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Poslanie  

Prehlbenie poznatkov o prírodných hodnotách územia, oboznámenie sa s problematikou 
jeho ochrany so zámerom navrhnúť riešenia na zveľadenie fauny a flóry. Prehĺbenie 
spolupráce medzi SZOPK a ŠOP SR. 

 
 
 



 

 

10 odborných sekcií pracovalo pod vedením: 

 

↸↸↸↸      -  Krajinárska  -  Vlasáková 

�   -  lesnícka  -  Piroš 

����      -  botanická  -  Nižňanská 

 

� 
 

 -  entomologická  -  Panigaj 

  -  mykologická  -  Terray 

 
 -  geologická  -  Štofík 

�  -  praktická ochrana prírody  -  Nižňanský 

 

 

- speleologická - Boláček 

 

 
 

 -  vojensko – historická   -  Drobňák 

����     -  detská  -  Buraľová 

 

 

Počet účastníkov:   

211 z toho: 

- organizačný výbor: 43  
- hostia: 31  
- účastníci: 143 
 

Zastúpenie zo zahraničia:  

Francúzsko, Ukrajina, Poľsko, Írsko, Česko 
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Zhodnotenie XXXIV. Východoslovenského TOP-u 

XXXIV. ro čník TOPu sa konal po prvýkrát na „začiatku sveta“, v najvýchodnejšej 
slovenskej dedinke Nová Sedlica, v území Národného parku Poloniny. Obec sa rozprestiera 
v Bukovských vrchoch pod hlavným karpatským hrebeňom. Zo severu jej kataster ohraničuje 
slovensko-poľská hranica, od východu slovensko-ukrajinská hranica. Obe sa stretávajú 
v najvýchodnejšom bode Slovenska, na najvyššom vrchu národného parku – na Kremenci 
(1210 m n.m.). 7 dní účastníci tábora prežili v jedinečnom prostredí národného parku, 
„učupení“ pod mohutnými horami bohatými na prastaré, človekom málo narušené lesy, pod 
ojedinelými  poloninskými lúkami, obklopení vzácnymi druhmi rastlín i živočíchov.  

Tých, ktorí sa rozhodli prijať účasť na VS TOPe, bolo 211 zo 6 krajín. Vďaka aktivitám 
odborníkov i všetkých priateľov a nadšencov prírody sa poslanie TOPu naplnilo. 
Prostredníctvom 10 odborných sekcií sa vykonal inventarizačný prieskum vybraných lokalít, 
overili sa i získali nové informácie a údaje o hodnotách územiach, spoznávali sa málo 
návštevované miesta, vzbudil sa záujem mladých ľudí o ochranu prírody, zveľadili sa niektoré 
regionálne prvky, zoznámili sme sa s kultúrou rusínskeho národa.  

Napriek tomu, že slnko nad poloninami bolo v tomto týždni lenivé a takmer každý deň 
„nás polieval“ dážď, nálada v stanovom tábore bola výborná, optimistická a úlohy sa denne 
plnili.  

Nedeľňajšia celodenná exkurzia otvorila „podzemné brány“ najväčšej slovenskej vodnej 
nádrži na pitnú vodu – VN Starina, previedla PR Gazdoráň s nádhernými panoramatickými 
výhľadmi, zaklopala na dvere unikátnej drevenej cerkvi v Uličskom Krivom, zastavila sa nad 
hrobami vojakov padlých počas bojov v I. svetovej vojne na vojenskom cintoríne v Uliči 
a prezrela si sedem miniatúr drevených kostolíkov v minigalérii v spádovej obci Ulič.  

Úvodný i záverečný ceremoniál otváral Did Beskyd – ochranca týchto hôr. Náladu 
spríjemnili ľudové skupiny – stakčínska Zaričanka a Dukát i Pajtáše zo Sniny. 
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Výsledky činnosti krajinárskej sekcie na XXXIV. TOPe 

Martina Vlasáková1 

 

Krajinárska sekcia monitorovala vrámci svojej odbornej činnosti krajinné priestory v 
okolí obce Nová Sedlica a vodárenskej nádrže Starina. V rámci svojej činnosti krajinárska 
sekcia navštívila: 

26.7.2010  národná prírodná rezervácia Riaba skala 
27.7.2010  zátopová oblasť VN Starina, makety drevených kostolíkov a vojenský cintorín 

v Uliči 
29.7.2010 národná prírodná rezervácia  Stinská, prírodná rezervácia Stinská slatina 
30.7.2010 národná prírodná rezervácia Stužica, Kremenec (1221 m.n.m.), Čierťaž 
Sekcie sa zúčastnilo 42 záujemcov (1 deň nebola pre nepriaznivé počasie otvorená).  

Opis územia  

Územie sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska, na východe hraničí s Ukrajinou a 
na severe s Poľskou republikou. Táto severovýchodná časť okresu je oblasť Poloniny, člení sa 
na  podcelky Bukovce a Nastaz. Podcelok Bukovce je rozdelený na časti Ruská kotlina, 
Runinská kotlina, Sedlická kotlina a Uličská kotlina. Oblasť sa nachádza vo flyšovom pásme, 
ktoré je členené na krosniansky a magurský flyš. Dominujú tu pre flyš typické striedavé 
vrstvy pieskovcov a ílovcov ktoré sa usadili koncom druhohôr a na začiatku treťohôr v 
morskej panve na severnom predhorí Karpát. Reliéf okresu Snina je výrazne členitý. 
Podstatná časť územia je odvodňovaná Uličkou a Zbojským potokom s prítokmi. V roku 1987 
bola na rieke Cirocha vybudovaná vodárenská nádrž Starina s kapacitou takmer 60 miliónov 
kubických metrov pitnej vody. Z dôvodu zriadenia pásiem hygienickej ochrany bolo v oblasti 
vodárenskej nádrže Starina vysídlených sedem obcí. 

Skúmané územie predstavuje vidiecku krajinu so slabým stupňom osídlenia. Na území sú 
zastúpené tieto krajinnoekologické komplexy: 

− hornatiny na kyslých horninách s prevahou listnatých lesov, 
− vrchoviny na kyslých horninách s prevahou listnatých lesov,  
− pahorkatiny a nízke plošinné predhoria s prevahou listnatých lesov, 
− pahorkatiny a nízke plošinné predhoria s mozaikou listnatých lesov, trávnych porastov a 

iných poľnohospodárskych kultúr 
Prevládajúcim typom poľnohospodárskej krajiny je krajina s krátkym vegetačným 

obdobím s veľmi chladnou zimou, krajina je vlahovo vyrovnaná so silnou potencionálnou 
vodnou eróziou pôd. Územie sa vyznačuje veľmi vysokou ekologickou stabilitou krajiny, 
malou antropickou záťažou, chránenými územiami, krajinnými prvkami s prirodzenou a 
prírode blízkou vegetáciou, veľmi veľkou biodiverzitou.     

Lesy sú dominantným prvkom krajiny, pokrývajú vyše 75 % územia. Poľnohospodárska 
krajina tvorí zhruba 15,6 % z celkového územia a zväčša je reprezentovaná trvalo trávnatými 
porastmi. 

Z histórie chráneného územia 

V roku 1977 bola vyhlásená plošná ochrana orografického celku Bukovských vrchov a 
Laboreckej vrchoviny formou Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. V roku 1993 
bola východná časť vtedajšej chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty spolu s 
chránenými územiami Poľska zaradená medzi biosférické rezervácie v rámci programu MAB 
UNESCO. Od roku 1999 sa k slovensko-poľskej časti pripojilo územie Ukrajiny a vznikla tak 
prvá trilaterálna biosférická rezervácia na svete. V roku 1997 boli vyhlásené Bukovské vrchy 
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Kod lokality Názov lokality Kraj Útvar ŠOP SR
SKUEV0063 Ublianka PREŠOVSKÝ KRAJ NP Poloniny
SKUEV0210 Stinská PREŠOVSKÝ KRAJ NP Poloniny
SKUEV0229 Bukovské vrchy PREŠOVSKÝ KRAJ NP Poloniny
SKUEV0234 Ulička PREŠOVSKÝ KRAJ NP Poloniny
SKUEV0385 Pliškov PREŠOVSKÝ KRAJ CHKO Východné Karpaty
SKUEV0386 Hostovické lúky PREŠOVSKÝ KRAJ CHKO Východné Karpaty
SKUEV0387 Beskyd PREŠOVSKÝ KRAJ CHKO Východné Karpaty
SKUEV0209 Morské oko KOŠICKÝ KRAJ CHKO Vihorlat

Národným parkom Poloniny na rozlohe 29 805 ha a jeho ochranné pásmo na rozlohe 10 973 
ha . Predchádzajúca CHKO nezanikla, západná časť územia zostala naďalej označená ako 
CHKO Východné Karpaty. V roku 1999 získal Národný park Poloniny Diplom Rady 
Európy.  

V roku 2004 bolo 8 lokalít okresu Snina navrhnutých na územia európskeho  významu. 
Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 
2004 sa vydal národný zoznam území európskeho významu. Lokality navrhnuté ako SKUEV 
boli schválené Európskou komisiou dvoma rozhodnutiami:  

− Rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 13.novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 
92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti 
(vestník Európskych spoločenstiev -Ú.v.ES L 012, 15.1.2008, s. 678-710) 
− Rozhodnutie Komisie 2008/218/ES z 25.januára 2008 bol prijatý prvý aktualizovaný 
zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne (vestník 
Európskych spoločenstiev - Ú.v.ES L 077, 19.3.2008, s. 106-160). 

 

Dňa 9.7.2003 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný zoznam navrhovaných 
chránených vtáčích území. Do tohto zoznamu v rámci okresu Snina boli zaradené aj 
Bukovské vrchy, Laborecká vrchovina a Vihorlat. V roku 2008 vyhláškou Ministerstva 
životného prostredia SR č. 25/2008 Z. z. bolo vyhlásené Chránené vtáčie územie Bukovské 
vrchy o rozlohe 40 932,42 ha na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov 
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa poľného, bociana 
čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, žlny sivej, 
ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika 
bielokrkého, strakoša sivého, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného, lelka 
obyčajného, jariabka hôrneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.  

Výbor pre svetové dedičstvo UNESCO na 31. zasadnutí 28. júna 2007 v novozélandskom 
meste Christchurch zaradil “Karpatské bukové pralesy” do Zoznamu svetového prírodného 
dedičstva. Karpatské bukové pralesy ako cezhraničné, bilaterálne svetové prírodné dedičstvo, 
obsahujú prírodné hodnoty globálneho významu. Pozostávajú zo série desiatich samostatných 
komponentov pozdĺž 185 km dlhej osi vedúcej od Rachivského masívu (Huculských Álp) a 
pohoria Čornohora na Ukrajine smerom na západ, pozdĺž Poloninského hrebeňa po Bukovské 
a Vihorlatské vrchy na Slovensku. Do Zoznamu svetového prírodného dedičstva bola 
zapísaná séria desiatich lokalít bukových pralesov, z nich štyri sa nachádzajú na území SR 
(Havešová, Rožok, Stužica a Vihorlat). 

Popis činnosti krajinárskej sekcie 

Krajinárske sekcia vrámci svojej odbornej činnosti riešila problém ochrany okrajových 
lúk národného parku. V ekotonovom pásme lesa a lúk sa vyskytujú druhotné lúky, kde sa 
argument ochrany na základe výskytu chránených druhov nedá vždy použiť. Týmto lúkam 
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hrozí zánik postupným zarastaním. Všetky priľahlé plochy v kontakte s Národným parkom sú 
významné svojim kontextom. Chránené územie nie je „vystrihnuté“ z krajiny, ale jeho okolie 
spoluvytvára jeho charakter. Nejedná sa len o prítomnosť ochranného pásma národného 
parku, ale aj krajinárske spolupôsobenie okraja a jadra územia.  

Hodnota krajiny je nielen v tom že „obsahuje“ chránené druhy a chránené územia, ale aj 
tie zložky ktoré vytvárajú „ostatné“ časti krajiny. Ich význam je v tom, že vytvárajú 
rôznorodosť a pestrosť krajinných zložiek a typov. Štrukturálna diverzita krajiny je jednou z 
podmienok fungovania krajiny, jej dynamickej stability a charakteristického vzhľadu. Okrem 
„chránených“ častí je preto nutné venovať pozornosť aj častiam „nechráneným“. „Udržanie“ 
typu krajiny má významné postavenie v zachovaní kvalít krajiny. Rôznorodosť krajinných 
typov predstavuje samostatnú hodnotu daného územia (Jančura 2007). 

V zmysle Európskeho dohovoru o krajine sú významné identifikátory vlastností krajiny 
charakteristické črty krajiny, teda znaky, ktoré krajinu charakterizujú. Z nich sa „skladá“ 
krajina najprv na úrovni štruktúr, následne ako funkčný celok až po jej hodnotovo-významové 
atribúty. Za významné krajinné prvky môžeme považovať tie zložky štruktúry krajiny, ktoré 
spoluvytvárajú jej charakter a bez ich kontextu by došlo ku zmene typov krajiny a tým aj 
ujme na kvalite krajiny.  

Záver  

Možno konštatovať, že pri zanedbaní starostlivosti o územie hrozí v území Národného 
parku Poloniny zarastanie trávnych porastov ale najmä prírodných rezervácií (sukcesia), čo 
spôsobuje stratu biodiverzity (zníženie diverzity trávinno-bylinných spoločenstiev).   

Podmienky pre činnosť 

1. prípustné  
1.1 poľnohospodárske extenzívne využitie - kosenie, pasenie  
1.2 priaznivá údržba brehových porastov a nelesnej drevinovej vegetácie  
1.3 regulovaná intenzita využitia územia v turistickom ruchu 
2. neprípustné  
2.1 vylúčenie zástavby  
2.2 vylúčenie hospodárskych činností a intenzívnych zásahov 

 

Každá krajina ako systém má svoju štruktúru, svoje funkcie, procesy fungovania a svoju 
hodnotu. Inak povedané hodnotovo-významové vzťahy. Špecifické postavenie tu má ochrana 
krajiny nielen v zmysle zaužívaného pojmu ochrany prírody a krajiny, ale ako ochrana 
procesov v krajine. Aktívny vstup človeka do prostredia je predovšetkým v tom, že územie 
adekvátne využíva, ale súčasne si uvedomuje úmernosť usporiadania krajinných zložiek. Časť 
krajiny ovplyvňujeme, ale časť by sme mali ponechať na prirodzené, prírodné, samovoľné 
procesy. Tajomstvo ochrany krajiny je v tom, že nejaké územie musíme nechať „byť 
slobodným“, odkázaným samo na seba pre „zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem 
života“.  

  

Adresa autora: 
1 Ing. Martina Vlasáková, Správa Národného parku Poloniny, ul. Mieru 193, 067 61 

Stakčín 
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Oživení potoků v okolí Nové Sedlice nárostovými sinicemi a 
řasami 

 

Olga Skácelová1 

Kateřina Skácelová 2 

 

Během exkurzí 34.východoslovenského  tábora ochrancov prírody jsme ve dnech 27.-
30.7.2010 provedly odběry sinicových a řasových nárostů z několika potoků v okolí Nové 
Sedlice. Vzorky byly odebírány proplachnutím mechových porostů, z povrchu kamenů, a v 
některých případech také z ponořených větví nebo z povrchu sedimentu. Pro deštivé počasí a 
zákal na tocích, v jejichz povodí probihá lesni hospodařeni, byly odběry pouze orientační a 
většinou bylo získano jen velmi malé množství materiálu. Pro detailní poznání sinicové a 
řasové flóry tohoto území bude třeba provést odběry na více místech a v několika termínech 
během roku, získané větší množství materiálu pak podrobit detailnímu studiu. Následující 
výsledky z odběrů v srpnu 2010 podávají orientační obraz o oživení potoků sinicemi a řasami. 

Kamenný potok - přitok Stužické rieky asi 10 metrů nad soutokem 

Odběr 28.7.2010 

V narostu na mechu byly zjisteny pouze sinice, a to rody Phormidium, Microcoleus a 
Leptolyngbya. 

Stužická rieka nad přitokem Kamenneho potoka  

Odběr 28.7.2010 

V narostu na kamenech se vyskytovaly koloniálni rozsivky typické pro studené rychle 
tekoucí vody Diatoma mesodon a D. hyemalis, ze sinic rody Phormidium a Leptolyngbya. 

Přítok Zbojského potoka (nad lesnickou chatou a pstruhovym rybničkem)  

Odběr 29.7.2010 

Na kamenech byly okem patrné krvavě červené skvrnky až do velikosti 3 cm, které 
tvořila pevně přisedlá sladkovodní ruducha – červená řasa Hildebrandia rivularis 
(hildebrandka potoční). Její stélky jsou tvořeny jednou vrstvou pevně srostlých buněk 
uspořádaných v geometrických řadách a k povrchu kamene jsou pevně přitisklé, téměř 
neseškrábatelné. Toto je jediné místo, kde jsme se pri orientačním výzkumu setkaly s 
výskytem teto nápadné řasy. Lokalita byla oživena oproti ostatním prosbíraným místům 
pestře: rozsivky byly zastoupeny rody Gomphonema (více druhů), Navicula, Frustulia, také 
byly zjištěny kolonie Diatoma hyemalis a D. mesodon, ojediněle Cocconeis placentula a 
Cymbella sp.  

Zbojský potok na úrovni lesnické chaty   

Odběr 29.7.2010 

Vydatný tok, kameny obrostlé mechem. Na mechu byly hojně zastoupeny vláknité sinice 
Phormidium sp., řídce rozsivky rodů Gomphonema a Navicula. 
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Potok tekoucí ze svahu Kremence  

Odběr 30.7.2010 

Bohatě vyvinuté nárosty do hnědozelena zbarvujívící kameny potůčku s velkým spádem 
byly zastoupeny zejména rozsivkami Diatoma mesodon a D. hyemalis, Achnanthes sp., 
eridion circulare (všechno druhy studených tekoucích vod), řídce rozsivkami z rodů 
Diploneis a Eunotia v nárostu na mechu) a Pinnularia, sinice byly zastoupeny rodem 
Phormidium. 

 

 

 

 

 

 

Zbojský potok u tábořiště nad Novou Sedlicou   

Odběr 30.7.2010 

Na tomto prosvětleném místě u brodu byly nalezeny trsy zelených vláknitých řas 
Cladophora glomerata (žabí vlas) s vlákny posázenými epifytickými rozsivkami Cocconeis 
pediculus. Sem tam byly ve vzorku nalezeny i rozsivky Diatoma vulgaris, které se vyskytují 
jednotlivě nebo tvoří kolonie ze zalamovaných pásků a jsou typické pro tekoucí vody zejména 
středních  poloh, vyskytují se však i ve výše položených potocích. Kameny s bahnitými 
nánosy místy oživovaly zelenočerné povlaky sinic rodu Phormidium. 

Zpracování odebraných vzorků potvrdilo 
předpoklad, že potoky severně a východně od 
Nové Sedlice, které neprotékají oblastmi se 
zdroji znečištění a eutrofizace (nanejvýš je zde 
patrné ovlivnění použitím lesnické mechanizace) 
jsou oživeny nárostovými sinicemi a řasami 
typickými pro neznečištěné studené rychle 
tekoucí potoky vyšších a středních poloh. 
Druhové určení rozsivkových rodů 
Gomphonema, Navicula a dalších vyžaduje větší 
množství materiálu, ale např. dobře poznatelná 
rozsivka Meridion circulare je při dominanci v 

nárostech indikátorem oligosaprobity.  

Důležitým zjištěním je fakt, že zde vůbec nebyla nalezena rozsivka Didymosphenia 
geminata. Tento druh je sice v některýchv horských tocích  původní, během posledního 
desetiletí se však stal invazním a masově se rozšířil v mnoha evropských tocích. Protože 
vytváří velkou biomasu a přerůstá všechny ostatní nárosty včetně mechů a ty odumírají, je 
jeho šíření nežádoucí a je celosvětově sledováno. V roce 2003 jsem zjistila masové zastoupení 
Didymosphenia geminata v nárostech na kamenech v říčce Cirocha na úrovni bývalé obce 
Ruské. Není vyloučeno, že je zde druhem původním, v malém levostranném přítoku ústícím 
do Cirochy v Ruském se ale nevyskytovala. Podle našeho zjištění se tedy zatím na potocích 
po Novou Sedlicu neobjevila. 
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Zajímavostí již při pohledu prostým okem nápadnou je výskyt kolonií sladkovodní 
červené řasy (ruduchy) Hildebrandia rivularis - hildebrandky potoční vytvářejícíí na 
kamenech kolonie vzhledu krvavých skvrn. Protože je nápadná a dobře poznatelná, mohou 
údaje o jejím výskytu shromažďovat i laičtí pozorovatelé pohybující se v přírodě (údaje s 
lokalizací, ev. fotografiemi lze zaslat na adresu oskacelova@mzm.cz.  

Zelené vláknité řasy nebyly kromě odběru u tábora pozorovány. Pravděpodobný je výskyt 
několika druhů ze studených čistých vod nenáročných na živiny, zastíněné části toků (a těch 
je na sledovaném území většina) však neposkytují příhodné podmínky pro jejich rozvoj. 
Kameny širokého koryta Zbojského potoka u tábora jsou slabě kolonizovány zelenou řasou 
Cladophora.glomerata, která zde tvoří drobné trsy. Samotná přítomnost této řasy souvisí 
hlavně s prosvětlením koryta, bohatost jejího rozvoje pak s  trofií (množstvím živin). Zde jsou 
trsy drobné a vyskytují se řídce, naopak v hustých a dlouhých, často až metrových trsech 
upoutají pozornost pod vesnicemi, z nichž přichází do toku odpadní vody s nadbytkem 
fosforu a dusíku. Při výskytu této řasy můžeme odhadovat kvalitu vody orientačně podle 
masovosti jejího rozvoje, pod mikroskopem pak podle složení nárostů na jejích vláknech.  Na 
silných buněčných stěnách 
vyztužených chitinem jsou 
přichyceny různé organismy – 
epifyté. V silně organicky 
znečištěných vodách bývají 
stélky obalena šedivými vlákny 
bakterií, zde naopak na její 
vlákna přisedají rozsivky. 
Rozsivky, a nejen ty narůstající 
na vláknitých řasách, se 
používají k hodnocení kvality 
vody v tocích a na druhovém 
složení jejich společenstev jsou 
založeny hodnotící stupnice 
běžně používané v evropských 
zemích.  

Na rozdíl od zelených řas  nepotřebují rozsivky a ruduchy takové množství světla, k 
fotosyntéze totiž využívají i jiné vlnové délky, která zachycují červenými a hnědožlutými 
barvivy a pak předávají zelenému fotosyntetickému barvivu, chlorofylu. Proto jsou nacházeny 
i na zastíněných lesních tocích. Červené řasy – ruduchy jsou zcela zvláštní skupinou řas a více 
než 90% druhů z této skupiny je mořských. Sladkovodní ruduchy se vyskytují převážně v 
chladných čistých vodách – horských potocích nebo říčkách a pramenech. Hildebrandka 
(pojmenovaná podle vědce Hildebranda) je nejnápadnějším druhem.  

Vzorky z extenzívního algologického průzkumu drobných toků východního Slovenska 
jsou uloženy ve sbírkách Moravského zemského muzea a budou použity jako srovnávací 
materiál do Výzkumného záměru Moravského zemského muzea MK00009486201 
„Vytvo ření pramenné databáze a studium přírodních procesů v širší oblasti styků karpatské, 
hercynské a panonské oblasti”. 

 

Adresa autorů: 
1RNDr. Olga Skácelová, Ph.D., Moravské zemské muzeum, algologické pracoviště. 

Zelný trh 6, 659 37  Brno 
2Bc. Kateřina Skácelová, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 

379 00 České Budějovice  
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Výsledky činnosti geologickej sekcie na XXXIV TOP-e 

 

Jozef Štofik1 

Ondrej Bolaček2 

Prieskum geologických zaujímavosti na území NP Poloniny. 

Geomorfologické jednotky: 
Pohorie: Karpaty 

Provincia: Východné Karpaty 

Subprovincia: Vonkajšie Východné Karpaty 

Oblasť: Poloniny 
Celok: Bukovské vrchy 

Popis územia. 

Územie NP Poloniny spadá pod dukelskú jednotku. Litologicko-stratigrafický profil je 
neporušenou postupnosťou vrstiev od cenomanu do spodného oligocénu.  Najstaršie vrstvy sú 
lupkovské (flyš s prevahou čiernych a sivých ílovcov), nad ne vystupujú cisnianské vrstvy 
(pieskovcový flyš s drobami a drobovými pieskovcami). Vyšším členom sú podmenilitové 
vrstvy (ílovce sivej, zelenej a čiernej farby) a na nich ležia cergowské vrstvy (vápnité ilovce 
sivej a okrovej farby). Neďaleko obce Uličské Krivé bol odvŕtaný hlboký vrt Zboj–1 s hĺbkou 
5002 m, ktorý v intervale 3800-5002 m zistil súvrstvie – zbojské vrstvy (s obsahom 
kremenitých pieskovcov, drobnorytmického flyšu a čiernych nevápnitých ílovcov).    

Flyš: rytmické striedanie pieskovcov s ílovcami. 

Horniny : ílovce, rohovce, pieskovce, zlepence, kremence, penovce 

Minerály : kremeň  

o Ílovec (ílovité bridlice): Usadená spevnená hornina s minimálne 50% zastúpením 
úlomkov do 0,05 mm. 

o  Rohovec: Usadená celistvá  hornina rôznych farieb, ktorá vzniká migráciou a 
zhlukovaním gélov kyseliny kremičitej. 

o  Pieskovec (pieskovcové bridlice): Usadená spevnená hornina s minimálne 50% 
zastúpením úlomkov do 2 mm. 

o  Kremenec: Druh pieskovca s viac ako 95% kremenných zŕn. 
o  Zlepenec: Usadená spevnená hornina s minimálne 50% zastúpením úlomkov nad 2 

mm. 
o  Penovec (recentný travertín): Usadená silne pórovitá hornina tvorená prevažne 

vápencom. Vzniká vyzrážaním na povrchu vegetácie (machov) pri poklese 
koncentrácie CO2. 

o  Kremeň: referenčný minerál v Mohsovej stupnici s tvrdosťou 7. Chemický názov 
oxid kremičitý (SiO2). 

o Veľmi zaujímavou formou kremeňa sú marmarošské diamanty. Ide o číry 
kremeň, ktorý vzniká z kryštalizáciou v hexagonálnej sústave, z cirkulujúcich 
hydrotermálnych roztokov v puklinách pieskovcov. 

o  V horninách flyšu je možné spozorovať žilný kremeň  
(bielej až maslovej farby), ktorý vzniká z cirkulujúcich roztokov v puklinách 

 pri nižších teplotách, občas kryštalizujúci v trigonálnej sústave.  
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Činnosti geologickej sekcie bola zameraná na inventarizáciu skalných útvarov 
a geologických zaujímavosti územia NP Poloniny. 

- Vznik a vývoj flyšu 
- Minerály a horniny vo flyši 
- Inventarizácia skalných útvarov územia 
- Vrt Zboj - 1 (hĺbka 5002 m) 
- Jaskyne (Ďaková, Pustajová) 

Program geologickej sekcie bol nasledujúci: 

1. deň (pondelok): Návšteva Geologickej náučnej lokality Dara, Inventarizácia 
skalných útvarov (skalné okno, skalné bralo).  

Počet účastníkov: 15 

Časový harmonogram: 9.00-15.00 

Trasa: Nová Sedlica (táborisko) – Starina - Uličské Krivé – Zboj – Nová Sedlica 
(táborisko) 

Doprava: 2 x 35 km automobil, 4 km pešo  (zabezpečovali: NP Poloniny, CHKO 
Vihorlat, CHKO Latorica) 

Geologická sekcia navštívila Geologickú náučnú lokalitu Dara . Náučná lokalita sa 
nachádza v záreze štátnej cesty Stakčín - Ulič, v blízkosti Vodárenskej priehrady Starina.  

Na geologickej lokalite sú osadené tri informačné panely, na ktorých je v slovenskom 
a anglickom jazyku popísaný vznik karpatského flyšového pásma, pásmových pohorí, 
pieskovcových a ílovcových vrstiev a priebeh horotvorných procesov od oligocénu (približne 
pred 30. miliónmi rokov) až po súčasnosť. Účastníci exkurzie sa oboznámili so vznikom 
zdrojových hornín (menilitové vrstvy) a procesmi, ktoré prebiehajú pri ich premene na ropu 
a plyn vo flyšovom pásme. Vlastnými rukami prechádzali puklinami v pieskovcoch 
a zisťovali prečo v niektorých vznikali „Marmarošské diamanty“ a v iných len 
nepriehľadný žilný kremeň. Na pravej strane zárezu cesty bolo možné pozorovať stopy po 
tečení a prúdení, ktoré vznikli eróziou morského dna a neskôr boli vyplnené tvrdým 
pieskovcom, v ktorom môžeme pozorovať smery prúdenia.  

V ďalšej časti sme sa vybrali do oblasti Uličského Krivého, kde bol svojho času 
urobený jeden z najhlbších vrtov v strednej Európe, ktorý siahal do hĺbky 5002 m a v hĺbke 
3800 m zistili nové súvrstvie zbojské vrstvy. Zaujímavosťou týchto vrstiev je, že sa v nich 
nachádzajú až niekoľko cm veľké marmarošké diamanty. 

Dyľovankou (cestou, ktorá vedie miestami kadiaľ prechádzala v minulosti 
úzkokoľajka) sme sa dostali k výtoku pramienka, pri ktorom sa tvoril penovec a odtiaľ sme 
vyšli ku skalnému útvaru, ktorý podľa svojho tvaru dostal pomenovanie „ťava“. V tomto 
skalnom útvare je jediné skalné okno na území národného parku. 

V Zboji sme navštívili kyselkový, metánom presýtený minerálny prameň Kvasná 
voda, kde sme si dali obedňajšiu prestávku a pokračovali k informačnému stredisku ku 
kameňu zo stopou prehistorického červa Taphrhelminthoida plana, kde sme sa pozhovárali 
o živote na tomto území pred 25 miliónmi rokov.  

 

2. deň (utorok): Exkurzia do PR Bahno a PR Borsučiny.  
Počet účastníkov: 2 

Časový harmonogram: 9.00-15.00 

Trasa: Nová Sedlica (táborisko) – PR Bahno – Veľký Bukovec – PR Borsučiny – 
Breckane – Zboj – Nová Sedlica (táborisko) 
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Doprava: 20 km peši, 4 km automobil (zabezpečovala: NP Poloniny) 

Expedícia sa začala na táborisku Poľana, z ktorého sme vyrazili k rezervácií Bahno. Táto 
rezervácia slúži na ochranu  ojedinelého rašeliniskového ekosystému vrchoviskového typu 
v Bukovských vrchoch. Ide o lokalitu s jediným známym výskytom rosičky okrúhlolistej  
(Drosera rotundifolia) a druhou známou lokalitou páperníka pošvatého (Eriophorum 
vaginatum) na území národného parku. Samotné rašelinisko sa nachádza v podhrebeňovej 
zníženine. Prevládajúcim pôdnym typom je rašelinná pôda vrchovištná.  

Pri našej návšteve v tejto rezervácií sme sa snažili nájsť významné taxóny tejto lokality, 
no našli sme len pomerne silné spoločenstvo páperníka pošvatého (Eriophorum vaginatum)  
bez rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia).  

Pokračovali sme v smere na hrebeň Veľkého Bukovca, po ktorom sme sa presunuli 
k rezervácií Borsučiny. Táto rezervácia slúži na ochranu pôvodných lesných ekosystémov 
pralesovitého charakteru na členitom bralnatom reliéfe cisnianských vrstiev flyšového 
pásma. Našou úlohou bolo zmapovať rozloženie brál a skál v tejto rezervácií. K tomu sme 
využili GPS prístroj Garmint etrix legend. 

Súradnice bral v oblasti PR Borsučiny: 

6 skalných útvarov: 

1. 49  02  31,9°           22  25  50,7° 
2. 49  02  14,2°           22  25  56,7° 
3. 49  02  12,8°           22  25  57,1°  
4. 49  02  11,4°           22  25  59,2° 
5. 49  02  05,0°           22  26  02,4° 
6. 49  01  56,7°           22  26  04,9° 
 

3. deň (streda): Exkurzia na NPR Jarabá skala. 
Počet účastníkov: 1 

Časový harmonogram: 9.00-13.00 

Trasa: Nová Sedlica (táborisko) – Medová Baba – Rybník pri Medovej Babe –  

NPR Jarabá Skala – Nová Sedlica (táborisko) 

Doprava: 2 x 5 km automobil (zabezpečoval: NP Poloniny, CHKO Vihorlat),  

8 km peši. 

 

Na tento deň mala geologická sekcia naplánované poznávanie prirodzeného skalného 
odkryvu , ktorý vznikol zrútením horského masívu (NPR Jarabá skala). Chceli sme sa 
zamerať na spodné časti, v ktorých sa naakumulovala rozsiahla balvanitá a kamenitá sutina. 
Na základe predchádzajúceho monitoringu sme mali indície, že by  sme v tejto oblasti mohli 
nájsť nejaké dutiny, poprípade jaskyne.  

Zlé počasie a problémy z GPS prístrojom zapríčinili predčasné ukončenie našej 
výpravy. 

  

4. deň (štvrtok): Návšteva jaskýň NP Poloniny (Ďakova jaskyňa a Pustajova jaskyňa) 
Počet účastníkov: 13 

Časový harmonogram: 11.00-17.00 

Trasa: Nová Sedlica (táborisko) – Geborová – Sušice – Nová Sedlica (táborisko) 

Doprava: 2 x 5 km automobil (zabezpečovali: NP Poloniny, CHKO Východné Karpaty),  

2 km peši. 
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V tento deň sme mali na pláne pozrieť sa pod povrch do pseudokrasových jaskýň. 
Vyrazili sme trocha neskôr do oblasti pod masívom Stinska, kde sme šli spoznávať dve 
pseudokrasové jaskyne Ďakovú a Pustajovú. Našu exkurziu organizačne zabezpečovala 
Slovenská spelologická spoločnosť „SPELEO ROŽŇAVA “. Vystrojili nás jaskyniarskymi 
kombinézami, prilbami a čelovkami. Ako prvú sme sa rozhodli preskúmať Pustajovú 
jaskyňu. Medzi obrovskými balvanmi bol vytvorený priestor (sála), v ktorom sme sa dohodli 
na ďalšom postupe. Porozliezali  sme sa do všetkých štrbín a vyskúšali sme si v praxi čo 
obnáša práca jaskyniara (speleológa). Takto nabudený sme sa tešili na zostup do najväčšej,  
Ďakovej jaskyne. Z mapky jaskyne sme vedeli, že ide o 127 metrov dlhú puklinovú jaskyňu 
s veľmi úzkym vchodom. Po prekonaní tejto zúženiny nás čakalo pohľad na 6 metrov vysokú 
štrbinu, po dne ktorej sme došli až na koniec jaskyne, kde sa priestory rozširujú do širšieho 
priestoru. Strop na konci jaskyne je tvorený rozdrobenými skalami, preto sme sa v týchto 
miestach príliš nezdržiavali a stiahli sme sa do bezpečnejších miest. Tam sme na zemi 
spozorovali guáno,   netopierí trus, exkrementy obyvateľov tejto jaskyne. Po návrate na 
povrch sme si všimli zlatistý prach na našich rukách, no prvotnú eufóriu z nájdenia zlata 
zahatalo poznanie že ide o uvoľnenú sľudu z pieskovca, v ktorom sa vytvorila táto jaskyňa. 
Na plošine nad jaskyňami sme v lístí našli muníciu (nábojnice s rokom výroby 1914), ktorá 
svedčila, že už počas I. sv. vojny mohli vojaci využívať tieto priestory ako úkryt.   

 

5. deň (piatok): Exkurzia do NPR Stužica a najvyšší vrchol národného parku 
Kremenec. 

Počet účastníkov: 6 

Časový harmonogram: 8.30-19.30 

Trasa: Nová Sedlica (táborisko) –NPR Jarabá Skala – Čierťaž – Kremenec –  

Nová Sedlica (táborisko) 

Doprava: 2 x 5 km automobil (zabezpečoval: NP Poloniny), 2 km peši 

 

Exkurzia v posledný deň sa začala lezením cez rezerváciu Jarabá skala. V tejto časti sme 
mohli našu sekciu nazvať horolezecká, nakoľko miestami sme prekonávali sklonitosti nad 
70°. Neskôr sme sa neúspešne pokúšali nájsť dutinu (jaskyňu), ktorú v zime  indikoval 
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Veková štruktúra lesov NP Poloniny

V
ým

er
a 

v 
ha

Plocha skutočná (ha) 6 128,86 8 748,54 5 444,71 5 884,89 2 665,40 3 343,13

Zastúpenie v % 19,02% 27,16% 16,90% 18,27% 8,27% 10,38%

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-220

roztopený sneh (Súradnice: 49  06  05,7°  22  27  12,7°). Pokračovali sme cez Kamennú lúku 
až na miesto, kde sa stretávajú hranice troch štátov Poľska, Ukrajiny a Slovenska, na 
Kremenec. Hlavný hraničný hrebeň tvorí rozvodnicu medzi Baltickým a Čiernym morom. 
Vody z NPR Stužica odvádza Stužická rieka so sieťou prítokov do riek Uh (cez Tisu, Dunaj) 
až do Čierneho mora. 

 

Adresa autorov: 
1 Mgr. Jozef Štofík, Správa Národného parku Poloniny, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín 
2 Ing. Ondrej Bolaček, Slovenská speleologická  spoločnosť, Ružová 2, 048 01 Rožňava 

 

 

Vyhodnotenie činnosti lesníckej sekcie na XXXIV TOPe 

Milan Piroš1 

 
Medzi odborné sekcie, ktoré pracovali počas XXXIV. Východoslovenského tábora ochrancov 

prírody, ktorý sa konal v dňoch 24. júla 2010 - 31. júla 2010 v Novej Sedlici „Na Poľane“, patrila 
aj sekcia lesnícka. Lesnícka sekcia na tomto tábore mala stanovené dva ciele. V prvom rade boli 
úlohy  zamerané na mapovanie pralesovitých formácií mimo 5. stupňa ochrany s cieľom 
lokalizovať územia, ktoré svojou štruktúrou  zodpovedajú hodnotiacim kritériám pre prales resp. 
prírode blízky les.  

Druhou úlohou pre tohtoročný TOP bolo riešenie sprístupnenia lokality Svetového 
prírodného dedičstva (SPD) NPR Rožok, ktorý je súčasťou jadrového územia SPD 

Na základe týchto cieľov  sa zmapovali lokality: 

- Ulič Krivé – NPR Rožok  - Javorník  
- Medová baba – Javorovišče – Veľký Bukovec - Rebro 
- Ulič – Ostrá - Dubrový 
- Medová baba – Jarabá skala. 
- Nová Sedlica –Temný – Stužica - Kremenec – Veľká Rawka – Čertež – Kyčera – 

Príkry - Poľana 
 

Geomorfológia Bukovských vrchov určuje 
značnú pestrosť a rôznorodosť lesných 
spoločenstiev v tejto oblasti. Na území NP 
Poloniny sa vyskytujú lesné spoločenstvá od 
3.- dubo- bukového- lesného vegetačného 
stupňa až po 6.-Smrekovo - jedľovo-bukový 
lesný vegetačný stupeň. Čo sa týka členenia 
podľa edaficko-trofických dominantný je rad B 
- živný, potom rad C – nitrofilný alebo 
javorový, okrajovo je zastúpený aj rad A - 
kyslý. Gro lesov leží v 4. ( bukovom) lesnom 
veg. stupni. Ide prevažne o vlhké a živné bučiny s významným zastúpením cenných listnáčov, 
ako sú jaseň, javor, brest a lipa. Najväčšie zastúpenie má skupina lesných typov Fagetum - 
typicum s lesným typom Ostricovo - kostravová typická bučina, Živná typická bučina, 
Nitrofilna typická bučina a Marinková typická bučina. Svieže bučiny sú zastúpené Ostricovou 
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bučinou vst. (Fagetum -pauper), Kostravovou typickou bučinou a Zubačkovou bučinou 
(Fagetum typicum). 

Zastúpenie lesných biotopov NATURA 2000 na území NP Poloniny 

Biotop - názov Kód biotopu  Výmera Zastúpenie v 
% 

Jaseňovo- jelšové podhorské  lužné lesy 1,3 102,45 0,32% 

Horské jelšové lužné lesy 1,4 5,17 0,02% 

Dubovo - hrabové lesy karpatské 2,1 174,45 0,54% 

Dubovo - hrabové lesy lipové 2,31 8,69 0,03% 

Lipovo - javorové sutinové lesy 4 353,20 1,10% 

Bukové a jedľobukové kvetnaté lesy 5,1 30235,51 93,85% 

Kyslomilné bukové lesy 5,2 417,51 1,30% 

Javorovo - bukové horské lesy 5,3 911,11 2,83% 

Vápnomilné bukové lesy 5,4 3,75 0,01% 

Jedľové - a jedľovo- smrekové lesy 8 3,70 0,01% 

Spolu    32215,53 100,00% 

 

Uvedené charakteristiky lesných porastov NP 
Poloniny predostierajú základný rámec stavu 
lesných komplexov a potenciál  pre identifikáciu 
pralesovitých formácií. Aj keď na základe 
zhodnotenia zastúpenia lesných drevín 
v porastoch má viac ako 40%  lesných porastov 
skladbu prirodzenú, t.j. zastúpenie pôvodných 
drevín v poraste dosahuje viac ako 85%, 
z vekovej štruktúry porastov je zrejme, že 
hospodárske aktivity do značnej miery redukovali 
pôvodné komplexy lesov a v závislostí 
o dostupnosti tak ostali fragmenty pôvodných lesov predovšetkým v podhrebeňových 
a hrebeňových častiach.  

Lokalizácia TOP v najvýchodnejšej obci N. Sedlica, na bývalom panstve Drugetovcov , 
neskôr Lobkovicovcov v správe LPM š.p. Ulič umožnila sústrediť sa na monitoring lesných 
komplexov v jeho blízkosti, ale charakteristické ukážky prírodných lesov sme mali možnosť 
vidieť aj v NPR Stužica, Jarabá skala, Rožok a PR Ostrá. 

1. deň: Trasa    • • • • Ulič Krivé – NPR Rožok  - Javorník -Ulič 

Problematika: Sprístupnenie lokality Svetové prírodné dedičstvo Karpatské bukové 
pralesy – Národná prírodná rezervácia Rožok. 

Charakteristika: dĺžka trasy 14 km, prevýšenie 250 – 793 m n. m. Rezervácia predstavuje 
prirodzené bukové pralesovité biogeocenózy, ktorých zachovávanie má mimoriadny význam 
pre komplexný prírodovedecký a lesnícky výskum. Prevažná časť lesov rezervácie je vo 
vývojovom štádiu dorastania a optima, ktoré sa vyznačuje najväčšou nameranou zásobou až 
cca 1180 m3/ha. Predstavuje vrchol objemovej produkcie bukových pralesov Slovenska.  NPR 
sa nachádza v k.ú. Uličské Krivé a Ulič. 

Účastníci TOP-u odporúčajú:  

- návrh trasy situovať po okraji NPR 
- sprístupnenie chodníka v doprovode pracovníka S NP Poloniny 
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 2. deň:  

Problematika: Monitoring lesných porastov zameraný na lokalizáciu pralesovitých 
formácií mimo 5. stupňa ochrany.  JPRL 260 – 305 na LHC Zboj 

Charakteristika: dĺžka trasy 10 km, prevýšenie 500 – 974 m n. m. Lesný komplex tvoria 
porasty, u ktorých v rámci hospodárskych aktivít spred 60-70 rokmi došlo jednoznačne ku 
generačnej výmene. Veková štruktúra porastov je v dôsledku toho pomerne rovnorodá, ale na 
mnohých miestach je možné identifikovať fragmenty pôvodného prírodného lesa. Veľmi 
hodnotná je drevinová skladba porastov s hojným výskytom cenných listnáčov a prirodzené 
zmladenie jedle. Vďaka prirodzenej ochrane lesa nám  ani spršané počasie nezabránilo 
realizovať plánované aktivity.  

Účastníci TOP-u odporúčajú: 

- dôsledne vymapovať fragmenty lesov, ktoré plnohodnotne majú znaky pôvodného 
prírodného lesa  

- osobitnú pozornosť venovať takým lesným komplexom, ktoré svojou výmerou, 
štruktúrou, ekostabilitou majú potenciál v prípade bezzásahového režimu prejsť na 
autoreguláciu 

   3. deň  

Problematika: Monitoring lesných porastov zameraný na lokalizáciu pralesovitých 
formácií mimo 5. stupňa ochrany.  JPRL 229– 235 na LHC Ulič 

Charakteristika: dĺžka trasy 4 km, prevýšenie 280 – 520 m n. m. Lesný komplex tvoria 
porasty z ktorých časť je súčasťou PR Ostrá a časť sú priľahlé lesné porasty. Zriedkavá 
poloha územia v úzkej prielomovej doline flyšového potoka podmienila vývoj lesných 
spoločenstiev v pásmovom zvrate. Táto inverzia sa výrazne prejavuje výskytom dubových 
bučín a lipových javorín nižšieho stupňa v podvrcholových polohách a lipových javorín 
vyššieho stupňa na úpätí svahu v zúženej časti doliny. V danom komplexe sa najhodnotnejšiu 
časť tvorí mimo samotnej PR Ostrá porast 230 ktorý má  výrazným pôdoochranný  charakter 
a znaky prírodného lesa. Spestrením  dňa bolo aj rozšírenie záujmu účastníkov o mykológiu. 
Zozbieraný fotomateriál a aj nájdené exponáty obohatili „táborovú“ zbierku húb.  

Účastníci TOP-u odporúčajú: 

- dôsledne vymapovať fragmenty lesov, ktoré plnohodnotne majú znaky pôvodného 
prírodného lesa  

- osobitnú pozornosť venovať porastu 230, ktorý v prípade rozširovania územia PR 
Ostrá môže  byť plnohodnotne pričlenený k existujúcej PR. 

4. deň 

Problematika: Monitoring lesných porastov zameraný na lokalizáciu pralesovitých 
formácií mimo 5. stupňa ochrany v JPRL 246 - 267 na LHC Zboj.  Mapovanie a základná 
charakteristika lesných a lúčnych spoločenstiev  v NPR Jarabá skala. 

Charakteristika: dĺžka trasy 11 km, prevýšenie 520 – 1167 m n. m. Rozsiahle plochy 
v NPR Jarabá skala zaberajú lesné fytocenózy jedľových bučín (Abieti-fageta). Rozšírené sú 
najmä v spodných častiach chráneného územia a na suchších vypuklých svahoch. Okolo 
Oreničovej skaly na kamenitých a sutinových pôdach je rozšírené spoločenstvo lipových 
javorín (Tilio acereta). V NPR Jarabá skala sa vyskytuje i niekoľko vzácnych druhov 
epifytických lišajníkov. Najpozoruhodnejší je výskyt pľuzgieriky (Cetraria oakesiana), ktorá 
sa na území Slovenska vyskytuje len na niektorých lokalitách v Bukovských vrchoch. Jarabá 
skala je veľmi známou botanickou lokalitou. Nevšedné floristické bohatstvo ovplyvnila najmä 
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geografická poloha územia na rozhraní Západných a Východných Karpát, ekologické 
podmienky horského hrebeňa i ojedinelého skalného ekotopu. 

   Na vybranej trase sme mali možnosť identifikovať že dotknuté územie tvoria zväčšia 
prirodzené lesné porasty pralesového vzhľadu. V okolí Jarabej skaly boli pôvodné lesy sčasti 
vyrúbané, pričom z drevín najviac utrpela jedľa. Z umelo vysadených smrekov, vysadených 
na odlesnené plochy v okolí skalných stien, sa však dodnes zachovali len neveľké skupiny. 
Obnovené porasty v spodnej časti rezervácie majú prirodzenú drevinovú skladbu a 
žrďovinovú výstavbu. Zachovali sa aj zvyšky pôvodného jedľového porastu s nádejným 
prirodzeným zmladením buka a jedle, ktoré je hojné aj v porastoch s prevahou buka.  

Účastníci TOP-u odporúčajú: 

- dôsledne vymapovať fragmenty lesov, ktoré plnohodnotne majú znaky pôvodného 
prírodného lesa  

- osobitnú pozornosť venovať porastom priaznivej štruktúry s vyhovujúcou drevinovou 
skladbou 

-  v záujme obohatenia poznania územia je vhodné pri určitých lokalitách spájanie sekcií 

5. deň    Trasa: Sedlica – Temný – NPR Stužica – Kremenec – Rawka – Čertéž – 
Kyčera - táborisko 

Problematika: Základná charakteristika lesných a lúčnych spoločenstiev  v NPR Stužica.   
Schengen – ochrana hraníc a riziká technického zabezpečenia pre prihraničné územie. 

Charakteristika: dĺžka trasy 23 km, prevýšenie 520 – 1301 m n. m.  

Na uvedenej trase bola pozornosť sústredená na poznávanie a základné charakteristiky 
pralesa.  

Osobitne v prihraničnej časti sa účastníci venovali problematike ochrany štátnych hraníc 
a s tým spojeného ohrozenia priľahlých porastov v dôsledku avizovaného výrubu do hĺbky 25 
m. 

Nakoľko po dlhotrvajúcom daždi  bolo v tento deň mimoriadne priaznivé počasie, 
rozšírili sme pôvodne plánovanú trasu. Napriek časovému sklzu väčšina účastníkov navštívila 
aj neďalekú Malú a Veľkú Rawku na poľskej strane. Odmenou nám boli neopakovateľné 
pohľady na územie Poľska a Ukrajiny s krajinársky veľmi hodnotnou štruktúrou 
prihraničného územia.  

Účastníci TOP-u odporúčajú: 

- využiť všetky dostupné prostriedky na zamedzenie výrubu v prihraničnom páse 
- v záujme obohatenia poznania územia je vhodné pri určitých lokalitách spájanie sekcií 

ZÁVER  

Pre NP Poloniny je charakteristická vysoká koncentrácia prírodných lesov (pralesov), 
ktoré sú z veľkej časti súčasťou maloplošných chránených území.  

Na XXXIV VsTOPe lesnícka sekcia prešla 5 vybraných trás,  ktoré boli situované do 
lesných komplexov NP Poloniny v snahe identifikovať prírodné lesy na tomto území. Vďaka 
aktívnemu záujmu účastníkov a ich odbornej erudovanosti zistené poznatky prispeli  
k hlbšiemu poznaniu dotknutého územia.  

Zároveň bol TOP skvelou príležitosťou predstaviť prírodné hodnoty NP Poloniny, 
hodnotné karpatské bukové lesy, ktoré sú od roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového 
prírodného dedičstva. 

Adresa autora: 
1 Ing. Milan Piroš, Správa Národného parku Poloniny, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín 



 
16 
 

Výsledky botanickej sekcie počas XXXIV. východoslovenského 
TOP-u, konaného v  dňoch 24. 7.- 31. 7. 2010 v Novej Sedlici 

 
 RNDr. Marta Nižnanská,Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves     

mniznanska@gmail.com 

Pár slov na úvod.... 

 Keď som sa dozvedela, že východoslovenský tábor ochrancov prírody v  r. 2010  bude 
v Bukovských vrchoch – v Novej Sedlici, poskočilo mi srdiečko a moja botanická duša sa 
potešila...O Bukovských vrchoch som veľa čítala v odbornej literatúre, ale aj v populárnych 
článkoch..., počúvala rôzne informácie o  nálezoch  zaujímavých druhov od kolegov 
zoológov, ktorí tam dlhšiu dobu robili výskum....a tajne som im „závidela“....Každý rok som 
si vravela, že tento rok sa do Bukovských isto vyberiem...Ale dni rýchlo bežali, podobne 
rýchlo prešlo aj vegetačné obdobie, a Bukovské vrchy sa posúvali z roka na rok...O čo 
potešujúce bolo, keď došla pozvánka na  XXXIV. východoslovenský TOP, kde bolo napísané 
Nová Sedlica, Poloniny, „na začiatku sveta“. Hneď som bola rozhodnutá, že tam 
pôjdem...Stan, spacák, karimatka,  wibramy, pršiplášť, dáždnik, veľa ponožiek...zápisník, 
kľúč na určovanie rastlín..a okuliare, tie nezabudnúť ☺, všetko dôkladne zbalené  a  v sobotu 
ráno 24. júla sme mali spolu s dcérou a zaťom vyštartovať...Keďže  celý týždeň intenzívne 
lialo, pocity sme mali všelijaké, ale túžba vydieť toto územie bola silnejšia...Celú sobotu 
naďalej  stále intenzívne pršalo, pridružil sa vietor, a skúsili sme  „priateľa na telefóne“ – 
zavolali sme do tábora „Tine“ - Krístínke Voralovej, aké je  počasie v Novej 
Sedlici...Nepotešila nás, bolo podobne... Rozhodli sme sa necestovať, počkať do druhého dňa 
... V nedeľu ráno bola situácia podobná, ale aj napriek dažďu sme sa vybrali  na zelenú lúku 
„na konci sveta“ ....Cestou sa striedal dážď so slnkom,   celou cestou sme mohli vidieť 
dôsledky povodní, ktoré boli pár dní predtým, a ktoré naďalej hrozili každým dňom...Po troch 
hodinách sme konečne dorazli na „koniec sveta“, rýchlo sme využili čas,  kým nepršalo, aby 
sme postavili stan, zoznámili sa so susedmi (kedže som nemala dostatok kolíkov na 
požičanom stane...) a pobrali sme sa zisťovať čo bude na ďalší deň, aké trasy sú vybraté...čo 
budú robiť botanici...A už začalo pršať, vyberali sa dáždniky, pršiplášte...Zisťovali sme trasy, 
„nahovorili ma“ na vedenie botanickej sekcie, a ostatné som sa mala dozvedieť ráno od 
človeka, ktorý mal byť odborným doprovodom...nevedela som, kto to bude..., začalo liať, 
obloha bola zatiahnutá, neostávalo nič iné, ako zaliezť do stanu a spať...Ráno nepršalo, ale 
bolo všade mokro, rozbahneno, šla som hľadať odborného sprievodcu, aby som zistila, kam 
botanická sekcia pôjde.....Odborným sprievodcom nebol nikto iný ako Janko Terray, znalca 
tunajšej flóry, paráda!!!No, a ten ma privítal, že ideme na Bahno – slatinu...Nuž, myslela som 
si, že aspoň jeden deň nebudem v mokrých wibramách, ale aby som už v pondelok chodila 
v mokrom – to sa mi moc nepozdávalo... A keďže Murphyho zákony fungujú, čižmy, ktoré 
som pripravila ako prvé, ostali doma...Ale ako to už na táboroch býva, aj čižmy som nakoniec 
mala (Mišo, ďakujem...) a v požičaných čižmách som bola celý týždeň, celé dni...niekedy aj 
v noci (keďže od stredy mi začalo tiecť do stanu...).. Aj napriek každodennému dažďu sme 
boli každý deň od rána do večera v teréne...Bolo mi cťou a potešením stráviť celý týždeň 
s kolegami  „ od fachu“, akými sú Janko Terray (bývalý riaditeľ CHKO Vihorlat), Honza  
Lepš (univerzitný profesor z katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty Jihočeskej univerzity 
v Českých Budějoviciach)  a riasarka  Olga Skácelová (doktorka prírodných vied 
z Moravského múzea v Brne), ale aj „skalnými botanikmi“ -  Jankom Čurlíkom a Emilom 
Fedorčákom. Každým dňom sa k nám pridávali ďalší nadšení „botanici“, až nakoniec sme 
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skončili spolu s lesníckou sekciou, kde nás svojimi vedomosťami  fascinoval  Ing. Milan 
Piroš, lesník v Národnom parku Poloniny.  Každý deň bol niečim novým nielen po odbornej 
stránke – botanickej, ale aj krajinárskej, obohatením o nových ľudí, nové kontakty....A že sme 
celý týždeň skutočne pracovali, v posledný nám bolo dopriané slniečko...Krásne počasie, 
vytipovaná trasa Nová Sedlica – Kremenec   sa zmenila na predĺženie trasy smerom na Veľkú 
Rawku. A to už bola čerešnička na torte! Tí, ktorí ste tam boli, isto budete so mnou súhlasiť!  

Výsledky našej činnosti predkladám za všetkých, ktorí pracovali v botanickej sekcii,  
postupne za každý deň: 

26. 7. 2010  Trasa:Nová Sedlica (táborisko)-PR Bahno-Nová Sedlica (táborisko) 

Cieľ: Prírodná rezervácia (PR) Bahno vyskytujúca sa  na území  NP Poloniny o výmere 
2,78 ha.  Za chránené územie bola vyhlásená v  r.1988 za účelom ochrany prirodzených 
spoločenstiev vrchovíšť a  prechodných rašelinísk s výskytom vzácnych druhov ako sú 
rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), sedmokvietok európsky (Trientalis europaea), 
smldník močiarny  (Peucedanum palustre)   a iných druhov.  

 Z táboriska sme šli lesnou asfaltovou cestou pozdĺž Zbojského potoka smerom na 
Skoňovú. Medzi lesom a  asfaltovou cestou sme zaevidovali: chlpaňu lesnú (Luzula 
sylvatica), smlz trsťovníkovitý (Calamagrostis arundinacea), metlicu trstnatú (Deschampsia 
caespitosa), kostravu horskú (Festuca drymeja), šalviu lepkavú (Salvia glutinosa), starček 
nemecký (Senecio germanicus), lýrovku obyčajnú prostrednú (Lapsana communis subsp. 
intermedia), ľubovník chlpatý (Hypericum hirsutum),   invázne druhy rastlín netýkavku 
málokvetú (Impatiens parviflora)   a žltnicu máloúborovú  (Galinsoga parviflora), ktoré sa tu 
vyskytovali veľmi hojne. Netýkavka málokvetá (Impatiens parviflora)   sa vyskytovala aj 
v brehových porastoch Zbojského potoka,  ktorý lemujú porasty jelše sivej (Alnus incana),  
v podraste ktorých  sme zaznamenali porasty podzväzu Filipendulenion s túžobníkom 
brestovým (Filipendula ulmaria) a pichliačom zelinovým (Cirsium oleraceum).  Okrem 
týchto druhov  sa tu vyskytoval  čertkáč peniažtekový (Lysimachia nummularia), záružlie 
močiarne horské (Caltha palustris ssp. laeta), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum),  
deväťsil Kablíkovej (Petasites kablikianus), samorastlík klasnatý (Actaea spicata), netýkavka 
nedotklivá (Impatiens noli-tangere), a po okraji  slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium 
alternifolium).  Od chaty Skoňová sme stúpali   lesom, Ing. Terray evidoval výskyt húb, ktoré 
boli po návrate vystavené v táborisku. A došli sme až k nášmu cieľu - PR Bahno. 

 

Floristické zloženie PR Bahno  dokumentuje nasledujúci fytocenologický zápis: 

PR Bahno, rovná plocha, n.v.- 640m n.n, plocha zápisu: 10x15m. 

E3: 65%, E2: 75%, E1: 90%, E0: 40% z toho Sphagnum  sp.10% 

E3: Alnus incana 3, Fagus sylvatica 2, Betula pendula 2 

E2: Alnus incana 2, Frangula alnus 2, Salix aurita 2,  S. silesiaca 2, Corylus avellana 1 

E1: Scirpus sylvaticus 2, Carex nigra 2, C. echinata 2,  C. brizoides 2, C. gracilis 2, 
Juncus effusus 2, Agrostis stolonifera 2,  Calamagrostis canescens 2,Thelypteris palustris 2, 
Lysimachia vulgaris 2,  Athyrium filix-femina 2, Dryopteris carthusiana 2,  Galium palustre 
2, Maianthemum bifolium 2,  Rubus caesius agg. 2, Scutellaria galericulata 2, Filipendula 
ulmaria 2, Caltha palustris ssp. laeta 2, Solanum dulcamara 2,  Lycopus europaeus 2, 
Ranunculus repens 2, Urtica dioica 2, Molinia caerulaea 2, Equisetum palustre 2, Poa 
nemoralis 2, Mentha longifolia 2,  Myosotis scorpioides agg. 2, Myosotis nemorosa 2, 
Phragmites australis 2,  Stellaria nemorum 2,  Peucedanum palustre 2, Eupatorium 
cannabinum 1, Dryopteris expansa 1, Trientalis europaea 2, Potentilla erecta, Gentiana 
asclepiadea  2,  Crepis paludosa 2, Lemna minor 2, Circaea alpina 1,  Eriophorum 
vaginatum 1, Paris quadrifolia 1, Cardamine amara 1, Ajuga reptans 1,  Impatiens noli 
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tangere 1, I. parviflora 1,  Viburnum lantana 1, Frangula alnus 1, Acer pseudoplatanus 1, 
Geum rivale 1, Populus tremula 1,  Chrysosplenium alternifolium 1  

 PR Bahno  predstavuje (predstavovala?) najvýznamnejšie rašelinisko Bukovských 
vrchov. Vyskytovala sa tu rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), ktorú sa nám aj napriek 
intenzívnemu hľadaniu nepodarilo potvrdiť. Biotop je   v súčasnosti  v pokročilom štádiu 
degradácie, zarastá drevinami a krovinami a rôznymi druhmi  bylín napríklad ostružinou 
ožinou (Rubus caesius agg. ), bezkolencom belasým (Molinia caerulaea), smlzom sivým 
(Calamgrostis canescens). Druhy rašelinníkov (Sphagnum sp.) sa vyskytujú iba na malej 
ploche a aj  napriek intenzívnym dažďom  v tomto období, lokalita bola pomerne suchá. 
Z chránených  a ohrozených druhov rastlín sme zaznamenali: valeriánu celistvolistú 
(Valeriana simplicifolia), sedmokvietok európsky (Trientalis europaea), papradník močiarny 
(Thelypteris palustris), páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum).  Pre zachovanie biotopu, 
zachovanie slatinných a vrchoviskových rastlinných spoločenstiev, je potrebný okamžitý 
menežment, ktorý by pozostával z pravidelného kosenia a  odstránenia  nežiadúcich drevín 
a krovín. 

27.7.2010  Trasa: Nová Sedlica (táborisko)–PR Stinská slatina-Nová Sedlica 
(táborisko) 

Cieľ: Prírodná rezervácia  (PR) Stinská slatina s rozlohou 2,76ha, ktorá sa  nachádza 
v najvýchodnejšej časti Bukovských vrchov. Za chránené územie bola vyhlásená v r. 1988, 
predmetom ochrany sú slatinné a rašelinné spoločenstvá s výskytom chránených 
a ohrozených druhov rastlín. 

K PR Stinská slatina sme prechádzali lesnými porastami, ktoré sa nachádzajú  v jedľovo-
bukovom a smrekovo-jedľovo-bukovom vegetačnom stupni. Zaznamenali sme nasledujúce 
druhy  rastlín  zubačku žliazkatú (Dentaria glandulosa), zubačku cibuľkonosnú (D. 
bulbifera),   chlpaňu hájnu (Luzula luzuloides),  smlz trsťovníkovitý (Calamagrostis 
arundinacea), metlušku krivolakú (Avenella flexuosa), kysličku obyčajnú (Oxalis acetosella),  
papraď samčiu  (D. filix-mas),   papraď ostnatú  (Dryopteris carthusiana),  vŕbovku horskú 
(Epilobium montanum), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum), kokorík praslenatý 
(Polygonatum verticillatum), pakost smradľavý (Geranium robertianum),  tôňovku dvojlistú 
(Maianthemum bifolium), jastrabník lesný (Hieracium murorum agg.). lipkavec marinkový 
(Galium odoratum),  vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia), srnovník purpurový (Prenanthes 
purpuraea), šalviu lepkavú (Salvia glutinosa), chvojník mandľový (Tithymalus 
amygdaloides), ľaliu zlatohlavú (Lilium martagon), fialku lesnú (Viola reichenbachiana), 
lykovec jedovatý (Daphne mezereum) prasličku lesnú (Equisetum slyvaticum), čarovník 
alpínsky (Circaea alpina), čarovník prostredný (Circaea x intermedia), bažanku trvácu 
(Mercurialis perennis), kopytník európsky (Asarum europaeum).  

Z lesných porastov sme sa dostali na horskú lúku pomenovanú ako Majková lúka, na 
ktorej sa vyskytujú zachovalé lúčne spoločentvá  so vzácnymi druhmi rastlín ako napríklad 
klinček bradatý nakopený (Dianthus barbatus subsp. compactus),  všivec Hacquetov 
(Pedicularis hacquetii), prilbica jedhojová (Aconitum anthora), hadomor ružový (Scorzonera 
rosea), silenka ovisnutá pochybná (Silene nutans subsp. dubia), päťprstnica obyčajná 
(Gymnadenia conopsea), pichliač Waldsteinov (Cirsium waldsteinii), zvonček jedľový 
(Campanula abietina),   ľalia zlatohlavá  (Lilium martagon), mliečnik  Sojákov (Tithymallus 
sojakii), vemenníček zelený (Coeloglosum viride).  Všetky tieto druhy patria medzi chránené 
a ohrozené druhy rastlín.  

Prírodná rezervácia Stinská slatina predstavuje cenný slatinno-rašelinný biotop  v terénnej 
depresii vo východnej časti Bukovských vrchov. Okrem typických vlhkomilných a slatinných 
druhov dokumentujúcich tieto rastliné spoločenstvá,  vyskytujú sa tu nasledujúce chránené 
a ohrozené druhy rastlín: vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), krúštik močiarny 
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(Pedicularis palustris), papradník močiarny (Thelypteris  palustris), všivec močiarny 
(Pedicularis palustris).  Biotop v dôsledku neobhospodarovania zarastá trsťou obyčajnou 
(Phragmites communis), potrebné je okamžité  realizovanie menežmentových opatrení – 
kosenie biotopu, prípadne výrub krovín.        

Tento deň absolvovali s nami aj 4 Francúzky-panie v dôchodkovom veku, s ktorými sa 
deň predtým stretli kolegovia z lesníckej sekcie.  Boli na dovolenke na Slovensku a aj napriek 
tomu, že boli ubytované na Zemplínskej Šírave prejavili záujem zúčastniť sa na našej exkurzii 
na nasledujúci deň. Neboli profesiou botaničky, ale sú členkami Botanickej  spoločnosti  
Périgordu, ktorá združuje amatérskych milovníkov flóry a rastlinstvo je ich koníčkom. O tom, 
že je to tak,  nás presvedčili svojimi vedomosťami pri poznávaní rastlín. Na záver neskrývali 
svoje pocity a úprimne dojatie, že s nami mohli stráviť tento ako ho nazvali „úžasný a 
zaujímavý deň“. A keď som sa na nich pozrela, ako tam stáli v pršiplášťoch, mokré od dažďa, 
wibramy premočené zo slatiny, ale na tvárach mali úsmev a žiarili spokojnosťou, tak som si 
vravela, že asi ten deň mal význam ...   

Trasa:  obec Runina (lúky a pasienky Z od obce) – Poloninský potok  

Cieľ:  Obec Runina leží v ochrannom pásme NP Poloniny, severozápadne od Novej 
Sedlice. Floristický výskum bol zameraný na lúčne spoločenstvá vyskytujúce sa západne od 
obce Runina a na mokradné a slatinné spoločenstvá  lemujúce tok Poloninského potoka. 

Západne od obce Runina sa vyskytujú zachovalé  lúky a pasienky, ktorých spoločenstvá 
patria do zväzu Arrhenatherion a Cynosurion cristati. Najčastejšie sú zastúpené asociáciou 
Anthoxantho-Agrostietum tenuis, v ktorých prevláda tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 
a psinček tenučký (Agrostis capillaris). Z tráv sa tu najčastejšie vyskytuje ovsík obyčajný  
(Arrhenatherum elatius), lipnica lúčna  (Poa pratensis), traslica prostredná (Briza media),  
psiarka lúčna  (Alopecurus  pratensis), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), kostrava 
lúčna (Festuca pratensis), kostrava červená (F. rubra), kostrava ovčia (F. ovina), hrebienka 
obyčajná (Cynosurus cristatus),  mrvica peristá (Brachypodium pinnatum), ostrica bledá 
(Carex pallescens)  Z ostatných bylín sme zaznamenali nasledujúce druhy: margarétu 
okrúhlolistú  (Leucanthemum rotundifolium), bedrovník lomikameňovitý (Pimpinella 
saxifraga), bedrovník väčší  (P. major), zvonček konáristý (Campanula patula),  ďatelinu 
lúčnu (Trifolium pratense), ďatelinu plazivú  (T. repens), ďatelinu horskú (Trifolium  
montanum), ďatelinu prostrednú (T. medium), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), 
púpavec srstnatý (Leontodon hispidus), ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus), iskerník prudký 
(Ranunculus acris), lipkavec mäkký (Galium mollugo), lipkavec syridlový (G. verum),  rascu 
lúčnu (Carum carvi), mrkvu obyčajnú (Daucus carota),  klinček  kartuziánsky (Dianthus 
carthusianorum), klinček slzičkový (slzičky) (D. deltoides), štiav lúčny (Acetosa pratensis), 
krížavku jarnú (Cruciata glabra), prvosienku vyššiu (Primula elatior), skorocel kopijovitý 
(Plantago lanceolata), skorocel prostredný (P. media),  chrastavec roľný (Knautia arvensis), 
nevädzovec frygický (Jacea phrygia), nevädzovec lúčny (J. pratensis), veroniku obyčajnú 
(Veronica chamaedrys), veroniku lekársku (V. officinalis),   alchemilku (Alchemilla sp.),  ľan 
prečisťujúci (Linum catharticum), púpavu lekársku (Taraxacum officinale), štrkáč menší 
(Rhinanthus minor, túžobník obyčajný  (Filipendula vulgaris),  ranostajovec pestrý 
(Securigera varia), krasovlas bezbyľový (Carlina acaulis), krasovlas obyčajný (C. vulgaris),  
pamajorán obyčajný  (Origanum vulgare), ihlicu roľnú  (Ononis arvensis),  horčinku 
obyčajnú  (Polygala vulgaris), mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias), fialku srstnatú 
(Viola hirta), dúšku materinu (Thymus pulegioides), kručinku farbiarsku (Genista tinctoria), 
devätorník peniažtekový (Helianthemum nummularium), nátržník vzpriamený  (Potentilla 
erecta), bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria), vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia), 
chlpánik obyčajný (Pilosella officinarum), repík lekársky  (Agrimonia eupatoria), betoniku 
lekársku (Betonica officinalis), luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), jarvu obyčajnú 
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Clinopodium vulgare), hadinec obyčajný (Echium vulgare).    Rastú tu aj druhy, ktoré patria 
medzi chránené a ohrozené – päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea),  vstavačovec 
bázový (Dactylorhiza sambucina),  mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus) a konvalinka 
voňavá (Convallaria  majalis). 

Poloninský  potok po oboch stranách lemujú mokradné spoločenstvá patriace do zväzu  
Calthion,  podzväzu  Filipendulenion a a slatinné spoločenstvá z triedy Scheuchzerio-
Caricetea fuscae. Vyskytuje sa  tu ostrica čierna  (Carex nigra), ostrica zobáčikovitá (C. 
rostrata), ostrica ježatá (C. echinata),  ostrica bledá  (C. pallescens), ostrica metlinatá (C. 
paniculata),  sitina článkovaná (Juncus articulatus),  sitina rozložitá (J. effusus), sitina sivá (J. 
inflexus),  sitina kĺbkatá (J. conglomeratus), lipkavec močiarny (Galium palustre), páperník 
úzkolistý (Eriophorum angustifolium), páperník širokolistý (E. latifolium),  škripina lesná 
(Scirpus sylvaticus), záružlie močiarne (Caltha palustris), čerkáč obyčajný (Lysimachia 
vulgaris), čerkáč peniažtekový (L. nummularia),  pichliač močiarny (Cirsium palustre), 
 pichliač potočný  (C. rivulare), mäta roľná  (M. arvensis), túžobník brestový (Filipendula 
ulmaria),  škarda močiarna (Crepis paludosa), nátržník vzpriamený (Potentilla erecta), 
angelika lesná (Angelica sylvestris), mäta dlholistá  (Mentha longifolia),  vrbica vŕbolistá 
(Lythrum salicaria), praslička močiarna (Equisetum palustre), praslička lesná (E. sylvaticum), 
praslička riečna (E. fluviatile), metlica trstnatá (Deschampsia caespitosa),  nezábudka 
močiarna (Myosotis scorpioides agg.),  kabrinec európsky (Lycopus europaeus),  iskerník 
plamenný (Ranunculus flammula), bahnička močiarna (Eleocharis palustris), šišiak 
vrúbkovaný (Scutellaria galericulata), žabník skorocelový (Alisma plantago-aquatica),  
nátržník husí ( Potentilla anserina),  pŕhľava  dvojdomá (Urtica dioca). 

Z druhov, ktoré radíme medzi chránené a ohrozené, sa  v týchto biotopoch vyskytuje  
vachta trojlistá (Menyathes trifoliata), valeriána celistvolistá (Valeriana simplicifolia), ostrica 
metlinatá (Carex paniculata),  ostrica žltá (C. flava), ostrica slatinná (C. lepidocarpa), ostrica 
Davallova (C. davalliana),  všivec močiarny (Pedicularis palustris), bielokvet močiarny 
(Parnassia palustris),  vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis),  

Lúky boli v minulosti extenzívne využívané, v súčasnosti sú nepravidelne kosené, 
niektoré nevyužívané. Pre zachovanie ich biodiverzity (druhovej rôznorodosti) je  potrebné 
kosenie a spásanie, v prípade neobhospodárovania dôjde k postupnej degradácii, 
k ochudobňovaniu druhovej pestrosti, ako aj k  postupnému zarastaniu krovinami 
a drevinami.   

29.7.2010  Trasa: Nová Sedlica (táborisko)–NPR Riaba skala-poloninské lúky 
pod Ďurkovcom- Nová Sedlica (táborisko) 

Cieľ:  Národná prírodná rezervácia  (NPR) Riaba skala (Jarabá skala, Rabia skala), ktorá 
bola  vyhlásená za chránené územie v r. 1964 za účelom  ochrany významného výskytu 
východokarpatských druhov rastlín, ktoré sa vyskytujú na skalnom brale, na  ochranu 
horských lúk-polonín a na ochranu bukových, jedľovo-bukových a javorových lesov 
s pralesovitým charakterom. Výmera NPR  je 359,94ha.  

K Národnej prírodnej rezervácii Riaba skala sme sa dostali stúpaním cez lesné porasty 
pralesovitého charakteru, pričom  „botanizovaniu“ sme sa  venovali menej, keďze pred sebou 
sme mali náročnú trasu a čas na botanizovanie sme si vyčlenili na NPR Riabu skalu a na 
horské lúky-poloniny. Druhy vyskytujúce sa v lesných porastoch boli podobné, ako sme 
zaznamenali v predchádzajúcich dňoch, pribudol mliečivec alpínsky (Cicerbita alpina), 
rozchodníkovec obyčajný (Hylotelephium argutum) a  zvonček širokolistý (Campanula 
latifolia).  Na kóte  Riaba skala nás čakalo nemilé prekvapenie, počasie sa zhoršilo a  veľká 
hmla zabránila výhľadu, ale aj možnosti botanizovania v dostupnejších miestach skalného 
brala. Iba na pár minút sa nám podarilo vidieť skalné steny,  na ktorých rástol prerastlík 
dlholistý (Bupleurum longifolium), lazerník širokolistý  (Laserpitium latifolium),   krkoškovec 
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rakúsky (Pleurospermum austriacum), iskerník platanolistý (Ranunculus platanifolius), 
papradka alpínska (Athyrium distentifolium) a východokarpatské druhy   hrachor hladký 
(Lathyrus laevigatus), fialka dácka (Viola dacica), klinček bradatý  nakopený (Dianthus 
barbatus subsp. compactus) a prilbica chlpatoplodá (Aconitum lasiocarpum).      

Pokračovali sme ďalej na horskú lúku-poloniny, kde sa  k hmle pridal studený vietor 
a dážď. Poniektorí sa kvôli nepriaznivému počasiu  vrátili späť do tábora, ale tí „zdatní“ sa 
nedali odradiť. Horské  lúky sú druhovo chudobné. Najväčšiu pokryvnosť dosahoval smlz 
trsťovníkovitý (Calamagrostis arundinacea), psica tuhá (Nardus stricta),  chlpaňa hájna 
(Luzula luzuloides) a metluška krivolaká (Avenella flexuosa). V ich spoločenstvách rastie 
chlpaňa lesná  (Luzula  sylvatica), metluška krivolaká (Avenella flexuosa),  brusnica obyčajná 
(Vaccinium vitis-idaea), brusnica čučoriedková (Vaccinium vitis-idaea), čermeľ Herbichov 
(Melampyrum herbichii),  horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea), zerva hlavičkatá 
(Phyteuma orbiculare),   zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), nátržník vzpriamený 
Potentilla erecta), podbelica alpínska (Homogyne alpina), prasatnica jednoúborová 
(Trommsdorfia uniflora), cesnak hadí (Allium victorialis), metlica trstnatá (Deschampsia 
caespitosa), vŕba sliezska (Salix silesiaca), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), tôňovka 
dvojlistá (Maianthemum bifolium), margaréta okrúhlolistá  (Leucanthemum rotundifolium), 
vres obyčajný (Calluna vulgaris), angelika lesná (Angelica sylvestris),  skorocel prostredný 
(Plantago media), papradka alpínska (Athyrium distentifolium), štiav alpský (Rumex alpinus).                     

Z druhov, ktoré patria medzi chránené a ohrozené druhy,  sme zaznamenali výskyt  fialky 
dáckej  (Viola dacica),  ľalie zlatohlavej  (Lilium martagon), klinčeka bradatého  nakopeného 
(Dianthus barbatus subsp. compactus),   mliečnika  Sojákovho (Tithymallus sojakii). 

V dôsledku neobhospodarovania sa intenzívne šíri  smlz trsťovníkovitý (Calamagrostis 
arundinacea), , ktorý  vytláča pôvodné druhy rastlín. Na zachovanie týchto horských lúk nad 
hornou hranicou lesa-polonín je potrebný tradičný spôsob obhospodarovania a to kosenie 
a spásanie.      

Cestou z Riabej skaly späť do tábora sme v lesných porastoch potvrdili výskyt lišajníka  
jamkatca pľúcneho (Lobaria pulmonaria),   ktorý patrí medzi kriticky ohrozené druhy, ktoré 
veľmi citlivo reagujú na znečistené ovzdušie. Tento náš najväčší lišajník s olivovozelenou 
jamkovito poprehýbanou stielkou sa vyskytoval iba na jednom strome. 

30. 7. 2010 Trasa: Nová Sedlica (táborisko)-Kremenec-Veľká Rawka-Nová 
Sedlica (táborisko)   

V tento deň sme sa spojili s lesníckou sekciou a odborného sprievodcu robil Ing. Milan 
Piroš, ktorý je lesníkom v NP Poloniny. Predpokladám, že tento deň bude zhodnotený tým 
najpovolanejším, ktorý nás v tento deň sprevádzal a podal fundovaný odborný výklad. 
Uvediem iba pár viet...  Z tábora sme pešo prešli  k Národnej prírodnej  rezervácii  (NPR) 
Stužica, ktorá patrí na Slovensku medzi najvýznamnejšie chránené územia. NPR Stužica 
predstavuje zachovalé pralesy  na rozlohe 760ha s výškovým rozpätím  od 650 do 1221m 
a členitým reliéfom na rozhraní Východných a Západných Karpát. V troch vegetačných 
stupňoch – bukovom, jedľovo-bukovom a smrekovo-bukovo-jedľovom sa vyskytujú 
pôvodné lesné spoločenstvá typických bučín, jedľových bučín, bukových javorín, 
jaseňových javorín, nízkych bukových javorín, ktoré tvoria hornú hranicu lesa.  V ich 
podraste sa vyskytujú nitrofilné druhy najmä bažanka trváca (Mercurialis perennis), 
kostihoj srdcovitolistý (Symphytum cordatum), mesačnica trváca  (Lunaria rediviva), ale aj 
horské druhy  podbelica alpínska (Homogyne alpina), mliečivec alpínsky (Cicerbita alpina), 
papradka alpínska /Athyrium distentifolium) a iné.  

Pôvodná trasa mala byť iba v NPR Stužica, ale tým, že po týždni sa vyčasilo a vyšlo 
slnko, rozhodli sme sa, že pôjdeme na Kremenec a Veľkú Rawku. Bola to botanicko-
lesnícko-krajinárska exkurzia, ktorá zavŕšila po všetkých stránkach naše týždenné exkurzie 
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v nádhernej, čarovnej a zaujímavej prírode NP Poloniny. Doplnila naše vedomosti 
a poznania o ďalšie botanické zaujímavosti, pohladila dušu a oči o úžasné pohľady  z 
 Rawky na slovenskú, poľskú a ukrajinskú stranu. Zrejme sme si to zaslúžili, lebo celý 
týždeň, aj napriek daždivému počasiu sme nezaháľali, a pracovali v odborných sekciách ☺).  

 

Výsledky činnosti vojensko-historickej sekcie na XXXIV. TOPe 

 Martin Drobňák1 

 

Prieskum vojnových pamiatok v oblasti Uličskej doliny (Sedlická kotlina, obec 
Ulič). 

Činnosti vojensko-historickej sekcie bola zameraná na prieskum stavu pamiatok 
v Uličskej doline viažucich sa k nasledujúcim historickým udalostiam: 

- obdobie prvej svetovej vojny (1914-1918), 
- obdobie Malej vojny a Horthyovskej okupácie Slovenska (1939-1944), 
- obdobie oslobodzovania Československa Sovietskou armádou (1944-1945), 
- obdobie pôsobenia Ukrajinskej povstaleckej armáde (1945-1946). 
 

Program vojensko-historickej sekcie bol nasledujúci: 

1. deň (pondelok): Prieskum záveru doliny Zbojského potoka, Stužice a okolia Novej 
Sedlice na trase – Táborisko TOP – Medová baba – Riaba skala – Vasiľcová lúka – 
Kremenec – Stužická rieka – Nová Sedlica. 

2. deň (utorok) : Prieskum v obci Ulič (Arpádova línia a vojenské pamiatky v Uliči).  
3. deň (streda): Prieskum v obci Zboj ( vojenské pamiatky v obci Zboj a okolie). 
4. deň (štvrtok): Praktická údržba vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci 

Zboj.  

Vedúcim vojensko-historickej sekcie bol Mgr. Martin Drobňák z Klubu vojenskej histórie 
Beskydy Humenné. 

HODNOTENIE A VÝSLEDKY  

1. deň: Dolina Zbojského potoka – Riaba skala – Vasiľcová lúka – Kremenec – 
Stužická Rieka – Nová Sedlica 

Účastníci navštívili lokalitu Medová baba, kde sa v súčasnosti nachádza drevená 
plastika venovaná Žofii Maťašovskej, ktorá ako posledná žila na tejto samote s dvomi 
dcérami. Uvedená samota zohrala postavenie predovšetkým v období pôsobenia Ukrajinskej 
povstaleckej armády (UPA) v rokoch 1945-46. Na okraji lokality sa nachádza malý 
pomníček Sovietskej armáde z roku 1950. Podľa miestnych bol postavený na mieste 
nájdených ostatkov sovietskeho vojaka. Na hlavnom karpatskom hrebení prešli úsek od 
vrcholu Riabej skaly po Kremenec, kde sa nachádza niekoľko zaujímavých miest vojnovej 
histórie. Po celom hrebení vedie sieť zákopov z druhej svetovej vojny, ktorá je najlepšie 
viditeľná v sedle pod Čolom (Vysoký vrch), sedle Borsuk a predovšetkým v sedle na 
Vasiľcovej lúke. Na kóte Borsuk bol nájdený hraničný pätník z roku 1923 v časti bývalého 
československého územia, ktoré bolo v roku 1938 odstúpené Poľsku. V sedle Borsuk bol 
prezretý horný úsek tzv. Maďarskej cesty, ktorá bola budovaná v období druhej svetovej 
vojny pre vojenské účely.  Ďalšou zastávkou bola Vasiľcová lúka so zachovalými zákopmi. 
Na tejto lúke sa pôvodne nachádzal vojnový cintorín Sovietskej armády, ktorý bol v roku 
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1946 zrušený a exhumovaní vojaci boli prenesení na vojnový cintorín do Michaloviec. Na 
lokalite Šantové polianky bol preverený stav pomníka sovietskeho vojaka Gladyševa. Jeho 
hrob ostal dlho zabudnutý a označený bol dreveným krížom s menovkou. Na začiatku 60. 
rokov náhoda pomohla tomu, že neostal zabudnutý. Študentka – turistka, pri odpočinku si 
v novinách všimla, že rodičia hľadajú miesto posledného odpočinku svojho syna, ktoré bolo 
napísané na tomto hrobe. Tak mohli rodičia v roku 1962. Jeho ostatky boli prenesené na 
cintorín v Humennom a v roku 1963 mu bol postavený tento pomník. V období socializmu sa 
k nemu vždy z obci Zboj a Nová Sedlica konali spomienkové výstupy. V súčasnosti ostal 
pomník bez údržby. V obci Nová Sedlica bol navštívený obecný cintorín, kde sa nachádzajú 
dva pomníky Šiškaninovi a Kirešovi  – údajne obetiam pôsobenia UPA. Poslednou 
zastávkou bol hrob neznámeho ruského vojaka na Geborovej, ktorý tu zahynul v období 
prvej svetovej vojny.    

 

2. deň: Obec Ulič a okolie (zvyšky Arpádovej línie) 
Hlavným cieľom účastníkov sekcie bolo zmapovanie zvyškov obranného systému 

z obdobia Horthyovského Maďarska známeho ako Arpádova línia. Obranný systém bol 
vybudovaný v rokoch 1943 až 1944 a jeho časti zasahovali aj na územie súčasnej Slovenskej 
republiky. Pred začatím samotného mapovania prijal účastníkov sekcie starosta obce Ján 
Holinka, ktorý v stručnosti prezentoval históriu obce Ulič. Účastníci si mohli pozrieť pamätné 
tabule v obci viažuce sa k vojenskej histórii regiónu. Nasledoval presun k zvyškom Arpádovej 
línie. Počas prieskumu bolo lokalizovaných niekoľko fortifikačných objektov, ktoré tvorili 
súčasť tejto línie. Celkovo bolo lokalizovaných päť jednomiestnych železobetónových 
kopúl a dva väčšie fortifika čné objekty. V jednom prípade boli nájdene len trosky 
fortifikačného objektu s minimálnou šancou na určenie presného typu objektu. V druhom 
prípade ide pravdepodobne o železobetónový kryt pre protitankovú zbraň, ktorý bol súčasťou 
väčšej delostreleckej pozície.  Identifikované bolo veľké množstvo protitankových zábran 
a dva cestne záseky. Medzi jednotlivými fortifikačnými objektmi je vybudovaný rozsiahly 
zákopový systém. Všetky lokalizované objekty boli fotograficky zdokumentované 
a pomocou GPS prístroja bola zaznamenaná ich presná poloha. Po zdokumentovaní zvyškov 
Arpádovej línie sa účastníci sekcie presunuli na cintorín z prvej svetovej vojny v obci Ulič.  

 
3. deň: Zboj – Nová Sedlica 

Účastníci  sekcie navštívili vojnový cintorín v obci Zboj, kde sa oboznámili s históriou 
jeho vzniku. Nasledoval presun do Novej Sedlice, kde v budove správy NP Poloniny členovia 
sekcie kompletizovali drevené kríže, ktoré budú osadené na spomínanom vojnovom cintoríne 
v nasledujúci deň. Na drevené kríže boli inštalované smaltované tabuľky s menami vojakov, 
ktoré boli získane z archívnych materiálov. Po skompletizovaní krížov, členovia Klubu 
vojenskej histórie Beskydy Mgr. Martin Drobňák a Ing. Miroslav Buraľ pre účastníkom 
sekcie pripravili prednášku o udalostiach prvej svetovej vojny na území Slovenska. 

 

4. deň: Vojnový cintorín Zboj 
Členovia vojensko-historickej sekcie sa zúčastnili dobrovoľníckej brigády na 

vojnovom cintoríne v obci Zboj, ktorý navštívili v predošlý deň. Odborný dohľad nad 
brigádou mali členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného. Počas brigády bol 
vojnový cintorín vykosený. Z jeho plochy bolo odstránených niekoľko nadbytočných drevín. 
Vyvrcholením brigády bolo osadenie niekoľkých krížov (pripravených deň vopred) na hroby 
vojakov. Osadzovanie bolo realizované pomocou historických náčrtov. Po ukončení brigády 
nasledovalo krátke pohostenie a diskusia so starostom obce o ďalšom osude vojnového 
cintorína v obci Zboj, ako aj o ďalších témach spojených s históriou obce Zboj. 
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Vojenské pamiatky v k.ú. Zboj 

- obdobie prvej svetovej vojny: 
1. Vojnový cintorín Zboj   z roku 1917. Vojnový cintorín v Zboji sa nachádza na 

juhozápadnom okraji obecného cintorína. Cintorín pozostáva zo 142 vojnových hrobov, 
z ktorých je 115 hrobov jednotlivých a 27 hrobov spoločných. Celkovo je na cintoríne 
pochovaných 203 vojakov. Známych podľa mien je 7 vojakov, 6 rakúsko-uhorských a jeden 
ruský vojak. Neznámych je 206 ruských vojakov. Hroby sú usporiadane pozdĺž cestičky 
vedúcej k centrálnemu krížu. Okolo centrálneho kríža je jeden rad hrobov usporiadaný 
v poloblúku. Pôvodne boli hroby označené drevenými krížmi. V strede cintorína sa nachádzal 
drevený centrálny kríž, na ktorom bola umiestnená tabuľka. Celý cintorín bol pôvodne 
oplotený dreveným plotom. Výsadbu tvorili solitéry javorov, jaseňov a smrekov. Cintorín bol 
pomerne dlho udržiavaný, ale v 80-tých rokoch začal postupne zarastať. V roku 1996 sa 
znova začalo s jeho údržbou. V súčasnosti sú hroby dobre identifikovateľné v teréne. Cintorín 
je pravidelne kosený a plánuje sa jeho komplexná rekonštrukcia. 

- obdobie oslobodzovania Sovietskou armádou: 
2. Pomník Sovietskej armáde z roku 1950 na Medovej babe.  

3. Pamätná tabuľa oslobodenia obce Zboj Sovietskou armádou z roku 1974 na 
budove starého obecného úradu. 

- iné vojnové pamiatky: 
4. Pomník Václavovi Linhovi z roku 1946 v Oblazoch. 

Vojenské pamiatky v k.ú. Nová Sedlica 

- obdobie prvej svetovej vojny: 
1. Hrob neznámeho ruského vojaka z roku 1915 na Geborovej. 

- obdobie oslobodzovania Sovietskou armádou: 
2. Pamätná tabuľa oslobodenia obce Nová Sedlica Sovietskou armádou z roku 1974 

na budove kultúrneho domu. 

- obdobie pôsobenia UPA: 
3. Hrob Šiškana z obdobia pôsobenia UPA z roku 1945 na obecnom cintoríne.  

4. Hrob Kireša z obdobia pôsobenia UPA z roku 1945 na obecnom cintoríne. 

Vojenské pamiatky v k.ú. Ulič 

- obdobie prvej svetovej vojny: 
1. Vojnový cintorín Uli č z roku 1917. Vojnový cintorín sa nachádza na západnom okraji 

obecného cintorína. Cintorín pozostáva zo 65 vojnových hrobov, z ktorých je 61 hrobov 
jednotlivých a 4 hroby spoločné. Na cintoríne je pochovaných 71 vojakov. Známych podľa 
mien je 45 vojakov, z ktorých je 39 rakúsko-uhorských vojakov a 6 ruskí vojaci. Neznámych 
je 26 vojakov. Hroby sú vo vstupnej časti usporiadané v troch radoch. V centrálnej časti okolo 
kríža sú usporiadané v kruhu. Pôvodne boli hroby označené drevenými krížmi. V strede 
cintorína sa nachádzal drevený centrálny kríž a celý bol oplotený dreveným plotom so 
vstupnou bránkou. Výsadbu tvorili solitéry smrekov vysadené po obvode cintorína. Cintorín 
bol udržiavaný ešte krátko po druhej svetovej vojne, potom začal zarastať krovinami. V roku 
2003 sa začala jeho rekonštrukcia. Celý cintorín bol oplotený, osadená bola vstupná brána 
a informačný panel. V súčasnosti je vojnový cintorín riadne udržiavaný. 

- obdobie Malej vojny a Horthyovskej okupácie: 
2. Pamätná tabuľa letcovi por. Jánovi Svetlíkovi s textom: Dňa 24. 3. 1939 bol v boji 

proti Horthyovským fašistom nad obcou Ulič zostrelený 26-ročný letec z obce Častá por. Ján 
SVETLÍK. Česť jeho pamiatke“ na budove obecného úradu. 
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3. Pamätná tabuľa Rudolfovi Winerovi z roku 1975 na budove obecného úradu. 

4. Pamätná tabuľa občanom obce Ulič, ktorí zahynuli v období 2. svetovej vojny 
s textom: „V boji proti fašizmu v 2. svetovej vojne sa zúčastnili občania obce Ulič. Domov sa 
už nevrátili: Ján VOLOCH 1922-1945, Ján HRÍB 1922 – 1944, Mikuláš KOVAĽČIK 1914 – 
1945“.  

5. Zvyšky Arpádovej línie neďaleko obce. Lokalizované objekty s GPS súradnicami: 

Objekt 1: Jednomiestna železobetónová kopula  

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 790″, E 22˚ 26′ 320″] 

Objekt 2: Jednomiestna železobetónová kopula  

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 792″, E 22˚ 26′ 269″] 

Objekt 3: Jednomiestna železobetónová kopula  

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 761″, E 22˚ 26′ 276″] 

Objekt 4: Jednomiestna železobetónová kopula  

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 693″, E 22˚ 26′ 205″] 

Objekt 5: Jednomiestna železobetónová kopula 

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 740″, E 22˚ 26′ 209″] 

Objekt 6: zvyšky neidentifikovateľného fortifikačného objektu 

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 668″, E 22˚ 26′ 358″] 

Objekt 7: železobetónový kryt pre protitankovú zbraň /pravdepodobne/ 

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 756″, E 22˚ 26′ 389″] 

Objekt 8: Cestný zásek s protitankovými prekážkami v okolí 

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 800″, E 22˚ 26′ 392″] 

Objekt 9: Cestný zásek s protitankovými prekážkami v okolí 

[GPS súradnice: N 48˚ 56′ 847″, E 22˚ 26′ 313″] 

- obdobie oslobodzovania Sovietskou armádou: 
6. Pamätná tabuľa oslobodenia obce Ulič Sovietskou armádou z roku 1974 na budove 

obecného úradu. 

 
Objekt Arpádovej línie č. 1 
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Objekt Arpádovej línie č. 2 
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STAV POZNANIA BIODIVERZITY V NÁRODNEJ 
PRÍRODNEJ REZERVÁCII STUŽICA 

 

Zuzana Bartušová, Správa NP Poloniny, Ul. Mieru č. 193, Stakčín, 067 61, 
zuzana.bartusova@sopsr.sk 

1. Predmet ochrany NPR Stužica 

NPR Stužica predstavuje chránené územie na výmere 761,49 ha, vyhlásené v roku 1965 
na ochranu ojedinelého komplexu pôvodných bukových a jedľovo-bukových ekosystémov 
i východokarpatských lúčnych spoločenstiev na flyšovom podklade Bukovských vrchov. 
Predmetom ochrany NPR je ochrana biocenóz v prechodnej hraničnej zóne Východných a 
Západných Karpát s pralesovitou štruktúrou vo všetkých fázach  vývoja. Význam NPR 
Stužica spočíva v zachovalosti pôvodných lesných porastov a prítomnosti horských lúk s 
výskytom viacerých vzácnych taxónov východokarpatskej flóry, z ktorých niektoré sa 
vyskytujú len na tejto lokalite. Rezervácia má predovšetkým  vedecko-výskumný význam pre 
štúdium východokarpatských biocenóz na území SR. 

2. Stav poznania neživej prírody v NPR Stužica 

2.1 Vymedzenie územia 

NPR Stužica sa nachádza v orografickom celku Bukovské vrchy, v okrese Snina, v 
najvýchodnejšej časti NP Poloniny. Severnú hranicu NPR tvorí štátna hranica s Poľskom, na 
východe hraničí s Ukrajinou. Najvyšším bodom je Kremenec v nadmorskej výške 1210 m n. 
m., najnižší bod predstavuje hladina Stužickej rieky v 618 m n. m. na hranici s Ukrajinou. 

2.2 Geologická stavba 

Územie duklianskej jednotky vonkajšieho flyšového pásma bolo najmenej preskúmanou 
oblasťou v rámci Československa až do obdobia druhej svetovej vojny. Intenzívny a 
systematický geologický výskum bol uskutočnený až v rokoch 1958-1960 a v r. 1968 vyústil 
do vzniku prvej geologickej mapy územia v mierke 1:200 000, ktorej autormi boli B. Leško a 
O. Samuel. Neskorší podrobnejší výskum priniesol nové poznatky, na základe ktorých bola 
vytvorená aktualizovaná geologická mapa územia v mierke 1:50 000 v r.1983, ktorej autorom 
bol T. Koráb (Grecula P. a kol., 2006). 

Územie NPR Stužica budujú flyšové horniny vrchnej kriedy a paleogénu duklianskej 
jednotky vonkajšieho flyšového pásma Karpát. Striedajúce sa vrstvy pieskovcov a ílovcov 
rôznej zrnitosti a farby tvoria komplex hrubý viac ako 5 000m. Flyšové horniny sú často 
prikryté kvartérnymi horninami. Na svahoch sú plošne najrozšírenejšie deluviálne (svahové) 
sedimenty. Majú zloženie ílovitých a ílovitopiesočnatých hlín, kamenitohlinitých až 
kamenitých sutín. Na väčšine svahov vystupuje na povrch drobnorytmický flyš, v ktorom sa 
striedajú tenké vrstvy pieskovcov s pestrými ílovcami. V južnej a západnej časti NPR Stužica 
vystupujú najstaršie vrstvy litologicko-stratigrafického profilu – lupkovské vrstvy. Tieto 
vrstvy sa usadili v cenomane – spodnom oligocéne s prevahou čiernych a sivých ílovcov, 
ktoré tvoria 60-90% súvrstvia. Ílovce sa striedajú s konvolútovo laminovanými siltovcami 
a jemnozrnnými vápenatými pieskovcami (5-60cm). Lupkovské vrstvy prechádzajú 
postupným sedimentačným prechodom do nadložných cisnianskych vrstiev (paleocén). Majú 
charakter pieskovcového flyšu, ktorý tvoria stredno- a hrubolavicovité drobové pieskovce. 
Medzi pieskovcami sú zvrstvené, resp. na báze pieskovcových lavíc sa koncentrujú vložky 
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mikrokonglomerátov. Sivé a sivo-zelené ílovce sú v cisnianskych vrstvách zastúpené len 
podradne a majú značnú piesočnatú prímes (10-80cm). Prevaha odolnejších pieskovcov v 
cisnianskych vrstvách sa prejavuje čiastočne aj v reliéfe územia, najmä v severo-východnej 
časti NPR. Vyšším členom sú pestré podmenilitové vrstvy (paleocén – stredný eocén) 
zložené prevažne z nevápenatých ílovcov zelenej a červenej farby (2-300cm), ktoré sa 
striedajú so siltovcami a jemnozrnnými pieskovcami (5-100cm). Pieskovce sú modrosivé, 
vápenaté, drobové. V stužickom synklinálnom pásme vytvárajú pestré ílovce tri až štyri 
horizonty, ktoré sa ťahajú územím NPR v SZ-JV smere v podobe pretiahnutých úzkych 
pruhov na obidvoch stranách NPR, taktiež na dne Stužickej rieky a na obidvoch stranách 
toku. V litologickom profile NPR Stužica majú plošne najväčšie zastúpenie podmenilitové 
vrstvy drobnorytmického flyša (paleocén – eocén), tvorené zelenými a sivými vápnitými 
ílovcami striedajúcimi sa s jemnozrnnými drobovými pieskovcami, ktoré sa vzájomne 
striedajú s pestrými podmenilitovými vrstvami (Koráb T., 1983). 

2.3 Geomorfologické pomery 

Základnými formami, určujúcimi charakter reliéfu NPR Stužica, sú dolina Stužickej 
rieky, chrbty prebiehajúce po obidvoch stranách doliny a priľahlé stráne. Územie je zvrásnené 
do brachysynklinálnej štruktúry. Reliéf ma charakter hornatiny s výrazne rezaným povrchom. 
Charakter doliny Stužickej rieky je výrazne erózny, s asymetrickým priečnym profilom so 
strmšími svahmi exponovanými na sever. Pod plytkými úbočiami sú vyvinuté hrubo 
úlomkovité delúvia, resp. blokové políčka a náplavové suťové kužele. Chrbty sú oblých 
tvarov, miestami skalnaté, striedajú sa so sedlami a mierne zarezanými eróznymi ryhami, 
lokálne sa vyskytujú skalné zrázy a blokové polia. Geologická stavba a súčasne typ reliéfu 
územia majú významný vplyv a vytvárajú podmienky určujúce rozšírenie a charakter 
vegetácie a podmieňujú rozdiely vyskytujúce sa na obidvoch stranách doliny Stužickej rieky 
a jej priľahlých stráňach (Harčár, J., 1989, 1995). 

2.4 Hydrologické pomery 

Slovensko-poľský hraničný hrebeň tvorí európsku rozvodnicu povodí medzi Baltickým 
a Čiernym morom. Územie NPR odvodňuje Stužická rieka prostredníctvom vejárovitej siete 
prítokov a prameňov s relatívne vyrovnaným vodným režimom v priebehu roka. Stužická 
rieka sa vlieva do rieky Uh na Ukrajine a patrí do povodia rieky Bodrog (Atlas krajiny 
Slovenskej republiky, 2002). 

2.5 Klimatické pomery 

Podľa klimaticko-geografického rozdelenia SR sú na území NPR Stužica zastúpené 
mierne teplý horský, mierne chladný horský a chladný horský typ klímy. Priemerná ročná 
teplota v NPR sa pohybuje v rozpätí 3.5–6.0 ºC, dĺžka vegetáčného obdobia trvá 90 až 140 
dní. Ročný úhrn zrážok predstavuje 900–1250 mm a snehová pokrývka sa tu vyskytuje 
145−180 dní (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002). 

2.6 Pôdne pomery 

Na geologickom podklade v NPR Stužica na prítomnej pôdotvornej hornine tvorenej zo 
sivých pieskovcov a čiernych ílovitých bridlíc, sa postupne vytvorila celá škála kambizolov 
bohatých na humus. Variabilita pôd vyplýva z rôznorodého spektra stanovíšť vyznačujúcich 
sa veľkým rozsahom nadmorskej výšky, ďalej z faktu, že sa rezervácia nachádza v troch 
vegetačných stupňoch (4. -6. vegetačný stupeň) a je v nej množstvo svahov rôznych sklonov 
a expozície. Pod 700m n. m. sú kambizoly na báze saturované, kým vo vyšších nadmorských 
výškach sú nesaturované, ílovité až hlinito-ílovité. Eutrické kambizoly, ktoré sú najbežnejšie 
lesné pôdy na Slovensku, predstavujú hlavný pôdny typ v rezervácii. Ide o veľmi dobrú lesnú 
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pôdu s dobrou zásobou živín a humifikáciou, zvyčajne s vynikajúcimi fyzikálnymi 
vlastnosťami. Priemerná hodnota pH klesá s rastúcou nadmorskou výškou: z pH 4,6 až 4,8 
medzi 500 až 900 m n. m. na pH 4,0 až 4,3 medzi 900 až 1000 m n. m. Nad 1000 m n. m. sú 
eutrické kambizoly nahradené dystrickými kambizolmi s pH okolo 4. Kambizoly predstavujú 
bázu produkčných stanovíšť prírodných jedľovo-bukových lesných spoločenstiev. Vo vyšších 
nadmorských výškach rezervácie, kde sa vyskytuje javorová bučina obmedzeného vzrastu, 
kratšie vegetačné obdobie predstavuje faktor limitujúci produkčné vlastnosti lesného 
stanovišťa. Rovnako ako flyšové horniny podliehajú rapídne zvetrávaniu, tak i pôdy sú 
náchylné na eróziu, obzvlášť sú ohrozované vodnou eróziou. Priemerný ročný potenciál 
odnosu pôdy z územia NP a BR predstavuje 32,7 m3.ha-1.yr-1. Bežné sú zosuvy pôdy, najmä 
na svahoch s ílovitým podkladom. Vyplýva to zo skutočnosti, že čiastočky vzniknuté ako 
produkty zvetrávania flyšových hornín majú za vlhkých podmienok tendenciu nasiaknúť, 
nabrať na objeme a následne sa zosunúť (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002). 

3. Stav poznania živej prírody v NPR Stužica 

3.1 Huby(Fungi), machorasty(Bryophyta) a lišajníky (Lichen) NPR Stužica 

Prvý inventarizačný mykologický prieskum NPR Stužica uskutočnil KUTHAN v roku 
1990, prvý inventarizačný bryologický prieskum SOLDÁN v roku 1989 a prvý 
inventarizačný lichenologický prieskum PIŠÚT a LACKOVIČOVÁ v roku 1989. Výsledky 
týchto prieskumov poukázali na vysoké floristické druhové bohatstvo v rezervácii, ktoré sa 
vyznačuje prítomnosťou 457 druhov vyšších húb (Ascomycetes and Basidiomycetes)  a 7 
druhov hlienok (Myxomycetes), 191 druhov machorastov (Bryophytae)  a 105 druhov 
lišajníkov (Lichen). 

Myxomycetes neboli predmetom systematického výskumu, boli zaznamenané iba 
najbežnejšie a ľahko determinovareľné druhy. Zo zriedkavých a vzácnych druhov vyšších húb 
bola zaznamenaná prítomnosť nasledovných druhov: Ascotremella faginea, Yonomidotis 
irregularis, Pseudoplectania melanea, Dacrymyces chrysospermus, Cyprella digitalis, 
Ganoderma applanatum, Hericium flagellum, Geastrum pectinatum, Lactarius salmonicolor, 
Mycena croccata a Pluteus leoninus (Kuthan, J., 1990).  

Celkovo bolo v NPR Stužica nájdených 191 druhov machorastov, z toho 41 druhov 
pečeňoviek (Hepaticophyta) a 150 druhov machov (Bryophyta). Najbohatšie a tiež 
najhodnotnejšie ekotopy celej rezervácie sú z bryologického hľadiska borky stromov (hlavne 
starých bukov) a padlé „mŕtve“ kmene. Najzaujímavejšie zistené druhy sú: Bryum flaccidum, 
dicranum tauricum, Hypnum pallescens, Neckera complanata, Neckera pennata, Medygeria 
fruticulosa, Scapania apiculata (Soldán, Z., 1989). 

Lišajníky NPR Stužica sa vyskytujú hlavne na prítomných rozšírených substrátoch, ktoré 
predstavujú borka stromov, holé drevo a odumreté pne. Pre rozvoj lišajníkov žijúcich na zemi 
a na skalách nie sú najlepšie predpoklady, pretože takéto podklady sa tu vyskytujú iba 
ojedinele. Množstvo z prítomných druhov lišajníkov sú kriticky ohrozené alebo veľmi 
zriedkavé druhy: Gyalecta flotowii, Normandina pulchella, Menegazzia terebrata, Caloplaca 
herbidella, Belonia herculana, Dimeralla diluta, Fuscidea cyathoides var. Corticola, Trapelia 
placodioides, Absconditella lignicola (Pišút, I., Lackovičová, A., 1989). 

3.2 Vyššie rastliny 

Prvý botanický prieskum vyšších rastlín NPR Stužica uskutočnili MÁJOVSKÝ v roku 
1956, SOJÁK v roku 1958 a 1959 a JASIEWICZ v roku  1965. Flóra NP Poloniny a NPR 
Stužica sa vyznačuje veľkou druhovou rozmanitosťou a biogeografickou výnimočnosťou. 
Bukovské vrchy predstavujú botanickú hranicu medzi horskými systémami Východných 
a Západných Karpát. Táto skutočnosť sa odráža najmä v prítomnosti niektorých 
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východokarpatských druhov rastlín, ktoré tu vyznievajú a niektoré práve tu dosahujú západnú 
hranicu svojho rozšírenia. V NPR Stužica je doteraz známych 354 druhov vyšších cievnatých 
rastlín, mnoho z nich je v rôznom rozsahu ohrozených, taktiež ohrozených vyhynutím, alebo 
chránených a vzácnych. Z východokarpatských endemitov sú prítomné najmä druhy: zvonček 
jedľový (Campanula abietina), pichliač Waldsteinov (Cirsium Waldsteini), klinček bradatý 
nakopený (Dianthus barbatus subsp. Compactus), kostrava skalná (Festuca saxatilis), čermeľ 
Herbichov (Melampyrum herbichii), mliečnik Sojakov (Tithymalus sojakii) a ďalšie. 
Nachádza sa tu rovnako veľké množstvo oceánických a suboceánických druhov ako razivka 
smradľavá (Aposeris foetida), veronika horská (Veronica montana) a kostrava horská 
(Festuca drymeya). Jarný aspekt  charakterizuje bežný karpatský endemický druh zubačka 
žliazkatá (Dentaria glandulosa). Mesačnica trváca (Lunaria rediviva) - nápadná a vzhľadná 
trvalka osídľuje úžiny a svahy pod horským hrebeňom. Na hlavnom horskom hrebeni 
dominujú horské druhy ako: podbelica alpínska (Homogyne alpina), mliečivec alpínsky 
(Cicerbita alpina), papradka alpínska (Athyrium distentifolium) a chlpaňa lesná (Luzula 
sylvatica). 

3.3 Nelesné spoločenstvá 

Prvá vedecká práca o nelesných spoločenstvách celých Bukovských vrchov, ktorá 
zahrňuje aj NPR Stužica, pochádza z roku 1988 a jej atormi sú HADAČ, ANDERSOVÁ 
a KLESCHT. 

Údaje aktualizoval UHRIN (2006), ktorý determinoval v NPR Stužica 5 rastlinných 
spoločenstiev. 

Z toho na „poloninských“ lúkach na hlavnom hrebeni Východných Karpát nad 1000m n. 
m. na slovensko-poľskej hranici opísal 4 rastlinné spoločenstvá: 

1. NARDETALIA Oberd. In Preising 1949 

Violion caninae Schwickerath 1944 

• Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933 
2. CALAMAGROSTIETALIA VILLOSAE Pawl., Sokol. et Wall. 1928 

• Calamagrostion arundinaceae (Luquet) Jeník 1961  

3. CALLUNO-ULICETALLIA Tx 1937 

• Vaccinion vitis-idaeae Bocher 1943 emend. Schubert 1960 
4. ARTEMISIETALIA Lohmeyer in Tx. 1947 emend. Gors 1966 

• Rumicion alpini Klika et Hadač 1944 
V doline Stužickej rieky bolo opísané 1 rastlinné spoločenstvo: 

5. Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933 

• Betonico-Agrostietum Blažková 1991 (Blažková, D., 1991). 
 

3.4 Lesné spoločenstvá 

Prvá vedecká práca o lesných rastlinných spoločenstvách celých Bukovských vrchov, 
ktorá zahrňuje aj NPR Stužica, pochádza z roku 1989 a jej autormi sú HADAČ and 
TERRAY.  

Podľa výsledkov tejto práce bolo v NPR Stužica opísaných v zmysle Curych-Montpelier 
typologickej školy nasledujúcich 5 rastlinných spoločenstiev: 

1. Fagion LUQUET 1926 

Eu-Fagenion OBERD. 1957 
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• Carici pilosae-Fagetum OBERD. 1957 

2. Dentario glandulosae-Fagetum MATUSZKIEWICZ 1964 

3. Acerenion OBERD. 1957 emend. HUSOVÁ 1982 

• Aceri-Fagetum J. et M. BARTSCH 1940 

4.  Tilio-Acerion KLIKA 1955 

• Lunario-Aceretum SCHLÜTER 1957 

5. Alnion incanae PAWLOWSKI in PAWLOWSKI et al. 1928 

• Alnetum incanae LÜDI 1921 (Hadač, E., Terray J., 1989). 

Podrobnejšia charakteristika lesných spoločenstiev Stužice je spracovaná podľa školy 
prof. Zlatníka v jednotkách, ktorými sú zmapované a charakterizované všetky lesy Slovenska. 
Tento typologický systém je adaptovaný na lokálne podmienky na Slovensku. Celoplošné 
mapovanie všetkých lesov na Slovensku podľa typologickej školy prof. Zlatníka prebehlo 
v 50-tych rokoch 20. storočia. Základnou jednotkou tejto školy je lesný typ, ďalšími 
determinačnými systematickými jednotkami sú skupiny lesných typov, ekologické rady a 
lesné vegetačné stupne (Zlatník, A., 1959). 

Podľa typologickej školy prof. Zlatníka bolo v NPR Stužica opísaných 11 skupín lesných 
typov: 

• Fagetum typicum (Ft) – typická bučina – 37 % 
• Fagetum tiliosum (Ftil) – lipová bučina – 1 % 
• Abieto-Fagetum (AF) – jedľová bučina nižšieho stupňa – 35 % 
• Fageto-Aceretum (Fac) – buková javorina – 8 % 
• Fraxineto-Aceretum (FrAc)– jaseňová javorina nižšieho stupňa – 3 % 
• Fagetum acidifilum (Facid) – kyslá bučina - 1 % 
• Fagetum humile (Fhum) –bučina obmedzeného vzrastu - 7 % 
• Abieto-Fagetum (AF)– jedľová bučina vyššieho stupňa - 5 % 
• Fageto-Aceretum humile (Fach) – buková javorina obmedzeného vzrastu - 1% 
• Fraxineto-Aceretum (FrAc) - jaseňová javorina vyššieho stupňa - 2 % 
• Alnetum incanae (Ali) – jelšina jelše sivej - 1 %. 

3.5 Bezstavovce (Invertebrata) 

Mäkkýše (Mollusca) 
Prvý malakozoologický prieskum NPR Stužica je zosumarizovaný vo vedeckej práci 

LOŽEKA a GULIČKU (1955), v ktorej determinovali 34 druhov mäkkýšov a objavili nový 
druh pre Slovensko:– Carpathica calophana West. Z nájdených druhov bolo 38% 
východokarpatských endemitov. V súčasnosti je v NPR známych 35 druhov mäkkýšov 
(Čejka, T., Dvořák, L., Horsák, M., Hrabáková, M., Juřičková, L., Vavrová, Ľ., 2005). 
Vyskytujú sa tu vzácne druhy pre Slovensko: Acicula parcelineata (Cless) a Oxychilum 
orientalis (Cless). 

Myriapoda 
Vyššie uvedená práca sa zaoberala aj výskumom Myriapoda (Ložek, V., Gulička, J., 

1955). Bolo určených 25 druhov Myriapoda, z toho bolo 60% východokarpatských 
endemitov.  

Lumbricidae 
V NPR Stužica boli determinované bežné druhy dážďoviek ako: Allolobophora 

carpatica, Allolobophora rosea, Octolasium lissaenis, Eisenia parva, Lumricus rubellus. Za 
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zmienku stojí prítomnosť fluoreskujúceho druhu: dážďovka svietivá (Eisenia lucens) (Zajonc, 
I., 1964).  

Motýle (Lepidoptera) 

V rokoch 1993 – 1995 sa uskutočnil lepidopterologický inventarizačný výskum celého 
NP Poloniny (Panigaj, Ľ., 2000). V rámci Stužice bolo zaznamenaných 19 druhov, ktorých 
vývoj je viazaný prevažne na riasy, machy a lišajníky: Mircopterix osthelderi, Scotopteryx 
chenopodiata, Aplocera praeformata a motýľe rodov Bacotia, Dahlica, Taleporia, Proutia 
and Psyche. 

Rovnokrídlovce (Orthoptera) 

V NPR Stužica bolo determinovaných 19 druhov rovnokrídlovcov  (Orthoptera) (Krištín, 
A., Mihál, I., 2000). Jedná sa o relatívne bežné druhy ako napríklad: kobylka stromová 
(Barbistes constrictus), kobylka spevavá (Tettigonia cantans)a kobylôčka krátkokrídla 
(Metrioptera brachyptera).  

Chrobáky (Coleoptera) 

V rokoch 1993 – 1998 sa uskutočnil koleopterologický inventarizačný výskum celého NP 
Poloniny (Jászay, 2001). V rámci Stužice bolo zaznamenaných 18 druhov. Dominantné druhy 
predstavujú: utekáčik zlatý (Pterostichus pilosus),utekáčik horský (Pterostichus foveolatus) 
,bystruška lesklá (Carabus obsoletus), bystruška ploská (Carabus linnei) a iné. Zistili sa 
i niektoré vzácne druhy z čeľade drobčíkovitých (Staphylinidae), ako sú drobčíky: Stenus 
ludyi, Rugilus mixtus, Leptusa koronensis a veľmi vzácne druhy Stenus maculiger 
a východokarpatský endemit Stenus obscuripes. Z koleofauny fúzačovitých (Cerambycidae) 
je to napríklad fúzač Leptura erythroptera a veľmi vzácny druh Strangelia thoracica. 

Pavúkovce (Arachnida) 

V rokoch 1998 – 2000 sa uskutočnil výskum pavúkovcov celého NP Poloniny (Mašan, P., 
Svatoň, J., 2003). V rámci Stužice bolo zaznamenaných 107 druhov. Zistila sa prítomnosť 
niekoľkých vzácnych druhov: Agroecina striata, Clubiona reclusa, Araniella incospicua, 
Bathyphantes parvulus, Cevtromereus sellarius, Ceratinella scabrosa, Dismodicus bifrons, 
Entelecara congenera a Saloca kulczynskii. 

Kosce (Opiliones)  

V rokoch 1999-2000 sa uskutočnil v NPR Stužica výskum zameraný na kosce (Opiliones) 
(Stašiov, S., 2004). Bolo zaznamenaných 13 druhov koscov, z toho dominantný druh: 
Mitopus morio, vzácne druhy: Ischyropsalis manicata a  Siro carpaticus a chránený druh: 
Gyas titanus. 

Roztoče (Acarina) 

V NPR Stužica bolo determinovaných 65 druhov Oribatida (Brazda, J., Miko, L., Kováč, 
L., Terek, J., 1990). Z nich boli pozorované zaujímavé druhy pre Slovensko: Oppiella loksai a 
Oppiella paradecipiens.  

Amphipoda 

V NPR Stužica prebiehal výskum zameraný na rozšírenie rodu Gammarus a popri tom sa 
uskutočnil zber aj ostatných druhov zoobentosu v povodí Stužickej rieky. Bolo 
determinovaných 15 taxónov, z rodu Gammarus bol zistený iba Gammarus kischineffensis 
(Obrdlík, P., 1981). 
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Vážky (Odonata) 

V NPR Stužica boli na pramenisku v lese zaznamenané druhy Cordulegaster bidentata a 
Sympetrum vulgatum (David, S., 2004). 

3.6 Stavovce (Vertebrates) 

Ryby (Pisces) 
Ichthyofauna Stužickej rieky je reprezentovaná prítomnosťou dvoch typických taxónov pre prameništné 

oblasti: pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) a hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus). Výsoká abundancia 
Cottus poecilopus je zreteľná. Populácia Salmo trutta m. fario je nezvyčajne nízka (Brazda, J., Miko, L., Kováč, 
L., Terek, J., 1990). 

Obojživelníky (Amphibia) 

V NPR Stužica boli pozorované 4 druhy obojživelníkov – salamandra škvrnitá 
(Salamandra salamandra), skokan hnedý (Rana temporaria), ropucha bradavičnatá (Bufo 
bufo) a kunka žltobruchá (Bombina variegata) (Gregor, J., Divok, F., 1994). 

Plazy (Reptilia) 

V NPR Stužica boli pozorované 3 druhy plazov – užovka obojková (Natrix natrix), 
vretenica severná (Vipera berus) a slepúch lámavý (Anguis fragilis) (Gregor, J., Divok, F., 
1994). 

Vtáky (Aves)  

V NPR Stužica bolo pozorovaných 48 druhov vtákov (Pčola, Š., 2001, 2002). Medzi 
typické hniezdne druhy patria: sova dlhochvostá (Strix uralensis), jariabok hôrny (Bonasa 
bonasia), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), 
kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum) a ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos). Podľa 
kvantitatívneho výskumu medzi najfrekventovanejšie druhy patria: pinka lesná (Fringilla  
coelebs),slávik červienka (Erithacus rubecula), kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)a 
muchárik bielokrký (Ficedulla albicolis). 

Cicavce (Mammalia) 

Na území  NPR Stužica sa vyskytujú hlodavce hlavne na horských lúkach nad hornou 
hranicou lesa. Možno tu pozorovať krta oyčajného (Talpa europaea) i vzácnu myšovku 
vrchovskú (Sicista betulina) (Danko, Š., 1995). V minulosti bol zaznamenaný sporadický 
výskyt druhov zubor hrivnatý (Bison bonasus) a los mokraďový (Alces alces), ktoré tu 
prechádzajú z poľskej strany. Celoročne sa tu vyskytujú šelmy: vlk dravý (Canis lupus), 
medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), mačka divá (Felis sylvestris) a vydra 
riečna (Lutra lutra) (Pčola, Š., 1999, 2000). 

4. Monitoring v NPR Stužica 

4.1 Monitoring lúčnych spoločenstiev 

V rokoch 1969 - 1988 uskutočnila BLAŽKOVÁ (1991) monitoring lúčnych 
spoločenstiev na 13 trvalých monitorovacích plochách lokalizovaných v NPR Stužica. 
Hlavným objektom výskumu bolo sledovanie sukcesie na poloninských lúkach, pričom boli 
určené 3 sukcesné stupne. 

V súčasnosti prebieha monitoring lúčnych spoločenstiev pod vedením kolektívu 
RUŽIČKOVÁ (1995) v rámci projektu GEF Biodiversity Protection Project v oblasti celej 
slovenskej časti BR Východné Karpaty na 14 monitorovacích plochách založených v rokoch 
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1994-1995, z ktorých sa jedna s názvom Rovná lúka vyskytuje v NPR Stužica. Cieľom 
projektu je nájsť spôsob ochrany a zachovania druhového zloženia lúčnych spoločenstiev a 
vytvorenie a navrhnutie manažmentového plánu pre lúčne spoločenstvá a ohrozené populácie 
rastlinných druhov.  

4.2 Monitoring lesných spoločenstiev 

V r. 1971 bolo v NPR Stužica založených 6 trvalých monitorovacích plôch (3 vo štvrtom 
bukovom vegetačnom stupni a 3 v piatom jedľovo-bukovom) za účelom monitoringu lesných 
spoločenstiev. Predmetom štúdia sú štruktúra, vývojové štádia, produkčné schopnosti a 
obnovné procesy v pralesovitých lesných spoločenstvách.  Čiastkové výsledky tohto 
dlhodobého monitoringu sú publikované v práci Korpeľa (1989). 

4.3 Monitoring fauny 

Monitorig fauny v NPR v minulosti i súčasnosti vykonávajú štátna ochrana prírody SR, 
univerzity a vedecké pracoviská a je finančne zabezpečovaný zo zdrojov ministerstva 
životného prostredia, rôznych grantových schém a zdrojov neziskových organizácií.  

Správa NP Poloniny uskutočnila nasledujúci monitoring celého územia NP Poloniny, 
ktorý zahŕňal aj územie NPR Stužica : 

• r. 2001 – 2005 – monitoring populácie vydry; 

• r. 2001 – monitoring vtáčich populácií druhov jariabok hôrny (Bonasa bonasia) a 
bocian čierny (Ciconia nigra);čeľadí: Picidae, Muscicapidae, Laniidae, Coraciidae; 

• r. 2002 – monitoring dravých vtákov; 

• r. 2008 – súčasnosť – monitoring ekológie a etológie populácie medveďa hnedého 
(Ursus arctos).  
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Činnosť detskej sekcie XXXIV. TOPu 

Iveta Buraľová1 

 

Tohtoročné „TOPárske“ počasie bolo skúpe na slnko, daždivé dni obmedzili naše 
možnosti prežiť čas v prírode. Napriek tomu naše spoločné chvíle boli príjemné, veselé 
a určite i plné zaujímavostí a nových informácií. Zvyčajne sme ich trávili v priestoroch 
neďalekého Informačného strediska Správy NP Poloniny. Naše „presúvanie sa“ na korbe 
terénneho auta malo veľký ohlas. Detskú sekciu priemerne tvorilo asi 10 mladých ľudí, tešili 
sme sa mamičkám a oteckom v spoločnosti tých najmenších a našu prácu oživili i odborníci 
svojim profesionálnym výkladom. Čo všetko sme zažili?  

Po úvodných aktivitách sprevádzaných smiechom a detskou bezprostrednosťou sme sa 
zoznámili aj s prostredím – nenáročná cesta nás previedla do nášho „pôsobiska“ – 
informačného strediska. Hneď v prvý deň sme mali šťastie  – Ferko Divok nás už zdiaľky 
vítal užovkou hladkou. Deti prekvapili svojou smelosťou, spontánnosťou, bez obáv sa s ňou 
„spriatelili“ a tešili sa, že si ju môžu na chvíľu podržať v rukách. V objavovaní sveta zvierat 
sme pokračovali – zaujali ich preparáty živočíchov, informácie o nich. Hrou na zvieratá, 
ktorých názvy mali zisťovať len na základe otázok a odpovedí „áno – nie“, sme si vedomosti 
spoločne upevnili. Len čo vykuklo slnko, vybehli sme na dvor. Postavili sme si vlastné 
prístrešky „na prežitie v divočine“, len z prírodných materiálov.  

Ďalší deň sme venovali rastlinám. Spoznávali sme ich cestou k informačnému stredisku. 
Z liečivých bylín sme si urobili ochutnávku čaju – najväčší úspech mala materina dúška 
a pamajorán, prekvapila ich horkastá chuť zemežlča. Za asistencie Anky Mackovej sme sa so 
sieťkami rozbehli za motýľmi a učili sa ich rozoznávať. V hre sme pokračovali: podľa farieb 
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sme ich sčítavali na neďalekej lúke. Tie najkrajšie motýle sme si nakreslili. Svoju fantáziu 
decká prejavili aj pri výrobe plagátov, ktorými sme upozornili dospelých ľudí na triedenie 
odpadov, ich dôležitosť a potrebu hádzať nepotrebné veci tam, kam patria. Tie sme umiestnili 
v našom tábore.  

V ďalší deň sme sa vybrali „na lov“ obojživelníkov. Najprv sme sa však informačne 
„vyzbrojili“. Až keď sme zvládli pripravené hry o žabách a mlokoch, ich vývoji, vajíčkach, 
vyskúšali sme sa v testoch, až potom sme vykročili k blízkemu potoku. Sprevádzal nás Martin 
Šepeľa, ktorý decká svojim výkladom zaujal a vtipnými poznámkami aj dobre pobavil. 
Pozorovanie užovky hladkej nám vyplnilo čas aj v tento deň. 

Plný hier a dobrodružstiev bol aj posledný deň, kedy sa na nás konečne usmievalo slnko. 
Bosí sme pobehovali po tráve pri hre „nájdi si svoju topánku“, so šatkami na očiach sme 
hľadali „poklady“ v lese, terénom s prekážkami sme so šatkami na očiach prevádzali svojich 
kamarátov. Na pamiatku sme si spoločnými silami vyrobili svoj stanový tábor, využili sme 
kartóny, prírodniny, farby. Každý z nás si vyrobil servítkovou technikou niekoľko vlastných 
darčekových kameňov. Aj v tento deň, tak ako vo všetky predchádzajúce, deti odchádzali so 
sladkosťami a drobnými darčekmi, za ktoré sme povďační tohtoročným sponzorom. Denne 
ich získavali počas rôznych súťaží individuálnych, či skupinových. Svoju prácu sme zakončili 
„hrou na reportérov“, kedy sa deti rozbehli po stanovom tábore a redaktorskými otázkami 
zisťovali, či sa im tento ročník páčil, čo zažili, na čo sa tešia v ďalšom roku.  

My už vieme, na čo sa tešíme – na ďalšie spoločne strávené chvíle v prírode! 

Detská sekcia: 26.júl - IS – 6 ľudí, 27.júl - IS – 9 ľudí, 28. júl - IS – 12 ľudí, 29. júl - IS – 
9 ľudí. 

 

Adresa autora: 
1 Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného parku Poloniny, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín 
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...a na rozlúčku poviem len... 

 

 

Milí priatelia, naše „táborenie“ v 
kraji pod poloninami skončilo. 

Spolu sme nazreli do niektorých 
jeho zákutí, spoznali aspoň kúsok 
jeho osobitej prírody, histórie i 
kultúry. Ďakujeme, že ste prišli, že 
ste boli zasa úžasní, nadšení, 
pracovití,  trpezliví... Každá rozlúčka 
je tak trocha nostalgická, smutná. 
Nás však hreje presvedčenie, že 
o rok sa zídeme opäť, aby sme 
spoznávali iné miesta nášho 
malebného Slovenska, aby sme 
pomohli prírode i ľuďom v jej 
blízkosti žijúcim. 

Už teraz sa na spoločné chvíle 
tešíme!  

 

 

Možno raz budete kráčať 
strapatými poloninskými lúkami 
s vetrom vo vlasoch,  

možno vaše srdce radostne 
zaspieva v korunách storočných 
bukov a jedlí, 

možno sa vám podarí pozbierať 
slnečné lúče rozhádzané v zurčiacich 
potokoch, 

možno vstúpite do chrámu 
a pohladia vás zručné ruky našich 
predkov,  

...možno práve vtedy skloníte 
hlavu nad dokonalosťou prírody a 
darmi, ktoré nám tu zanechali 
pokolenia pred nami.  



 
 

SPONZORI XXXIV. VÝCHODOSLOVENSKÉHO TÁBORA 
OCHRANCOV PRÍRODY 

 

AQUING s.r.o. Košice 

projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce a vykonávanie 
inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia 

ABCOM  s.r.o  Košice 

Predaj, servis výpočtovej a kancelárskej techniky. Predaj, servis a prenájom zaridení pre 
veľkoplošnú projekciu obrazu 

Obec Stakčín 

Mesto Snina 

Obec Čierna Lehota 

Penzión Kremenec Nová Sedlica 

p. Micenko 

Slov.klub sokoliarov, Snina 

Ján Slabý  

štátny tajomník pôdohospodárstva 

NP Poloniny 

DEVA Trebišov 

Čokoládové výrobky, máčané želé, tyčinky, dezerty 

AISA ELEKTRIC 

Ing.Jozef Blaško 

p.Čurhová 

Drevovýroba Uličské Krivé 

p.Rakušinec Tomáš 

UNIX services 

SHP  Papierne Slavošovce, a.s. 

Výroba hygienických výrobkov pre potreby osobnej hygieny ako aj hygieny v domácnostiach a 
inštitúciách 

Eva Andrejová Pizzeria AVE 

reštaurácia - privátny klub 

OMNI  MARKET Zlatá Idka 

výroba pečiva a pekárenských výrobkov 

 
Ďakujeme. 
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