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Otec Wiliama Rowlanda – Robert pochá-
dzal z anglického Richmondu. Ako obchod-
ník s plátnom na jednej z jeho ciest sa usadil
v Georgswalde (Jifiíkov) pri Rumburku, kde
sa priÏenil do ìal‰ej obchodníckej rodiny
Wünschovcov. S manÏelkou Magdalénou
mal 10 detí, deviaty z nich Wiliam sa narodil
10. 9. 1814.

Mlad˘ Rowland po absolvovaní me‰tian-
skej ‰koly v Îitave odchádza ‰tudovaÈ na
praÏskú polytechnu (1833–36). Po jej absol-
vovaní pracoval u vynikajúceho lesníka
Adama Seidla. Vìaka jeho povzbudzo-
vaniu si e‰te dopæÀa vzdelanie na les-
níckej akadémii v nemeckom Tha-
randte (1839–40). V praxi zaãínal ako
taxátor – zariaìoval tfieboÀské, pfiíb-
ramské lesy a na juhoãeskom pan-
stve Nové Hrady. V tomto období sa
oÏenil s Améliou Heinikeovou, dcé-
rou saského vrchného lesmajstra
z Annabergu. Súãasne sa zapája
do práce novovznikajúcej âeskej
lesníckej jednoty, ale vzápätí od-
chádza do Uhorska (1850), kde bol
menovan˘ komisárom uhorskej les-
níckej katastrálnej sluÏby v Rábe
(Györ). Pridelili mu rábsku, mo‰on-
skú a ostrihomsku Ïupu. V spoluprá-
ci s ostrihomsk˘m lesmajstrom
Smetáãkom zakladá 30. 6. 1851
Uhorsk˘ lesnícky spolok so sídlom
v Bratislave, v ktorom Rowland dlhé roky
zastával vedúce funkcie, okrem iného
v rokoch 1861–64 viedol jeho spolkov˘
sekretariát. Spolok vydával ãasopis „Mitt-
heilungen des ungarischen Forstwereines“.
Postupne sa Rowland stále viac orientuje na
horné Uhorsko. DÀa 13. 4. 1851 si v Pesther
Zeitung preãítal správu o konkurze na obsa-

denie miesta správcu mestsk˘ch lesov
v Kremnici. Prihlásil sa a bol úspe‰n˘, pô-
sobil tu v rokoch 1852–56. Poãas kremnické-
ho pôsobenia sa priãinil o ozelenenie kúpe-

ºov Sliaã. Je autorom dne‰nej základnej
parkovej úpravy star˘ch porastov. Okolo
Jozefovho prameÀa vznikla zatienená pro-
menáda.

Na odporúãanie bratislavského purkmaj-
stra Kampfullera ho mestská rada v Bra-
tislave v auguste 1856 zvolila za mestského
lesmajstra. V˘sledkom jeho prv˘ch úloh
v mestsk˘ch lesoch bol tunaj‰í poãiatok pre-
vodov v˘mladkov˘ch lesov na vysokokmen-
né. V Bratislave sa okrem svojej hlavnej prá-
ci plne venuje organizaãnej práci v Uhor-
skom lesníckom spolku, hodne predná‰a,
veºa publikuje. Na sneme v Banskej ·tiavni-
ci v septembri 1864 okrem iného referuje
o pokusoch zalesnenia holí, o rozliãn˘ch
spôsoboch pestovania lesov, o lesnom se-
menárstve.

Postupne získava povesÈ vynikajúceho
odborníka a preto v septembri 1864 bol vy-
brat˘ pre jedno z najv˘znamnej‰ích miest
lesníckej sluÏby, na svoje posledné, ale naj-
v˘znamnej‰ie pôsobisko v Uhorsku – na
Oravu. Tu sa ujíma funkcie vrchného lesmaj-
stra Oravského komposesorátu.

Oravsk˘ historik Andrej Kavuljak charakte-
rizuje obdobie úãinkovania Rowlanda na
Orave ako obdobie povznesenia lesného
hospodárstva v tomto kraji. Z hºadiska
ochrany prírody pokladal Rowland za potreb-
né zaradiÈ porasty leÏiace na hornej hranici
lesa do skupiny chránen˘ch lesov, v ktor˘ch
sa mohlo ÈaÏiÈ len v˘berkov˘m spôsobom.
V tej súvislosti v roku 1868 napísal a vydal
slovenskú broÏúru „Z ktorého ohºadu je po-
trebno na hoºach a vysokych vrchoch na-
chádzajuce sa stromy a kroviny nenivoãiÈ“
(1868). Populárnym spôsobom pouãuje
oravsk˘ ºud o v‰estrannom v˘zname lesa,
o ‰kodlivosti pasenia v oblasti hornej hranice
lesa, o klimatickom a vodohospodárskom v˘-
zname lesa. Pranieroval chytanie a zabí-

janie dravej zveri na‰ich lesov, verejne
s t˘m vystúpil v UÏhorode na valnom
zhromaÏdení Uhorského lesníckeho
spolku. Prejavil veºkú snahu aj o zve-
ºadenie oravského poºnohospodár-
stva. ZaslúÏil sa o vznik hospodár-
skeho spolku na Orave, ktor˘ si vy-
t˘ãil za cieº zaviesÈ na Oravu jednak
úÏitkovej‰ie druhy dobytka, jednak
pouãovaÈ miestnych roºníkov o me-
liorácii poºnohospodárskej pôdy
a usporiadaním hospodársko-les-
níckych v˘stav povzbudzovaÈ drob-
n˘ch roºníkov k starostlivej‰iemu
obrábaniu polí a o‰etrovaniu lúk.
Má zásluhy aj na povznesení ovoci-
nárstva na Orave, keì osobne
v Oravskom Podzámku r. 1867 zalo-

Ïil ovocinársku ‰kôlku. Pri Lokci zalo-
Ïil umelo zavlaÏovanú lúku, ktorá mala

oravsk˘m hospodárom názorne ukázaÈ
cestu k rozmnoÏeniu krmovinovej zá-

kladne. PriloÏil ruku aj k zveºadeniu orav-
ského rybárstva, keì zriadil v Oravskom

Podzámku umel˘ chov a liahne r˘b. V roku
1868 zriaìuje odbornú lesnícku kniÏnicu
a v tom istom roku sa podieºa na zaloÏení
Múzea Oravského komposesorátu na Orav-
skom hrade s prírodovedn˘mi zbierkami

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

Máloktor˘ cudzinec urobil pre Slovensko toºko ako
práve Wiliam Rowland. A navy‰e nielen pre jeden odbor
ºudskej ãinnosti, ale t˘m, Ïe bol polyhistor pôsobil v ‰i-
rokom spoloãenskom i odbornom spektre. Doménou je-
ho pôsobenia bolo v‰ak vÏdy lesné hospodárstvo.

Titulná strana broÏúrky: Z ktorého ohºadu je potrebno na hoºách a vysok˘ch vrchoch nachádzajúce sa
stromy a kroviny nenivoãiÈ (1868)

WILIAM ROWLAND –
priekopník pokroku lesníctva a ochrany prírody
WILIAM ROWLAND –
priekopník pokroku lesníctva a ochrany prírody

Wiliam Rowland
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oravskej flóry a fauny. Svoju nezlomnú
iniciatívu Rowland odôvodÀoval známym
v˘rokom, Ïe to v‰etko robí „ako obãan milej
vlasti na‰ej“, ktor˘ chce napomáhaÈ bla-
hobytu svojho ºudu, t. j. uÏ v tomto období
povaÏoval Oravu a Uhorsko, za svoju milú
vlasÈ.

Po svojom penzionovaní, znechuten˘
niektor˘mi úradníkmi, ktorí mu nemohli
odpustiÈ, Ïe nevedel písaÈ ani hovoriÈ po
maìarsky, odchádza posledné roky svojho
plodného Ïivota stráviÈ k svojej dcére do
saského Waldenburgu, kde e‰te stihol na-
písaÈ a tlaãou vydaÈ svoje pamäti (Erinne-
rungsblätter, 1886). Zomrel 28. 11. 1888 vo
veku 74 rokov, bez toho, aby sa doãkal vìa-
ky za svoj plodn˘ Ïivot a svoj vklad do

rozvoja Uhorska
a menovite Ora-
vy. Pochovan˘
bol vo Walden-
burgu, Ïiaº jeho
hrob sa nezacho-
val.

V roku 1974 pri
príleÏitosti 160.
v˘roãia narode-
nia tohto v˘-
znamného lesní-
ka a ochrancu
prírody odhalili
pamätnú dosku
s reliéfom Wilia-
ma Rowlanda na
budove prefektú-
ry b˘valého orav-
ského kompose-
sorátu v Orav-
skom Podzámku.
Text na pamätnej
tabuli hlása oko-

loidúcim: „Tu v rokoch 1864–1883 pôso-
bil lesmajster Viliam Rowland. Usiloval sa
o hospodárske a kultúrne povznesenie
Oravy.“ Pri tejto príleÏitosti sa vykonal aj
súpis známych „rowlandovsk˘ch“ lesn˘ch
pamätníkov na panstve oravského kom-
posesorátu. Pátranie po nich pripomínalo
detektívny príbeh nezriedka so zaujíma-
v˘m rozuzlením. V oblasti b˘v. lesného zá-
vodu Zákamenné sme na‰li 3 kamenné
pamätníky s nasledovn˘mi imatrikulaãn˘mi
znakmi:

Prv˘ pamätn˘ kameÀ mal pôvodné
umiestnenie na lokalite Kovaºov vrch
(960 m), roky sa na Àom podpísali predo-
v‰etk˘m t˘m, Ïe najprv spustol, potom ho
zrejme lesní povozníci stiahli do Oravskej

Lesnej, kde sa po rokoch objavil ako pra-
hov˘ stupeÀ do Mordáãovskej ma‰tale.
Keì si svoje odslúÏil vo funkcii schodu a ná-
hodou sa pri‰lo na jeho pôvod, bol znovu
rein‰talovan˘ ako pamätn˘ kameÀ, tentoraz
na dôstojnej‰om mieste – pred b˘v. budo-
vou lesného závodu v Zákamennom. Na
obvode jeho strán sa nachádza ÈaÏko ãita-
teºn˘ maìarsk˘ text vo voºnom preklade:
Postavené . . .  9. júna 1878 za prítom-
nosti profesorov a poslucháãov III. roãníka
Uhorskej kráºovskej lesníckej akadémie . . .
za prítomnosti lesn˘ch hájnikov Andreja
Poºa, Jána â. Vlãáka, J. Buknu, L. Kol-
lárika, A. Mar‰alka, J. Vojtkuláka a A. Lu-
bu . . .

Druh˘ kameÀ sa nachádza v pohraniã-
nom úseku Bezkyd na kóte Pansk˘ vrch, na
slovensko – poºskej hranici. Jeho existenciu
si overoval autor príspevku v roku 1983, e‰-
te bol na svojom mieste, hoci s neãitateº-
n˘m textom.

Tretí známy kameÀ sa nachádza na loka-
lite Komárne (medzi Mutn˘m a Oravsk˘m
Vesel˘m) s maìarsk˘m textom, voºného
prekladu: Opatrujme na‰e lesy, lebo ony sú
pre na‰e Ïitie i zdravie osoÏné. Venované
jeho excelencii pánu riaditeºovi, grófovi
Edmundovi Zichymu a pánu vrchnému les-
majstrovi Wiliamovi Rowlandovi, na pamiat-
ku oddan˘ lesn˘ personál z Mutného.
Neãitateºn˘ rok.

Wiliam Rowland popri Jozefovi Dekretovi
Matejovie, patrí k velikánom uhorského les-
níctva, ktoré v rámci rakúskeho mocnárstva
patrilo k svetovej ‰piãke, buìme preto na
neho hrdí a majme v úcte odkaz , ktor˘ nám
v podobe v˘sledkov svojej mnohostrannej
ãinnosti zanechal.

Ing. Viliam STOCKMANN, CSc.
Foto: autor

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

Detail jedného z rowlandovsk˘ch pamätn˘ch kameÀov na lokalite
Komárne

In‰talácia pamätnej tabule na budove Prefektúry oravského komposesorátu6

ëal‰í zo série rowlandovsk˘ch kameÀov je nain‰talovan˘ na lesnej
správe Mutné
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UÏ oddávna sa zachováva zvyk, Ïe z príle-
Ïitosti v˘znamn˘ch udalostí sa vysádzajú
stromy, ich skupiny, alebo stromoradia ako
Ïivé pamätníky, ktoré majú dlhú dobu tieto
udalosti pripomínaÈ.

Pozoruhodnou, dnes uÏ málo známou, ale
precízne premyslenou a zorganizovanou ta-
kouto akciou bola v˘sadba miléniov˘ch
stromov z príleÏitosti osláv tisícroãia Uhor-
ska, ktorú nariadil minister pôdohospodárstva
v Budape‰ti Darányi v rámci ním spravova-
ného rezortu, obeÏníkom ã. 14732/I.i zo dÀa
28. 2. 1896. ·tátne lesy, lesnícka akádemia,
hájnické ‰koly, ‰tátne hospodárske a chovné
zariadenia a ustanovizne, poºnohospodárske,
záhradnícke a vinárnické ‰koly mali dbaÈ na
to, aby v ich okruhu na ão najviac miestach
boli vysadené pamätné stromy a ich skupiny.
Menovite sa tieto v˘sadby odporúãalo reali-
zovaÈ pri stálych budovách, na verejn˘ch ná-
mestiach, pri pamiatkov˘ch objektoch, v ‰tu-
dijn˘ch a okrasn˘ch záhradách, v susedstve
hraniãn˘ch znakov, alebo na in˘ch vhodn˘ch
miestach, napr. na voºn˘ch priestranstvách.
Druhové zloÏenie v˘sadieb nebolo predpísa-
né, odporúãalo sa v‰ak uprednostniÈ dreviny
domáce s dlhou ÏivotnosÈou, menovite lipy,
duby, limby a tisy. Upotrebiteºné sadenice bo-
lo moÏné získaÈ z lesníckych zdrojov ako aj
potrebné odborné rady na v˘sadbu a starost-
livosÈ. Zvlá‰È sa upozorÀovalo na potrebu
ochrany a starostlivosti o v˘sadby, ão je ne-
vyhnutnou podmienkou pre ich dlhodobé za-
chovanie. Podrobn˘ prehºad uskutoãnen˘ch
v˘sadieb bolo potrebné zaslaÈ na minister-
stvo do 1. júna plynúceho roka.

Z listu Uhorského kráºovského riaditeºstva
lesov v Banskej Bystrici ã. 5954/1902, ktor˘ je
podpísan˘ riaditeºom G. Tomcsányim, sa do-
zvedáme, Ïe podºa pokynu ministerstva boli

v obvode tohoto riaditeº-
stva uskutoãnené dva
druhy v˘sadieb a to:
– Miléniové stromy

v obvode lesn˘ch
správ Zvolen, Badín,
Staré Hory, Slovenská
ªupãa, Luãatín, Svät˘
Ondrej, Predajná, Ja-
senie, Hronec, Krám,
Dobroã, Sihla a Micha-
lová ako aj na hrab-
liach drevoskladu v B. 
Bystrici, resp. v záhra-
de pri byte les. správcu.

– Pamätné stromy krá-
ºovnej AlÏbety v ob-
vode les. správ Zvo-
len, Staré Hory, Slov. 
ªupãa, Luãatín, Svät˘
Ondrej, Jasnie, Krám, 

Dobroã, Michalová, BeÀu‰ a Bacúch ako aj 
na hrabliach v B. Bystrici.
Pre miléniové stromy bola zaloÏená kme-

Àová kniha (Törzskönyv milleniumi emlékfák-

ról) ako podklad pre starostlivosÈ. Zazname-
naná bola v nich presná lokalizácia (mapka),
poãet a druhová ‰truktúra vysaden˘ch pa-
mätn˘ch stromov so struãn˘m popisom. Z cel-
kového poãtu 557 stromov na 19 lokalitách
prevládali lipy (339 ks) a paga‰tany (109 ks),
ìalej boli zastúpené duglasky (7 ks), duby (26
ks), vejmutovky (31 ks), limby (20 ks), javory (6
ks), jasene (4 ks), smrekovce (14 ks) a jedna
jel‰a. Na kaÏdej lokalite bola in‰talovaná pa-
mätná tabuºka. O starostlivosti sa kaÏdoroãne
k 1. júlu podávala správa na lesné riaditeºstvo.

S odstupom ãasu v roku 1990 vykonal
v rámci práce SOâ Dobromil Galvánek zaují-
mavú inventarizáciu zachovan˘ch milénio-
v˘ch stromov s t˘mto v˘sledkom:

Z miléniov˘ch stromov vysaden˘ch v obvode
Banskobystrického lesného riaditeºstva sa za-
chovalo 51 stromov, ão je necel˘ch 10 %. Len
v Star˘ch Horách sa zachoval úpln˘ poãet 10
líp, ktoré boli vysadené pozdæÏ západného a se-
verného kostolného múrika. Príãinou úbytku sú
najmä stavebné úpravy objektov, pri ktor˘ch
rástli tieto stromy a ich okolia, ale aj prirodzen˘
zánik v mnoh˘ch prípadoch ur˘chlen˘ pozasta-
vením starostlivosti, zrejme aj z ideologick˘ch
dôvodov. Ani jeden z uveden˘ch pamätn˘ch
stromov nebol vyhlásen˘ za chránen˘ strom.

Bolo by zaujímavé poznaÈ stav t˘chto his-
toricky zaujímav˘ch v˘sadieb aj z in˘ch re-
giónov Slovenska. O osudoch ìal‰ích príleÏi-
tostn˘ch v˘sadieb sa zmienime v niektorom
z nasledujúcich ãísel tohoto ãasopisu.

Ing. Július BURKOVSK¯
Foto: autor

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

Miléniové stromy pri kostole v âiernom Balogu

V kmeÀovej knihe bol struãn˘ popis s mapkou ich
lokalizácie vysadenia

Titul kmeÀovej knihy pre miléniové stromy

Banská Bystrica
Podzámãok
Badín
Staré Hory
Turecká
Motyãky
Slovenská ªupãa
Medzibrod
Svät˘ Ondrej
Predajná
Osrblie
âierny Balog
Dobroã
Sihla
Pohronská Polhora
Michalová
SPOLU

229
56
12
10

2
4

19
2
3

16
12
16
12
27
57
80

557

3
–
–

10
–
–
2
–
–
1
1
4
4
2

10
14
51

Lokalita Poãet vysade-
n˘ch stromov

Poãet zachova-
n˘ch stromov
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PPPP
redstavte si, ako po ãervenej turistickej
znaãke kráãajú na Muránsky hrad dvaja
muÏi v tmav˘ch pansk˘ch mundúroch so

zlat˘mi gombiãkami a Ïena zahalená dlh˘m plá‰-
Èom. Obãas sa jej ãrievica po‰mykne na kameni.
Trojica bez slova míÀa chatu Zámok, iba ão pri po-
hºade na Àu pokrúti zaãudovane hlavou. Prejde po-
pri pomníku Coburgovcom, kde sa so zjavn˘m zá-
ujmom pristaví. Po chvíli je pri vstupnej bráne.
V‰etci spomalia a opatrne preliezajú zosypané ka-
menie. Vojdúc do hradného areálu v‰ak uÏ vidi-
teºne nechápu – kde sa podeli nádherné barokové
stavby, renesanãn˘ palác, vojenská posádka, hluk
a vrava? Matú‰ Ba‰o, Franti‰ek We‰eléni a Mária
Széãiová hºadia v nemom úÏase na tú spú‰È – stro-
my, kríky, tráva, zvy‰ky múrov a ticho! Zlat˘ vek
MuráÀa je dávno preã!

NemôÏeme im maÈ za zlé, Ïe popri v‰etk˘ch
zmenách, ktoré nastali v priebehu ‰tyristo rokov,
u‰li ich pozornosti napríklad neobyãajne hojne po-
rastené kmene tamoj‰ích líp, jaseÀov, javorov ãi
dubov. UÏ dávno ich obsadili okrem iného aj li‰aj-
níky. LúpeÏn˘ rytier Ba‰o by si pri svojej divej po-
vahe dokázal aj bez motorovej píly poradiÈ s príro-
dou, ktorá tam podºa neho nemá ão hºadaÈ a zá-
moÏn˘ We‰eléni so Ïenou by ho v obnove svojho
sídla hmotne urãite podporili. Veci sa ale majú tak,
Ïe tieto úvahy sú len ilustraãnou fikciou. Tieto mies-
ta vyhºadávajú ‰kolské v˘lety, rodiny s deÈmi, do-
brodruhovia brnkajúci na struny trpezlivosti dobro-
voºn˘m ochrancom prírody, bádatelia, skryté bás-
nické talenty (pozri hradnú knihu náv‰tev) a prírod-
n˘ charakter ruín im zjavne vyhovuje.

Ale vráÈme sa späÈ k li‰ajníkom. UÏ v prvej
polovici 20. storoãia bolo najmä vìaka obdivuhod-
ne aktívnemu moravskému botanikovi Jindfiichovi
Suzovi známe, Ïe geografická poloha, klimatické
pomery a vegetaãn˘ kryt masívu Cigánky vytvorili
podmienky pre existenciu unikátnej ‰kály li‰ajníkov
od meridionálnych cez oceanické alebo horské
druhy. Neboli to v‰ak len spomínané abiotické
ãi biotické faktory prírodnej povahy. Nepochybne
v˘znamnou súãasÈou genézy prostredia bolo dl-
hé, intenzívne osídlenie hradného vrchu. Pô-
sobením v‰etk˘ch t˘chto ãiniteºov sa vyvinulo to,
ão mohli obdivovaÈ ìal‰í lichenológovia pri spo-
radick˘ch náv‰tevách lokality, prípadne stále e‰te
obdivujú pri systematickej‰om prieskume, ktor˘
prebieha od roku 1997 a priná‰a nové, nesporne
zaujímavé fakty.

âo je teda hodné lichenologického obdivu
v areáli Muránskeho hradu? Najv˘znamnej‰ím li-
‰ajníkom, ktor˘ sa tu na‰iel je urãite napúcha-
vec Hildenbrandov (Leptogium hildenbrandii).
V centre európskeho areálu svojho roz‰írenia –

v Stredozemí, rastie ako epifyt topoºov, dubov,
olív, javorov, orechov, ãi uÏ solitérnych, zapoje-
n˘ch do voºnej‰ieho, svetlého porastu alebo v ale-
jách popri cestách. V takomto prípade ho ãasto
sprevádzajú hojne roz‰írené nitrofilné druhy ako
diskovník múrov˘ (Xanthoria parietina), rôzni
zástupcovia rodu fyscia (Physcia). Vzácne sa
vyskytuje v Alpách. Muránska lokalita je jedi-
ná na Slovensku. Predstavuje izolovanú ex-
klávu vysunutú na severnú perifériu stre-
doeurópskeho areálu. Napúchavec Hil-
denbrandov prv˘ krát na breste pri hrade
zbieral v roku 1929 Suza, neskôr v roku
1962 aj Vûzda, rok nato Pi‰út, ktorého
mapovanie epifytick˘ch li‰ajníkov Slo-
venska v rokoch 1975–1981 v˘skyt uÏ
viac nepotvrdilo. Práve preto figuruje v zoz-
name nezvestn˘ch a ohrozen˘ch li‰ajníkov
Slovenska v kategórii nezvestn˘ (Ex). Na veºké
prekvapenie a v‰eobecnú radosÈ ho v roku 1999
na‰iel na jaseni na hrade Palice. Ide o niekoºko
mal˘ch preÏívajúcich stielok.

ëal‰ou pozoruhodnosÈou tohoto historického
miesta sú na súãasnú dobu veºmi dobre zachova-
né, obzvlá‰È citlivé epifytické cyanofilné li‰ajníky,
teda tie, v ktor˘ch je symbiotick˘m partnerom huby
sinica. I keì farba ich stielky je na prv˘ pohºad
v porovnaní s in˘mi li‰ajníkmi neatraktívna (sú to
ãierne, ãiernosivé alebo ãiernozelené organizmy),
pozornosÈ priÈahujú stupÀom ohrozenosti. Sú to kri-
ticky ohrozené druhy. Niekoºkocentimetrovú, lupe-
Àovitú stielku má napúchavec plstnat˘ (Lepto-
gium saturninum), koléma ãernejúca (Collema
nigrescens) e‰te stále schopná vytváraÈ plodnice
– apotéciá, ãi lokálne najhojne‰ia epifytická koléma
‰upinkatá (C. flaccidum). Bohato obrastá bázy
stromov, a to nielen na hrade, ale aj na ìal‰ích
vhodn˘ch lokalitách Národného parku Muránska
planina (C. flaccidum patrí v súãasnosti k t˘m epi-
fytom, ktoré zhor‰ujúce sa podmienky prostredia
vytláãajú z pôvodnej ekologickej niky – z báz stro-
mov, na náhradné stanovi‰tia – bázické, najãastej-
‰ie vápencové machnaté skaly). Drobn˘mi, bez
príruãnej lupy ºahko prehliadnuteºn˘mi, ohrozen˘-
mi cyanofiln˘mi li‰ajníkmi, ktoré na‰li na hrade
útoãisko a pote‰ia kaÏdého lichenológa sú napú-
chavec Leptogium teretiusculum a kolémy C.
fragrans a C. conglomeratum alebo dosiaº od
nás neznáma, mediteránna C. ligerinum.

K druhovej pestrosti prispieva znaãnou mierou
aj prítomnosÈ za vlhka krásne Ïivo zeleného, lupe-
Àovitého jamkatca pºúcneho (Lobaria pulmona-
ria), kriticky ohrozeného zároveÀ i zákonom chrá-
neného taxónu a ìal‰ích nápadn˘ch a ãoraz vzác-
nej‰ích makroli‰ajníkov – sivobielej, elegantnej ja-

seÀovky brvitej
(Anaptychia cilia-
ris), diskoviek
Parmelia capera-
ta, P. acetabulum,
P. glabra, P. tilia-
cea, P. submonta-
na. Nechybajú ani
drobné kôrovité
druhy – Acrocor-
dia gemmata, kto-
rú prezradí sivobie-
la stielka s ãiernymi
peritéciami, Baci-
dia rubella s gra-
nulkovitou sivoze-
lenou stielkou a
pekne kontrastujú-
cimi ãerven˘mi a-
potéciami, pred-
chádzajúcemu dru-
hu podobn˘ B. fra-

xinea, belavá svetlokôrka Ochrolechia palles-
cens, v ‰trbinách kôry rastúci druh Sclerophora 
nievea, pripomínajúci ‰pendlíãky. Napriek tomu sa
v‰ak aj tu, i keì v nepatrnej miere, ale predsa,
usídlili smutní poslovia civilizácie – kôrovitá leka-
nora zelenkastá (Lecanora conizaeoides), ktorej
rajom je kyslá borka a nenápadná buélia bodko-
vaná (Amandinea punctata), s odli‰n˘mi ekologic-
k˘mi nárokmi – typick˘ druh nitrofiln˘ch substrátov. 

Vzácne a kriticky ohrozené druhy li‰ajníkov ne-
rastú len na samotnom hrade. Podobná situácia je
v okolí chaty Zámok, najmä v b˘valom ovocnom
sade na svahu pod Àou. Na jabloniach a hru‰kách
si na‰li svoju niku Ïivotaschopné exempláre uÏ
spomínaného napúchavca plstnatého (Lepto-
gium saturninum) figurujúceho aj v âervenej kni-
he ohrozen˘ch a vzácnych druhov rastlín a Ïivoãí-
chov SR a âR, kolém Collema conglomeratum,
C. occultatum – donedávna e‰te neznámej z úze-
mia Slovenska a nenápadnej krásnice Caloplaca
obscurella. NiÏ‰ie, na jaseÀoch pod sadom sa na-
‰la vzácna diskovka buková Parmelia pastillife-
ra s charakteristick˘mi ãiernymi, gombíkovit˘mi v˘-
rastkami na povrchu sivobielej stielky slúÏiacimi na
vegetatívne rozmnoÏovanie.

Epifytická lichenoflóra muránskeho hradného
vrchu je stále skvostná a jedineãná. Nie je v ºud-
sk˘ch silách násilne predlÏovaÈ jej „zlat˘ vek“.
Predsa je len jedn˘m z momentov sukcesie. Tak,
ako kedysi obmena hradn˘ch pánov, medzi ktor˘-
mi sa vynímala historická trojica spomenutá v úvo-
de. Li‰ajníky sú väã‰inou nenápadné a obchá-
dzajú sa bez pov‰imnutia, no ich prítomnosÈ v prí-
rode nie je samoúãelná. Aj oni majú svoj v˘znam
a nenahraditeºnú funkciu, aj keì sú e‰te stále na-
priek intenzívnemu v˘skumu zahalené tajom-
stvom. Ochrana li‰ajníkov sa dá zabezpeãiÈ len
ochranou ich stanoví‰È, ão v prípade muránskeho
hradného vrchu znamená ochranu star‰ích, prí-
padne konkrétnych stromov porasten˘ch vzácnymi
druhmi. Staãí celkom máliãko, premyslené a pre-
konzultované vyrubovanie, jednoducho citliv˘ prí-
stup k tomu, ão sme zdedili. Je lep‰ie, ako hovorí
Stanislav ·tepka so svojím divadeln˘m tímom,
„…rad‰ej sa ãudovat jako svet menyt. Pri ãudova-
n˘ totyÏ nelítajú trísky a nekapú ryby, rastú stromy
a padá snah – a ‰ecko je na svojom míste a v po-
rádku…“

Anna GUTTOVÁ
Botanick˘ ústav SAV, Bratislava

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Zlatý vZlatý vek lišajníkek lišajníkoov v NPR Cigánkv v NPR Cigánk aa
(NP Muránska planina)

Jamkatec pºúcny (Lobaria pulmonaria) Foto: Jozef Halda

Zrúcaniny muránskeho hradu
Kresba: Vincent Blanár
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aprade patria k pomerne
populárnym rastlinám, kto-
ré sú známe i ‰irokej ve-

rejnosti. Platí to v‰ak v drvivej väã-
‰ine prípadov len pre veºké druhy,
obyãajne s typick˘mi perovito zlo-
Ïen˘mi listami. Snáì k najbeÏnej-
‰ím druhom patrí papraì samãia
(Dryopteris filix-mas), papradka sa-
miãia (Athyrium filix-femina), orliã-
ník obyãajn˘ (Pteridium aquilinum),
sladiã obyãajn˘ (Polypodium vulga-
re) a drobnolisté sleziníky (Asple-
nium spp.). Dá sa povedaÈ, Ïe uÏ od
‰kolsk˘ch lavíc si väã‰ina z nás za-
fixuje v pamäti prototyp „strapatej“
paprade. Preto sa nemoÏno ãudo-
vaÈ tomu, Ïe paprade s inak formo-
van˘mi listami – napríklad celistvo-
okrajov˘mi, ale aj veºmi malé druhy
papradí, unikajú na‰ej pozornosti.
Platí to nielen pre laickú verejnosÈ,
ale aj odborníkov. Medzi paprade,
ktoré patria k najviac prehliada-
n˘m, by bolo moÏné zaradiÈ urãite
aspoÀ tucet druhov. Podºa ná‰ho
názoru stoja za pozornosÈ aspoÀ
tieto: vratiãky, hadivka obyãajná
a jazyk jelení.

Rod vratiãka je v na‰ej flóre za-
stúpen˘ viacer˘mi druhmi s cha-
rakteristick˘m listom rozdelen˘m
na sterilnú a fertilnú ãasÈ. Sterilná
ãasÈ je obyãajne laloãnatá aÏ spe-
rená, veºmi zriedka celistvá, fertil-
ná ãasÈ je spereno ãlenená.
Medzi chránené druhy na‰ej kve-
teny bola zaradená vratiãka ru-
manãekolistá (Botrychium matri-
cariifolium), ktorá podºa stupÀa
ohrozenia patrí medzi kriticky
ohrozené druhy. Tak, ako aj ove-
ºa beÏnej‰ia vratiãka mesiaãiko-
vitá (B. lunaria), rastie zvyãajne
na lúkach a pasienkoch, ale aj
v svetl˘ch lesoch, ba aj na antro-
pogénnych stanovi‰tiach (násypy
ciest a Ïelezníc a pod.). Obidve
vratiãky majú druhov˘ názov od-
voden˘ od tvaru sterilnej ãasti ãe-
pele. Veºmi vzácnym druhom je aj
vratiãka mnohozárezová (Scep-
tridium multifidum), oznaãovaná
aj ako vratiãník mnohozárezov˘.
Tento druh obºubuje kyslé sub-
stráty, takÏe ho môÏeme nájsÈ
okrem lúk a pasienkov aj na vre-
soviskách. V na‰om regióne na
strednom PovaÏí by mali podºa li-
teratúry rásÈ prvé dva druhy.
Chránenú vratiãku rumanãekolis-
tú, ktorá bola v minulosti zistená
v Bielych Karpatoch v oblasti
Veºkej Javoriny a v Bo‰áckej doli-
ne, sme doteraz nezaznamenali.
Lokality s v˘skytom vratiãky me-
siaãikovitej sú tu pomerne poãet-
né, priãom viaceré sú súãasÈou
maloplo‰n˘ch chránen˘ch území.
Platí to pre Biele Karpaty (NPR

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

NNNN EEEE NNNN ÁÁÁÁ PPPP AAAA DDDD NNNN ÉÉÉÉ AAAA PPPP RRRR EEEE HHHH LLLL

Jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium)

1 2 3 4

1 – Botrychium matricariifolium, 2 – Botrychium lunaria, 3 – Ophioglossum vulgatum, 4 – Phyllitis scolo-
pendrium. Podºa Hejného, Slavíka (1988) a Krejãu, ·om‰áka (1978) kreslil J. Májsky.
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Vr‰atské bradlá, PP Kohútová), Malé Kar-
paty (PR âachtick˘ hradn˘ vrch) i StráÏov-
ské vrchy (NPP Lánce, PR Pod Homôlkou).
V PovaÏskom Inovci sme ju zatiaº nezistili. Aj
keì vratiãky môÏu dorásÈ aÏ do v˘‰ky 20 cm,
obyãajne sú men‰ie, takÏe sa úplne strácajú
v hustej‰ích porastoch tráv a bylín. Preto ich
dosÈ ãasto prehliadali a stále prehliadajú i bo-
tanici. Pri ich hºadaní obyãajne nepomôÏe
niã iné, len sa spustiÈ na v‰etky ‰tyri. Tieto
drobné, dekoratívne paprade môÏeme nájsÈ
od mája do augusta.

O mesiac neskôr, v júni, sa na stanovi‰-
tiach so zásaditou pôdnou reakciou na
slatinn˘ch lúkach a pasienkoch, zriedkavej-
‰ie aj na okrajoch lesov a v trstinách obja-
vuje len 5–10 cm vysoká hadivka obyãajná
(Ophioglossum vulgatum). Podobne ako
u vratiãiek, aj tento druh vyháÀa len jeden
delen˘ trofosporofyl. Sterilná ãasÈ (trofofyl)
má charakteristick˘ vajcovit˘ aÏ kopijovit˘
tvar, fertilná ãasÈ (sporofyl), je dlhostopkatá,
oveºa dlh‰ia neÏ trofofyl. Hadivka obyãajná
je taktieÏ zaradená medzi chránené druhy
rastlín, patrí medzi veºmi ohrozené druhy.
Na‰Èastie v Bielych Karpatoch je tento
nenápadn˘ druh pomerne hojn˘, rastie na
viacer˘ch lokalitách, priãom je aj územne
chránen˘ vo viacer˘ch maloplo‰n˘ch chrá-

nen˘ch územiach (PP Kurinov vrch, PP
Raková dolina, PP GrúÀ, PP ·iflovci, PP
Biely vrch…). Je pravdepodobné, Ïe aj
v ìal‰ích regiónoch Slovenska nepôjde
o v˘nimoãne vzácny druh, no práve nená-
padn˘ vzhºad hadivky spôsobuje, Ïe ãasto
unikne pozornosti botanikov.

Na rozdiel od vratiãky a hadivky patrí
jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium) me-
dzi väã‰ie druhy papradí, aj keì len málo-
kedy dorastie do 50 cm, najãastej‰ie je
vysok˘ len 15–30 cm. Napriek tomu, Ïe
jeho koÏovité listy jazykovitého tvaru sa
zdajú byÈ na fotografii dosÈ nápadné, v prí-
rode pôsobí táto papraì nenápadn˘m doj-
mom. Rastie vo vlhk˘ch tienist˘ch listna-
t˘ch lesoch, ãasto na sutinách a skalách,
priãom preferuje karbonátové podloÏie.
Exempláre uchytené v ‰trbinách skaln˘ch
stien upútajú na‰u pozornosÈ, no jedince
rastúce v humuse na zemi sú veºmi nená-
padné, neraz pokryté such˘mi listami. Je
veºmi pozoruhodné, Ïe jazyk jelení je mra-
zuvzdorn˘, takÏe jeho svieÏozelené listy
moÏno nájsÈ aj v zime pod topiacim sa sne-
hom. V minulosti bola táto papraì obãas
zbieraná ako lieãivá rastlina, no dnes
predstavujú pre Àu reálne nebezpeãen-
stvo len nesvedomití skalniãkári. Jazyk

jelení, aj keì podºa stupÀa ohrozenia patrí
„len“ medzi ohrozené taxóny, bol zaraden˘
medzi chránené druhy na‰ej flóry. Jeho
zber je preto samozrejme zakázan˘, bez
rozdielu, ãi rastie v chránenom území ale-
bo mimo neho. Na strednom PovaÏí na-
chádzame tento druh pomerne zriedkavo,
hojnej‰í je len v StráÏovsk˘ch vrchoch, kde
je aj územne chránen˘, napríklad v PR
Îihºavník-Baske, v Bielych Karpatoch je
známa len jedna mikrolokalita v lome na
moravskej strane CHKO – o jej pôvodnosti
sú trochu pochybnosti.

Na základe uveden˘ch poznatkov, aj
keì sa vzÈahujú len na ãasÈ Slovenska,
moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe pri ‰pecializova-
n˘ch botanick˘ch v˘skumoch, resp. mapo-
vaní biotopov a pod., je uveden˘m, ale
aj ìal‰ím nenápadn˘m druhom papradí,
potrebné venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ.
MoÏno sa po urãitom ãase ukáÏe, Ïe tie-
to druhy nie sú v na‰ej prírode aÏ také
vzácne a ohrozené, ako sme si doposiaº
mysleli.

RNDr. Jozef MÁJSKY
Foto: autor

·OP SR,
Správa CHKO Biele Karpaty, Nem‰ová

HHHH LLLL IIII AAAA DDDD AAAA NNNN ÉÉÉÉ     PPPP AAAA PPPP RRRR AAAA DDDD EEEE

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Vratiãka mesiaãikovitá (Botrychium lunaria) Hadivka obyãajná (Ophioglossum vulgatum)

ZLOM  14.2.2002 8:30  Str�nka 9



8

Poloprirodzené lúãne spoloãenstvá závis-
lé na tradiãnom spôsobe obhospodarovania
ãlovekom (kosenie, pastva) patria k najohro-
zenej‰ím biotopom strednej a severnej
Európy a zároveÀ aj k biotopom s najväã‰ou
biodiverzitou. Ohrozuje ich nielen zniÏovanie
stavov pasúceho sa dobytka, ale aj pouÏíva-
nie chemick˘ch hnojív a akumulácia dusíka-
t˘ch látok zo zneãistenej atmosféry v pôde.

Lúãnice (Hygrocybe) sú drobné aÏ stredne
veºké huby, ktoré, ako napovedá uÏ ich ná-
zov, rastú najmä na trávnat˘ch biotopoch, lú-
kach a pasienkoch, ale aj na ra‰eliniskách
a machnat˘ch lesn˘ch ãistinách, piesoãn˘ch
dunách pri mori aj na alpínskych nivách.
Väã‰inou b˘vajú nápadne sfarbené, Ïlté,
ãervené a oranÏové, len niekoºko druhov je
bielych, ãi hned˘ch a ich plodnice vyzerajú
ako vyrezané z vosku. V angliãtine sa aj na-
z˘vajú „waxcaps“, ãiÏe „voskové klobúky“
a patria k najkraj‰ím hubám mierneho pás-
ma. V Európe ich rastie asi 50 druhov, z to-
ho na Slovensku asi 40.

V posledn˘ch rokoch si viacerí európski
mykológovia zaãali uvedomovaÈ v˘znam lúã-
nic ako indikátorov˘ch druhov, svedãiacich
o zachovanosti a vysokej biodiverzite bioto-
pu. Podobne ako mnohé cievnaté rastliny

lúãnych spolo-
ãenstiev sú tieto
huby závislé na
veºmi nízkom ob-
sahu Ïivín, najmä
nitrátov a fosfá-
tov, v pôde. Sú
teda mimoriadne
citlivé na vplyvy
vonkaj‰ích fakto-
rov, ako je naprí-
klad hnojenie, ãi
chemické o‰etre-
nie stanovi‰Èa,
ale aj v‰eobecné
zneãistenie pros-
tredia imisiami,
ãi látkami obsiah-
nut˘mi v spodnej
vode. Na lúke po-
hnojenej umel˘mi
hnojivami sa nie-
ktoré druhy lúã-
nic, napríklad lúã-
nica granátovo-
ãervená (H. puni-
cea) neobjavia
ani po tridsiatich,
ãi dokonca päÈ-
desiatich rokoch.
Odolnej‰ie druhy,
ako je lúãnica ku-
Ïeºovitá (H. coni-
ca) sa dokáÏu
vrátiÈ „uÏ“ po de-
siatich rokoch.
V prípade zániku
pasenia lúky po-
stupne zarastajú
vysok˘mi tráva-

mi, ako je reznaãka laloãnatá (Dactylis glo-
merata) a jej podobné druhy a rovnako aj
vzácne druhy húb vystriedajú beÏné druhy
strmuliek (Clitocybe), zvoncovcov (Panaeo-
lus), hnojníkov (Coprinus) a in˘ch.

V roku 1985 publikoval ‰védsky mykológ
Rald ãlánok, v ktorom ako prv˘ upozornil na
moÏn˘ v˘znam lúãnic z ekologického hºadis-
ka. Navrhol aj stupnicu na hodnotenie lokali-
ty podºa poãtu na nej sa nachádzajúcich dru-
hov lúãnic:

lokalita celonárodného v˘znamu 17–32
(11–20 pri jednej náv‰teve)

lokalita regionálneho v˘znamu 9–16
(6–10 pri jednej náv‰teve)

lokalita lokálneho v˘znamu 4– 8
(3–5 pri jednej náv‰teve)

Jeho my‰lienky sa stali populárnymi naj-
mä v ·kandinávii a Veºkej Británii, kde sa tej-
to problematike zaãalo venovaÈ viacero my-
kológov. Britská mykologická spoloãnosÈ do-
konca v roku 1996 zaãala rozsiahly projekt
mapovania lúãnicov˘ch lúk (waxcap grass-
lands) Veºkej Británie, s úãasÈou desiatok
amatérskych mykológov, ktor˘ sa skonãil
v roku 2000 a jeho v˘sledky sa v súãasnosti
vyhodnocujú. Niektorí mykológovia roz‰írili
zoznam sledovan˘ch druhov aj o ìal‰ie huby
rastúce na lúkach, najmä z ãeºadí Geoglo-
saaceae a Clavariaceae a z rodu hodvábni-
ca (Entoloma), ako aj o niektoré gasteromy-
céty. ëal‰í autori vypracovali zloÏité systémy
bodovania lokality podºa poãtu rôznych dru-
hov húb nachádzajúcich sa na ãerven˘ch
zoznamoch tej ktorej krajiny.

Slovensko sa môÏe pochváliÈ vysokou dru-
hovou pestrosÈou rodu Hygrocybe a mnoÏ-
stvom vhodn˘ch biotopov pre ich v˘skyt.

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Clavaria

LL ÚÚ ČČ N I C ON I C O V É   L Ú K YV É   L Ú K Y

–  n o–  n o v ý  e kv ý  e k o l o g i co l o g i c k ý  tk ý  t e r m í ne r m í n
Lúãnica granátovoãervená (Hygrocybe punicea)
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Rastú u nás aj také vzácne druhy ako je lúã-
nica ruÏovoãervená (Hygrocybe calyptrifor-
mis) a Hygrocybe spadicea, ktoré sú na ãer-
ven˘ch zoznamoch v‰etk˘ch európskych
krajín, v ktor˘ch sa e‰te vyskytujú. Aj keì sa
cielen˘ v˘skum u nás zatiaº nerobil, sú zná-
me lokality s doloÏen˘m v˘skytom 20 a viac
druhov lúãnic. Slovensko patrí medzi krajiny
s najvy‰‰ou biodiverzitou v Európe a zatiaº
drÏí popredné miesto aj pokiaº ide o druhové
bohatstvo húb. V súvislosti s rozsiahlym pro-
jektom mapovania lúãnych spoloãenstiev,
ktor˘ práve uskutoãÀuje Centrum pre apliko-
vanú ekológiu Daphne, je práve teraz naj-
vhodnej‰í ãas na vytypovanie vhodn˘ch, dru-
hovo bohat˘ch lokalít a na zapoãatie ich ma-

povanie aj z mykologického hºadiska. Na zá-
klade v˘sledkov takéhoto v˘skumu by bolo
moÏné navrhnúÈ systém hodnotenia „dob-
r˘ch“ lokalít pre územie Slovenska, ktor˘ by
zohºadÀoval na‰e ‰pecifiká. V˘sledky budú
iste veºmi zaujímavé.

KeìÏe lúãnice sú huby, ich mapovanie
znamená viacero problémov. Predov‰etk˘m,
na rozdiel od vy‰‰ích rastlín, ich prítomnosÈ
na lokalite moÏno zistiÈ len podºa v˘skytu
plodníc, ktoré sa objavujú len nakrátko,
v rôznych ãasov˘ch obdobiach a v niekto-
r˘ch rokoch sa nemusia objaviÈ vôbec.
Lokalitu teda treba nav‰tevovaÈ pravidelne,
pokiaº moÏno viac rokov po sebe, ak chceme
získaÈ seriózny obraz o jej mykoflóre. ëal‰ím

nezanedbateºn˘m problémom je spoºahlivé
urãovanie jednotliv˘ch druhov, ktor˘ch eko-
logická nároãnosÈ b˘va ãasto veºmi rozdiel-
na, aj keì sú si inak veºmi podobné.

V˘sledky v˘skumov uskutoãÀovan˘ch
v posledn˘ch rokoch v severnej Európe v‰ak
dokazujú nepopierateºnú dôleÏitosÈ húb pre
fungovanie a zachovanie biodiverzity lúã-
nych spoloãenstiev a mykocenológia (veda o
spoloãenstvách húb) by sa, aj napriek v‰et-
k˘m problémom, v budúcnosti mala staÈ ne-
oddeliteºnou súãasÈou botanického v˘skumu.
(A neplatí to len o lúkach).

RNDr. Ivona KAUTMANOVÁ
Slovenské národné múzeum, Bratislava

Travinná vegetácia patrí na Slovensku k dru-
hovo najbohat‰ím ekosystémom veºmi v˘-
znamn˘m z hºadiska ochrany prírody. V travin-
n˘ch spoloãenstvách môÏeme nájsÈ viac ako tri
‰tvrtiny endemick˘ch druhov rastúcich na
Slovensku. Zatiaº ão mapovanie lesn˘ch eko-
systémov vo veºmi podrobn˘ch mierkach má
na Slovensku uÏ dlhoroãnú tradíciu a Slo-
vensko je celoplo‰né pokryté mapami v mierke
1 : 10 000, mapovaniu nelesn˘ch ekosystémov
sa v minulosti zìaleka nevenovala aÏ taká po-
zornosÈ. Inventarizácia trval˘ch trávnych pora-
stov, ktorá sa uskutoãnila v ‰esÈdesiatych ro-
koch sledovala najmä produkãné hºadiská.

Intenzifikácia poºnohospodárstva pred ro-
kom 1989 a následne v˘razn˘ pokles poºno-
hospodárskej v˘roby po zmenách v roku 1989
spôsobili, Ïe mnohé hodnotné lokality travinnej
vegetácie nám doslova miznú pred oãami.
Viaceré typy travinnej vegetácie patria medzi
veºmi ohrozené biotopy.

V roku 1999 zaãal DAPHNE – In‰titút apliko-
vanej ekológie s podporou grantu od holand-
skej vlády realizovaÈ mapovanie travinnej ve-
getácie s prirodzen˘m druhov˘m zloÏením na
celom území Slovenska v mierke 1 : 25 000.
Jeho v˘sledky by nám mali odpovedaÈ na aktu-
álne otázky, s ktor˘mi v súãasnosti zápasí
ochrana prírody: Ktoré typy lúk sú na Slo-
vensku najohrozenej‰ie? Kde sa na Slovensku
nachádzajú najhodnotnej‰ie a najzachovalej‰ie
lokality s v˘skytom travinnej vegetácie? Aká je
rozloha travinn˘ch ekosystémov s prirodzen˘m
druhov˘m zloÏením na Slovensku? Aká je plo-
cha a roz‰írenie typov travinnej vegetácie v˘-
znamn˘ch z celoeurópskeho hºadiska?

Základom inventarizácie je mapovanie poly-
gónov, ku ktor˘m sa viaÏu ìal‰ie informácie
najmä súpis rastlinn˘ch druhov na ploche. Pri
hºadaní vhodn˘ch lokalít mapovateºom v˘-
znamne pomáha ‰rafovanie vytlaãené do máp.
To je v˘sledkom anal˘zy satelitn˘ch snímok.
Veºmi dôleÏit˘ je fakt, Ïe mapovatelia musia
preveriÈ celú plochu takéhoto ‰rafovania na vy-
bratom mapovom liste, vìaka ãomu sa mapo-
vaním postupne systematicky pokr˘va celé
územie Slovenska. 

Od zaãiatku projektu sa do mapovania veºmi
aktívne zapojili botanici z najrôznej‰ích in‰titú-
cií z celého Slovenska. Zvlá‰È v˘znamná je

úzka spolupráca so ·tátnou ochranou prí-
rody SR. Jej botanici prispievajú k úspe‰nému
priebehu terénneho mapovania. V DAPHNE
sa v˘sledky spracúvajú do geografického in-
formaãného systému (GIS) a kaÏdoroãne sa
poskytujú ‰tátnej ochrane prírody. Najmä
vìaka veºkému entuziazmu spolupracovníkov-
-mapovateºov sa stal geografick˘ informaã-
n˘ systém uÏ po prvom roku mapovania
najväã‰ím informaãn˘m systémom o neles-
n˘ch biotopoch na Slovensku, priãom mnoÏ-
stvo dát spracovan˘ch v systéme neustále
veºmi r˘chlo rastie.

K 22. augustu 2001 obsahoval údaje o 4956
polygónoch travinnej vegetácie, ku ktor˘m sa
viaÏe 276 095 záznamov o v˘skyte druhov vy‰-
‰ích rastlín. Doteraz sa preverilo uÏ viac ako
200 000 ha plôch s predpokladan˘m v˘sky-
tom travinnej vegetácie, ão je necelá ‰tvrtina
predpokladanej plochy na Slovensku Z toho
75 710 ha predstavujú porasty s prirodzen˘m
druhov˘m zloÏením. Na základe doteraz získa-
n˘ch údajov môÏeme odhadovaÈ, Ïe na Slo-
vensku je pribliÏne 300 000 ha travinnej vege-
tácie s prirodzen˘m druhov˘m zloÏením.

V najbliÏ‰ích rokoch budú v˘sledky mapova-
nia v˘znamn˘m podkladom pre v˘ber území,
ktoré Slovensko navrhne do sústavy chráne-
n˘ch území NATURA 2000. Mali by sa tieÏ staÈ
jedn˘m z podkladov na prípravu agro-environ-
mentálneho programu, v ktorého rámci by sa
mali vyãleniÈ fi-
nanãné zdroje na
ochranu neles-
n˘ch ekosysté-
mov. Popri tom
v‰ak v˘sledky ma-
povania uÏ teraz
môÏu slúÏiÈ ako
podklad pre kaÏ-
dodennú prácu
‰tátnej ochrany
prírody, aj keì
v praxi tomu ãasto
bráni nedostatoã-
né vybavenie pra-
covísk ochrany
prírody potreb-
n˘m GIS-softwa-
rom. Podrobné

anal˘zy rozsiahleho súboru dát môÏu v naj-
bliÏ‰ích rokoch priniesÈ aj viaceré in‰piratívne
vedecké zistenia, ktoré roz‰íria poznatky o tra-
vinnej vegetácii Slovenska. Do budúcnosti je to
tieÏ v˘born˘ zdroj pre najrôznej‰ie porovnania
a anal˘zy.

Podobné mapovacie projekty zamerané na
travinnú vegetáciu sa v súãasnosti realizujú aj
v niektor˘ch ìal‰ích krajinách strednej a v˘-
chodnej Európy (napr. Slovinsko, Rumunsko,
Estónsko). Je veºmi pote‰iteºné, Ïe Slovensko
za nimi zìaleka nezaostáva, skôr naopak,
patrí medzí najúspe‰nej‰ie krajiny.

V tejto sezóne postupne konãí prvá fáza ma-
povania financovaná zo zdrojov holandskej vlá-
dy, ale projekt ìalej pokraãuje s vyuÏitím zdro-
jov z celosvetového programu GEF (Global
Environmental Facility). Je trochu na ‰kodu, Ïe
takáto inventarizácia, ktorá v˘znamne pomáha
napæÀaÈ poÏiadavky kladené na na‰u ochranu
prírody v súvislosti so vstupom Slovenska do
Európskej únie, nezískala zatiaº Ïiadnu finan-
ãnú podporu aj z domácich zdrojov. Aj napriek
tomu v‰ak mapovanie stále veºmi úspe‰ne na-
preduje a veríme, Ïe v priebehu niekoºk˘ch
zdrojov sa splní to, ão sa na zaãiatku zdalo
byÈ nedosiahnuteºn˘m snom, maÈ k dispozícii
aktuálne podrobné údaje o stave a roz‰írení
travinnej vegetácie na Slovensku.

Autor: Mgr. Dobromil GALVÁNEK

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Pokrytie územia Slovenska mapovaním travinnej vegetácie – stav k 22. augus-
tu 2001 (ãervené ‰tvorce sú kompletne zmapované, oranÏové sú ãiastoãne zma-
pované)
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Opakované vykrádanie hniezdiska orla skalné-
ho v oblasti Lipt. Revúc nedoprialo stráÏcovi
CHKO Veºká Fatra Metodovi Macekovi kºudu.
Z tohto dôvodu sa rozhodol v sezóne 2001 nepre-
trÏite stráÏiÈ stromové hniezdo revúckeho páru.
StráÏenie bolo podporené úãelovou dotáciou
MÎP SR, ktoré poskytlo na desaÈ vybran˘ch
hniezdnych lokalít Slovenska finanãnú podporu
vo v˘‰ke 300 000,– Sk. Koncom apríla sme spolu
s kolegom Petrom Vrlíkom, stráÏcom S-NAPANT,
Metodom Macekom a dobrovoºn˘m ãlenom stráÏe
prírody a spolupracovníkom pri ochrane drav˘ch
vtákov Michalom Kala‰om vybudovali v bezpeãnej
vzdialenosti od hniezdneho stromu, aby samica
nebola vyru‰ovaná, stráÏne stanovisko. V ten ist˘
deÀ Michal Kala‰ nastúpil na svoju stráÏnu sluÏ-
bu. Musel zachovávaÈ ticho, existovaÈ bez ohÀa
a pre vodu schádzal do najbliÏ‰ej dolinky vzdia-
lenej cca 30 min. chôdze. Bol vybaven˘ vysielaã-
kou, mobiln˘m telefónom a súkromnou krátkou
guºovou zbraÀou.

Po piatich dÀoch sústavného stráÏenia v piatok
4. mája 2001 poãul stráÏca Michal Kala‰ v oblasti
hniezdneho stromu podozrivé zvuky. Mal dojem,
Ïe poãuje cinknutie kovového predmetu. Zbystril
pozornosÈ a zbadal ako sa na hniezdny strom ‰pl-
há neznáma postava. To cinknutie bolo vyvolané
údermi kovov˘ch stupaãiek pri lezení na hniezdny
strom. OkamÏite si zapol mobiln˘ telefón a zavolal
pomoc.

Ked mi Michal oznámil, Ïe na hniezdny strom sa
‰plhá neznáma osoba s úmyslom vykradnúÈ mlá-

ìa ihneì som vyrazil
na uvedené miesto a
hneì som kontaktoval
pracovníkov krmimi-
nálnej polície z Lipt.
Mikulá‰a, s ktor˘mi
sme mali uzavretú do-
hodu o spolupráci pri
zabezpeãovaní ochra-
ny hniezd drav˘ch vtá-
kov v Liptove. Operaã-
n˘ dôstojník polície ma
spojil s motorizovanou
hliadkou, ktorá ma ãa-
kala pod dedinou Lipt.
Revúce. Z auta som
kontaktoval kolegu
RNDr. Zuskina, ktorého
bydlisko sa nachádzalo
najbliÏ‰ie k hniezdnej
lokalite.

Michal Kala‰ ma vy-
sielaãkou priebeÏne in-
formoval, ão sa deje na
hniezdnej lokalite.
Oznámil mi, Ïe osoba
pravdepodobne vybra-
la hniezdo, r˘chlo zliez-
la zo stromu a schádza
do dolinky smerom
k obci. Michala som po-
Ïiadal, aby osobu v do-
statoãnej vzdialenosti
sledoval a informoval 

ma o jej pohybe.
StráÏca mi podozrivú
osobu podrobne popí-
sal a oznámil mi, Ïe po-
dozriv˘ kráãa dolino-
vou cestou k obci Lipt.
Revúce. PribliÏne 300 m
nad obcou sme voãi
podozrivej osobe vyko-
nali zásah. V plátennej
ta‰ke niesol asi 5 dÀo-
vé mláìa orla skalné-
ho. V batohu na chrbte
niesol lesnícke stupaã-
ky, opasok s úväzom,
ìalekohºad a ‰peciál-
nu prenosku slúÏiacu
na transport dvoch va-
jec orla. Po odobratí
pasu políciou sme zis-
tili, Ïe ide o známeho
ãeského 51-roãného
sokoliara Jozefa Kubca. Hneì po vykonaní zásahu
sa priznal a povedal, Ïe zobral väã‰ie mláìa orla
skalného z hniezda a men‰ie nechal na hniezdnej
lokalite.

Podozriv˘ bol prevezen˘ na obvodné oddelenie
polície v Lipt. Osade, kde sa zaãalo vy‰etrovanie
trestného ãinu na úseku Ïivotného prostredia.

Vzhºadom na závaÏnosÈ spáchaného trestného
ãinu a osobné intervencie zúãastnen˘ch pracovní-
kov ·tátnej ochrany prírody, hlavnej in‰pektorky
ochrany prírody Slovenskej in‰pekcie Ïivotného

prostredia a MÎP SR bola na podozrivého Jozefa
Kubca uvalená vy‰etrovacia väzba.

Po ‰tyroch mesiacoch vy‰etrovania a získava-
nia dôkazov sa s obÏalovan˘m dÀa 27. 8. 2001 ko-
nal súdny proces, ktorého v˘sledkom bolo odsú-
denie b˘valého ãeského sokoliara na dvanásÈ me-
siacov nepodmieneãne v prvej nápravno v˘chov-
nej skupine s dodatoãn˘m vyhostením zo Sloven-
skej republiky.

Tento prípad, ktor˘ sa skonãil nepodmieneãn˘m
trestom pre páchateºa trestného ãinu na úseku
druhovej ochrany, je prv˘m úspe‰n˘m v histórii
slovenskej ochrany prírody. Nebolo to v‰ak prvé
zadrÏanie páchateºov pri vykrádaní hniezd dravcov
na Slovensku. V roku 1997 sme v Choãsk˘ch vr-
choch chytili troch ãesk˘ch sokoliarov s vykradnu-
t˘mi dvomi vajíãkami orla skalného. Páchatelia sa
k ãinu priznali, boli vyhostení, súdení v âeskej re-
publike. Dostali v‰ak smie‰ne podmieneãné tresty.
V roku 2000 sa s vykrádaním hniezd dravcov na
Slovensku akoby roztrhlo vrece.

Pravdepodobne posmelení beztrestnosÈou, pá-
chatelia priam rabovali hniezdne lokality. I v tomto
roku boli pri pokuse o vykradnutie hniezda orlov
v Západn˘ch Tatrách a v Malej Fatre prichytení
dvaja ãeskí obãania a jeden Ukrajinec.

Boli vybavení lezeck˘m v˘strojom a svietidla-
mi-ãelovkami na noãné zlaÀovanie. V ich batoÏine
sa na‰la mapa, v ktorej boli hniezde lokality orla
skalného na severnom Slovensku oznaãené kríÏi-
kom. DeÀ pred t˘m boli chytení na inej lokalite or-
la skalného. Poãas v˘sluchu na polícii sa priznali
k náv‰teve e‰te jednej hniezdnej lokality. KeìÏe
zhodou okolností nav‰tívené lokality boli v tej do-

be bez hniezdenia, nemali ão vykradnúÈ a úmysel
sa im bez priznania nedal dokázaÈ.

Na záver by som chcel oceniÈ vysokú profesio-
nalitu a súãinnosÈ v‰etk˘ch orgánov a zúãastne-
n˘ch, ktoré k tomuto úspe‰nému záveru dopo-
mohli a taktieÏ ìakujem v‰etk˘m kolegom, ktorí
s nami spolupracovali.

Ing. Pavol MAJKO
Foto: autor

S-TANAPu, L. Mikulá‰

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

PRICHYTENIE âESKÉHO SOKOLIARA

NA LIPTOVE

NA LIPTOVE

Akt zatknutia J. Kubca
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Ochrana hniezdísk vzácnych druhov drav˘ch
vtákov je dlhoroãn˘m problémom pracovníkov
‰tátnej ochrany prírody na Slovensku. Svedãia
o tom kaÏdoroãné a nie ojedinelé prípady vykrad-
nut˘ch hniezd sokolov a orlov a ão je pote‰iteºné,
v posledn˘ch rokoch aj úspe‰né zásahy ochraná-
rov proti tzv. „vykrádaãom hniezd“.

Aj na území CHKO Ponitrie hniezdia vzácne
dravce – orly kráºovské, sokoly rárohy a sokoly
sÈahovavé, ktor˘ch monitoringu a ochrane sa ve-
nuje kaÏdoroãne pozornosÈ a treba pripomenúÈ,
Ïe za úãinnej pomoci dobrovoºn˘ch ochranárov
prírody, organizovan˘ch v ZO SZOPK Partizán-
ske. Aj v území CHKO Ponitrie sme zistili opako-
vané prípady vykradnutia hniezd v‰etk˘ch troch
uveden˘ch druhov, preto sme zaãali s fyzick˘m
stráÏením vytypovan˘ch hniezd. Úspech sa do-
stavil, ale organizovanie takéhoto stráÏenia bolo
dosÈ nároãné a znaãn˘ poãet osôb (dobrovoºn˘ch

stráÏcov), ktorí sa poãas hniezdenia striedali pri
hniezdach, nepôsobil dobre na okolie (lesn˘ per-
sonál, poºovníci, miestni obyvatelia) a dá sa po-
vedaÈ, Ïe v mnohom sa míÀal s ochranárskou
etikou a úãinkom. Jednoznaãne v‰ak treba vyslo-
viÈ úprimnú vìaku v‰etk˘m, ktorí mali snahu pri-
spieÈ k ochrane hniezd vzácnych dravcov, zväã‰a
na vlastné náklady.

V roku 1999 nám ponúkli spoluprácu pri strá-
Ïení hniezda orla kráºovského, ktoré bolo nie-
koºkokrát vykradnuté, moravskí ornitológovia
Bedfiich Landsfeld a Jifií Pavelka s ìaº‰ími svo-
jimi spolupracovníkmi, pomocou priemyselnej
televízie.

StráÏenie pomocou videokamery sa osvedãi-
lo a v roku 2000 prostredníctvom grantu cez

ZO SZOPK Tríbeã pri Správe CHKO Ponitrie
bola zakúpená prvá videokamera s príslu‰en-
stvom, ktorá bola pouÏitá pri stráÏení hniezda so-
kola sÈahovavého.

V roku 2001 boli na území Správy CHKO
Ponitrie videokamerami teda stráÏené uÏ 2 hniez-
da – okrem sokola sÈahovavého aj orol kráºovsk˘.
StráÏenie je zabezpeãené videokamerou na ska-
le alebo strome v blízkosti hniezda. Spoloãne
s obrazom bol sníman˘ aj zvuk. Obsluha v ma-
ringotke (resp. chate, horárni a pod.) v dostatoã-
nej vzdialenosti od hniezda na televíznej obra-
zovke sledovala v‰etko dianie na hniezde.
Kamera sa po zotmení automaticky vypína a pri
brieÏdení zapína, priãom zvuk je sníman˘ po
celú noc. Pochopiteºne, cel˘ princíp zabezpeãe-
nia ochrany hniezda tu nemôÏeme opísaÈ z po-
chopiteºn˘ch dôvodov, ale pracoviskám ·tátnej
ochrany prírody, ktoré by mali záujem stráÏiÈ
hniezda pomocou priemyselnej televízie, veºmi
radi poskytneme v‰etky informácie. V˘hodou
stráÏenia hniezd pomocou videokamery je, Ïe
nie je nutné byÈ v tesnej blízkosti hniezda, pre
obsluhu staãí men‰í poãet osôb, nie je problém
s nepriazniv˘m poãasím, je väã‰ia ‰anca pristih-
núÈ páchateºa pri ãine. Súãasne je moÏné zazna-
menávaÈ etologické prejavy vtákov na hniezde
a v neposlednej miere i prípadného vykrádaãa,
ão môÏe byÈ pouÏité ako dôkazov˘ materiál.
Samozrejmou v˘bavou obsluhy je mobiln˘ tele-
fón alebo vysielaãka.

Jednoduchá ãierno-biela kamera s príslu‰en-

stvom nie je finanãne aÏ tak „nároãná“, celkové
náklady neprevy‰ujú 30 000,– Sk.

V roku 2001 na území Správy CHKO Ponitrie
z hniezd stráÏen˘ch kamerami úspe‰ne vyleteli
2 mláìatá sokola sÈahovavého a 3 mláìatá orla
kráºovského. Aj na tomto mieste by sme chceli
poìakovaÈ v‰etk˘m spolupracovníkom, ktorí sa
podieºali na zabezpeãení ochrany hniezd pomo-
cou priemyselnej televízie a priãinili sa tak o sku-
toãnosÈ, Ïe nad Slovensko vyletelo ìal‰ích 5 mlá-
ìat vzácnych dravcov.

RNDr. Stanislav HARVANâÍK
RNDr. Michal AMBROS
Správa CHKO Ponitrie

Foto: S Harvanãík

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY
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Hniezdo sokola sÈahovavého na území S-CHKO Ponitrie stráÏené pomocou
videokamery

Videokamera pri hniezde sokola sÈahovavého

Hniezdo orla kráºovského. Veºké druhy orlov sú ãasto vykrádané z hniezd za
úãelom „ãierneho trhu“
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Sú ºudia, ktorí pri nasadaní do auta poci-
Èujú drobné zaváhanie. Patrím medzi nich aj
ja, lebo mám s autami uÏ aj menej príjemné
skúsenosti. âasto, keì niekoho idem zobraÈ
autom, poãujem „choì, prosím Èa, opatrne“.
Nie je to preto, Ïe by som jazdil r˘chlo, ãi
neopatrne, ale preto, lebo si veºa ºudí uve-
domuje riziko jazdy autom. NehodovosÈ na
na‰ich cestách je alarmujúca. Okolo ciest je
stále viac venãekov, kríÏikov, svieãok ãi na-
trhan˘ch kvetín, ale stále je viac aj t˘ch, ão
sa ponáhºajú. Ak sa stane váÏna dopravná
nehoda a ºudia konãia s trval˘mi následka-
mi na zdraví, alebo aj smrÈou, je to obrovská
tragédia pre celé rodiny, ich známych a ko-
legov v práci. KaÏd˘ pritom pocíti nepríjem-
né zamrazenie, ktoré varuje, ako r˘chlo
môÏe ãlovek odísÈ a akí sme zraniteºní.

Okrem t˘chto veºk˘ch tragédií existujú aj
tie malé, ktoré veºakrát zostanú od nás ºudí
nepov‰imnuté, hoci nie sú o niã men‰ie.
Dopravné nehody, pri ktor˘ch pod kolesami
áut konãia svoju Ïivotnú púÈ väã‰ie ãi men-
‰ie Ïivoãíchy, dopravn˘mi nehodami moÏno
ani nenaz˘vame, ale predsa nimi sú. Sú to
tragédie zvierat, na‰ich súputníkov dejinami
Ïivota a evolúcie na zemi. Tí, ão doma cho-
vajú nejaké zvieratko, nemyslím t˘m hospo-
dárske zvieratá, ktor˘ch osobnosÈ zaniká
v anonymite mnoÏstva, ale zvieratká, ktoré
poznáme od narodenia, ktoré vychováva-
me, obdivujeme ich ãistotu charakteru a ra-
dosÈ zo Ïivota. A nemusia to byÈ iba psy
a maãky, ale aj kraviãka, koziãka ãi iné, kto-
ré sa na dedinách môÏu staÈ kamarátmi.
ZáleÏí len od ºudí, ako k nim pristupujú. Ja
sám mám doma psíka a viem, ako ÈaÏko

preÏíva zl˘ sen, keì ho trasie a vystra‰ene
pri tom kÀuãí, viem ako ÈaÏko preÏíva môj
odchod z domu, keì on musí zostaÈ, ale
viem aj to, ako sa dokáÏe úprimne te‰iÈ
z môjho príchodu a ak˘ vie byÈ vìaãn˘ za
pohladkanie, ãi plnú misku. Za tie dlhé roky,
ão sme kamarátmi, poznám v‰etky jeho vr-
tochy. Viem, Ïe keì pred ním neschovám
vreckovku s najväã‰ou pravdepodobnosÈou
skonãí ako jeho trofej. A keì dopijem mine-
rálku, musím prázdnu umelohmotnú fºa‰u
uzavrieÈ a nechaÈ mu ju ako hraãku. Viem,
ako rôzne sa chová k in˘m psíkom, in˘m
zvieratám a samozrejme aj k ºuìom. To
v‰etko vystihuje jeho osobnosÈ, povahu
a charakter. Je to presne to, ãím sa odli‰u-
jeme aj my ºudia.

·tatistiky dokaliãen˘ch, zmrzaãen˘ch ãi
zabit˘ch zvierat pri cestách, Ïelezniãn˘ch
tratiach a elektrick˘ch vedeniach neexistujú,
alebo sú len minimálne, pretoÏe sa t˘kajú
hlavne chránen˘ch a ohrozen˘ch druhov
prevaÏne vo veºkoplo‰n˘ch chránen˘ch
územiach, ako sú národné parky a chráne-
né krajinné oblasti. Pritom zvieracie tragé-
die osobne nepovaÏujem za men‰ie neÏ sú
tragédie ºudí a dokonca som presvedãen˘,
Ïe ich je viac neÏ tragédií ºudí. Pri dopravnej
nehode má kaÏd˘ úãastník povinnosÈ po-
skytnúÈ prvú pomoc zranen˘m osobám.
A keì je zranené zviera? PovinnosÈ neexis-
tuje. Teda zostáva len na jednotlivcoch, ãi
sú ochotní zloÏiÈ nohu z plynu, zastaviÈ
a nájsÈ zrazené zviera. âi sa mu dá pomôcÈ,
alebo nie, by mal rozhodnúÈ aÏ veterinár. Ak
nie je ‰anca zvieratku pomôcÈ, malo by maÈ
právo aspoÀ na r˘chle a bezbolestné utrate-

nie. Koºkí sú v‰ak ochotní pokúsiÈ sa vyde-
seného a krvácajúceho tvora, zúfalo bojujú-
ceho o Ïivot, upokojiÈ a zobraÈ ho do svojho
drahého auta, alebo aspoÀ telefonicky upo-
vedomiÈ ochranárov ãi veterinára? Väã‰ina
t˘chto tragédií zostane bez pov‰imnutia.
Musíme naháÀaÈ termíny, spæÀaÈ pridelené
ãi vlastné úlohy a poriadne sa obracaÈ, lebo
ãasu je málo a na hlúposti ho nemáme
vôbec. Preto väã‰ina zranen˘ch zvierat hy-
nie bez pomoci niekde v tráve, ãi kríkoch pri
ceste. Osamote a bez nádeje.

Zranenia a usmrtenia zvierat na cestn˘ch
komunikáciách sú len ãasÈou z nesmierne-
ho mnoÏstva zbytoãn˘ch a neprirodzen˘ch
smrtí spôsoben˘ch líniov˘mi stavbami rôz-
nych druhov. Elektrické vedenia bez priamej
úãasti ãloveka zabíjajú mnoÏstvá prevaÏne
mlad˘ch vtákov, ãím u niektor˘ch ohroze-
n˘ch a kriticky ohrozen˘ch druhov takmer
znemoÏÀujú reprodukciu. K zraneniu do-
chádza buì priamym nárazom do slabo vi-
diteºného vedenia, alebo elektrick˘m v˘bo-
jom na men‰ích vedeniach, ktoré sú známe
ako stæpy smrti. Aj Ïelezniãné trate, ktoré sú

menej nebezpeãné ako cesty, majú na sve-
domí usmrtenia väã‰ích ãi men‰ích zvierat,
hlavne ‰eliem a párnokopytníkov. A nako-
niec aj vodné cesty, priehrady ãi malé vod-
né elektrárne vytvárajú bariéry, ktoré môÏu
zapríãiniÈ vymiznutie niektor˘ch vodn˘ch
Ïivoãíchov.

T˘ch pár zvierat, ão malo ‰Èastie v ne-
‰Èastí a pri svojich najÈaÏ‰ích Ïivotn˘ch chví-
ºach narazili na ºudí ochotn˘ch pomôcÈ, je
málo. Ochotní ºudia obdaren˘ empatiou, ãi
uÏ jednotlivci, alebo viac ãi menej organizo-
vané skupiny dobrovoºníkov ochranárov,
neváhajú zvieratám pomôcÈ a naãrieÈ pri
tom do vlastnej peÀaÏenky. Z osobnej skú-
senosti viem, Ïe takíto ºudia, ktorí nikdy ne-
pracovali ako profesionáli v odborn˘ch or-
ganizáciách ochrany prírody, existujú.
Pritom vznikajú veºmi pevné a úprimné pria-
teºstvá medzi ºuìmi navzájom, a aj medzi
ºuìmi a zvieratami. Kto raz pocíti, Ïe daÈ je
viac, ako vziaÈ, nikdy na to nezabudne.

PomôcÈ zvieratku je záväzok. TotiÏ, ak
nemôÏeme poranené zviera vypustiÈ po
o‰etrení na slobodu, je potrebné sa o neho
postaraÈ. Ak ide o voºne Ïijúci druh, poslúÏia
rehabilitaãné stanice ‰tátnej ochrany príro-
dy. Ale ak ide o domáce zviera, máme
problém. Nie kaÏd˘ si môÏe dovoliÈ nechaÈ
u seba psíka alebo maãku. Preto vyz˘vam
v‰etk˘ch, ktorí majú vôºu a moÏnosti prich˘-
liÈ poranené zvieratá, aby sa kontaktovali na
adrese: toman@sopsr.sk.

Ing. Pavol TOMAN
Správa NP Malá Fatra, Varín

Foto: autor
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Mlad˘ jedinec lí‰ky obyãajnej usmrten˘ na ‰tátnej ceste Párnica – Zázrivá v Národnom parku Malá Fatra
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Volavka popolavá (Ardea cinerea)
patrí medzi chránené Ïivoãíchy,
v âervenej knihe je zaradená do sku-
piny V. – ohrozené druhy. âo sa t˘ka
charakteru v˘skytu na Sloven-
sku, patrí medzi takpovediac
„problémové“ druhy. Známych
je viacero trval˘ch hniezdnych
lokalít prakticky po celom úze-
mí – v níÏinách ale aj v podhor-
sk˘ch oblastiach. Ojedinele za-
hniezdia jednotlivé páry alebo
men‰ie kolónie na rôznych lo-
kalitách. Prakticky po cel˘ rok
sa zdrÏujú volavky po celom
území Slovenska v okolí vod-
n˘ch nádrÏí, rybníkov, potokov
a riek i na poliach vzdialen˘ch
od vody. Tieto exempláre pova-
Ïujú ornitológovia väã‰inou za
nehniezdiace jedince, priãom
nie vÏdy sa jedná o nedospelé
vtáky.

Pravidelne pozorujeme „ne-
hniezdiace“ volavky na mno-
h˘ch lokalitách aj na území
Správy CHKO Ponitrie. AÏ toh-
to roku sa nám v‰ak podarilo
nájsÈ hniezda dvoch párov
v pohorí Tríbeã pri obci Bro-
dzany (okres Partizánske).
Hniezda boli umiestnené na
boroviciach (Pinus nigra), na

okraji obce hneì za obytn˘mi domami.
V blízkosti sa nenachádza Ïiadna vod-
ná nádrÏ, takÏe v tomto prostredí by
sotva niekto hniezdenie volaviek pred-

pokladal. Ako sme pozorovali,
volavky získavali potravu na
poliach, vodn˘ch tokoch (rieka
Nitra a jej prítoky), m⁄tvych ra-
menách Nitry a ‰trkovisku v Îa-
bokrekoch nad Nitrou, vzdiale-
nom cca 3 km. Podºa miest-
nych poºovníkov tu 2–3 páry
volaviek hniezdia najmenej
8 rokov. Hniezda boli umiestne-
né celkom vo vrcholcoch stro-
mov a pre mal˘ rozmer ich bo-
lo problematické objaviÈ (bez-
úspe‰ne sme ich hºadali uÏ
v r. 1999).

DÀa 22. 5. 2001 sme zistili
v hniezdach po 4 a 5 mláìat,
ktoré boli okrúÏkované. T˘mto
nálezom by sme chceli upozor-
niÈ ornitologickú a ochranársku
verejnosÈ na „nehniezdiace“ vo-
lavky popolavé aj na in˘ch lo-
kalitách Slovenska. Pravdepo-
dobne mnohé z nich hniezdia,
len zrejme ìaleko od vodn˘ch
plôch a pre mal˘ pohyb na
hniezdiskách (pokiaº sa jedná
o 1–2 páry) a skryté, pomerne
malé a nenápadné hniezdo je
ich dosÈ ÈaÏké lokalizovaÈ. Preto
nám unikajú ako „nehniezdiace
vtáky s celoroãn˘m v˘skytom“.

RNDr. Stanislav HARVANâÍK
Ladislav ·NÍRER

Správa CHKO Ponitrie
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Mláìatá volavky popolavej na hniezde v CHKO Ponitrie Foto: L. ·nírer

Hniezdna lokalita volaviek popolav˘ch pri obci Brodzany v CHKO Ponitrie Foto: S. Harvanãík
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V CHKV CHKO PONITRIEO PONITRIE
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DÀa 17. júla 2001 uplynulo 25 rokov od poÏiaru, kto-
r˘ vznikol v jednom z najatraktívnej‰ích ãastí územia
Slovenského raja v NPR Kyseº. PoÏiar vtedy zniãil a po-
‰kodil 29,22 ha veºmi hodnotného prirodzeného lesného
komplexu. Následky poÏiaru sú dodnes viditeºné a podºa
doteraj‰ích skúsenosti ani najbliÏ‰ia budúcnosÈ neprinesie
závratné zmeny.

Z HISTÓRIE POÎIARU
PoÏiar, ktor˘ v ten ne‰Èastn˘ deÀ – sobotu o 11.00 hod.

nahlásili dvaja vysoko‰koláci, vznikol od neuhaseného oh-
niska v blízkosti sútoku Kyseºa a Bieleho potoka. V tom ãa-
se bol poÏiar len cca 10 x 12 m, ale extrémne sucho ma-
lo za následok, Ïe sa poÏiar v priebehu niekoºk˘ch minút
roz‰íril na v‰etky strany. Neprístupn˘ terén nedovoºoval
r˘chle a úãinné hasenie, napriek tomu, Ïe sa o to uÏ prv˘
deÀ pokú‰alo 65 osôb. Ruãné hasenie nebolo úãinné
a aby sa mohla pouÏiÈ poÏiarna technika, bolo potrebné
vybudovaÈ prístupovú cestu, ktorou sa mohli prepravovaÈ
cisterny s vodou. Tak˘mto spôsobom pokraãovalo v boji so
Ïivlom napokon 338 ºudí 5 dní, kedy ho napokon zdolal
v˘datn˘ dáÏì.

NÁSLEDKY POÎIARU
Z pohºadu ochrany prírody bol to poÏiar, ktor˘ zniãil

a do znaãnej miery po‰kodil veºmi cenné lesné ekosystémy
nachádzajúce sa na severn˘ch a severozápadn˘ch sva-
hoch rokliny. PretoÏe bol prízemn˘ a podzemn˘, najviac
po‰kodil kmene drevín, koreÀové nábehy a substrát, ktor˘
sa následkom vysokej teploty a stratou organickej hmoty
zaãal drobiÈ a uvoºÀovaÈ. PretoÏe poÏiar bol nad roklinou,
bolo potrebné okamÏite roklinu uzavrieÈ. Aby sa zabránilo
prípadn˘m smrteºn˘m úrazom, boli demontované v‰etky
rebríky a dostupné technické pomôcky. Takto sa stala jed-
na z najkraj‰ích roklín pre verejnosÈ neprístupnou.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
PRED POÎIAROM

Substrát: wettersteinské vápence
Pôda: hnedá lesná pôda, stredne hlboká,

piesoãnato-hlinitá
Sklon: 40–75 stupÀov
Exp.: S – SV – SZ
Lesné dielce: R 220, R 221, R 222

Typologické zatriedenie: Fageto-Abietum, Pinetum
dealpinum, Fagetum dealpinum

Fytocenologické zatriedenie: Calamagrostio variae-Piceo-
- Fagetum (Sill. 33) 
Fajmonová et ·imeková 73
Bellidiastro michelii-Seslerie-
tum calcariae (Sill. 33)
Carici humilis-Pinetum Kka 49

Zastúpenie drevín: smrek 60 %, borovica 30 %, jedºa 10 %,
ojedinele smrekovec, javor horsk˘, buk,
jarabina vtáãia, breza, lipa, tis, na skal-
n˘ch hrebeÀoch borovica 90–100 %

Bonitn˘ stupeÀ: 6-–9
Zakmenenie: 6
Vek drevín: 100–150 rokov
Pôvodn˘ poãet rastlín: 35–70 druhov

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
TESNE PO POÎIARI

Celková plocha zasiahnutá poÏiarom: 29,22 ha. Hor-
nina na hrebienkoch a skaln˘ch v˘stupkoch obhorená
a obnaÏená, postupne sa uvoºÀuje. Bylinn˘ kryt na väã‰ine
plochy zniãen˘, iba miestami zostali ostrovãeky so slabou
vegetáciou. Stromy sú obhorené, najintenzívnej‰ie postih-
nuté na hrebeÀoch a skaln˘ch bralách. Humus a organic-
ká hmota v najexponovanej‰ích ãastiach poÏiariska zniãe-
né aÏ na 90 %. V muldách a na dne rokliny, kde je chlad
a vlhko, je po‰kodenie na 60–70 %. Na viacer˘ch mies-
tach zostali ostrovãeky pôvodnej vegetácie. Stromová vrst-
va bola po‰kodená na 20 %, priãom najviac boli po‰ko-
dené vyãnievajúce koreÀové nábehy.

ROZDELENIE POÎIARISKA
NA 3 PLOCHY

PretoÏe poÏiarisko sa stalo trvalo monitorovacím mies-
tom viacer˘ch odborníkov, ale najmä pracovníkov Správy
NP Slovensk˘ raj, bolo ho potrebné rozãleniÈ.

Podºa stupÀa po‰kodenia bolo poÏiarisko rozdelené na
3 plochy.

Najintenzívnej‰ie bola zasiahnutá hrebeÀová a bralna-
tá ãasÈ v severozápadnej ãasti rokliny, ktorá bola pracov-
ne oznaãená ako plocha I.

Plocha zvaÏujúca do rokliny Kyseº bola oznaãená ako
plocha II. – relatívne menej po‰kodená poÏiarom.

Plochou III. – relatívne najmenej po‰kodenou po-
Ïiarom bola oznaãená ãasÈ zvaÏujúca sa do Bieleho
potoka.

Toto ãlenenie bolo uplatnené aj pri zakladaní trval˘ch
monitorovacích plôch, ktoré sa postupne stali predmetom
pravidelného monitoringu.

ZAâÍNAJÚCA SUKCESIA POÎIARISKA
Sukcesia poÏiariska zaãínala hubou – ohnivkou spále-

niskou (Pyronema omphalodes), ktorá tesne po poÏiari tu
vytvárala celé kolónie. Rok po poÏiari sa na obnaÏen˘ch
plochách poÏiariska objavila peãeÀovka – porastnica mno-
hotvará (Marchantia polymorpha), ktorá miestami tvorila
aÏ 40 % pokryvnosÈ.

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Extrémne svahy sú aj po 25. rokoch s rozdroben˘m substrátom a nízkou pokryvnosÈou vegetácie.
Zmladenie drevinami stále absentuje

NPR  KYSE ª  V  NP  S LOVENSK¯ R
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Vy‰‰ie druhy rastlín boli zastúpené veºmi slabo a to pre-
vaÏne iba v ‰tádiu listov. Najroz‰írenej‰ím sukcesívnym
druhom bola kyprina úzkolistá (Chamaerion angustifo-
lium). Sterilné jedince dosahovali aÏ 75 % pokryvnosÈ.

Prv˘mi sukcesívnymi drevinami boli topoº osikov˘
(Populus tremula), breza previsnutá (Betula pendula) a v⁄ba
rakytová (Salix caprea) a na miestach s hlb‰ou pôdou aj
javor horsk˘ (Acer pseudoplatanus).

STAV POÎIARISKA
5 ROKOV PO POÎIARI

Na v‰etk˘ch plochách poÏiariska sa situácia znaãne
zhor‰ila. Dreviny, ktoré do tohto obdobia vegetovali, po-
stupne odumierali. Slabá sukcesia drevín a bylín situáciu
na poÏiarisku podstatne neovplyvnila. Neute‰en˘ stav po-
Ïiariska pokraãoval aj v nasledujúcich rokoch.

Na zhor‰enom stave poÏiariska sa podpísali aj klima-
tické podmienky a v lete r. 1977 víchrica, ktorá sa pre-
hnala cel˘m územím Slovenského raja. Po nej zostalo aj
na poÏiarisku o niekoºko desiatok v˘vratov stromov viac
a procesy vo v˘voji pokraãovali smerom, ktor˘ málokto
predpovedal.

Na miestach s ãiastoãne zachovalou vrstvou humusu,
kde v minulosti boli dealpínske buãiny prechádzajúce do
vápencov˘ch borín, sa namiesto borovíc objavujú kolónie
semenáãikov smrekovca opadavého.

Zhor‰ila sa situácia aj na menej extrémnych stanovi‰-
tiach, kde postupne odumierali aj ìal‰ie doposiaº vegetu-
júce stromy. Slabá vrstva vegetácie nestaãila stabilizovaÈ
obhoren˘ a rozdroben˘ substrát a tak de‰trukcia substrátu
pokraãuje.

STAV POÎIARISKA
25 ROKOV PO POÎIARI

Na v‰etk˘ch plochách sa nachádzajú v˘vraty stromov
a na hrebienkoch na niektor˘ch miestach e‰te stojace
vyschnuté borovice.

V‰etky plochy poÏiariska, na ktor˘ch sa nachá-
dzala bohat‰ia vrstva organickej hmoty, a kde v mi-
nulosti dominovali borovice, sa postupne menia na
plochy s dominujúcim smrekovcom opadav˘m.
Postupne vypadli aj prvé sukcesívne dreviny, ktor˘-
mi boli breza, topoº osikov˘ a v⁄ba rakytová. Na
miestach s priazniv˘mi ekologick˘mi podmienkami
pre chladnomilné dreviny sa nachádzajú aj smrek
a jedºa a na miestach s hlb‰ou pôdou, najmä na
ploche II. a III. aj buk a javor horsk˘. Na ploche II.
a III. je zapojené aj poschodie krovín, kde sa
najãastej‰ie vyskytuje ruÏa alpínska, zemolez oby-
ãajn˘ a zemolez ãierny, lykovec jedovat˘ a skalník
obyãajn˘.

Bylinná vrstva je zastúpená druhmi pôvodn˘ch
prirodzen˘ch spoloãenstiev.

V r. 1995 do sukcesívneho procesu poÏiariska
opäÈ zasiahla vetrová kalamita, ktorá sa prehnala
územím Slovenského raja. Najpostihnutej‰ím mies-
tom bola práve plocha II., zvaÏujúca do Bieleho
potoka. Zdanlivo stabilizovan˘ 80–100 roãn˘ porast,
ktor˘ tvorila v prevaÏnej miere borovica, bol na
80 % vyvráten˘ a po‰koden˘. Aj táto skutoãnosÈ do
znaãnej miery v budúcnosti ovplyvní sukcesiu po-
Ïiariska.

PREHªAD POâTU DRUHOV
VY··ÍCH RASTLÍN

HODNOTENIE ZMLADENIA
A KVANTITATÍVNE ZASTÚPENIE

DREVÍN 
Najlep‰ie zmladenie vykazuje smrekovec (35–56 %),

v muldách a na miestach, kde zostala vrstva humusu aj
smrek (3–47 %), javor horsk˘ (3–29%), buk (10%).
Borovica dosahuje zmladenie iba od 3–11 %, priãom
najstar‰ie jedince borovice sú vo veku 8 rokov. Ostatné
dreviny ako v⁄ba rakytová, breza, osika sú zastúpené iba
0,5–29 %.

ZÁVER
I keì od poÏiaru uplynulo ‰tvrÈstoroãie, jeho následky

sú i v súãasnosti viditeºné. Napriek tomu, Ïe i‰lo o pri-
rodzené ekosystémy, ich obnova na extrémnych stano-
vi‰tiach je veºmi pomalá a pravdepodobne bude trvaÈ ce-
lé stároãia pokiaº sa úplne zregeneruje. âlovek jej ani pri
najlep‰ej vôli nedokáÏe pomôcÈ. Je preto na Àom, aby si
uvedomoval dôsledky, ktoré jej môÏe svojím neopatrn˘m
poãínaním spôsobiÈ.

RNDr. Anna LESKOVJANSKÁ
Foto: autor

Správa NP Slovensk˘ raj

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Severné okrajové ãasti poÏiariska, na ktor˘ch sa zachovala väã‰ia vrstva organickej hmoty, sú v sú-
ãasnosti porastené smrekovcom opadav˘m

¯ R A J  –  2 5 .  r o k o v  p o  p o Ï i a r i

Najlep‰ie zregenerovaná ãasÈ poÏiariska sa na-
chádza na svahu zvaÏujúcom sa do Bieleho potoka.

Plocha Slt

Pide

Fde

Fde

1977

11

19

29

1980

35

46

31

1982

39

56

46

1997

25

49

31

2000

38

37

36

I (4x10 m)

II (10x10 m)

III (10x10 m)

ZLOM  14.2.2002 8:32  Str�nka 17



16

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Zachovanie vedecko-ochranárskeho v˘-
znamu Devínskej Kobyly, jedného z najpro-
minentnej‰ích prírodn˘ch priestorov Sloven-
ska, je stále aktuálnym problémom. Túto
medzinárodne v˘znamnú lokalitu, dominujú-
cu nad sútokom riek Dunaja a Moravy, prí-
roda obdarila ojedinel˘mi ekologick˘mi atri-
bútmi. Len pre ilustráciu: iba z rastlinného
bohatstva je to vy‰e 1000 druhov, z nich 89
má v súãasnosti zákonnú ochranu (podºa vy-
hlá‰ky MÎP SR ã. 93/1999 Z. z.). Neza-
ostáva pochopiteºne ani fauna lokality – na-
príklad entomológovia tu v ostatn˘ch rokoch
zaznamenali niekoºko nov˘ch druhov mot˘-
ºov, ktoré sú v rámci Slovenska viazané len
na túto oblasÈ.

Devínska Kobyla púta pozornosÈ najmä
botanikov uÏ niekoºko storoãí. V tridsiatych
rokoch 20. storoãia pozorujeme aj formova-
nie ochranárskych snaÏení. Botanikov vtedy
znepokojovala niekedy aÏ príli‰ intenzívna
pastva stepn˘ch porastov, ìalej ãiastoãná
likvidácia star˘ch extenzívne vyuÏívan˘ch
zatrávnen˘ch sadov (raja orchideí), ich pre-
menou na ríbezºové plantáÏe, ãi vinice.
Kobyla najviac utrpela v socialistickej budo-
vateºskej ére. V päÈdesiatych rokoch sa za-
v⁄‰ila skaza uÏ spomenut˘ch povestn˘ch sta-
r˘ch sadov pod âerven˘m kríÏom. Aj neu-
váÏen˘m rozoraním trávnat˘ch okrajov pod
doln˘m okrajom lesa (navy‰e s minimom hu-
musu) vznikli nenahraditeºné straty. A o dô-
sledkoch umelého zalesÀovania „neplod-
n˘ch“ plôch by sa tieÏ dalo písaÈ veºmi veºa.

V ‰esÈdesiatych rokoch nastupuje ìal‰ia
environmentálna pohroma Kobyly – chato-
mánia. Priam odstra‰ujúcim príkladom je
rozparcelovanie a v˘stavba chát na lokali- Lesostep Úzkeho lesa s dominujúcim kosatcom dvojfarebn˘m (Iris variegata)

Devínska Kobyla spoza jazierok pri sútoku Moravy a Dunaja

LLLLEEEEPPPP····IIIIEEEE    ââââAAAASSSSYYYY
DDDDEEEEVVVVÍÍÍÍNNNNSSSSKKKKEEEEJJJJ
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CHRÁNENÉ ÚZEMIA
tách Svätopluk, Merice, Dolné Koruny atì.
Stav je neuspokojiv˘ aj v súãasnosti.
Plánovaná v˘stavba rodinn˘ch domov nad
Lomnickou ulicou v Devíne síce vyhlásené
i projektované chránené územia re‰pektuje,
ich ohrozenosÈ v‰ak pochopiteºne vzrastie.
Obdobne bolo v minulosti devastované aj
okolie Sandbergu a Podhorského v Devín-
skej Novej Vsi.

ëal‰í okruh ochranárskych problémov je
iného rázu. Veºa vrások na ãele nám spôso-
buje Ïiveln˘ sukcesn˘ v˘voj sekundárne for-
movan˘ch trávno-bylinn˘ch biocenóz. ·tát-
na ochrana prírody SR – Správa CHKO Ma-
lé Karpaty i Miestny úrad Devín tu uÏ viac
rokov realizujú manaÏment (kosenie, hraba-
nie, odstraÀovanie náletov˘ch drevín, v plá-
ne je aj regulovaná pastva). Najmä v roku
2000 sa vìaka dotáciám z prostriedkov
·tátneho fondu Ïivotného prostredia SR uro-
bil na Kobyle kus dobrej práce. Na viace-
r˘ch zarastajúcich „stepn˘ch“ lokalitách bo-
li odstránené dreviny, ãasÈ lúk v oblasti
Meríc a Úzkeho lesa bola pokosená. V tejto
starostlivosti v‰ak treba pokraãovaÈ.

Pre faktickú ochranu rezervácie je vo ve-
getaãnom období dôleÏit˘ aj dozor, ktor˘

úãinne zabezpeãuje stanica Mestskej polície
v Devíne. Povráva sa v‰ak, Ïe bratislavsk˘
Magistrát plánuje mestskú políciu „zo‰tíhliÈ“,
nebodaj aj zru‰iÈ. Pre poru‰ovateºov práv-
nych predpisov na Kobyle je najúãinnej‰ou
v˘strahou v‰ak práve policajná uniforma.

V priestore Devínskej Kobyly je okrem
najznámej‰ej národnej prírodnej rezervácie
Devínska Kobyla (zahrÀujúcej i lokalitu
Sandberg) vyhlásen˘ch niekoºko ìal‰ích ma-
loplo‰n˘ch chránen˘ch území s vysokou bio-
diverzitou.

V prírodnej pamiatke Devínska leso-
step chránime jedin˘ známy v˘skyt konrin-
gie rakúskej (Conringia austriaca) v Sloven-
skej republike. Neìaleko je prírodná rezer-
vácia Fialková dolina. Hoci vstup do nej
pri veºkom ãinnom lome nie je práve lákav˘,
o pravom opaku sa presvedãíme, keì vkro-
ãíme do tohto zalesneného, ãiastoãne kaÀo-
novitého údolia s hlboko zaklesnut˘m po-
tôãikom. V hornej ãasti prídeme na maleb-
né, chemizáciou nenaru‰ené kvetnaté lúky
s v˘nimoãn˘m prírodovedn˘m bohatstvom.
Velebné ticho, ktoré tu vládne, nám nevdo-
jak vtláãa pocit, Ïe sme nadmieru vzdialení
od ruchu veºkomesta. Lúky pravidelne kosí-

me, aby sa ich druhová diverzita v˘znamne
nezníÏila.

Niekoºko v˘znamn˘ch lokalít Devínskej
Kobyly chráni aj v‰eobecne záväzné naria-
denie Mestskej ãasti Bratislava-Devín ã.
3/1996. Je motivované potrebou preventív-
nej ochrany t˘ch cenn˘ch ohrozen˘ch loka-
lít, ktor˘m adekvátna maloplo‰ná forma
územnej ochrany zatiaº zabezpeãená nebo-
la. Tou najreprezentatívnej‰ou je Úzky les
s jedineãn˘mi, najmä botanick˘mi fenomén-
mi (32 chránen˘ch druhov rastlín). Pre
Devínsku Kobylu je zaujímav˘ aj z geobota-
nického hºadiska, pretoÏe sa tu vyskytujú
rastlinné spoloãenstvá zo zväzu Quercion
pubescentis-petraeae Braun-Blanquet 1931.
V rámci celej Devínskej Kobyly sú tu azda
najkraj‰ie vyvinuté trávno-bylinné fytocenó-
zy s druhovo bohat˘mi lemov˘mi spoloãen-
stvami. Tento ºahko zraniteºn˘ biotop je sú-
ãasÈou CHKO Malé Karpaty a jej správa tu
pravidelne zabezpeãuje potrebn˘ manaÏ-
ment. Maloplo‰ná forma územnej ochrany
Úzkeho lesa je v‰ak veºmi Ïiadúca.

Ivan ONDRÁ·EK
Foto: autor

Bratislava bola e‰te donedávna povestná zachoval˘-
mi dunajsk˘mi luÏn˘mi lesmi. Poãnúc mäkk˘mi, pravidel-
ne zaplavovan˘mi moãiarnymi vrbinami, prizdoben˘mi
v máji bielymi kalí‰kami bledule letnej a s ãarovn˘mi zá-
kutiami m⁄tvych a boãn˘ch ramien Dunaja. Pokraãujúc
exotikou „tropickej dÏungle“ s lianami, ìalej tvrd˘mi luh-
mi s obrovsk˘mi kobercami sneÏienok a scíl vieden-
sk˘ch, konãiac such‰ími parkov˘mi scenériami panón-
skych dúbrav aÏ po nemenej exotickú savanu dunajskej
hloÏiny. V˘stavbou PetrÏalky, a najmä realizáciou
Vodného diela Gabãíkovo (veºkoplo‰n˘m v˘rubom), utr-
pel najviac najvlh‰í variant dunajského luÏného eko-
systému – mäkké luÏné v⁄bovo-topoºové lesy asociácie
Salici-Populetum Tx. 1931 (Meijer-Dress 1936). Para-
doxne – vìaka dlhodobej existencii hraniãného pásma –
tá najkraj‰ia ukáÏka sa nám na území Bratislavy predsa
len zachovala.

Mám na mysli ojedinele zachoval˘ komplex mäkkého
dunajského luhu na Slovanskom ostrove pri Devíne. Na
rozlohe pribliÏne 18 hektárov tu máme priam excelentne
zachoval˘ luÏn˘ pralesn˘ raj. Niet sa ani ãomu diviÈ: les
bol dlhodobo u‰etren˘ od holorubnej ÈaÏby, mnoho de-
saÈroãí tu bol absolútny pokoj. LuÏn˘ les Slovanského
ostrova (miestne naz˘vaného aj Sedláãkov ostrov), s mo-
hutn˘mi aj vy‰e storoãn˘mi impozantn˘mi topoºmi
(Populus nigra, Populus alba), ìalej v⁄bami, brestami,
jaseÀmi, lianami (Humulus lupulus), spolu s hustou krí-
kovou vrstvou tvoria ãasto takmer nepreniknuteºnú, ale
o to originálnej‰iu dunajskú dÏungºu. Musím priznaÈ, Ïe
prechádzka Àou, najmä poãas horúceho dusného po-
ãasia a s útokmi komárov je vyãerpávajúcej‰ia, neÏ
stúpanie na strm˘ horsk˘ ‰tít. Najsevernej‰í derivát
tropického pralesa stelesÀuje Slovansk˘ ostrov v tej naj-
klasickej‰ej podobe.

Okraj lesa obteká Ïivé, scenérické m⁄tve rameno, ús-
tiace do hlavného dunajského toku. Je rajom stále viac
sa roz‰irujúcich bobrov, skvostného rybárika rieãneho,

(pokraãovanie na str. 18)
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(dokonãenie zo str. 17)

kormoránov, volaviek popolav˘ch... Vzácnym hosÈom
b˘va migrujúca snehobiela volavka biela. Ch˘ba uÏ len
korytnaãka moãiarna. Aj napriek tomu, Ïe tu má ideálne
existenãné podmienky a je recentne známa od neìa-
lekého rakúskeho Hainburgu, zatiaº sa nám tu tohto v˘-
nimoãne vzácneho a plachého Ïivoãícha nepodarilo
uzrieÈ. (Historické údaje hovoria o v˘skyte korytnaãky
moãiarnej aj v luÏn˘ch lesoch PetrÏalky).

Slovansk˘ ostrov je v˘znamnou botanickou lokalitou.
V roku 1999 sme tu potvrdili autochtónnu populáciu ra-
ritnej stredoeurópskej liany – viniãa lesného (Vitis sylves-
tris). NajbliÏ‰ie je známy v susednom Maìarsku (Mal˘
Îitn˘ ostrov – Szigetköz pri Rajke) a v rakúskom Pomo-
raví. V spleti luÏného porastu rastie aj zaujímavá p⁄hºa-
va kyjevská (Urtica kioviensis) a mnoho ìal‰ích.

Spomenuté m⁄tve rameno sezónne krátkodobo (najmä
koncom leta) obnaÏuje svoj bahnit˘ breh a dno. Vtedy
sa tu objavujú niektoré unikátne terofyty (jednoroãné by-
liny) z triedy Isoëto-Nanojuncetea. V prvom rade kriticky
ohrozená lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens),
medzinárodne chránená Bernskou konvenciou. Biodiver-
zitu tohto ºahko zraniteºného biotopu reprezentuje aj
zriedkavá a chránená trojradovka hlávkatá (Dichostylis
micheliana), blatniãka moãiarna (Limosella aquatica)
a ìal‰ie druhy.

Zachoval˘ prírodn˘ komplex Slovanského ostrova je
zatiaº chránen˘ v‰eobecne záväzn˘m nariadením Mâ
Bratislava-Devín. V˘rub lesa, aj vzhºadom na existenciu
chráneného vodného zdroja, nie je plánovan˘. Táto
pôsobivá ukáÏka ohrozeného ekosystému dunajskej luÏ-
nej krajiny si v‰ak zasluhuje aj adekvátnu formu malo-
plo‰nej územnej ochrany podºa zákona ã. 287/1994
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ivan ONDRÁ·EK
Foto: autor

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Viniã lesn˘ (Vitis sylvestris)
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Prírodná rezervácia T⁄stie sa nachádza asi
5 km JV od Tisovca, v ochrannom pásme
Národného parku Muránska planina vo vr-
cholovej ãasti rovnomenného masívu, ktor˘ je
súãasÈou Stolick˘ch vrchov v Slovenskom ru-
dohorí.

Podºa kategorizácie chránen˘ch území de-
finovanej zákonom o ochrane prírody a kraji-
ny by územie malo byÈ skôr chránen˘m areá-
lom. Hlavn˘m predmetom ochrany tu totiÏ nie
sú klimaxové lesné spoloãenstvá, ale nelesné
spoloãenstvá pramenísk a ra‰eliniska pre-
chodného typu s v˘skytom ohrozen˘ch druhov
rastlín. Z nich treba spomenúÈ v prvom rade
rosiãku okrúhlolistú, kvôli ktorej bolo územie
v roku 1980 vyhlásené za chránené. Rastie tu
aj vstavaãovec ‰kvrnit˘ sedmohradsk˘, ktor˘
sa na Slovensku vyskytuje len na niekoºk˘ch
lokalitách a na T⁄stí sa na‰li aj jeho hybridy
s in˘mi zástupcami rodu.

Veºmi zaujímav˘ na T⁄stí je charakter vege-
tácie. Drevinovo pôvodné jedºovo-bukovo-
-smrekové lesy sa striedajú s v˘mladkov˘mi
buãinami, smrekov˘mi monokultúrami, ale aj
s trávnymi porastami so solitérmi ãi skupinami
stromov rôzneho veku. Veºmi pôsobivé sú sta-

ré ko‰até brezy ãi bu-
ky. A v tej pestrej ‰ká-
le spoloãenstiev ne-
moÏno zabudnúÈ na
uÏ spomenuté ra‰eli-
nisko.

Aby sme mohli vy-
svetliÈ toºkú pestrosÈ,
treba spomenúÈ nie-
koºko faktorov, ktoré
v minulosti formovali
krajinu. V 16. storoãí
do‰lo s valaskou kolo-
nizáciou v horsk˘ch
oblastiach k odlesne-
niu obrovsk˘ch plôch
lesov a ich premene
na pasienky. Dôsledky
valaskej kolonizácie
nemohli minúÈ ani ‰iro-
k˘, rozvetven˘ hrebeÀ
T⁄stia s nízkymi sklon-
mi svahov. Pasúce sa
stáda dobytka a oviec
udrÏiavali pasienky
bez drevín a keìÏe v
tom ãase bolo beÏné
aj pasenie v lesoch,
menili spásaním náletu
aj okolité lesné poras-
ty na v˘mladkové. E‰te
v polovici 20. storoãia
bol takmer cel˘ v˘-
chodn˘ hrebeÀ T⁄stia
od Krokavy aÏ po vr-
cholovú ãasÈ bez súvis-
lej‰ích lesn˘ch pora-
stov. T⁄stie je v‰ak
z ktorejkoºvek strany
od ruky, a tak boli pa-
sienky postupne opú‰-
Èané. V sedemdesia-
tych a osemdesiatych

rokoch boli ‰tátom podporované rozsiahle za-
lesÀovacie programy poºnohospodársky nevy-
uÏívan˘ch plôch. V rámci nich bola zalesne-
ná aj prevaÏná ãasÈ hrebeÀa T⁄stia. A ão sa
nepodarilo ãloveku, to si na svoj obraz mení
sama príroda. Dnes sa uÏ treba pozrieÈ po-
zorn˘m okom, aby ãlovek zbadal, Ïe kde mu
dnes pod nohami ‰u‰tí lístie, sa e‰te pred pol
storoãím pásavali ovce.

Na T⁄stie je moÏné sa dostaÈ po turistic-
kom chodníku asi z kaÏdej obce v jeho okolí.
Do samotnej rezervácie nás privedie Ïltá
znaãka z Tisovca a z Haãavy, zelená
z Krokavy a z Rimavskej Píly a ãervená
z MuráÀa a z Polomu. âerveno znaãkovaná
trasa je Cesta Márie Széchy vedúca z Ri-
mavskej Soboty na hrad MuráÀ. Na ráz-
cestí nájdete vrcholovú knihu a asi 100 m od-
tiaº v smere na Haãavu sa môÏete pokochaÈ
pekn˘m v˘hºadom s Poºanou na horizonte.
V rezervácii sa nachádza pamätník Václava
Vraného (1851–1929), uãiteºa a v˘znamné-
ho botanika, ktor˘ tu skonal pri botanickej
vychádzke.

Ak sa rozhodnete pozrieÈ si T⁄stie na vlast-
né oãi, vedzte, Ïe nejeden hoc aj domáci bo-
rec na jeho ‰irokom chrbte nie raz zablúdil.
Veselé dobrodruÏstvo!

FAKTY O PR TŸSTIE

Rok vyhlásenia: 1980
V˘mera: 28,71 ha
Kataster: Tisovec, Rimavská Píla, Krokava
NajbliÏ‰ia obec: Rimavská Píla
Sprístupnenie: turistick˘mi chodníkmi

v dæÏke 1500 m
Charakteristické
spoloãenstvá: jedºové buãiny,

jedºovo-bukové smreãiny
a prechodné ra‰eliniská

Zaujímavosti: pamätník Václava Vraného,
miesto ako stvorené
na zablúdenie.

Ján ·MÍDT
Správa NP Muránska planina

Foto: autor

CHRÁNENÉ ÚZEMIA
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Vstavaãovec ‰kvrnit˘ sedmohradsk˘

Prírodná rezervácia T⁄stie

PRÍRODNÁ REZERVÁCIA TŔSTIE
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Medzi najväã‰ie turistické atrakcie Spojen˘ch
‰tátov severoamerick˘ch nesporne patria
národné parky. Pre väã‰inu turistov sú

magnetom predov‰etk˘m Yellowstonsk˘ a Yosemitsk˘
park alebo Grand Canyon. UÏ menej náv‰tevníkov sa
vyberie do národného parku leÏiaceho na juhu USA,
na Floride. MoÏno je to t˘m, Ïe pod národn˘mi parka-
mi ãi chránen˘mi územiami si väã‰ina ºudí predstavu-
je horskú krajinu. Americk˘ ‰tát Florida je charakte-
ristick˘ predov‰etk˘m rovinat˘m reliéfom, krajinou
ktorá je nielen om˘vaná vodami Atlantického oceánu,
ale ktorá je takmer „utopená“ vo vode. V takomto
prostredí plnom vody, luÏn˘ch lesov, baÏín a moãiarov
sa nachádza národn˘ park Everglades.

Dva dni pri teplom mori a e‰te teplej‰om hotelovom
bazéne na Miami nám pomohlo zregenerovaÈ organiz-
mus, ktor˘ strádal po únavn˘ch, monotónnych cestách
juÏansk˘ch americk˘ch ‰tátov. Je takmer polovica sep-
tembra, ale teplomer v aute ukazuje 32 °C. Klimatizá-
cia je naozaj uÏitoãná vec. Po tradiãnom „motaní sa“
spletencom diaºniãn˘ch privádzaãov, sme koneãne na
správnej ceste. Má ãíslo 41 a vedie moãarist˘m krajom.
Po oboch stranách sú luÏné, zmie‰ané lesy, striedajúce
sa so zrkadliacimi sa vodn˘mi plochami. Kde-tu z nich
vyt⁄ãajú hlavy a chrbáty krokodílov, pripomínajúce
plávajúce kusy dreva. Zastavujeme na parkovisku pri
veºkej tabuli Safari park. Prezrádza, Ïe je tu jedno z ná-
stupn˘ch ciest do národného parku. Presadáme do air-
boatu. Pripomína korbu nákladného auta s niekoºk˘mi
radmi lavíc. Za nimi je obrovské hnacie koleso s lopat-
kami a vysoká sedaãka rezervovaná pre rangera, ktor˘
je súãasne sprievodcom i vodiãom tohto dopravného
prostriedku. Po krátkom privítaní vyÈahuje z bra‰ne ko-
túã toaletného papiera, z ktorého kaÏdému pasaÏierovi
odtrhne jeden kus. Odporúãa nám zapchaÈ si ním u‰i

pred hlukom motora. Keì
na‰tartuje, ani papier ne-
pomohol chrániÈ ná‰
sluch pred ohlu‰ujúcim
revom leteckého stroja.
Nepoãujeme si ani vlast-
né slová. Airboat akoby
sa vzná‰al nad vodnou
hladinou. Vodné cesty ve-
dú pomedzi vysokú trsti-
nu a trávy. Ak aj odboãí-
me z trasy, trávy sa pred
plavidlom sklonia, po
prejdení sa zasa vystrú.
Vodiã na vysokom sedad-
le má dobr˘ v˘hºad a tak
vãas odhadne miesta,
v ktor˘ch na chvíºu vypne
motory a plavidlo zmier-
ni r˘chlosÈ. Na prilákanie
krokodílov pouÏije zvu-
kov˘ signál pripomínajú-
ci ujúkanie ãi jódlovanie.
Tento zvuk vyvoláva
u obojÏivelníkov podmie-
nen˘ reflex. Vedia, Ïe za
zvukom bude nasledovaÈ
prídel bielych granúl, veº-
k˘ch ako stolnotenisové
loptiãky. Opú‰Èajú svoje
odpoãívadlá v trstine a
pribliÏujú sa tesne k pla-
vidlu. Ranger ich odváÏ-
ne po‰krabe rukou po

hlave a keì krokodíl chce po nej chÀapnúÈ obávanou
tlamou, stihne mu do nej vhodiÈ granulu. Vyzerá to na
bezpeãnú hru, ale aj tak sa neodváÏime nasledovaÈ prí-
klad stráÏcu tunaj‰ej prírody. Men‰ie i väã‰ie vtáky sa
nedajú vyru‰iÈ na‰ou komunikáciou s krokodílmi a ve-
nujú sa lovu, poskakujúc z trstiny na trstinu. Vzácnu
chvíºu ticha, keì boli revúce motory vypnuté, vyuÏil
ná‰ sprievodca nielen na k⁄menie krokodílov, ale aj na
informácie o tomto vzácnom, chránenom území:

„Národn˘ park Everglades sa nachádza na samom
juhu ostrova Florida. Je vzdialen˘ len 35 míº (t. j.

56 km) od populárnych pláÏí Miami. Rozprestiera sa
na ploche 5 667 km2, alebo lep‰ie povedané, rozlieva
sa na tejto ploche, lebo väã‰ia ãasÈ parku sa nachádza
pod vodnou hladinou. Snahy o reguláciu vodn˘ch to-
kov a bezohºadn˘ lov vtákov tento vzácny ekosystém
takmer zniãili. Hoci snahy ochranárov sa datujú uÏ od
zaãiatku storoãia (1916), národn˘m parkom sa toto
územie stalo aÏ v r. 1947.

Mokrade, ktoré tvoria jednu sedminu z celkovej plo-
chy, vytvorila rieka Pahayokec, ktorá je v jazyku
pôvodn˘ch obyvateºov z kmeÀa Seminolov „riekou
trávy“. Hlboká je miestami len 15 cm, ale ‰iroká 50 míº
(t. j. 80 km). Uprostred rieky sa vynárajú ostrovãeky,
na ktor˘ch rastú vysoké kmene tropick˘ch stromov.
Vodnú plochu zdobia kvety a listy lekna a ìal‰ích vod-
n˘ch rastlín. Vodná rí‰a je domovom krokodílov, ko-
rytnaãiek a obojÏivelníkov, nad ktor˘mi lietajú rôzne
druhy volaviek, hnedobiele pelikány a orol bielohlav˘.
Poãetné sú aj druhy r˘b. Smerom k pevnine rastú ma-
hagónové stromy, borovice a ìal‰ie dreviny. Zo Ïivoãí-
chov sú to veveriãky, jelenia zver, ale aj rysy.“

V̆ klad sa skonãil, opäÈ ‰tartujú motory a my sa vra-
ciame do prístavu. Exkurzia za 40 dolárov sa v‰ak e‰te
nekonãí. âaká nás prehliadka „krokodílej farmy“, kde
v zajatí chovajú rôzne druhy t˘chto obojÏivelníkov.
Nebola by to Amerika, keby aj túto exkurziu nespre-
vádzala show. Najskôr v‰etci úãastníci mohli pohladkaÈ
malého aligátora, ktorému pre istotu ‰tipcom zavreli
tlamu a potom v malej aréne predvádzal tunaj‰í krotiteº
rôzne cviky s chudákom, pokusn˘m krokodílom.

Keì sme neskôr pokraãovali autom cez územie
národného parku smerom na západ, videli sme e‰te
ìal‰ie krokodílie safari, ktoré prevádzkovali miestni
súkromní podnikatelia – Indiáni. Plavba na t˘chto
airbotoch bola síce lacnej‰ia, ale aj trasa bola podstat-
nej‰ie krat‰ia.

NebyÈ bolestivého seknutia v kríÏoch, ktoré postih-
lo pisateºa tejto reportáÏe pri preskakovaní zábradlia na
airbote (v snahe zachytiÈ a exponovaÈ ten najsprávnej‰í
okamih v krokodílej safari), bola exkurzia v „zatope-
nom národnom parku“ Everglades vydaren˘m spestre-
ním ná‰ho putovania po severnej Amerike.

Ing. Vladimír BÁRTA
Foto: Vladimír Barta (mlad‰í)

ZO SVETA

EVERGLADES –
národn˘ park vo vode

Len niekoºko desiatok kilometrov delí národn˘ park Everglades od belav˘ch pláÏí,
zelenkavej hladiny Atlantiku a ‰tíhlych paliem

Operenci, ktor˘ch bolo v tom jazernom svete neúrekom, sa nedali vyru‰iÈ krokodílmi, ani na‰ou prítomnosÈou
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ZO SVETA

V druhej polovici júna 2001 sa v holand-
skom mesteãku Zwolle uskutoãnila Konferen-
cia kandidátov PAN Parkov. ManaÏérsky tím
a predstavitelia siedmych európskych národ-
n˘ch parkov (Bieszczady NP – Poºsko, Sloven-
sk˘ Raj NP – Slovensko, Triglav NP – Slovin-
sko, Mercantour NP – Francúzsko, Abruzo NP
– Taliansko, Oulanka NP – Fínsko, Fulufjallet
NP – ·védsko), tu v priebehu troch dní rokova-
li a pripravovali stratégiu jednotliv˘ch parkov
– kandidátov na úspe‰nú certifikáciu.

KORENE PROJEKTU
PAN PARKY

Projekt PAN Parky vznikol v roku 1997 ako
spoloãná iniciatíva Svetového fondu na ochra-
nu prírody – World Wide Fund for Nature
(WWF) a holandskej spoloãnosti podnikajúcej
v oblasti zeleného turizmu Molecaten Group.
My‰lienky, ktoré stáli v pozadí vzniku tejto or-
ganizácie pred ‰tyrmi rokmi, veºmi v˘stiÏne
predstavil na konferencii jeden z otcov iniciatí-
vy a súãasne ãeln˘ predstaviteº holandskej
poboãky WWF Arnold van Kreveld. „Preão
WWF pri‰la s my‰lienkou PAN Parkov?
Predov‰etk˘m preto, Ïe WWF dosahuje napæÀa-
nie svojich cieºov prostredníctvom vytvárania
partnerstiev napríklad aj medzi podnikateºmi
a chránen˘mi územiami. WWF uÏ dlh‰iu dobu
pociÈovala potrebu prísÈ s iniciatívou, ktorá by
pomohla vytvoriÈ zmysluplné a obojstranne
prospe‰né partnerstvá medzi chránen˘mi úze-
miami a podnikateºmi. Cieºom je nájsÈ rovno-
váhu medzi prírodou, aktivitami ºudí a parka-
mi. Na druhej strane v súãasnosti obyvatelia
Európy ako keby nedoceÀovali prírodné hod-
noty, ktoré e‰te stále sú v Európe. Z toho dôvo-
du sa WWF rozhodla vstúpiÈ do tohto projektu
v úzkej spolupráci so spoloãnosÈou Molecaten
Group“.

PAN Parky to je predov‰etk˘m o partner-
stvách, nielen medzi parkami, miestnymi oby-
vateºmi, podnikateºmi, ale aj o partnerstve me-
dzi zakladajúcimi ãlenmi organizácie. Cees
Slager, predstaviteº partnerskej spoloãnosti
Molecaten Goup to popísal nasledujúcimi slo-
vami: „V posledn˘ch rokoch v mnoh˘ch ‰tátoch
západnej Európy veºmi v˘razne narastá potreba
klientov po pobyte v prírode. Moja vízia trva-
loudrÏateºného turizmu je od samého poãiatku
zdanlivo veºmi idealistická, ale k jej realizácii
som dlhú dobu hºadal partnera, ktorého som
v roku 1996 na‰iel v podobe WWF. Po sérii ro-
kovaní v roku 1997 sme spoloãne dokonãili víziu
a koncept iniciatívy nazvanej PAN Parky.

V západoeurópskom kapitalistickom systéme
platí pri investoroch základn˘ predpoklad.
Návrat investovan˘ch prostriedkov. V minulos-

ti sa pod pojmom prostriedky rozumeli predo-
v‰etk˘m peniaze, ale situácia sa mení. Dnes ão-
raz viac podnikateºov akceptuje niÏ‰iu mieru
návratnosti, ak majú pocit, Ïe ich investova-
né prostriedky nepo‰kodzujú prírodu a aj ich
klienti sú ochotní platiÈ za tak˘to pocit, pretoÏe
sa stáva súãasÈou kvality ich Ïivota. Lep‰ia
kvalita Ïivota znamená v tomto systéme aj lep-
‰ie podmienky pre prírodu.

Z osobného pohºadu je koncept PAN Parky
mojím snom. Z pohºadu podnikateºského som
zase presvedãen˘, Ïe tak˘to koncept môÏe fun-
govaÈ. Osobne by som chcel dokázaÈ zrealizo-
vaÈ túto víziu a dokázaÈ, Ïe rozvoj turizmu ne-
znamená nevyhnutne vytvorenie tzv. efektu
Stredozemného mora, kde masovo a nekontro-
lovane rozvíjan˘ turizmus priniesol so sebou
v˘razne po‰kodenie prírody a krajiny.

V Európe Ïije 350 miliónov ºudí. Nikto im
nezabráni, aby nav‰tevovali a obdivovali prí-
rodu. Poznám v‰ak niekoºko príkladov v USA,
ale aj v Afrike, kde rovnováÏny systém funguje.
ªudia vyhºadávajú nové a nev‰edné veci a my
dnes máme moÏnosÈ vytvoriÈ nov˘ a nev‰edn˘
systém ako kontrolovaÈ turizmus. Bez kontroly
smerujeme k modelu Stredozemného mora.

ªudia jednoducho vyhºadávajú parky a chrá-
nené územia a vy, predstavitelia parkov, sa
môÏete staÈ ich sprievodcami“.

JEDINEâNÉ POSTAVENIE
NÁRODNÉHO PARKU

SLOVENSK¯ RAJ
Kvalita prírodn˘ch hodnôt a manaÏmentu

Národného parku Slovensk˘ raj bola ocenená
na medzinárodnej úrovni. Veì Slovensk˘ raj sa
stal jedn˘m zo siedmich národn˘ch parkov,
ktoré vybrala medzinárodná organizácia PAN
Parky spomedzi dvadsiatich európskych
uchádzaãov o certifikáciu kvality manaÏmentu.
Sedem národn˘ch parkov získalo ‰tatút Kan-

didát PAN Parkov a v priebehu konferencie
kaÏd˘ park vypracoval koncept stratégie, ãiÏe
sled krokov, ktoré je potrebné uskutoãniÈ aby,
splnili päÈ základn˘ch princípov na ceste k ús-
pe‰nej certifikácii.

V prípade Národného parku Slovensk˘ raj
na ceste k úspe‰nej certifikácii ch˘bajú dve ve-
ci. Zonácia národného parku s minimálnou
v˘merou A zóny 10 000 ha a spracovanie
Stratégie trvaloudrÏateºného rozvoja regiónu.
Odhodlanie predstaviteºov Národného parku
Slovensk˘ raj ako aj existujúci legislatívy rá-
mec je tou najlep‰ou zárukou, aby sa NP
Slovensk˘ raj mohol staÈ jedn˘m z prv˘ch ve-
rifikovan˘ch národn˘ch parkov v Európe. Veì
zonácia národného parku, dnes beÏn˘ ‰tandard
v európskych a svetov˘ch národn˘ch parkoch,
vypl˘va aj z uznesenia vlády Slovenskej re-
publiky z roku 1966 a vypracovanie Stratégie
trvalo udrÏateºného rozvoja turizmu v regióne
národného parku je vecou odhodlania a ochoty
spolupracovaÈ.

Vladivoj VANâURA
koordinátor projektu PAN Parky

pre v˘chodnú a centrálnu Európu

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Veºk˘ Sokol – najdlh‰ia a najmohutnej‰ia roklina v Slovenskom raji Foto: Mgr. Peter Olek‰ák

„PAN Parky predstavujú sieÈ jedi-
neãn˘ch a uznávan˘ch chránen˘ch
území v Európe, ktor˘ch kvalita ako
prírodná, tak aj manaÏmentu je
overená nezávislou a spoºahlivou
certifikáciou. PAN Parky je pro-
jekt, ktorého cieºom je skvalitnenie
ochrany prírody cestou trvaloudr-
Ïateºného turizmu.“

Úryvok z prezentácie

projektu PAN Parky

PAN PARKY V HOLANDSKU
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Na Slovensku Ïijú dva druhy kún – kuna
lesná (Martes martes) a kuna skalná (Martes
foina).

Obidve kuny Ïijú vo v‰et-
k˘ch typoch lesa od západ-
nej Európy po Sibír. Kuna
skalná zasahuje aj do juÏnej-
‰ích ãastí a v Ázii aÏ po se-
vernú âínu. Navzájom sa
v‰ak vyh˘bajú. Keì v lese sa
vyskytuje kuna lesná, skalná
dá prednosÈ okrajom dedín,
krovinám, skaln˘m stenám.

Ako ich rozoznáme
VeºkosÈou a tvarom tela

sú si podobné, len kuna skal-
ná prekonáva svoju príbuznú
hmotnosÈou. ëal‰ie najdôle-
Ïitej‰ie rozdiely sú v ‰kvrne
na hrdle, ktorú má kuna skal-
ná bel‰iu a rozdvojenú aÏ na
predné labky. Aj okraje u‰í
má bel‰ie. Nos má kuna skal-
ná telovej farby na rozdiel od
ãierneho nosa kuny lesnej.

Ako Ïijú
Svoj Ïivotn˘ priestor si roz-

delili aj podºa svojich zdatností.
Kuny lesné sú mimoriadne

‰ikovné v lezení po stro-
moch. Preskoãia aÏ 4 metrové vzdialenosti
a s r˘chlym behom po kmeni dole hlavou ne-
majú Ïiadny problém. Ako obydlie vyuÏívajú

dutiny stromov. Aktívne sú cez deÀ aj v noci,
kedy pátrajú po spiacich vtákoch a úspe‰ne lo-
via aj veverice. Nepohrdnú ani hlodavcami
a niekedy aj bobuºami, bukvicami a hmyzom.

Kuna skalná sa pohyblivosÈou a r˘chlosÈou
na stromoch nevyrovná lesnej, preto panuje
na zemi. Prehºadá kaÏdú dieru, noru, ‰trbinku
ale aj strechy domov. Vie sa dobre prispôsobiÈ
Ïivotu v blízkosti ãloveka, kde je v‰ak aktívna
hlavne v noci, a tak mnohokrát ani netu‰íme,
akého máme suseda. Hlavnou potravou sú pre
Àu my‰i, ale niekedy sa jej podarí dostaÈ aj do
kurína, ão znamená pre majiteºa veºkú pohro-
mu. V odborn˘ch publikáciach sa vysvetºuje
jej poãíÀanie pri tak˘chto náv‰tevách, pri kto-
r˘ch niekedy zabije v‰etko Ïivé, nadmernou
krvilaãnosÈou z nadbytku potravy.

Na zimn˘ spánok sa ani jedna neukladá.

Ako sa rozmnoÏujú
Obidva druhy sa pária v strede leta a mlá-

ìatá sa rodia na budúcu jar v apríli aÏ máji.
Mlieko cicajú pribliÏne 8 t˘ÏdÀov a po 35
dÀoch sa im otvárajú oãi. Trojmesaãné uÏ
nasledujú matku pri love a po 2–3 rokoch
pohlavne dospievajú. DoÏívajú sa aj viac ako
10 rokov.

Kto je ich nepriateº
Nepriateºom kún sú najmä sovy, v niekto-

r˘ch ãastiach orly, ale aj ãlovek, ktor˘ ich lovil
k vôli koÏu‰ine a ochrane kurínov. V súãasnos-
ti je kuna lesná aj skalná chránená od 1. mar-
ca do 30. novembra a môÏe sa loviÈ len zostá-
vajúcu ãasÈ roka.

Veveriãka, ktorá u nás Ïije, sa odborne
volá veverica stromová (Sciurus vulgaris).
Urãite ju veºmi dobre poznáte! Podºa jej
krásneho, dlhého, huÀatého chvosta a u‰iek
so ‰tetkami chæpkov je ju ºahko spoznaÈ.
MoÏno Vás niekedy prekvapí farba jej
koÏú‰ku. V listnat˘ch lesoch b˘va viac ãer-
venohned˘ a v lesoch, kde je viac ihliãna-
t˘ch stromov, môÏe byÈ viac hnedá a nieke-
dy aÏ ãierna.

Ako Ïijú
Veverice vìaka svojej ºahkosti a aj dlhému

chvostu, ktor˘ im slúÏi na vyvaÏovanie rovno-
váhy, vedia veºmi dobre skákaÈ, r˘chlo sa po-
hybovaÈ v korunách stromov, ale aj na zemi.
Najaktívnej‰ie sú cez deÀ, kedy si hºadajú po-
travu. Îerú orie‰ky, bukvice, Ïalude, semien-
ka ihliãÀanov, rôzne bobule, huby a niekedy
zlikvidujú aj zná‰ku vajíãok, prípadne mláìatá
vtáãikov. Zvlá‰È ‰ikovne dokáÏu vyhr˘zÈ se-
mienka zo ‰i‰iek napr. z borovicovej im to trvá
3 minúty. Denne ich spracujú vy‰e sto, smre-
kov˘ch 10–15. V dutinách stromov, alebo
v rásoche vrcholov˘ch konárov si stavajú gu-
ºovité hniezdo. V zime neupadajú do pravého
zimného spánku, ale striedajú sa u nich etapy
ãulosti a spánku. Na toto obdobie si pripravujú
zásoby.

Ako sa rozmnoÏujú
Veverice privádzajú na svet mláìatá na jar

po 28 dÀoch gravidity. Väã‰inou je to 4–5
mláìat, ktoré sú holé
a slepé. V prípade
ohrozenia veverice
prenesú mláìatá do
náhradn˘ch hniezd.
Ich hniezda na rozdiel
od vtáãích majú vchod
zospodu.

Kto je ich nepriateº
Najnebezpeãnej‰ími

sú pre veveriãky jas-
traby a kuny lesné.
Jastraby ich lovia, keì
sa zdrÏiavajú na okraji
koruny stromu a kuny
ich dokáÏu naháÀaÈ
v‰ade. Svojou r˘ch-
losÈou a dlh˘mi skok-
mi sa im vyrovnajú
a sú pre nich nebez-
peãn˘m nepriateºom.
âlovek ich nepriate-
ºom nie je, pretoÏe
veverica stromová je
chránen˘ druh, ktor˘
si ºudia obºúbili a v
parkoch ich ãasto
k⁄mia.

Ing. Janka CZIRÁKOVÁ
Kresby: Ing. Andrea Pota‰ová

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

O KUNÁCH A VEVERIâKÁCH
Preão práve táto dvojica? Lebo vás chcem nauãiÈ jednu veºmi zábavnú hru na kuny a ve-
veriãky. Na prv˘ pohºad medzi nimi nevidíte súvislosÈ? Tak sa o nich nieão najskôr nauãme.

K u n y

Veveričky
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Kataster územia obce Demänovská Do-
lina so svojou rozlohou 4712 ha je súãasÈou
Národného parku Nízke Tatry. Dolina patrí
k najv˘znamnej‰ím oblastiam cestovného
ruchu zimn˘ch ‰portov a turistiky na Slo-
vensku. Celoroãná náv‰tevnosÈ Demänov-
sk˘ch jask˘À ju predurãila na stredisko ces-
tovného ruchu po cel˘ rok.

Poznal som dolinu a jej zákutia z práce
ãlena Horskej sluÏby, ako aj ãlena a pred-
sedu Zväzu ochrancov prírody a krajiny
v 80-tych rokoch. Bolo nás pár zanieten-
cov, ktorí sme Ïili a pracovali v doline a na‰a
snaha a pomoc ãistiÈ ju bola zaloÏená na
viac-menej dobrovoºnej iniciatíve. Vrbické
pleso bolo na‰ou srdcovou záleÏitosÈou
a namiesto ãlnkov sme tam chceli vidieÈ
pstruhy a divé kaãice.

Demänovská dolina za to ão dáva regió-
nu a celej krajine, si zaslúÏi a potrebuje
starostlivosÈ. Toto predsavzatie som si pri-
niesol aj do funkcie starostu na zaãiatku
90-tych rokov. Teraz je to uÏ jedenásty rok
a tretie volebné obdobie. Presvedãenie
a pochopenie sa odzrkadlilo aj v jednej ko-
lónke obecného rozpoãtu – ãistenie verej-
n˘ch priestranstiev a verejná zeleÀ. T˘mto
sa zaãala hneì na zaãiatku aj na‰a spolu-
práca so Základnou ‰kolou v Demänovej.
Nie som zástancom teoretizovania ani moc
veºkého filozofovania od stola, osobn˘ prí-
klad pokladám za najlep‰iu v˘chovu k ãisto-
te prírodného prostredia. Pani riaditeºka ‰ko-
ly bola podobného názoru a na‰a dohoda
sa uskutoãÀuje uÏ 10 rokov. Deti a uãiteº-
sk˘ zbor nám pomáha na jar ãistiÈ dolinu
a my im na oplátku pomáhame zabezpeãiÈ
ich ‰kolské potreby. Za tie roky sa pridali aj
triedy zo Základnej ‰koly v Okoliãnom. V‰etci
títo Ïiaci uÏ dobre poznajú vetu, ktorú by mal

poznaÈ kaÏd˘ náv‰tevník prírody. V‰etko ão
si do prírody donesie‰, nemá‰ odhadzovaÈ,
ale zobraÈ si to naspäÈ. Keì sa postará
kaÏd˘ o svoje odpadky, bude príroda ãistá.
A myslím, Ïe o to nám ide.

Spolupráca zainteresovan˘ch je základom
úspechu. Ukazovanie prstom na jedného
alebo druhého a dirigovanie, kto ão má uro-
biÈ, vedie k pravému opaku. Preto ma vÏdy
pote‰í nezi‰tná pomoc kaÏdého, kto chce
nieão urobiÈ pre ãistú Demänovskú dolinu. Za
tieto roky sú to uÏ stovky vriec odpadu, ktoré
sme v doline vyzbierali.

V súãasnom období zamestnávame pra-
covníka prostredníctvom Úradu práce, ktoré-
ho povinnosÈou je kaÏd˘ deÀ skontrolovaÈ
ãistotu v okolí Vrbického plesa a odpoãívadla
vo Vyvieraní.

Na‰ou snahou je upozorÀovaÈ nielen ná-
v‰tevníkov, ale aj vlastníkov jednotliv˘ch lo-
kalít, ktorí tam pôsobia a pracujú, aby dbali
na ãistotu okolia. Nie je to jednoduché.
Najpresvedãivej‰í spôsob je, keì pôjdeme
kaÏd˘ osobn˘m príkladom.

RNDr. ·tefan ·RÁMKA
Foto: autor

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY
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11. ROKOV SNAHY O âISTÚ

DDDD EEEE MMMM ÄÄÄÄ NNNN OOOO VVVV SSSS KKKK ÚÚÚÚ     DDDD OOOO LLLL IIII NNNN UUUU

TakÏe, uÏ ste pri‰li nato, preão kuny a veveriãky? Áno, je me-
dzi nimi úzky vzÈah a to tak˘, Ïe veveriãky sú potravou pre kuny
a na tom je aj princíp ekohry na Kuny a veveriãky.

V lese, najlep‰ie ihliãnatom, si nazbierame ‰i‰ky. Keì máme tú
smolu a les je listnat˘, prípadne, Ïiadne ‰i‰ky tam nie sú, poslúÏia
dobre aj bukvice, Ïalude, v ãase núdze aj kamienky. Ruksakmi
alebo kameÀmi si vyt˘ãime hracie pole na rovnakom princípe ako
pri vybíjanej. To znamená tri obdæÏniky. Prv˘ je územie veveri-
ãiek, druh˘ územie kún, tretí územie, kam veveriãky musia ísÈ po
potravu – tam sú vysypané ‰i‰ky. Podºa poãtu detí a veºkosti
územia zvolíme poãet kún. Veveriãky musia prebehnúÈ cez úze-
mie kún, aby sa dostali ku ‰i‰kám a zase späÈ, aby mohli nak⁄miÈ
mláìatá, ktoré uÏ prestali piÈ mlieãko, ale samy sa e‰te nevedia
o seba postaraÈ. ZakaÏd˘m si veveriãky môÏu zobraÈ len jednu
‰i‰ku a odloÏia si ju v hniezde na svojom území. Veveriãky, ktoré
chytili kuny, vypadávajú z hry na urãitú dobu, napr. 2 min alebo
na poãítanie do sto. Veveriãka, ktorá má najviac ‰i‰iek vyhráva
a stáva sa kunou. 

Hru môÏeme sÈaÏiÈ t˘m, Ïe do tohto jednoduchého potravino-
vého reÈazca priberieme e‰te ìal‰í ãlánok a to – sovy, ktoré lovia
aj veveriãky aj kuny, ale v hre sa zamerajú iba na kuny, aby to
v hre nebolo veºmi komplikované. Sovy budú na bokoch stred-
ného hracieho poºa a v urãit˘ch ãasov˘ch intervaloch budú pre-
lietavaÈ cez územie kún. TakÏe kuny pri chytaní veveriãiek si bu-
dú musieÈ dávaÈ pozor, aby sa ony samy nestali potravou sov.
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Doãkali sme sa! Koneãne po‰ta doruãila aj na na‰e eko-
-kocúrkovské Slovensko prv˘ ekologick˘ pastiersky list
z 1. 1. 1990 pápeÏa Ján Pavla II, v ktorom svät˘ otec pod-
poril viditeºn˘ nástup ekologického vedomia slovami, Ïe „sa
vynára ekologické vedomie. Nemalo by sa potláãaÈ, ale na-
opak, malo by sa podporovaÈ a pestovaÈ, aby na‰lo svoje vy-
jadrenie v konkrétnych programoch a iniciatívach“. Na veº-
konoãné sviatky sa v kostoloch ãítal „Pastiersky list biskupov
Slovenska k otázkam viery a ekológie“. Koncom druhej má-
jovej dekády zorganizovala Environmentálna subkomisia pri
Konferencii biskupov Slovenska (KBS) v Badíne 3. konfe-
renciu Rady biskupsk˘ch konferencií Európy s témou:
„KresÈansk˘ Ïivotn˘ ‰t˘l a trvalo udrÏateºn˘ rozvoj“.

SpoloãnosÈ pre trvalo udrÏateºn˘ Ïivot v SR a âR pri-
pravila, pri príleÏitosti VII. roãníka Memoriálu Vavrou‰kov-
cov, na deÀ 14. septembra 2001 v Hoteli Sorea ëumbier
v Liptovskom Jáne Medzinárodnú konferenciu s témou:
„NáboÏenstvo – Ïivotné prostredie – hodnoty zlúãiteºné
s predstavou udrÏateºného spôsobu Ïivota“.

KresÈansky veriacich ekológov, environmentalistov,
ochrancov a milovníkov prírody na Slovensku uÏ dlh‰iu

dobu trápi absencia kultivovaného dialógu na tieto témy
s na‰imi hlavn˘mi cirkvami. V˘chodné náboÏenstvá majú
zodpovednosÈ za Ïivot na Zemi ako súãasÈ svojej filozofie,
Svedkovia Jehovovi ãasto vyuÏívajú témy ohrozenia Ïivot-
ného prostredia vo svojej StráÏnej veÏi. Snáì obava zo stra-
ty vplyvu na veriacich vedie k nie práve najtolerantnej‰ím vy-
stúpeniam niektor˘ch predstaviteºov r. k. cirkvi. Bolonsk˘ ar-
cibiskup, kardinál Giacomo Biffi definoval na solovjevovskej
konferencii Antikrista ako vegetariána, filantropa, pacifistu,
environmentalistu, obhajcu ºudsk˘ch práv a ekumenického
dialógu i ochrancu Ïivotného prostredia a práv zvierat.
Moderátor TV diskusného Klubu Nikodém, r. k. kÀaz Jozef
Kováãik vyuÏil komentovanie knihy talianskeho autora A.
Gaspariho v relácii náboÏenského vysielania Slovenského
rozhlasu Cesty a Katolícke noviny na neznalú kritiku envi-
ronmentálnych mimovládnych organizácií. Darmo je, ão
ãlovek nezaÏije a neprecíti, to nepochopí; úplne in˘ je po-
stoj Dp. RNDr. Jozefa Voskára, dlhoroãného ochranára, kto-
r˘ predná‰a kresÈanskú ekológiu na Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulte a ktor˘ sa podieºal na horeuveden˘ch ústreto-
v˘ch krokoch KBS.

Urãite len poslúÏi dobrej veci preãítaÈ si
pred konferenciou pútav˘m ‰t˘lom napísanú
filozofujúcu esej, ako si ju sám oznaãil jej au-
tor, Otakar A. FUNDA: „Znavená Evropa
umírá“ (Praha, Karolinum, 2000) so zasväte-
n˘m doslovom od Josefa ·majsa.

Evanjelick˘ teológ, predná‰ajúci filozofiu
a religionistiku na PgFUK v Prahe, vysvetºuje
preão a komu pí‰e túto knihu s tak˘mto pesi-
mistick˘m názvom takto: „ . . .nemyslím si, Ïe
by sa nám podarilo zániku na‰ej civilizácie,

a t˘m i pravdepodobnému zániku tvora
ãlovek na planéte Zem uniknúÈ, a aj keì si
nemyslím, Ïe by zánik mohla odvrátiÈ filo-
zofická a mravná obroda. . . takého rozsa-
hu, Ïe by viedla k zásadnej zmene smero-
vania na‰ej civilizácie – t˘m nehovorím, Ïe
by sme sa o filozofickú a mravnú obrodu
nemali usilovaÈ; Ïivot predsa tieÏ Ïijeme,
aj keì vieme, Ïe zomrieme a burinu tieÏ tr-
háme, i keì vieme, Ïe znovu vyrastie . . .“

Funda nechce súhlasiÈ so ·majsov˘m
vysvetlením varovn˘ch v˘ziev ekológov:
„negatívne prognózy robíme preto, aby sa
nenaplnili“, lebo úplne váÏne a tvrdo‰ijne
dodáva: „Európa zanikne a ãlovek z pla-
néty Zem zmizne i bez muziky, nie je teda
nutné písaÈ largo na rozlúãku“. PretoÏe,
ako pí‰e v 1. kapitole: „musíme tvoriÈ prav-
du a zmysel sveta, Ïivota seba sam˘ch“,
„uniesÈ svoju nezodpovedanosÈ a nezbláz-
niÈ sa, ãi neskoãiÈ do priepasti smrti“ –
„o tom je ÈaÏoba ºudskej existencie, Ïe
prevezmeme zodpovednosÈ za to, ão sme
rozpoznali ako primerané“.

V 2. kapitole popisuje „Piliere Európy“
a európanstva: zodpovednosÈ, humanitu,
slobodu, racionalitu, exaktnosÈ a toleran-
ciu, ktor˘ch vody sú napájané zo ‰tyroch

prameÀov: náboÏenstvo starého Izraela, tra-
dície gréckej antiky, kresÈanstva a sekulárne-
ho európskeho humanizmu, a takto na nich
vysvetºuje zlyhania na‰ej civilizácie:

„Zodpovedné rozhodnutie a zodpovedn˘
ãin zrodili Európu. Kde unavená je zodpoved-
nosÈ, kde uÏ niet zodpovedn˘ch rozhodnutí
a zodpovedn˘ch ãinov, tam Európa umiera.“,
„Existuje etická norma, . . .a tou je Ïivot sám,
. . .ktor˘ je tabu. Kto nere‰pektuje tabu, musí
zomrieÈ. Európa umiera, pretoÏe prestala

re‰pektovaÈ tabu Ïivota.“, „Zlyhanie humanity
je zlyhaním Európy.“, „Postmodern˘ Európan
uÏ nechce slobodu tvoriÈ, ale vysaÈ. Civi-
lizácia, ktorá prestala hodnoty tvoriÈ a len vy-
uÏíva, ão e‰te zostalo, ide v ústrety zániku.“,
„ExaktnosÈ znamená kompetenciu. Svetu
dnes nemôÏu pomôcÈ morálne u‰ºachtilí, ci-
tovo úprimní nad‰enci bez kompetencií.“,
„Konzekvenciou európskeho kritického racio-
nalizmu je ateizmus, ktor˘ vie o dimenzii po-
kory a chová úctu a re‰pekt k fenoménu ná-
boÏenstva. Práve preto je Európa unavená,
pretoÏe zneváÏila racionalitu.“, „Tolerancia –
dieÈa Európy, pervertovaná do ºahostajnosti,
signalizuje, Ïe Európa stratila identitu, a t˘m
aj silu k tolerancii.“

V 3. kapitole pí‰e o „postmoderne, onom
poslednom európskom povstaniu proti abso-
lútnym pravdám, ktorá vedie Európu k zá-
niku. . .“

Najnapínavej‰ia je 4. kapitola nazvaná
„Európa bez budúcnosti“. Vypovedajú o tom
uÏ len názvy jej ãastí: „Súmrak na‰ej civilizá-
cie“, „Ideme oproti zániku“, „Útecha filozofie“,
„ZachrániÈ by nás mohlo nové myslenie, ale
nezachráni“, „ZachrániÈ by nás mohla odbor-
nosÈ, ale nezachráni“ a „Nezachráni nás ani
ekológia“. PretoÏe: „Ekológia zostane posled-
n˘m veºk˘m rozprávaním unavenej Európy,
posledn˘m veºk˘m nerealizovan˘m snom,
neuskutoãnenou víziou . . . pretoÏe ekonómia,
trhy, ÈaÏba surovín, v˘roba energie sú z prin-
cípu antibiofilné“.

Paradoxne, najoptimistickej‰ie vyznieva
„Epilóg“ s desatorom ako sa „pokúsiÈ zacho-
vaÈ si v umieraní noblesnú tvár . . .“ V Àom sa
nezaprie Funda ako pokraãovateº – zástan-
ca Schweitzerovho kritického myslenia
a úcty k Ïivotu.

DU·E EVROPY a ZNAVENÁ EVROPA UMÍRÁ
(Recenzia kníh kresÈansk˘ch filozofov – ako pozvánka k dialógu s ochranármi)
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Tématicky blízky, ale o ão ortodoxnej‰í

a politickej‰í o to menej svieÏi ‰t˘l ako
má predo‰lá kniha, je v˘ber J. Polákovej
zo ‰túdií, ktor˘ch autor je katolícky filozof
a politológ ãeského ‰lachtického pôvodu
Ïijúci v Nemecku a USA Mikulá‰ LOB-
KOWICZ: „Du‰e Evropy“ (V edícii Sofia
vydalo Kolegium ZVON v nakl. Vy‰ehrad,
Praha, 2001, preklad J. BlaÏek) vybaven˘
bohatou bibliografickou a autobiografic-
kou prílohou.

V 1. ãasti, nazvanej „Filozofia“, má té-
mu blízku Fundovi ãlánok s názvom
„Kríza pravdy“ – nena‰iel som v Àom v‰ak
autorom sºúben˘ spôsob na jej prekona-
nie. Z 2. ãasti, „Polis“, sú najcennej‰ie
ãlánky: „Intelektuál: prorok, alebo metafy-
zick˘ revolucionár?“ a „KresÈan v politike“.
Zvlá‰È ten druh˘, diskutujúci aj o angaÏo-
vaní sa kÀazov v politike, nám pomôÏe
vysvetliÈ pojem demagóg a niektoré po-
stoje súdob˘ch politikov k potratom, men-
‰inám a zavádzaniu jógy do ‰kôl. Najviac
tém na dialóg nájdeme v 3. ãasti „Kres-
Èanstvo“, najmä v‰ak v ãlánku „KresÈan-
ská zodpovednosÈ za budúcnosÈ“. Táto
úvaha zaãína v˘rokom: „Na prv˘ pohºad
nie je zodpovednosÈ ãloveka za budúc-

nosÈ pôvodne kresÈansk˘ pojem“, priznáva
sa v nej nejednotnosÈ názorov medzi kres-
Èanmi na otázku, ãi „atómové zbrojenie mier
ohrozuje, alebo nie“ a presvedãenie, Ïe: „Îi-
vot nie je najvy‰‰í cieº kresÈana, a blahobyt-
n˘ Ïivot tobôÏ nie . . . a . . .utrpenie a smrÈ
majú nepomerne hlb‰í zmysel ako blahobyt-
n˘ Ïivot a preÏitie“. Konãí vetou: „vlastná
kresÈanská zodpovednosÈ za budúcnosÈ zá-
leÏí v tom, Ïe bude hlásané evanjelium“
a dvoma poznámkami na záver: „HovoriÈ o zod-
povednosti za budúcnosÈ môÏe byÈ v˘hovor-
ka, keì máme tu a teraz plniÈ svoje povin-
nosti“ a „angaÏovanosÈ za lep‰í svet zajtraj-
‰ka musí byÈ sprevádzaná modlitbou“ s od-
porúãaním preãítaÈ si nám uÏ známe „roz-
právanie o Antikristovi“ od Vladimíra Solovje-
va. Lobkowitzov relativizmus je teda veºmi
vzdialen˘ Schweitzerov˘m v˘rokom: „Obyãaj-
ná etika hºadá kompromisy; etika úcty k Ïi-
votu neuznáva Ïiadnu relatívnu etiku, Ïiadne
vopred hotové kompromisy medzi etikou
a nutnosÈou nemá na sklade“. V tom azda
tkvie vzdialenosÈ medzi katolíckym a pro-
testantsk˘m kresÈansk˘m filozofom. Ako
majú obaja ìaleko, ãi blízko, od takého
budhizmu?

Du‰an BEVILAQUA, Správa NP Slovensk˘ raj

Tatry sú nielen prírodn˘m klenotom
Slovenska a symbolom ná‰ho vlastenec-
tva, ale aj nesmiernym zdrojom in‰pirá-
cie pre rôzne Ïánry umeleckej tvorby.
S tatranskou tematikou vzniklo doteraz
uÏ mnoho publikácií najrôznej‰ieho za-
merania. V súãasnosti k nim pribudla
ìal‰ia reprezentaãná obrazová publiká-
cia Vlada Bártu s poetick˘m textom
·tefana Packu Tatry ãarovné, ktorá bo-
la slávnostne uvedená v Starom Smo-
kovci dÀa 20. júna 2001.

V tvorbe renomované-
ho umeleckého fotografa
Vlada Bártu (1939) majú
Tatry osobitné postave-
nie. Stvárnil ich uÏ v nie-
koºk˘ch obrazov˘ch pub-
likáciách, priãom kniha
Tatry (Nízke, Západné,
Belianske a Vysoké) vy-
‰la dokonca v troch vy-
daniach (1994, 1995,
1998). OsobitosÈou pub-
likácie Tatry ãarovné je
netradiãn˘ lyrick˘ po-
hºad na nespoãetné prí-
rodné a krajinné krásy
na‰ich rozsahom mi-
niatúrnych veºhôr. Potvr-
dzuje sa známa skutoã-
nosÈ, Ïe tie isté prírodné
skvosty je moÏné stvárniÈ
v mnoh˘ch podobách,
ale vÏdy inak, neopako-
vateºne, v závislosti od
ãasu, poãasia, zorného

uhla a majstrovstva autora. Citliv˘ a maj-
strovsky dokonale zvládnut˘ prístup vy-
Ïarujúci z kaÏdej fotografie v tejto knihe
dokladuje vrel˘ vzÈah Vlada Bártu k tat-
ranskej prírode a krajine.

Autorom prológu, epilógu, poetického
a úvodného textu je skúsen˘ umeleck˘
publicista ·tefan Packa (1946). Jeho
poetické texty vhodne dopæÀajú obrazo-
vú ãasÈ a v˘znamne sa podieºajú na
celkovom lyrickom v˘raze publikácie. UÏ
v prológu uvádza, Ïe „Tatry ãarovné sú

knihou citlivej krásy.“ Vyjadrené je to aj
ver‰om:

„·la krása
touto krajinou
a v Tatrách
sa zastavila
odetá kobaltom
v˘‰in.“

Je veºmi vhodné, Ïe takáto emotívna
publikácia poukazujúca na prírodné krá-
sy je práve z územia Tatranského ná-
rodného parku, pretoÏe v poslednom
období sa z kritérií ochrany prírody ako-
si vytráca estetick˘ rozmer, hoci je ne-
smierne dôleÏit˘ nielen ako ukazovateº
kvality prírody, ale aj pre uspokojovanie
a obohacovanie psychick˘ch vnemov
kultivovaného ãloveka.

Publikácia Tatry ãarovné je veºmi
‰Èastne a pôsobivo zostavná V. Bartom
ml., jej rozsah je 144 strán a obsahuje 101
umeleck˘ch farebn˘ch fotografií. Úvod-
n˘ a poetické texty sú uvedené v sloven-
ãine a angliãtine, informatívne texty aj
v nemeckom, maìarskom, poºskom
a ruskom jazyku, ão roz‰iruje vyuÏiteº-
nosÈ publikácie. Celkov˘ dojem umocÀu-
je kvalitná grafická úprava a tlaã.

Kniha Vlada Bártu Tatry ãarovné
osloví v‰etk˘ch milovníkov prírody
a jej krás, ktor˘m iste pripraví nejednu
ãarovnú chvíºu a nev‰edn˘ umeleck˘
záÏitok.

Ing. Július BURKOVSK¯
·OP SR – COPK B. Bystrica

Bárta V., 2001: TATRY ČAROVNÉ
Vydal: AB ART press Slovenská Ľupča

ZLOM  14.2.2002 8:34  Str�nka 27



26

V posledn˘ch rokoch preÏívame roz-
mach táborov˘ch aktivít. V prírodoved-
n˘ch i environmentálnych periodikách
máme kaÏdoroãne ich pestrú ponuku.
Lí‰ia sa termínom, polohou, zamera-
ním i veºkosÈou. K najãastej‰ím patria
ornitologické tábory. Okrem pozorova-
nia a odchytu – krúÏkovania vtákov sa
tam preberajú plány a vízie v organizo-
vaní „vtáãkárskych“ organizácií, vymie-
Àajú sa tu skúsenosti, informácie, nad-
väzujú priateºstvá. Sú v‰ak aj
‰kolami pre zaãínajúcich ornito-
lógov. Práve tábory pre ich ne-
formálnosÈ majú v tejto oblasti
svoje nezastupiteºné miesto.

Do povedomia ornitologickej
verejnosti sa dostali aj Oravské
ornitologické tábory. Od roku
1997 ich kaÏdoroãne organizu-
je Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava Doln˘ Kubín
a Ornitologick˘ klub pri Orav-
skom múzeu Oravsk˘ Podzá-
mok. Ich úlohou je najmä po-
znanie ornitologicky málo zná-
mych alebo atraktívnych lokalít
na Orave v hniezdnom období.

V poradí uÏ piaty Oravsk˘ or-
nitologick˘ tábor sa uskutoãnil
v dÀoch 31. 5.–3. 6. 2001 na
dolnej Orave. Jeho základÀa
bola priamo v obci Pucov.
Touto cestou sa chceme sú-

ãasne poìakovaÈ Obecnému úradu
Pucov za jeho ochotu a spoluprácu pri
organizovaní tábora. Cieºom tohto roã-
níka bolo poznanie hniezdnej avifauny
juÏnej ãasti Oravskej vrchoviny.

Tábora sa dovedna zúãastnilo 31
osôb, prevaÏne mlad˘ch ºudí, z Oravy,
ale aj z in˘ch regiónov Slovenska
(Bratislava, Trenãín, Partizánske).
Stalo sa tradíciou, Ïe sa t˘chto tábo-
rov zúãastÀujú aj obãania z âeskej

republiky, ãím aj toto podujatie
nadobudlo medzinárodn˘ cha-
rakter.

Hoci poãas trvania tábora
obãas pr‰alo, neodradilo to
jeho úãastníkov od poznáva-
nia avifauny. Ornitológov zau-
jalo pozorovanie bociana ãier-
neho, kane moãiarnej, sokola
lastoviãiara, prepelíc a chrap-
káãov poºn˘ch, penice jara-
bej, dudka chochlatého ako
aj nájdenie hniezda krutohla-
va. Zaujímav˘m bolo zistenie
vzácnych dravcov, orlov krikºa-
v˘ch, orlov skaln˘ch a vãelárov
obyãajn˘ch.

Úãastníci tábora odchádzali
spokojní, plní záÏitkov a skúse-
ností. Boli uchvátení krásou
tohto malebného kúta na‰ej

prírody. Dohodli sa, Ïe ìal‰í roãník
Oravského ornitologického tábora sa
uskutoãní zaãiatkom júna 2002
v Zuberci – Zverovke a bude zameran˘
na v˘skum avifauny v oravskej ãasti
Západn˘ch Tatier.

V‰etk˘ch milovníkov prírody a zvlá‰È
vtáctva na tábor srdeãne poz˘vame.

RNDr. Du‰an KARASKA
Foto: autor

INFORMÁCIE

VV. ORA. ORAVVSKÝ ORNITOLSKÝ ORNITOL OGICKÝ TOGICKÝ TÁBÁBOROR
Úãastníci tábora poãas terénnych exkurzií

Mláìatá bociana ãierneho
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INFORMÁCIE

Ochrana mokraìov˘ch a ra‰elinn˘ch bio-
topov stala sa v súãasnosti aj v Slovenskej
republike jednou z dôleÏit˘ch a prioritn˘ch
úloh ‰tátnej ochrany prírody, nakoºko práve
tieto typy biotopov dnes jednoznaãne patria
k najohrozenej‰ím. Napriek tomu, Ïe sa ra-
‰eliniská rozpt˘lene vyskytujú na viacer˘ch
miestach Slovenska, plo‰ne najrozsiahlej‰ie
a v typickej forme sa zachovali ra‰elinné
biotopy na hornej Orave.

Nie je preto náhodou, Ïe 12. Arachno-
logické dni, ktoré sa uskutoãnili v dÀoch
8.–13. júla t. r. v Námestove, boli zamera-
né na základn˘ arachnologick˘ prieskum v˘-
znamn˘ch slatinn˘ch a ra‰elinn˘ch biotopov
Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Za
úãasti 12 ãlenov Arachnologickej sekcie
Slovenskej entomologickej spoloãnosti pri
SAV a za úzkej spolupráce a pomoci odbor-
n˘ch pracovníkov Správy CHKO Horná
Orava spracovávali sa v priebehu uveden˘ch

dní pavúkovce (Chelicerata)
v NPR Klinské ra‰elinisko, NPR
Sosnina, PR BeÀadovské ra‰eli-
nisko, PR MútÀanská Píla, PR
Rudné a PR Tisovnica, ako aj
niektoré z potenciálnych malo-
plo‰n˘ch chránen˘ch území s vy-
sok˘mi biologick˘mi hodnotami,
ak˘mi boli Poºanov˘ KriváÀ pri
Bobrove, Polhorská Píla a Slaná

Voda v okolí Oravskej Polhory, Rabãické bo-
ry, alebo aj Surdíky a S˘korníky za potokom
Jele‰Àa v katastri mesta Trstená. Na uvede-
n˘ch lokalitách boli ‰tudované ‰Èúriky (Pseu-
doscorpiones), kosce (Opiliones), pavúky
(Araneae) a roztoãe (Acarina) a po odbor-
nom spracovaní budú v˘sledky s odborn˘m
vyhodnotením odovzdané k vnútorn˘m pot-
rebám orgánom ‰tátnej ochrany prírody.

Z pavúkovit˘ch ãlánkonoÏcov (Chelicera-
ta) najmä pavúky (Araneae) ako polyfágni

predátori predstavujú veºmi dôleÏitú a v˘-
znamnú modelovú skupinu pre sledovanie
zmien Ïivotného prostredia, nakoºko v príro-
de preukazujú dostatoãnú poãetnosÈ aj dru-
hovú diverzitu a ich spoloãenstvá veºmi citli-
vo reagujú na v‰etky negatívne, najmä an-
tropické zásahy do krajiny. Je potrebné po-
chopiÈ, Ïe hlavn˘m faktorom, ovplyvÀujúcim
ich v˘skyt a druhové bohatstvo je predov‰et-
k˘m kvalita prírodného prostredia.

UÏ dnes moÏno na základe predbeÏn˘ch
v˘sledkov v˘skumu na jednotliv˘ch ra‰eli-
niskách, kde sme zistili v˘skyt viacer˘ch
vzácnych a ohrozen˘ch druhov, ãi nov˘ch
druhov pavúkov pre Slovensko kon‰tato-
vaÈ, Ïe oravské ra‰eliniská sú v˘znamn˘m
biotopom pavúkov a zasluhujú si zv˘‰enú
pozornosÈ a ochranu aj z arachnologického
hºadiska. A práve na túto skutoãnosÈ chceli
poukázaÈ aj „Arachnologické dni 2001” na
hornej Orave.

Mgr. Jaroslav SVATO≈
Foto: Ing. Róbert Trnka

Podºa schválenej novely Trestného zákona majú od 1. augusta
2001 ãlenovia stráÏe prírody a osoby, ktoré majú oprávnenia ãle-
nov stráÏe prírody, postavenie verejného ãiniteºa (§ 89 odst. 9
Trestného zákona v znení neskor‰ích predpisov). Okrem iného aj
znenie skutkovej podstaty trestného ãinu podºa § 181 c) a spôsob
v˘poãtu ujmy v oblasti Ïivotného prostredia podºa § 89 odst. 14
Trestného zákona.

Cieºom dohody o spolupráci medzi ·tátnou ochranou prírody
Slovenskej republiky a Asociáciou stráÏcov chránen˘ch území
Slovenska je zlep‰iÈ a zintenzívniÈ ochranu prírody v Slovenskej
republike zlep‰ením ãinnosti stráÏnej sluÏby.

3. aÏ 8. októbra 2001 organizuje EUROPARC v Národnom parku
Peak vo Veºkej Británii míting európskych rangerov. Slovensk˘ch
rangerov bude zastupovaÈ Ing. Katarína ·korvánková z NP Slo-
vensk˘ raj. Program mítingu bude zameran˘ na v˘menu skúse-
ností v rangerskej práci v jednotliv˘ch európskach krajinách a v˘-
sledkom stretnutia bude formovanie európskej asociácie a prípra-
va európskeho kongresu v budúcom roku.

29. októbra aÏ 2. novembra sa uskutoãní v Snow Kong Resort,
Jackson Hole 25-te. v˘roãné stretnutie Americkej národnej asociá-
cie rangerov.

–jb–

Zakladanie zemn˘ch pascí na lokalite Bory

Lovãík pobreÏn˘ (Dolomedes fimbriatus) – sa-
miãka s kokónom

11112222 ....     AAAARRRRAAAACCCCHHHHNNNNOOOOLLLLOOOOGGGGIIIICCCCKKKKÉÉÉÉ    DDDDNNNNIIII
NA HORNEJ ORAVE

INFORMÁCIE ● SPRÁVY ● NOVINKY OD STRÁÎCOV-RANGEROV
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Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prí-
rodného dediãstva (ParíÏ, november 1972) platí na
Slovensku od 15. 2. 1991. K zaãiatku 3. tisícroãia
sa Slovenskej republike, v rodine 162 ãlensk˘ch
‰tátov Dohovoru, podarilo zapísaÈ 5 lokalít do
Zoznamu 690 novodob˘ch divov sveta „v˘nimoã-
nej univerzálnej hodnoty“.

V rovnako v˘nimoãnej publikácii J. Klindu:
„Svetové kultúrne a prírodné dediãstvo I“ (MÎP SR,
Bratislava, 2000) je venovaná celá kapitola peripe-
tiám nominácie lokalít zo Slovenska, vrátane t˘ch
úspe‰n˘ch zav⁄‰en˘ch zápisom: Vlkolinec, Banská
·tiavnica, Spi‰sk˘ hrad (Cartagena, r. 1993), 12
jask˘À a priepastí Slovenského krasu (spolu s MR
– Berlín, r. 1995) doplnen˘ch (r. 2000 v Cairnse)
Dob‰inskou ºadovou jaskyÀou v SRNAPe, kedy sa
zapísal aj Bardejov.

Po temer 30 rokoch od prijatia Dohovoru a 10 ro-
koch od jeho platnosti na Slovensku sa teda logom
Svetového dediãstva UNESCO p˘‰ia pamiatky kul-
túrneho a prírodného dediãstva v 5 lokalitách. Je to
veºa, alebo málo v na‰om geografickom priestore?
Pre porovnanie so susedmi: âesko má 10, Poºsko
8 (+ 1 s Bieloruskom), Maìarsko 5 (+ 1 s nami),
Rakúsko 6 a Ukrajina 2 lokality. Správnej‰ie je
snáì formulovaÈ otázku takto: Odrazilo sa úsilie
odborníkov – nad‰encov, ktorí sa podieºali na
vypracovaní nominaãn˘ch projektov, v naplne-
ní ãl. 4 Dohovoru hovoriacom o povinnosti
chrániÈ, zachovaÈ, prezentovaÈ a odovzdaÈ bu-
dúcim generáciám lokality zapísané v Zozname
adekvátne vynaloÏenej energii?. . . Odpoveì na
túto otázku uÏ nie je taká jednoznaãná. Bardejov-
ské námestie chráni osvedãen˘ vzÈah domorodcov
prameniaci z jeho genia loci, jaskynn˘ komplex pri
Dob‰inskej ºadovej jaskyni v NPR Stratená bez-
peãne spravuje Správa slovensk˘ch jask˘À a
Speleoklub Slovensk˘ raj. Hor‰ie je to s ochranou
jask˘À Slovenského krasu pred podnikav˘mi vy-
krádaãmi. Maliãk˘ Vlkolínec „pohltil“ turistick˘ ruch,
o „tunelovaní“ domov v ·tiavnici sme poãuli a ãíta-
li dosÈ. Najsmutnej‰í som z lokalít v okolí Spi‰ského
hradu. O vzÈahu „domorodcov“ k ich ochrane naj-
v˘stiÏnej‰ie hovorí v˘rok nemenovaného zástupcu
prednostu územne príslu‰ného okresného úradu:
„naão uÏ je nám svetové dediãstvo, ão my uÏ z ne-
ho máme?“, ktor˘ odznel pri neºahkej diskusii o ÈaÏ-
be travertínu v NPR Dreveník. NuÏ, majú z neho
obklady na dom príslu‰ného prednostu, ministra
kultúry, novostavby SND v Bratislave, mostu Márie
Valérie v ·túrove. . . drevo z vyÈat˘ch líp aleje pre
prípojku diaºnice D-1, zisky z nedobrého projektu
rekon‰trukcie hradieb. . .

Dovolím si parafrázovaÈ pani Brundtlandovú:
Na‰e Spoloãné Dediãstvo je také krehké ako Na‰a
Spoloãná BudúcnosÈ. Jeho ochrana je v rukách
nás v‰etk˘ch – je vecou kladného vzÈahu verejnos-
ti, ktor˘ treba budovaÈ od prv˘ch chvíº rozhodova-
nia o nominácii lokality majúcej „v˘nimoãnú univer-
zálnu hodnotu“. Úspe‰ne vytvorené pozitívne 

vzÈahy verejnosti k lokalitám svetového dediã-
stva sú zárukou ich úspe‰nej ochrany – to je po-
solstvo dvoch prezentácií M. Turnbulla o skúse-
nostiach z Dorsetu a V˘chodného pobreÏia De-
vonu nav‰tevovaného roãne vy‰e 17 mil. turistov.
V‰etci (20) úãastníci seminára sa v tejto veci jed-
noznaãne zhodli.

Tak ako aj v potrebe vyváÏiÈ efektívne lobova-
nie medzinárodnou solidaritou – na prospech
ochrany spoloãného svetového dediãstva. K˘m
z Maìarska a Poºska bolo po ‰tyroch lobujúcich
úãastníkov seminára a z âeska traja, z Bulharska
a Litvy po dvoch a po jednom z Macedónska,
Slovinska a Bosny/Hercegoviny, slovenské lokality
svetového prírodného dediãstva (2 jestvujúce a mi-
nimálne 3 nominované) boli zastúpené len 1 repre-
zentantom (ak odhliadneme od kolegu Ing. M. Giãa
z NP Poloniny, ktor˘, podobne ako jeho ukrajinsk˘
partner z UÏanského NP, bol na seminári hosÈom
spoluusporiadateºského NP Biesczady).

Napriek tomu, návrh na roz‰írenie jestvujúcich 2
lokalít zo Spi‰a (Spi‰sk˘ hrad a Dob‰inská ºadová
jaskyÀa) na nominaãn˘ bilaterálny slovensko-poº-
sk˘ projekt cezhraniãnej Kultúrnej krajiny Spi-
‰a, ktor˘ bol na seminári adresovan˘ k poºsk˘m zá-
stupcom, bol Zb. Krzanom z poºského TANAPu
kladne prijat˘. Zo v‰etk˘ch 690 lokalít je totiÏ na
svete len 23 lokalít kultúrnej krajiny, z nich je síce
15 v Európe, ale len 2 z V˘chodnej Európy, ani jed-
na v‰ak cezhraniãná.

Poºsko i Slovensko spoloãne smerujú do európ-
skych ‰truktúr. Preto sa mi vidí reálnej‰ie spojiÈ
prednosti slovenskej a poºskej ãasti Spi‰a. 

Slovensk˘ Spi‰, známy to klenot Slovenska, má
najvy‰‰iu hustotu kultúrno-historick˘ch pamiatok
a prírodn˘ch krás na Slovensku. V poºskej ãasti
Spi‰a sa pred kolektivizáciou uchránili oveºa za-
chovalej‰ie krajinné ‰truktúry, ktoré stále doku-
mentujú biodiverzite priaznivé hospodárenie v kra-
jine rozvíjané mnoh˘mi generáciami drobn˘ch sú-
kromne hospodáriacich roºníkov.

Preto bola táto my‰lienka prijatá aj Komisiou pre
Ïivotné prostredie Euroregiónu Tatry na rokovaní
9. 5. 2001 v poºskom Novom Saczi. Ostáva uÏ len
nájsÈ pochopenie u Komisie pre záchranu lokalít
Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho de-
diãstva UNESCO pri MK SR, ktorá vznikla namies-
to Slovenského v˘boru pre ochranu svetového prí-
rodného a kultúrneho dediãstva pri MÎP SR?
Alebo nájsÈ podporu z Centra ochrany kultúrnej
krajiny a prírodného dediãstva pri SAÎP v Banskej
·tiavnici?

Myslím si, Ïe ak sa chceme pouãiÈ z doteraj‰ích
nominácií lokalít do Zoznamu svetového dediãstva
UNESCO, a Spi‰ského hradu zvlá‰È, uÏ teraz je
najvy‰‰í ãas pracovaÈ s verejnosÈou – obyvateº-
mi Spi‰a na oboch stranách hraníc. Len tak sa
nám podarí predísÈ naplneniu Hemingwayovského:
„Komu zvoní do hrobu?“ a splniÈ Dostojevského:
„Krása spasí svet“ vo vzÈahu k prírodnému a kul-
túrnemu dediãstvu v kultúrnej krajine Spi‰a. Len
tak bude raz na Slovensku aj z vlka baranina.

Du‰an BEVILAQUA,
úãastník seminára

zo Správy NP Slovensk˘ raj

BUDE RAZ NBUDE RAZ NA SLA SLOOVENSKU ZVENSKU ZO PSO PSA SLANINA SLANINA?A?
NÁZORY

Spi‰sk˘ hrad Foto: Tomá‰ Koudela

28

(Reminiscencie
na Tréningový seminár

EUROPARCu:
„Ochrana lokalít svetového

dedičstva UNESCO“
v NP Biesczady/Poľsko

20.–26. 6. 2001)
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Himantoglossum caprinum (Marsch. – Bieb) Spreng.

Trváca rastlina z ãeºade vstavaãovit˘ch, vysoká 30–70 (90) cm. Patrí
medzi dvoch zástupcov rodu Jaz˘ãkovec na na‰om území. Jaz˘ãko-
vec v˘chodn˘ rastie na pasienkoch, v svetl˘ch dubinách, na lesn˘ch
okrajoch a v krovinách, na such˘ch, vápnit˘ch pôdach, najmä v po-
rastoch zväzu Festucion pubescentis-petraeae. Osídºuje aj sekundár-
ne stanovi‰tia, najmä opustené vinohrady. Kvitne koncom júna a za-
ãiatkom júla.

Jaz˘ãkovec v˘chodn˘ bol u nás ako nov˘ druh pre flóru SR roz-
poznan˘ aÏ v roku 1989, predt˘m bol omylom pokladan˘ za podob-
n˘ jaz˘ãkovec kozí resp. jaz˘ãkovec jadransk˘. Patrí medzi kriticky
ohrozené druhy. Jeho v˘skyt je veºmi vzácny, historické údaje sú
z Hradovej pri Ko‰iciach, zo Slovenského krasu, juÏnej ãasti ·tiav-
nick˘ch vrchov, okolia Levíc, ·túrova, Nitry, Mal˘ch a Bielych Karpát.
V súãasnosti je u nás známy iba z dvoch pomerne bohat˘ch lokalít
v Mal˘ch Karpatoch. Na bohat‰ej z nich v priaznivom roku poãet kvit-
núcich exemplárov dosahuje viac ako i 100 kusov. Na ìal‰ích lokali-
tách, kde bol druh v ostatn˘ch rokoch pozorovan˘, v okolí Nitry,
·túrova a v Slovenskom krase, sa sporadicky nachádzajú väã‰inou iba
jednotlivé sterilné (nekvitnúce) rastliny a kvitnutie je zaznamenané
iba veºmi v˘nimoãne s odstupom aj viacer˘ch rokov.

Ohrozenie jaz˘ãkovca v˘chodného je dané uÏ jeho vzácnosÈou.
Existujúce lokality sú ohrozené zarastaním a celkovou zmenou vege-
taãn˘ch pomerov z dôvodu absencie tradiãného hospodárenia (pa-
senie, kosenie), de‰trukãnou ãinnosÈou (jedno z miest v˘skytu v oko-
lí Nitry zaniklo odstrelom hrany kameÀolomu), prípadne aj priamo
zberom.

Okrem jaz˘ãkovca v˘chodného je z ná‰ho územia známy i o nieão
hojnej‰í jaz˘ãkovec jadransk˘. V súãasnosti sa vyskytuje v okolí
Bratislavy a v juÏnej ãasti StráÏovsk˘ch vrchov. Obidva druhy tohoto
atraktívneho a exoticky pôsobiaceho rodu u nás dosahujú severnú
hranicu svojho roz‰írenia.

DANIEL DÍTù
Foto: autor

ââââ aaaa jjjj kkkk aaaa     ssss iiii vvvv áááá
Larus canus (LINNAEUS, 1758)

Zreteºne väã‰í vták ako ãajka smejivá. Dospelé ãajky sivé sú biele aÏ
na siv˘ plá‰tik s ãiernymi, bielo ‰kvrnen˘mi koncami krídel, nohy a zo-
bák majú zelenavo Ïlté. Zobák nie je tak˘ mohutn˘ a nemá ãervenú
‰kvrnu ako u väã‰ích druhov ãajok. Let ãajok siv˘ch b˘va kºudnej‰í ako
u men‰ích druhov. Hlas je vy‰‰í ako u ãajky smejivej. Poãas letu sa ãaj-
ky sivé oz˘vajú hlasom „gege“, pri rozru‰ení ãi vypla‰ení „gie“.

Hniezdenie ãajky sivej je na Slovensku doteraz známe len na dvoch
lokalitách. Na vodnej nádrÏi SæÀava pri Pie‰Èanoch tieto vtáky hniezdia
od roku 1982. Druhou hniezdnou lokalitou ãajok siv˘ch u nás je CHA
Vtáãí ostrov na Oravskej priehrade, kde tento druh prv˘ krát zahniez-
dil v roku 1998.

U nás ãajky sivé hniezdia jednotlivo. Správanie sa na hniezdiskách
je veºmi podobné ako u ãajky smejivej. Hniezdo b˘va umiestnené
voºne na zemi (Oravská priehrada) alebo na kmeni stromu (SæÀava).
âajky sivé hniezdia od apríla do júna, jeden krát roãne. Zná‰ka obsa-
huje spravidla 3 vajcia. Mláìatá sa liahnu po sebe v nasledujúcich
dÀoch, priãom sú k⁄mené dospel˘mi vtákmi najprv na hniezde, ne-
skôr v jeho okolí. LietaÈ sú schopné po 5-tich t˘ÏdÀoch.

Potrava ãajok siv˘ch je veºmi premenlivá. Zo Ïivoãí‰nej zloÏky pre-
vládajú ryby, vodné bezstavovce, mäkk˘‰e. Z rastlinnej potravy sú to
predov‰etk˘m trávy a semená rastlín. Potravu zbierajú ãajky sivé na
zemi, najmä na pobreÏí ale tieÏ na vodnej hladine.

Na Slovensku je tento vták chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999
Z. z. ako ohrozen˘ druh a spoloãenská hodnota ãajky sivej je vyãísle-
ná sumou 5000,– Sk. Vzhºadom na vzácnosÈ hniezdenia ãajok siv˘ch
na Slovensku zasluhuje si tento druh zv˘‰enú pozornosÈ ornitológov
i ochranárskej verejnosti.

Ochrana druhu u nás by mala byÈ zaloÏená na podpore hniezdenia
jednotliv˘ch párov na väã‰ích vodn˘ch plochách a to budovaním
umel˘ch ostrovãekov ako aj udrÏiavaním vhodn˘ch hniezdnych pod-
mienok pre ãajkotvaré na existujúcich ostrovoch (VN SæÀava, VN Ora-
va, VN Liptovská Mara, VD Gabãíkovo).

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: autor

KKKK rrrr uuuu ‰‰‰‰ tttt íííí kkkk     pppp iiii aaaa ãããã eeee nnnn ssss kkkk ˘̆̆̆
Epipactis placentina Bogiorni et Grünanger

Trváca orchidea vyrastajúca z podzemku a vysoká 20–40 cm. Patrí
medzi zástupcov taxonomicky obtiaÏneho rodu Epipactis, ktorého
druhy rastú prevaÏne v lesoch takmer celej Európy. Kru‰tík piaãensk˘
je vzácny druh, vyskytuje sa v teplej‰ích ãastiach Slovenska, v dubo-
v˘ch a dubovo-hrabov˘ch lesoch na mierne kysl˘ch pôdach. Kvitne
v lete, v druhej polovici júla.

Na Slovensku bol kru‰tík piaãensk˘ objaven˘ na lokalite v juÏnej
ãasti StráÏovsk˘ch vrchoch v roku 1993, teda v tom istom roku, kedy
bol tento kru‰tík publikovan˘ zo severného Talianska ako nov˘ druh
pre vedu. Niekoºko rokov bol z ná‰ho územia známy iba z tejto jed-
nej lokality, aÏ neskôr boli nájdené ìal‰ie v Bielych a Mal˘ch Karpa-
toch. Celkov˘ poãet známych lokalít nedosahuje ãíslo 5, navy‰e po-
pulácie sú málopoãetné, na najbohat‰ej lokalite v StráÏovsk˘ch vr-
choch rastie iba niekoºko desiatok kusov tohoto kru‰tíka.

Kru‰tík piaãensk˘ by mohol byÈ ohrozen˘ v prvom rade pri hospo-
dárení v lesoch, najmä zmenou drevinového zloÏenia porastov ãi ho-
lorubn˘m hospodárením. Ohrozenie preÀ predstavuje i veºmi vzácny
v˘skyt a málopoãetnosÈ populácií.

Zv˘‰en˘ záujem o orchidey, medzi nimi i o rod Epipactis, v ostat-
nom desaÈroãí priniesol mnoÏstvo nov˘ch poznatkov. Z Európy ale
i zo Slovenska bolo opísan˘ch viacero nov˘ch druhov, z ná‰ho úze-
mia napr. kru‰tík útly (Epipactis pseudopurpurata), kru‰tík komorick˘
(E. komoricensis), kru‰tík Futákov (E. futakii), boli tieÏ nájdené viace-
ré nové druhy pre flóru SR – kru‰tík Greuterov (E. greuteri), kru‰tík
Talósov (E. tallosii), kru‰tík oddialen˘ (E. distans) a ìal‰ie, ktoré e‰te
neboli dosiaº publikované v odbornej literatúre.

DANIEL DÍTù
Foto: autor

ââââ eeee rrrr vvvv eeee nnnn áááá kkkk     kkkk aaaa rrrr mmmm íííí nnnn oooo vvvv ˘̆̆̆
Carpodacus erythrinus (PALLAS, 1770)

Vták veºkosti vrabca. Dospelé samce sú na hlave, hrdle, prsiach
Ïivo karmínovo ãervené, na bruchu belavé. Samce do dvoch rokov
a samice sú si podobné, bez ãerveného sfarbenia. Spev samcov je
charakteristické, krátke, jednotvárne a zvuãné „tyt˘tehytja“.

Na Slovensku sa vyskytuje na severe, menej ãasto preniká v po-
sledn˘ch rokoch aj juÏnej‰ie. Prv˘krát bolo hniezdenie ãervenákov
karmínov˘ch pozorované v roku 1959 (Liptovsk˘ Hrádok, Oravská
priehrada). Od tohto roku sa zaãal postupne ‰íriÈ aj na iné lokality se-
verného a stredného Slovenska. SÈahovav˘ druh.

Biotopom ãervenákov karmínov˘ch je otvorená krajina s lúkami
a roztrúsen˘mi kríkmi, ãasto pásy kríkov, v⁄b a bylinnej vegetácie na
brehoch vôd.

Hniezdi jednotlivo, na vhodn˘ch miestach dosÈ blízko seba.
Hniezdo b˘va umiestnené nízko v neveºk˘ch krovinách, ãasto po-
rasten˘ch vy‰‰ími bylinami, zriedkavej‰ie i na strome. Hniezdo je po-
stavené zo such˘ch tráv a pripomína hniezda peníc. Hniezdenie pre-
bieha pomerne neskoro, od konca mája do júla. Samice zná‰ajú 5–6
modr˘ch vajec, ktoré sú jemne ãiernohnedo ãiarkované. Na hniezde
sedí samica. Rodina je pokope aÏ do odletu.

Potrava ãervenákov karmínov˘ch je v˘hradne rastlinná, len v˘ni-
moãne Ïivoãí‰na. Zbierajú hlavne semená (i nezrelé) rôznych bylín
a stromov, ìalej púãiky a malé lístky, len príleÏitostne drobné chro-
báky a húsenice.

Na Slovensku je ãervenák karmínov˘ chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR
ã. 93/1999 Z. z. ako veºmi ohrozen˘ druh a jeho spoloãenská hod-
nota je vyãíslená sumou 10 000,– Sk. Vedecky je zaujímav˘ zmenami
roz‰írenia.

Hniezdiská ãervenákov karmínov˘ch sú ohrozené likvidáciou krovi-
t˘ch porastov na lúkach a pri vodn˘ch tokoch.

Ochrana biotopov tohto druhu pozostáva v ochrane rozpt˘lenej
zelene, kríkov a solitérnych stromov v krajine a brehov˘ch porastov.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: autor
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