
žeravej lávy, ktoré končili často až na morskom pobreží. Výsledkom tejto aktivity okrem pochovaných dedín a usadlostí (obyva-
teľstvo sa vraj stihlo vysídliť na susedné ostrovy) zostala vyprahnutá, priam mesačná krajina bez života. Časť takto pretvorenej 
krajiny na asi 5 000 ha bola vyhlásená za NP. Jeho jadrom je oblasť Montaňa de Fuego (Ohňové hory), pripomínajúca neživú 
mesačnú krajinu plnú kráterov alebo ich zvyškov.

Autom sa možno do NP dostať za „primerané“ vstupné, ale len po určenej trase na niekoľko parkovísk. Atrakciou pre niekoho 
môže byť aj cesta pustatinou na osedlaných ťavách.

Sopečná aktivita drieme pod povrchom do súčasnosti. Pri turistickom centre 
v strede NP to predvádzajú sprievodcovia návštevníkom – do štrbiny v zemi 
vylejú hrnček vody a po chvíli odtiaľ vystrekne len gejzír pary. Možno aj preto 
je logom NP Timanfaya čert s vidlami, pripomínajúci, že sa stále nachádzate  
v diablovom území. Z vedeckého hľadiska je okrem unikátnej možnosti pre  
geológov vidieť rozmanitosť sopečných javov, útvarov a materiálov vý-
znamné tiež štúdium postupujúceho oživovania krajiny. Treba uviesť, 
že nie kompletne všetky plochy  krajiny boli spálené. Na asi  
20 000 ha postihnutého územia zostalo niekoľko neveľ-
kých ostrovčekov (isletas) bylinnej vegetácie, ktoré 
boli a sú základom pre uchytávanie a rozširovanie 
sa ďalších druhov rastlinstva.

Návšteva  NP Timanfaya, kde v neskutočne 
zvláštnej krajine dominuje ticho a  kľud, občas 
prerušené pomedzi štrbiny lávových polí prefu-
kujúcim vetrom víriacim prach, je pre návštevní-
kov nezabudnuteľným zážitkom.

Text a foto: Dobroslav Vongrej 
a Viliam Vongrej

Prúdy lávy končia často až na brehoch oceána  

Detail: horúčavy a občasné pieskové kúdoly najlepšie 
znášajú ťavy, ktoré sú k dispozícii turistom 

v jednom z návštevníckych centier NP  

V centrálnej časti ostrova Tenerife bol v roku 1995 vyhlásený 
NP Teide. Predstavuje príklad horského vulkanického ekosystému 
s obrovskou kalderou (Las Caňadas), v jej severnej časti sa dví- 
ha krásny stratovulkán Pico de Teide, ktorý svojou výškou 3 718 m 
je nielen najvyššou horou súostrovia, ale celého Španielska. 

Celé okolie pod sopkou predstavuje morfologicky zvláštnu, až 
fascinujúcu krajinu, ktorej okrem majestátneho kužeľa sopky dodá-
va bizarnosť aj rad vetrom vypreparovaných skalných útvarov, stuh-
nuté prúdy lávy a občasná endemická vegetácia. Z nej sú snáď 
najnápadnejšie vzhľadom i výškou (dorastá do 1,5 – 2 m) čer- 
veno kvitnúce hadince (Echium wildprettii), elegantná 
rastlina kvitnúca v máji a júni, ktorej foto nechýba snáď 
v žiadnom prospekte o NP Teide. Veľmi vzácne sú tiež 
modré trsy fialky (Viola cheiranthyfolia), ktorej výskyt je 
viazaný len na výškovú zónu medzi 2 800 – 330 metrov.

Dostať sa k bránam NP vo výške cca 2 000 m 
autom či autobusom nie je žiadny problém. Vstup 

do parku je možný z viacerých strán, chodníky sú značené. Vý-
stup na vrchol Pico de Teide od brán parku trvá niekoľko hodín, nie 
je však veľmi náročný.

Nakoľko sa jedná o národný park a ochranu územia, výstup  
na vrchol Pico de Teide je limitovaný (50 turistov na deň) a je potreb-
né si dopredu vybaviť povolenie na výstup v kancelárii NP v hlavnom 
meste ostrova Santa Cruz de Tenerife.  

Na susednom ostrove Gomera sa nachádza Národný park 
Garajonay (čítaj garachonaj), vyhlásený v roku 1981 na ploche 
cca 3 900 ha, o pár rokov neskôr zapísaný aj do Zoznamu sveto-
vého a kultúrneho dedičstva UNESCO.

NP zaberá centrálne a najvyššie horské oblasti s členitým re-
liéfom, ktorých viaceré vrcholy dosahujú 1 100 – 1 200 m. Sú 
porastené zvyškami vlhkého vavrínového lesa. Kmene stromov 
sú obrastené machmi, lišajníkmi, ktoré často visia z konárov, čím 
interiéru lesa dodávajú zvláštnu – tajomnú atmosféru. Celý eko-
systém tohto typu lesa je založený na schopnosti prijímať vlhkosť 
z mračien a hmiel (fenomén tzv. horizontálneho dažďa), ktoré 
často zahaľujú hrebene hôr a stekajúca alebo kvapkajúca voda 
potom vertikálne i horizontálne zásobuje koreňový systém drevín 
a rastlín, čo je pre vegetáciu rozhodujúce hlavne v suchších ob-
dobiach,  lebo na ostrove prší len zriedka, aj to hlavne v zimnom 
období, pričom celoročné  úhrny zrážok nepresahujú 300 mm.
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Nápadný, optimálne až niekoľko desiatok cm2 porastajúci lupeňovitý 
epifytický lišajník, vzácnejšie porastajúci i machnaté skaly. Stielka je 
v suchom stave hnedavá alebo zelenohnedavá, pri zvýšenej vdušnej 
vlhkosti neprehliadnuteľne svetlozelená. Povrch hlboko vykrajovaných 
lalokov (1 – 3 cm širokých) je rebrovito jamkovitý, často s vegetatív-
nymi rozmnožovacími útvarmi (soralmi a sorediózne sa rozpadajúcimi 
izídiami. Spodná strana stielky je hnedá, plstnatá, so svetlejšími vy-
stúpavými pľuzgiermi. Plodnice – apotéciá, zvyčajne sedia na rebrách 
a na okrajoch lalokov, ich disk je červenavohnedý. Fotosyntetizujúcim 
partnerom sú zelené riasy a sinice z rodu Nostoc, ktoré vo vnútri stiel- 
ky vytvárajú cefalódiá. Areál rozšírenia druhu zahŕňa obe pologule. 
Rozšírenie jamkatca pľúcnatého v Európe má boreálno-mediteránno-
-montánny charakter.
V minulosti ho ľudia na Slovensku registrovali pod menom „pľúcnik 
bukový“ alebo „veliký“ a zbierali ho na čajové zmesi. O jeho relatívne 
hojnom výskyte u nás svedčia poznámky v rôznych floristických prá-
cach a súborných prehľadoch o tomto druhu. V dôsledku negatívnych 
antropických vplyvov sa však jamkatec pľúcny stal kriticky ohrozený  
v celoeurópskom meradle a lichenológovia ho „ostro sledujú“. Roz-
hodujúcim faktorom pre jeho existenciu sú optimálne mikroklimatické 
stanovištné podmienky. Druh nie je úzko špecializovaný na určitý typ 
forofyta alebo nadmorskú výšku. Rastie na jaseňoch, brestoch, javo-
roch, bukoch, jelšiach. Je indikátorom pôvodných starých lesných 
porastov a charakteristický druh zväzu Lobarion pulmonariae Och-
sner. Na Slovensku je v súčasnosti známy jeho výskyt v Bukovských 
vrchoch, Veľkej Fatre, Nízkych, Vysokých a Belianskych Tatrách,  
na Poľane, v Slovenskom raji a na Muránskej planine.
Jamkatec pľúcny je zaradený do Červeného zoznamu lišajníkov Slo-
venska ako kriticky ohrozený, je zaradený do Červenej knihy ohroze-
ných a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR, medzi 70 druhov 
lišajníkov indikujúcich ekologickú kontinuitu autochtónnych horských 
lesov Slovenska. Od roku 1999 je chránený zákonom (vyhláška MŽP 
SR č. 93/1999 Z. z.)

                                                                                 Anna Guttová
                                                                            Foto: J. P. Halda

Drobný, epifytický lišajník s belavou, resp. sivastou, na okrajoch 
hnedo ohraničenou stielkou, pokrývajúcou niekedy až niekoľko 
desiatok cm2 borky. Plodnice – apotéciá, okrúhleho, široko štr-
binovitého až takmer hviezdicovitého tvaru (0,3 × 0,5 mm) sú ná-
padne šarlátovo červeno sfarbené a na povrchu čiastočne oino-
vatené. Rastie na hladkej kôre mladých stromov (Corylus, Fagus, 
Fraxinus) v poloprirodzených a prirodzených lesoch. Uprednost-
ňuje miernejšiu, oceánickú klímu, v Európe sa smerom na východ 
vyskytuje čím ďalej sporadickejšie.
Podľa dostupných údajov tento lišajník zbieral na Slovensku len 
Hazslinsky v druhej polovici 19. storočia v Slanských vrchoch  
na jaseni v oblasti Solivaru (najpravdepodobnejšie v oblasti dneš-
ného Zbojníckeho hradu). Do roku 1997 bol u nás v rámci Čer-
veného zoznamu lišajníkov evidovaný ako vyhynutý. V roku 1997 
bol objavený v Národnom parku Muránska planina (Javorníková 
dolina). Stielky lišajníka tu porastajú plochú kôru dvoch vedľa seba 
stojacich jaseňov s hrúbkou 30 až 40 cm vo výške 1,3 m. Napriek 
intenzívnemu výskumu sa ďalšie lokality dosiaľ nepodarilo nájsť. 
I to je dôkazom toho, že ide o u nás veľmi vzácny lišajník, biotop 
ktorého si zasluhuje najvyššiu možnú formu ochrany. 

Anna Guttová
Foto: J. P. Halda

Obligátne epifytický makrolišajník so sivou, čiernosivou alebo mo- 
dravosivou, lupeňovitou stielkou s priemerom 2 – 10 cm. Tvoria 
ju okrúhle, matné alebo jemne plstnaté, vystupujúce laloky. Ich 
povrch pokrývajú nepravidelne zoskupené vegetatívne rozmnožo-
vacie štruktúry – guľovité izídiá. Spodná strana stielky je charakte-
risticky plstnatá. Plodnice – apotéciá, sú relatívne veľké, dosahujú  
v priemere 2,5 mm. Ich disk je pomarančovočervený až červeno-
hnedý.
Druh je komponentom horských lesov Holoarktídy. Porastá mach-
naté kmene listnáčov v horských oblastiach Slovenska, konkrét-
ne vo svetlejších lesoch alebo v alejach lemujúcich cesty. Bol 
zaznamenaný na javoroch, jelšiach, jaseňoch, vŕbach, brestoch, 
duboch, jarabinách, ale i na jabloniach, boroviciach, hruškách  
a topoľoch. Zriedka rastie na machnatých vápencoch alebo ande- 
zitoch. Od nás je dosiaľ známy z 22 orografických celkov, naprí-
klad z Belianskych, Vysokých a Nízkych Tatier, Braniska, Bukov-
ských vrchov, Horehronského podolia, Levočských vrchov, Malej 
a Veľkej Fatry, Muránskej planiny, Slovenského raja alebo Vihorla-
tu. Väčšina údajov o výskyte pochádza z prvej polovice 20. storo-
čia. V súčasnosti je extrémne vzácny. Po roku 1990 bol zazname-
naný v Belianskych Tatrách, v Malej Fatre, na Muránskej planine  
a na Poľane. 
Napúchavec je zaradený do Červeného zoznamu lišajníkov Slo-
venska ako kriticky ohrozený druh aj do Červenej knihy ohroze-
ných a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Patrí medzi 
70 druhov lišajníkov indikujúcich ekologickú kontinuitu pôvodných 
horských lesov Slovenska. I v iných európskych krajinách (napr.  
vo Švédsku) je zaradený medzi tzv. signálne druhy, ktoré poukazu-
jú na lesné stanovištia s hodnotnou biodiverzitou. 

                                                                          Anna Guttová  
                                                              Foto: J. P. Halda

Kríčkovitý epifytický lišajník so žltozelenou až sivožltou visiacou  
stielkou dorastajúcou do dĺžky 20 a viac centimetrov. Na prvý po-
hľad pripomína zástupcov oveľa častejšie sa vyskytujúceho rodu 
bradatec (Usnea). Povrch hlavných aj bočných konárikov je jam-
kovitý, pokrytý roztrúsenými, pozdĺžnymi, belavými pseudocyfe-
lami s rozmermi 1 × 0,2 mm. Plodnice – apotéciá, sa vyskytujú  
zriedkavo, ich priemer dosahuje 5 mm. Z územia Slovenska plod-
né stielky nie sú známe. Alektória rozkonárená patrí k cirkumbo- 
reálnym druhom. Vyskytuje sa v alpínskych, boreálnych a subark-
tických lesnatých oblastiach na kôre ihličnanov.
Na Slovensku sa udáva z Oravských Beskýd, Vysokých, Belian-
skych a Nízkych Tatier, Veporských vrchov, Muránskej planiny, 
Veľkej Fatry a Poľany. Rastie na kmeňoch, prípadne konároch 
smreka, zriedkavejšie na kosodrevine v smrečinovom stupni, 
blízko hornej hranice lesa. Dlhodobejšie však ustupuje. Zo sú-
časnosti je jeho výskyt potvrdený vo Vysokých Tatrách, na Poľane  
a na Muránskej planine (vrchol Kľaku). Prieskum muránskej loka-
lity na jar 2007 poukázal na značný úbytok najmä dospelých stie-
lok vzhľadom na stav známy napríklad z roku 2000 pred veternou 
smršťou z decembra 2004, ktorá okrem Vysokých Tatier zasiahla 
okrem iného aj územie Národného parku Muránska planina. 
Lišajník je zaradený do Červeného zoznamu lišajníkov Slovenska 
ako kriticky ohrozený, do Červenej knihy ohrozených a vzácnych 
druhov rastlín a živočíchov SR a ČR a medzi 70 druhov lišajníkov 
indikujúcich ekologickú kontinuitu autochtónnych horských lesov 
Slovenska. Od roku 1999 je chránený zákonom (vyhláška MŽP 
SR č. 93/1999 Z. z.).

Anna Guttová
Foto: J. P. Halda

chodne od územia CHKO Poľana) uskutočnila Hucul-
ská paráda – preteky a výstava koní. Jej nosným 
programom bolo stretnutie tých, ktorým učarovali kone 
a pohľad na okolitý svet z konského sedla. Medzi mno-
hými sprievodnými akciami bola i informačná panelo-
vá expozícia o prírodných danostiach a vzácnostiach 
CHKO Poľana, ktorú vzhliadlo v tento deň viac ako päť-
sto návštevníkov.

14. 7. v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline 
pri Čiernom Balogu, Lesy SR š.p. Banská Bystrica so 
spoluorganizátormi usporiadali Deň stromu – sviatok 
všetkých, ktorí majú radi les. (rb)

RCOP Nitra
V dňoch 14. až 16. 6. sa z iniciatívy S-

-CHKO Ponitrie a Slovenského zväzu ochran-
cov prírody a krajiny uskutočnil už 28. ročník tábora 
mladých ochrancov prírody. Podujatie sa uskutoč-
nilo v chatovej osade Jelenec a zúčastnilo sa ho 102 
žiakov základných škôl nitrianskeho regiónu.      

9. – 10. 6. Spol. pre záhradnú a krajinnú tvorbu 
so sídlom v Nitre v spolupráci s mestom Nitra, Národ-
ným trustom n.o., KPÚ Nitra, SPU Nitra, Kat. záhradnej 
architektúry, SAV Arborétom Mlyňany a RCOP v Nitre 
v rámci Dní otvorených dverí do záhrad Horného 
mesta spropagovali pre širokú laickú a odbornú verej-

nosť výnimočné priestory Horného mesta v Nitre.

STANE SA

MŽP SR, TANAP
MŽP SR pripravuje informačné a popu-

lárno-náučné dokumentárne filmy krátkeho 
formátu Náučné chodníky v národných par-
koch, ktoré sa budú vysielať počas letných 
prázdnin v STV. Televízny cyklus bude mať 
osem častí a bude v ňom účinkovať sprievod-

ca mini-seriálu, ako aj zástupca príslušného NP, ktorý 
sa s divákmi podelí o zvláštnosť, krátku príhodu a osob-
nú skúsenosť na trase náučného chodníka. V TANAP-e 
sa filmovanie uskutočnilo 22. 6. 2007, predstavené 
budú dva náučné chodníky: náučný chodník Ždiar 
– Monkova dolina a náučný chodník medzi Štrbským 
a Popradským plesom. (jš)

S-NP Slovenský kras
19. – 29. 7. sa bude konať VII. ročník ge-

mersko-turnianskeho festivalu, ktorý orga- 
nizuje Aggtelekský národný park a Gemerský 

mládežnícky spolok v Rožňave v spolupráci aj s NP 
Slovenský kras.

S-CHKO Biele Karpaty
V dňoch 20. – 21. júla 2007 sa S-CHKO 

Biele Karpaty, ako prvá spomedzi organizač-
ných zložiek ŠOP SR, bude prezentovať na 

festivale Pohoda 2007 v Trenčíne. Cieľom prezen-
tácie je predstaviť návštevníkom festivalu zaujímavosti 
okolitej prírody ako aj samotnú činnosť Správy v celej 
jej šírke. Dôkazom schopnosti spolupráce s ochranár-
skymi mimovládnymi organizáciami bude využitie spo-
ločných priestorov s regionálne pôsobiacimi občian-
skymi združeniami (KOZA, Pre Prírodu). (ds)

STALO SA

MŽP SR
V dňoch 14. – 17. 6. 2007 pán Hervé 

Lethier, expert Rady Európy v Štrasburgu, navštívil Ná-
rodný park Poloniny na severovýchode Slovenska. Cie-
ľom jeho misie bolo posúdenie toho, či Národný park 
Poloniny spĺňa podmienky pre znovuudelenie diplomu 
na ďalšie 5-ročné obdobie. 

Rada Európy udeľuje Európsky diplom pre chráne-
né územia od roku 1965. Dosiaľ ho získalo takmer 70 
chránených území vrátane dvoch slovenských: národnej 
prírodnej rezervácie Dobročský prales a Národného par-
ku Poloniny. Územie musí spĺňať dve základné kritériá: 
mimoriadne prírodné hodnoty (biologická a krajinná 
rozmanitosť) a príkladná starostlivosť o územie. Ďalšie 
podmienky a odporúčania sú zahrnuté do príslušnej re-
zolúcie Výboru ministrov. Národný park Poloniny získal 
Európsky diplom pred 10-timi rokmi: prvýkrát  v r. 1998, 
druhýkrát v r. 2003 rezolúciou Výboru ministrov Rady 
Európy č. 2003/2, ktorá platí do 18. septembra 2008. 
Obnovenie diplomu na tretie obdobie závisí od výsledkov 
misie p. Lethiera a následného rozhodnutia skupiny ex-
pertov v Štrasburgu. Konečné rozhodnutie prijme Výbor 
ministrov v r. 2008. (jd)

S-NP TANAP
V rámci projektu Rovnováha ekosysté-

mov – vzťah ľudskej spoločnosti a životné-
ho prostredia v Európe študenti Združenej strednej 
školy vo Svite zorganizovali dňa 18. júna 2007 v priesto-
roch školy konferenciu v anglickom jazyku na tému 
Voda – od zdroja k spotrebiteľovi za účasti delegátov 
4 partnerských škôl z Nórska, Holandska, Cypru a Čes-
kej republiky. (jš)

S-NP Slovenský kras
14. 6. sa uskutočnila súťaž pre základné 

školy Za krásami Slovenského krasu za 
účasti 11 ZŠ z okresu Rožňava.

3. 7. 2007 – otvorenie zrekonštruovaného náučné-
ho chodníka Jasovská skala. (jk)

S-NP Pieniny
2. mája 2007 v spolupráci so študentami 

Wyzszej Skoly Biznesu-National Louis Univer-
sity z Noveho Saczu sa konalo čistenie brehov Dunaj-
ca na raftoch v Prielome Dunajca. Do projektu bolo 
zapojených 25 študentov.

V dňoch 29. – 30. mája 2007 bol v Červenom 
Kláštore zorganizovaný workshop na tému Programo-
vanie starostlivosti o Pieninský národný park. Ak-
cia sa uskutočnila v rámci projektu Ochrana a obnova 
cenných biotopov Pieninského národného parku ako 
modelový príklad pre veľkoplošné chránené územia na 
Slovensku. Výsledkom tohto a v budúcnosti aj ďalších 
nadväzujúcich stretnutí bude vypracovanie Programu 
starostlivosti o Pieninský národný park na obdobie ro-
kov 2009 – 2018.

Pri príležitosti medzinárodného dňa životného pro- 

stredia sa 6. júna 2007 v základnej škole v obci Lesnica 
konala výtvarno-vedomostná súťaž na tému Naše 
Pieniny. Do súťaže sa zapojili 4 základne školy. 

V dňoch 22. – 24. júna 2007 v rámci medzinárod-
nej spolupráce sa v Starej Ľubovni konalo stretnutie 
pracovníkov Pienap-u, pracovníkov poľského Pie-
ninského NP a členov stráže prírody z Klubu priateľov 
Pienap-u. Cieľom stretnutia bolo informovať všetkých 
účastníkov o činnosti v obidvoch národných parkoch  
a stráže prírody a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu. (mm)

S-CHKO Biele Karpaty
Dňa 28. 6. 2007 sa pracovníci S-CHKO 

Biele Karpaty zúčastnili na otvorení Lesnícke-
ho náučného chodníka Bolešov-Krivoklát, 

ktorý realizovali Lesy SR, odštepný závod Považská 
Bystrica. Chodník v dĺžke 8 km, ktorý má 20 zastá-
vok prechádza územím CHKO Biele Karpaty a na jeho 
obsahovej príprave sa vo veľkej miere podieľala aj  
S-CHKO Biele Karpaty.

Dňa 25. mája 2007 bol slávnostne otvorený ná-
učný chodník Svinica, ktorý vybudovala S-CHKO 
Biele Karpaty (v spolupráci s CEA Trenčín). Tematic-
ky sa venuje hlavne vodným a mokraďovým biotopom  
na príklade PP a navrhovaného ÚEV Svinica. NCH 
bude slúžiť Škole v prírode Patrovec, ako aj širokej ve-
rejnosti návštevníkov tejto časti Považského Inovca. 

Správa CHKO Biele Karpaty zorganizovala v spo-
lupráci s regionálne pôsobiacimi mimovládnymi ochra-
nárskymi organizáciami (o. z. Pre Prírodu a KOZA) dve 
prírodoobdivné exkurzie. Prvá sa konala 8. mája 
2007 a bola zameraná na predstavenie PR Zamarov-
ské jamy – avifauny, rýb a biotopov. Druhá  smerovala 
do Červenokamenskej doliny s jej skvostami – orchi-
deovými lúkami v PP Brezovská dolina a PR Nebrová, 
ktoré sú zároveň územiami európskeho významu. Táto 
exkurzia sa uskutočnila 26. mája 2007.

Od 1. júla začali na území pôsobnosti S-CHKO Bie-
le Karpaty letné pracovné ochranárske tábory ob-
čianskych združení Pre Prírodu a KOZA. Počas LPOT 
sa budú v odbornej a technickej garancii S-CHKO Bie-
le Karpaty vykonávať manažmentové opatrenia vo via-
cerých maloplošných chránených územiach v Bošác-
kej, Moravskolieskovskej a Červenokamenskej doline, 
ako aj v okolí Vrboviec a Beckova. (ds)

S-CHKO Poľana
Jún 2007 – v súťaži malých projektov  

Zelený projekt 2007 bol schválený minis-
trom životného prostredia projekt Reštitúcia kobylky 
frivaldského, ktorý spočíva vo vytvorení novej života-
schopnej mikropopulácie druhu na vhodnej lokalite, 
ktorá bude slúžiť na ochranu genofondu ohrozenej 
kobylky frivaldského v CHKO Poľana. 

Jún 2007 – Nadácia VÚB poskytla grant na reali-
záciu projektu Mičinské travertíny – klenot neživej 
prírody Slovenska. V rámci projektu bude vybudova-
né premostenie pramenitových kôp, bude vymenené 
žrďové oplotenie a bude zrealizovaná rekonštrukcia 
altánku nad prameňom minerálnej vody. 

Dňa 30. 6. sa v rázovitej horskej obci Sihla (vý-

Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
Jamkatec pľúcny

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

Napúchavec plstnatý
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

Alektória rozkonárená
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.

KONFERENCIA FEDERÁCIE 
EUROPARC 2007

Mesto Český Krumlov bude 26. až 
30. septembra dejiskom výročnej konferen-
cie členských organizácií Federácie EURO-
PARC. Program v Zámeckej jizdárni otvorí stredaj- 
šie rokovanie rady Federácie, registrácia prichádza-
júcich účastníkov, popoludňajšia prehliadka Mest- 
skej pamiatkovej rezervácie a večerná recepcia. 

Po oficiálnom otvorení konferencie o 9. hod.  
vo štvrtok sú na programe uvítacie príhovory Marti-
na Bursíka za MŽP ČR, Erika Stanciu za Federáciu 
EP, Luboša Jedličku, primátora hostiteľského mes-
ta. Ďalej nasledujú príspevky štyroch „kľúčových“ 

hovorcov k hlavnej téme Príroda – premoste-
nie hraníc s nadväzujúcou panelovou disku-
siou. Popoludní bude séria 11 seminárov  
k uvedenej hlavnej téme, ktorými sa ozrejmia 
a prediskutujú rôzne aspekty cezhraničnej 

spolupráce s osobitným zreteľom na biokoridory. 
Po piatkových exkurziách je na sobotu pripra-

vené rokovanie odborných sekcií, kde bude pria-
mo alebo nepriamo dominovať práca s verejnos-
ťou a pre verejnosť, teda výchova, informovanosť, 
interpretácia, udržateľný turizmus s hodnotením 
doterajších a doporučeniami nasledujúcich aktivít. 
Program zavŕši rokovanie Valného zhromaždenia 
členov Federácie EUROPARC a premietnutie filmu 
Balkánsky mierový park o situácii v pohraničných 

oblastiach Kosova, Čiernej Hory a Albánska. 
Napokon nedeľa 30. septembra má v ponuke 

alternatívu rozchodu účastníkov alebo celodenné 
exkurzie po trase JUH od Šumavy až do oblasti po-
vodia Dyje a Moravy alebo SEVER cez České stre-
dohorie až po česko-saské Švajčiarsko.

Podrobnejšie informácie s prihláškou a možnou 
registráciou nájdete na www.europarc2007.org, 
prípadne na telefónnom čísle +420-284-007-352.
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