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Vzhºadom k uvedenému treba sa pokúsiÈ
vykonaÈ zhrnutie ãinnosti hoci nekoordinova-
nej, dobrovoºnej ochrany prírody aj v tomto
relatívne veºmi krátkom období. Sporadické
snahy a pokusy o deklarovanie ochrany prí-
rody v rôznej podobe môÏeme rozlí‰iÈ v na-
sledovn˘ch rovinách:
– bola to uÏ spomenutá iniciatíva b˘val˘ch

okresn˘ch konzervátorov pre prírodné pa-
miatky, ktorí boli menovaní do funkcií e‰te
za I. âSR a z ktor˘ch tí zapálenej‰í pokra-
ãovali vo svojej práci aj poãas Sloven-
ského ‰tátu,

– bola to osvietená vrstva rozhºaden˘ch les-
níkov, ktorí si uvedomovali nevyhnutnosÈ 
ochrany lesa a prírody,

– v neposlednej miere to boli vlastenecky la-
dení pedagógovia, najmä na gymnáziách,
ktorí v tomto smere urobili kus dobrej prá-
ce pri v˘chove novej generácie,

– v men‰ej miere sa sporadicky ochranou 
prírody zaoberali aj niektoré vlastivedné 
múzeá, av‰ak nie oficiálne, len prostred-
níctvom niektor˘ch ich pracovníkov.
Teda nebolo by správne, ak by sme obdo-

bie Slovenského ‰tátu povaÏovali za úplnú

stagnáciu ochrany prírody, bolo to skôr ob-
dobie kvasenia a rastu nov˘ch ºudí, hºadania
stvárnenia predstáv a my‰lienok i nazerania
ako sa ochrana prírody má formovaÈ, ako sa
má zaãleniÈ do spoloãnosti. Ani termín
ochrana prírody sa e‰te v tomto zmysle ne-
pouÏíval, pretoÏe o ochrane prírody ako cel-
ku sa e‰te neuvaÏovalo. Prvé chránené úze-
mia, ktoré existovali z ãias prvej republiky,
poÏívali okrem oficiálneho názvu prírodná
rezervácia skôr pouÏívanú terminológiu ako
ochrana prírodn˘ch pamiatok.

Ako som spomenul, ‰tátna ochrana príro-
dy so svojimi ‰tátnymi, ale ani odborn˘mi
‰truktúrami neexistovala, napriek tomu sme
zaznamenali pomerne kuriózny prípad, keì
sa ochranou prírody zaoberala aj vláda
Slovenského ‰tátu, dokonca jej predseda
Vojtech Tuka. Paradoxne ne‰lo o vyhlásenie
Tatranského národné parku, hoci ku koncu
trvania Prvej âeskoslovenskej republiky boli
uÏ práce na tomto legislatívnom procese
znaãne pokroãilé, ale o uÏ v tom ãase dlhé
roky rie‰enú problematiku navrhovanej
svätojurskej rezervácie ·úr. Ako je známe,
práve za Slovenského ‰tátu vyvrcholilo in-

tenzívne úsilie o odvodnenie tejto plo‰ne
veºkej lokality, ktorá leÏala dlhé roky „bez
úÏitku“ a v nepriazni miestnych vlastníkov
a obyvateºov Svätého Jura. PripomeÀme si
preto struãne históriu tejto rezervácie, ktorej
problematika kulminovala práve za Sloven-
ského ‰tátu.

UÏ Pre‰porsk˘ prírodovedeck˘ spolok v ro-
ku 1858 sa snaÏil zabezpeãiÈ ochranu pre tú-
to mimoriadnu lokalitu. ·úr sa v t˘ch ãasoch
rozprestieral na oveºa väã‰ej ploche neÏ
dnes. Susedil tesne s vtedaj‰ími svätojur-
sk˘mi kúpeºmi. Mesto Svät˘ Jur v‰ak sú-
stavne vykonávalo snahu o odvodnenie ão-
raz väã‰ích plôch z tejto lokality, ão sa po-
stupne aj realizovalo. Nositeºom a vykonáva-
teºom my‰lienky ochrany ·úru sa celkom pri-
rodzene stala Univerzita Komenského, ktorá
krátko po svojom vzniku, uÏ v roku 1923 ces-
tou vládneho komisára pre ochranu pamia-
tok v Bratislave podala na Ministerstvo ‰kol-
stva v Prahe prípis so ÏiadosÈou o právnu
ochranu tejto lokality. Vznikol v‰ak medzire-
zortn˘ rozpor s Ministerstvom poºnohospo-
dárstva (takÏe dne‰né rozpory s t˘mto re-
zortom nie sú novinkou!), ktoré v roku 1933

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

Obdobie Slovenského ‰tátu je právne
zvlá‰tnym obdobím aj z hºadiska ochrany prí-
rody. Zvlá‰tnym preto, lebo rozbitím I. âesko-
slovenskej republiky nastáva právne vákuum
aj v ochrane prírody. Vyhlásenie Sloven-
ského ‰tátu v roku 1939 zastavilo cel˘ roz-
behnut˘ legislatívny proces, ktor˘ beÏal
v ochrane prírody v rámci Prvej âeskoslo-
venskej republiky. Na jeho pokraãovanie vo
víre vojnov˘ch udalostí nebol ani priestor,
ani odborné ‰truktúry. Poãas celého trvania
Slovenského ‰tátu nie je známy ani jeden prí-
pad dokonania legislatívneho pokraãovania
a vyhlásenia nejakého chráneného územia.
Dokonca neboli vytvorené Ïiadne organizaã-
né ‰truktúry v ochrane prírody, ani v ‰tátnej
správe. Prirodzene, Ïe to malo na svedomí
obdobie II. svetovej vojny, ktorá sa ãasovo
takmer kryje s obdobím Slovenského ‰tátu,
ale aj skutoãnosÈ, Ïe nov˘ ‰tátny útvar nebol
legislatívne pripraven˘ na Ïivotne dôleÏité
potreby spoloãnosti, o ochrane prírody neho-
voriac. Jediné ão pretrvalo z predchádzajúcej
republiky v tomto smere, boli okresní konzer-
vátori pre prírodné pamiatky na dobrovoºnej
báze, ktorí buì pokraãovali vo svojej ãinnos-
ti, alebo ãasom prestali pôsobiÈ. Napriek to-
mu z archívnych a kniÏniãn˘ch fondov sa
dozvedáme, Ïe sporadicky v spoloãnosti ne-
jaká forma aktivity z ochrany prírody, naj-
ãastej‰ie v súvislosti s turistikou, obdivom
k prírode, resp. iniciatívou vzdelaného jedno-
tlivca sa prejavila.

SLOVENSK¯ ·TÁT Z POHªADU
OCHRANY PRÍRODY (1939–1945)
SLOVENSK¯ ·TÁT Z POHªADU
OCHRANY PRÍRODY (1939–1945)

Ján Martin Novack˘ (1899–1956)

➣
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schválilo vybudovanie hlavného odvodÀova-
cieho kanála. K jeho realizácii pri‰lo aÏ za
Slovenského ‰tátu v roku 1939. Pokrokové
vedecké kruhy zaãali s masívnou kampaÀou
za zachovanie ·úrskej lokality proti ãlánkom
v „Slovákovi“ i v „Grenzbote“, ktoré sºubova-
li z odvodnenia hmotné zisky i prácu pre 400
slovensk˘ch robotníkov pri kopaní kanálu.
Pritom podali protiprojekt, ktor˘ odvodnenie
nerie‰il regulovaním so základn˘m smerom
do âiernej vody, ale vybudovaním odvodné-
ho kanálu, ktor˘ by zachytával povrchové
vody odvádzané potokmi cez blízke okolie
·úru do âiernej vody. Tento spor napokon
rozrie‰il sám ministersk˘ predseda Voj-
tech Tuka, ktor˘ na podnet Ing. Karmazina,
zástupcu nemeck˘ch me‰Èanov Svätého
Jura dal pokyn na odvodÀovacie práce, ale
tak, Ïe z projektu odvodnenia bolo vynecha-
n˘ch cca 18 ha tzv. rezervácie dne‰ného
jadra ·úrskeho lesa. T˘mto ãinom sa chcel
Tuka prezentovaÈ zmyslom pre vedu a ochra-
nárske snaÏenie, ale súãasne propagoval
aj prínos budúcich tisícov ton plánovanej
p‰enice. Napokon odvodÀovací kanál ko-
palo nie 400 slovensk˘ch robotníkov, ale
príslu‰níci koncentraãného politického pra-
covného tábora. A z plánovan˘ch tisícov
ton p‰eniãn˘ch v˘nosov tieÏ nebolo niã,
pretoÏe hydrologické, biologické i mikrokli-
matické podmienky sa po odvodnení oblasti
rapídne zhor‰ili. V roku 1945 po obnovení
âeskoslovenskej republiky pouãná genéza
‰úrskeho problému pokraãovala so strieda-
v˘mi úspechmi i neúspechmi, cez vyhláse-
nie ·tátnej prírodnej rezervácie Svätojursk˘
·úr (1954) aÏ do dne‰n˘ch dní. Ani dnes nie
je problém tejto ÈaÏko skú‰anej rezervácie
vyrie‰en˘, ‰tátnej ochrane prírody nestaãilo
uplynul˘ch 48 rokov na jej stabilizáciu. Je to
tak˘ ‰irok˘ okruh problémov, Ïe je vhodn˘
na samostatn˘ príspevok, ktor˘ autor v sú-
ãasnosti pripravuje.

Aby t˘ch kuriozít zo Slovenského ‰tátu
bolo viac treba spomenúÈ aj paradoxnú si-
tuáciu, Ïe zatiaº ão Slovensk˘ ‰tát nevyhlá-
sil ani jedno chránené územie, Maìarsko,
ktoré anektovalo juÏné Slovensko, za roky
okupácie na Àom vyhlásilo na základe vy-
hlá‰ky Ministerstva poºnohospodárstva v Bu-
dape‰ti na slovenskom území v roku 1941
hneì dve rezervácie a to moãiar Tajba
v k. ú. Streda nad Bodrogom (21,1 ha)
a lesn˘ porast Árok-Gereblye v k. ú.
Îeliezovce (4,4 ha ), neskôr známy pod
názvom Vozokansk˘ luh. Druh˘krát boli
obe rezervácie vyhlásené ãeskoslovenskou
ochranou prírody v roku 1953 (Vozokansk˘
luh) a v roku 1966 (Tajba). NuÏ, aj taká je
história ochrany prírody na Slovensku.

Treba spomenúÈ tieÏ individuálne snahy
vzdelan˘ch lesníkov o záchranu vybra-
n˘ch fytocenóz, lesn˘ch typov, ktoré mohli
takto uniknúÈ pred lesohospodárskymi zá-
sahmi. Tieto snahy prirodzene akcelerovali
na strednom Slovensku, pri bansko‰tiavnic-
kej lesníckej ‰kole i v oblastiach siln˘ch
správ lesného hospodárstva (Banská Bys-
trica, Brezno, âierny Balog, Oravsk˘ Pod-
zámok, Liptovsk˘ Hrádok, âierny Váh, Re-
vúca, atì.), kde bolo najkvalitnej‰ie zastúpe-
nie lesn˘ch odborníkov. Samozrejme, Ïe
v prvej línii t˘chto snaÏení boli legislatívne
i odborné prípravy na uskutoãnenie dlhodo-
bej my‰lienky prvého národného parku
Slovenska vo Vysok˘ch Tatrách, na ãele
ktor˘ch stáli tieÏ lesníci. Rozbehnut˘ proces
prípravy prvého národného parku v âesko-

slovensku (budúceho TANAPu) síce rozbitie
republiky zastavilo, ale v rôznej podobe prá-
ce na miestnej, tatranskej, lesníckej úrovni
pokraãovali. Práve tomuto rozbehnutému
procesu moÏno vìaãiÈ za skutoãnosÈ, Ïe
onedlho po skonãení II. svetovej vojny
a znovu kon‰tituovaniu âeskoslovenskej re-
publiky prv˘ poãin ‰tátnej ochrany prírody
spoãíval vo vyhlásení Tatranského národné-
ho parku (1948/1949).

Nie na poslednom mieste treba vyzdvih-
núÈ úsilie slovensk˘ch pedagógov, najmä
na gymnáziách, z ktor˘ch mnohí vykonávali
funkcie okresn˘ch konzervátorov ochrany
prírody a mali veºk˘ vplyv nielen na vycho-
vávanú mladú generáciu, ale aj na propagá-
ciu ideí ochrany prírody vo verejnosti, ãím
zachránili na Slovensku veºa vzácnych prí-
rodn˘ch lokalít.

V tomto období vy‰la prvá slovenská
uãebnica ochrany prírody od prof. Jána
Volku-Starohorského (1880–1977) pod
názvom Ochrana prírodn˘ch pamiatok.

Vydalo ju Múzeum slovenského krasu v Lip-
tovskom Svätom Mikulá‰i v roku 1941. Jej
Predslov nám perom Starohorského veºa
napovie o jej v˘zname:

„Bol som vyzvan˘ «Sväzom slovensk˘ch
muzeí», aby som predná‰al na muzeologic-
kom kurze, konanom 8.–10. februára 1941
v Turãianskom Svätom Martine o «Ochrane
prírodn˘ch pamiatok». V tomto obore, ako
«konzervátor» mikulá‰skeho a ruÏomberské-
ho okresu, tieÏ i ako podpredseda «vedeckej
komisie» DruÏstva Demänovsk˘ch jask˘À mal
som uÏ znaãné skúsenosti a preto s radosÈou
som v˘zve vyhovel v tej nádeji, Ïe koneãne
pri‰iel i na túto vzne‰enú ochranársku my‰-
lienku rad a bude sa môcÈ i v na‰om milom
slovenskom slobodnom ‰táte uplatniÈ. Aby
sme ale v zapoãatej práci pokraãovali, nebolo
by rozumné a cieºu primerané na pol ceste
zastaÈ a preto táto predná‰ka vychádza tla-
ãou, aby si borila cestu ku koneãnému ideo-
vému víÈazstvu. Hlbokou vìakou som zavia-
zan˘ «Predstavenstvu» mesta Liptovského
Svätého Mikulá‰a za poskytnutú podporu na
tlaã tejto bezzi‰tnej práce, podobne i DruÏstvu
Demänovsk˘ch jask˘À a ústrediu Klubu slo-
vensk˘ch turistov a lyÏiarov za vypoÏiãané
‰toãky. V Liptovskom Svätom Mikulá‰i na
Mateja 1941. Autor.“

V broÏúrke sa pod názvami jednotliv˘ch
kapitol doãítame pozoruhodné veci. Jej
‰truktúra obsahuje tieto zaujímavé kapitoly:
– V˘znam ochrany prírody.
– Z dejín ochrany prírody.
– Vplyv modernej techniky na povrch ze-

me (!).
– Na‰e slovenské rezervácie.
– Ochranárske vyuãovacie pomôcky.
– Ochrana prírodn˘ch pamiatok v Amerike.

ëal‰ím profesorom gymnázia a vychová-
vateºom mládeÏe v duchu ochrany prírody
bol Ján Martin Novack˘ (1899–1956). Bolo
to len o dva roky neskôr, keì ten ist˘ Zväz
slovensk˘ch múzeí svoj tretí zjazd v roku
1943 tematicky zameral na „Prírodu a folk-
lór“. K vypracovaniu a predneseniu pred-
ná‰ky o ochrane prírody poÏiadali Dr.
Novackého, v tom ãase riaditeºa gymnázia
v Bratislave. Vo svojej predná‰ke okrem
iného povedal: „âlovek je pre prírodu najne-
bezpeãnej‰í ãiniteº, lebo niãí, hubí systema-
ticky, ão ostatné tvory nerobia“. A ìalej:
„ChrániÈ treba Ïivoãí‰stvo pred niãením
a rastlinstvo pred vyklãovaním aspoÀ tak,
Ïe by medzi kultivovan˘mi plochami ostali
men‰ie-väã‰ie plochy úplne chránené, voº-
né ºudskou rukou nedotknuté, aby príroda
Ïila aspoÀ na t˘ch miestach svojim voºn˘m,
neru‰en˘m Ïivotom.“ ZdôrazÀuje, Ïe „ochra-
na prírody sa musí postaviÈ na podklad zá-
kona“. Navrhuje, aby sa zaloÏila Komisia na
ochranu pamiatok prírody pri Ministerstve
‰kolstva a národnej osvety. Táto by mala
zostaviÈ úpln˘ inventár v‰etk˘ch prírodn˘ch
pamiatok na Slovensku, ktoré vyÏadujú
a zasluhujú ochranu. Urãitú dobu svojho Ïi-
vota vykonával funkciu okresného konzer-
vátora pamiatok prírodn˘ch v okrese
Prievidza. Pre Slovenskú vlastivedu
(1943) vypracoval floristické a fytogeogra-
fické pomery Slovenska. ëalej publikoval
„Fytogeografick˘ obraz Hornej Nitry“
(1946). Spoloãne s profesorom gymnázia
v Turãianskom Svätom Martine Dr. Bed-
nárikom publikoval v roku 1943 broÏúrku
„Ochrana pamiatok ná‰ho ºudu a príro-
dy“, ktorú vydal Zväz slovensk˘ch múzeí
v Turãianskom Svätom Martine.

SpomenúÈ treba aj ãeského technika, ria-
diteºa elektrárne bratislavsk˘ch chemick˘ch
závodov v rokoch 1909–1952 Klementa
Ptaãovského (1886–1963), ktor˘ sa veno-
val botanike, ochrane prírody, turistike a po-
pularizácii prírodn˘ch hodnôt okolia
Bratislavy. Pozoruhodné sú jeho ãlánky t˘-
kajúce sa svätojurskej rezervácie ·úr, naj-
mä „·úr u Svätého Juru“ (Krása na‰eho
Domova, 1928), „Reservace neb meliorace
·úru u Sv. Jura?“ (Vûda pfiír., 1929) alebo
„Halofytná flóra sv. jurského ·úru“ (Techn.
Obzor slov., 1944). Botanik Karel Domin po
Àom pomenoval jaseÀ zo ·úru – Fraxinus
ptacovskyi.

Îiaº, t˘m, Ïe ‰tátna správa Slovenské-
ho ‰tátu nenadviazala na uÏ vytvorené
‰truktúry z predchádzajúcej âeskosloven-
skej republiky, ochrana prírody nemala
‰ancu sa kodifikovaÈ v ‰tátnej správe, ãím
bola odkázaná do roviny dobrovoºn˘ch
aktivít jednotlivcov. Sumárne môÏeme te-
da kon‰tatovaÈ, Ïe Slovensk˘ ‰tát zname-
nal pre ochranu prírody zabrzdenie roz-
behnutého procesu rozvoja ochrany príro-
dy na na‰om území na 6 rokov.

Ing. Viliam STOCKMANN, CSc.

Z HISTÓRIE OCHRANY PRÍRODY

BroÏúrka Ochrana pamiatok ná‰ho ºudu a prírody
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Rôzne lovecké stratégie, ktoré vznikli po-
ãas miliónov rokov, zvykneme automaticky
spájaÈ so Ïivoãí‰nou rí‰ou. Treba v‰ak upo-
zorniÈ na to, Ïe aj medzi rastlinami nájdeme
úspe‰n˘ch lovcov, ktorí pouÏívajú rôznorodé,
ãasto priam fantastické lovecké postupy.
VÏdy v‰ak ide o pasívnych lovcov nastraÏu-
júcich na korisÈ rôzne dômyselné typy pascí.
MäsoÏravé rastliny na Zemi sa nevyvinuli len
ako jedna v˘vojová línia. Dodnes Ïijúce dru-
hy môÏeme nájsÈ minimálne v 9-tich ãeºa-
diach, z ktor˘ch dve sú zastúpené aj v na‰ej
flóre. Oproti pomerne známym rosiãkám
z ãeºade rosiãkovité (Droseraceae) sú zá-
stupcovia ãeºade bublinatkovité (Utricularia-
ceae = Lentibulariaceae) ‰ir‰ej verejnosti tak-
mer neznáme. Platí to osobitne pre rod bub-
linatka (Utricularia), ktor˘ pouÏíva na lov ko-
risti unikátne vákuové pasce. MoÏno ich pl-
n˘m právom oznaãiÈ za najdokonalej‰í ãi as-
poÀ najr˘chlej‰í lapací model spomedzi v‰et-
k˘ch typov pascí vyvinut˘ch rastlinami poãas
fylogenézy. To, Ïe si ich takmer nikto ne-
v‰imne, aj keì ich má rovno pod nosom, je
spôsobené t˘m, Ïe tieto pasce, vlastne pas-
ciãky, sú veºmi malé (od 0,5 do 2 mm). Preto
aj medzi ich úlovky patria len drobnohºadné,
neraz mikroskopické Ïivoãíchy. Treba totiÏ
podotknúÈ, Ïe na rozdiel od väã‰iny ostat-
n˘ch mäsoÏrav˘ch rastlín, Ïijú bublinatky
zväã‰a vo vode, a aj ich unikátne pasce fun-
gujúce r˘chlosÈou uzávierky fotoaparátu lovia
korisÈ len pod vodnou hladinou. Tieto dvoj-
klíãnolistové rastliny sa do takej miery adap-
tovali na vodné prostredie a zmie‰an˘ – mi-
xotrofn˘ spôsob v˘Ïivy (asimilácia + mäso-
ÏravosÈ), Ïe stratili aj pôvodné asimilaãné or-
gány – listy. Zelené asimilaãné orgány bubli-
natiek, ktoré zabezpeãujú fotosyntézu, sú
stonkového pôvodu (asimilaãné pr˘ty), zvyk-
nú sa v‰ak oznaãovaÈ ako listy. Korene tieto
voºne plávajúce vodné rastliny vôbec nevy-
tvárajú. Hoci tvar a poãet listov˘ch úkrojkov
je druhovo ‰pecifick˘, na to, aby sme mohli
presne determinovaÈ ten-ktor˘ druh, je po-
trebné podrobne preskúmaÈ aj kvet bublinat-
ky. Kvety u nás rastúcich bublinatiek majú
Ïltú korunu, sú obojpohlavné, päÈpoãetné

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Listy bublinatky obyãajnej (A) sú perovito zloÏené, so ‰tetinkat˘mi v˘ãnelkami, u bublinatky men‰ej (B) sú opakovane vidlicovito delené, ich v˘ãnelky sú holé. Pohºad
spredu na mechúrik bublinatky s anténov˘mi chlpami (C) a prieãny rez mechúrika s uloven˘m kôrovcom (D).

Bublinatka obyãajná môÏe maÈ aÏ 400 mechúrikov
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a súmerné – koruna je dvojpyskovitá. Vy-
rastajú nad hladinou buì jednotlivo, v strapci
alebo klase. Na‰e druhy kvitnú obyãajne od
júna do septembra, v˘nimoãne aÏ do októb-
ra. Samotné rastliny môÏu byÈ dlhé aÏ 50 cm
(v˘nimoãne aÏ 200 cm), pozornosti unikajú
predov‰etk˘m preto, Ïe si ich ºudia m˘lia so
stolístkami (Myriophyllum). V období kvitnu-
tia nás z tohoto omylu ºahko vyvedú ich drob-
né Ïlté kvety – u bublinatky obyãajnej sú veº-
ké 13–20 mm, u bublinatky nebadanej
12–18 mm a u bublinatky men‰ej len
6–8 mm. V prípade, keì bublinatky nekvitnú,
by sme ich mali ºahko spoznaÈ podºa ich la-
pacích zariadení – mechúrikov, ktoré sú
veºké od 0,5 do 2 mm a na veºk˘ch exeplá-
roch (napr. u bublinatky obyãajnej), ich môÏe
byÈ aÏ 400. Lapacie mechúriky (ascídiá)
vznikli premenou nitkovit˘ch v˘ãnelkov listov.
Sú priesvitné alebo zelené, vtedy keì sú
prázdne, inak môÏu byÈ hnedé, ãierne i ãer-
venkasté, v závislosti od druhu koristi (drob-
n˘ krustaceoplanktón, vírniky, komárie a pa-
komárie larvy). A ako tieto pasce fungujú?
KaÏd˘ mechúrik má na vnútornej strane ‰pe-
ciálne Ïliazky schopné absorbovaÈ vodu, ãím
v pasci vzniká podtlak – vnútorné vákuum.
Mechúrik je nepriedy‰ne uzavret˘ vstupn˘m
vieãkom (záklopkou) otvárajúcim sa dovnú-
tra. Na Àom i okolo vchodu vyrastajú citlivé

trichómy – chæpky, ktoré
hrajú podstatnú úlohu
pri spustení pasce. Ich
veºkosÈ i tvar, podobne
ako aj tvar celého lapa-
cieho zariadenia, sú
druhovo ‰pecifické. Pas-
ca pracujúca na princí-
pe v˘vevy ãíha na drob-
né plávajúce Ïivoãíchy,
ktor˘ch je v mezotrof-
n˘ch aÏ eutrofn˘ch vo-
dách takmer vÏdy do-
statok. Akonáhle korisÈ
zavadí o anténové chl-
py, ktoré fungujú ako
dráÏdivé receptory, za
1/160 sekundy sa vieã-
ko otvorí smerom do-
vnútra a podtlak v me-
chúriku vtiahne obeÈ do
pasce. Poãas 4/160 se-
kundy sa pasca opäÈ
uzavrie. Potom nastane
trávenie koristi a vstre-
bávanie Ïivín, z ktor˘ch
získava bublinatka pre-
dov‰etk˘m tie látky, ktoré nie je schopná vy-
tvoriÈ fotosyntézou. Vo v‰eobecnosti si mä-
soÏravé rastliny lovom koristi dopæÀajú ne-

dostatok dusíkat˘ch zlúãenín, pretoÏe Ïijú na
chudobn˘ch substrátoch (napr. ra‰eline).
MäsoÏravosÈ na‰ich bublinatiek bude maÈ asi
trochu iné príãiny, pretoÏe ich nachádzame
zväã‰a v dosÈ úÏivn˘ch vodách. Ich apetít je
celkom veºk˘, obsah mechúrika dokáÏu strá-
viÈ do dvoch hodín. Potom pascu znovu na-
straÏia. Podobne, ako aj u mnoh˘ch ìal‰ích
vodn˘ch rastlín, bublinatky na zimu odumie-
rajú a preÏívajú len ich zimné pupene (turió-
ny) veºké niekoºko mm. Na jar z nich vyrastú
nové rastliny, ktoré sa mnoÏia predov‰etk˘m
vegetatívne. Pri ‰írení na väã‰ie vzdialenosti
má v‰ak veºk˘ v˘znam aj pohlavné rozmno-
Ïovanie. Po odkvitnutí Ïlt˘ch kvetov sa v to-
bolkách alebo naÏkách vyvinie veºké mnoÏ-
stvo drobuãk˘ch semienok, ktoré sú najãa-
stej‰ie roz‰irované vodou, ale niekedy ich
prenesú aj vodné vtáky na perí.

Na záver si e‰te pripomeÀme, Ïe u nás ras-
túce bublinatky patria k vzácnym a ohroze-
n˘m druhom rastlín, preto boli zaradené aj do
„âerveného zoznamu rastlín a Ïivoãíchov Slo-
venska“. Dva druhy (Utricularia bremii a U. in-
termedia) u nás uÏ vyhynuli, bublinatka men-
‰ia (U. minor) patrí medzi ohrozené druhy
(EN), bublinatka obyãajná (U. vulgaris) a bub-
linatka kyjovská (U. kioviensis) medzi zraniteº-
né druhy (VU) a o bublinatke nebadanej (U.
australis) máme nedostatok údajov (DD).
Myslím si, Ïe by sme si mali tieto unikátne
rastliny pri na‰ich potulkách po prírode viac
v‰ímaÈ, a keì ich objavíme, upozornime na
ich v˘skyt ‰pecialistov alebo aspoÀ pracovní-
kov ·tátnej ochrany prírody SR ãi najbliÏ‰ieho
prírodovedného múzea. Ich prítomnosÈ totiÏ
obyãajne indikuje, Ïe ide o nenaru‰en˘ biotop
(nezáleÏí na tom, Ïe je to odvodÀovací kanál),
aj keì vÏdy tomu tak nemusí byÈ. Napríklad
bublinatka men‰ia zobrazená na obrázku ras-
tie doslova na „smetisku“. S transferom bubli-
natiek na nové lokality zatiaº nemáme skúse-
nosti, zrejme bude vhodné a uÏitoãné uvaÏo-
vaÈ aj s tak˘mto umel˘m spôsobom roz‰iro-
vania t˘chto ohrozen˘ch zástupcov na‰ej fló-
ry. Dúfajme, Ïe pri ich dôkladnej‰om monito-
ringu sa nám môÏe podariÈ objaviÈ aj niektor˘
zo spomenut˘ch dvoch druhov, ktoré sme uÏ
zaradili do kategórie vyhynuté.

RNDr. Jozef MÁJSKY
Správa CHKO Biele Karpaty

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – RASTLINY

Lapacie mechúriky bublinatky men‰ej vyniknú aÏ pri viacnásobnom zväã‰ení

Drobn˘ Ïlt˘ kvet bublinatky obyãajnej
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Nestáva sa ãasto, aby niekto mal, aj keì v krátkodobej
starostlivosti mláìatá vydry rieãnej (Lutra lutra) a mohol
sledovaÈ ich Ïivot. Ja som túto moÏnosÈ mal a preto som
sa rozhodol aj napriek tomu, Ïe vydry uhynuli uverejniÈ
v‰etky zaznamenané poznatky, tak ako sa v skutoãnosti
udiali. MoÏno môj príspevok osloví aj odborníkov zaobe-
rajúcich sa práve vydrou rieãnou a budú naÀ aj reagovaÈ.
Nech uÏ bude polemika na príspevok akákoºvek, myslím
si, Ïe v kaÏdom prípade bude prínosom, ãi uÏ v kon‰tato-
vaní, Ïe v ich opatere sa niã nezanedbalo, alebo Ïe sa za-
nedbalo to ãi ono a treba sa tomu v budúcnosti vyvarovaÈ.

·lahorov potok v k. ú. obce Svrãinovec v okrese âadca
patrí medzi ojedinelé a doposiaº zachovalé biotopy chrá-
nen˘ch druhov Ïivoãíchov. UÏ dávnej‰ie tu boli zazname-
nané pobytové znaky vydry rieãnej. Aj keì poznám tento
potok veºmi dobre, pretoÏe meandruje asi 200 m od môj-
ho rodinného domu, nikdy som nemal to ‰Èastie ão i len za-
zrieÈ tohoto chráneného Ïivoãícha. âasto som v‰ak na-
chádzal jej pobytové znaky (stopy v jemnom piesãitom se-
dimente pozdæÏ toku, v snehu, trus na väã‰ích kameÀoch)
ão bolo dôkazom, Ïe tu má svoj lovn˘ revír. Podobne ani
moji susedia Ïivú vydru na tomto potoku nikdy nevideli, ão
sa dá vysvetliÈ spôsobom jej Ïivota, pretoÏe loví prevaÏne
za súmraku a v noci.

Táto skutoãnosÈ prestala byÈ pravdou 22. 8. 2002, kedy
na ‰tátnej ceste I. triedy âadca – âesk˘ Te‰ín v blízkosti
miestnej ãasti obce Svrãinovec naz˘vanej Zatky do‰lo
k zrazeniu a usmrteniu vydry motorov˘m vozidlom. Podºa
získan˘ch údajov od jedného miestneho obyvateºa, ktor˘
ju z krajnice cesty odtiahol na lúku, i‰lo o dospelú samicu
s váhou asi 7–8 kg, s dæÏkou tela asi 70 cm, s v˘razn˘mi
mlieãnymi bradavkami, ão svedãí o tom, Ïe musela maÈ
mladé. Îiaº, z nevedomosti tento nález neoznámil na prí-
slu‰n˘ orgán ochrany prírody ani na správu CHKO
Kysuce. Existuje v‰ak o tomto jedincovi videozáznam.
V ãase tejto udalosti som bol na dovolenke, takÏe o tejto
skutoãnosti a tieÏ o neskor‰om náleze jedného mláìaÈa
vydry som sa dozvedel aÏ po návrate z dovolenky 28. 8.
2002. E‰te v ten deÀ som zistil u koho sa nachádza a mlá-
ìa som im odobral. Po obhliadke som zistil, Ïe je to sam-
ãek a Ïe je v celkom dobrej fyzickej kondícii aj napriek to-
mu, Ïe bol nájden˘ 27. 8. 2002 (ako mi chlapci, ktor˘m
som vydru odobral, tvrdili) teda aÏ 5 dní po usmrtení jeho
matky. Chlapci, ktorí ho na‰li, tvrdili, Ïe vedia, kde je nora
a Ïe videli e‰te ìal‰ie tri mláìatá. Dohodli sme sa, Ïe na
druh˘ deÀ mi to miesto ukáÏu. Na druh˘ deÀ v‰ak nepri‰-
li. V piatok 30. 8. 2002 som informoval Ing. J. KorÀana,
riaditeºa S-CHKO Kysuce o celej udalosti. Následne na to

sme sa dohodli, Ïe mláìa zostane u mÀa v doãasnej opa-
tere aÏ do doby vybavenia dokladov potrebn˘ch na prevoz
do záchrannej stanice v Pavlove v âR.

E‰te v ten ist˘ deÀ popoludní som sa rozhodol prehºa-
daÈ za pomoci môjho syna, vnuka a e‰te ìal‰ích troch
chlapcov ·lahorov potok od miesta udaného nálezu sam-
ãeka v smere proti prúdu toku. Prehºadávali sme dôkladne
oba brehy a najmä meandre s naplaveninami konárov
a úlomkov dreva. Po prejdení asi 600 m toku sme sa do-
stali na úroveÀ miesta, kde do‰lo, k usmrteniu samice.
O chvíºu sme zaãuli v jednom z meandrov pískanie po-
dobné ako vydával samãek, ktorého sme mali doma.
Pozorne sme zaãali toto miesto sledovaÈ a po chvíli sme
zazreli mláìa vydry ako vchádza tesne nad hladinou vody
do naplavenín konárov a dreva. Po odstránení ãasti koná-
rov som ho zazrel schúlené medzi konármi. OkamÏite som
ho chytil a vytiahol von. Bol som v‰ak veºmi prekvapen˘
t˘m, ako sa bránilo. Nielen Ïe hr˘zlo svojimi ostr˘mi zúb-
kami, takÏe som ho musel uchopiÈ za ‰iju, ale aj bez pre-
stávky vre‰Èalo, aÏ k˘m sme ho nepriniesli domov. Aj na-
priek tomu, Ïe bolo nájdené a chytené 8 dní po usmrtení
matky, bolo vidieÈ z jeho obrannej reakcie, Ïe je Ïivota-
schopné. Doma sme ho vloÏili do kartónovej krabice so
slamou. Ihneì sa upokojilo a zaãalo si robiÈ v slame skr˘-
‰u. My sme sa vrátili e‰te raz na miesto nálezu tohoto mlá-
ìaÈa, ale ìal‰ie sme uÏ nena‰li. V sobotu 31. 8. 2002 sa
tam môj syn opäÈ vrátil. Asi 8 m od miesta, kde som mlá-
ìa chytil na‰iel otvor 0,6 m nad hladinou s kæzaãkou, (obr.
ã.1) ktor˘ bol dobre maskovan˘. Bol to pravdepodobne
vetrací otvor, ktor˘m mláìatá vyliezli von z brloha.

Hºadali sme e‰te aj v nedeºu 1. 9. 2002, ale márne. Je
tu otázka, koºko bolo v skutoãnosti mláìat? Boli 2 alebo
4? V kaÏdom prípade boli nájdené iba dve. Hovorili chlap-
ci pravdu aj o mieste nálezu prvého mláìaÈa (samãeka)
asi 600 m po prúde od pravdepodobného brlohu? To sa
uÏ nedozvieme.

Keì som priniesol domov prvé mláìa, uloÏili sme ho do
kartónovej krabice so slamou. Nov˘m podmienkam sa veº-
mi r˘chlo prispôsobilo. Prvé dva dni sme samãeka k⁄mili
rozmrazen˘mi rybami (pstruh). Na‰Èastie potravu prijímal
samostatne, ale museli sme mu ju daÈ tesne pred papuºku,
aby ju zaregistroval. Bolo zrejmé, Ïe potravu dobre nevidí,
ale ju vníma ãuchom. Po kaÏdom nak⁄mení sa samostat-
ne napil trocha vody z plytkej keramickej misky a potom
sme ho nechali na chvíºu poprechádzaÈ po trávniku. Na‰iel
si jedno miesto, kde sa chodil vÏdy vyprázdÀovaÈ. Prvé
dva dni mal v˘kaly polotuhej konzistencie, Ïltej farby
s drobn˘mi zrnieãkami (semienka alebo jadierka). BliÏ‰ie

sme ich neidentifikovali. Po dvoch dÀoch k⁄menia rybami
sa farba v˘kalov zmenila na tmavosivú aÏ ãiernu. Samãek
bol v dobrej fyzickej kondícii, ãulo sa pohyboval pri pozná-
vaní nového prostredia a chodil za nami v tesnom závese.
Cez deÀ sme krabicu dávali von na záhradu, na noc sme
ju dávali dnu.

S druh˘m mláìaÈom boli spoãiatku problémy v tom, Ïe
ak˘koºvek pokus o nak⁄menie zaãal okamÏit˘m útokom na
ruku doprevádzan˘m v˘straÏn˘mi zvukmi. Museli sme to
vzdaÈ a poãkali sme aÏ do druhého dÀa do obeda. Vydra
uÏ bola kºudnej‰ia, jej v˘pady boli miernej‰ie a dokonca
zoÏrala aj jednu rybku. Po krátkej úvahe sme sa rozhodli,
Ïe k nej (pohlavie sme e‰te nepoznali) dáme samãeka
a uvidíme ão sa bude diaÈ. Po vloÏení samãeka do krabi-
ce nastal okamÏit˘ útok voãi nemu, ale zároveÀ v tom
istom okamihu samiãka (ako sme zistili neskôr) zistila, Ïe
ide o súrodenca a jej reakcia bola neoãakávaná. Zaãali sa
oÀuchávaÈ a svoju radosÈ z opätovného stretnutia vyjadro-
vali vzájomn˘m objímaním predn˘mi nohami a spokojn˘m
mrmlaním. Od tohoto okamihu nastal zlom v správaní sa-
miãky. Dala sa pohladiÈ, aj keì bola e‰te stále v strehu
a obãas urobila men‰í v˘pad na v˘strahu. Zaãala prijímaÈ
potravu a keì sme ich vyloÏili na trávnik, chodili stále tes-
ne vedºa seba (obr. ã. 2). Ak sme jedno mláìa dali do kra-
bice skôr, ihneì reagovali na toto krátke odlúãenie vystra-
‰en˘m pískaním.

V nedeºu 1. 9. 2002 sme obe mláìatá zmerali a zváÏili:
Samãek: váha – 1050 g

dæÏka tela – 340 mm
dæÏka chvosta – 160 mm

Samiãka: váha – 1000 g
dæÏka tela – 340 mm
dæÏka chvosta – 160 mm

V pondelok 2. 9. 2002 sme vydrám na záhrade zhoto-
vili z dreven˘ch rámikov rozmerov 1,2 x 1,2 x 0,8 m (obr.
ã. 3) potiahnut˘ch drôten˘m pletivom voºn˘ v˘beh, do kto-
rého sme vloÏili jednu z krabíc so slamou. Z jednej strany
krabice bol otvor pre vchádzanie a vychádzanie. Cel˘ v˘-
beh bol z vrchu zakryt˘ proti nepriazni poãasia a prípad-
nému vniknutiu maãky. Na noc sme ich dávali dnu kvôli
bezpeãnosti a teplu. KaÏd˘ deÀ sme ich krátko vykúpali vo
vani, po kúpeli vysu‰ili a uloÏili do krabice vo v˘behu.
K⁄mili sme ich 4 aÏ 5 krát denne Ïiv˘mi rybkami. KaÏdá
z nich skonzumovala na jedno k⁄menie 5 aÏ 7 rybiek, po-
tom sa napili vody. Cel˘ t˘ÏdeÀ ubehol bez ak˘chkoºvek
problémov aÏ do piatka 6. 9. 2002, kedy som ich spolu
s Ing. KorÀanom odviezol do veterinárnej ambulancie
v âadci, kde im boli implantované mikroãípy, pretoÏe uÏ
v pondelok 9. 9. 2002 mali byÈ prevezené do spomenutej
záchrannej stanice v Pavlove. Po návrate domov asi
o 16.20 som ich vyloÏil z prepravnej debniãky do krabice
vo v˘behu. Nespozoroval som v ich správaní niã neobvyk-
lé. O 16.30 bolo dohodnuté stretnutie s redaktorkou tele-
vízie JOJ, ktorá chcela o t˘chto vydrích mláìatách natoãiÈ
televízny ‰ot. Keì som vydry vybral z krabice, v‰imol som
si, Ïe samiãka sa správa akosi ãudne, pretoÏe zostala le-
ÏaÈ, padala jej hlava a nemohla sa postaviÈ na nohy. Bola
akoby ochrnutá. Nevedel som, ão sa stalo, pretoÏe e‰te

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY
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pred pár minútami bola v poriadku. UvaÏoval som aj o tom
ãi jej pri ãipovaní nebol po‰koden˘ niektor˘ nerv alebo
chrbtica. Samãek v‰ak bol v poriadku. Po odchode pra-
covníkov televízie som ihneì telefonicky informoval Ing.
KorÀana, ão sa stalo. Vydry sme preniesli dnu. Pripravil
som im dávku zo su‰eného mlieka, ktoré sme zakúpili
v stredu 4. 9. 2002 u veterinára. Na veºké prekvapenie obe
vydry vypili spolu 10 ml, ão som povaÏoval za veºk˘ po-
krok, pretoÏe predt˘m toto mlieko odmietali. MoÏno to bo-
lo t˘m, Ïe sme na‰li spôsob ako im ho podaÈ. Zistili sme,
Ïe pijú iba keì leÏia na boku alebo aÏ na chrbáte, priãom
sa predn˘mi nohami zapierali do fºa‰e s cumlíkom. Po prí-
chode Ing. KorÀana sme za nejakú chvíºu zaãali s veãer-
n˘m k⁄mením. Na prekvapenie samiãka sa pohybovala
normálne a nejavila Ïiadne príznaky straty motoriky.
KaÏdá z vydier skonzumovala po 6 Ïiv˘ch rybiek a napili
sa vody. Obe vydry sa pri k⁄mení správali ako inokedy
a dokonca sa o potravu poha‰terili. Boli sme radi, Ïe je
opäÈ v‰etko v poriadku a povedali sme si, Ïe to bola prav-
depodobne iba reakcia na náhlu zmenu prostredia alebo
‰ok z ãipovania.

Aké v‰ak bolo moje prekvapenie v sobotu ráno 7. 9.
2002, keì mi môj syn oznámil, Ïe samiãka uhynula.
Musela uhynúÈ nadránom, pretoÏe e‰te nebola celkom
stuhnutá. MoÏno to bolo aj t˘m, Ïe ju svojím telom zohrie-
val samãek. Keì sme samãeka vybrali z krabice, Ïe ho na-
k⁄mime, zistil som, Ïe sa nemôÏe postaviÈ na nohy podob-
ne ako predo‰l˘ deÀ samiãka. Pri pokuse postaviÈ sa na
nohy padal na jeden alebo druh˘ bok, mal pomalé reakcie.
Hneì som o celej udalosti telefonicky informoval Ing. Kor-
Àana. Keì k nám pri‰iel, samãek e‰te Ïil, ale bolo vidieÈ,
Ïe je len otázkou ãasu, kedy aj on uhynie. Ing. KorÀan te-
lefonicky dohodol s veterinárom MVDr. Chochuºom, Ïe
samãeka privezieme do ambulancie na vy‰etrenie. Medzi-
t˘m odviezol uhynutú samiãku na Správu CHKO Kysuce
do mrazniãky. Po jeho odchode asi za 15 minút uhynul aj
samãek. V ambulancii bola vyhotovená röntgenova sním-
ka, aby sme sa presvedãili, ãi bol mikroãíp aplikovan˘
správne. Snímka ukázala, Ïe ãíp je na správnom mieste.

âo bolo teda príãinou ich úhynu? V˘sledky pitvy oboch
uhynut˘ch mláìat jednoznaãne neurãili príãinu úhynu.
V jednom z pitevn˘ch protokolov sa uvádza, Ïe úhyn na-
stal najpravdepodobnej‰ie v dôsledku pôsobenia endoto-
xínov (angiotoxínov) produkovan˘ch patologick˘mi kmeÀ-
mi baktérií B. colli na kapilárne rieãisko, najmä v pºúcach
a tráviacom trakte. Tento v˘sledok som konzultoval s via-
cer˘mi veterinárnymi lekármi. V‰etci v‰ak tvrdili, Ïe naj-
pravdepodobnej‰ou príãinou ich náhleho úhynu bol ‰ok zo
zmeny prostredia (prevoz do veterinárnej ambulancie a zo
samostatného ãípovania, ktor˘ spustil zrútenie imunitného
systému oboch mláìat – (prejav ochrnutia). TieÏ sa vyjad-
rili, Ïe takéto mladé jedince nemali byÈ ãipované.

RNDr. Franti‰ek BELE· 
S-CHKO Kysuce

Foto: Peter Bele‰

Stanovisko gestorskej skupiny pre ochranu
vydry rieãnej k ãlánku RNDr. Bele‰a

RNDr. Bele‰ vo svojom ãlánku podrobne opisuje okol-
nosti nálezu mláìat vydry a aj celkovú starostlivosÈ o obi-
dve mláìatá. K uveden˘m údajom si povaÏujeme uviesÈ na-
sledovné:

Ihneì po oznámení nálezu vydier som Ing. Jána Kor-
Àana in‰truoval o tom, aká potrava má byÈ podávaná mlá-
ìatám (su‰ené maãacie mlieko Whiskas) doporuãil som ju
podávaÈ s cumlíkom, pretoÏe mláìatá v tomto veku neprí-
majú ryby ani inú tuhú potravu.

V˘sledky pitvy oboch uhynut˘ch mláìat jednoznaãne
urãili príãinu úhynu, ktorá bola konzultovaná aj s RNDr.
Ale‰om Tomanom, dlhoroãn˘m chovateºom mlad˘ch vydier
záchrannej stanici ochrany prírody v Pavlove, âeská repub-
lika. Tráviaci trakt obidvoch zvierat bol patologicky napad-
nut˘ baktériami, ktor˘mi sa zvieratá infikovali podávaním
kravského mlieka alebo tuhou potravou (rybami).

Polemika o tom, Ïe príãinou smrti je ‰ok z vykonaného ãi-
povania nie je na mieste, pretoÏe v âeskej republike mláìa-
tá v tomto veku beÏne ãipujú a aj vydra, ktorá bola v opate-
re na Slovensku v roku 2001 bola ãipovaná veterinárom
a k zrúteniu imunitného systému nedo‰lo. Myslíme si, Ïe dve
nezávisle vykonané pitvy so zhodn˘mi závermi o kontami-
nácii tráviaceho traktu baktériami sú nespochybniteºné.

Aby sme predi‰li zbytoãn˘m úmrtiam, v budúcnosti do-
poruãujeme okamÏite nájdené zvieratá previesÈ na praco-
visko, kde uÏ s odchovom majú skúsenosti. Gestorská sku-
pina v roku 2003 pripraví struãn˘ metodick˘ pokyn ako po-
stupovaÈ pri náleze zvlá‰È citliv˘ch mláìat vydry rieãnej.

Ing. Pavol MAJKO, gestor pre ochranu vydry rieãnej

Varínka s charakterom podhorskej rieãky je najdlh-
‰ím vodn˘m tokom, ktor˘ je súãasÈou územia Národ-
ného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma.
Spolu s Váhom, Oravou, Zázrivkou, Bielym a Petrov-
sk˘m potokom obkolesuje pohorie Krivánskej ãasti po-
horia Malej Fatry. Okrem toho, Ïe vytvára vodn˘ reci-
pient (odtok vody) z celej v˘chodnej ãasti Îilinskej kotli-
ny, zohrala rieãka Varínka v˘znamnú úlohu aj pri osíd-
ºovaní tohoto územia v minulosti.

V súãasnosti preteká cez ‰tyri obce, Terchová, Belá,
StráÏa, Varín a tesne míÀa obec KrasÀany. Napriek po-
ãetn˘m reguláciám koryta a brehov, hlavne v obci
Terchová, na NiÏn˘ch Kamencoch, na Starom Dvore vo
Vrátnej a vo Varíne, si zachovala na veºkej ãasti toku
prirodzen˘ v˘voj rieãi‰Èa i pobreÏn˘ch ekosystémov
podhorsk˘ch luÏn˘ch lesov s vysokou geoekologickou
hodnotou, za ão vìaãí aj zv˘‰enému stupÀu ochrany
v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny (vo vyme-
dzenom priestore ochranného pásma Národného parku
Malá Fatra).

Z dôvodu v˘znamnosti Varínky ako regionálneho bio-
koridora a súãasti biocentra Krivánskej Malej Fatry sa tu
v roku 2001 uskutoãnil podrobn˘ prieskum rybích spolo-
ãenstiev. Na celom toku bolo v pravideln˘ch intervaloch
vytipovan˘ch sedem lokalít, na ktor˘ch boli vylovené ry-
by v úseku priemerne 90 m dæÏky toku. Poãas dvoch dní,
v ktor˘ch sa prieskum konal, bolo vyloven˘ch osem dru-
hov r˘b, pstruh potoãn˘, pstruh dúhov˘, hlaváã páso-
plutv˘, lipeÀ tymiánov˘, jalec hlavat˘, beliãka európska,
ãerebºa pestrá a slíÏ severn˘.

Touto cestou Správa Národného parku Malá Fatra
ìakuje pracovníkom Vysokej ‰koly poºnohospodárskej
v Nitre, Doc. Ing. Ivanovi StráÀaiovi, CSc., Ing. Ja-
roslavovi Andrejimu, ‰tudentom a Ing. Pavlovi Krko‰-
kovi, ktorí v˘lovy na Varínke prakticky realizovali a spra-
covali v˘sledky.

Ing. Pavol TOMAN
Správa NP Malá Fatra

Foto: autor

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

Rieãka Varínka

Percentuálny podiel druhu
na celkovom poãte vyloven˘ch r˘b

Hlaváã pásoplutv˘
âerebºa pestrá
Pstruh potoãn˘
Jalec hlavat˘
LipeÀ tymiánov˘
SlíÏ severn˘
Beliãka európska
Pstruh dúhov˘

76,25
7,88
7,09
2,59
2,59
1,90
1,50
0,20

Percentuálny podiel druhu
na celkovej hmotnosti vyloven˘ch r˘b

Hlaváã pásoplutv˘
Pstruh potoãn˘
LipeÀ tymiánov˘
Jalec hlavat˘
âerebºa pestrá
Pstruh dúhov˘
Beliãka európska
SlíÏ severn˘

33,56
28,82
27,27
4,60
2,49
1,78
1,10
0,38
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V rámci Programu záchrany tatranského kam-
zíka aj v tomto roku prebiehal monitoring a strá-
Ïenie tatranskej populácie kamzíkov. Pomerne
neskoro, aÏ v júni, bolo do projektu zapojen˘ch
takmer osemdesiat sezónnych stráÏcov – úãast-
níkov projektu, ktorí pôsobili na celom území
TANAP-u aÏ do novembra.

Takmer 80 stráÏcov v projekte nabáda k za-
mysleniu, ãi tento poãet nie je nadsaden˘. Na
vysvetlenie treba uviesÈ, Ïe nie v‰etci úãastníci
vykonávali monitoring a stráÏenie
nepretrÏite a poãas celej sezóny.
Viacerí túto ãinnosÈ vykonávali iba
popri zamestnaní a ‰tudenti iba po-
ãas prázdnin. DôleÏité je, koºko bo-
lo odslúÏen˘ch sluÏieb (dní aj nocí)
a do akej miery bol biotop kamzíkov
dvojicami stráÏcov ãasovo a pries-
torovo obsaden˘. V ãase písania
tohto príspevku projekt, t. j. stráÏenie
a monitoring, e‰te prebiehal a tak vy-
hodnocovaÈ tieto údaje nemalo v˘-
znam. Kon‰tatovaÈ v‰ak moÏno, Ïe
i napriek poãtu stráÏcov a snahe
o maximálnu koordináciu nebolo úze-
mie vÏdy a v‰ade stráÏcami pokryté.
Domnievam sa, Ïe ani v budúcnosti
nebude moÏné rátaÈ so stoper-
centnou ãasovo priestorovou prí-
tomnosÈou stráÏcov na celom území
TANAP-u. Podobne ako v minulom
roku aj teraz vyjadrujú úãastníci pro-
jektu potrebu profesionalizácie stráÏ-
nej sluÏby a to i men‰ím poãtom
stráÏcov av‰ak celoroãne a s patriã-
n˘m vybavením.

Kritikom Programu záchrany kam-
zíka a hlavne objemu na to vyna-
loÏen˘ch prostriedkov chcem iba
pripomenúÈ nasledovné skutoãnos-
ti. Hoci je ãasÈ prostriedkov v pro-
grame urãená v˘luãne tatransk˘m
kamzíkom, znaãná ãasÈ je vyãlenená
na ich monitoring a stráÏenie, ktoré
je vykonávané pochopiteºne v ich biotope, to
znamená v subalpínskom, alpínskom aÏ subni-
válnom stupni, kde sa nachádzajú biotopy
mnoh˘ch ìal‰ích vzácnych a ohrozen˘ch Ïi-
voãí‰nych a rastlinn˘ch druhov ako aj ãastí
neÏivej prírody. PrítomnosÈ a dozor stráÏcov
v tomto prostredí celkom iste pomáha nielen
kamzíkom, ale aj ostatnej prírode. Toto prostre-
die je väã‰inou súãasÈou národn˘ch prírod-
n˘ch rezervácií, teda chránen˘ch najvy‰‰ím,
piatym stupÀom ochrany. Tu, vo vysokohorskom
prostredí je zároveÀ sieÈ takmer 300 km turis-
tick˘ch znaãkovan˘ch chodníkov, 10 vysoko-
horsk˘ch chát, 3 horské dopravné zariadenia
a denná (!) náv‰tevnosÈ v letnej turistickej se-
zóne viac ako 20 000 ºudí. O rozsahu poru-
‰ovania Náv‰tevného poriadku a t˘m po‰ko-
dzovaniu prírody potom ani netreba hovoriÈ.
O potrebe ochrany a stráÏenia vari tieÏ nie.
PripomenúÈ azda treba, Ïe pri súãasnom per-
sonálnom obsadení Správy TANAP-u sú
úãastníci Projektu na záchranu kamzíka – stráÏ-
covia spolu s dobrovoºn˘mi stráÏcami, jedinou
tzv. vonkaj‰ou zloÏkou spolupracujúcou so
Správou TANAP-u v stráÏnej a informaãnej sluÏ-
be. Tento stav je v‰ak iba provizórium, suplova-
nie nieãoho ão by malo byÈ samozrejmosÈou pre
kaÏd˘ národn˘ park, o TANAP-e (v ktorom to uÏ
v dávnej minulosti samozrejmosÈou bolo) ani ne-
hovoriac.
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V neskorej jeseni sa uskutoãnili pracovné stret-
nutia stráÏcov – úãastníkov projektu v troch moni-
torovacích oblastiach, na ktor˘ch pod vedením
koordinátorov bilancovali v˘sledky monitoringu
v uplynulom období. Vzájomne si vymenili nové
poznatky, skúsenosti a prezentovali bohatú doku-
mentáciu – fotografie, diapozitívy ako aj videozáz-
namy. Okrem roz‰írenia si vedomostí o stave a Ïi-

vote kamzíkov, celkového súãasného stavu prí-
rodného prostredia sa zaoberali aj problematikou
v˘konu stráÏe prírody.

Poãas Projektu záchrany v roku 2002 bolo úze-
mie s v˘skytom kamzíkov rozdelené v zmysle
Programu záchrany na presne vymedzené oblasti
ãried a tieto ìalej rozãlenené na sektory. Na to
nadviazalo zavedenie nov˘ch terénnych lístkov
a súãasne vypracovanie poãítaãového ukladania
a vyhodnocovania dát. K tomu bol vypracovan˘
Manuál monitoringu urãen˘ stráÏcom, ktorého sú-
ãasÈou sú mapy s vymedzením oblastí ãried a sek-
torov. Aj o t˘chto skúsenostiach stráÏcovia disku-
tovali, priãom nov˘ systém hodnotili pozitívne.

Hlavn˘m v˘sledkom stretnutí v období pred
ukonãením projektu záchrany bolo vyhodnotenie
súãasného stavu tatranskej populácie kamzíkov
podºa pozorovaní získan˘ch v uplynulej sezóne
a aktualizovaná bola aj podrobná mapa troch ty-
pov biotopov.

SSSSttttaaaavvvv     ppppooooppppuuuulllláááácccc iiiieeee     kkkkaaaammmmzzzz ííííkkkkoooovvvv
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Z celkového poãtu (333 jedincov) sa na ‰tát-
nej hranici s Poºskom (TPN), hlavne na hrebeni
Západn˘ch Tatier zdrÏiava spolu 52 tzv. pre-
chodn˘ch jedincov, z ktor˘ch je 11 tohtoroã-
n˘ch mláìat. K presnému rozdeleniu t˘chto je-
dincov medzi TANAP a TPN na základe konzul-
tácie medzi pracovníkmi oboch organizácii dopo-
siaº nedo‰lo.

Rozdiel oproti predo‰l˘m v˘sledkom spoãí-
tania moÏno pripísaÈ podrobnému a stálemu

monitoringu. Nezanedbateºn˘ je aj
pomerne vysok˘ poãet novo naro-
den˘ch mláìat. V slovenskej ãasti
Tatier to bolo aÏ 73 mláìat. K v˘-
sledkom podrobného monitoringu
patria aj poznatky o priebehu rode-
nia mláìat vo vybranej ãriede, kde
z celkového poãtu 8 kamzíãat sa
aÏ 4 narodili neskoro za normálnym
obdobím rodenia. Dve v júli, jedno
v auguste a posledné dokonca aÏ
v prvej dekáde septembra. K za-
ujímav˘m v˘sledkom tohtoroãného
monitoringu patrí sledovanie a oso-
bitná evidencia jedincov, ktor˘ch
vìaka deformitám na roÏkoch alebo
u‰niciach dokáÏeme pomerne spo-
ºahlivo rozpoznaÈ a t˘m získavame
poznatky o ich priestorov˘ch akti-
vitách, veºkosti teritórií a migraã-
n˘ch schopnostiach. Vo Vysok˘ch
a Belianskych Tatrách evidujeme
16 tak˘chto jedincov, 5 kamzíkov
a 11 kamzíc, u ktor˘ch takto získa-
vame poznatky o ich reprodukãn˘ch
schopnostiach – poãte odchova-
n˘ch mláìat, sociálnych formáciach
a pod. Niektoré poznatky v tejto
oblasti sú veºmi zaujímavé a pre-
kvapivé a potvrdzujú potrebu syste-
matického sledovania pomocou te-
lemetrie.

V˘voj populácie tatransk˘ch kam-
zíkov moÏno zhrnúÈ nasledovne. Ak

z celkového poãtu zistenom poãas tohtoroãnej
sezóny (333 jedincov) odrátame ãasÈ prechod-
n˘ch jedincov a tohtoroãné mláìatá, ukáÏe sa
oproti v˘sledkom spoãítania z jesene roku 2001
a z jari tohto roku iba mierny nárast. PoãítaÈ tre-
ba i so stratami, ktoré podºa na‰ich odhadov
môÏu dosahovaÈ okolo 10 % z celkového stavu.
V uplynulej sezóne bolo zisten˘ch 6 prípadov
úhynu, av‰ak iba v jednom prípade ‰lo o evi-
dentn˘ úhyn tohtoroãného mláìaÈa. V ostatn˘ch
prípadoch i‰lo o nálezy kostí, alebo kúska koÏe
so srsÈou v lavíne. Pote‰iteºné sú zistenia, Ïe
zimné obdobie 2001–2002 preÏilo veºa minulo-
roãn˘ch mláìat a straty v tejto vekovej kategórii
boli iba minimálne. Na záver moÏno kon‰tatovaÈ,
Ïe v˘sledky monitoringu z ostatn˘ch dvoch rokov
svedãia o stabilizovanom stave, priãom predpo-
kladaÈ moÏno iba mierny nárast. Znaãn˘ poãet
tohtoroãn˘ch mláìat je nádejou, av‰ak je pred
nimi zima – kritické obdobie na ich preÏitie.
Ostáva iba veriÈ, Ïe sa im bude dariÈ podob-
ne ako t˘m predo‰l˘m, Ïe väã‰ina z nich sa
doÏije nasledujúcej jari a kon‰tatovanie nárastu

populácie tatran-
sk˘ch kamzíkov
bude realitou.

Juraj KSIAÎEK
S-TANAP-u
Foto: autor

Posledné tohtoroãné kamzíãa s matkou narodené v I. dekáde septembra

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY

MONITORING TATRANSK¯CH KAMZÍKOV V ROKU 2002

OblasÈ
Západné Tatry
Vysoké Tatry
Belianske Tatry
SPOLU

kamzík
11
31
17
59

kamzica
37
58
36

131

mláìa
17
41
28
86

háãikar
6

24
20
50

neident.
–
2
5
7

SPOLU
71

156
106
333
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Rehabilitácia ako súãasÈ druhovej ochrany chrá-
nen˘ch a ohrozen˘ch druhov Ïivoãíchov sa javí
ãoraz viac dôleÏitej‰ia. Nielen z hºadiska záchrany
handicapovan˘ch jedincov, ale v poslednom obdo-
bí aj z hºadiska ekov˘chovy.

Na‰a legislatíva, zákon NR SR ã. 287/1994 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacia vy-
hlá‰ka MÎP SR ã. 93/1999 Z. z., rozli‰ujú dve ka-
tegórie záchrann˘ch zariadení, t. j. zariadení, kto-
ré môÏu vykonávaÈ rehabilitáciu. To v praxi zna-
mená, Ïe rehabilitáciu môÏu vykonávaÈ iba tie sub-
jekty, ktoré majú súhlas z Okresného úradu na zria-
denie a prevádzku chovnej resp. rehabilitaãnej sta-
nice. Prv˘m typom zariadenia je chovná stanica,
ktorá slúÏi na umiestnenie jedinca poãas nevy-
hnutnej doby potrebnej na o‰etrenie, ktorá nepre-
siahne tri mesiace a na zabezpeãenie prvotného
veterinárneho o‰etrenia chor˘ch, poranen˘ch ale-
bo inak po‰koden˘ch Ïivoãíchov, ktoré sú ne-
schopné samostatného Ïivota v prírodnom prost-
redí. Po uvedenej dobe troch mesiacov je povin-
nosÈ premiestniÈ Ïivoãícha do rehabilitaãnej stani-
ce. Táto je urãená na umiestnenie Ïivoãíchov, kto-
r˘ch zdravotn˘ stav alebo po‰kodenie si vyÏaduje
dlhodobej‰iu rehabilitáciu a prípravu na návrat do
prírodného prostredia. Podºa aktuálnych údajov je
v súãasnosti na Slovensku 6 rehabilitaãn˘ch staníc
a 13 chovn˘ch staníc.

V prípade, Ïe dôjde k nájdeniu handicapované-
ho jedinca, t. j. nesamostatné mláìa, chor˘ alebo
poranen˘ jedinec, ktor˘ je doãasne, alebo trvalo
neschopn˘ samostatného Ïivota vo voºnej prírode,
je povinnosÈ odovzdaÈ takéhoto Ïivoãícha na prí-
slu‰n˘ Okresn˘ úrad alebo priamo do záchranné-
ho zariadenia.

Hlavnou úlohou t˘chto zariadení je teda starost-
livosÈ o handicapované Ïivoãíchy. V prípade, Ïe je
moÏnosÈ ich vylieãenia, nastáva dôleÏitá a ãasto
najvìaãnej‰ia úloha pracovníka zariadenia – vypu-
stenie Ïivoãícha naspäÈ do voºnej prírody. Îiaº, nie
vÏdy v‰ak konãí osud Ïivoãícha takto úspe‰ne. AÏ
90 % v‰etk˘ch prípadov, ktoré sa dostanú do zá-
chrann˘ch zariadení, je spôsoben˘ch vplyvom ãlo-
veka. A to buì priamo alebo nepriamo. K najãas-
tej‰ím typom zranenia patrí postrelenie, ilegálna
drÏba, poranenie na stæpoch 22 kV vedenia, zráÏ-
ka s automobilmi. Veºké percento sú aj mláìatá,
ktoré boli nájdené „opustené“. âasto sa stáva, Ïe
ãlovek, ktor˘ nájde opustené mláìa, si myslí, Ïe je
naozaj opustené. To v‰ak nie je pravda. Hlavne
mláìatá sov sa túlajú po lese aj keì e‰te nevedia
lietaÈ. Vedia v‰ak chodiÈ a vyliezÈ aj na strom.
Poãas ich potuliek ich rodiãia stále sledujú, aj keì
my ich nevidíme. Preto nie vÏdy je dobré a uÏitoã-
né takéto mláìa zobraÈ z jeho prirodzeného prost-
redia. Najvhodnej‰ím rie‰ením je, ak ide o vtáky,
zobraÈ ho a tam kde ste ho na‰li, ho vyloÏiÈ na
strom. Potom ho z dostatoãnej diaºky sledovaÈ, ãi
ho rodiãia prídu nak⁄miÈ, alebo ãi s nimi komuniku-
je. AÏ v prípade, Ïe sa dlh‰iu dobu niã zaujímavé

neudeje, zoberte mláìa a zaneste do záchranné-
ho zariadenia. A nemusíte sa báÈ, Ïe v prípade Ïe
mladého vtáka chytíte do rúk, rodiãia ho uÏ nebu-
dú chcieÈ. Vtáky totiÏ nemajú vyvinut˘ ãuch a pre-
to im to vôbec neprekáÏa. U cicavcov je to v‰ak
iné. T˘ch, pokiaº nemusíte, rad‰ej nechytajte.

ëal‰ím problémom, s ktor˘m sa stretávajú pra-
covníci chovn˘ch a rehabilitaãn˘ch staníc je ten,
Ïe poranené Ïivoãíchy sa im do rúk dostávajú ne-
skoro. Zranenia a zlomeniny je potrebné do niekoº-
k˘ch dní od zranenia zaãaÈ lieãiÈ. KaÏd˘m zbytoã-
ne odloÏen˘m dÀom sa zniÏuje jeho ‰anca na ús-
pe‰né vylieãenie a ‰anca preÏiÈ. Vzhºadom na to,
Ïe väã‰inou ide o zranené Ïivoãíchy, ktoré sú zau-
jímavé – hlavne dravce a sovy, je tendencia, Ïe
nálezca si ich ponechá aspoÀ niekoºko dní doma
v snahe im pomôcÈ. E‰te váÏnej‰ie sú prípady, keì
si nálezca ponechá mláìa vypadnuté z hniezda.
U tak˘chto dochádza veºmi skoro ku naviazaniu kon-
taktu na ãloveka, a potom uÏ mláìa nie je schopné
navrátenia do prírody. Za ak˘chkoºvek podmienok
je pracovník chovnej alebo rehabilitaãnej stanice
skúsenej‰í a fundovanej‰í pomôcÈ Ïivoãíchovi k vy-
lieãeniu. Preto prosíme, ãím skôr pri nájdení odo-
vzdajte Ïivoãíchy do rúk odborníkov – do chovn˘ch
alebo rehabilitaãn˘ch staníc. A ak nie kvôli tomu, Ïe
im chcete pomôcÈ, existuje ìal‰í dôvod.

V tomto roku nadobudol úãinnosÈ zákon NR SR
ã. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozen˘mi druhmi

voºne Ïijúcich Ïivoãíchov a voºne rastúcich rastlín
a jeho vykonávacia vyhlá‰ka – vyhlá‰ka MÎP SR
ã. 346/2002 Z. z. Tento zákon hovorí okrem iného
aj o pokutách, ktoré môÏu byÈ uloÏené, v prípade
Ïe máte v drÏbe chráneného Ïivoãícha, to zname-
ná, Ïe sa o nejakého staráte. Nie Ïe by doteraz ne-
bol zákon, ktor˘ by umoÏÀoval udeºovanie pokút,
ale tento zákon ich zdvihol do vy‰‰ích v˘‰ok. A ako
sa hovorí, Ïe „neznalosÈ zákona neospravedlÀuje“,
to platí aj v tomto prípade. Aj keì budete Ïivoãícha
lieãiÈ vlastn˘mi silami s dobr˘m úmyslom jeho ná-
vratu do voºnej prírody, môÏe sa staÈ, Ïe to nemu-
sí skonãiÈ dobre pre vás. Predsa existujú záchran-
né zariadenia pre handicapované Ïivoãíchy a pre-
to je najlep‰ím rie‰ením aj pre Vás aj pre nájdené-
ho Ïivoãícha jeho odovzdanie do rúk odborníkov
ãím skôr. 

Kontakty na najbliÏ‰ie záchranné zariadenie,
kde môÏete odovzdaÈ nájdeného Ïivoãícha,
nájdete aktualizované na adrese www.sopsr.sk,
prípadne ak nemáte prístup na ineternet, mô-
Ïete telefonicky kontaktovaÈ ·tátnu ochranu prí-
rody SR, Banská Bystrica – 048/415 50 27, príp.
adamec@sopsr.sk.

V mene v‰etk˘ch vylieãen˘ch Ïivoãíchov Vám
ìakujeme za pomoc.

Mgr. Michal ADAMEC
·OPSR, COPK Banská Bystrica

foto: Róbert Trnka

S YS Y SS T É M  C H OT É M  C H O V N Ý C H  A  R E H A B I L I TV N Ý C H  A  R E H A B I L I T A Č N Ý C H  SA Č N Ý C H  S TT A N Í CA N Í C

–  P O M O C  H A N D I C–  P O M O C  H A N D I C A P OA P O V A N Ý M  Ž I VV A N Ý M  Ž I V O Č Í C H O MO Č Í C H O M

Nové záchytné zariadenie pre Ïivoãíchy chránené zákonom NR SR ã. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozen˘-
mi druhmi voºne Ïijúcich Ïivoãíchov a rastlín (CITES) v ZOO Bojnice

Mladé bociany biele sú po 2 t˘ÏdÀovom pobyte v chovnej stanici schopné ná-
vratu do voºnej prírody

Mapa rozmiestnenia chovn˘ch a rehabilitaãn˘ch staníc podºa územnej pôsob-
nosti organizaãn˘ch útvarov ·tátnej ochrany prírody SR Autor M. Adamec

OCHRANA ÎIVEJ PRÍRODY – ÎIVOâÍCHY
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História mokradí a ºudí

Archeológovia by nám isto povedali, Ïe tesné
spojenie medzi ºuìmi a mokraìami má dávnu his-
tóriu. Artefakty, ktoré na‰li v rozbahnenej pôde ce-
lého sveta, svedãia o rozsiahlom vyuÏívaní mo-
kradí ãlovekom a sú odrazom nesmierneho bo-
hatstva prírodn˘ch zdrojov mokradí, ktoré zabez-
peãovalo preÏitie ºudstva po tisícroãia. Aj dnes
v kaÏdej krajine existujú komunity, ktoré si udrÏali
tieto tesné vzÈahy. Ich kaÏdodenné aktivity sú vy-
tvárané rytmom vnútorn˘ch cyklov mokradí. 

Spojenie mokradí a ºudí ìaleko presahuje hod-
notu prírodn˘ch zdrojov a úÏitkov mokradí.
Zah⁄Àa bohaté kultúrne dediãstvo, ktoré sa vyvi-
nulo v priebehu vekov, dediãstvo, ktoré si zaslu-
huje oveºa väã‰iu pozornosÈ ‰irokej komunity ºudí
zapojen˘ch do ochrany a rozumného vyuÏívania
mokradí.

Rozsah a diverzita tohto dediãstva by nemali
zostaÈ nedocenené. Súãasná anal˘za takmer po-
lovice z 1229 ramsarsk˘ch lokalít (lokalít zapísa-
n˘ch do Zoznamu mokradí medzinárodného v˘-
znamu Dohovoru o mokradiach majúcich medzi-
národn˘ v˘znam predov‰etk˘m ako biotopy vod-
ného vtáctva – Ramsar, Irán, 1971) potvrdila
existujúce enormné bohatstvo a rozmanitosÈ kul-
túrneho dediãstva zaznamenaného v t˘chto mo-
kradiach. Toto dediãstvo má mnoho foriem, od
ãlovekom vytvoren˘ch ‰truktúr a artefaktov, pa-
leontologick˘ch záznamov v sedimentoch a ra‰e-
line, miest osobitného náboÏenského v˘znamu aÏ
po tradiãné spôsoby obhospodarovania zeme
a vôd. Tieto hospodárske postupy zabezpeãili
preÏitie ºudstva a zachovanie jedineãnej krajiny
mokradí. UdrÏiavanie t˘chto úspe‰n˘ch postupov
ochráni kultúrne dediãstvo mokradí ako aj mo-
krade samotné. Je kºúãov˘m nástrojom na zacho-
vanie biologickej diverzity.

ªudia Ïijúci v mestách uÏ väã‰inou stratili bez-
prostrednú spätosÈ s mokraìami. Kultúrne dediã-
stvo mokradí je v‰ak stále spojením s minulosÈou,
ktorá priÈahuje mestsk˘ch ºudí
k mokraìov˘m územiam a in-
‰piruje mnoh˘ch umelcov.

Niãenie mokradí a strata
tradiãn˘ch techník obhospo-
darovania znamená nielen
stratu hmatateºn˘ch funkcií
mokradí ako napr. zmierÀo-
vanie úãinkov povodní, do-
pæÀanie zásob podzemn˘ch
vôd, kolobeh Ïivín a pod., ale
tieÏ stratu ná‰ho kultúrneho
dediãstva.

Mokrade ako poãiatoãn˘
zdroj potravy a surovín

Od najstar‰ích dôb ºudia
vyuÏívali faunu a flóru mokra-
dí ako zdroj svojho Ïivobytia
– potravy, palív, stavebn˘ch
a odevn˘ch materiálov, ‰per-
kov a ìal‰ích vecí osobnej po-
treby. Slonie kosti nájdené
v moãiaroch Torralba v ·pa-
nielsku a dlhé drevené o‰tepy
zo Schoningenu v Nemecku
pochádzajú aÏ z obdobia
ranného paleolitu.

Archeologické lokality v Ja-
ponsku poukazujú na zv˘‰e-
né vyuÏívanie mokraìov˘ch

zdrojov krátko po skonãení poslednej doby ºado-
vej. Lokalita Awazu na jazere Biwa (ramsarská
lokalita) je ak˘msi prehistorick˘m smetiskom zo
zvy‰kov rastlinn˘ch plodov, mäkk˘‰ov, kaprov,
sumcov, korytnaãiek a kaãíc. To naznaãuje, Ïe tá-
to potrava pochádzajúca z mokradí tvorila dôle-
Ïitú ãasÈ stravy ºudí.

Na severozápadnom pobreÏí Severnej Ame-
riky, na rieke Hoko boli poãas nedávnych vyko-
pávok nájdené 3000 rokov staré rybárske udice
z oh˘baného dreva a kombinovan˘ch materiá-
lov. Pokusn˘ rybolov, ktor˘ previedli archeológo-
via spolu so star‰inami kmeÀa Makah ukázali, Ïe
udice z oh˘baného dreva boli urãené na lov pa-
cifickej tresky (Gadus macrocephalus), k˘m udice
z kombinovan˘ch materiálov na lov kambal. Vo
Friesacku v Nemecku boli pouÏívané siete, zatiaº
ão kostry ‰Èúk s vryt˘mi kostenn˘mi hrotmi nájde-
né v Estónsku naznaãujú, Ïe tieto ryby boli pre-
bodnuté alebo harpunované.

Mokraìové druhy vtákov boli lovené ako
potrava uÏ v dávnych dobách. Na reliéfoch
z Esny z obdobia 5. egyptskej dynastie sú de-

tailne znázornené spôsoby lovu vodného vtác-
tva, vrátane pouÏitia domestifikovan˘ch husí,
ako návnad ako aj návnad vyroben˘ch z ílu
a peria za úãelom prilákania migrujúcich vtákov
k ukryt˘m poºovníkom. Popularita rekreaãného
poºovania v nedávnej dobe, osobitne v rozvojo-
v˘ch krajinách, viedla k obavám a podnietila
diskusie ohºadom udrÏateºnosti takéhoto vyuÏí-
vania mokradí.

Mokrade boli vyuÏívané aj dávnymi farmár-
mi, osobitne v tropick˘ch a subtropick˘ch oblas-
tiach, hoci nie vÏdy udrÏateºne. Mayovia v Be-
lize a Guatemale odvodÀovali a zúrodÀovali
pôdy uÏ pred 3000 rokmi. V Japonsku sa s poº-
nohospodárskym vyuÏívaním mokradí zaãalo
pred 2500 rokmi, keì boli na mieste moãiarov
vybudované ryÏové polia so sústavou jarkov
a dreven˘ch hatí.

V stredovekej Európe bolo mnoho mokradí
ãiastoãne odvodnen˘ch s cieºom zlep‰iÈ pasienky
a umoÏniÈ produkciu sena, na slan˘ch moãiaroch
bola moÏná pastva oviec bez rizika infekcie mo-
tolicou peãeÀovou.

Aj ìal‰ie suroviny ako napr. íl a ra‰elina po-
chádzajú z mokradí. V Dolních Vûstonicích (âR)
boli nájdené malé hlinené vypaºované figúrky
zhotovené ºuìmi Ïijúcimi pred 25–30 tis. rokov.
Ra‰elina bola v Európe ÈaÏená, su‰ená a pouÏí-
vaná ako palivo uÏ pred cca 3000 rokmi. Vo v˘-
chodnom Anglicku sa vyrábala soº spaºovaním
ra‰eliny, trste alebo sitiny vylúhovanej v morskej
vode. Viaceré druhy mokraìov˘ch rastlín, pre-
dov‰etk˘m trstí a sitín, predstavujú v˘znamné
zdroje surovín a ich pouÏitie má dlhú tradíciu (v˘-
roba ãlnov, pltí, obydlí atì.).

Na celom svete uÏ od poãiatkov ºudskej histó-
rie sa ºudia obracali na mokrade s cieºom za-
bezpeãiÈ svoje Ïivoty. ZávislosÈ ºudí na mokra-
diach v‰ak pretrváva dodnes. Pre 1 bilión ºudí
sveta sú ryby primárnym zdrojom bielkovín a pre
3 bilióny ºudí predstavuje ryÏa – rastlina mokradí
– základnú potravu.

Stará Nitra pri Lándore, miestna ãasÈ Komárna

O MOKRADIACH A ªUëOCH alebo

CHRÁNENÉ ÚZEMIA
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Kultúrne dediãstvo mokradí –
v˘zva k budúcej starostlivosti

Od prehistorick˘ch dôb sa stovky generácií ºu-
dí usádzali v mokradiach a ich okolí, pretvárajúc
ich ãasto na kultúrnu krajinu, v ktorej sú jedineã-
ne spojené prírodné a ãlovekom vytvorené prvky.
Takáto krajina je Ïiv˘m záznamom ºudskej práce
a predstavuje neoceniteºné kultúrne a historické
dediãstvo.

Príklady súÏitia mokradí a ºudí navzájom sa ov-
plyvÀujúcich v kaÏdodennom Ïivote nemusíme
hºadaÈ iba za hranicami Slovenska. Obyvate-
lia dedinky Martovce na juhozápade Slovenska
sa tradiãne Ïivili rybolovom, pastvou dobytka
a chovom hydiny. Okolité mokrade im boli úto-
ãiskom v ãasoch ohrozenia a poskytovali im su-
roviny na stavbu obydlí – íl na v˘robu nepálen˘ch
tehál a trsÈ na strechy obydlí. Niekoºko tak˘chto
pôvodn˘ch stavieb sa v obci zachovalo do dne‰-
n˘ch dní a je sprístupnen˘ch ako muzeálna ex-
pozícia. Je aÏ neuveriteºné, Ïe sa tu zachoval
charakteristick˘ ráz podunajskej krajiny, typick˘
pre minulé storoãia. Vìaka tomu sa v tomto úze-
mí vyskytujú mnohé druhy rastlín a Ïivoãíchov,
ktoré inde z dôvodu zintenzívnenia poºnohospo-
dárstva nepreÏili.

Bohaté kultúrne dediãstvo mokradí by nemohlo
byÈ vytvorené ani zachované bez ich rozumného
obhospodarovania vykonávaného ºuìmi Ïijúcimi
v t˘chto územiach alebo v ich blízkosti. Takéto
metódy a praktiky sú súãasÈami ná‰ho kultúrneho
dediãstva rovnako ako ‰truktúry a krajina, ktoré
nimi boli vytvorené. Ony zaistili, Ïe niektoré jedi-
neãné mokrade sveta preÏili aÏ do dne‰n˘ch dní.
V˘znam tohto dediãstva je doceÀovan˘ t˘m viac,
ãím sa krajiny usilujú zachovaÈ si trvaloudrÏateºné
vyuÏívanie mokradí napriek nárokom na ekono-
mick˘ rast. Hoci existujú poãetné príklady ma-
naÏmentov˘ch techník, ktoré zostali relatívne ne-
menné, mnoho tradiãn˘ch spôsobov obhospoda-
rovania je ohrozen˘ch. Aj u nás uÏ len v málo ob-

lastiach existuje napr. kosenie trste alebo pesto-
vanie hlavov˘ch v⁄b na palivové drevo.

Mnohé mokrade sú v˘znamn˘mi archeologic-
k˘mi a paleontologick˘mi lokalitami. Na území
Slovenska boli dokumentované pozoruhodné ná-
lezy keramiky, bronzov˘ch meãov, ‰pirál a kos-
tenn˘ch ostatkov z ra‰elinísk v okolí Spi‰skej Belej
a Spi‰skej Teplice.

Mokrade a duchovn˘ Ïivot

Voda je nevyhnutnou pre Ïivot. Preto uÏ od
najrannej‰ích dôb boli obvykle voda i mokrade
povaÏované ºuìmi za posvätné a to ako v kraji-
nách chudobn˘ch na zráÏky tak i v miestach
s ich dostatkom. Hoci v súãasnosti v niektor˘ch
kultúrach uÏ oslaben˘, posvätn˘ vzÈah ºudí a mo-
kradí je stále zreteºn˘ v mnoh˘ch ãastiach sveta. 

Pre väã‰inu Európanov je známy obrad hro-
madného kúpania hinduistov v posvätn˘ch vo-
dách indick˘ch riek. Málokto si v‰ak spome-
nie na to, Ïe rovnak˘m spôsobom prijímali no-
vú vieru prví kresÈania v Palestíne. Svätená vo-
da je v kresÈanskom svete stále dôleÏitou súãas-
Èou viery.

Nielen krst, ale aj rôzne iné kresÈanské obrady
sú späté s mokraìami. Región Camargue v delte
rieky Rhône v juÏnom Francúzsku je slávny staro-
byl˘m festivalom oslavujúcim kresÈanskú Pannu
Máriu, mokrade a more. KaÏdé leto tu je jej ob-
raz prená‰an˘ naprieã deltou, aby bol napokon
okúpan˘ v mori na oslavu ochrany vôd, krajiny
a obyvateºov tohto regiónu. Mnohé podobné zvy-
klosti majú pôvod e‰te v star˘ch pohansk˘ch ritu-
áloch a napriek neskor‰iemu vplyvu kresÈanskej
viery sa zachovali ako súãasÈ ºudov˘ch zvykov.
Z niektor˘ch regiónov Slovenska je napríklad
známe symbolické vyná‰anie morény na konci
zimy. 

Duchovné spojenie ºudí a mokradí má dlhú his-
tóriu a je stále veºmi v˘znamné v mnoh˘ch kultú-
rach, ich viere a tradíciách. Predstavuje v˘znam-

nú ãrtu kultúrneho dediãstva mokradí a zároveÀ
zabezpeãuje zachovanie a rozumné vyuÏívanie
mokradí.

Mokrade – in‰pirácia umenia,
hudby, literatúry a folklóru

Mokrade a voda oddávna podnecovali talent
ºudí vytvárajúcich bohatstvo piesní, hudby, tan-
cov, umenia, literatúry a zvykov. Poãiatoãná zá-
vislosÈ väã‰iny ºudí na mokraìov˘ch zdrojoch vy-
tvorila bohatú ústnu tradíciu piesní, poviedok
a tancov. Tie boli kolektívnym vyjadrením úcty
a váÏnosti mokradiam a ãasto pomohli uchovaÈ
ich tradiãn˘ spôsob obhospodarovania. Aj v na-
‰om folklóre, najmä v ºudov˘ch piesÀach, poves-
tiach a rozprávkach sa spomínajú konkrétne rie-
ky, potoky – Dunaj, Turiec a pod., ale aj moãia-
re, pramene a iné druhy mokradí.

Poãas stároãí mnoho kultúr prestalo pociÈovaÈ
bytostnú spätosÈ s mokraìami vo svojom kaÏdo-
dennom Ïivote. Napriek tomu mokrade zostávajú
zdrojom in‰pirácie mnoh˘ch umelcov. Iba málok-
to nepozná Hemingwayov román Starec a more
alebo diela klasickej hudby – Vltava od B. Sme-
tanu alebo Labutie jazero od P. I. âajkovského.
Obrovsk˘ vplyv, ktor˘ mali mokrade na literárne,
v˘tvarné a muzické umenie nielen v klasickej zá-
padnej tradícii, ale tieÏ v národn˘ch a miestnych
kultúrach v‰etk˘ch ãastí sveta si vyÏaduje oveºa
viac ‰túdia za úãelom jeho lep‰ieho pochopenia
a docenenia.

Kultúrne dediãstvo mokradí
a Ramsarská konvencia

Z predchádzajúcich riadkov je zrejmé, Ïe od
poãiatkov civilizácie ºudia na celom svete Ïili
v úzkom kontakte s mokraìami a vyuÏívali ich
prírodné zdroje mnoh˘mi spôsobmi. Tento blízky
a pretrvávajúci vzÈah vyústil vo vytvorenie siln˘ch
kultúrnych väzieb a ‰truktúr, ktoré sú v˘sledkom

sociálnej dynamiky storoãí.
V posledn˘ch rokoch Ramsar-
ská konvencia uznala potrebu
‰ir‰ieho a celospoloãensky
zdieºaného chápania vzájom-
n˘ch vzÈahov medzi prírodn˘-
mi a kultúrnymi hodnotami
mokradí. Stály v˘bor Ramsar-
skej konvencie urãil tému
„Mokrade: voda, Ïivot a kul-
túra“ za hlavnú tému 8. stret-
nutia Konferencie zmluvn˘ch
strán v novembri 2002 v ‰pa-
nielskej Valencii. Cieºom stret-
nutia je okrem iného schvále-
nie rezolúcie a následn˘ch
usmernení, ktoré pomôÏu ná-
rodn˘m orgánom zodpoved-
n˘m za manaÏment mokradí
efektívne spolupracovaÈ s kul-
túrnymi in‰titúciami na zacho-
vaní prírodn˘ch a kultúrnych
hodnôt mokradí.

Milan JANÁK
Foto: autor

(ãlánok bol spracovan˘ s pouÏitím
materiálu The cultural heritage of
wetlands Ramsarskej konvencie
a s prispením Dr. M. Sojáka z Ar-
cheologického ústavu Slovenskej
akadémie vied).Kosenie vlhk˘ch lúk spojené s neintenzívnou pastvou v jesennom období je predpokladom ich zachovania. UsadlosÈ Gamota, okres Komárno
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Je to krásna, a tak málo poznaná
krajina, celkom na konci, v kúte maliã-
kého Slovenska, ukrytá pod rú‰kom
tajomného závoja. Krajina prost˘ch,
jednoduch˘ch ºudí, ale i veºk˘ch osob-
ností. Krajina úÏasne bohatá na krásu,
pestrosÈ, jedineãnosÈ, lásku i úprim-
nosÈ, ale i plná neistoty, problémov,
ºudsk˘ch nezhôd. Krajina uãupená pod
Beskydom.

Je to rozprávková a takmer neporu-
‰ená krajina, tam kdesi v diaºke, v tom
najv˘chodnej‰om cípe Slovenska. Kra-
jina mohutn˘ch bukov, prastar˘ch du-
bov i stároãn˘ch jedlí, ktorá je domo-
vom mnoh˘ch v˘nimoãn˘ch Ïivoãíchov
i rastlín. Krajina históriou opradená,
na‰imi dedmi a pradedmi do daru nám
odovzdaná.

Dnes je toto územie národn˘m parkom.
Na‰im najv˘chodnej‰ím. Vyhlásen˘ bol naria-
dením vlády SR zo dÀa 23. 9. 1997 s úãinnos-
Èou od 1. 10. 1997 na v˘mere 29 805 ha
s ochrann˘m pásmom 10 973 ha. Nachádza
sa na poºsko-ukrajinskom pohraniãí a zaberá
orografick˘ celok Bukovské vrchy v nadmorskej
v˘‰ke od 220 do 1 200 m n. m. Jeho najcen-
nej‰ie ãasti sú chránené v maloplo‰n˘ch chrá-
nen˘ch územiach: 6 NPR, 13 PR a 1 PP.

Je situovan˘ do Pre‰ovského kraja a jeho
veºká ãasÈ sa rozprestiera v okrese Snina.
Územie je národnostne zmie‰ané, Ïijú tu pre-
dov‰etk˘m Rusíni – Ukrajinci. V súãasnosti sa na
území NP Poloniny nachádza 10 obcí: Jalová,
Príslop, Kolbasov, Uliã, Uliãské Krivé, Rusk˘
Potok, Zboj, Nová Sedlica, Topoºa, Runina.
Spádovou obcou je stredisková obec Uliã
s 1200 obyvateºmi. Radikálnym zásahom do
sídelnej ‰truktúry a Ïivota miestneho obyvateº-
stva bola v˘stavba Vodárenskej nádrÏe Starina.
Bola napustená v roku 1987. V dôsledku jej v˘-
stavby bolo vysÈahovan˘ch 7 obcí: Starina,
Veºká Poºana, Zvala, OstruÏnica, Ruské, Dara,

Smolník. Územie NP Poloniny hraniãí s úze-
mím Ukrajiny a Poºska. Jeho najvy‰‰ím vrchom
je trojhraniãn˘ bod – vrch Kremenec (1210 m
n. m.). Polohu NP Poloniny v slovensko-ukra-
jinsko-poºskom trojhraniãí symbolizuje trojuhol-
níkovit˘ tvar loga národného parku. VypæÀa
ho silueta vlka a ãemerice purpurovej ako naj-
charakteristickej‰ích predstaviteºov fauny a fló-
ry územia. Nad siluetou ãemerice je znak MAB
ako symbol programu âlovek a biosféra, do
ktorého je národn˘ park zapojen˘. Jeho úze-
mie je bohaté nielen na prírodné, ale i kultúr-
ne dediãstvo na‰ich predkov. Najhodnotnej‰í-
mi pamiatkami sú unikátne drevené kostolíky
v obciach Rusk˘ Potok, Topoºa, Uliãské Krivé
a Jalová.

Zaujímavá je história ochrany prírody v ná-
rodnom parku. Prv˘ „chránen˘ dubov˘ lesík“,
v ktorom bolo zakázané rúbaÈ drevo, sa spomí-
na v urbári obce Stakãín v roku 1660. V roku
1728 boli v urbári obce Zboj vyãlenené „chrá-
nené jedºové a bukové lesy“ pod Riabou skalou
so zákazom rúbania dreva. Prvou prísnou les-
nou rezerváciou bola „StuÏica – Jasan“ vyhlá-
sená v roku 1908 na v˘mere 331,4 ha. V roku
1967–68 boli vykonané projekãné práce nad
vyhlásením medzinárodného chráneného troj-
územia „Kremenec“. Chránená krajinná oblasÈ
V˘chodné Karpaty bola vyhlásená v roku
1977. V roku 1993 bolo územie v˘chodnej
ãasti CHKO V˘chodné Karpaty zaradené do
siete biosférick˘ch rezervácií (MBR) pod spoloã-
n˘m názvom V˘chodné Karpaty. 1. 10. 1997
bol vyhlásen˘ NP Poloniny. Jeho územiu bol
v roku 1999 udelen˘ Diplom Rady Európy.
MBR V˘chodné Karpaty je jedinou trilaterál-
nou biosférickou rezerváciou na svete. Okrem
NP Poloniny ju tvoria chránené územia Poº-
ska (Bie‰ãadsk˘ národn˘ park, Cisniansko-
-Wetlinsk˘ park krajobrazov˘, Park krajobra-
zov˘ Doliny Sanu) a Ukrajiny (UÏansk˘ ná-
rodn˘ park a Nadsjansk˘ park krajobrazo-
v˘). Celková v˘mera biosférickej rezervácie je
208 112 ha.

Národn˘ park Poloniny a Ïivoãí‰stvoNárodn˘ park Poloniny a Ïivoãí‰stvo

Územie NP Poloniny sa zo zoogeografické-
ho hºadiska nachádza v palearktickej oblasti,
v zóne zmie‰an˘ch a listnat˘ch lesov. LeÏí na
rozhraní Západn˘ch a V˘chodn˘ch Karpát, ão
sa odráÏa aj na zastúpení Ïivoãí‰nych druhov
a ich spoloãenstiev. Územie sa vyznaãuje svoj-
ráznou a druhovo pestrou faunou. Celkovo sa
tu zistilo vy‰e 5438 druhov bezstavovcov,
z nich 504 pripadá na mot˘le a 572 na chro-
báky. ëalej bolo zisten˘ch 312 druhov stavov-
cov, z toho 1 druh mihule, 21 druhov r˘b, 13
druhov obojÏivelníkov, 8 druhov plazov, 198
druhov vtákov a 55 druhov cicavcov. Mi-
moriadny vedeck˘ a ochranársky v˘znam má
najmä 37 druhov karpatsk˘ch endemitov, kto-
r˘ch areál roz‰írenia dosahuje západnú hrani-
cu v NP Poloniny. Zo zisten˘ch 198 druhov vtá-
kov 8 radíme ku kriticky ohrozen˘m druhom, 47
k ohrozen˘m, 13 k vzácnym, 24 k druhom vy-
Ïadujúcim ìal‰iu pozornosÈ a 6 k migrujúcim
ohrozen˘m druhom. Najohrozenej‰ou skupinou
vtákov sú dravci.

Pomerne veºa chránen˘ch druhov je aj medzi
cicavcami. Ide predov‰etk˘m o netopiere. Na

území NP sa doteraz zistilo 12 druhov netopie-
rov. K vzácnym druhom hlodavcov patrí plch
veºk˘ (Glis glis). Iba nedávno bol z Bukovsk˘ch
vrchov doloÏen˘ kriticky ohrozen˘ relikt my‰ov-
ka vrchovská (Sicista betulina). Veºk˘ ekologic-
k˘ v˘znam pre lesné ekosystémy má v˘skyt veº-
k˘ch mäsoÏravcov rysa ostrovida (Lynx lynx),
maãky divej (Felis silvestris), vlka obyãajného
(Canis lupus) a medveìa hnedého (Ursus arc-
tos). Ochranu potrebuje aj jazvec obyãajn˘
(Meles meles), pretoÏe na celom území sa vy-
skytuje veºmi vzácne. Vydra rieãna (Lutra lutra)
Ïije takmer vo v‰etk˘ch povodiach väã‰ích po-
tokov. Aj napriek tomu ju zaraìujeme medzi
najohrozenej‰ie druhy cicavcov. Poãetné stavy
sa odhadujú na 22 exemplárov. K ohrozen˘m
druhom patrí tchor obyãajn˘. Je roz‰íren˘ hlav-
ne v blízkosti ºudsk˘ch obydlí. ëal‰ím ohroze-
n˘m druhom je maãka divá (Felis silvestris). Jej
stavy sa v posledn˘ch rokoch znaãne zníÏili.
Odhaduje sa poãetnosÈ 1 exemplár na 5,5 km
(‰tvorcov˘ch). V posledn˘ch rokoch prechádza
na na‰e územie z Poºska i jedna ãrieda zubra
hôrneho (Bison bonasus). Na území NP sa pra-
videlne vyskytuje ohrozen˘ druh los mokraìov˘
(Alces alces), ktor˘ sa v oblasti medzi Stakãí-
nom a Jalovou natrvalo udomácnil.

Národn˘ park Poloniny a rastlinstvoNárodn˘ park Poloniny a rastlinstvo

NP Poloniny reprezentuje jediné územie na
Slovensku, kde pôsobí fenomén V˘chodn˘ch
Karpát ako v Ïivoãí‰stve, tak aj v kvetene. Je to
územie, kde na zdanlivo jednotvárnom fly‰i pul-
zuje pestr˘ Ïivot vzácnych a ohrozen˘ch dru-
hov z rí‰e húb, niÏ‰ích a vy‰‰ích rastlín.
Zvlá‰tnosÈou územia je v˘skyt takmer 1200 dru-
hov húb, z ktor˘ch 17 je zaraden˘ch do âer-
venej knihy SR a tieÏ fakt, Ïe jedna desatina
t˘chto húb patrí medzi vzácne a ohrozené dru-
hy. Aj v˘skyt 210 druhov doteraz poznan˘ch
li‰ajníkov, z ktor˘ch 16 je zaraden˘ch do
âervenej knihy a 48 druhov patrí k vzácnym
a ohrozen˘m, hovorí o ãistote ovzdu‰ia a cel-
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kove prírodného prostredia NP. Preto nie je
zvlá‰tnosÈou vidieÈ kriticky ohrozen˘ druh jam-
katec pºúcny (Lobaria pulmonaria) vedºa turis-
tického chodníka na hlavnom hrebeni
Bukovsk˘ch vrchov, ale i ìal‰ie druhy li‰ajní-
kov, ktoré v in˘ch ãastiach Slovenska uÏ vy-
mizli. âisté prostredie a zachovalé prírodné
lesy Národn˘ch prírodn˘ch rezervácií StuÏi-
ca, Riaba skala, Pºa‰a, RoÏok, Have‰ová
a Stinská, ale i ra‰elinné a slatinné biotopy
a iné spoloãenstvá NP sú prostredím pre roz‰í-
renie ìal‰ej skupiny niÏ‰ích rastlín – machora-
stov. Z doposiaº zisten˘ch 350 druhov je 5 za-
raden˘ch do âervenej knihy a aÏ 60 patrí
k vzácnym a ohrozen˘m druhom. Azda naj-
viac preskúmanou skupinou územia NP sú vy‰-
‰ie rastliny. Na tomto území bolo doposiaº
zisten˘ch vy‰e 1100 druhov rastlín, z nich je
26 druhov zaraden˘ch do âervenej knihy, 75
druhov medzi chránené a aÏ 108 druhov me-
dzi vzácne a ohrozené. V území NP sa na-
chádza 20 v˘chodokarpatsk˘ch endemitov
a ìal‰ích 10 druhov rastlín s v˘chodokarpat-
sk˘m ‰írením.

UÏ prítomnosÈ vy‰e 70 druhov stromov
a krov na území NP hovorí o vysokej biodi-

verzite dendroflóry, tieÏ o v˘znamnom roz-
‰írení genofondu divo rastúcich ovocn˘ch stro-
mov na lesnom, predov‰etk˘m v‰ak na ne-
lesnom pôdnom fonde. JabloÀ planá, hru‰-
ka obyãajná i ãere‰Àa vtáãia boli a sú tunaj-
‰ím ãlovekom prirodzene „chránené“, veì

o ich plody sa po stároãia delil s in˘mi Ïijú-
cimi tvormi, ão bolo pre tento kraj samo-
zrejmé. Najhodnotnej‰ie prírodné dediãstvo
NP je sústredené v Národn˘ch prírodn˘ch re-
zerváciách StuÏica, Riaba skala, Pºa‰a,
RoÏok, Have‰ová a Stinská. Práve v t˘chto

skvostoch prírody si ãlo-
vek uvedomí, ak˘ je
„mal˘“ v porovnaní s prí-
rodn˘m lesom riaden˘m
prírodn˘mi zákonmi a
nie ním. Mohutné
300–400 roãné skoro
50 m vysoké jedle,
200–250 roãné buky
v RoÏku a Have‰ovej do-
sahujúce aÏ 47 m v˘‰ky
a hmoty vy‰e 20 kubí-
kov, v‰etky cenné listná-
ãe vo svojej majestátnos-
ti, to je prírodné dediã-
stvo NP Polonín.

Národn˘ park PoloninyNárodn˘ park Poloniny
a jeho „poloniny“a jeho „poloniny“

Neopakovateºné sú
horské lúky hlavného hre-
beÀa Bukovsk˘ch vrchov,
zvané poloniny. Tie tvo-
ria charakteristickú domi-
nantu krajiny V˘chod-
n˘ch Karpát. Zvuãné slo-
vo rusínsko-ukrajinského
pôvodu „polonina“, ktoré
dostal do svojho názvu
jeden z najmlad‰ích NP
na Slovensku, je medzi-
národne prijat˘m zeme-
pisn˘m termínom pre tráv-
ne formácie nad hornou
hranicou lesa v rozsiah-
lom horstve V˘chodn˘ch
Karpát.

Poloninské lúky sa rozprestierajú na ‰iro-
k˘ch hrebeÀoch poºsk˘ch Bie‰ãad a ukrajin-
sk˘ch Karpát. Tie sú v skutoãnosti len juÏn˘-
mi okrajov˘mi hrebeÀmi Bie‰ãad. Sloven-
ské poloninské lúky presahujú vrstevnicu
1000 m n. m. a najvy‰‰ie siahajú do v˘‰ok
okolo 1200 m n. m. Väã‰ina lúk vznikla
pod vplyvom vala‰skej kolonizácie v období
14. aÏ 16. storoãia, kedy dochádzalo k osíd-
ºovaniu územia dne‰ného NP. K zaujímav˘m
poznatkom v posledn˘ch rokoch dospeli ved-
ci, ktorí potvrdili, Ïe odlesÀovanie pastiermi –
valachmi v tejto oblasti prebiehalo predov‰et-
k˘m na lokalitách s v˘skytom reliktného smre-
ka, ktor˘ bol t˘mto vyniãen˘ a následne v sú-
ãasnosti jeho stanovi‰tia znovu osídºuje jel‰a
zelená. Rozvojom pastierstva vznikli rozsiahle
poloninské lúky, ktoré historicky boli u nás pr-
v˘krát v dokumentoch zaznamenané v roku
1728 pri obciach Zvala a Zboj.

Niekoºko naj… o NP PoloninyNiekoºko naj… o NP Poloniny

❑ najv˘chodnej‰í národn˘ park na Sloven-
sku,

❑ najmenej nav‰tevovan˘ národn˘ park na Slo-
vensku,

❑ najväã‰í komplex pralesov na Slovensku,
❑ najväã‰ia nádrÏ na pitnú vodu na Slovensku

– Vodárenská nádrÏ Starina,
❑ najmenej ob˘van˘ národn˘ park na Sloven-

sku (na 1 km2 Ïije priemerne len 7 obyvate-
ºov),

❑ najvy‰‰ie poloÏen˘ vojensk˘ cintorín z 1. sve-
tovej vojny na Slovensku na vrchu Predn˘
Hodo‰ík (825 m n. m.),

❑ najviac Národn˘ch kultúrnych pamiatok –
dreven˘ch kostolíkov v rámci národn˘ch par-
kov na Slovensku (Rusk˘ Potok, Uliãské Krivé,
Topoºa).

Mgr. Iveta BURAªOVÁ
Správa NP Poloniny

Foto: Buraº
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Aj vy patríte k t˘m, ktor˘ch oãarila krása
prírody a chceli by ste sa o jej tajomstvách
dozvedieÈ viac? Práve pre Vás ponúka svo-
je sluÏby ·kola ochrany prírody vo Varíne,
ktorá sa na základe skúseností získan˘ch
z dánskych prírodn˘ch centier snaÏí nená-
silnou a hravou formou priblíÏiÈ zákonitosti
prírody v‰etk˘m vekov˘m a záujmov˘m sku-
pinám.

Mnohí z Vás sa urãite stretli s ãinnosÈou ·koly
ochrany prírody so sídlom v Gbeºanoch, ktorá pod ve-
dením Ing. Pagáãa ponúkala v rokoch 1983 aÏ 1992
svoje sluÏby ‰irokej verejnosti. V snahe nadviazaÈ na
jej úspe‰né pôsobenie v oblasti ochrany prírody a Ïi-
votného prostredia vyuÏilo Ministerstvo ÎP Slovenskej
republiky ponuku dánskeho Ministerstva ÎP na vypra-
covanie projektu centra environmentálnej v˘chovy.
V˘sledkom spolupráce medzi DANCEE – Dánska
agentúra pre podporu projektov vo v˘chodnej Európe
a ·tátnou ochranou prírody Slovenskej republiky je
·kola ochrany prírody, ktorá má svoje sídlo na Správe
Národného parku Malá Fatra a svoju ãinnosÈ zaãala
vo februári tohto roku.

V súãasnosti sa veºa rozpráva o environmentálnej
v˘chove, o jej potrebe, ba priam aÏ nutnosti. Aj ·kola
ochrany prírody sa snaÏí vzbudiÈ záujem ‰irokej verej-
nosti o problematiku Ïivotného prostredia a svojimi ak-
tivitami pozitívne ovplyvÀovaÈ hodnotovú orientáciu
verejnosti.

Je v‰eobecne známe, Ïe ãlovek najlep‰ie ochráni
to, k ãomu má vytvoren˘ kladn˘ vzÈah a ão dobré po-
zná. Pri tvorbe environmentálnych programov a aktivít
vychádzame aj my z tohto poznatku, a tak sa snaÏíme

priniesÈ nie prírodu k ºuìom, ale ºudí do prírody. âasÈ
na‰ich programov vychádza zo skúseností nazbie-
ran˘ch v dánskych prírodn˘ch ‰kolách a centrách,
priãom sa ich snaÏíme prispôsobiÈ na miestne pod-
mienky.

Ak oãakávate, Ïe sa pri na‰ich aktivitách stretne-
te s klasick˘m vzdelávaním v uzavret˘ch priesto-
roch uãební, asi Vás sklameme. V uãebniach – ãi
uÏ na ‰kolách alebo v budove Správy Národného
parku Malá Fatra, sa odohráva minimálna ãasÈ aktivít,
v‰etko prebieha v prírode. Tu sa priamym kontaktom
so Ïivou prírodou snaÏíme v‰etk˘m vekov˘m kate-
góriam ozrejmiÈ základné princípy fungovania prírod-
ného prostredia, trvalo udrÏateºného rozvoja a nená-
silnou formou sa snaÏíme vytváraÈ pozitívny vzÈah
k prírode. Cez praktické aktivity, ktoré ako dúfame
nenechajú nikoho pasívnym, sa snaÏíme kaÏdému
vysvetliÈ, Ïe ãlovek je len malá súãasÈ prírody, ktorá
prírodu nielen ovplyvÀuje, ale je na nej predov‰etk˘m
závislá.

S aktivitami ·koly ochrany prírody sa mali mnohí
z Vás moÏnosÈ uÏ zoznámiÈ. Na‰e prvé kroky sme-
rovali k na‰im najmen‰ím – na‰im deÈom. No len
pri nich v‰ak nezostávame. Cieºová skupina ·koly
ochrany prírody je veºmi ‰iroká. Okrem základn˘ch
a stredn˘ch ‰kôl sa venujeme aj uãiteºom, miestnym
komunitám, odborn˘m pracovníkom ·tátnej ochrany
prírody Slovenskej republiky, rôznym záujmov˘m sku-
pinám atì.

Vo v‰eobecnosti môÏeme skon‰tatovaÈ, Ïe ãinnosÈ
·koly ochrany prírody je zameraná na tieto oblasti:
● aktivity pre deti a mládeÏ,
● exkurzie a sprevádzané túry po Národnom parku

Malá Fatra,
● ‰kolenia a metodické dni v oblasti environmentálnej

v˘chovy pre uãiteºov, pracovníkov ·tátnej ochrany
prírody SR, ãlenov mimovládnych organizácií
a in˘ch pracovníkov zaoberajúcich sa environmen-
tálnou v˘chovou,

● spolupráca na kampaniach a zvy‰ovanie verejného
povedomenia,

● organizácia v˘stav a expozícií s environmentálnym
zameraním – Ekoplagát 2002,

● spolupráca s miestnymi komunitami pri tvorbe nápl-
ní voºného ãasu detí a mládeÏe s environmentálnym 
zameraním,

● prenájom ubytovacích a konferenãn˘ch zariadení
atì.
Uvedomujeme si, Ïe v oblasti v˘chovy nie sú v˘-

sledky badateºné hneì, no veríme, Ïe na‰ou prácou
vzbudíme záujem o prírodu a jej ochranu u detí i do-
spel˘ch. Veì ako povedal Kuang Cu v 3 st. pred n. l. „ak
plánujeme na rok, je potrebné zasiaÈ obilie. Ak plánuje-
me na desaÈroãia, je potrebné zasadiÈ stromy. Ak plá-
nujeme na cel˘ Ïivot, je potrebné vzdelávaÈ ãloveka.“

Eva ONDROVÁ
·kola ochrany prírody Varín

Foto: archív ·kOP

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY

NEZABÚDAJME!
Zima, to sú predov‰etk˘m

snehové radovánky, zimné
‰porty, prechádzky zasneÏe-
nou krajinou. Pre viaceré
vtáky je to v‰ak aj ãas strá-
dania, hladu a zimy.

Nezabúdajme preto v zi-
me na na‰ich operen˘ch
spoluobyvateºov v zasneÏe-
n˘ch lesoch, na poliach a lú-
kach a uºahãime im preãkaÈ
toto neºahké obdobie v ich
Ïivote. A staãí tak málo, zho-
toviÈ k⁄mitko a vysypaÈ se-
mienka slneãnice ãi prosa,
alebo zavesiÈ na strom tro-
cha loja.

FFoottoo::  RR..  TTrrnnkkaa

ŠŠkkoollaa  oocchhrraannyy  pprríírrooddyy  jjee  ooppääťť  ttuu

Odpovedali ste správne na otázky v teste o tise obyãajnom?

1.Tis je pozostatkom (reliktom), ktor˘ sa zachoval z obdobia treÈohôr.
2.Tis napriek tomu, Ïe má asimilaãné orgány ihlicovitého tvaru, nepatrí 

medzi ihliãnaté dreviny, lebo netvorí ‰i‰ky ako ihliãnany. Tis patrí do 
skupiny nahosemenn˘ch rastlín (Gymnospermophyta),rovnako ako ih-
liãnany, ale tvorí tu samostatnú triedu tisokveté (Taxopsida).

3.Tis sa doÏíva vysokého veku, niekedy je to viac ako 1000 rokov.
4.Tis je dvojdomá drevina, ãiÏe rastú zvlá‰È samiãie a zvlá‰È samãie

exempláre.
5.JedovatosÈ tisu spôsobuje prítomnosÈ alkaloidov taxín a milosín, ako aj 

glykozidov taxikantín a taxinín.
6.Tis je cel˘ jedovat˘, ãiÏe drevo, kôra a hlavne ihliãie, okrem sladkého

ãerveného duÏinatého oplodia (akéhosi mie‰ku), v ktorom sa nachá-
dza opäÈ jedovaté semeno.

7.Za najbohat‰ie prirodzené nálezisko tisu na Slovensku i v Európe sa
povaÏuje Veºká Fatra, konkrétne je to ‰ir‰ie okolie Harmanca, aj keì
160 000 aÏ 300 000 jedincov tisu, uvádzan˘ch odtiaºto v literatúre, uÏ 
nezodpovedá skutoãnosti.
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V nasledujúcich riadkoch Vám porozprávam, ako do-
padla tohtoroãná akcia „âisté hory“ v Poºsku. Preão práve
v Poºsku? Územie ná‰ho Národného parku Poloniny je to-
tiÏto súãasÈou Medzinárodnej biosférickej rezervácie V˘chod-
né Karpaty. Spolu so susedn˘m územím Poºska a Ukrajiny.
KaÏdoroãne sa pripravujú spoloãné akcie a podujatia a jed-
nou z nich je septembrové stretnutie mládeÏe troch krajín.
Medzinárodná biosférická rezervácia V˘chodné Karpaty
bola do svetovej siete biosférick˘ch rezervácií zapísaná
15. februára 1993, jej v˘mera je 208 112 ha.

Aby Va‰e ãítanie nebolo aÏ tak jednoduché, dám Vám
úlohu. V nasledujúcom texte (na miestach vyznaãen˘ch
bodkami) totiÏto ch˘ba názov poºského národného parku,
ktor˘ sme nav‰tívili. Je ukryt˘ v tejto tajniãke. Ak chcete ve-
dieÈ, ako sa volá, musíte ju teda správne vylú‰tiÈ.

1. Zviera prispôsobené pre Ïivot vo vode i na sú‰i.
2. Ná‰ najv˘chodnej‰í národn˘ park.
3. Vern˘ priateº ãloveka.
4. Zviera Ïijúce vysoko v tatrách spolu s kamzíkom.
5. Hmyz charakteristick˘ veºk˘mi tykadlami.
6. Ná‰ národn˘ strom.
7. Divé zviera majúce pruhované mláìatá.
8. Na‰a najväã‰ia maãkovitá ‰elma.

âisté hory v Poºsku. Veºká medzinárodná akcia, ktorú or-
ganizuje Poºsk˘ klub turistov a B… národn˘ park. A ktorej
sme sa uÏ po tretí krát zúãastnili. Schádza sa tam poºská,
slovenská a ukrajinská mládeÏ, aby pomohla prírode, nieão
nové videla a vzájomne sa spoznala. V‰etk˘ch spája láska
a úcta k prírode, snaha pomôcÈ jej. Îijú v mestách a dedin-

kách, ktoré oddeºuje hraniãná ãia-
ra, schúlen˘ch v obrovskom kom-
plexe prastar˘ch lesov. Tie na-
‰Èastie hranice nepoznajú a vytvá-
rajú jednu viac ako 200 000 hek-
tárovú medzinárodnú biosférickú
rezerváciu V˘chodné Karpaty. Ale
poìme pekne po poriadku.

Asi 20-ãlenná skupina decák
z Uliãa a ja sme sa – super nala-
dení – vydali s batohmi na ple-
ciach do poºsk˘ch B… Trasa bola
príjemná a zaujímavá. (Ak sa raz
vyberiete do ná‰ho najv˘chodnej-
‰ieho národného parku – do Po-
lonín – urãite ju nav‰tívte. Je to
modrá turistická znaãka Runina –
Ruské sedlo.) Stará obchodná
cesta známa ako Porta Rusica, ãi-
Ïe Ruská cesta, nás vyviedla aÏ
k slovensko-poºskému hraniãné-
mu turistickému priechodu Ruské
sedlo – Ustryky Górne (797 m n.
m.). Dnes je len sezónne otvore-
n˘, za ãias 2. svetovej vojny v‰ak slúÏil ako oficiálny ne-
mecko-maìarsk˘ hraniãn˘ priechod. Raritná cesta do
Ruského sedla bola postavená e‰te za ãias Rakúska-
-Uhorska v rokoch 1861–1865. Celá je vykladaná z kame-
Àa a na jej trase je vidieÈ kamenné pätníky, odvodÀovacie ri-
goly a staré kamenné priepusty. Na jej vrchole nás uÏ vítali
poºskí priatelia. Po ubytovaní vo Volosatom nasledoval mil˘
program. Jazda na hucúlskych koÀoch – typick˘ch pre kra-
jinu pod poºsk˘mi B… – bola pre v‰etk˘ch zaujímavou skú-
senosÈou. Veãern˘ táborák, opekanie ‰pekáãok, priprave-
né ekohry a samozrejme gitara a piesne boli dobrou príleÏi-
tosÈou na nové priateºstvá i spoznávanie blízkej kultúry.
V druh˘ deÀ sme „vyfasovali“ gumené rukavice a veºké
vrecia na odpadky a rozdelení do skupín sme sa vybrali
kaÏd˘ svojou trasou. Nás ãakal asi 10-kilometrov˘ pochod
na jednu z najnav‰tevovanej‰ích polonín – Poloninu Wet-

linskú. Poãas v˘stupu do viac ako 1200 metrovej nadmor-
skej v˘‰ky sme svedomito zbierali v‰etko to, ão do prírody
rozhodne nepatrí. Plné vrecia odpadkov nás presvedãili, Ïe
aj v susedn˘ch B… sú mnohí turisti a náv‰tevníci hôr nepo-
riadni a bez ‰tipky úcty k prírode. Aj keì sa slnieãko aÏ prí-
li‰ ãasto skr˘valo za veºk˘ tmav˘ mrak, dobrá nálada nás
sprevádzala aÏ do konca. Keì sme sa v‰etci – asi 200 mla-
d˘ch ºudí – zi‰li na obrovskom – ako vravia Poliaci – „schro-
nisku“ v Berehoch Górnych, ãakalo nás uÏ len závereãné
vyhodnotenie so v‰etk˘mi t˘mi poìakovaniami a potleska-
mi, ktoré k oficiálnym ãastiam stretnutí uÏ neodmysliteºne
patria. Tí naj‰ikovnej‰í si prevzali odmeny a s prísºubom:
stretneme sa zasa o rok, sme sa v‰etci rozi‰li, kaÏd˘ do
svojho domova.

Iveta zo S-NP Poloniny
Foto: autor

Popri svojom zamestnaní venujem
veºa ãasu pozorovaniu ohrozen˘ch rast-
lín. Tu, pri trápeniach i radostiach, na‰iel
som v mnoh˘ch zaºúbenie. Na popredné
miesto sa v‰ak dostal najvzácnej‰í strom
– Tis.

Azda na vzkriesenie ãaká jeho za‰lá
správa… Drevo tisu nepoznajú len
ochrancovia prírody, Ïiaº i vandali, rez-
bári i poºovníci… Najviac ma trápi, Ïe
mapujeme jeho v˘skyt a to je asi v‰etko,
ão pre tento vzácny strom robíme. Pre
lesníkov je „ekonomicky“ nepríÈaÏliv˘…
A Ïe pomaly rastie? Koºká to vzne‰e-
nosÈ, keì sa pozeráme na tisy napríklad
v parku v Turãianskej ·tiavniãke, ãi
v in˘ch mestsk˘ch parkoch. Vo voºnej
prírode je znaãne ohryzen˘ jeleÀou zve-
rou. I tomu sa dá predsa zabrániÈ!

Mám veºa poznatkov o jeho nezákon-
nom v˘rube. Robia to i drevorubaãi za ti-
chej asistencie lesníkov… A protiklady.
Na jednej strane nepríÈaÏliv˘ ekonomic-
ky a predsa hºadan˘ ako podloÏka pod
trofeje. Ako turistickú palicu som jednu
z mnoh˘ch videl v rukách ‰vajãiara na
brehu Züri‰ského jazera. I tento tis vyrá-

stol na Slovensku,
palicu z neho ozdo-
bil i predal sloven-
sk˘ lesník.

I takého lesníka
poznám, ktor˘ vo
svojom milovanom
údolí vysadil tuje
obrovské. Zatiaº
Ïiadna kontrola ne-
objavila toto záku-
tie. Hoci semienka

boli privezené z Ameriky, nikto ho neob-
vinil, Ïe urobil experiment. Exhaláty nivo-
ãia lesy stra‰ideln˘m tempom. Odborníci
hodnotia, ktoré druhy sú odolnej‰ie. A tis
ostal nepov‰imnut˘.

V Hervartove, okres Bardejov, je kos-
tol z tisového dreva. NuÏ zahºaìme sa
na letokruhy mnohé i pokloÀme sa im.
Ponáhºajme sa naplniÈ podstatu filozofie
pestovania lesa. NuÏ, a keì je breza i jel-
‰a pionierska drevina, tis je rytier i kráº
medzi drevinami.

Alfonz LI·KA
SZOPK Trenãín

Foto: Kri‰tof

Príspevok ná‰ho ãitateºa o tise oby-
ãajnom (Taxus baccata) nás in‰piroval
na zostavenie testu, v ktorom si môÏete
overiÈ svoje vedomosti o tejto zaujímavej
a tajomnej drevine. Pokúste sa zodpove-
daÈ na tieto otázky:

1. Z ktorého obdobia sa tis zachoval?
2. Je tis ihliãnatou drevinou?
3. Akého veku sa tis doÏíva?
4. Je tis drevina jednodomá alebo dvoj-

domá?
5. âo spôsobuje jedovatosÈ tisu?
6. Ktorá ãasÈ tisu nie je jedovatá?
7. Ktorá oblasÈ na Slovensku sa vyzna-

ãuje najbohat‰ím v˘skytom tisu v Eu-
rópe?

Odpovede nájdete na strane 14.

Test zostavil Ing. J. BURKOVSK¯
·OP SR – COPK B. Bystrica

Îiaci základnej ‰koly v Uliãi na trase turistického chodníka na Poloninu Wetlinskú

Tis obyãajn˘ v lesnom poraste s jeho plodmi

V¯CHOVA K OCHRANE PRÍRODY
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Slovensk˘ skauting spolupracuje s ochra-
nou prírody uÏ po dlhé roky. Nedá sa pove-
daÈ, Ïe tento rozmer spolupráce má celo-
slovensk˘ charakter, skôr je to spolupráca
na regionálnej a lokálnej úrovni. Táto spo-
lupráca sa rozvíjala najmä v dobe, kedy
bol skauting oficiálne zakázan˘ (1950–1968
a 1970–1989) a kedy musel pracovaÈ v ile-
galite. Mnoho skautov a skautsk˘ch ãinovní-
kov sa registrovalo v Slovenskom zväze
ochrancov prírody a krajiny, v Klube sloven-
sk˘ch turistov a v mnoh˘ch ìal‰ích „povole-
n˘ch organizáciách“, kde aktívne pomáhali
pri aktivitách zameran˘ch na ochranu príro-
dy, ãi uÏ ako radoví dobrovoºníci alebo ako
vedúci krúÏkov, zákl. organizácii a pod. Pod
rú‰kom t˘chto organizácii robili skauting,
s dôrazom na pobyt v prírode a na aktivity
pre ochranu prírody, lebo to sa „nezakazo-
valo“. Boli prospe‰ní, tam kde mohli. Príroda
sa stala ich skautskou klubovÀou, ich víken-
dov˘m útoãiskom, ochranárske organizácie
boli ich „ostrovmi pozitívnej deviácie“ ako
ich nazval Mikulá‰ Huba.

Situácia sa zmenila po r. 1989, kedy bol
ãeskoslovensk˘ skauting obnoven˘. Skauti
sa nemuseli skr˘vaÈ v in˘ch organizáciách
a mohli slobodne zakladaÈ nové, resp. ob-
novovaÈ staronové druÏiny a oddiely po ce-
lom Slovensku.

V r. 1993 bola vytvorená organizácia
Slovensk˘ skauting (SLSK). V jej stanovách
sa okrem iného pí‰e:

Metóda na dosiahnutie tohto cieºa (po-
môcÈ mlad˘m ºuìom dosiahnuÈ ich pln˘ fy-
zick˘, du‰evn˘, spoloãensk˘ a duchovn˘
rozvoj ako jednotlivcov, zodpovedn˘ch ob-
ãanov a ãlenov miestnych, národn˘ch
a medzinárodn˘ch spoloãenstiev) je systém
postupnej sebav˘chovy zaloÏenej na:
– záväzku prostredníctvom skautského sºu-

bu a zákona (bod 6 zákona: Skaut je
ochranca prírody a cenn˘ch ºudsk˘ch
v˘tvorov),

– uãení sa pomocou ãinnosti,

– ãlenstve v mal˘ch skupinách (druÏinách),
– postupn˘ch a stimulujúcich programoch

rôznorod˘ch ãinností vychádzajúcich zo 
záujmov ãlenov, sluÏieb pre spoloãnosÈ,
uÏitoãn˘ch zruãností, ale aj hier odohrá-
vajúcich sa väã‰inou pod ‰írym nebom
v kontakte s prírodou.
Príroda má v skautingu nenahraditeºné

miesto. Bez tejto najväã‰ej a najveºkole-
pej‰ej klubovne by sme si vedeli skau-
ting asi ÈaÏko predstaviÈ. V‰etky vy-
chádzky, v˘lety, v˘pravy, tábory, rôzne
druhy aktivít skautov sa odohrávajú prá-
ve tam. I preto si príroda zasluhuje oveºa
väã‰iu pozornosÈ skautov, nielen po
stránke poznávacej a ako priestor pre na-
‰e aktivity, ale i ako veºké BoÏie dielo, za
ktoré máme Bohu ìakovaÈ, ale o ktoré sa
musíme i aktívne staraÈ.

Budovanie environmentálneho povedo-
mia u na‰ich ãlenov je súãasÈou skautského
programu (poznávanie prírody ako súãasÈ
stupÀov skautskej zdatnosti, skautské od-
borky v oblasti príroda: ochranca prírody,
botanik, zoológ, speleológ, hvezdár, meteo-
rológ…, správanie sa a preÏitie v prírode,
zálesácke ãinnosti), skautského vzdeláva-
nia (‰pecializované témy na kurzoch a na
„lesn˘ch ‰kolách“ – pre vodcov oddielov)
a v podstate aj celého Ïivotného ‰t˘lu, kto-
r˘m Ïijú skauti.

Mnohí skauti sú zároveÀ aj ãlenmi alebo
minimálne sympatizantmi rôznych ochranár-
skych organizácií, zdruÏení a spoloãností.

Bolo, je a dúfajme, Ïe aj bude mnoho kon-
krétnych aktivít a foriem pomoci v oblasti
ochrany prírody.

Dejú sa na miestnej a lokálnej úrovni a sú
také „obyãajné“ ako napr.: zber papiera, se-
parovanie odpadu v mnoh˘ch klubovniach,
zber odpadkov na v˘letoch a v˘pravách,
ãistenie studniãiek a potokov… To, Ïe si
skauti na v˘letoch a v˘pravach berú svoje
odpadky do ruksakov, je samozrejmosÈou
uÏ aj pre nováãika v oddieli.

Potom sú tu aktivity také trochu nároãnej-
‰ie a moÏno i zaujímavej‰ie ako napr.:
ãistenie jask˘À (rimavsko-sobotskí skauti
v spolupráci s CHKO Cerová vrchovina),
ãistenie Slovenského raja (spi‰skonovove-
skí skauti v spolupráci s NP Slovensk˘ raj),
manaÏment lúk (bratislavskí skauti v spolu-
práci s CHKO Malé Karpaty), pomoc pri bu-
dovaní náuãného chodníka cez LaãÀovsk˘
kaÀon (pre‰ovskí skauti) a mnoho ìal‰ích.

Jednou z najnov‰ích foriem práce v skau-
tingu, najmä pre star‰ích skautov – roverov
sú projekty. Zvlá‰È veºkej obºube sa te‰ia
projekty s environmentálnym zameraním.

Jedn˘m z tak˘chto projektov bol i projekt
nazvan˘ „Dobrovoºná skautská ranger-
ská sluÏba v NP Slovensk˘ raj“.

Projekt prebiehal v mesiacoch júl a au-
gust, teda v ãase letn˘ch prázdnin a v ãase
najväã‰ej náv‰tevnosti NP, v spolupráci so
Správou NP Slovensk˘ raj.

Projekt bol urãen˘ ãlenom SLSK a ZHP
(Zwiazek harcerstva polskiego), star‰ím
skautom – roverom, vo veku od 18 r. z celé-

ho Slovenska, resp. z Poºska. Celkovo sa
zapojilo 25 úãastníkov, z toho 8 z Poºska.

Cieºom projektu bolo zv˘‰enie informova-
nosti náv‰tevníkov NP, kontrola a monito-
ring náv‰tevnosti NP a v‰etk˘ch aktivít
s Àou spojen˘ch.

Úlohou mlad˘ch skautsk˘ch rangerov bo-
lo najmä podanie konkrétnej informácie
náv‰tevníkovi priamo v teréne, resp. upo-
zornenie v prípade nevhodného správania
sa a taktieÏ monitorovanie náv‰tevnosti.
Vzhºadom na to, Ïe nemali práva stráÏe prí-
rody, resp. lesnej stráÏe, nevyuÏívali v prí-
padoch nevhodného správania sa Ïiadnu
represívnu formu okrem ústneho napome-
nutia, resp. ohlásenia na Správe NP.

Úãastníci projektu – „skautskí rangeri“
sa pohybovali na celom území NP Slo-
vensk˘ raj, najmä v‰ak v jeho severnej ãas-
ti, kde je najväã‰ia koncentrácia náv‰tev-
nosti. Najviac monitorovan˘m územím boli
najmä: Prielom Hornádu, rokliny: Suchá
Belá, Piecky, Veºk˘ Sokol, Mal˘ a Vy‰n˘
Kyseº, Sokolia roklina, Klá‰torná roklina,
miesta s najväã‰ou koncentráciou turistov:
Podlesok, Klá‰torisko a taktieÏ ìal‰ie fre-
kventované turistické chodníky.

Úãastníci projektu boli rozdelení do dvo-
jíc, trojíc resp. ‰tvoríc. Pri úãasti poºsk˘ch
skautov – harcerov, boli skupinky zmie‰ané
(vÏdy aspoÀ 1 Slovák v skupinke).

SluÏba bola rozdelená na turnusy a jeden
turnus trval 7 dní (pondelok – pondelok). 

Úãastníci projektu pri nástupe do sluÏby
podpísali na Správe NP dohodu o vzájom-
nej spolupráci. Pri nástupe do sluÏby bol
kaÏd˘ úãastník pracovníkom Správy NP ná-
leÏite in‰truovan˘ o priebehu celého projek-
tu. Úãastníci projektu poãas doby trvania
sluÏby viedli terénne zápisníky, v ktor˘ch
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boli uvedené v‰etky informácie, ktoré poÏa-
dovala Správa NP. V teréne sa skautskí ran-
geri pohybovali viditeºne oznaãení. KaÏd˘
úãastník dostal triãko s viditeºn˘m oznaãe-
ním a taktieÏ visaãku.

Ubytovanie bolo zabezpeãené v terénnej
stanici NP Slovensk˘ raj na Podlesku, resp.
v poºovníckej chatke „Biskupské chyÏky“.

Pri v˘kone sluÏby sa úãastníci pohybova-
li v˘hradne pe‰o po vyznaãen˘ch turistic-
k˘ch chodníkoch.

KaÏdá skupinka bola vybavená zapoÏiãa-
nou vysielaãkou zo Správy NP. Ak sa nebo-
lo moÏné spojiÈ vysielaãkou, úãastníci vyuÏí-
vali vlastné mobily.

Úãastníci projektu boli jazykovo a komu-
nikaãne zdatní. Museli ovládaÈ minimálne je-
den cudzí jazyk (anglick˘, nemeck˘, fran-
cúzsky) na komunikaãnej úrovni. V˘hodou
úãastníkov z Poºska bola moÏnosÈ hovoriÈ
v rodnej reãi, pretoÏe väã‰ina náv‰tevníkov
NP je z Poºska. Fakt, Ïe sa im poºskí skauti
prihovárali v poº‰tine, mal veºk˘ psycholo-
gick˘ a edukaãn˘ v˘znam.

Úãastníci projektu mali primerané orien-
taãné schopnosti. Predchádzajúca znalosÈ
územia NP bola vítaná, nebola v‰ak pod-
mienkou. Podmienkou bola dobrá kondícia
a v˘drÏ.

Projekt bol financovan˘ najmä Sloven-
sk˘m skautingom z projektu „New impulses
for rovers“ (strava, cestovné, materiál)
a ãiastoãne ·OP SR, Správou NP Slo-
vensk˘ raj (v˘roba triãiek, zabezpeãenie
ubytovania, prepravy úãastníkov, logistickej
podpory).

Osoba zodpovedná za projekt a koordiná-
tor zo slovenskej strany bol pracovník
Správy NP Ing. Marek Leskovjansk˘, koor-

dinátor z poºskej strany bol hm. Jerzy
Luczek, Director Osrodka Szkoleniowo-
-Wypoczynkowego Glownej Kvartery ZHP.

Aké boli konkrétne v˘stupy projektu?

• terénny zápisník,
• zv˘‰en˘ poãet lep‰ie informovan˘ch náv-

‰tevníkov NP,
• sledovan˘ pohyb turistov na vybran˘ch tra-

sách a lokalitách,
• sledované aktivity náv‰tevníkov NP na vy-

bran˘ch trasách a lokalitách,
• sledované a evidované, resp. nahlásené

negatívne javy v NP.

Celkovo by sme mohli vidieÈ prínos tohto
projektu v 5 oblastiach:
• Pre Správu NP:
• pomoc profesionálnym rangerom NP Slo-

vensk˘ raj v ãase turistickej sezóny,
• kontrola a monitoring náv‰tevnosti NP na 

zvolen˘ch miestach a trasách,
• monitoring v‰etk˘ch druhov aktivít náv-

‰tevníkov NP,
• ohlásenie nedovolenej ãinnosti pracovní-

kom Správy NP, resp. in˘m kompetentn˘m
osobám,

• pomoc pri zviditeºÀovaní práce Správy NP.
• pre náv‰tevníkov NP:
• zv˘‰enie informovanosti náv‰tevníkov NP

formou podania informácie priamo v teré-
ne,

• zv˘‰enie environmentálneho povedomia 
náv‰tevníkov.

• pre prírodu NP:
• upozorÀovanie náv‰tevníkov NP na ne-

vhodné správanie sa a na dodrÏiavanie zá-
kona o ochrane prírody a krajiny, lesného
zákona ako i náv‰tevného poriadku NP
a ìal‰ích platn˘ch právnych predpisov
a noriem.

• pre samotn˘ch úãastníkov projektu:
• praktická skú‰ka jazykov˘ch znalostí

úãastníkov projektu,
• zlep‰enie orientaãn˘ch schopností v teré-

ne, komunikácie,
• nadviazanie nov˘ch priateºstiev,
• zmysluplné preÏitie kúsku prázdnin v pre-

krásnej prírode NP Slovensk˘ raj.
• pre Slovensk˘ skauting (SLSK):
• zviditeºnenie skautingu v oãiach verejnosti, 
• spolupráca na medzinárodnej úrovni (me-

dzi SLSK a ZHP).

âo dodaÈ na záver?

Ostáva veriÈ, Ïe tak˘chto i in˘ch podujatí
bude v skautingu len pribúdaÈ. Îelám skau-
tom mnoho pekn˘ch záÏitkov v lone príro-
dy a prírode mnoho skautsk˘ch aktivít v jej
prospech a ochranu.

Skautingu a prírode „Zdar“.

Ing. Marek LESKOVJANSK¯
Foto: autor
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ÚSES – územn˘ systém ekologickej stability
– zelená chrbtica krajiny – ekologická sieÈ. Jed-
n˘m z cieºov ÚSES je územne vymedziÈ a za-
bezpeãiÈ ochranu lokalít (biocentier a biokorido-
rov), ktoré sú hodnotné a v˘znamné pre zacho-
vanie rozmanitosti druhov a spoloãenstiev v prí-
rodn˘ch podmienkach. Biocentrá a biokoridory
by mali vytváraÈ ekologickú sieÈ (zelenú chrbticu)
v krajine, ktorú ãlovek intenzívne vyuÏíva. Tam,
kde uzol ch˘ba, je treba pretrhnutú sieÈ doplniÈ
v˘sadbou nov˘ch prvkov ÚSES. Hlavnou úlo-
hou biocentier (biotick˘ch centier) je poskytova-
nie vhodn˘ch prirodzen˘ch podmienok, potravy
a úkrytu pre rastliny a Ïivoãíchy (les, mokraì, lú-
ka). Fragmenty lesov aj ostatné biotopy sú ãas-
to rozdelené sústavou polí, sídiel, ciest a diaºnic,
ão znemoÏÀuje pohyb bioty. Biokoridory (biotic-
ké koridory) majú zabezpeãiÈ vzájomné pre-
pojenie biocentier, umoÏniÈ migráciu Ïivoãíchov
a roz‰irovanie semien ãi diaspór rastlín (vodné
toky s brehov˘mi porastami, ‰ir‰ie a druhovo
bohat‰ie vetrolamy, medze a pod.). Plán územ-
ného systému ekologickej stability rôznych
úrovní (nadregionálnej, regionálnej, miestnej) je
dokumentom ochrany prírody a krajiny a záro-
veÀ územno-plánovacím podkladom. Z legisla-
tívneho hºadiska môÏu byÈ biocentrá a biokori-
dory zaradené do kategórií osobitnej ochrany
prírody ako národné prírodné rezervácie, prírod-
né rezervácie, chránené areály, ãi najnov‰ie
chránené krajinné prvky a v˘znamné krajinné
prvky.

Koncepcia ÚSES sa na Slovensku, na
Morave a v âechách zaãala rozpracovávaÈ spo-
loãne od 80. rokov 20. storoãia. V súãasnosti sú
‰iroko diskutované práve skúsenosti so zakla-
daním nov˘ch prvkov ÚSES v krajine, ãomu bo-
li venované aj nasledovné dve medzinárodné
stretnutia.

V dÀoch 9.–11. septembra sa konal na pôde
Mendlovej poºnohospodárskej a lesníckej uni-
verzity (MZLU) v Brne seminár „ÚSES – zelená
pátefi krajiny“. Usporiadali ju Agentúra ochrany
prírody a krajiny âeskej republiky, MZLU,
Nadaãn˘ fond ochrany prírody a âeská komora
architektov. Cieºom seminára bolo zhodnotenie
desaÈ rokov trvajúcej existencie ÚSES v práv-

nych normách âeskej republiky, reflexia ÚSES
v Ïivote spoloãnosti, vyhºadávanie a definovanie
slab˘ch miest vo vzÈahu k existujúcim právnym
normám a hºadanie ciest k zlep‰eniu situácie
v problémov˘ch bodoch.

Rokovalo sa vo viacer˘ch tematick˘ch okru-
hoch ako: Metodické nástroje a legislatíva, In-
formaãné systémy, GIS a ÚSES, ÚSES a správ-
ne zriadenie, ÚSES v územnom plánovaní,
V˘chova, osveta a informovanosÈ v spoloãnosti
o poslaní ÚSES, Dotaãná politika a realizácie
ÚSES.

PrezentovaÈ bolo ão, diskutovaÈ bolo o ãom.
Napríklad len na juÏnej Morave sa v rokoch
1991–2001 obnovilo 130 km brehov˘ch poras-
tov, ìalej sa vysadilo pribliÏne 10 km miestnych
biokoridorov ‰írky 15 m, 18 km vetrolamov pre-
menlivej ‰írky (7,5 m, 9 m, 10 m a viac), 5 km in-
terakãn˘ch prvkov, zrealizovalo sa o. i. aj mo-
kradné biocentrum TvaroÏná o rozlohe 2,8 ha.
Diskutovala pomerne ‰iroká základÀa úãastní-
kov z okruhu projektantov ÚSES, obstarávate-
ºov, pracovníkov ‰tátnej správy, vysok˘ch ‰kôl
aj mimovládnych organizácií. Predmetom ‰iro-
kého záujmu boli poznatky z realizácie prvkov
ÚSES, diskutovalo sa o zakladaní porastov sa-
dovníckym ãi lesníckym spôsobom, o moÏnos-
tiach vyuÏitia prirodzenej sukcesie a uplatnenia
melioraãn˘ch drevín. Viaceré príspevky boli ve-
nované aj organizaãnému, legislatívnemu a fi-
nanãnému zabezpeãeniu zakladania a údrÏby
porastov.

Realizácie sú financované z viacer˘ch zdro-
jov, hlavn˘m finanãn˘m zdrojom je systém do-
tácií z poloÏky Krajinotvorn˘ch programov
Ministerstva Ïivotného prostredia âeskej re-
publiky, ktor˘ sa skladá z Programu revitalizá-
cie rieãnych systémov, Programu starostlivosti
o krajinu a Programu drobn˘ch vodohospodár-
skych ekologick˘ch akcií. Program starostlivos-
ti o krajinu bol schválen˘ v roku 1996 a podpo-
ruje opatrenia, spojené s realizáciou ÚSES, v˘-
sadbu brehov˘ch porastov, líniov˘ch prvkov,
medzí a remízok ako aj manaÏmentové opatre-
nia vo voºnej krajine a v chránen˘ch územiach.
Len v roku 2001 bolo mimo veºkoplo‰n˘ch chrá-
nen˘ch území z tohto programu zrealizovan˘ch

872 akcií s rozpoãtom 80,6 mil. CZK (podºa
Veronica – ãasopis ochrancov prírody,
XVI/4/2002).

SúãasÈou programu konferencie (v rámci té-
matick˘ch blokov V˘chova, osveta a informova-
nosÈ v spoloãnosti o poslaní ÚSES, Dotaãná po-
litika a realizácie) bolo uvedenie videofilmu „âe-
hovická oáza“ (Stfiítesk˘, Kundrata 2000) o za-
kladaní regionálneho kombinovaného biocentra
âehovice na Hanej (23 ha), ktoré tvoria vodné
biotopy s pobreÏnou vegetáciou, mokré lúky
a luÏné lesy. Podrobné informácie o celom pro-
cese zakladania, lokalizáciu, fotodokumentáciu,
v˘sledky prv˘ch v˘skumov, monitoringu a infor-
mácie o súãasnom stave biocentra (aj ìal‰ích
prvkov ÚSES v tejto oblasti) je moÏné nájsÈ na
webovej stránke www.oku-pv.cz/usescehovice.

Jesenné stretnutia odborníkov a záujemcov
o ÚSES snáì budú maÈ v Brne tradíciu. Pred ro-
kom, t. j. 23.–24. novembra 2001 sa konala
v Brne, tieÏ na Mendlovej poºnohospodárskej
a lesníckej univerzite, medzinárodná konferen-
cia „Ekologické sítû, ke 20. v˘roãí tvorby
ÚSES v âR a SR.“ Organizátormi boli MZLU,
Ústav lesníckej botaniky, dendrologie a typoló-
gie, âeská regionálna organizácia IALE,
Poºnohospodárska vodohospodárska správa
Brno a Nadaãn˘ fond prof. Augusta Bayera.
Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, sú pub-
likované v zborníku Madûra, P. [ed.], 2002:
Ekologické sítû. Geobiocenologické spisy, zv. 6,
ktoré vydala MZLU v Brne.

K˘m tohtoroãn˘ seminár bol zameran˘ viac
prakticky a pracovne, na v˘roãnej minuloroãnej
konferencii sa viac bilancovalo. Konferencia ma-
la aj vedecké zameranie v blokoch Koncepcia a
prírodovedné základy ÚSES, praktick˘m skúse-
nostiam z realizácií, aj v˘sledkom monitoringu
bol venovan˘ hlavne blok Tvorba a fungovanie
biocentier a biokoridorov. Informácie o ÚSES na
Slovensku, na Sicílii, vo Vietname a na Sokotre
boli prezentované v bloku Skúsenosti s tvorbou
ekologick˘ch sietí v zahraniãí.

âím sme sa mohli pochváliÈ my? Návrhom
aktualizovanej metodiky a v tom období pripra-
vovan˘mi prv˘mi realizáciami. Prípadovú ‰túdiu
tvorby ÚSES na miestnej úrovni a proces prí-
pravy jeho realizácie prezentovala Kozová (pub-
likované v zborníku Madûra [ed.], 2002) na prí-
klade obce Dunajská LuÏná.

O v˘sadbách miestneho modelového biokori-
doru na hranici k. ú. Suchá nad Parnou, Zvonãín
a RuÏindol a o rekon‰trukcii miestneho urbán-
neho biocentra v Suchej nad Parnou pri kostole
sv. Martina v r. 2001 informovala Izakoviãová
(publikované v uvedenom zborníku).

Aká je situácia u nás v súãasnosti? Do disku-
sií o zakladaní biocentier a biokoridorov sme sa
mohli zapojiÈ skúsenosÈami z realizácie prvého
úseku (50 m) modelového miestneho biokorido-
ru Údolie – Malé dolinky v k. ú. Haluzice, Bo‰á-
ca (obr.), ktor˘ sa realizoval v rámci Akãného
plánu pre implementáciu Národnej stratégie
ochrany biodiverzity na Slovensku. V˘sadby sa
zaãali v apríli 2002, finanãne zabezpeãilo reali-
záciu Ministerstvo Ïivotného prostredia SR.
V novembri 2002 bol vysaden˘ ìal‰í 50 m dlh˘
úsek biokoridoru.

Miestny biokoridor Údolie – Malé dolinky pred-
stavuje ãiastoãne existujúci, spojit˘, kontrastn˘
biokoridor, orientovan˘ juÏne aÏ juhozápadne,
v nadmorskej v˘‰ke 215–360 m n. m., s celko-
vou dæÏkou 1500 m. ·írka existujúcich porastov
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je 5–30 m, ‰írka novozakladan˘ch porastov je
10–15 m. Cieºov˘ stav by mal predstavovaÈ pás
vegetácie o ‰írke 15–30 m. Vertikálna ‰truktúra
porastov je trojvrstvová – stromy, kroviny, byli-
ny, horizontálna ‰truktúra v˘sadieb zodpovedá
‰truktúre prirodzen˘ch porastov. Cieºom realizá-
cie uvedeného demon‰traãného biokoridoru
a plánovanej v˘sadby biocentra Halga‰ovka je

vytvorenie ch˘bajúcich prvkov ÚSES, prepoje-
nie relatívne izolovaného regionálneho biocen-
tra Hájnica, vytvorenie nov˘ch typov biotopov
a ochrana poºnohospodárskej pôdy proti veter-
nej a vodnej erózii.

âo povedaÈ na záver? Jesenné stretnutia
k problematike ÚSES v Brne boli veºmi in‰pira-
tívne, podnietili k viacer˘m diskusiám a naãrtli

aktuálne odborné aj praktické smery a problémy
v˘voja ÚSES. Treba len dúfaÈ, Ïe konferencie ãi
pracovné stretnutia (workshopy) budú naìalej
pokraãovaÈ a Slovensko bude môcÈ prezentovaÈ
ucelenej‰iu koncepciu postupu od metodík
a projektov k realizáciám prvkov ÚSES v krajine. 

RNDr. Jana RUÎIâKOVÁ

DO VA·EJ KNIÎNICE

Je názov publikácie, ktorú vydalo obãianske
zdruÏenie Îivá planéta. Prvotnou motiváciou bolo
osvetlenie problematiky nekoneãnej reÈaze kan-
didatúr na usporiadanie zimnej olympiády na
Slovensku (naposledy i‰lo o ZOH 2006) v ‰ir‰ích
súvislostiach. V ôsmich kapitolách pribliÏuje prav-

divo Ïivot vysok˘ch hôr, rozmery krízy a naãrtáva
moÏné rie‰enia.

Pri anal˘ze potencionálnych vplyvov usporiada-
nia zimnej olympiády na prírodn˘, sociálny a ekono-
mick˘ potenciál TANAP-u a NAPANT-u sme si v Îivej
planéte uvedomili nielen ich de‰truktívnosÈ, ale aj to,
Ïe sú súãasÈou oveºa ‰ir‰ej mozaiky hrubého násilia,
ktorému ãelí atraktívne prostredie vysok˘ch hôr.
V˘stavba „Beverly Hills“ na svahoch Tatier, noãné
ohÀostroje nad zjazdovkami, bicykle v národn˘ch
prírodn˘ch rezerváciách, znásobovania prepravn˘ch
kapacít lanoviek (napr. do Snilovského sedla v NP
Malá Fatra), ktoré zvy‰uje zaÈaÏenie vysoko zraniteº-
n˘ch ekosystémov nad hornou hranicou lesa, vyhliad-
kové lety helikoptér, atì. Tieto de‰truujú nielen po-
tenciál hôr, ale znehodnocujú aj záÏitok turistu.

Cieºom autorského kolektívu (P. Sabo, V. Vanãura,
V. Smetana, Z. Pãolová, J. KorÀan, F. Suchánek,
K. Duffek, R. Pado) bolo upozorniÈ na v˘znam vyso-
k˘ch hôr, priblíÏiÈ ich krásu a tajomstvá, poukázaÈ na
spektrum de‰trukãn˘ch aktivít a naãrtnúÈ cestu trvalo
udrÏateºného vyuÏívania prírodn˘ch zdrojov (napr.
agroenvironmentálne programy, certifikácia v lesnom
hospodárstve, ekoturistika). K posolstvu patrí aj to, Ïe
je ilúziou ãakaÈ spásne rie‰enia od megainvestícií
nadnárodn˘ch monopolov a megapodujatí typu

ZOH. Tieto v koneãnom dôsledku marginalizujú
miestne obyvateºstvo a zuÏujú moÏnosti jeho voºby
v budúcnosti. Naopak, trvalo udrÏateºn˘ rozvoj (TUR)
musí byÈ orientovan˘ na posilnenie úlohy obcí.

Základn˘m princípom TUR ostáva etick˘ princíp,
tak ako ho v roku 1991 v Stratégii „Staráme sa o Zem“
definovali IUCN, UNEP a WWF. Aj preto publikácia
vyzdvihuje hory aj ako „domov ãloveka“ a nie ako
dnes módny „v˘robn˘ priestor“. Fotografie, perokres-
by a citáty majú ãitateºa tak trochu aj chytiÈ za srdce.
V Îivej planéte sme presvedãení, Ïe len vyváÏené za-
pojenie rozumu aj citu do rie‰enia problémov a vní-
manie ‰ir‰ích súvislostí mnohorozmernej krízy na‰ej
civilizácie má ‰ancu nájsÈ trvalo udrÏateºné rie‰enia.

Vydanie populárno-odbornej publikácie bolo sú-
ãasÈou ‰ir‰ieho projektu „Apel na záchranu vysok˘ch
hôr Slovenska“, ktor˘ finanãne podporili najmä
Nadácia pre podporu obãianskych aktivít, Bratislava
a Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica. Pre potreby ob-
cí, ich zastupiteºstiev, mimovládnych organizácií,
‰tátnej ochrany prírody, ‰kôl a environmentálnych
aktivistov poskytujeme publikáciu zdarma, len za ce-
nu po‰tovného a balného. V prípade záujmu si ju vy-
Ïiadajte na adrese: Obãianske zdruÏenie Îivá plané-
ta, Mierová 20, 921 01 Pie‰Èany.

Mgr. Pavlína MI·ÍKOVÁ

ZACHRÁŇME VYSOKÉ HORY SLOVENSKA
Vydalo: občianske združenie Živá planéta

O tom, Ïe hubárstvo je vá‰eÀ niet poch˘b, rovna-
ko nespochybniteºná je v‰ak aj skutoãnosÈ, Ïe táto vá-
‰eÀ, tak ako kaÏdá iná vá‰eÀ, b˘va niekedy zhubná.
Na Slovensku kaÏdoroãne vyráÏa do lesa na huby stá-
tisíce ºudí, viac, ãi menej vzdelan˘ch a viac ãi menej
zodpovedn˘ch. BohuÏiaº, kaÏdoroãne mnohí z nich
doplatia na svoju neopatrnosÈ, priãom niektorí, a ão
je nasmutnej‰ie, ãasto deti, zaplatia tú najvy‰‰iu cenu.

Slovenská mykologická verejnosÈ, odborná aj
amatérska, dlho ãakala na podobnú publikáciu, ako
je kniha Otravy jedovat˘mi hubami z pera doc.

MUDr. Petra Gavorníka, PhD., popredného sloven-
ského odborníka z oblasti lekárskej mykológie a in-
ternej medicíny, ktorú v roku 2002 vydala VEDA, vy-
davateºstvo Slovenskej akadémie vied. Táto kniha
zh⁄Àa najnov‰ie poznatky o otravách jedovat˘mi hu-
bami z lekárskeho, ako aj mykologického hºadiska,
ãím sa stáva ojedinelou na na‰om trhu.

Jedovaté huby sú v knihe rozdelené do skupín po-
dºa toho, ak˘ typ otravy vyvolávajú. Otravy hubami
delí autor najprv na pravé a nepravé, priãom v kaÏdej
z t˘chto skupín môÏe ísÈ o otravy primárne a sekun-
dárne. V kapitole o prav˘ch primárnych otravách je
opísan˘ch osem základn˘ch mechanizmov toxické-
ho úãinku húb na ºudsk˘ organizmus. Pri prav˘ch se-
kundárnych otravách ide o otravy spôsobené druh-
mi, ktoré sú inak jedlé, ale nevhodn˘m skladovaním
alebo úpravou sa stávajú toxick˘mi. Nepravé otravy
hubami sú tie, kde hlavnou príãinou je obsah dru-
hotn˘ch toxick˘ch látok (ÈaÏk˘ch kovov, pesticídov)
v plodniciach húb, alebo neschopnosÈ ºudského or-
ganizmu stráviÈ aj beÏné jedlé huby, prípadne aler-
gické reakcie na poÏit˘ hubov˘ pokrm.

V kaÏdej skupine sú opísané a vyobrazené najãas-
tej‰ie sa vyskytujúce a najnápadnej‰ie druhy húb,
ktoré sa predov‰etk˘m stávajú hlavn˘mi príãinami
otráv. Celkovo je ich 75 a kaÏd˘ z t˘chto druhov je
vyobrazen˘ aj na mimoriadne kvalitn˘ch fotografiách
Pavla ·kublu, ktor˘ je slovenskej hubárskej obci zná-
my viacer˘mi svojimi publikáciami. Zvlá‰È vysoko
hodnotím skutoãnosÈ, Ïe práve v tejto knihe nájde ãi-
tateº vyobrazenia aj tak˘ch druhov húb, ktoré sa ne-

nachádzajú v beÏn˘ch hubárskych atlasoch, ale o to
ãastej‰ie sa vyskytujú v lekárskych chorobopisoch.
Okrem bedliãiek a bielych druhov prudko jedovat˘ch
strmuliek tu moÏno vidieÈ viacero druhov vláknic,
hodvábnic, ãi ãíroviek, ale aj pavuãinovcov, medzi-
in˘m aj povestného pavuãinovca ply‰ového, kon-
ãistého a ‰koricového, ktoré sú e‰te zákernej‰ie ako
dobre známa muchotrávka zelená. Opis kaÏdého
druhu je doplnen˘ poznámkami o jeho v˘skyte, za-
meniteºn˘ch dvojníkoch a obsahu toxick˘ch látok.

KaÏdá z hlavn˘ch kapitol má podkapitoly Klinick˘
obraz, Diagnóza, Prevencia a Terapia, ão je mimoriad-
ne dôleÏité pre lekárov, ktorí sa ako prví stretávajú
s postihnut˘mi pacientami. Orientáciu v knihe uºahãu-
je aj rozsiahly 11 stranov˘ register odborn˘ch termínov
a 10 tabuliek. Takéto prehºadné a súhrnné informácie
sú veºkou pomocou v situáciach, kedy o ìal‰om osu-
de postihnut˘ch ãasto rozhodujú hodiny a minúty
a správne rozhodnutie má nezriedka cenu Ïivota.

Odborná recenzia publikácie odborníkmi, ako sú
doc. MUDr. Igor Bátora, CSc. a doc. MUDr. ªubomír
Michalko, CSc., je zárukou vysokej kvality poskyto-
van˘ch informácií.

Publikácia Otravy jedovat˘mi hubami by nemala
ch˘baÈ v kniÏnici Ïiadneho hubára, ãi mykológa, ale
ani v kniÏniciach nemocníc, ãi ‰kôl. Nepochybne sa
stane cenn˘m pomocníkom nielen lekárov, ale aj my-
kológov amatérov ãi profesionálov, ktorí sa s jedo-
vat˘mi hubami stretávajú priamo v teréne, ãi v rámci
svojej odbornosti aj na trhoviskách a v skú‰obn˘ch
komisiách.

OTRAVY JEDOVATÝMI HUBAMI
Vydalo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied VEDA, r. 2002
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Snaha o ão najlep‰ie manaÏovanie prírod-
n˘ch procesov a prírodn˘ch podmienok
panónskych druhov na Slovensku si vy-

Ïaduje poznanie prírodn˘ch procesov a prírod-
n˘ch podmienok priamo na tvári miesta. T˘m
miestom sa môÏe staÈ napr. Maìarsko.

Maìarsk˘ vzor manaÏovania chránen˘ch
území a celej krajiny bol zaveden˘ v sloven-
sk˘ch podmienkach. So skutoãn˘mi spôsobmi
manaÏovania dvoch z desiatich národn˘ch par-
kov Maìarska sme sa mali moÏnosÈ stretnúÈ
v rámci ‰tudijnej cesty (21.–22. 6. 2002) zame-
ranej na poznávanie prírodn˘ch hodnôt, pro-
cesov a ich manaÏmentu vo vybran˘ch parkoch
Maìarska. Náv‰teva bola organizovaná Aso-
ciáciou chránen˘ch území Slovenska –
ASCHÚS.

NNNN PPPP HHHH OOOO RRRRTTTT OOOO BBBB ÁÁÁÁ GGGG YYYY IIII

Národn˘ park Hortobágyi
s plochou 70 000 ha sa rozkladá na
ãasti Nagykunság, neìaleko mesta

Debrecen, v severov˘chodnom rohu Maìarska.
Predstavuje najzápadnej‰í v˘beÏok stepn˘ch
spoloãenstiev zasahujúcich do Európy z Ázie.
Krajina je uÏ po stároãia vyuÏívaná, kultivovaná,
spásaná. Zamokrené pôdy predstavujú 40 % plo-
chy.

Celá oblasÈ je pozostatkom ãinnosti rieky Tisa,
ktorá aj dnes napája podzemné rieãi‰Èa mnoho ki-
lometrov od vlastného toku a t˘m ovplyvÀuje sú-
ãasn˘ v˘voj a Ïivot krajiny. Územie predstavuje
takmer úplne odlesnenú krajinu, s v˘nimkou len
sporadickej lesnatosti pozdæÏ riek, alebo v okolí

jazern˘ch plôch – v prírodn˘ch koridoroch, ale-
bo umelej v˘sadby – vetrolamy. âasÈ plôch tvo-
ria vodné plochy – rybníky (6000 ha), ktoré má
v správe národn˘ park len od roku 2001, ãasÈ plo-
chy tvoria pôdy periodicky zamokrené a to hlav-
ne v jarnom období, keì je dostatok zráÏok.

Jar je obdobie, keì sa krajina zelenie a kvitne.
Leto mení krajinu na sivo-Ïltú step. Poãas roka
prevaÏuje v˘par nad zráÏkov˘m príjmom a spolu
s pôdnym podkladom napomáha vytváraniu ‰pe-
cifick˘ch mikro-geomorfologick˘ch podmienok
zasolen˘ch pôd – slancov. Slance sú charakteris-
tické mozaikovit˘mi povrchov˘mi tvarmi a ‰pe-
cifickou vegetáciou. Iba 7 cm rozdiel medzi vy‰-
‰ou úrovÀou a niÏ‰ou zasolenou úrovÀou staãí na
to, aby sa tu rozvíjali rozdielne rastlinné formy
v rámci spoloãenstva Achilleo-Festucetum pseu-
dovinae. Zvlá‰tnosÈami, ktoré okrem iného sú
doma práve tu, sú vzdu‰né víry a vzdu‰né prelu-
dy – „fatamorgány“. Sila a rozmery vzdu‰n˘ch
vírov sú veºmi pestré. Od t˘ch najmen‰ích s nie-
koºko metrov˘mi priemermi, môÏu dosahovaÈ aj
priemer kilometer a silu, ktorá dvíha strechy, ale-
bo prená‰a mrkvové záhony aj s pôdou (osobn˘
záÏitok stráÏcu, ktor˘ pri‰iel o úrodu mrkvy a su-
seda, ktor˘ pri‰iel k mrkve bez práce). Fatamor-
gány sú typické pre letné extrémne horúce dni.
Najlep‰ia denná doba je v podveãer.

Zima sa prejavuje extrémnymi teplotami, ãas-
to aj –20 °C, s v˘‰kou snehovej pokr˘vky aj do
40 cm a vytrval˘mi JZ a Z vetrami.

ManaÏmentové opatrenia ochrany prírody
spoãívajú v udrÏaní dne‰ného stavu, resp. v po-
stupnom odstraÀovaní negatívnych zásahov, kto-
ré boli spôsobené v minulosti (odstránenie od-

vodÀovacích kanálov). K zásadn˘m manaÏmen-
tov˘m nástrojom národného parku patrí prenají-
manie pozemkov a hospodárskych budov národ-
ného parku farmárom, ktorí chovajú dobytok
a hospodária v krajine v súlade s poÏiadavkami
správy. Národn˘ park vlastní a obhospodaruje aj
rybníky, ktoré sú v˘znamn˘mi Ramsarsk˘mi lo-
kalitami v Európe. Tomuto faktu podriadili ma-
naÏment t˘chto plôch. Vstup k rybníkom je kon-
trolovan˘ a spoplatnen˘. Je stanovená náv‰tevná
doba a zásady pohybu v lokalite. Snaha o nárast
nov˘ch i beÏn˘ch hniezdiãov lokality viedla
k zv˘‰eniu plôch s rôznymi typmi zamokren˘ch
biotopov a to vypustením jedného z rybníkov.
Celkovo tu bolo zaznamenan˘ch aÏ 310 druhov
vtákov.

Trstina, ktorá sa v oblasti ãasto vyuÏíva na
stavbu striech s pôvodn˘m architektonick˘m ‰t˘-
lom, je zdrojom príjmu národného parku. ËaÏba
je v‰ak povolená len v urãitej dobe a v stanove-
nej v˘‰ke. Územie je zabezpeãené dostatoãn˘m
mnoÏstvom stráÏcov, ktorí plnia nielen funkciu
stráÏcov, ale aj sprievodcov a informátorov.

NP Hortobágyi sa do znaãnej miery venuje
podpore zachovania genofondu pôvodného do-
bytka v oblasti a zvlá‰tnosÈou je ‰peciálny pro-
gram na záchranu koÀa Przewalského.

Ohrozenia lokalít NP predstavujú ãinnosti
spojené s ºudskou ãinnosÈou. V rybniãnej oblasti
je doménou pytliactvo, poru‰ovanie náv‰tevn˘ch
podmienok a poru‰ovanie podmienok ÈaÏby trsti-
ny. Stepná ãasÈ je najviac ohrozovaná prevaÏne
vstupmi ÈaÏk˘ch automobilov na plochy perio-
dicky zamokrované (dochádza t˘m k vytváraniu
koºají a t˘m k zmene migrácie povrchovej vody,
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zmenám vegetaãn˘m a zmenám mikroreliéfu).
ëal‰ie ohrozenia predstavujú – zaãiatkom leta
nadmern˘ zber pôvodnej vegetácie – harmanãe-
ku a v období sucha – poÏiare.

Vzácne druhy zaznamenané pri náv‰teve
NP Hortobágyi 21. 6. 2002:
Zamokrená krajina s rybníkmi

Leknovec ‰títnat˘ – Nymphoides peltata,
Kotvica plávajúca – Trapa natans.

Potápka chochlatá – Podiceps cristatus, Kor-
morán veºk˘ – Phalacrocorax carbo, Kormorán
mal˘ – Phalacrocorax pygmaeus, Buãiak trsÈov˘
– Botaurus stelaris, Buãiak noãn˘ – Nycticorax
nycticorax, Volavka biela – Egretta alba, Vo-
lavka striebristá – Egretta garzetta, Volavka
popolavá – Ardea cinerea, Volavka purpurová –
Ardeola ralloides, LyÏiãiar biely – Platalea leu-
corodia, Brehár ãiernochvost˘ – Limosa limosa,
Hus – Anser sp., ·abliarka modronohá – Recur-
virostra avosetta, Rybár obaãajn˘ – Sterna hi-
rundo, Îeriav popolav˘ – Grus grus, Orliak
morsk˘ – Haliaetus albicilla, KaÀa moãiarna –
Circus aeruginosus, Fúzatka trsÈová – Panurus
biarmicus.
Stepná krajina

JaãmeÀ ‰tetinat˘ – Hordeum Geniculatum.
Orol kráºovsk˘ – Aquilla heliaca, My‰iak hr-

dzav˘ – Buteo rufinus, Hadiar krátkoprst˘ –
Circaetus gallicus, Sokol ãervenonoh˘ – Falco
vespertinus, Dudok chochlat˘ – Upupa epops.

NNNN PPPP BBBB ÜÜÜÜ KKKK KKKK

Národn˘ park Bükk s plochou
43 200 ha sa rozprestiera na severe
Maìarska asi 50 km od sloven-

sk˘ch hraníc. Jadro národného parku sa rozkladá

na vápencovej planine
v priemernej v˘‰ke
800 m n. m. Lesy po-
kr˘vajú povrch parku
aÏ na 97 % plochy.
Tento región bol po-
kryt˘ morom takmer
70 miliónov rokov
a poãas tohto obdobia
sa vytvoril veºmi pest-
r˘ vápencov˘ sedi-
ment. Po vyzdvihnutí
a ustúpení mora sa za-
ãal povrch pretváraÈ
povrchovou selektív-
nou eróziou, priãom
dnes je sediment po-
znaãen˘ nespoãetn˘m
mnoÏstvom krasov˘ch
tvarov a fenoménov
(závrty, jaskyne, gejzí-
ry, údolia s úzkymi
tiesÀavami a vodopád-
mi). Na území je zare-
gistrovan˘ch okolo
850 jask˘À so zamera-
nou dæÏkou viac ako
35 km.

Typickou drevinou
je buk, ale vo vy‰‰ích
ãastiach pohoria sa vy-
skytuje smrek a do-
konca kosodrevina.

Krasové fenomény
vìaka inverzn˘m po-
lohám a mikroklima-
tick˘m vplyvom pod-

mienili preÏívanie bo-
reálnych druhov na
juÏnej hranici roz‰íre-
nia. Prím medzi lokali-
tami, ão do pestrosti
druhov v národnom
parku predstavuje Veº-
ká lúka (NagymezŒ).
NagymezŒ je v˘ni-
moãná lokalita vìaka
zvlá‰tnym mezo-mik-
roklimatick˘m pod-
mienkam s v˘znam-
nou (aÏ extrémnou)
fluktuáciou denn˘ch
a noãn˘ch teplôt, so
‰peciálnymi pôdnymi
podmienkami, ktoré
podmieÀujú existenciu
vzácnych aÏ ohroze-
n˘ch rastlín práve tu. 

OblasÈ Bukov˘ch
hôr bola ob˘vaná uÏ
pred 100 tisíc rokmi,
o ãom svedãia nálezis-
ká v jaskyniach a vy-
kopávky. V neskor‰ej
dobe bolo územie vy-
uÏívané ako zdroj dre-
va a vápenca. Nie je
vzácnosÈou nachádzaÈ
v lesoch pozostatky po
míºach a drevnom uhlí
(jeho spracovaní a do-
prave), pozostatky po
pálení vápna. Dnes uÏ

podobnou atraktivitou ako na Slovensku sa stali
zrekon‰truované zvy‰ky z lesn˘ch Ïelezniãiek,
ktoré aj so svojimi malebn˘mi staniãkami slúÏia
turistickému ruchu v oblasti.

ManaÏmentové opatrenia sa preniesli
a uplatnili v Národnom parku veºmi jasne.
Zásadn˘m opatrením bolo vylúãenie hospodár-
skej ãinnosti v lesoch. Lesy sa stali prírodn˘m
zdrojom skutoãne komplexne. Predstavujú pre
danú oblasÈ najmä zdroj pitnej vody a tieÏ prí-
rodné prostredie pre vzácnu faunu a flóru.
Turistická náv‰tevnosÈ len vo vybran˘ch lokali-
tách podlieha regulácii, alebo je úplne vylúãená
z dôvodu kritického ohrozenia druhov, alebo fe-
noménov. Jedn˘m z veºmi zaujímav˘ch opatrení
je pasenie koní „Lipicanov“ na Veºkej lúke, ke-
dysi koní kráºovského dvora. Napriek tomu, Ïe
lokalita predstavuje v˘nimoãnú plochu ão do
poãtu chránen˘ch druhov a javov, pasenie je ma-
naÏované a podporované správou parku. Kriticky
ohrozené druhy sú oplotené, alebo jasne oznaãe-
né, aby nedo‰lo k ich zniãeniu. Pastier koní sa
stáva vlastne stráÏcom a ochrancom.

Ohrozenia lokalít NP predstavujú úzko ‰pe-
cializovaní vykrádaãi vtáãích hniezd (dravcov),
vykopávaãi vzácnych rastlín, nedisciplinovaní
turisti, cyklisti, speleológovia, motorkári.

Vzácne druhy zaznamenané pri náv‰teve
NP Bükk, NagymezŒ, 22. 6. 2002:

Vãelník rakúsky – Dracocephalum austria-
cum, Kosatec sibírsky – Iris sibirica, Kosatec trá-
volist˘ – Iris graminea, Kosatec dvojfarebn˘ –
Iris variegata, ªalia cibuºkonosná – Lilium bul-
biferum.

Sága stepná – Saga pedo.
Tony POTA·
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Len necelé 1 % chránen˘ch území v Eu-
rópe dosahuje manaÏmentov˘ ‰tandard po-
Ïadovan˘ WWF – Svetov˘m fondom pre
ochranu prírody.

Úryvok z tlaãovej správy
WWF/PAN Parks

Alarmujúci stav kvalityAlarmujúci stav kvality
manaÏmentu európskej prírodymanaÏmentu európskej prírody

Posledn˘ prieskum WWF ukázal, Ïe
z 3000 chránen˘ch území v 39 krajinách
Európy len 134 dosahuje kvalitu manaÏmen-
tu, ktor˘ poÏaduje WWF. V˘sledky priesku-
mu publikované v správe pod názvom,
„Potenciál certifikaãného systému PAN
Parky, alebo letm˘ pohºad na chránené úze-
mia Európy“, analyzoval 2926 chránen˘ch
území z pohºadu ãi spæÀajú poÏiadavky po-
trebné na dosiahnutie certifikaãného ‰tan-
dardu a udelenie ochrannej známky PAN
Parky. Nová ochranná známka je udeºovaná
chránen˘m územiam s pozoruhodnou príro-
dou, kvalitn˘m manaÏmentom a kvalitne
mananÏovan˘m turizmom, ktor˘ je realizo-
van˘ v rovnováhe s poÏiadavkami ochrany
prírody.

Správa zároveÀ identifikovala oblasti
a krajiny s relatívne dobr˘mi podmienkami
a vysok˘m ‰tandardom manaÏmentu chrá-
nen˘ch území. Chránené územia v ·kan-
dinávii, Rusku, strednej Európe a vo v˘-
chodnej ãasti Stredozemného mora majú
pomerne veºkú ‰ancu byÈ v dohºadnej dobe
úspe‰ne certifikované a poÏívaÈ úÏitky vypl˘-
vajúce z certifikácie.

Správa v‰ak tieÏ poukazuje, Ïe väã‰ina
chránen˘ch území v západnej Európe, na
pobreÏí Atlantického oceánu a v západnej
ãasti Stredozemného mora je v zlej situácii
a nedostatoãná ochrana dynamiky eko-
systémov a prirodzen˘ch prírodn˘ch proce-
sov je viac ako alarmujúca. Na základe zis-
ten˘ch poznatkov WWF apeluje na v‰etky
európske vlády navrhnúÈ a schváliÈ spoloãn˘
manaÏmentovo-plánovací proces vo v‰et-
k˘ch chránen˘ch územiach, ktor˘ by viedol
k náprave nepriaznivého stavu.

NP Slovensk˘ raj na cesteNP Slovensk˘ raj na ceste
medzi európsku elitumedzi európsku elitu

Prieskum sa zaoberal aj potenciálom cer-
tifikaãného systému PAN Parky na Sloven-

sku a posudzoval 39 chránen˘ch území.
V˘sledkom bolo zistenie, Ïe 7 národn˘ch
parkov má ‰ancu staÈ sa PAN Parkom – NP
Malá Fatra, NP Muránska Planina, NP Nízke
Tatry, Tatransk˘ NP, NP Slovensk˘ kras, NP
Poloniny a NP Slovesnk˘ raj. Nadácia PAN
Parky uÏ niekoºko rokov spolupracuje s NP
Slovensk˘ raj. Jeho zástupca sa zúãastnil
aj na medzinárodnom oficiálnom odovzdaní
prv˘ch certifikátov spojen˘ch s druhou kon-
ferenciou PAN Parkov v septembri vo
·védsku.

O v˘zname tejto udalosti pre Európu
svedãí aj fakt, Ïe tri prvé certifikáty národ-
n˘m parkom Bieszczady v Poºsku, Fulufjället
vo ·védsku a Oulanka vo Fínsku odovzdal
‰védsky kráº Karl Gustav. Ocenené boli elit-
né a modelové národné parky, kde sa zosú-
ladil prírodne orientovan˘ turizmus s efektív-
nym manaÏmentom parku.

Certifikaãn˘ systém PAN ParkyCertifikaãn˘ systém PAN Parky
ako nástrojako nástroj

na zvy‰ovanie kvalityna zvy‰ovanie kvality
manaÏmentu chráneného územiamanaÏmentu chráneného územia

Cieºom ochrannej známky PAN Parky je
skvalitnenie manaÏmentu chránen˘ch úze-
mí pouÏívajúc trvaloudrÏateºn˘ turizmus ako
nástroj. Ochranná známka tak vytvára novú
moÏnosÈ pre „eko“ turizmus, teda pre turis-
tov, ktorí hºadajú poznanie a záÏitky v pravej
nefal‰ovanej prírode a pritom budú vedieÈ,
Ïe ich pobyt nespôsobí po‰kodenie hodnôt
chránenej prírody. Znamená to otvorenie
nov˘ch moÏností pre miestnych drobn˘ch
podnikateºov, ktorí sa stávajú dôleÏit˘mi
partnermi PAN Parkov. V prípade, Ïe do-
siahnu vysok˘ ‰tandard manaÏmentu svojho
podniku, sú certifikovaní miestnou organizá-
ciou PAN Parky a môÏu vyuÏívaÈ medziná-
rodné komunikaãné a marketingové kanály
Nadácie PAN Parky a WWF. Spolu s certifi-
kovan˘m národn˘m parkom majú moÏnosÈ
získaÈ aj podporu pri budovaní efektívnej
kombinácie trvaloudrÏateºného turizmu a o-
chrany prírody.

PAN Parky spolupracujú s chránen˘mi
územiami, miestnymi komunitami a miestny-
mi podnikateºmi, medzinárodn˘mi organizá-
ciami a medzinárodn˘mi podnikateºmi s cie-
ºom dosiahnuÈ osoh ako pre ochranu prírody,
tak aj pre miestnu ekonomiku. „Vytvorenie
partnerstva pomôÏe vytvorenie trvaloudrÏa-
teºn˘ch sluÏieb pre turistov, propagovanie
turistického potenciálu územia v súlade s po-
slaním národného parku a vytváranie pra-
covn˘ch príleÏitostí pre miestnych obyvate-
ºov“, povedal Zbigniew Niewiadomski, zá-
stupca riaditeºa NP Bieszczady.

Kvalitná príroda a kvalitn˘ manaÏment
certifikovan˘ch chránen˘ch území umoÏní
náv‰tevníkom spoznávaÈ ich fascinujúcu prí-
rodu. PAN Parky, to sú praveké lesy a ne-
prístupné horské hrebene, ra‰eliniská a ne-
spútané rieky. PAN Parky, to sú prírodné po-
klady Európy v ktor˘ch náv‰tevníci re‰pek-
tujúci pravidlá chráneného územia sú víta-
n˘mi hosÈami a ich náv‰teva napomôÏe k ich
preÏitiu.

„Verím, Ïe cez PAN Parky WWF bude
schopná získaÈ nové zdroje na financovanie
ochranárskych projektov v chránen˘ch úze-
miach. Dúfam, Ïe v blízkej budúcnosti sa bu-
deme môcÈ stretnúÈ s PAN Parkami po celej
Európe od Portugalska po Rusko, od Islan-
du po Grécko“, povedal Zoltán Kun, riaditeº
Nadácie PAN Parky.

PPAANN  PPaarrkkyy  ssaa  ssttaallii  sskkuuttooããnnoossÈÈoouu
ZO SVETA

Legenda:
âervená: Nízky potenciál pre PAN Parks
Îltá: Stredn˘ potenciál pre PAN Parks
Zelená: Vysok˘ potenciál pre PAN Parks
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Veºa chránen˘ch území v Európe je
z pohºadu ochrany biodiverzity dnes ma-
naÏovan˘ch veºmi neefektívne. Na druhej
strane prudk˘ rast nekontrolovaného tu-
rizmu a jeho negatívny dopad na prírodu
na celom svete budí veºmi váÏne obavy
o osud chránen˘ch území. WWF nielen ve-
rí v potrebu skvalitnenia mananÏmentu
chránen˘ch území, ale podniká aj kon-
krétne kroky na nápravu súãastného stavu.
Jej cieºom je sústava chránen˘ch území,
ktoré sú obkolesené ochrann˘mi zónami
a navzájom sú prepojené koridormi. Je to
v‰ak aj systém, ktor˘ je podporovan˘
a chránen˘ miestnym obyvateºstvom, pre-
toÏe len tak˘to model chránen˘ch území
môÏe preÏiÈ do budúcnosti. Certifikaãn˘
systém a ochranná známka PAN Parky má
tomu napomôcÈ.

Ilustraãné blokyIlustraãné bloky

Koncept PAN Parky je naprojektovan˘
ako spoºahliv˘ a nezávisl˘ certifikaãn˘
systém zaloÏen˘ na udeºovaní ochrannej
známky kvalitnému manaÏmentu chráne-
ného územia a kvalitne manaÏovanému
turizmu, ktor˘ je realizovan˘ v rovnováhe
s poÏiadavkami ochrany prírody.

Koncept certifikaãného systému PAN
Parky vznikol v roku 1997 ako spoloãná
iniciatíva WWF (Svetov˘ fond pre ochra-
nu prírody) a holandskej spoloãnosti
Molecaten Group podnikajúcej v oblasti
cestovného ruchu. Ochranná známka
PAN Parky garantuje turistom, Ïe ich
náv‰teva prispeje k ochrane chránené-
ho územia. Turizmus na druhej strane
poskytuje jedineãnú ‰ancu vzbudiÈ u ºudí
vnímavosÈ k ich Ïivotnému prostrediu
a kontrolovan˘m spôsobom poskytovaÈ
príjem pre miestnu populáciu. Cieºom
Nadácie PAN Parky je tak získaÈ verejnú
a politickú podporu pre skvalitnenie ma-
naÏmentu chránen˘ch území prostredníc-
tvom trvaloudrÏateºného turizmu. Úspe‰-
ná realizácia certifikácie pridáva ekono-
mickú hodnotu európskej prírode, a t˘m
ponúka prostriedky na jej ochranu. Cie-
ºom certifikaãného systému PAN Parky
je aj zmeniÈ turizmus z hrozby na prí-
leÏitosÈ, budovaÈ partnerstvo s ochra-
nárskymi organizáciami, podnikateºsk˘mi
kruhmi a in˘m záujmov˘mi skupinami
na miestnej, národnej a medzinárodnej
úrovni

Koncept PAN Parky poskytuje ochrane
prírody základnú odpoveì na neustále na-
rastajúci trh prírodne orientovaného turizmu.
Znaãka kvality PAN Parky sa tak stáva sym-
bolom:
• Rastúcej siete kvalitne manaÏovan˘ch

chránen˘ch území s vysokou ochranár-
skou hodnotou.

• Území, ktoré sú známe ako to najcennej-
‰ie, ão je v Európe a na ktoré sú hrdí v‰et-
ci Európania.

• Územia, ktoré „musia byÈ“ nav‰tívené v‰et-
k˘mi milovníkmi prírody a t˘mi ão oceÀujú 
vysoko kvalitnú prírodnú skúsenosÈ.

• Územia, ktoré sa te‰ia podpore ‰irokej ve-
rejnosti, politickej podpore a sú signálom
o prichádzajúcej zmene postojov ich uÏí-
vateºov.

• Nov˘ch zdrojov a príjmov pre chránené
územia a najmä tvorby nov˘ch pracov-
n˘ch príleÏitostí pre ºudí vo vidieckych ob-
lastiach.

PouÏitie ochrannej známky PAN Parky je
obmedzené na chránené územia a podnika-
teºov, ktorí spæÀajú verifikaãné princípy a kri-
téria PAN Parks. Chránené územia a spolu-
pracujúci podnikateºskí parteri, ktorí chcú
pouÏívaÈ ochrannú známku a logo PAN
Parky sa musia podrobiÈ nezávislej verifiká-
cii (uskutoãnenej nezávislou certifikaãnou
skupinou) a dosiahnuÈ uznávan˘ európsky
‰tandard.

Vlado VANâURA
Koordinátor projektu PAN Parks

Viac informácii na: www.panparks.org
Certifikát PAN Parks

ZO SVETA

Príloha: V˘sledky prieskumu

Údaje za Slovensko
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V˘raznou ãrtou pri ochranárskych snahách v Eu-
rópe v ostatn˘ch rokoch je znaãná pozornosÈ zame-
raná na región Karpát v rámci rôznych medzinárod-
n˘ch iniciatív. Globálne zmeny v Ïivotnom prostredí
a vo vyuÏívaní krajiny neobi‰li ani toto veºké európske
pohorie zasahujúce do ôsmich krajín. Napriek tomu
e‰te stále predstavujú jedno z najv˘znamnej‰ích prí-
rodn˘ch refúgií ná‰ho kontinentu s veºkou ekologic-
kou hodnotou a bohatou biodiverzitou, veºkou rozlo-
hou lesov (vrátane pralesov), sú zdrojom vôd a pra-
meniskom veºk˘ch európskych riek, ale aj zdrojom
nerastov, energie a poºnohospodárskych produktov,
ãi rozmanitej kultúry, tradície a histórie.

V nadväznosti na jedineãné medzinárodné part-
nerstvo vytvorené z podnetu Svetového fondu pre prí-
rodu (WWF) – Iniciatívy Karpatského ekoregiónu, za-
meraného na ochranu prírody Karpát a podporu
miestnej ekonomiky a kultúry, sa v apríli roku 2001
uskutoãnilo v hlavnom meste Rumunska Bukure‰ti
veºké stretnutie hláv ‰tátov a vysok˘ch predstaviteºov
podunajsk˘ch a karpatsk˘ch krajín venované ochra-
ne a obnove Ïivotného prostredia a trvalo udrÏateºné-
mu rozvoju v Karpatoch a v povodí Dunaja. Jedn˘m
z v˘stupov tohto rokovania bolo aj rozpracovanie ini-
ciatívy Ministerstva Ïivotného prostredia a prírodn˘ch
zdrojov Ukrajiny, s podporou Regionálnej kancelárie
Programu OSN pre Ïivotné prostredie (UNEP/ROE),
smerujúcej k in‰titucionalizácii regionálnej spolupráce
zameranej na osobitosti a potreby trvalo udrÏateºné-
ho rozvoja a starostlivosti o hory v Karpatoch. Tieto
‰pecifiká a moÏnosti spolupráce sa od novembra
2001 prerokovali na rade expertn˘ch stretnutí, na kto-
r˘ch sa diskutoval obsah moÏného medzinárodne zá-
väzného dokumentu zah⁄Àajúceho rôzne aspekty
ochrany a starostlivosti o prírodu a Ïivotné prostredie
tohto v˘znamného pohoria. Do tohto procesu sa
okrem vládnych orgánov a organizácií zapojili viaceré
iné in‰titúcie a mimovládne organizácie. V˘znamnú
pomoc, ktorá viedla k posunu v príprave medzinárod-
ného dohovoru na ochranu a trvalo udrÏateºné vyuÏí-
vanie Karpát, znamenalo zapojenie Alpskej konven-

cie do tohto procesu, ktor˘ by mal vyústiÈ v máji 2003
do podpisu dokumentu ministrami Ïivotného prostre-
dia na konferencii „Îivotné prostredie pre Európu“
v Kyjeve. Prostredníctvom Alpskej konvencie sa uÏ
od roku 1991 (dátum podpisu, úãinnosÈ od r. 1995)
sedem alpsk˘ch krajín a Európska komisia usilujú
o presadzovanie spoloãnej politiky pre ochranu Álp.
V˘znamn˘m prínosom pre úãastníkov procesu prí-
pravy tzv. Karpatskej konvencie bol vstup v súãas-
nosti predsedajúcej krajiny Alpskej konvencie –
Talianska a neskôr aj Lichten‰tajnského knieÏatstva.
Talianske Ministerstvo Ïivotného prostredia pozvalo
v júni 2002 predstaviteºov karpatsk˘ch krajín do
Bolzana na prezentáciu fungovania rámcového doho-
voru o Alpách, ktor˘ by mohol slúÏiÈ ako vzor pre
Karpatskú konvenciu. Následné aktivity viedli k pred-
staveniu karpatskej iniciatívy na seminári v Berch-
tesgadene o skúsenostiach z alpskej oblasti ako moÏ-
ného modelu pre iné horské oblasti a na svetovom
summite o Ïivotnom prostredí a trvalo udrÏateºnom
rozvoji koncom augusta 2002 v Johannesburgu.
UNEP/ROE v spolupráci so zástupcami vlád Ukrajiny
a Talianska predloÏili podnet pre „Partnerstvo pre re-
gionálny trvalo udrÏateºn˘ rozvoj hôr v Karpatoch“
ako projekt karpatsko-alpskej spolupráce s moÏnos-
Èou rozpracovania ìal‰ích projektov a iniciatív.
V˘mena skúseností a prenos metód a spôsobov re-
gionálnej spolupráce v rámci Álp a Karpát pokraãova-
la aj pri prerokovávaní navrhovaného znenia
Karpatskej konvencie vo Vaduze v Lichten‰tajnsku
v októbri 2002. Aj keì väã‰ina karpatsk˘ch krajín ma-
la spoãiatku rezervovan˘ prístup k príprave ìal‰ieho
medzinárodného dohovoru so ‰irok˘m záberom rám-
cového nástroja pre ochranu a obhospodarovanie
horsk˘ch oblastí, príklad Alpskej konvencie s vykoná-
vacími protokolmi s opatreniami v jednotliv˘ch sekto-
roch môÏe úãinne prispieÈ k trvalej a systematickej
spolupráci, podpore uplatÀovania existujúcich medzi-
národn˘ch právnych nástrojov, integrácii a koordiná-
cii medzi rezortami a najmä k prevencii po‰kodzova-
nia a znehodnocovania prírody a Ïivotného prostredia

Karpát. Pracovn˘ návrh dohovoru zah⁄Àa v‰eobecné
politické ciele a rámcové opatrenia na poli biologickej
a krajinnej rozmanitosti, miestneho rozvoja a územ-
ného plánovania, integrovaného obhospodarovania
povodí, poºnohospodárstva, lesného hospodárstva,
dopravy a infra‰truktúry, turistiky, produkcie obnovi-
teºnej energie, hodnotenia vplyvov na Ïivotné prostre-
die, monitoringu, kultúrneho dediãstva, v˘chovy
a úãasti verejnosti a pod.

V nadväznosti na tradíciu ochrany prírody a pred-
chádzajúce iniciatívy Slovenska v oblasti spolupráce
medzi národn˘mi parkami a chránen˘mi územiami
v Karpatoch, akou bola Asociácia karpatsk˘ch národ-
n˘ch parkov a chránen˘ch území (ACANAP), ako aj
pri zohºadnení pokrytia Slovenska Karpatmi i sústa-
vou chránen˘ch území, sme rozpracovali návrh na
vytvorenie in‰titucionalizovanej Karpatskej sústavy
chránen˘ch území a ramsarsk˘ch lokalít koordinova-
nej na Slovensku. Tento návrh sa stretol s pozitívnou
reakciou zo strany UNEP/ROE, európskeho koordi-
nátora Byra Ramsarskej konvencie, zástupcov
European Mountain Forum a rôznych mimovládnych
organizácií ako moÏn˘ prostriedok pre podporu
ochrany a starostlivosti o chránené územia, druhy,
podporu implementácie medzinárodn˘ch dohovorov
a programov i sústavy Natura 2000. Pri rozvoji tohto
projektu môÏeme stavaÈ nielen na histórii, procesoch,
podkladoch a databázach ACANAP, ale aj Alpskej
siete chránen˘ch území pôsobiacej v intenciách
Alpskej konvencie (zaloÏenej v Národnom parku Les
Ecrins vo Francúzsku). Veríme, Ïe aj vláda Sloven-
skej republiky podporí prijatie úãinného medzinárod-
ného nástroja na zachovanie ohrozen˘ch ekosysté-
mov Karpát a ich rozumné vyuÏívanie a prispeje na
úspe‰né rozvinutie prvej konkrétnej iniciatívy na jeho
realizáciu – Karpatskej sústavy chránen˘ch území
(CARNEPA), ktorá vzi‰la zo Slovenska.

RNDr. Ján KADLEâÍK
Správa NP Veºká Fatra

Foto: autor

ZO SVETA

Rakúske Alpy
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Slovenskí chovatelia exotick˘ch vtákov, terárijn˘ch
zvierat a akváriov˘ch r˘b sú v celej Európe známi t˘m,
Ïe kaÏdoroãne sa im podarí úspe‰ne odchovaÈ veºké
mnoÏstvo mlad˘ch. Tieto odchovy dosahujú bez akej-
koºvek podpory zo strany ‰tátu. âo sa t˘ka ich kvality
a ceny, taktieÏ nemajú konkurenciu a preto je o ne
veºk˘ záujem hlavne zo zahraniãia. Medzi nimi je aj ve-
ºa chránen˘ch a ohrozen˘ch druhov zaraden˘ch príloh
zákona NR SR ã. 237/2002 Z. z. o obchode s ohroze-
n˘mi druhmi voºne Ïijúcich Ïivoãíchov a voºne rastú-
cich rastlín (CITES). Za t˘mito v˘sledkami sú v‰ak dl-
hé hodiny práce stráven˘ch pri starostlivosti o chované
zvieratá ako aj neraz veºmi vysoké finanãné náklady
na ich chov a hlavne kvalitnú v˘Ïivu. Práve touto poc-
tivou mravenãou prácou sa im darí odchovávaÈ aj veº-
mi vzácne druhy. A paradoxne práve za to, za ão by si
aj zo strany ‰tátu a jeho ochranárskych organizácií za-
slúÏili ão najväã‰iu pomoc a podporu (veì sa vlastn -̆
mi nákladmi podieºajú na záchrane ohrozen˘ch dru-
hov) opak je pravdou. Dostávajú sa do negatívneho
svetla verejnosti a neúmerne prehnanej pozornosti
t˘chto orgánov. Sú bezdôvodne masovo kriminalizova-
ní v médiách bez moÏnosti vyjadriÈ sa k danej proble-
matike, ktorú dovolím si tvrdiÈ, ovládajú ìaleko lep‰ie
ako väã‰ina kontroln˘ch orgánov. Chovatelia ohroze-
n˘ch druhov zvierat t˘m, Ïe kaÏdoroãne produkujú
dostatok mláìat pre prípadn˘ch nov˘ch záujemcov za
primerané ceny, prispievajú k ochrane t˘chto druhov
v ich pôvodn˘ch krajinách a zniÏujú priestor pre ich ile-
gálny ako aj legálny dovoz.

Problém ochrany ohrozen˘ch druhov treba vnímaÈ
ìaleko komplexnej‰ie ako je momentálne vníman˘ na-
‰imi orgánmi ochrany prírody. Tieto akoby sa z nezna-
losti veci zamerali len na t˘ch, ktor˘ síce uvedené dru-
hy zvierat vlastnia a úspe‰ne chovajú – ale získali ich
dávno pred úãinnosÈou v‰etk˘ch právnych noriem, kto-
ré ich zaãali chrániÈ (vek papagájov je beÏne aj 80 ro-
kov). Tieto zvieratá v minulosti vo veºk˘ch mnoÏstvách
dováÏali b˘valé ‰tátne podniky Zverimex a Chov-
produkt. Nehovoriac o zmetkoch, ktoré vládli od r. 1993
s rôznymi druhmi preukazov pôvodu, nevhodn˘mi re-
gistraãn˘mi obrúãkami, nedostatkom ãítacích zariade-
ní, nejednoznaãn˘mi v˘kladmi veºkého mnoÏstva zá-
konov, vyhlá‰ok a nariadení, ktoré poriadne neovláda-
li ani tí, ktorí mali chovateºov kontrolovaÈ.

Orgány ministerstva Ïivotného prostredia si zrejme
málo uvedomujú, Ïe zodpovední pracovníci OÚ odbo-
rov Ïivotného prostredia majú aj svojich priamych na-
driaden˘ch, ktorí im ukladajú práce spojené so staveb-
n˘mi konaniami a inou agendou odboru. Potom sa
beÏne stáva, Ïe chovateº si chce splniÈ svoju zákonom
stanovenú povinnosÈ (napr. nahlásiÈ zmeny) a tieto
v riadnom pracovnom ãase nemá komu, nakoºko dan˘
pracovník je v teréne a je pracovne zaneprázdnen˘. Ak
sa to zopakuje niekoºko krát po sebe, tak sa netreba
diviÈ reakcii chovateºa. TaktieÏ by uvedení pracovníci
mali byÈ hlavn˘mi garantmi dodrÏiavania novoprijatého
zákona, (ktor˘ je pre svoje hrubé chyby uÏ teraz zrel˘
na novelizáciu), av‰ak sami mu ãasto nerozumejú a na
prípadné dotazy a otázky chovateºov odpovedajú, Ïe
e‰te im nepri‰lo usmernenie a pokyny od nadriade-
n˘ch orgánov.

Ako ãlenovi ÚV SZCH mi tieÏ nie je jedno, Ïe cel˘
zákon bol prijat˘ bez akejkoºvek snahy aspoÀ si vypo-
ãuÈ názor druhej strany – t˘ch, ktor˘ch sa to priamo do-
t˘ka – teda chovateºov. Pritom z na‰ej strany bola
opakovane ponúknutá pomoc v˘znamn˘ch odborníkov
v danej oblasti, kompetentné orgány to vÏdy ignorova-
li. UÏ v ãase prípravy zákona sme poukazovali na nie-
ktoré chyby a nezrovnalosti, ktoré mohli byÈ odstráne-
né a vyhli by sme sa novelizácii zákona. P˘tam sa, kto
bude teraz zodpovedn˘, ak napríklad dôjde k masovej
introdukcii korytnaãky písmenkovej do voºnej prírody

z dôvodu jej neodborného a nekompetentného zara-
denia medzi chránené druhy? Preão sú medzi prísne
chránené druhy papagájov v skupine A zaradené aj
druhy, ktor˘ch sú v pôvodnej krajine v˘skytu nadmer-
né mnoÏstvá, nie sú tam chránené, ale naopak nemi-
losrdne niãené po desaÈtisích kusov? Pritom je v‰eo-
becne známe, Ïe k úbytku Ïivoãí‰nych druhov nevie-
dol ich nekontrolovan˘ odchyt za úãelom následného
predaja chovateºom, ale hlavne niãenie ich pôvodn˘ch
biotopov, lov za úãelom získania potravy, trofejí, vojno-
vé konflikty, chemizácia v poºnohospodárstve, zneãis-
tenie Ïivotného prostredia a iné.

Slovenskí chovatelia zdruÏení v Slovenskom zväze
chovateºov sú tieÏ za tvrdé postihy ºudí, ktorí nelegál-
ne zvieratá vyváÏajú z ich domoviny, zle a neodborne
s nimi zaobchádzajú. Ale ão je to za ochranu, keì sa
chovateºom vykonávajú kontroly zvierat v ãase chov-
nej sezóny – sedenia na vajíãkach, odchovu mláìat,
chovatelia sa nasilu nútia obrúãkovaÈ mladé nevhod-
n˘mi registraãn˘mi obrúãkami – hoci na‰i ãlenovia
pouÏívali nezameniteºné oznaãenie vy‰e 50 rokov,
keì e‰te o tom na‰i ochrancovia nemali potuchy. Ak˘
v˘znam má odobratie zvierat chovateºovi, ktor˘ z rôz-
nych dôvodov nevie dostatoãne hodnoverne preuká-
zaÈ pôvod zvierat a tieto sa umiestnia v otrasn˘ch pod-
mienkach zoologick˘ch záhrad, nasilu sa rozdelia har-
monizujúce páry, poskytuje sa im nesprávne o‰etrova-
nie a nevhodná v˘Ïiva a ãasto dôjde k ich úhynu. Toto
je smutn˘ v˘sledok ponímania ochrany zvierat zo stra-
ny na‰ich orgánov. Niet sa preão ãudovaÈ chovateºom,
Ïe rad‰ej svoje zvieratá zatajujú a chovajú bez regis-
trácie. Na otázku na‰ich orgánov, kto ponesie zodpo-
vednosÈ za prípadné straty poãas kontroly, sme do-
dnes nedostali od kompetentn˘ch Ïiadnu odpoveì (ak
nerátam odkazy na jednotlivé paragrafy zákona).

Preto navrhujem, aby sa skonãilo s nezmyseln˘m
‰ikanovaním poctiv˘ch chovateºov a obchodníkov
a spoloãne sa prikroãilo k ozajstnej ochrane ohroze-
n˘ch druhov. Aby chovatelia t˘chto druhov sa mohli
staÈ partnermi ochranárom, ktor˘m môÏu vo veºa ve-
ciach byÈ nápomocní.

Zákon povoºuje predaj chovateºsk˘ch a pestovateº-
sk˘ch prebytkov aj bez evidencie trÏieb prostredníc-
tvom registraãnej pokladne. Teda chovatelia svoje pre-
bytky a odchovy aj predávajú. Obchodníci si ich nakú-
pia do svojich predajní, pri prípadnej kontrole v‰ak ne-

majú ako dokázaÈ, Ïe uvedené zvieratá pochádzajú
z domáceho odchovu druhej generácie. Chovatelia sa
vydávaniu potvrdení bránia z dôvodu, aby neprekroãili
zdaniteºn˘ limit. Veºká väã‰ina aj prísne chránen˘ch
druhov pochádzajúca z dovozu je produkovaná vo veº-
k˘ch mnoÏstvách zo ‰pecializovan˘ch fariem zamera-
n˘ch na ich chov (leguán zelen˘ – Honduras, San
Salvador, Guatemala), viacero druhov vodn˘ch koryt-
naãiek (Mexiko).

âo sa t˘ka problematiky neuváÏeného zaradenia
korytnaãky písmenkovej medzi chránené a údajne aj
ohrozené druhy stav je nasledovn˘: z dôvodu jej ma-
sovej produkcie na spomínan˘ch farmách sa zaãali po-
sledn˘ch 10 rokov v obrovsk˘ch mnoÏstvách dováÏaÈ
aj k nám. Nákupná cena bola okolo 50 Sk. TaktieÏ sa
bezproblémovo rozmnoÏujú aj v na‰ich podmienkach.
Problém nastáva aÏ teraz, keì je potrebné uveden˘
druh, ktor˘ sa chová v desaÈtisícovej populácii – zare-
gistrovaÈ na OÚ a trvale oznaãiÈ ãipom. Dovolím si tvr-
diÈ, Ïe dôjde k umelej nechcenej a neÏiadúcej intro-
dukcii nového druhu do na‰ej prírody, kde prakticky
nebude maÈ Ïiadnych prirodzen˘ch nepriateºov. Pri-
tom ide o mimoriadne drav˘, mäsoÏrav˘ druh, pre kto-
r˘ nie je problém loviÈ rybky a vodné Ïivoãíchy. Preão
k tomu dôjde? Dôvod je jednoduch˘. Málokto bude
ochotn˘ zná‰aÈ náklady zhruba 1000 Sk za splnenie si
zákonom stanoven˘ch povinností pre zvieratko v cene
zhruba za 100 Sk. A tak ãasÈ zvierat ostane v domác-
nostiach nezaregistrovaná (Ïiadny sudca nemá povo-
lenie k domovej prehliadke z uvedeného dôvodu a bez
súhlasu majiteºa do bytu kontroln˘ orgán vstúpiÈ ne-
môÏe), ãasÈ skonãí v kontajneroch a odpadkov˘ch ko-
‰och a veºká ãasÈ vo vodn˘ch tokoch, rybníkoch a ja-
zerách. Z nich jedince nad 10 cm majú veºkú pravde-
podobnosÈ, Ïe preÏijú a hlavne v juÏnej‰ích oblastiach
bezpeãne prezimujú a dokonca sa budú aj rozmnoÏo-
vaÈ. âo to bude znamenaÈ pre ná‰ ohrozen˘ druh ko-
rytnaãky moãiarnej vari netreba ani hovoriÈ.

Preto si myslím, Ïe na‰im spoloãn˘m poslaním by
mala byÈ predov‰etk˘m ochrana pôvodn˘ch chráne-
n˘ch druhov a celkového Ïivotného prostredia, a nie
úãelové zameranie sa na chovateºov cudzokrajn˘ch
zvierat, ktoré sa paradoxne nechránia v ich pôvodn˘ch
miestach v˘skytu.

Peter BALU·ÍK
ãlen ÚV SZCH v Bratislave
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Pôvodne som nemal v úmysle reagovaÈ na
ãlánok Milana Ballu „NeznásilÀujme prírodu“
publikovan˘ v ãasopise Ochrana prírody
Slovenska ã. 3/2002. Vzhºadom na veºkú disku-
siu, ktorú spôsobil medzi profesionálnymi pra-
covníkmi ·tátnej ochrany prírody SR ale aj orni-
tológmi z in˘ch in‰titúcií, som bol vyzvan˘ ako
autor projektu „Monitoring a manaÏment popu-
lácie orla skalného na Slovensku“ a jeden z je-
ho rie‰iteºov a koordinátorov, aby som k tomuto
ãlánku zaujal stanovisko. Reakcie profesionál-
nych pracovníkov ochrany prírody zároveÀ zna-
menajú, Ïe je na mieste vysvetliÈ skutoãnú situ-
áciu ostatnej ãitateºskej verejnosti, ktorá bola
ãlánkom znaãne dezinformovaná.

Na jednej strane som rád, Ïe ma okolnosti
„prinútili“ vysvetliÈ záujemcom o túto problemati-
ku, ako sa veci v skutoãnosti majú. Na druhej
strane, ako pracovník pracujúci v profesionálnej
ochrane prírody od roku 1987 a v dobrovoºnej
od roku 1975, musím kriticky poukázaÈ na ne-
profesionalitu a nízku odbornú úroveÀ niekto-
r˘ch pracovníkov, resp. ich nekompetentnosÈ
a neschopnosÈ orientovaÈ sa v predmetnej
problematike.

BohuÏiaº moÏnosti publikovania v tomto ãa-
sopise mi neumoÏÀujú reagovaÈ na v‰etky spor-
né tvrdenia. Prípadn˘m záujemcom o podrob-
nej‰ie zoznámenie sa s problematikou odporú-
ãam osobn˘ kontakt s rie‰iteºmi projektu a s bo-
hatou svetovou literatúrou t˘kajúcou sa orla
skalného (vrelo odporúãam monografiu vydanú
v r. 1997, The Golden Eagle od Jeffa Watsona
a Hallerove práce z v˘skumu alpskej populácie
orlov v 80. a 90. rokoch minulého storoãia).
Ostatne keby si autor sporného ãlánku pred je-
ho napísaním dal tú námahu oboznámiÈ sa
s domácou a zahraniãnou faktografiou o danom
druhu, svoje osobné názory by bol formuloval
podstatne opatrnej‰ie a niektoré by neuverejnil
vôbec. Ako profesionálny pracovník ochrany
prírody tak mal uãiniÈ.

Hneì v prvej vete spomínaného ãlánku autor
pí‰e, citujem „E‰te pred desiatimi rokmi nebolo

beÏn˘m javom pozorovaÈ orla v prírode, no naj-
mä vo vysokohorskom prostredí. Vìaka progra-
mu na záchranu orla skalného sa jeho stavy
stabilizovali a aj podstatne zv˘‰ili.“

Autor v˘roku si zrejme neuvedomil, alebo to
jednoducho nevie, Ïe orol skaln˘ je dlhovek˘ Ïi-
voãích, priãom jedince v pároch ob˘vajú celo-
roãne a poãas celého svojho Ïivota ten ist˘ do-
movsk˘ okrsok (homerange). Ak by bol v˘rok
pravdiv˘, znamenalo by to, Ïe za posledn˘ch
desaÈ rokov pribudli v území Nízkych a Vy-
sok˘ch Tatier nové páry skladajúce sa z mla-
d˘ch jedincov. Systematick˘ monitoring realizo-
van˘ od roku 1994 doteraz preukázal, Ïe v spo-
mínan˘ch horstvách nepribudol ani jeden nov˘
pár. Orly, ktoré autor vída teraz, sú tie isté, kto-
ré tam Ïili aj pred desiatimi rokmi. Kvôli objek-
tívnosti treba uviesÈ, Ïe v rámci slovenskej po-
pulácie orla skalného, ktorú podºa monitoringu
tvorí 90 párov a predpokladá sa e‰te asi desaÈ
nezisten˘ch, za deväÈ rokov boli zistené iba ‰ty-
ri novovzniknuté páry. Nechávam na zdrav˘
úsudok ãitateºov, ãi je to veºa alebo málo.

Celkovo v súãasnosti hodnotím populáciu
ako stabilizovanú. Veºmi radi by sme spolu
s ostatn˘mi „orliarmi“ hovorili o podstatnom zv˘-
‰ení populácie, ale to bohuÏiaº nehrozí vzhºa-
dom na dlhodobo niÏ‰iu produktivitu mláìat
oproti vedecky stanovenému koeficientu.
Naopak pri dlhodobom pokraãovaní doteraj‰ie-
ho trendu – bez pomoci ãloveka – hrozí neskor-
‰í úbytok vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe populácia
sa stáva prestárlou. Úbytok star˘ch jedincov to-
tiÏ vzhºadom na nízku produktivitu mláìat nebu-
de ãím nahradiÈ.

Podºa viacer˘ch autorov (Haller, 1982, Mi-
chel, 1987, Mebs, 1988) produktivita 0,5 mlá-
ìaÈa na hniezdny pár je e‰te dostaãujúca pre
obnovovanie a stabilitu západoeurópskych po-
pulácií. Priemerná produktivita na‰ej populácie
za obdobie 8 rokov (1984–1991) bola 0,39 mlá-
ìaÈa na hniezdny pár a za posledn˘ch 5 rokov
len 0,33 mláìaÈa na hniezdny pár. KaÏdoroãn˘
deficit vylietavan˘ch mláìat bol cca 10 jedincov

na dosiahnutie koeficientu 0,5 vyleteného mlá-
ìaÈa na hniezdny pár. DôleÏitosÈ dosiahnuÈ ten-
to koeficient je daná t˘m, Ïe okrem strát na
hniezdach, e‰te vy‰‰ie sú straty po vyletení
mláìat. Podºa Browna a Watsona (1964) sa re-
produkãného veku doÏíva len 25 % vylietan˘ch
mláìat. Z uveden˘ch dôvodov je nutné straty
eliminovaÈ aspoÀ sãasti.

ëal‰ie, pre mÀa dosÈ ‰okujúce kon‰tatovanie
autora je, citujem „V dôsledku zachraÀovania
mláìat orlov, dostávajú sa do prírody také mlá-
ìatá, ktoré by nikdy nepreÏili. T˘mto ãinom sa
robí to, Ïe z prírody sa odãerpáva viac ako sa
prirodzene produkuje“.

Druhú vetu tohoto citátu nejdem komentovaÈ,
lebo priznávam, Ïe jej skutoãne vôbec nerozu-
miem. Musel by som veºmi popustiÈ uzdu fantá-
zii, aby som si ju dokázal vysvetliÈ, a ãi by bol
v˘sledok totoÏn˘ s autorov˘m myslením je
otázne.

âo sa t˘ka prvej ãasti v˘roku, autor sa zrejme
obáva, Ïe záchranou slab‰ích mláìat sa do prí-
rody dostane viac jedincov ako je to prirodzené
a Ïe tieto jedince sú pre prírodu nevhodné.
Obavy z väã‰ieho mnoÏstva, ako príroda potre-
buje, sú irelevantné vzhºadom na vy‰‰ie uvede-

n˘ koeficient produktivity populácie. Keby si bol
autor dal námahu oboznámiÈ sa s príãinami strát
mláìat v hniezdnom období, bol by zistil, Ïe
v priebehu 8 rokov intenzívneho monitoringu
populácie bolo zistené, Ïe z celkov˘ch strát je
25 % prirodzen˘ch, 45 % antropick˘ch a zvy‰ok
– 30 % neznámych. Logicky prirodzené straty
boli vÏdy, preto s nimi príroda ráta a netreba ich
eliminovaÈ. Inak v‰ak musíme hodnotiÈ vysok˘
podiel antropick˘ch strát, ktoré v skutoãnosti
predstavujú viac ako 50 % celkov˘ch strát –
pretoÏe z 30 % prípadov s neznámou príãinou
je urãite ãasÈ spôsobená ãlovekom. S t˘mito
stratami príroda rátaÈ nemohla a preto je plne na
mieste v záujme záchrany druhu aspoÀ ãiastoã-
ne tento úbytok zníÏiÈ. âo sa t˘ka vhodnosti za-
chraÀovaÈ jedince odsúdené na uhynutie, ‰tú-
diom problematiky mohol autor sám dôjsÈ k po-
znaniu, Ïe táto obava je neopodstatnená.
ZachraÀuje sa fyzicky slab‰ie mláìa, nie gene-
ticky nevhodn˘ jedinec. Toto je slab‰ie preto, le-
bo sa liahne ako druhé a to z toho dôvodu, Ïe
orlica zná‰a vajcia s odstupom cca 2 aÏ 4 dni.
Priãom na zná‰ke sedí (inkubuje) uÏ od znese-
nia prvého vajca. To znamená, Ïe prvé mláìa
má vekov˘ náskok, ão postaãuje na to, aby v pr-
v˘ch dÀoch Ïivota ubilo k smrti mlad‰ieho súro-
denca (kainizmus). Nie je Ïiadny dôvod vedec-
k˘ ani logick˘, preão by druhé (mlad‰ie) mláìa
bolo geneticky menej vhodné ako prvé.
Naopak, je logické, Ïe druhé, prípadne ìal‰ie
mláìa slúÏi ako biologická rezerva v prípade, Ïe
by zlyhalo „prvé“ vajce resp. mláìa. U in˘ch
geografick˘ch rás orla skalného (v rámci sveta
ich vytvára ‰esÈ), napr. americkej (Aquila chry-
saetos canadensis), alebo u azijsk˘ch populácií
(A. ch. daphanea a A. ch. homeyeri) je beÏné,
Ïe vychovajú a vyvádzajú niekedy aÏ 3 mláìa-
tá. Treba kon‰tatovaÈ, Ïe existuje niekoºko teó-
rií, preão u niektor˘ch populácií tohto druhu do-
chádza ku kainizmu a u niektor˘ch nie.
Najãastej‰ie sa tento jav zdôvodÀuje ako násle-
dok nedostatku potravy. Z doteraj‰ích skúse-
ností môÏeme s istotou tvrdiÈ, Ïe kainizmus sa
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prejavuje aj napriek dostatku potravy. Z toho vy-
pl˘va, Ïe agresivita mláìaÈa je daná geneticky.
Nie je v‰ak vylúãen˘ vzÈah tohto javu s nedo-
statkom potravy, musel v‰ak vzniknúÈ v dávnej-
‰ej minulosti ako v˘sledok ‰pecifick˘ch evoluã-
n˘ch mechanizmov. Isté je, Ïe tento mechaniz-
mus slúÏi na redukciu produkcie mláìat. Znova
v‰ak opakujem, Ïe príroda nerátala so stratami
zavinen˘mi ºudskou ãinnosÈou. Vzhºadom na to,
Ïe orly nevedia tak r˘chlo meniÈ geneticky za-
kódované vnútrodruhové mechanizmy, ich po-
pulácie v mnoh˘ch ãastiach sveta sú vykynoÏe-
né a ohrozené. A moÏno by staãilo to, keby ve-
deli otoãiÈ genetick˘m kohútikom tak, aby sa
mláìatá navzájom nezabíjali, a vylietavali by
napr. dve. Objasnenie mechanizmov a príãin
spú‰Èajúcich kainizmus je predmetom a v˘zvou
pre vedu do budúcnosti. VyÏaduje to nároãn˘
(ãasovo, ale hlavne finanãne) experimentálny
a porovnávací v˘skum na autekologickej úrovni
aÏ po genetiku a molekulárnu biológiu. V sú-
ãasnosti sme zaãali spoluprácu s americk˘m
odborníkom na dravé vtáky Mike McGradym
a práve v ãase, kedy pí‰em tieto riadky, od-
chádzam na prvé pracovné rokovanie s Prof.
Michaelom Winkom z In‰titútu molekulárnej bio-
technológie a genetiky v Heidelbergu aj za t˘m
úãelom, aby sme sa pokúsili posunúÈ stav po-
znania vo svete aj v tejto oblasti.

Na záver tejto ãasti by som chcel v‰etk˘ch
ubezpeãiÈ, Ïe pri príprave projektu „Monitoring
a manaÏment populácie orla skalného na
Slovensku“ a pri procese jeho oponovania
a schvaºovania, ão trvalo asi rok, sme veºmi sta-
rostlivo túto problematiku prediskutovali a pre-
‰tudovali. Osem rokov realizovania projektu
a vynikajúce v˘sledky, ktoré vzbudili pozornosÈ
aj v zahraniãí, sú dôkazom, Ïe sme problemati-
ku dostatoãne zvládli.

V inej ãasti autor uvádza, citujem „Tak˘mto
spôsobom sa v‰ak vymieÀajú mláìatá orlov aj
medzi jednotliv˘mi horstvami na Slovensku bez
ohºadu na to, ãi to nebude maÈ vplyv v budúc-
nosti pri vyhºadávaní partnerov na hniezdenie.
NemôÏe nevedomky dôjsÈ k degenerácii popu-
lácie?“

Keby to nebola tak váÏna téma, pri tomto v˘-
roku by som sa uÏ aj smial. Ak naãrieme do ve-
domostí zo základnej ‰koly, zistíme, Ïe orol je
naozaj lietajúci vták. Má teda moÏnosÈ presunu
nielen z jedného horstva do druhého v rámci
Slovenska, ale i v rámci Európy. Toto dokladujú
v˘skumy na základe krúÏkovania orlov, pri kto-
r˘ch boli zistené presuny orlov aÏ
na niekoºko tisíc kilometrové vzdia-
lenosti. Tak napríklad priemerná
vzdialenosÈ v‰etk˘ch spätn˘ch hlá-
sení v ·kótsku predstavuje 57 km.
Vtáky zo severného Fínska tiahnu
1000 aÏ 2000 km viac-menej juÏ-
n˘m smerom, takÏe sa môÏu dostaÈ
aÏ na územie Západn˘ch Karpát.
TakÏe orly, ktoré vyletia z hniezda,
nezostávajú po cel˘ Ïivot v rodn˘ch
horstvách (geografick˘ch celkoch),
ktor˘ch hranice na základe urãit˘ch
kritérií stanovil ãlovek (orly nepo-
znajú v na‰om chápaní hranice ani
pohorí ani politické, ãi iné, ale doko-
nale poznajú svoj domovsk˘ okrsok
„homerange“). Pravdou je, Ïe ne-
vieme s urãitosÈou povedaÈ, do akej
miery dochádza k „zmie‰avaniu“
populácií napr. medzi Karpatami,
Alpami, Pyrenejami, ·kandináviou
a pod. V súãasnosti robíme aj ge-
netick˘ v˘skum na‰ej populácie,
pomocou ktorého verím, sa nám

podarí odpovedaÈ na mnohé doteraz nezodpo-
vedané otázky, akou je aj spomínaná „miera
izolovanosti“ na‰ej karpatskej populácie orlov
skaln˘ch. âo v‰ak môÏeme s urãitosÈou pove-
daÈ, adopciou mláìaÈa z jedného horstva do
iného v rámci slovenskej populácie nedôjde
k Ïiadnej degenerácii druhu.

Na úvahu, ak˘ vplyv môÏe maÈ presun or-
líãaÈa z Choãsk˘ch vrchov do Veºkej Fatry
na degradáciu populácie, teda odpovedám
nijak˘ a e‰te raz pripomínam, Ïe orol má kríd-
la a vie lietaÈ, takÏe hºadaÈ partnera si môÏe
a aj si hºadá v okruhu stoviek kilometrov od
svojho rodiska.

âo sa t˘ka potravy orla skalného, ktorej sa
autor ãlánku pomerne rozsiahle venuje, táto je
naozaj ‰irokospektrálna, hlavne v‰ak sú to
stredne veºké cicavce a vtáky (kuny, maãky, la-
sice, lí‰ky, holuby) a veºmi ãasto sú to zdochliny
alebo zver uhynutá pod kolesami áut a pri kos-
be, najãastej‰ie jarabice, zajace a srnãatá. Ani
obãasn˘ útok na väã‰iu korisÈ napr. srnãiu ale-
bo kamzíãiu zver neznamená, ako sa autor
domnieva, nedostatok potravy. Je to tak isto je-
ho prirodzená potrava, len ju loví v men‰om roz-
sahu v porovnaní s men‰ou korisÈou. Kamzík je
pre orla pomerne nároãná korisÈ, a väã‰inou mu
padnú za obeÈ len mláìatá, ktoré neustráÏili sta-
ré kamzíky. Starého kamzíka uloví len zoslab-
nutého, chorého alebo inak handikepovaného.
Svi‰È sa v potrave vyskytuje ãastej‰ie (veºkos-
Èou je pre orla ideálnou korisÈou), vzhºadom k je-
ho väã‰ej poãetnosti a ºah‰ej uloviteºnosti, ako
pri kamzíkovi. Presnej‰ie v˘sledky sme doteraz
neanalyzovali. Treba pripomenúÈ, Ïe orly vÏdy
v urãitej miere ovplyvÀovali poãetnosÈ populácií
kamzíka aj svi‰Èa, s t˘m, Ïe ãím je väã‰ia po-
ãetnosÈ koristi daného druhu, t˘m sa zvy‰uje na
Àu aj predaãn˘ tlak. Keì je koristi málo, neb˘va
tak intenzívne vyhºadávaná a lovená. Prakticky
v‰etky páry orlov ãi uÏ v Nízkych alebo Vyso-
k˘ch Tatrách majú väã‰inu svojich loveck˘ch te-
ritórií v kultúrnej krajine, kde je ich moÏné pri lo-
ve najãastej‰ie pozorovaÈ.

V rámci projektu bol kamzík ako potrava na
hniezde zisten˘ v dvoch prípadoch a to v Níz-
kych Tatrách. V oboch prípadoch i‰lo o mláìa-
tá. Adopcie v horstvách s v˘skytom kamzíka ne-
môÏu maÈ Ïiadny relevantn˘ vzÈah k zv˘‰eniu
predaãného tlaku orla na kamzíka, nakoºko po-
ãas ôsmich rokov boli zrealizované len dve v tej-
to oblasti, priãom úspe‰ne vyletelo len jedno
adoptované mláìa. KeìÏe populácia orlov tejto

oblasti je posledn˘ch desaÈ rokov stabilná, za-
tiaº ão populácia kamzíka prudko klesla, nedá
mi neop˘taÈ sa autora ãlánku, ãi ten jeden ús-
pe‰ne adoptovan˘ orol zoÏral v‰etky tie ch˘ba-
júce kamzíky?

Svojmu kolegovi by som poradil (ak by si
dal?), aby sa viacej venoval vplyvu skialpinizmu
a ìal‰ích adrenalínov˘ch ‰portov na kamzíãiu
populáciu vzhºadom na to, Ïe má ako ‰portovec
v tomto smere skúsenosti. ëalej musím kon‰ta-
tovaÈ, Ïe jeho postrehy a závery povaÏujem za
skreslené a naivne interpretované, i keì moÏno
s dobr˘m úmyslom. DôveryhodnosÈ zniÏuje aj
skutoãnosÈ, Ïe autor si prisvojil autorské práva
na fotografiu mláìaÈa orla skalného odpubliko-
vanú v uvedenom ãlánku. Jej autorom je Ing.
Pavol Majko, ktor˘ ju nasnímal autorov˘m foto-
aparátom. Za perlu povaÏujem komentár k dru-
hej fotografii, tentokrát kamzíãej ‰kôlky s 5 kam-
zíãatmi, kde je uvedené, citujem: „V dne‰nej
dobe v NAPANTe môÏeme uÏ len s nostalgiou
spomínaÈ na kamzíãie ‰kôlky s tak˘mto mnoÏ-
stvom mláìat“. VáÏen˘ pán kolega, takáto ‰kôl-
ka, ba i väã‰ia (so 7 mláìaÈami) bola zistená
v NAPANTe Va‰imi kolegami P. Vrlíkom a Ing.
Stanislavom Ondru‰om aj tohto roku.

Chvála Bohu!
Záverom chcem prisºúbiÈ v‰etk˘m ãitateºom,

ktor˘ch táto problematika zaujala, Ïe v niekto-
rom z nasledujúcich ãísiel tohto ãasopisu uve-
rejníme podrobné v˘sledky z deväÈroãnej reali-
zácie projektu na ochranu orla skalného. V ãa-
sopise Chránené územia Slovenska sme v˘-
sledky prezentovali niekoºkokrát. V súãasnej
dobe je pripravené publikovanie vyhodnotenia
v ãeskom ornitologickom ãasopise CREX a od-
borná verejnosÈ bola s v˘sledkami oboznáme-
ná na tradiãnej „dravãiarskej“ konferencii v Mi-
kulove prostredníctvom prezentácie spolukoor-
dinátora projektu RNDr. Zuskina. So zadosÈuãi-
nením kon‰tatujem, Ïe prezentované v˘sledky
sa u odbornej verejnosti stretli s veºkou pozor-
nosÈou a pozitívnou odozvou. TaktieÏ treba
uviesÈ, Ïe vìaka realizácii projektu boli na
Slovensku dvakrát zadrÏaní páchatelia, ktorí vy-
kradli hniezda orla skalného. Posledne zadrÏa-
n˘ páchateº bol odsúden˘ na trest odÀatia slo-
body v dæÏke 12 mesiacov nepodmieneãne. Aj
takto sa dá pomáhaÈ prírode.

Ján KOR≈AN
Správa CHKO Kysuce

Foto: autor

AAAANNNNKKKKEEEETTTTOOOOVVVV ¯̄̄̄
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Redakcia ãasopisu
Ochrana prírody Slovenska
·tátna ochrana prírody SR
Lazovná 10
974 01 Banská Bystrica

Odosielateº: .....................................................................
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V‰eobecne záväznou vyhlá‰kou
Krajského úradu v Trnave ã. 2/2002
zo dÀa 20. 8. 2002 bol vyhlásen˘ no-
v˘ chránen˘ strom (ìalej CHS)
v okrese Trnava. CHS bol vyhlásen˘
pod názvom Fándlyho jabloÀ. Tento
jedineãn˘ a vzácny exemplár je úzko
spät˘ so Ïivotom a prácou Juraja
Fándlyho. JabloÀ rastie v obci
Naháã. Drevina bola vyhlásená za
CHS vzhºadom na svoju genetickú
v˘nimoãnosÈ v rámci celého Slo-
venska.

Obec Naháã leÏí v podhorí
Mal˘ch Karpát na Trnavskej pahor-
katine. Od Trnavy je obec vzdialená
18 km severne. Juraj Fándly
(1750–1811), osvieteneck˘ spisova-
teº a národn˘ buditeº, tu v rokoch
1780–1807, pôsobil ako farár.

Okrem písania osvieteneckej lite-
ratúry sa venoval ‰íreniu nov˘ch me-
tód v poºnohospodárstve a racionál-
nej‰iemu hospodáreniu. Tejto prob-
lematike sa venoval i vo svojich die-
lach Zelinkár a Piln˘ domaj‰í a poºn˘
hospodár. Práve v tejto knihe pí‰e:
„Kto by chcel vidieÈ ‰ãepi, …ktoré

nikdá nebudú kvitnúÈ a dobrého ‰maku jablká budú priná‰aÈ …nech prinde do mojej chudobnej zá-
hrady do Naháãa“.

A takúto nekvitnúcu jabloÀ sme zaradili medzi chránené stromy Slovenska. Fándlyho jabloÀ je
jabloÀ domáca – bezkorunná varieta (Malus domestica Borh. varietas apetala). Obvod kmeÀa me-
ran˘ vo v˘‰ke 1,3 m je 110 cm, v˘‰ka stromu je odhadom 10 m, priemer koruny 8,8 m a skutoãn˘
vek stromu je 45 rokov. Z veku dreviny je zrejmé, Ïe ná‰ CHS nie je stromom, o ktorom sa zmie-
Àuje Juraj Fándly. Na‰a jabloÀ je jej potomkom. V Naháãi sa e‰te do polovice minulého storoãia za-
chovala stará jabloÀ. Pán Alois Ka‰‰ák, vtedaj‰í riaditeº Základnej ‰koly v Naháãi, ju objavil na zá-
klade Fándlyho písomnej zmienky a pre‰tepením ju rozmnoÏil. Svoje zistenie oznámil Slovenskej
akadémii vied. Odborníci Botanického ústavu SAV podrobili vzorky kvetov a plodov anal˘ze a zisti-
li, Ïe ide o mutanta, ktor˘ nemá, na rozdiel od väã‰iny na‰ich pestovan˘ch jabloní, korunné lupien-
ky ani tyãinky, ale má navy‰e zmnoÏen˘ kalich a plodolisty. Kvet jablone je jednopohlavn˘ – samiãí.
Kvety sú nenápadné, a preto ani nelákajú hmyzie opeºovaãe. Jej plody sa potom väã‰inou vyvíjajú
partenokarpicky – bez semien. Iba zriedka dôjde k prenosu peºu zo stromu inej odrody jablone, vte-
dy sa v˘nimoãne môÏe vyvinúÈ v plode aj semeno. Ojedinelá stavba kvetu má recesívny charakter,
to znamená, Ïe vlastnosti sa do potomstva neprená‰ajú semenom. Vlastnosti je moÏno prená‰aÈ iba
pre‰tepením, alebo in˘m vegetatívnym spôsobom mnoÏenia. Jablká dozrievajú zaãiatkom septem-
bra, priemer plodu je 8–10 cm, farba je Ïltozelená, duÏina je biela a má príjemnú sladkokyslú chuÈ. 

Fándlyho jabloÀ rastie v záhrade pod oknami základnej ‰koly, kde dlhú dobu pán Ka‰‰ák pôso-
bil. ëal‰í jedinec rastie vo dvore b˘valej fary – tu sa dnes nachádza múzeum Juraja Fándlyho –
a dve jablone rastú v b˘valej farskej záhrade. Tieto jablonky sú iba 11-roãné a takisto ich vypesto-
val pán Ka‰‰ák.

FFÁNDLÁNDLYHO JYHO JABLABLOŇOŇ
INFORMÁCIE

Naháã – Fándlyho jabloÀ pri ‰kole

– nový chránený strom v okrese Trnava

Veºkú zásluhu a poìakovanie za zviditeºnenie a vyhlásenie Fándlyho jablone
za CHS je treba pripísaÈ, okrem pána Ka‰‰áka, i RNDr. Oºge Erdelskej, DrSc.
z Botanického ústavu SAV v Bratislave.

Sme radi, Ïe Fándlyho jabloÀ bola zaradená medzi chránené stromy okresu
Trnava i napriek malému obvodu kmeÀa, nízkemu veku i absencii tohto druhu
v prílohe Pokynu MÎP SR ã. 4/1999-4.1, ktor˘m sa ustanovujú kritériá na vyhla-
sovanie chránen˘ch stromov na Slovensku. Myslím si, Ïe ojedinelosÈ morfolo-
gickej formy, genetická hodnota jablone a jej vzÈah k v˘znamnej osobnosti slo-
venskej histórie, vyváÏia v‰etky poÏadované ch˘bajúce kritériá.

Ochrana Fándlyho jablone je v˘znamná z celoslovenského hºadiska. Ide o bio-
logickú zvlá‰tnosÈ, ktorá patrí k prírodnému a kultúrnemu dediãstvu na‰ej krajiny
a zároveÀ je úzko spätá s menom Juraja Fándlyho. ëal‰í nesporn˘ v˘znam je
v zachovaní genetického potenciálu tohto druhu ovocnej dreviny.

Hana STRA·IFTÁKOVÁ
·OP SR – Správa CHKO Malé Karpaty, foto: autor

Karpatské ochranárske zdruÏenie altruistov Zvolen
Správa Chránenej krajinnej oblasti – biosférická rezervácia Poºana Zvolen

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
organizuje

FFFF OOOO TTTT OOOO SSSS ÚÚÚÚ ËËËË AAAA ÎÎÎÎ
„POªANA VA·IM OBJEKTÍVOM“

SÚËAÎNÉ TÉMY
1. Krása Poºany – Ïivá, neÏivá príroda, krajina, makro

2. âlovek a príroda – pozitíva, negatíva

PODMIENKY SÚËAÎE
❏ fotograf amatér

❏ ãiernobiele alebo farebné fotografie veºkosti minimálne 13 x 18 cm,
optimálna veºkosÈ 24 x 30 cm

❏ autor do kaÏdej témy môÏe zaslaÈ maximálne 3 fotografie
❏ fotografia musí maÈ na zadnej strane uvedené:

– meno autora, adresa, vek
– názov súÈaÏnej témy

– názov, príp. sprievodn˘ text k fotografii
– lokalizácia snímky

❏ fotografie musia byÈ z územia Chránenej krajinnej oblasti Poºana

MIESTO V¯STAVY VÍËAZN¯CH A NAJZAUJÍMAVEJ·ÍCH FOTOGRAFIÍ
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

Tihányiovsk˘ ka‰tieº – Radvanská 27, Banská Bystrica

UZÁVIERKA SÚËAÎE
fotografie zasielaÈ na kontaktnú adresu do 31. mája 2003

TERMÍN VERNISÁÎE
7. júl 2003

TERMÍN V¯STAVY
7. júl aÏ 31. august 2003

KONTAKTNÁ ADRESA
Karpatské ochranárske zdruÏenie altruistov (K.O.Z.A.) Zvolen,

Hurbanova 20, 960 01 Zvolen
babic@sopsr.sk, mobil: 0903/902 827, tel.: 045/533 36 57, 533 48 34

Ak chcete, aby sme Vám po vyhodnotení súÈaÏe vrátili fotografie, priloÏte primerane veºkú obálku so známkou a adresou doruãenia.
Príspevky, ktoré nebudú maÈ priloÏenú obálku so známkou nebudeme vracaÈ!

Zaslaním snímok autor súhlasí s bezplatn˘m pouÏitím svojich fotografií pri vydávaní informaãn˘ch materiálov organizátorom fotosúÈaÏe.
Za prípadné ‰kody vzniknuté poãas po‰tovej prepravy organizátor fotosúÈaÏe nezodpovedá!

AAAA NNNN KKKK EEEE TTTT AAAA
ãitateºov magazínu Ochrana prírody Slovenska

Milí ãitatelia,
urãite ste si v‰imli, Ïe prechodom národn˘ch

parkov Slovenska pod jednotnú organizáciu
·tátna ochrana prírody SR zanikol ‰tvrÈroãník Ná-
rodné parky Slovenska a pretransformoval sa na
magazín s názvom Ochrana prírody Slovenska.

Doãítali ste ostatné ãíslo z jeho prv˘ch dvoch
roãníkov, v ktor˘ch sa jeho redakãná rada snaÏila
hºadaÈ takú podobu magazínu, ktorá najviac po-
slúÏi Vám a prírode, ktorú spolu s Vami chránime.
Veºmi si váÏime Vá‰ názor, a preto si Vás dovoºu-
jeme poÏiadaÈ o zodpovedanie anketov˘ch otá-
zok, aby si aj nov˘ magazín získal Va‰u priazeÀ
a stal sa Va‰ím nerozluãn˘m spoloãníkom a uÏitoã-
n˘m pomocníkom pri ochrane prírody a krajiny.

Chceme vedieÈ: V ãom by sme mali pokraão-
vaÈ? – âo by sa malo skonãiÈ? – âo by sa malo
zaãaÈ? v na‰om – i Va‰om magazíne.

Prví traja z Vás, ktorí za‰lú odpovede na adre-
su redakcie (uvedenú v tiráÏi a na prednej strane
anketového lístka) získajú roãné predplatné, ìal‰í
desiati vylosovaní budú tieÏ odmenení.

Vyhodnotenie ankety uverejníme v 1. ãísle III.
roãníka magazínu, od ktorého budeme postupne
uskutoãÀovaÈ Vami navrhované zmeny vedúce
k vylep‰eniu ná‰ho spoloãného magazínu a k ú-
ãinnej‰ej ochrane ná‰ho spoloãného dediãstva –
prírody a krajiny Slovenska.

Na Va‰e odpvede sa uÏ teraz te‰í 
Va‰a Redakãná rada magazínu OP Slovenska

✁

1. Na ão sa najviac te‰íte, keì beriete do rúk nové ãíslo? ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

2. âo Vám v magazíne najviac vadí? ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

3. âoho by mohlo byÈ v magazíne viac? ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

4. Ktoré rubriky Vás v magazíne najviac zaujmú; v ãom by sa mali zmeniÈ?
• Z histórie OP ..................................................................................................................................................................... 
• Ochrana Ïivej prírody – rastliny ........................................................................................................................................
• Ochrana Ïivej prírody – Ïivoãíchy .....................................................................................................................................
• Ochrana anorganickej prírody ...........................................................................................................................................
• Chránené územia .............................................................................................................................................................
• Zo sveta ............................................................................................................................................................................
• V˘chova k OP ...................................................................................................................................................................
• Do va‰ej kniÏnice .............................................................................................................................................................
• Informácie, zaujímavosti z OP ..........................................................................................................................................
• Názory ...............................................................................................................................................................................

5. Ktoré obrázky Vás v magazíne najviac upútajú? ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

6. Páãi sa Vám; a v ãom by sa mala zmeniÈ?
• grafická úprava .................................................................................................................................................................
• formát ................................................................................................................................................................................
• posledná strana obálky .....................................................................................................................................................
• pouÏit˘ papier ....................................................................................................................................................................
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TTTT rrrr oooo jjjj rrrr aaaa dddd oooo vvvv kkkk aaaa     hhhh llll áááá vvvv kkkk aaaa tttt áááá
Dichostylis micheliana (L.) Ness

Trváca rastlina z ãeºade ‰achorovité (Cyperaceae), vysoká do
20 cm. Trojradovska hlávkatá rastie na na‰om území na periodicky
obnaÏovan˘ch, vlhk˘ch, jemnozrnn˘ch, na Ïiviny stredne bohat˘ch
piesãit˘ch a hlinitopiesãit˘ch substrátoch, na ploch˘ch brehoch ale-
bo plytk˘ch dnách rybníkov a na obnaÏovan˘ch brehoch neregulo-
van˘ch riek a m⁄tvych ramien, v níÏinách a pahorkatinách. Je to
terofyt s krátkym vegetaãn˘m obdobím rozmnoÏujúci sa v˘hradne
generatívne. NaÏky si udrÏujú klíãivosÈ viac rokov. Vzhºadom k bioló-
gii druhu má jeho v˘skyt prevaÏne iba efemérny charakter. Vo vhod-
n˘ch rokoch sa objaví na lokalitách väã‰í poãet jedincov, v nepriazni-
vej‰om období druh na lokalite celkom absentuje. Kvitne od júla do
septembra.

Trojradovka hlávkatá patrí medzi vzácne a kriticky ohrozené druhy.
Na Slovensku sú doloÏené údaje o v˘skyte zo Záhorskej níÏiny (po-
vodie Moravy), Podunajskej níÏiny (Komoãa, Kolárovo, Kameniãná,
Komárno, Moãa, ·túrovo) a z Potisia (Veºké Trakany, Veºk˘ Kamenec,
Leles, âiãarovce – viac lokalít v m⁄tvych ramenách Latorice). V súãas-
nosti je recentn˘ v˘skyt potvrden˘ na v˘chode Slovenska (napr.
âiãarovce), boli nájdené aj nové lokality na Záhorí (Vysoká pri Mo-
rave, Malé Leváre) a popri Dunaji (Kºúãovec, Slovansk˘ ostrov).

V ostatn˘ch desaÈroãiach bol zaznamenan˘ veºk˘ úbytok lokalít to-
hoto druhu, do roku 1988 bol dokonca na na‰om území povaÏovan˘
za nezvestn˘. Dôvodom miznutia trojradovky sú zmeny v obhospo-
darovaniach rybníkov, regulácie a napriamovanie rieãnych tokov, za-
s˘panie m⁄tvych ramien a depresií. Vzhºadom na osobitú biológiu dru-
hu je ochrana veºmi problematická, na jeho ìal‰ie zotrvanie v na‰ej
flóre je nevyhnutné zabrániÈ negatívnym antropick˘m zásahom do
biotopov (uÏ spomínané zas˘panie ramien a depresií, regulácia vod-
n˘ch tokov).

DANIEL DÍTù
Foto: autor

KKKK uuuu vvvv iiii kkkk     kkkk aaaa pppp cccc aaaa vvvv ˘̆̆̆
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

Men‰ia sova, veºkosÈou i sfarbením podobná kuvikovi plaãlivému,
od ktorého sa lí‰i husto operen˘mi nohami. Oãi sú bliÏ‰ie pri sebe
a sú ãierno orámované. Sedáva vzpriamene vo vetvách stromov, ani
v zime nenocuje v dutinách. PriblíÏenie ãloveka zná‰a na pomerne
malú vzdialenosÈ. Poãas roku, ale hlavne na jar sa oz˘va hlasit˘m
a r˘chlym „pupupupupu“ alebo „dudududu“, ktoré sa podobá vola-
niu dudka.

Na Slovensku hniezdi najmä v ihliãnat˘ch lesoch stredného a se-
verného Slovenska. Hniezdi jednotlivo. Páry nie sú trvalé a pravdepo-
dobne sa kaÏd˘ rok utvárajú nové. Kuvik kapcav˘ hniezdi vÏdy v du-
tine stromu alebo v búdke. Hniezdo nevystiela, na dne dutiny je len
vrstva zo zbytkov koristi a v˘vrÏkov. VeºkosÈ zná‰ky b˘va obvykle 4–7
vajec, inkubaãná doba je 26–27 dní. Mláìatá sú z dutiny vyvádzaná
po 30–35 dÀoch.

Kuviky kapcavé sa Ïivia hlodavcami a vtákmi, v lete lovia aj hmyz.
Z cicavcov sú to predov‰etk˘m hrabo‰e, ry‰avky. Z vtákov men‰ie dru-
hy do veºkosti s˘korky.

Kuvik kapcav˘ je chránen˘ Bernsk˘m dohovorom o ochrane voºne
Ïijúcich organizmov a prírodn˘ch stanoví‰È a je zaraden˘ medzi chrá-
nené druhy vtákov Smernice Rady 79/409/EHS o ochrane voºne Ïijú-
cich vtákov (BIRDS DIRECTIVE).

U nás je chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. ako ohroze-
n˘ druh a spoloãenská hodnota kuvika kapcavého je vyãíslená sumou
30 000,– Sk.

Hlavnou príãinou ohrozenia druhu na hniezdiskách je predov‰et-
k˘m likvidácia star˘ch ihliãnat˘ch lesov a drevín s dutinami pre hniez-
denie.

Na lokalitách, kde sa kuviky kapcavé e‰te udrÏali moÏno im pomôcÈ
vyvesovaním vhodn˘ch hniezdnych búdok.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: A. a R. Trnka

···· aaaa ‰‰‰‰ iiii nnnn aaaa     ãããã eeee rrrr nnnn aaaa ssss tttt áááá
Schoenus nigricans L.

Trváca rastlina z ãeºade ‰achorovité (Cyperaceae) vysoká 25 aÏ
40 cm. UprednostÀuje organogénne, bázické, minerálne bohaté, vá-
penaté a silne zásadité pôdy. ËaÏiskom v˘skytu druhu sú níÏiny a pa-
horkatiny. Vyskytuje sa na lúãnych slatinách, silne zamokren˘ch mies-
tach okolo v˘verov, ãasto mineralizovan˘ch vôd, v spoloãenstvách
zväzu Caricion davallianae. V rámci zväzu je charakteristick˘m druhom
asociácie Schoenetum nigricantis. Kvitne od mája do júna.

·a‰ina ãernastá je kriticky ohrozen˘ druh, ktor˘ patrí medzi naj-
vzácnej‰ích zástupcov na‰ej flóry. V minulosti sa druh vyskytoval
v okolí Bratislavy (Jur, Bratislava-Raãa), tieto lokality uÏ dávnej‰ie za-
nikli. V súãasnosti je ‰a‰ina ãernastá potvrdená v NPR Abrod na Zá-
horí, kde sa nachádza jediná vitálna populácia na Slovensku. Druhou
lokalitou je antropogénnou ãinnosÈou znaãne naru‰ené ra‰elinisko
pri termálnom prameni Veºké Bielice neìaleko Partizánskeho, kde bol
druh nájden˘ v roku 1994. V ostatn˘ch rokoch sa túto lokalitu nepo-
darilo potvrdiÈ.

Územná ochrana druhu je zabezpeãená v rámci Národnej prírod-
nej rezervácie Abrod, ktorá patrí, napriek negatívnym zásahom do
vodného reÏimu v minulosti, medzi botanicky najv˘znamnej‰ie územia
v rámci Slovenska. Okrem ‰a‰iny ãernastej sa tu vyskytuje cel˘ rad
vzácnych a ohrozen˘ch druhov rastlín, preto je tomuto územiu zo
strany ·tátnej ochrany prírody SR venovaná veºká pozornosÈ. To by
malo byÈ, spolu s ìal‰ími pripravovan˘mi ochranárskymi opatreniami
zárukou, Ïe sa tu druh udrÏí i naìalej. V prípade, Ïe sa podarí potvr-
diÈ v˘skyt ‰a‰iny ãernastej na lokalite pri Partizánskom, bude nevy-
hnutné vykonaÈ v‰etky potrebné opatrenia na jej preÏitie.

DANIEL DÍTù
Foto: autor

BBBB uuuu ãããã iiii aaaa kkkk     tttt rrrr ssss ÈÈÈÈ oooo vvvv ˘̆̆̆
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Väã‰í volavkovit˘ vták zavalitého tela, s bohat˘m mäkk˘m, na hrvoli
predæÏen˘m perím. Dosahuje veºkosÈ statnej sliepky. Základné sfarbe-
nie dospelého vtáka je hrdzavoÏlté, ‰kvrnité na chrbtovej strane s pre-
vahou ãiernej, na bru‰nej okrovej farby. Pri ohrození sa buãiaky stavajú
do typickej pozície – natiahnu sa do zvislej polohy a zobák vystrú do-
hora. Takto spl˘vajú s trsÈou. Najskôr sa v prírode prezradia svojím cha-
rakteristick˘m hlasom, ktor˘ poãuÈ najmä v apríli a v máji poãas toka-
nia. Znie ako hlboké, tlmené zatrúbenie rohu v pravideln˘ch interva-
loch – „prumb“. Vo veãernom tichu pri rybníkoch je ìaleko poãuteºn˘.

Na Slovensku buãiak trsÈov˘ hniezdi pomerne vzácne v níÏinách zá-
padného a v˘chodného Slovenska a to v trstinách rybníkov, moãiarov
a m⁄tvych ramien riek. Hniezdi od konca apríla aÏ do júna. Zná‰ku naj-
ãastej‰ie tvorí 5 aÏ 6 vajec zahrievan˘ch 25 aÏ 26 dní. Hniezdo b˘va
umiestnené nevysoko nad vodnou hladinou.

Buãiak trsÈov˘ sa Ïiví vodn˘mi Ïivoãíchmi, poÏiera ryby, Ïaby, pijavi-
ce, vodn˘ hmyz i mláìatá in˘ch vtákov a drobné hlodavce.

Buãiak trsÈov˘ je chránen˘ Bernsk˘m dohovorom o ochrane voºne
Ïijúcich organizmov a prírodn˘ch stanoví‰È a je zaraden˘ medzi chrá-
nené druhy vtákov Smernice Rady 79/409/EHS o ochrane voºne Ïijú-
cich vtákov (BIRDS DIRECTIVE).

U nás je chránen˘ vyhlá‰kou MÎP SR ã. 93/1999 Z. z. ako kriticky
ohrozen˘ druh a spoloãenská hodnota buãiaka trsÈového je vyãíslená
sumou 50 000,– Sk.

Hlavnou príãinou ohrozenia druhu na hniezdiskách je predov‰et-
k˘m likvidácia mokradí, vypaºovanie a likvidácia (vyhrÀovanie) pásma
trstiny na rybníkoch a zmeny v˘‰ky vodn˘ch hladín rybníkov a vodn˘ch
nádrÏí v hniezdnom období.

Pre efektívnu ochranu buãiakov trsÈov˘ch je potrebná úprava reÏi-
mu na rybníkoch a vodn˘ch nádrÏiach, zákaz manipulovaÈ s vodnou
hladinou v období hniezdenia buãiakov, zachovanie brehov˘ch pora-
stov s pásmom trstiny. Vo viacer˘ch chránen˘ch územiach rybniãného
typu je nevyhnutné upraviÈ manaÏment ochrany vo vzÈahu k tomuto
druhu.

Ing. RÓBERT TRNKA
Foto: A. a R. Trnka
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