
1

XXXX.  VÝCHODOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY

XXXX.
VÝCHODOSLOVENSKÝ TÁBOR

OCHRANCOV PRÍRODY

USPORIADATELIA:

 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny,
 Ústredný výbor
 a ZO Poniklec

SPOLUORGANIZÁTORI:
 
 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
 Správa Národného parku Slovenský raj
 a  
 Obecný úrad Vernár

  
SLOVENSKÝ RAJ - VERNÁR

23. - 30. 7. 2016



2

XXXX.  VÝCHODOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY

Obsah
Krátke ohliadnutie sa za jubilejným XXXX. východoslovenským TOPom .............

Výsledky práce botanickej sekcie .............................................................................................

Užitá botanika a hydrobiologie, zejména řasozpytné bádání na 40. TOP ................

Lišajníky zaznamenané na exkurziách XXXX. VSL. TOPu vo Vernári ......................

Mapovanie motýľov (Lepidoptera) počas 40. VSL TOPu ...............................................

Inventarizačný výskum vybraných skupín  
chrobákov (Coleoptera) na území Národného parku Slovenský raj ..........................

Správa z činnosti ornitologickej sekcie ...................................................................................

Správa o činnosti chiropterologickej sekcie ..........................................................................

Výsledky výskumu čmeľov (Hymenoptera: Bombini) 
na vybraných lokalitách v Národnom parku Slovenský raj ............................................

Rovnokrídlovce (Orthoptera) oblasti Slovenského raja: 
poznámky k výskytu a ochrane druhov a biotopov .........................................................

3

7

18

27

35

 
40

56

65

71

87



3

XXXX.  VÝCHODOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY

KRÁTKE OHLIADNUTIE 
SA ZA JUBILEJNÝM XXXX. 

VÝCHODOSLOVENSKÝM TOPOM
 Isto nám dáte za pravdu, že každý Východoslovenský TOP je jedinečný a 
užitočný. Nejde o to vybrať ten najlepší, lebo vždy ide o stretnutie odborníkov zo 
štátneho sektora, mimovládnych organizácií alebo iných subjektov, ale najmä o 
stretnutie priateľov, či jednoducho ľudí, ktorí majú radi prírodu a chcú jej pomôcť. 
TOP organizujú ľudia s láskou a nezištne. Napriek tomu sa vždy pri jubileách oča-
káva čosi viac – o čosi atraktívnejšie prírodné prostredie a krajina, o čosi atraktív-
nejší odborný program a sprievodné podujatia. Z pozície organizátorov jubilejného 
XXXX. ročníka Vsl. TOPu sme sa snažili túto ambíciu – byť „jedným z najlepších“ 
TOPov – naplniť mierou vrchovatou.

 Tábor sa uskutočnil v obci Vernár v Národnom parku Slovenský raj v dňoch 
23. – 30. júla 2016. Ukázalo sa správnou voľbou organizovať podujatie priamo v 
intraviláne obce. Dnes už nie je jednoduché zabezpečiť týždenný tábor pre dve 
stovky ľudí s patričným hygienickým zázemím priamo v území národného parku 
tak, aby nedošlo k poškodeniu prírody. Na druhej strane poloha tábora zabezpečila 
netradičný komfort – vynikajúci amfiteáter pre táborové zhromaždenia či 
večerný program, zázemie kultúrneho domu s kinosálou pre program v prípade 
nepriaznivého počasia, možnosť ubytovania v škole, či v blízkych penziónoch, čo 
využili najmä starší účastníci tábora, do neskorých večerných hodín bol využitý 
nový altánok priamo pri bufete...

 Tábor organizoval Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v spolupráci 
so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky – Správou Národného parku 
Slovenský raj a Obecným úradom vo Vernári. Z pohľadu organizátorov sme 
maximálne spokojní s celým priebehom tábora. Spolu sa tábora zúčastnilo 217 osôb 
zo 4 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Anglicko), z toho 38 detí do 15 rokov. 
 
 Domácku atmosféru Vernárskeho TOPu navodilo vystúpenie miestnej 
folklórnej skupiny Vernár na slávnostnom otvorení. Pre všetkých účastníkov 
tábora bolo zážitkom vypočuť si autentický tzv. horehronský viachlas, zapísaný 
do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Viacerým stálym účastníkom Vsl. 
TOPov odovzdala RNDr. Oľga Removčíková, predsedníčka ÚV SZOPK, pamätné listy 
k 40. jubileu. Tradičný nedeľný výlet sa konal na nálezisko neandertálskeho človeka 
v Gánovciach a pokračoval prehliadkou námestia a kostola v Spišskej Sobote.

 Od pondelka každý deň pracovalo v teréne minimálne 10 odborných sekcií. 
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Tradične najpočetnejšou bola krajinárska sekcia. Jej vedenia sa ujal Ing. Tomáš 
Dražil, PhD., riaditeľ Správy NP Slovenský raj. Účastníkov čakali dlhšie či kratšie 
exkurzie zamerané na krajinu a všeobecne na problematiku ochrany prírody v 
okolí obce, ktorá sa pýši tým, že celý jej kataster leží na území dvoch národných 
parkov – Slovenského raja a NAPANTu. Využili sme aj možnosť sponzorskej 
dopravy Aviami na vzdialenejšie miesta nástupov. Prvý deň účastníkov čakala 
„kráľovská“ exkurzia – z Kráľovej hole cez Martalúzku a Prednú hoľu až do Vernára. 
Na vrchole Kráľovej hole sme si zaspievali a potom obdivovali hôľny reliéf a malebnú 
krajinu striedajúcich sa primárnych smrečín miestami pralesovitého charakteru a 
pasienkov, ktoré podliehajú sukcesii. Druhý deň sme venovali exkurzii na Barbolicu, 
ktorej vápencovo-dolomitický výrazný masív dotvára neodmysliteľnú kulisu 
obce Vernár a zaujímavú krasovú vyvieračku Kešeľovu dieru. Aký by to bol TOP 
v Národnom parku Slovenský raj, keby sme nenavštívili roklinu – najtypickejší 
fenomén Slovenského raja. Verní zásade, že pracujeme najmä v katastri obce 
Vernár, sme sa rozhodli pre náročnú a dlhú exkurziu Veľkým Sokolom cez Malé 
Zajfy až do Stratenej. Veľmi peknou bola ďalšia trasa, vedúca do starých bukových 
a jedľovo-bukových lesov v závere dolín Mokrá a Suchá. Obdivovali sme výrazný 
reliéf dolomitov s početnými dolinkami, hrebienkami a vystupujúcimi bralami a 
vežičkami. Oddychovou bola záverečná exkurzia na lúky Poľany pri obci s krátkou 
malebnou roklinkou.

 Lesnícku sekciu viedli lesníci zo Správy NP Slovenský raj, Ing. Marek Leskov-
janský a Ing. Vladimír Krak. Pre menší záujem pracovala len dva dni a neskôr sply-
nula s krajinárskou sekciou. V pondelok stihli lesníci preskúmať stav pôvodných 
smrečín v skupine Prednej hole, najmä z pohľadu aktuálneho výskytu kalamity, a na 
druhý deň lokalitu Hranovnické pleso, ktorú postihla pre niekoľkými rokmi vetrová a 
v posledných rokoch výrazná hmyzová kalamita.

 Tradične silnou bola botanická sekcia. Pod vedením RNDr. Hanky Leskovjan-
skej, erudovanej bývalej botaničky Správy NP Slovenský raj, a botanickej omladiny, 
súčasnej botaničky správy NP Mgr. Števky Bryndzovej, za účasti prof. Lepša (Šus-
pu) účastníci spoznali to najlepšie z okolia Vernára. Neskôr tábor navštívila riaditeľ-
ka Botanického ústavu SAV v Bratislave, Mgr. Anka Guttová, PhD., ktorá sa zame-
rala na štúdium lišajníkov. Olinka Lepšová Skácelová rozšírila naše poznanie o nižšie 
rastliny – sinice a riasy a taktiež prezentovala využitie liečivých rastlín. Výsledky 
botanickej sekcie sú prezentované v troch samostatných príspevkoch o vyšších 
rastlinách, lišajníkoch a riasach a siniciach.

 Početnou z hľadiska rôznorodosti odborov, ale už menej z hľadiska záujmu 
účastníkov tábora bola entomologická sekcia. Od jej odborných výsledkov sme 
si veľa sľubovali, pretože údajov o výskyte hmyzu z okolia Vernáru dosiaľ mnoho 
nebolo. Výsledky práce viacerých odborníkov nás potešili, mnoho zaujímavých vý-
skytových dát nájde využitie v ochranárskej praxi. Motýle študoval Ignác Richter, 
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chrobáky Mgr. Roman Cséfalvay, PhD. s Tomášom Olšovským a Petrom Potockým, 
rovnokrídlovce RNDr. Tóno Krištín, DrSc. z Ústavu ekológie lesa SAV zo svojim ko-
lektívom a blanokrídlovce RNDr. Vladko Smetana. Entomológovia pracovali zväčša 
v okolí tábora a ich výsledky sú v štyroch samostatných príspevkoch.

 Ornitologická sekcia nemôže chýbať na žiadnom TOPe, aj so svojim vedúcim 
RNDr. Mirom Fulínom, CSc.. Pri svojej práci sa s kolegami sústredili na inventarizáciu 
vtákov v samotnej obci a jej bezprostrednom okolí. Výsledky práce ornitológov sú 
uvedené v samostatnom príspevku. Silnou stránkou tejto sekcie je práca s mláde-
žou. Aj tentokrát deti priamo v tábore mohli vypustiť vtáky chytené do sietí.

 Herpetologická sekcia pracovala pod vedením nestora Vsl. TOPov Jirku Haleša 
a pracovníka Správy NP Slovenský raj Ferka Divoka. So svojimi skalnými preskúmali 
najmä blízke okolie obce.
 
 Sme radi, že niekoľko dní v tábore fungovala aj chiropterologická sekcia, ktorú 
viedli Mgr. Deniska Lobbová, Ing. Ervín Hapl, ako aj Mgr. Andrea Hájková zo Správy 
NP Slovenský raj. Práca v tejto sekcii sa tešila pomerne vysokému záujmu laikov. 
Okrem inventarizácie netopierov v obci sa venovali aj zisťovaniu týchto zaujíma-
vých živočíchov v dutinách starých stromov a pri vodných tokoch. Výsledky sú 
uvedené v samostatnom príspevku.

 Okolie Vernára, rovnako ako celý Slovenský raj je mimoriadne bohaté na kraso-
vé javy. Sú pomerne známe a bohato dokumentované, preto speleologická sekcia 
pod vedením Františka Miháľa sa nezamerala na nové mapovanie, skôr na prezen-
táciu tých najzaujímavejších ako Kešeľova diera či Hranovnické pleso pre účastníkov 
tábora.

 Bohatý program mala detská sekcia. Deti mala na starosti Marienka Tripšan-
ská. Zo začiatku pracovali spolu so sekciou rezbárskou, kde akad. sochár Otto Kor-
koš učil deti vyrezávať z dreva a modelovať figúrky zvierat z plastelíny a hliny. Dva 
dni sa deťom venovali lesní pedagógovia z Lesov Slovenskej republiky. HZS Sloven-
ský raj pre deti pripravila ukážku záchranných prác.

 Praktická sekcia ochrany prírody pracovala pod vedením Ing. Mariána Vaľa 
zo Správy NP Slovenský raj. Venovala sa čisteniu miestneho Vernárskeho potoka, 
dočisteniu priestorov po bývalej skládke odpadov v kameňolome pod Barbolicou, 
čisteniu okolia odpočívadla pri ceste na Popovej a odstraňovaniu náletových drevín 
na Barbolici.

 Pomyselnou čerešničkou na torte TOPu bola ukážka bojov Klubu vojenskej his-
tórie Tatry zo Spišského Bystrého pod vedením pána Jurčíka pri obnovenom parti-
zánskom bunkri, ktorý sa nachádza neďaleko táboriska.
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 Dovoľte nám v mene organizátorov XXXX. Východoslovenského Top-u poďa-
kovať sa všetkým účastníkom za aktívny prístup, vedeniu obce Vernár a osobitne 
pánu starostovi Ing. Vladovi Ondrušovi za mimoriadne starostlivý prístup a všet-
kým sponzorom za podporu.

 Tešíme sa na ďalšie stretnutia v Slovenskom raji.

      Tomáš Dražil a Marián Vaľo
         za organizátorov TOP-u

Obr. 1. Slávnostné otvorenie tábora v amfiteátri, vystúpenie FS Vernár
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VÝSLEDKY PRÁCE BOTANICKEJ 
SEKCIE 

 RNDr. Anna Leskovjanská, Mgr. Štefánia Bryndzová, Ing. Tomáš Dražil PhD.

 Počas priebehu XXXX. Východoslovenského tábora ochrancov prírody v dňoch 
23. – 30. 7. 2016 zrealizovala botanická sekcia 5 celodenných exkurzií, pričom 
navštívila 22 lokalít. V príspevku prinášame prehľad zaznamenaných rastlinných 
druhov a krátke poznámky k stavu biotopov a odporúčanému manažmentu lokalít. 
Okrem autorov tohto príspevku sa na práci botanickej sekcie zúčastnilo každý 
deň 5 až 10 osôb, obohatením bola najmä aktívna účasť prof. Lepša (Šuspu) a jeho 
manželky Olinky Skácelovej Lepšovej (v zborníku je jej samostatný príspevok k 
nižším rastlinám).

 Súpis lokalít a ich vyhodnotenie:
1. Floristický prieskum Ľadová, NCH Mokrade v údolí Hnilca, Dolka – Doštianky
2. Floristický prieskum lokality Barbolica a okolie
3. Floristický prieskum lokality Hranovnické pleso
4. Floristický prieskum a zhodnotenie stavu starých lesov v záveroch dolín  
  Mokrá a Suchá
5. Floristický prieskum opusteného kameňolomu a lúčnych porastov na úpätí  
 Holého vŕšku

 Charakteristika lokalít, v ktorom sa konal XXXX. Tábor ochrancov prírody, bola 
zmienená v bulletine, vydanom Správou NP Slovenský raj a obcou Vernár.

1. Floristický prieskum - exkurzná trasa: NCH Ľadová – Dolka – lesná cesta v 
masíve Doštianok
Slatiny a podmáčané lúky v okolí NCH Mokrade v údolí Hnilca
 Trasa náučného chodníka prechádza zachovalou nivou Hnilca s lúkami a 
horským jelšovým lesom (Alnetum incanae) so vzácnymi chránenými a ohrozenými 
slatinnými a mokraďnými spoločenstvami. 
Ide o najväčšiu lokalitu na Slovensku s 
výskytom ohrozeného a vzácneho taxónu 
jazyčníka sibírskeho (Ligularia sibirica). 
V krovinovom spoločenstve jelše sivej 
(Alnus incana), vŕby päťtyčinkovej (Salix 
pentandra), vŕby trojtyčinkovej (Salix 
triandra) sa vyskytujú mnohéslatinné a 
mokraďné druhy.

Obr. 1.  Náučný chodník Mokrade v údolí 
Hnilca
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 Zo slatinných druhov sa tu okrem dominujúceho jazyčníka sibírskeho 
vyskytujú najmä Angelica sylvestris, Gladiolus imbricatus, Knautia drymeia, 
Cirsium rivulare, Swertia perennis, Gymnadenia conopsea Trollius altissimus,  
Bistorta minor, Potentilla erecta, Crepis paludosa, Orthilia secunda, Filipendula 
ulmaria, Geum rivale, Caltha palustris, Dactylis glomerata, Cirsium oleraceum, 
Myosotis scorpioides, Dactylorhiza majalis, Eriophorum angustifolium, Pedicularis 
palustris, Valeriana simplicifolia, Salix rozmarinifolia,, Primula farinosa a ďalšie 
druhy.

 Lúka v úvodnej časti chodníka patrí k biotopu Lk6 Podmáčané lúky horských 
a podhorských oblastí, na suchších miestach s prechodom k biotopu Lk1 Nížinné 
a podhorské kosné lúky. Tieto lúčne porasty sa pravidelne kosia. Na trvalo 
podmáčaných častiach lúky a najmä na plochách za mostíkom cez Hnilec a pod 
železničnou stanicou sa vyskytujú biotopy slatín Ra6 Slatiny s vysokým obsahom 
báz, ktoré sa neobhospodarujú, občas sa vykonáva výrub drevín. Je potrebné 
sledovať stav zarastania týchto cenných slatinných porastov drevinami a raz za 
niekoľko rokov porasty uvoľniť.

Lúky severne od železničnej trate – časť Dolka
 Svahovité lúky nad železničnou stanicou v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni boli v 
minulosti pravidelne kosené a následne spásané hovädzím dobytkom. V súčasnosti 
sú už iba sporadicky kosené, ale typické druhy biotopu sa tu ešte pomerne dobre 
zastúpené. Lúčne porasty stoja na rozhraní biotopu Lk1 Nížinné a podhorské 
kosné lúky a Lk2 Horské kosné lúky. Zaznamenali sme: Medicago falcata, Lotus 
corniculatus, Jacea phrygia, Euphrasia rostkoviana, Galium verum, Gentianella 
lutescens subsp. carpatica, Succisa pratensis, Clinopodium vulgare, Solidago 
virgaurea, Cirsium erisithales, Cirsium eriophorum, Alchemilla vulgaris, Achillea 
millefolium, Helianthemum nummularium, Hypericum maculatum, Leucanthemum 
vulgare, Trifolium montanum, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Carex 
pallescens, Carex caryophyllea, Carlina acaulis, Briza media, Ranunculus 
polyanthemos, Cruciata glabra, Tragopogon orientalis, Prunella vulgaris, Thymus 
pulegioides.

 

Obr. 2. Determinácia druhov horských 
kosných lúk v časti Dolka
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Lesná cesta od lokality Dolka po Doštianky
 Lesná monokultúra smreka s prechodom do vápencových bučín, s prímesou 
jedle, smreka, javora horského a jarabiny vtáčej. Súpis druhov je zaznamenávaný 
pozdĺž lesnej cesty, kde dominuje Calamagrostis varia, Senecio ovatus, Monotropa 
hypopitys, Campanula persicifolia, Brachypodium pinnatum, Origanum vulgare, 
Digitalis grandiflora, Hieracium murorum, Cirsium erisithales, Bupleurum falcatum, 
Asarum europaeum, Chrysanthemum corymbosum, Carex alba.

 Vystupujúce skalnaté hrebienky, ktoré miestami lemujú okraj lesnej cesty, 
pokrývajú fragmenty spoločenstva reliktných smrekovcových borín (Pineto-
Laricetum), pričom hlavnou drevinou je smrekovec opadavý s prímesou borovice 
lesnej. Listnáče vystupujú iba v zakrpatenej forme. Nesúvislú, avšak na vápencoch 
pestrú, krovitú etáž tvorili porasty skalníkov (Cotoneaster integerrimus) s 
výskytom viacerých dealpínskych druhov Sesleria albicans, Hieracium bupleroides, 
Carduus collinus, Erysimum wittmannii, Bupleurum falcatum, Laserpitium latifolium, 
Campanula carpatica, Dianthus cartusianorum, Achillea distans, Carduus glaucinus, 
Gymnocarpium robertianum.

2. Floristický prieskum Barbolice
 Ide o zaujímavý výrazný skalný dolomitový a vápencový masív (1 013 m n. m.) 
nachádzajúci sa západne od obce Vernár. Orientácia masívu s južnou aj  severnou 
expozíciou ovplyvňuje výskyt skalných rastlinných spoločenstiev. V minulosti 
boli južné svahy odlesnené a spásané. Lokalita v súčasnosti postupne zarastá 
drevinami, najmä lieskou (Corylus avellana). 

 Trasa viedla lúčnym okrajom Barbolice, ktorú charakterizujú druhy: Cimicifuga 
europaea, Rhinanthus serotinus, Campanula glomerata, Lilium martagon, 
Calamagrostis varia, Libanotis pyrenaica, Knautia scabiosa, Geranium pratense, 
Heracleum sphondylium, Medicago falcata, Artemisia vulgaris, Tragopogon 
orientalis, Alopecurus  pratensis, Melilotus officinalis, Achillea millefolium, Cirsium 
eriophorum, Crepis biennis, Silene latifolia subsp. alba, Knautia arvensis, Salvia 
verticillata, Galium mollugo, Trifolium montanum, Trifolium pratense, Phleum 
pratense, Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Dogitalis grandiflora, Hypericum 
perforatum, Knautia kitaibelii, Calamintha clinopodium, Rosa sp., Anthericum 
ramosum, Brachypodium pinnatum, Asperula cynanchica, Sanquisorba minor, Vicia 
cracca, Allium oleraceum.

 Teplomilný lem pod Barbolicou charakterizovali druhy: Gentiana cruciata, 
Dianthus carthusianorum, Rhinanthus serotinus, Brachypodium pinnatum, 
Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Salvia verticillata, Campanula glomerata, 
Briza media, Clinopodium vulgare, Verbascum lychnitis, Inula salicina, Bupleurum 
falcatum, Laserpitium latifolium.
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Pod Barbolicou – sekundárna smrečina s prímesou buka
 Okrajový lesný lem Barbolice tvorí pozmenený lesný porast, v ktorom 
dominuje smrek s prímesou ďalších drevín, najmä buka. V podraste rastie: 
Convallaria majalis, Tithymalus amygdaloides, Rubus saxatilis, Goodyrea repens, 
Carex alba, Calamagrostis varia, Prenanthes purpurea, Cirsium erisithales, 
Polygonatum odoratum, Chrysanthemum corymbosum, Cimicifuga europaea, 
Carduus glaucinus.

Vrchol Barbolice – Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom 
substráte s prechodom do Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty
 Južné vrcholové časti Barbolice pokrývajú suchomilné spoločenstvá, miestami 
s väčším výskytom jarabiny mukyňovej (Sorbus aria), jarabiny rakúskej (Sorbus 
austriaca) a jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia), ktoré majú miestami  krovitý 
raz, inokedy sú to vyššie stromy. Práve jarabiny sú na Barbolici veľmi zaujímavé 
aj taxonomického hľadiska, početné variety a krížence by si zaslúžili podrobnejší 
výskum. Z hľadiska vegetačného sú najzaujímavejšie pomerne rozsiahle porasty 
travinných porastoch subxerotermného charakteru na plytkom substráte s 
početnými vystupujúcimi vápencovými skalkami. Sú to pozostatky bývalých 
pasienkov, druhovo veľmi bohaté a pestré, práve v čase tábora boli vo floristickom 
optime. Dnes sa na tieto plochy opätovne vracia les – časť bola dokonca pred 
niekoľkými desaťročiami umelo zalesnená smrekovcom opadavým (Larix decidua). 
Sukcesiou sa rozširujú najmä porasty liesky obyčajnej (Corylus avellana), hojný je 
v podraste skalník obyčajný (Cotoneaster integerrimus). Je potrebné uvažovať 
s pravidelnou, veľmi extenzívnou redukciou liesky a vysadeného smrekovca, s 
ponechaním ostatných drevín, najmä jarabiny. Otvorené travinno-bylinné porasty 
charakterizujú: Bupleurum falcatum, Origanum vulgare, Hieracium lachenalii, 
Dianthus cartusianorum, Seseli osseum, Vincetoxicum hirundinaria, Salvia 
verticillata, Anthericum ramosum, Laserpitium latifolium, Campanula persicifolia, 
Hylotelephium maximum, Tithymalus cyparissias, Allium ochroleucum, Inula 
salicina, Jovibarba globifera subsp. glabrescens, Poa compresa, Aster amelloides, 
Fragaria vesca, Festuca pallens, Achillea distans, Carduus glaucinus, Sedum album, 
Asplenium ruta-muraria, Echium vulgare, Teucrium montanum, Helianthemum 
nummularium, Erysimum wittmannii, Betonica officinalis, Teucrium chamaedrys, 
Securigera varia, Hieracium bupleroides, Lembotropis nigricans, Calamnitha alpina, 
Veronica teucrium, Silene vulgaris, Arabis hirsuta, Solidago virgaurea, Hippocrepis 
comosa, Campanula carpatica, Carex digitata, Libanotis pyrenaica, Phleum 
phleoides, Poa badensis, Verabscum lychnitis., Hypericum maculatum, Anthyllis 
vulneraria, Euphrasia sp., Leucanthemum vulgare, Festuca tatrae, Carex humilis, 
Minaurtia langii, Thymus pulegioides, Carex ornithopoda, Potentilla heptaphylla, 
Gentiana cruciata, Carex alba, Sanguisorba minor, Digitalis grandiflora, Galium 
glaucum, Saxifraga paniculata, Poa nemoralis, Sedum acre.
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Obr. 3.  Pestré porasty lúčneho charakteru na Barbolici

Obr. 4.  Botanická exkurzia na Barbolici

Reliktná borina (Pinetum dealpinum) – Ls6.1 Reliktné vápnomilné borovicové a 
smrekovcové lesy
 Tento typ biotopu je na Barbolici ojedinelý, charakteristický pre vystupujúce 
vápencové bralá a skalnaté výbežky. Tie sa v tejto časti nachádzajú v 
severozápadnej časti Barbolice. Hlavnou drevinou je borovica lesná (Pinus 
sylvestris), v bylinnom podraste tejto dominujúcej dreviny rastú: Sesleria albicans, 
Brachypodium pinnatum, Echium vulgare, Primula auricula subsp. hungarica, 
Carduus glaucinus, Sedum album, Festuca pallens, Allium ochroleucum, Tithymalus 
cyparissias, Arabis hirsuta, Achillea millefolium, Campanula carpatica, Anthericum 
ramosum, Minaurtia langii, Hieracium bupleroides, Verbascum lychnitis, Hippocrepis 
comosa, Polygala amara subsp. brachyptera, Asperula cynanchica, Seseli osseum, 
Rosa sp., Bupleurum falcatum, Jovibarba hirta subsp. glabrescens, Hylotelephium 
maximum.
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Lokalita Latná (dno doliny)
 Úzku dolinu Latnej, cez ktorú prechádza lesná cesta, obopínajú strmé lesnaté 
svahy zmiešaných porastov buka, jedle, javora, smreka a vzácne aj tisa. Z lemujúcich 
krovín sa tu najčastejšie vyskytuje zemolez čierny (Lonicera nigra), lykovec jedovatý 
(Daphne mezereum), vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba popolavá (S. cinerea). V 
bylinnom podraste rastú: Cortusa matthioli, Paris quadrifolia, Dactylorhiza fuchsii, 
Campanula persicifolia, Knautia drymeia, Aruncus vulgaris, Poa stiriaca, Aconitum 
variegatum, Phyteuma spicatum, Cardamine impatiens, Senecio nemorensis, 
Aconitum moldavicum, Angelica sylvestris, Epilobium montanum, Carduus 
acanthoides, Lilium martagon, Festuca gigantea, Regneria canina, Equisetum 
arvense, Hypericum maculatum, Carex flava agg., Carex hirta, Carex flacca, Juncus 
effusus, Hypericum maculatum, Petasites albus, P. hybridus.
  
Pole (minuloročná oráčina) pod Barbolicou
 Poľnohospodárska pôda v okolí Vernára bola v minulosti striedavo využívaná 
na pestovanie zemiakov a obilnín, najčastejšie raže. V posledných desaťročiach 
systém využívania zanikol a všetky plochy boli zatrávnené a využívané ako 
kosné lúky. Z floristického hľadiska je to škoda, lebo úplne zanikli segetálne druhy 
maloplošných polí. V r. 2015 bola cca 0,5 ha plocha pod Barbolicou zoraná a boli tu 
vysadené zemiaky. V r. 2016 sme na úhore zaznamenali tieto druhy: Erysimum 
chierantoides, Vicia cracca, Lamium maculatum, Veronica persica, Echinochloa 
cruss-galli, Sinapsis arvensis, Sonchus asper, Galium aparine.

3. Hranovnické pleso
 Táto lokalita je charakteristická výskytom viacerých travertínových útvarov. 
Sú tu časté vystupujúce balvany, skalné steny, rozsadliny, ale aj vývery teplej 
nemineralizovanej vody. Lesné porasty tvorí zmes drevín, najmä však nepôvodného 
smreka, menej jedle, borovice, smrekovca a javora horského. V nezalesnených 
častiach – na lúkach a zamokrených miestach, sa nachádzajú typické mokraďné a 
slatinné druhy.

 Pri najznámejšom pramení teplej vody je v súčasnosti čerstvá vetrová kalamita. 
Aj samotný výver teplej vody je zakrytý spadnutými smrekmi.

 Okolie tvoria najčastejšie nasledujúce druhy: Prenanthes purpurea, Geranium 
robertianum, Pulmonaria obscura, Festuca altissima, Milium effusum, Dentaria 
bulbifera, Calamagrostis varia, Phyteuma orbiculare, Veronica officinalis, Galium 
schultesii, Epilobium montanum, Carex digitata, Urtica dioica, Senecio ovatus, 
Polygonatum verticillatum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana, 
Luzula luzuloides, Dentaria glandulosa, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, 
Sanicula europaea, Asarum europaeum, Viburnum opulus, Actaea spicata, Lilium 
martagon, Tithymalus cyparissias, Cirsium oleraceum, Paris quadrifolia, Fragaria 
vesca, Cirsium vulgare, Melandrium rubrum, Bromus benekenii.
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Travertínové skalné mesto
 Na mohutných vystupujúcich travertínových skalných bralách, ktoré 
sú roztrúsené v lesných porastoch, sa vyskytuje typická skalná vegetácia 
chladnomilného charakteru. V súčasnosti je celá lokality poškodená vetrovou 
kalamitou, voľne ležiacimi kmeňmi a zvyškami po ťažbe. Zaznamenané boli 
napr.: Cystopteris montana, Campanula carpatica, Mycelis muralis, Geranium 
robertianum, Circea alpina, Senecio germanicus, Asarum europaeum, Asperula 
tinctoria, Ribes uva-crispa, Carex digitata, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Galium 
mollugo, Picea abies, Dryopteris filix-mas, Dentaria glandulosa, Convallaria majalis, 
Sambucus racemosa, Epilobium montanum, Paris quadrifolia, Valeriana tripteris, 
Polygonatum verticillatum, Verbascum sp., Ajuga reptans. Z machorastov je 
výrazným a dominujúcim prvkom Neckera crispa.

Mokraď – lokalita Hranovnické pleso 
 Mokrade a slatiny v tejto lokalite nie sú zvláštnosťou. Nachádzajú sa na 
viacerých miestach, ale súvislejšie plochy sú v juhovýchodnej časti. Najbežnejšími 
druhmi sú: Lysimachia vulgaris, Carex nigra, Vicia tenuifolia, Scirpus sylvaticus, 
Myosotis scorpioides, Juncus effusus, Filipendula ulmaria, Mentha aquatica, 
Epilobium parviflorum, Persicaria hydropiper, Ranunculus repens, Cirsium rivulare, 
Cirsium palustre, Galeopsis tetrahit, Poa palustris, Deschampsia cespitosa, Caltha 
palustris, Alopecurus pratensis, Lathyrus pratensis, Stellaria graminea, Geranium 
palustre, Juncus articulatus, Eleocharis palustris, Galium aparine, Colchicum 
autumnale, Potentilla erecta, Juncus conglomeratus, Carex remota, Ranunculus 
acris, Anthoxanthum odoratum, Angelica sylvestris, Juncus capillaris.
 
4. Floristický prieskum a zhodnotenie stavu lesných porastov v záveroch dolín 
Mokrá a Suchá
 Na strmých svahoch v záveroch dolín Veľká a Malá Mokrá a Suchá sa zachovali 
pestré, staré porasty zmiešaných lesov patriacich do biotopu Ls5.4 Vápnomilné 
bukové lesy, miestami aj Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a Ls4 
Lipovo-javorové sutinové lesy. Lesy majú miestami pralesovitý charakter, dobre 
vyvinutú štruktúru s veľkou diverzitou drevín. Časté sú vystupujúce dolomitové 
bralá, či menšie skalky

V obci Vernár, smerom k doline Suchá, Mokrá (svah nad cestou)
 Svah nad cestou smerom k dolinám Suchej a Mokrej lemuje pestrá a rôznorodá 
vegetácia. Ide o kontakt bežnej lúčnej vegetácie s fragmentmi skalnej nelesnej 
vegetácie. Najbežnejšími druhmi sú:  Lilium martagon, Cytisus nigricans, Gymnadenia 
conopsea, Genista pilosa, Sesleria calcaria, Carduus glaucinus, Campanula carpatica, 
Scabiosa lucida, Salix cinerea, Spiraea media, Digitalis grandiflora, Pimpinella major, 
Melampyrum sylvaticum, Helianthemum nummularium, Heracleum sphondylium, 
Calamagrostis varia, Lotus corniculatus, Astrantia major.
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Lesy s prevahou borovice a smreka na začiatku doliny Malá Mokrá s vystupujúcimi 
skalkami
 Druhovo veľmi bohaté a floristicky zaujímavé ihličnaté, prevažne borovicové 
riedkolesy na plytkej pôde s početnými vystupujúcimi skalkami.

 Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Lathyrus vernus, Senecio ovatus, 
Ajuga reptans, Rosa sp., Campanula persicifolia, Mercurialis perennis, Vicia cracca, 
Scabiosa lucida, Hieracium murorum, Orthilia secunda, Gymnadenia odoratissima, 
Coronilla varia, Lilium martagon, Anthericum ramosum, Vaccinium myrtillus, 
Vaccinium vitis-idaea, Gymnocarpium robertianum, Bellidiastrum michelii.

Malá Mokrá (slatina pri bývalej strelnici)
 Bývalé, dnes opustené pasienky s pestrou škálou slatinných porastov biotopu 
Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz. Nálet drevín je pravidelne odstraňovaný 
Správou NP Slovenský raj.

 Pinguicula vulgaris, Gymnadenia densiflora, Ligularia sibirica, Carex davalliana, 
C. rostrata, C. panicea, Parnassia palustris, Tofieldia calyculata, Swertia perennis, 
Primula farinosa, Succisa pratensis.

Veľká Mokrá (vápencové bučiny)
 Monotropa hypopytis, Calamagrostis varia, Prenanthes purpurea, Cirsium 
erisithales, Fragaria vesca, Rubus saxatilis, Tithymalus amygdaloides, Pyrethrum 
corymbosum, Laserpitium latifolium, Sorbus aria, Galium schultesii, Convallaria 
majalis, Hieracium murorum, Acer pseudoplatanus, Carduus glaucinus, Melapyrum 
sylvaticum, Pimpinella major, Melitis melissophyllum, Campanula trachelium, 
Knautia drymeia, Mycelis muralis, Poa stiriaca, Valeriana tripteris, Homogyne alpina, 
Maianthemum bifolium, Paris quadrifolia, Goodyera repens, Phyteuma spicatum, 
Aguilegia vulgaris, Acer pseudoplatanus, Campanula rapunculoides, Platanthera 
bifolia, Polygonatum verticillatum, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Lathyrus 
vernus.

Veľká Mokrá (zatienené dolomitové bralá)
 Cystopteris sudetica, Gymnocarpium robertianum, Dentaria bulbifera, Epipactis 
heleborine, Dactylorhiza fuchsii, Clematis alpina, Petasites albus, Aruncus vulgaris, 
Ranunculus aconitifolius, Dentaria glandulosa, Primula elatior, Dactylis glomerata, 
Polygonatum verticillatum, Cypripedium calceolus, Carex alba, Daphne mezereum, 
Valeriana tripteris, Verbascum thapsiforme, Taxus baccata, Carex digitata, Asperula 
tinctoria, Adenophora liliifolia, Polygonatum odoratum, Pyrethrum corymbosum, 
Aquilegia vulgaris, Thalictrum aquilegifolium, Lonicera nigra, Cruciata glabra.
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Obr. 5. Veľká Mokrá, veľmi pekné porasty starých vápencových bučín s malebným 
dolomitovým reliéfom s vystupujúcimi skalkami

5. Floristický prieskum opusteného kameňolomu a lúčnych porastov na úpätí 
Holého vŕšku
Vernár – bývalý kameňolom
 Vápencovo-dolomitový komplex Barbolice pokračuje východným smerom 
výrazným hrebeňom hlboko do intravilánu obce Vernár. Na samom úpätí Barbolice 
je opustený lom, kde sa ťažil brizolit. Občasná ťažba štrku na hrebeni pretrváva 
dodnes. Na zvyškoch skalnatého hrebienka nachádzame mnohé vzácne suchomilné 
druhy rastlín v pozoruhodných spoločenstvách a kombináciách, ktoré osídľujú voľné 
plochy štrku.

 Minuartia langii, Campanula carpatica, Centaurea stoebe, Poa badensis, 
Helianthemum nummularium, Euphrasia stricta, Anthyllis vulneraria, Sedum 
acre, Galium anisophyllum, Hieracium bupleuroides, Sesleria albicans, Genista 
pilosa, Anthericum ramosum, Leontodon incanus, Thymus pulegioides, Rhinathus 
serotinus, Dianthus cartusianorum, Pimpinella major, Scabiosa lucida, Calamintha 
alpina, Asperula cynanchica, Potentilla heptaphylla, Plantago media, Briza 
media, Carex ornithopoda, Jovibarba hirta subsp. glabrescens, Agrostis capillaris, 
Seseli osseum, Achillea millefolium, Calamagrostis varia, Teucrium chamaedrys, 
Polygonatum odoratum, Vicia cracca, Campanula glomerata, Medicago falcata, 
Knautia drymeia, Scabiosa ochroleuca, Epipactis atrorubens, Leontodon hispidus, 
Tithymalus cyparissias, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Pinus sylvestris, Picea 
abies, Acer pseudoplatanus, Carlina acaulis, Festuca pallens, Plantago lanceolata, 
Carex ericetorum, Polygala amara subsp. brachyptera, Trifolium montanum, Carex 
alba, Anthericum ramosum, Cardaminopsis arenosa, Bupleurum falcatum, Briza 
media, Taraxacum officinale, Securigera varia, Hieracium murorum, Carex digitata, 
Campanula glomerata, Heracleum sphondylium, Anthriscus sylvestris, Solidago 
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virgaurea, Goodyrea repens, Platanthera bifolia, Prunella vulgaris.

Obr. 6. Minuartia langii v lokalite bývalý kameňolom Vernár má veľkú populáciu s 
najsilnejším výskytom v celom Slovenskom raji

Holý vŕšok
 Už názov Holý vŕšok naznačuje, že lokalita vznikla v dávnej minulosti pred 
storočiami. Dovtedy zalesnenú časť obyvatelia postupne odlesňovali, aby ju 
mohli využívať aj na poľnohospodárske účely. Strmé svahy a plytká pôda boli 
predurčené pravdepodobne len na pastvu hospodárskych zvierat. Časti v terénnych 
depresiách a dolinách, kde je hlbšia pôda, boli využívané na pestovanie nenáročných 
poľnohospodárskych plodín. V súčasnosti sa táto lokalita veľmi extenzívne využíva 
pastvou hovädzieho dobytka alebo miestami sa kosí, ale väčšia časť sa nevyužíva, 
preto na niektorých miestach lokalita zarastá drevinami, najčastejšie borovicami. 
Väčšia časť Holého vŕšku je už opätovne zarastená súvislým lesným porastom a z 
pohľadu ochrany prírody a biodiverzity nenávratne stratená.

 Lokalita Holého vŕšku zaujímavá z hľadiska výskytu druhu Globularia cordifolia 
(jediný výskyt v Slovenskom raji), trasa viedla od bývalého kameňolomu okrajom 
obce až po úpätie svahu s xerotermnou vegetáciou, ktorá sa miestami miešala 
s vysokohorskými druhmi. Pozoruhodný je bohatý výskyt Orchis ustulata, na 
základe ktorého lúčne biotopy radíme k biotopu Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a 
krovinové porasty na vápnitom substráte (dôležité stanovištia Orchidaceae). Trasa 
pokračovala až po záver obce Vernár cez podhorské kosné lúky.
Úpätie Holého vŕšku charakterizujú druhy ako: Sanquisorba minor, Minuartia 
langii, Leucanthemum vulgare, Gentiana cruciata, Libanotis pyrenaica, Rhinanthus 
serotinus, Festuca rubra, Festuca ovina, Salvia verticillata, Clinopodium vulgare, 
Anthericum ramosum, Erysimum wiettmannii, Echium vulgare, Jovibarba hirta 
subsp. glabrescens, Spiraea media, Arabis hirsuta, Phleum pratense, Vincetoxicum 
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hirudinaria, Phleum phleoides, Medicago falcata, Polygonatum odoratum, 
Bupleurum falcatum, Achillea millefolium, Centaurea stoebe, Carum carvi, Ajuga 
vulgaris, Festuca ovina, Verbascum lychnitis, Avenula pubescens, Securigera 
varia, Viola arvensis, Cerastium holosteoides, Teucrium chamaedrys, Dianthus 
cartusianorum, Linum catharticum, Gymnadenia conopsea, Achillea millefolium, 
Ajuga genevensis, Arabis hirsuta, Campanula persicifolia, Carduus glaucinus, 
Globularia cordifolia, Calamagrostis varia, Allium ochroleucum, Orchis ustulata, 
Botrychium lunaria, Knautia kitaibelii, Inula salicina, Carex tomentosa, Lembotropis 
nigricans, Lilium bulbiferum, Festuca pallens, Sanquisorba minor, Colchicum 
autumnale, Brachypodium sylvaticum, Pimpinella saxifraga, Pillosella officinarum, 
Gymnadenia odoratissima, Leontodon hispidus.

Obr. 7.  Globularia cordifolia vo Vernári
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UŽITÁ BOTANIKA A 
HYDROBIOLOGIE, ZEJMÉNA 

ŘASOZPYTNÉ BÁDÁNÍ NA 40. TOP 
Olga Lepšová-Skácelová

oskacelova@prf.jcu.cz
 
 Na 40-té TOPce jsem zastřešovala dvě aktivity. První účastníkům bližší: užitou 
botaniku, tedy co se dá v přírodě zčajovat, sníst či jinak využít. Toto se dělo zprvu při 
oficiálních krajinářských a botanických exkurzích jako doprovodný program, pak při 
tématicky zaměřené vycházce z tábora pod Strateník a nakonec ještě individuálně 
v nejbližším okolí tábora s jednotlivými zájemkyněmi. Zde uvádím výběr z téměř 
třiceti léčivých rostlin, se kterými jsme se v okolí Vernáru seznámili: očianka – 
světlík (Euphrasia) – více druhů, nejen na unavené oči, ale i jako čaj při překyselení 
organismu; rebríček – řebříček (Achillea millefolium) – vnitřně při bolestech hlavy, 
zánětech, ženských chorobách i na osvěžení, nepít dlouhodobě; túžobník brestový 
– tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) – podporuje nejen potenci (lidový název 
„chlapice“), ale i imunitu, při nachlazení a virózách funguje ještě lépe než baza 
čierna (Sambucus nigra); nátržník husí – mochna husí (Potentilla anserina) – ve 
středověku měla pověst čarovné byliny, spojovala se s čarodějnicemi a používala 
se i při věštění v lásce, má protizánětlivé účinky, snižuje překyselení a má mírné 
antidepresívní působení (obsah lithia), lze ji používat dlouhodobě; vratič obyčajný 
– vratič obecný (Tanacetum vulgare) – nepoužívat vnitřně (!!!) – ve středověku k 
vyvolání potratu, zevní použití jako odvar pro antiseptické a antibiotické účinky a na 
odpuzování hmyzu, kdysi se používal ke konzervování mrtvých. 
 
 Druhá, odbornější aktivita, vyplývá z mé profese – hydrobiologie se specializací 
na řasy a sinice (algologie). Odběry vzorků z několika typických biotopů a krátký 
výklad na místě, po návratu do laboratoře vyhodnocení pod mikroskopem, to už 
jsou mé zimní indoorové aktivity. Pohled do mikrosvěta představuji v následujícím 
textu a na obrazových tabulích s mikrofotografiemi schránek nalezených rozsivek.

 Vše bylo fotografováno pod mikroskopem Olympus BX51 při zvětšení 
1000x. Preparáty rozsivek byly vytvořeny vypálením organického obsahu v 
koncentrovaném peroxidu vodíku, čisté schránky (tvořené oxidem křemičitým) 
zality do světlolomného média. Podle druhového složení rozsivek se vyhodnocuje 
kvalita vody. Zde jsou představeny proto, abyste se seznámili s jejich mikroskopickou 
krásou a tvarovou rozmanitostí. V tabulích si můžeme všimnout různé velikosti 
nalezených rozsivek (od 0,008 do 0,16 mm) a také toho, že různé druhy jsou různě 
viditelné – výrazné. To proto, že některé mají hrubou, jakoby skleněnou schránku 
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(např. obr. tab. IV/52, tab. VI/82), jiné velmi jemnou, málo zkřemenělou (např. obr. 
tab. IV/46). V pravém dolním tabulí rohu je uvedeno měřítko (10µ  = 0,01 mm).

Okolí Vernáru
 Při exkurzi krajinářské sekce k jeskyni jsem proměřila teplotu, vodivost 
(veličina charakterizující obsah rozpuštěných minerálních látek) a pH (zásaditost 
nebo kyselost vody) na několika místech v malém povodí potoka Strateníka. Teplota 
drobné vápencové vyvěračky byla pouhých 7,5˚C, vodivost 365 µS/cm a mírně 
alkalickou reakci vody (7,15). Naopak slabý povrchový přítok protékají mechovištěm 
měl teplejší (12,6˚C) měkkou vodu (pouze 47 µS/cm) s mírně kyselou reakcí (pH 
= 6,18). Potok podél cesty sycený krasovými i drobnými povrchovými zdroji, 
bohatě oživenými drobnými bezobratlými živočich (larvy muchniček, chrostíků – 
potočníkov a jepic – podeniek) měl vodu již mírně teplejší (13,16˚C), hodnoty pH a 
vodivosti se ocitly mezi hodnotami přítoků (pH = 7,04, vodivost 100 µS/cm). Vzorky 
sotva patrných nárostů jsem seškrabala z vápencových kamínků přímo na vývěru 
pramínku posilujícího potok. Prostředí extrémně čisté, nenápadný nazelenalý 
nárost tvořily jen droboučké schránky těch nejmenších rozsivek (viz Tab. I).  Tyto 
velmi drobné rozsivky dříve patřily do společného rodu Achnanthes, současná věda 
je rozdělila do několika rodů. Přesně určit druh (a nyní i rod) u této drobotiny dokáže 
jen specialista. Můžeme však říci, že hromadný výskyt těchto rozsivek (bez příměsí 
jiných organismů) svědčí o neznečištěném vodním prostředí.

 Zajímavou lokalitou je zasněžovací nádrž u lyžařského areálu Vernár – 
Studničky. Sem nás zavedla informace Ing. Dražila o výskytu parožnatek – char. 
Chary (česky parožnatky) patří mezi řasy, i když vzhledem i velikostí připomínají 
spíše vyšší rostliny (nejpodobnější jsou přesličkám). Často nacházejí na karpatských 
prameništích bohatých na minerální látky, řada z nich je vzácná i chráněná 
zákonem (většina druhů je citlivé vůči znečištěni). Vernárská chara patřila k tomu 
nejběžnějšímu druhu – Chara vulgaris (syn. Chara foetida, v doslovném překladu 
„smradlavá“). Nádrž byla značně zanesená jemným vápnitým bahnem a zjevně 
velmi bohatá na živiny. Krvavě červené skvrny na bahně tvořily husté populace 
larev pakomárů rodu Chironomus (akvaristé je znají jako „patentky“ – krmivo pro 
rybičky), typické pro zabahněné vodách s nízkým obsahem kyslíku. Prosbírala jsem 
povlaky na rostlinách a na povrchu dna pro mikroskopickou analýzu, která poslouží 
pro dokumentaci současného stavu nádrže před plánovaným odbahněním, a 
zároveň pro srovnání s oživením potoka napájejícího nádrž.

 Ve srovnání s napájecím potokem byly rozsivky v zabahněné nádrži 
zastoupeny menším počtem druhů (Tab. II). O tom, že v mokřadu dříve žily i 
čistomilné rozsivky vázané na ponořenou vegetaci, svědčí úlomky jejich schránek 
(obr. II/25, 26 - Epithemia cf. frickei). V potoce Mlynica byla hojně zastoupena 
běžná rozsivka Navicula (lodička) tripunctata (obr. IV/48), řídce se vyskytující 
i v nádrži (obr. II/17), další druhy rozsivek už byly nacházeny pouze ve vzorcích 
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z potoka: Diatoma mesodon (obr. III/28) a Meridion circulare (obr. III/29) jsou 
typické pro čisté studené toky a prameniště, Diatoma ehrenbergii (obr. III/27) je 
citlivá na změny v úživnosti a znečištění,  placaté rozsivky Cocconeis placentula 
(obr. III/30, 31) hojné na kamenech a o něco větší stříškově vyklenuté C. pediculus 
(obr. III/34, 35) se vyskytují epifyticky na rostlinách a mají rády vody se zvýšeným 
obsahem rozpuštěných minerálů). Nejhojněji zastoupená drobotina z bývalého rodu 
Achnanthes byla v potoce velmi hojná (r. Achnathidium – obr. III/32 a Planothidium – 
obr. III/33) stejně jako několik druhů rodu Gomphonema (obr. III/39, 42) a bývalého 
rodu Cymbella (obr. III/38, IV/47, 51, 53), z nich nejnápadnější veliká Encyonema 
(Cymbella) prostratum (obr. IV/52). K méně častým druhům patří i Stauroneis cf. 
reichardtii (obr. IV/50), veliká, ale málo zkřemenělá Amphipleura pellucida (obr. 
IV/46). Hannaea (Ceratoneis) arcus se schránkou bočně zalomeného tvaru (obr. 
III/37) nalezená v malém počtu exemplářů je typickým představitelem horských 
neznečištěných potoků. Celkový obraz rozsivkového společenstva dokumentuje 
stav nezasažený znečištěním.

 Pragmatické rozhodnutí provozovatele lyžařského areálu odbahnit nádrž je 
vítané i pro ochranu přírody (biodiverzity): dojde ke znovuosídlení nádrže řadou 
druhů, které se nemohly uplatnit v hypertrofních podmínkách.

Exkurze do srdce Slovenského Ráje – dolina Velký Sokol
 Při této exkurzi jsem odebrala vzorky na třech místech doliny: na nádrži v dolní 
části ze zaplavených rostlin a mechů, z travertinového pramenného mokřádku po 
pravé straně potoka a z kamenů v horní části v místě prudce tekoucí vody.

 V nádrži se kromě druhů čistých, zejména tekoucích vod přítomných, i v potoce 
nad Vernárem jako Diatoma mesodon (obr. V/ 55, 56), Meridion circulare (obr. 
V/ 57), Amphipleura pellucida (obr. VI/ 71) vyskytovaly rozsivky, kterým zjevně 
vyhovovala ponořená vegetace: Eunotia cf. curtagrunowii (obr. V/ 64), Eunotia 
cf. arcus, velká Epithemia goeppertiana (obr. VI/ 82). Dále bylo zjištěno několik 
druhů rodu Gomphonema (obr. VI/75 – 79), Cymbella s. l. (obr. VI/80 – 81), drobné 
rozsivky rodu Achnanthes s. l. (Achnanthidium minutissimum s. l.) (obr. V/62, 63), 
Psammothidium bioretii (obr. V/ 65) a větší tvarově nápadná Eucocconeis (dříve 
Achnanthes) flexella (obr. V/66, 67), několik druhů rozsivek tyčkovitého tvaru rodu 
Fragilaria (obr. V/59 – 61 a VI/ 72).

 Svahové prameniště nad pravým břehem potoka v dolní části Velkého Sokola 
– pozvolná stráň s prosakující vodou a porosty mechů poskytuje mikrostanoviště 
velkému počtu druhů rozsivek. Skutečným oříškem i pro specialistu diatomologa (a 
to já nejsem!) je bývalý rod Cymbella s. l., jehož zástupci zde byli nejhojnější v široké 
tvarové (i druhové) škále (obr. VII/93 – 96, 103 – 104), podobně jako Gomphonema 
spp. (obr. VII/86, 102, 105). Z druhů horských potoků byly nalezeny drobné schránky 
Tetracyclus rupestris (obr. VII/89) a o něco větší Diatoma mesodon (obr. VII/ 84, 
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85), v mechu se líbilo rozsivkám Eunotia arcus (obr. VII/87, 88, 107) zastoupeným 
hojně v široké škále tvarů i velkým rozsivkám Epithemia goeppertiana (obr. VII/99).

 V prudce tekoucí vodě potoka Sokol v nejexponovanějších částech doliny 
převažovaly dva typy rozsivek, které se umí udržet na kamenech proudnice: 
droboučké Achnanthes s. l. (obr. VIII/112 – 114) a trochu větší Cocconeis spp. (obr. 
VIII/109 – 111), připlácnuté celou plochou ke kamenům, a Gomphonema spp. (obr. 
VIII/118 – 121 a 125 – 128) s kyjovitými schránkami přisedlými dolní částí. Určení do 
druhu je opět soustem pro specialistu. Několik dalších druhů bylo zachyceno řídce, 
např. Eunotia incisa (obr. VIII/108), Stauroneis gracilior (obr. VIII/115), Denticula 
tenuis (obr. VIII/122), Navicula spp. (obr. VIII/116 – 117) a Cymbella spp. (obr. VIII/123 
– 124).

 Kromě rozsivek hostí doliny Slovenského Rája celou řadu zajímavých druhů 
sinic. Sinice si většina lidí představí jako to nepříjemné, co v podobě vodního 
květu znepříjemňuje léto na rekreačních nádržích. Řada druhů ale žije v potocích, 
vodopádech a na ostřikovaných a rosených skalních stěnách. Bohatství světa sinic 
se zde v posledním desetiletí věnoval zejména absolvent bratislavské Univerzity 
Komenského Bohuslav Uher (Uher B. 2008: Vápence v roklinách Slovenského raja 
– bohatý mikroekosystém. Veronica 22, č. 5, s. 26 – 27).

 Tabule I: Krasový vývěr u potoka Strateník
Rozsivky z bývalého rodu Achanthes: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13 – Planothidium lanceolata, 
ostatní – rody Platessa a Psammothidium.

 Tabule II: Zasněžovací nádrž v lyžařském areálu zasněžovací nádrž v lyžařském 
areálu Vernár – Studničky 
14 – Eunotia arcus, 15 – Achnanthidinium minutissimum, 16 – Planothidium 
lanceolata, 17 – Navicula tripunctata, 18 – Cymbella cf. parva, 19 – Cymbopleura 
sp., 20 – Cymbella cf. cymbiformis, 21 – Gomphonema cf. lanceolata, 23 – 
Gomphonema sp., 24 – Denticula tenuis, 25, 26 – fragmenty Epithemia cf. frickei.

 Tabule III: Potok Mlynica (Vernár – Studničky) (1. část):
27 – Diatoma ehrenbergii, 28 – Diatoma mesodon, 29 – Meridion circulare, 30, 
31 – Cocconeis placentula, 32 – Achnanthidinium sp., 33 – Planothidium sp., 34, 
35 – C. pediculus, 36 – Gomphonema sp., 37 – Hannaea (Ceratoneis) arcus, 38 
– Encyonema cf. silesiacum, 39 – Gomphonema sp., 40 – Fragilaria ulna, 41 – 
Fragilaria sp., 42 – Gomphonema sp., 43 – Fragilaria sp. (cf. capucina).

 Tabule IV: Potok Mlynica (Vernár – Studničky) (2. část):
44 – Navicula sp., 45 – Denticula tenuis, 46 – Amphipleura pellucida, 47 – 
Encyonema cf. silesiacum,  48 – Navicula tripunctata, 49 – Caloneis cf. alpestris,  
50 – Stauroneis cf. reichardtii, 51 – Cymbella sp., 52 – Encyonema (Cymbella) 
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prostratum, 53  – Cymbella sp., 54 – Nitzschia sp.

 Tabule V: Nádrž v dolině Velký Sokol (1. část):
55, 56 – Diatoma mesodon, 57 – Meridion circulare, 58 – Cocconeis sp., 59 
– Fragilaria austriaca, 60 – Fragilaria cf. amphicephaloides, 61 – F. ulna, 62, 
63 – Achnanthidium minutissimum s. l., 64 – Eunotia cf. curtagrunowii, 65 – 
Psammothidium bioretii. 

 Tabule VI: Nádrž v dolině Velký Sokol (2. část):
66, 67 – Eucocconeis (Achnanthes) flexella, 68 – Staurosira (Fragilaria) construens, 
69 – Staurosira (Fragilaria) lapponica, 70 – Encyonema cf. silesiacum, 71 – 
Amphipleura pellucida, 72 – Fragilaria sp., 73 – Sellaphora (Navicula) pupula s.l., 74 
– Stauroneis cf. reichardtii, 75 – 79 – Gomphonema spp., 80 – Cymbella sp., 81 – 
Cymbopleura (Cymbella) sp., 82 – Epithemia goeppertiana, 83 – Denticula tenuis.

 Tabule VII: Dolina Velký Sokol – travertinové prameniště na pravém břehu 
potoka
84, 85 – Diatoma mesodon, 86 -  Gomphonema sp., 87 – Eunotia arcus, 88 
– Eunotia arcubus (syn. E. arcus var. bidens), 89 – Tetracyclus rupestris, 90 – 
Cocconeis cf. pseudothumensis, 91 – Achnanthidium minutissimum s. l., 92 – 
Planothidium cf. lanceolatum, 93 – 96 Cymbella sp. s. l., 97 – Caloneis cf. alpestris, 
98 – Stauroneis cf. reichardtii, 99 – Epithemia goeppertiana, 100 – Gomphonema 
sp., 101 – Cymbopleura (Cymbella) cf. diminuta, 102 – Gomphonema sp., 103, 104 – 
Cymbella s. l. sp., 105 – Gomphonema sp., 106 – Denticula tenuis, 107 – Eunotia sp.

 Tabule VIII: Dolina Velký Sokol – proudnice potoka
108 – Eunotia incisa, 109 – 111 – Cocconeis sp., 112 – 113 – Achnanthes s. l., 114 
– Planothidium (Achnenthes) lanceolatum, 115 – Stauroneis gracilior, 116 – 117 – 
Navicula s. l. spp., 118 – 121 – Gomphonema spp., 122 – Denticula tenuis, 123 – 124 
– Cymbella sp. s. l., 125 – 128 – Gomphonema spp., 129 – Epithemia goeppertiana.
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LIŠAJNÍKY 
ZAZNAMENANÉ NA EXKURZIÁCH 

XXXX. VSL. TOPU VO VERNÁRI
Anna Guttová1 & Tomáš Dražil2

1Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 
23 Bratislava
2Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Úvod
 Pojmom biodiverzita označujeme rozmanitosť života na našej planéte, od kto-
rej bytostne závisí existencia ľudstva. Biodiverzita nám vo všetkých svojich for-
mách zabezpečuje kľúčové zdroje – potravinové, energetické, či surovinové. Ak by 
sme chceli jej význam dokladovať počtom odkazov, ktoré nájdeme na internete, v 
slovenskom jazyku za 0,57 sekúnd získame 410 000 referencií, v anglickom jazyku 
za 0,37 sekúnd takmer 53 miliónov. Biodiverzita je spolu s ľudským potenciálom 
či vodou jedným z kľúčových aktív našej krajiny. Dôsledkom kombinácie faktorov 
ako geografická pozícia, geologické pomery, geomorfológia terénu, klíma, špecific-
ká štruktúra pôd, ale aj paleoklimatických udalostí sa územie Slovenska stalo kri-
žovatkou biogeografických regiónov a migračných ciest pre mnohé organizmy. Na 
území Slovenska, kam zasahuje podstatná časť Západných Karpát, časť Východ-
ných Karpát a Panónia, sa popri prevládajúcich stredoeurópskych a stredoeuróp-
sko-(sub)alpínskych prvkoch (vrátane alpsko-karpatských a karpatských druhov) 
vyskytujú aj arkticko-alpínske, subarkticko-alpínske, boreálne, subboreálne, ju-
hosibírske, pontické, subpontické, submediteránne, subatlantské a submediterán-
no-subatlantské elementy (Hendrych 1984, Kliment 2003). Karpaty sú jedným z 
najsevernejších centier endemizmu v Európe, ktoré hralo dôležitú úlohu pri prežití 
a diverzifikácii organizmov počas pleistocénneho zaľadnenia. Na území Západných 
Karpát bola dokázaná prítomnosť glaciálnych mikrorefúgií, doposiaľ hostiacich re-
liktné druhy flóry a fauny (Slovák et al. 2012). Karpaty ako také predstavujú dôle-
žité premostenie medzi Ázijskými a Európskymi pohoriami. Migrovali sem druhy z 
Ilýrskych regiónov, oblasti Čierneho mora, Panónie, či Stredomoria. Pôvodná flóra 
patrí medzi najbohatšie v Európe – tvorí ju približne 32% z celkového počtu druhov 
uvádzaných z nášho kontinentu (cf. UNEP 2007, Zingstra et al. 2009, Šeffer et al. 
2010).

 Dôležitou zložkou biodiverzity Slovenska sú zástupcovia ríše húb. Doteraz sa 
zo Slovenska zaznamenalo do 6700 druhov húb (Lizoň & Bacigálová 1998, Guttová 
et al. 2013). Huby zahŕňajú neuveriteľné spektrum biologických entít s komplexnou 
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ekológiou a špecifickými životnými stratégiami. Jednou z týchto stratégií je sym-
bióza, charakteristická pre lichenizované huby, čiže lišajníky. Lišajníky prispievajú 
veľkou mierou k biodiverzite Slovenska – z nášho územia sa publikovala prítomnosť 
takmer 1 700 druhov (Guttová et al. 2013, http://ibot.sav.sk/lichens/checklist.
html). Územie Slovenska, ako aj okolitých krajín strednej Európy, poskytuje neustá-
le veľa zaujímavostí a noviniek – ako druhov, ktoré sa doteraz nerozoznávali, neboli 
opísané pre vedu (Malíček J. 2016), tak aj známych druhov, avšak z nášho územia 
doposiaľ nepublikovaných. 

 Lichenoflóra Národného parku Slovenský raj je pestrá. Prirodzene reflektuje 
pestrosť tunajších biotopov, ktoré lišajníkom ponúkajú širokú škálu substrátov, na 
ktorých môžu rásť. Zaznamenávame tu viacero v súčasnosti kriticky ohrozených 
druhov na národnej či európskej úrovni. Významné druhy sú ako epifyty tak i epi-
lické – na skalách rastúce druhy. Z epifytických druhov tu vďaka skladbe porastov 
pretrváva, i keď lokálne a veľmi sporadicky, viacero dnes už vzácnych lišajníkov naj-
mä so zväzu Lobarion pulmonariae Ochsner 1928, napr. Lobaria pulmonaria, Ne-
phroma bellum, N. parile, Parmeliella triptophylla, Normandina pulchella, Parmotre-
ma chinense, ďalšie vzácne epifyty napr. Gyalecta ulmi, Evernia mesomorpha, 
Lecanora albella, Lecanographa lyncea, Lecanactis abietina, Pyrenula laevigata, 
Arthonia leucopellaea, Menegazzia terebrata, Thelotrema lepadinum, Mycobilim-
bia carneoalbida, Fellhanera boutellei, Chaenotheca hispidula sú viazané na prírode 
blízke listnaté porasty (v súčasnosti napr. Tilio-Acerion, Asperulo-Fagetum, ja-
vorovo-bukové horské lesy). V národnom parku sa vyskytuje aj viacero význam-
ných fytogeografických elementov spomedzi skalných druhov, napr. Solenopsora 
carpatica, Thelopsis lojkana, Dirina stenhammari (druhy karbonátových skalných 
stien so štrbinovou vegetáciou). Odumierajúce drevo pňov a kmeňov v porastoch 
umožňuje rásť viacerým zriedkavejším druhom preferujúcim tento typ substrátu, 
napr. Micarea hedlundii, Icmadophila ericetorum, Thelocarpon epibolum, Micarea 
melaena. V každom prípade však z tohoto územia poznáme len zlomok – okolo 200 
druhov (výber recentnejších prác – Pišút 1985, Guttová & Orthová 1998, Palice et 
al. 1999, Počubayová et al. 1999, Lackovičová et al. 2001), čo predstavuje cca 12% 
známej diverzity lišajníkov Slovenska.

 Exkurzie v rámci XXXX. ročníka Východoslovenského tábora ochrancov príro-
dy, ktorý sa konal v dňoch 23. – 30. júla 2016 vo Vernári, boli dobrou príležitosťou, 
ako prispieť k doplneniu údajov o výskyte lišajníkov v tejto časti Národného parku 
Slovenský raj. S lesníckou, botanickou, krajinárskou a mykologickou sekciou sme 
absolvovali dve lichenologické vychádzky do Prírodnej rezervácie Mokrá a na naj-
vyšší bod Národného parku Slovenský raj – na Prednú hoľu (1 545 m n. m., orogra-
ficky súčasť Nízkych Tatier). V tomto príspevku uvádzame druhy, ktoré sme pozo-
rovali počas daždivého dňa v Mokrej, a za milosrdného jasného počasia potrebného 
na výstup na Prednú hoľu. Z oboch území doteraz neboli lichenologické nálezy pub-
likované (Ivan Pišút, ústna informácia).
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Materiál a metódy
 Prírodná rezervácia Mokrá (60,2 ha) patrí k najstarším prírodným rezerváciám 
NP Slovenský raj. Bola vyhlásená v roku 1966. Predmetom ochrany sú zachované 
zmiešané lesné porasty, čiastočne pralesovitého charakteru na vápencovo-dolo-
mitovom podklade. V prirodzených lesných spoločenstvách, rastie prevažne buk 
lesný, v zmesi s javorom horský, jedľou a smrekom. Prevládajú vápnomilné bukové 
lesy v pomerne širokej škále od 4. po 6. lesný vegetačný stupeň. Iného charakteru 
sú lesy na Prednej holi, kde od cca 1200 m n. m.  sa vyskytujú klimaxové zonálne 
pôvodné smrekové lesy (biotop smrekových lesov čučoriedkových, smrekových le-
sov vysokobylinných, ako aj podmáčaných smrekových lesov a vo fragmentoch aj 
rašeliniskových smrekových lesov. Okolo vrcholu Prednej hole je prirodzený porast 
kosodreviny, hojné granitové, skalné útvary a zvyšky horských psicových lúk.

 Počas dvoch lichenologických vychádzok sme sa zamerali na rôzne typy sub-
strátov, ktoré boli k dispozícii tak, aby sme pokryli čo najširšiu škálu biotopov: lesné 
biotopy, xerotermy, skalné biotopy, štrbinovú vegetáciu a  pôdu. Dáta sme zbierali 
v okruhu bodov uvedených v tabuľke 1. Každý záznam (zber) je georeferencovaný 
(WGS 84). Počas terénneho výskumu sme vyhotovili aj potrebnú fotodokumen-
táciu. Prítomnosť niektorých bežných druhov lišajníkov sme v teréne len písomne 
zaznamenávali (označené skratkou „not.“). Väčšinu druhov sme zbierali, pretože 
na správnu identifikáciu je treba materiál preštudovať pod binokulárnou lupou, prí-
padne mikroskopovať, či zistiť prítomnosť sekundárnych metabolitov v laboratóriu. 
Tieto zbery sú uložené v zbierke nižších rastlín SAV (skratka SAV). Nomenklatúra 
lišajníkov je zjednotená podľa zoznamu lišajníkov Slovenska (Guttová et al. 2013). 
Slovenské názvoslovie lišajníkov je zjednotené podľa práce Pišút et al. (2010).
Symbolom „§“ v zozname označujeme legislatívne chránené taxóny (Vyhláška 158 
MŽP SR zo dňa 22. mája 2014). Skratky za latinským názvom lišajníka – CR (cri-
tically endangered – kriticky ohrozený), EN (endangered – ohrozený), VU (vulne-
rable – zraniteľný), LR:nt (low risk – near threatened – takmer ohrozený), DD (data 
deficient – nedostatočné údaje) označujú kategóriu ohrozenosti podľa Červeného 
zoznamu lišajníkov Slovenska (Pišút et al. 2001).
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Tabuľka 1. Zoznam navštívených lokalít

ČÍSLO OROGRAFICKÝ 
CELOK

LOKALITA NADM. 
VÝŠKA

DÁTUM KOORDINÁTY
N

KOORDINÁTY
E

1 Slovenský raj Vernár, školský areál 778 28.7. 
2016

48,9164 20,2658

2 Slovenský raj Vernár, lipy pred pravoslávnym 
kostolom

778 28. 7. 
2016

48,9164 20,2516

3 Slovenský raj Vernár, záver doliny Mokrá, Malá Mokrá, 
neďaleko hranice rezervácie Mokrá 

(Podspády)

937 28. 7. 
2016

48,8984 20,2540

4 Slovenský raj Vernár, záver doliny Mokrá, Malá Mokrá, 
hranica rezervácie Mokrá (Podspády), 

presvetlený hrebienok

920 28. 7. 
2016

48,9008 20,2599

5 Slovenský raj záver doliny Mokrá, Malá Mokrá, rezer-
vácia Mokrá (Podspády), jedľobučina 

– bučina

970 28. 7. 
2016

48,8950 20,2580

6 Slovenský raj záver doliny Mokrá, Malá Mokrá, rezer-
vácia Mokrá (Podspády), jedľobučina 
– bučina, mokvavé, machnaté skalné 

previsy

970 28. 7. 
2016

48,8950 20,2580

7 Slovenský raj skalky pri penzióne 791 28. 7. 
2016

48,9190 20,2650

8 Nízke Tatry svahy nad Fiľovským sedlom (smer 
Predná hoľa), okraje turistického 

chodníka

1 071 29. 7. 
2016

48,9250 20,2386

9 Nízke Tatry lúka – bývalý pasienok Pálenica (smer 
Predná hoľa)

1 262 29. 7. 
2016

48,9243 20,2249

10 Nízke Tatry masív Prednej hole, úsek od rázcestia 
Morná pod vrchol

1 463 29. 7. 
2016

48,9156 20,2114

11 Nízke Tatry vrchol Prednej hole, smrekový les 
s kosodrevinou, nízkymi kríčkami a 

terestrickými lišajníkmi

1 531 29. 7. 
2016

48,9134 20,2055

12 Nízke Tatry vrchol Prednej hole, smrečina s ko-
sodrevinou a otvorenými granitovými 

skalami

1 540 29. 7. 
2016

48,9141 20,2013

13 Nízke Tatry svahy nad Fiľovským sedlom (smer 
Predná hoľa), stará solitérna jedľa popri 

turistickom chodníku

1 061 29. 7. 
2016

48,9249 20,2429
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Tabuľka 2. Prehľad výsledkov  

NÁZOV

LE
G

IS
LA

TÍ
V

N
A

 
O

CH
R

A
N

A

O
H

H
RO

ZE
N

O
SŤ

LO
K

A
LI

TA

PODKLAD

U
LO

ŽE
N

É

Arthroraphis citrinella 8 pôda SAV

Calicium salicinum 4 drevo pňa SAV

Cetraria ericetorum 11, 12 pôda SAV

Tuckermannopsis chlorophylla 13 Abies alba SAV

Cetraria islandica § VU 10, 12 pôda SAV

Cetraria sepincola VU 12 Larix decidua SAV

Cladonia arbuscula 11 pôda SAV

Cladonia bellidiflora 12 pôda SAV

Cladonia ciliata 11 pôda SAV

Cladonia coccifera 12 štrbiny žulových skál SAV

Cladonia coniocraea 5 Picea abies SAV

Cladonia digitata 3 peň Abies alba SAV

Cladonia gracilis subsp. elongata 11 pôda SAV

Cladonia gracilis subsp. gracilis 11 pôda SAV

Cladonia chlorophaea 11 pôda SAV

Cladonia mitis 11 pôda SAV

Cladonia pocillum 11 pôda SAV

Cladonia rangiferina 11 pôda SAV

Cladonia squamosa var. subsquamosa 12 štrbiny žulových skál SAV

Cladonia uncialis 11 pôda SAV

Collema tenax 8 pôda SAV

Cornicularia normoerica 12 žulová skala SAV

Evernia prunastri EN 12 Larix decidua SAV

Evernia prunastri 13 Abies alba SAV

Fellhanera subtilis 8 kmienky Vaccinum myrtillus SAV

Flavocetraria cucullata 11, 12 pôda SAV

Flavocetraria nivalis 12 pôda SAV

Graphis scripta EN 3 Fagus sylvatica SAV

Hypocenomyce scalaris 13 Abies alba SAV

Hypogymnia tubulosa LR:nt 12 Larix decidua SAV

Chaenotheca ferruginea 3, 5 Abies alba SAV
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Chaenotheca furfuracea 5 Fagus sylvatica, exponované 
korene

SAV

Lecanora pulicaris 10, 12 Larix decidua SAV

Lecanora saligna 13 Abies alba SAV

Lecanora symmicta 10 Picea abies SAV

Leptogium lichenoides 6 machnatá vápencová skala SAV

Melanohalea exasperatula 13 Abies alba SAV

Micarea denigrata 1 na dreve mostíka SAV

Micarea prasina 3 rozkladajúce sa drevo SAV

Ochrolechia turneri 13 Abies alba SAV

Opegrapha dolomitica 6 vápencová skala SAV

Parmelia omphalodes 12 medzi lišajníkmi na žulových 
skalách (Cladonia coccifera)

SAV

Peltigera canina 8 pôda SAV

Peltigera didactyla 8 pôda SAV

Peltigera membranacea 5 na pôde SAV

Pertusaria albescens 13 Abies alba SAV

Placynthiella oligotropha 11 pôda SAV

Platismatia glauca 11 Picea abies SAV

Platismatia glauca 12 Larix decidua SAV

Pseudevernia furfuracea 12 Larix decidua! plodná s 
apotéciami

SAV

Sarcosagium campestre DD 8 pôda SAV

Strangospora moriformis 12 Larix decidua SAV

Strigula stigmatella CR 5 Fagus sylvatica SAV

Thelocarpon laureri 1 na dreve mostíka SAV

Trapeliopsis granulosa 11 pôda SAV

Umbilicaria cylindrica 11 žulová skala SAV

Umbilicaria deusta 12 žulová skala SAV

Umbilicaria polyphylla 12 žulová skala SAV

Umbilicaria vellea 12 žulová skala SAV

Usnea dasypoga § 13 Abies alba SAV

Usnea subfloridana § 8 Larix decidua SAV

Vulpicida pinastri 12 žulová skala SAV

Xanthoria fulva 13 Abies alba SAV

Machorast: Buxbaumia viridis 3 drevo padnutého pňa, foto-
graficky zaznamenaný druh
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Záver
 Na terénnych exkurziách sa nám podarilo zaznamenať viacero zaujímavých 
druhov. V orografickom celku Slovenský raj ide najmä o epifyticky rastúci kôro-
vitý lišajník Strigula stigmatella, ktorý bol dosiaľ zaznamenaný v Slovenskom raji 
len niekoľko krát (Počubayová et al. 1999) a k svojmu životu potrebuje lesy priro-
dzeného alebo poloprirodzeného charakteru. Dôležitý je nález kyjanôčky zelenej 
(Buxbaumia viridis), pretože tento machorast patrí medzi druhy európskeho výz-
namu a jeho výskyt na Slovensku sa monitoruje. Negatívne naňho vplýva intenzív-
ne lesné obhospodarovanie. Podobne ako lišajník Strigula stigmatella aj on je citlivý 
na zmeny vlhkosti substrátu, zmeny mikroklímy a svetelné podmienky stanovišťa. 
K zaujímavým nálezom v orografickej časti Nízkych Tatier patria druhy rastúce na 
zemi, ktoré sa zaznamenávajú zriedkavejšie, napr. Sarcosagium campestre alebo 
Peltigera didactyla. Celkovo sme dokladovali výskyt troch zákonom chránených 
druhov – Cetraria islandica, Usnea dasypoga a Usnea subfloridana.
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MAPOVANIE MOTÝĽOV 
(LEPIDOPTERA) POČAS 

40. VSL. TOPU
Ignác Richter, 971 01 Malá Čausa 289

 Územie NP Slovenský raj patrí medzi lepidopterologicky najlepšie preskúmané 
územia Slovenska. Faunistickému výskumu sa tu venovali najmä Andrej Reiprich, 
Zdenko Tokár, Ján Patočka, Ľubomír Panigaj, František Kuraj, Ján Ošust, Branislav 
Endel a ďalší.
 
 Počas piatich dní (od 23. do 27. 7. 2016) som sa zameral na najbližšie okolie tá-
bora (lok. č. 1), Holý vŕšok (lok. č. 2), okolie opusteného kameňolomu (lok. č. 3) a 
Barbolicu (lok. č. 4).

 Z mapovania som vypustil tzv. denné motýle (Rhopalocera). Z metód odchytu 
dominoval odchyt do troch svetelných pascí s UV svetlom, ďalej odchyt pomocou 
entomologickej sieťky a menšej miere zberom vývojových štádií  (húseníc) a od-
chovom imág.
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Celkovo bolo zistených 230 druhov motýľov, ktoré uvádzam v nasledujúcej tabuľke:

NÁZOV DRUHU LOKALITA NÁZOV DRUHU LOKALITA

Tinea trinotella 1 Eulithis prunata 1

Monopis weaverella 4 Gandaritis pyraliata 1

Yponomeuta padella 4 Dysstroma truncata 1

Argyresthia goedartella 1, 4 Thera brittanica 1

Plutella xylostella 1 Colostygia olivata 3

Acrolepiopsis assectella 4 Colostygia pectinataria 3

Oegoconia uralskella 4 Euphyia frustata 4

Minetia criella 3, 4 Eupithecia virgaureata 1

Agonopterix assimilella 3, 4 Eupithecia pimpinellata 1

Agonopterix cnicella 4 Eupithecia centaureata 4

Depressaria douglasella 1,4 Eupithecia icterata 1

Ethmia pusiella 2, 4 Eupithecia succenturiata 1

Orophia ferrugella 4 Gymnoscelis rufifasciata 1

Pancalia leuwenhoekella 4 Chloroclystis v-ata 4

Eulamprotes atrella 1 Hydriomena furcata 1

Eulamprotes gemerensis 4 Mesoleuca albicillata 2

Bryotropha senectella 4 Pelurga comitata 1

Recurvaria nanella 1 Spargania lactuata 1

Neotelephusa sequax 3, 4 Perizoma alchemillata 1

Mirificarma maculatella 4 Perizoma blandiata 1

Chionodes distinctella 4 Perizoma albulata 1

Chionodes electella 1, 4 Triphosa dubitata 4

Athrips patockai 4 Scotopteryx moeniata 4

Athrips mouffetella 4 Scotopteryx chenopodiata 1

Caryocolum leucomelanella 4 Xanthorhoe ferrugata 1

Mesophleps silacella 2 Xanthorhoe designata 1

Nothris verbascella 3 Xanthorhoe quadrifasciata 1

Dichomeris limosellus 2, 4 Epirrhoe alternata 1

Helcystogramma rufescens 1, 4 Epirrhoe hastulata 3

Acompsia cinerella 4 Captogramma bilineata 1

Coleophora albitarsella 2 Idaea subsericeata 1

Coleophora colutella 2 Idaea pallidata 4

Coleophora trifariella 4 Idaea biselata 3

Coleophora lixella 3 Idaea aversata 1, 4
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Coleophora obscenella 4 Rhodostrophia vibicaria 2

Coleophora therinella 3 Clostera pigra 3

Coleophora sternipennella 3 Colstera anachoreta 4

Coleophora trochilella 3 Notodonta dromedarius 4

Coleophora striatipennella 4 Pheosia tremula 4

Coleophora argentula 1 Ptilodon capucina 3

Coleophora nubivagella 4 Phalera bucephala 3

Elachista bedellella 1 Stauropus fagi 4

Elachista sp. 4 Lymantria monacha 4

Gillmeria pallidactyla 3 Dicallomera fascelina 3

Ochromolopis ictella 1 Leucoma salicis 4

Fulvoclysia nerminae 2 Lithosia quadra 1

Eupoecilia angustana 4 Eilema griseola 1

Aethes fennicana 4 Eilema lutarella 1

Cochylis flaviciliana 4 Eilema complana 1

Cochylis hybridella 4 Nudaria mundana 4

Eana osseana 4 Setina irrorella 4

Eana penziana 4 Amata phegea 4

Philedone gerningana 3 Diacrisia sannio 1

Ptycholomoides aeriferana 1 Arctia caja 3

Aphelia paleana 2 Herminia tarsipennelis 4

Aphelia unitana 1 Herminia grisealis 4

Dichelia histrionana 1 Polypogon tentacularia 2

Celypha lacunana 1 Hypena proboscidalis 1

Rhopobota stagnana 1 Hypena obesalis 2

Spilonota laricana 1 Rivula sericealis 1

Eucosma cana 1 Phytometra viridaria 4

Rhyacionia pinivorana 1 Lygephila pastinum 1

Lathronympha strigana 1 Abrostola tripartita 3

Pyralis farinalis 3 Diachrysia chrysitis 1

Hypsopygia costalis 1 Euchalcia variabilis 1

Moitrelia obductella 4 Autographa gamma 2

Pempeliella ornatella 1 Autographa jota 1

Selagia spadicella 2 Autographa bractea 1

Dioryctria sylvestrella 1 Syngrapha ain 4

Dioryctria simplicella 1 Syngrapha interrogationis 4

Dioryctria abietella 1 Deltote pygarga 1



38

XXXX.  VÝCHODOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY

Myelois circumvolta 1 Acronicta auricoma 4

Assara terebrella 2 Amphipyra pyramidea 1

Eudonia murana 4 Amphipyra livida 3

Chrysoteuchia culmella 2 Amphipyra tragopogonis 2

Crambus ericella 2 Helicoverpa armigera 3

Crambus lathoniellus 2 Pyrrhia umbra 3

Crambus perlella 2 Bryophila ereptricula 4

Agriphila straminella 1 Caradrina morpheus 1

Catoptria permutatellus 1 Hoplodrina blanda 1

Catoptria osthelderi 4 Charanyca ferruginea 1

Catoptria margaritella 1 Trachea atriplicis 4

Evergestis aenealis 1 Thalpophila matura 2

Pyrausta despicata 3 Phlogophora scita 2

Pyrausta aurata 4 Apamea sordens 2

Sitochroa palealis 4 Apamea monoglypha 1, 2

Anania fuscalis 4 Apamea rubrirena 4

Anania perlucidalis 4 Mesapamea secalis 3, 4

Udea lutealis 3 Oligia strigilis 1

Udea prunalis 1 Oligia versicolor 1

Udea nebulalis 3 Oligia latruncula 3

Pleuroptya ruralis 2 Brachylomia viminalis 4

Nomophila noctuella 3 Conistra rubiginea 1

Habrosyne pyritoides 1 Cosmia trapezina 1

Dendrolimus pini 1 Orthosia gothica 1

Sphinx pinastri 3 Cerapteryx graminis 1

Macroglossum stellatarum 4 Polia hepatica 1

Biston betularia 3 Lacanobia oleracea 1

Peribatides rhomboidaria 2 Melanchra persicariae 1

Cleora cinctaria 1 Hadena compta 2, 4

Alcis repandata 1 Mythimna pudorina 1

Ematurga atomaria 4 Mythimna conigera 1

Cabera pusaria 1, 3 Mythimna impura 2

Campaea margaritaria 4 Mythimna albipuncta 1, 4

Pungeleria capreolaria 3 Axylia putris 1

Selenia dentaria 4 Ochropleura plecta 2

Selenia lunularia 1 Epipsilia grisescens 4

Epione vespertaria 1 Chersotis multangula 4
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Charissa ambiguata 1 Noctua pronuba 3

Elophos dilucidaria 1, 4 Noctua interposita 4

Ellophos vittaria 4 Noctua janthina 4

Macaria liturata 4 Eurois occulta 4

Chiasmia clathrata 1 Anaplectoides prasina 1

Aplocera praeformata 1 Xestia baja 1

Cosmorhoe ocellata 1 Xestia ditrapezium 1

 Faunisticky najhodnotnejšia je lokalita Barbolica. Počas jedinej návštevy sa tu 
našlo pozoruhodne veľa pomerne vzácnych a inak významných druhov Lepidopter. 
Spomenúť možno napr. Acrolepiopsis assectella, ktorého húsenica žije na Alium sp. 
Na tejto lokalite sa vyskytoval vo veľkom množstve. Zaujímavý je aj nález Pancalia 
leuwenhoekella, žijúci na fialkách. Jedince z tejto lokality boli oproti iným populáciám 
podstatne menšie. Spomenúť treba aj moľa Monopis weawerella. Našiel sa aj jeden 
exemplár Eulamprotes gemerensis, nedávno popísaný druh, ktorý žije v machoch. 
Neprekvapil nález Athrips patockai, ktorý bol popísaný práve z oblasti Slovenského 
raja. Húsenica žije na Spiraea media. Príbuzný Athrips mouffetella žije na Lonicera 
sp., bol tiež prítomný na lokalite. Napriek horskej polohe lokality sa tu našiel aj tep-
lomilný druh Coleophora obscenella, ktorý som doposiaľ nachádzal len na teplých 
lesostepných lokalitách juhozápadného Slovenska. Vzácnejšie sú aj druhy Aethes 
fennicana a Cochylis flaviciliana. 

 Lokalita je v dobrom stave a pokiaľ nezarastie drevinami, má dlhodobú per-
spektívu ako stanovište zaujímavých entomocenóz.

 Z entomologického hľadiska je hodnotná aj lokalita Holý vŕšok, kde sa jedná o 
pestré lúčne spoločenstvá. Tieto poskytujú vhodné trofické aj stanovištné pome-
ry pre pestrú hmyziu faunu. Z nájdených druhov treba spomenúť napr. Coleophora 
colutella, Coleophora albitarsella, Fulvoclysia nerminae, Mesophleps silacea, Dicho-
meris limosellus a pod. Lokalitu by eventuálne mohlo ohroziť intenzívne poľnohos-
podárstvo, prípadne rozširovanie lesných porastov na úkor extenzívnych lúk.

 Lokalita č. 3 – okolie opusteného kameňolomu je krásnym príkladom sukcesie 
obnažených plôch, na ktorých sa postupne vytvárajú zaujímavé rastlinné spolo-
čenstvá. Zo zaujímavých druhov motýľov možno spomenúť Neotelephusa sequax, 
žijúci na Helianthemum sp., ďalej Nothris verbascella, žijúci na Verbascum sp., a tiež 
niekoľko druhov z rodu Coleophora. Počas krátkeho pobytu na lokalitách sa podarilo 
zistiť mnoho zaujímavých druhov motýľov. Podrobnejší a rozsiahlejší výskum by si 
zasluhovala hlavne Barbolica, kde by sa istotne našlo množstvo ďalších vzácnych 
nálezov.
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INVENTARIZAČNÝ VÝSKUM 
VYBRANÝCH SKUPÍN CHROBÁKOV 

(COLEOPTERA) NA ÚZEMÍ 
NÁRODNÉHO PARKU 

SLOVENSKÝ RAJ 
Roman Cséfalvay, Kyselica – Indal 92, 930 30 Rohovce, e-mail: csefalvay@szm.sk
Tomáš Olšovský, ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, e-mail: tomas.olsovsky@sopsr.sk
Peter Potocký, ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, e-mail: peter.potocky@sopsr.sk

Úvod
 Správa predkladá výsledky z inventarizačného výskumu, ktorý bol účelovo 
zameraný na dve rôzne ekologické skupiny chrobákov na území Národného parku 
Slovenský raj. Prvú skupinu predstavujú druhy viazané na vodné prostredie, 
druhou skupinou sú saproxylické druhy. Hoci sa jedná o dve ekologicky rozdielne 
spoločenstvá, spoločným menovateľom je miera ohrozenosti ich biotopov. Prírodné 
lesy, rovnako ako vodné biotopy, sú dnes najviac ovplyvňované hospodárskou 
činnosťou alebo sú pod iným antropickým tlakom. Inventarizačný výskum 
ich spoločenstiev je prvým krokom k stanoveniu vhodného manažmentu v 
územiach, kde sú prirodzené ekosystémy predmetom ochrany. Výskum prebehol 
na vybraných lokalitách na území Národného parku Slovenský raj v rámci XXXX. 
ročníka Východoslovenského tábora ochrancov prírody.

Materiál a metodika
 Výskum bol zameraný predovšetkým na záujmové skupiny chrobákov, 
konkrétne druhy viazané na vodné biotopy a druhy viazané na odumretú drevnú 
hmotu. Materiál bol zbieraný bežnými entomologickými metódami v dňoch 24. - 
27. 7. 2016. Nomenklatúra uvedených druhov je zhodná s nomenklatúrou použitou 
v katalógoch (Kodada et all. 2003, Löbl & Smetana 2007). Typológia biotopov 
je prevzatá z Katalógu biotopov Slovenska (Stanová & Valachovič, 2002). V 
zozname zistených druhov je uvedený aj ich ekosozologický status. Skratky príloh 
medzinárodných dohovorov a Kategórie ohrozenosti podľa IUCN sú prevzaté z 
Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska (Baláž et all., 2001), taxóny 
zaradené do zoznamu spracovali Holecová & Franc (2001).

Miesta a čas samplingu
1. Vernár, Suchá dolina, potok a depresie na podmáčanej lúke, 48°54‘41,1359‘‘N,  
 20°15‘49,0739‘‘E; 834 m n. m., 24.7. 2016
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 Biotop podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová & Valachovič, 2002): Vo4  
 (Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Cal 
 litricho-Batrachion), Lk6 (Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí)
2. Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, rieka Hnilec, 48°52‘48,7980‘‘N,   
 20°15‘10,8000‘‘E; 860 m n. m. (obr. 1), 25. 7. 2016
 Biotop: Vo4 (Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion  
 fluitantis a Callitricho-Batrachion)
3. Vernár, Pusté Pole, vodná nádrž na potoku, 48°53‘12,5200‘‘N, 20°14‘10,6300‘‘E;
 931 m n. m., 25. 7. 2016
 Biotop: Vo6 (Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so sto 
 jatou vodou)
4. Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Hnilecká jelšina, rašelinové tône so
 Sphagnum sp., 48°52‘31,1339‘‘N, 20°17‘45,9660‘‘E; 851 m n. m., 25. 7. 2016
 Biotop: Vo3 (Prirodzené dystrofné stojaté vody)
5. Vernár, umelá nádrž s vegetáciou chár, 48°55‘34,8239‘‘N, 20°15‘22,2480‘‘E;  
 834 m n. m. (obr. 2), 26. 7. 2016
 Biotop: Vo5 (Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s bentickou vegetáciou  
 chár)
6. Vernár, Vernárska poľana, fragment slatiny, 48°55‘49,1339‘‘N, 20°16‘16,7519‘‘E;
 848 m n. m. (obr. 3), 26. 7. 2016
 Biotop: Ra3 (Prechodné rašelinisko)
7. Hranovnica, Hranovnické pleso, periodické depresie pri vypustenom rybníku,  
 48°56‘48,7248‘‘N, 20°17‘5,9604‘‘E; 785 m n. m., 27. 7. 2016
 Biotop: Vo6 (Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže 
 so stjatou vodou)
8. PR Mokrá – zachovalé porasty s pôvodným zložením drevín (jedľa, buk, smrek,  
 borovica), 48°53‘34,37‘‘N, 20°15‘39,52‘‘E; 900 - 1100 m n. m. (obr. 6, 7), 
 24. 7. 2016
 Biotop: Ls5 (Zmiešané bukové lesy)
9. Mokrá dolina – mokrade pozdĺž potoka so zárastami Ligularia sibirica,
 48°54‘28,27‘‘N, 20°16‘10,36‘‘E; 800 m n. m. (obr. 8), 24. 7. 2016
 Biotop: Ls1.4 (Horské jelšové lužné lesy)
10. Vernárska tiesňava – reliktné boriny a plochy postihnuté veternou kalamitou,
 48°55‘56,42‘‘N, 20°17‘25,40‘‘E; 800 - 900 m n. m. (obr. 9), 25. 7. 2016
 Biotop: Ls6.2 (Reliktné vápnomilné borovicové lesy)

Komentované výsledky
 Celkovo bolo získaných 162 druhov chrobákov patriacich do 43 čeľadí (Tab. 1).
Komentár k významnejším nálezom:

 Haliplus sibiricus (Haliplidae): Eurosibírsky druh. V stredoeurópskej časti svojho 
areálu uprednostňuje tečúce vody. Z územia Slovenska známy doposiaľ len na zák-
lade jediného katalógového údaja z povodia horného Váhu (Kodada et all., 2003) pod 



42

XXXX.  VÝCHODOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY

synonymom Haliplus wehnckei Gerhardt, 1877. Zistený bol jeden jedinec v „Chara 
nádrži“ vo Vernári. 

 Dytiscus marginalis (Dytiscidae). Široko rozšírený palearktický druh, bežný vo 
všetkých typoch stojatých vôd od nížinného po podhorský stupeň (Kodada et all., 
2003). Jeho nález je zaujímavý pre územie z hľadiska nadmorskej výšky.

 Hydroporus ferrugineus (Dytiscidae). Druh s európskym rozšírením. Na Slo-
vensku je jeho výskyt lokálny v čistých prameniskových vodách a v rašeliniskách. 
Zistený bol jediný kus na rašelinisku slatinného typu Vernárska poľana.

 Hydroporus longicornis (Dytiscidae, obr. 4). Druh s výskytom v severnej a 
strednej Európe. Typický tyrfofilný druh výskytom viazaný na rašeliniská a slatiny 
vyšších nadmorských výšok. Zbieraný na lokalitách s charakterom stojatých vôd a 
depresií rašeliniskového typu.

 Nebrioporus depressus (Dytiscidae). Holarktický druh. Na Slovensku sa vy-
skytuje lokálne v stojatých vodách chudobných na vegetáciu, často periodického 
charakteru. Zbieraný v litorálnej zóne vodnej nádrže na Pustom poli.

 Anacaena globulus (Hydrophilidae). Reofilný druh s európskym rozšírením, via-
zaný na prietočné zarastené kanály a menšie vodné toky. Na Slovensku sú jeho po-
pulácie ohrozené hydrologickými úpravami vodných tokov. V Červenom zozname 
je vedený v kategórii ohrozený (Holecová & Franc, 2001). Zistený v potoku v Suchej 
doline a v plytkom kanáliku na Vernárskej poľane.

 Elmis latreillei (Elmidae, obr. 5). Stredoeurópsky horský druh, osídľuje rýchlo 
tečúce vody s dostatkom kyslíka. Zistený v sedimentoch potoka v Suchej doline a 
rieke Hnilec.

 Cucujus cinnaberinus (Cucujidae, obr. 12). Chránený druh európskeho význa-
mu, zistený pod kôrou odumretých borovíc v PR Vernárska tiesňava a pod kôrou 
odumretých jedlí v PR Mokrá. Pre svoj vývoj vyžaduje prítomnosť hrubého odum-
retého dreva, ideálne podmienky nachádza v porastoch, kde sa uplatňuje bezzása-
hový režim. V intenzívne obhospodarovaných lesoch je výskyt druhu veľmi vzácny.

 Carabus auronitens escheri (Carabidae, obr  10). Chránený druh národného vý-
znamu zistený v PR Mokrá indikuje zachovalosť  jedľovo-bukových lesov.

 Danosoma fasciata (Elateridae). Na Slovensku pomerne vzácny druh kováčika 
viazaný na mŕtve drevo jedlí a smrekov. Druh sa podarilo potvrdiť v PR Mokrá.

 Ceruchus chrysomelinus (Lucanidae, obr 11). Indikačne významný druh roháča 
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zachovalých lesných porastov s dostatkom odumretých stromov (hlavne jedlí) s 
červenou hnilobou. Druh potvrdený v PR Mokrá.

 Sinodendron cylindricum (Lucanidae). Indikačne významný druh roháča za-
chovalých lesných porastov s dostatkom odumretých stromov (hlavne bukov) s 
bielou hnilobou. Druh potvrdený v PR Mokrá.

 Xestobium austriacum (Anobiidae), Serropalpus barbatus, Dolotarsus lividus 
(Melandryidae).  Na Slovensku pomerne vzácne druhy viazané v daných podmien-
kach na mŕtve drevo jedlí. Druhy sa podarilo potvrdiť v PR Mokrá.
 
Návrh manažmentových opatrení:
 Opatrenia pre lesné ekosystémy: V porastoch PR Mokrá a jej najbližšom okolí 
je nutné dodržať bezzásahový režim, ktorý zvyšuje na danej lokalite druhovú di-
verzitu chrobákov viazaných na mŕtve drevo. Pestrosť územia zvyšuje aj členitosť 
terénu s množstvom pramenísk a lesných bystrín. Na lokalite PR Vernárska tiesňa-
va bola inventarizácia chrobákov zameraná hlavne na tú časť porastov, ktoré boli 
postihnuté vetrovou kalamitou. Na odumretých kmeňoch (hlavne borovica lesná) 
bolo zistených množstvo indikačne významných druhov chrobákov viazaných na 
mŕtve drevo. Pri stanovovaní manažmentových opatrení na lesné ekosystémy v PR 
Mokrá, PR Vernárska tiesňava a okolitých porastov je pre množstvo druhov živočí-
chov nevyhnutné ponechať porasty v bezzásahovom režime a neaplikovať tu kala-
mitné, alebo náhodné ťažby dreva.

 Opatrenia pre vodné a mokraďové ekosystémy: Väčšina týchto lokalít pred-
stavovuje prírodne zachovaný prirodzený typ biotopu bez nutnosti akýchkoľvek 
manažmentových opatrení. V rámci pôvodných biotopov vyžaduje manažmentový 
zásah jediná lokalita č. 6 (Vernárska poľana). Jedná sa o podmáčané lúky slatinného 
typu pri potoku s terénnymi zníženinami, ktoré majú charakter periodických depre-
sií. Z dlhodobého hľadiska bude vhodné udržať obhospodarovanie okolitých po-
zemkov kosením s odvozom organickej hmoty, v ideálnom prípade neinvazívnym 
pasením. Pre udržanie tyrfobiontných druhov na lokalite bude nutné raz za 2 – 3 
roky prehĺbiť periodické depresie a zabrániť tak procesu zazemnenia. Biotop antro-
pogénneho pôvodu predstavujú dve lokality. Nádrž Pusté pole, kde bol preukázaný 
výskyt druhov Haliplus sibiricus a Nebrioporus depressus. Charakter tejto lokality 
je blízky prirodzenému typu biotopu bez nutnosti opatrení. Druhou lokalitou antro-
pogénneho pôvodu je „Chara nádrž“ vo Vernári. V zimnom období je využívaná ako 
snehová jama, inak predstavuje napájadlo pre hovädzí dobytok. Biotop je postih-
nutý eutrofizáciou, v lokalite bol preukázaný výskyt máloštetinavca Tubifex sp. Z 
hľadiska sledovaných druhov je lokalita zaujímavá výskytom Haliplus obliquus, Ha-
liplus sibiricus a Rhantus consputus. Z dlhodobého hľadiska by bolo vhodné zabrániť 
prílišnej eutrofizácii znečisťovaním.
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Záver
 Správa predkladá výsledky z inventarizácie dvoch ekologických skupín chro-
bákov s dôrazom na chránené a indikačne významné druhy. Celkovo bolo získaných 
162 druhov patriacich do 43 čeľadí. Z chránených druhov európskeho významu bol 
preukázaný výskyt plocháča červeného (Cucujus cinnaberinus), z chránených dru-
hov národného významu bola zistená bystruška zlatá (Carabus auronitens escheri). 
Medzi významné nálezy patrí druh zaradený do Červeného zoznamu Anacaena glo-
bulus a druhy ktoré indikujú prírodnú zachovalosť územia – Hydroporus longicornis, 
Hydroporus ferrugineus, Elmis latreillei, Danosoma fasciata, Ceruchus chrysomeli-
nus, Sinodendron cylindricum, Serropalpus barbatus, Dolotarsus lividus, Xestobium 
austriacum, Aromia moschata. Z faunistického hľadiska sú najzaujímavejšie nálezy 
druhov Haliplus sibiricus, Dytiscus marginalis, Nebrioporus depressus, Ctenicera 
virens, Ostoma ferruginea, Thymalus limbatus, Acanthocinus griseus griseus, Mo-
nochamus galloprovincialis pistor, Monochamus sartor  sartor, Monochamus sutor, 
Arhopalus rusticus. 

Poďakovanie
 Inventarizácia prebehla v rámci XXXX. ročníka Východoslovenského tábora 
ochrancov prírody vo Vernári. Za všestrannú pomoc a zázemie počas trvania teré-
nov patrí vďaka organizátorom, najmä Tomášovi Dražilovi. Za poskytnutie fotografií 
niektorých lokalít ďakujeme Vladovi Hrúzovi.
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Tabuľka 1: Prehľad zistených druhov a stupeň ich ochrany.

DRUH LOKALITA A POČET, 
L = LARVA, P = POŽEROK

OHROZENIE, 
OCHRANA

Carabidae

Carabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761 8(2), 

Carabus auronitens escheri Palliardi, 1825 8 (1), § N

Carabus violaceus violaceus Linnaeus, 1758 8 (5), 

Carabus glabratus glabratus Paykull, 1790 8(3), 

Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 8 (2), 

Dromius agilis (Fabricius, 1787) 8 (1), 10(2)

Tachyta nana nana (Gyllenhal, 1810) 8(3), 10(5)

Haliplidae

Haliplus obliquus (Fabricius, 1787) 1(1), 3(1), 5(5)

Haliplus sibiricus Motschulsky, 1860 5(1)

Noteridae

Noterus clavicornis (De Geer, 1774) 3(1)

Dytiscidae

Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 1(2), 4(2), 5(1)

Agabus guttatus (Paykull, 1798) 1(1)

Agabus melanarius Aubé, 1836 1(2)

Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) 5(2)

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 7(1L)

Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) 3(1)

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1781) 3(1)

Hydroporus discretus Fairmaire, 1859 3(1), 6(1)

Hydroporus ferrugineus Stephens, 1828 6(1)

Hydroporus incognitus Sharp, 1869 6(1)

Hydroporus longicornis Sharp, 1871 1(2), 3(1), 4(3), 6(1)

Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 4(1)

Hydroporus nigrita (Fabricius, 1792) 1(1), 3(1), 4(2)

Hydroporus planus (Fabricius, 1781) 1(2), 4(1), 6(3)

Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) 3(2)

Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) 1(1), 5(1)

Nebrioporus depressus (Fabricius, 1775) 3(1)

Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) 3(1), 5(1)

Rhantus consputus (Sturm, 1834) 5(1)

Hydraenidae
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Hydraena excisa Kiesenwetter, 1849 6(1)

Hydraena saga Orchymont, 1930 1(5), 2(2)

Hydraena sp. 5(1), 6(2)

Limnebius crinifer Rey, 1885 1(1), 6(2)

Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) 1(1), 6(2)

Hydrophilidae

Anacaena globulus (Paykull, 1798) 1(1), 6(1) EN

Anacaena lutescens (Stephens, 1829) 1(1), 4(1), 6(2)

Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) 4(2)

Coelostoma orbiculare (Fabricius 1775) 4(1)

Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) 1(1)

Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) 1(1)

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) 1(1), 4(1)

Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) 1(2), 3(3), 6(3), 7(2)

Limnoxenus niger (Gmelin, 1790) 3(1)

Helophoridae

Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) 4(1)

Helophorus flavipes Fabricius, 1792 1(4), 3(1), 6(3)

Helophorus montenegrinus Kuwert, 1885 3(3)

Histeridae

Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1792) 8(2), 10(1)

Silphidae

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) 9(1), 10(5)

Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 9(2), 10(4)

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) 10 (8)

Leiodidae

Anisotoma castanea castanea (Herbst, 1792) 8(1), 

Scydmaenidae

Scydmaenus rufus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) 8(1), 

Staphylinidae

Atheta orbata (Erichson, 1837) 10(3)

Atrecus affinis (Paykull, 1789) 8(1), 10(2)

Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806) 10(2)

Psephenidae

Eubria palustris Germar, 1818 1(2L)

Elmidae

Elmis aenea (P. W. J. Müller, 1806) 1(4), 7(1)
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Elmis latreillei Bedel, 1878 1(7), 2(2)

Limnius perrisi (Dufour, 1843) 1(2), 2(2)

Dryopidae

Dryops ernesti Gozis, 1886 1(1)

Buprestidae

Anthaxia godeti Laporte de Castelnau et Gory, 1847 9(5), 10(3)

Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) 9(6), 10(10)

Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis Herbst, 1780 8(2), 10(2)

Buprestis rustica Linnaeus, 1758 10(3)

Agrilus viridis viridis Linnaeus, 1758 9(3)

Phaenops cyanea cyanea (Fabricius, 1775) 10(3)

Elateridae

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) 9(3), 10(2)

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) 10(1)

Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787) 8(1)

Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758) 8(1), 10(5)

Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758) 8(1) LR:nt

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) 8(3), 9(2)

Athous subfuscus O. F. Müller, 1767) 8(2), 9(4)

Ctenicera virens (Schrank, 1781) 10(1)

Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) 8(1)10(2)

Melanotus castanipes (Paykull, 1800) 8(2), 10(3)

Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) 9(1)

Lampyridae

Lampyris nostiluca (Linnaeus, 1767) 10(1)

Anobiidae

Ernobius nigrinus (Sturm, 1837) 10(3)

Xestobium austriacum Reitter, 1890 8(2) VU

Cleridae

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) 10(5)

Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) 10(2)

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) 10(1)

Dasytidae

Dasytes niger (Linnaeus, 1761) 10(1)

Trogositidae

Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758) 8(2), 

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) 8(2), 



48

XXXX.  VÝCHODOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY

Nitidulidae

Epuraea variegata (Herbst, 1793) 10(2)

Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 10(3)

Rhizophagidae

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) 8(3)

Cucujidae

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) 10(2)

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) 8(3), 10(3) LR:nt, Bern2, 
HD2, 4, § E

Leptophloeus alternans (Erichson, 1845) 10(2)

Silvanidae

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792) 8(5), 10(4)

Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792) 8(3), 10(2)

Uleiota planata (Linnaeus, 1761) 8(10), 10(3)

Cerylonidae

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) 8(5), 10(3)

Oedemeridae

Anogcodes fulvicollis (Scopoli, 1763) 8(3), 9(4),

Chrysanthia nigricornis Westhoff, 1881 10(5)

Erolytidaeaaa

Triplax aenea (Schaller, 1783) 8(5)

Triplax russica (Linnaeus, 1758) 8(2)

Colydiidae

Bitoma crenata (Fabricius, 1775) 8(4), 10(5)

Salpingidae

Sphaeriestes castaneus (Panzer, 1796) 10(1)

Tenebrionidae

Cylindronotus aeneus (Scopoli, 1763) 10(1)

Isomira murina (Linnaeus, 1758) 10(3)

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) 10(10)

Mycetophagidae

Mycetophagus quadripustuilatus (Linnaeus, 1767) 8(2)

Melandryidae

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) 8(1), 10(1) LR:nt

Dolotarsus lividus (C. R. Sahlberg, 1833) 8(2) 

Geotrupidae

Anoplotrupes stercorosus (Hartmann in L. G. Scriba, 1791) 8(3), 9(2)
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Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) 8(2), 9(3) 10(10)

Scarabaeidae

Cetonia aurata ( Linnaeus, 1758) 10(1)

Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) 10(1)

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) 10(2)

Lucanidae

Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) 8(5L) LR:nt

Platycerus sp. 10(1) torzo

Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) 8(1)(5L), 10(3) LR:nt

Pyrochroidae

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1758) 8(5L), 

Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) 8(1)

Dasciliidae

Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) 9(5)10(1)

Cerambycidae

Acanthocinus griseus griseus (Fabricius, 1792) 10(3)

Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775) 9(2)

Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775) 9(5)

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) 10(1)

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) 9(2) LR:nt

Corymbia rubra rubra (Linnaeus, 1758) 9(2), 10(5)

Carilia virginea virginea (Linnaeus,  1758) 10(5)

Anastrangalia  dubia (Scopoli, 1763) 9(5), 10(3)

Anastrangalia  sanguinolenta (Linnaeus, 1761) 10(5)

Molorchus minor (Linnaeus, 1758) 10(5L)

Monochamus galloprovincialis pistor (Germar, 1818) 10(5L)

Monochamus sartor  sartor (Fabricius, 1787) 8(3)

Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) 8(2), 10(P)

Rhagium inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758) 8(5), 10(6)

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758) 8(1), 10(1) 

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 9(15), 10(1)

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) 9(5), 10(3)

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) 9(5)

Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 9(2), 10(5)

Rutpela maculata (Poda, 1761) 9(20), 10(4)

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) 8(5), 10(5L)

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) 8(1)
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Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) 10(3L)

Pedostrangalia pubescens (Linnaeus, 1787) 10(1)

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) 10(4)

Anthribidae

Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797) 8(2)

Anthribus albinus (Linnaeus, 1758) 8(1)

Curculionidae

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) 10(2)

Hylobius piceus (De Geer, 1775) 8(2)

Pissodes piceae (Illiger, 1807) 10(2)

Magdalis duplicata Germar, 1824 10(1)

Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) 10(3)

Liparus glabrirostris Küster, 1849 9(2), 10(1)

Scolytidae

Crypturgus cinereus (Herbst, 1793) 10(5)

Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) 10(4)

Hylastes ater (Paykull, 1800) 10(1)

Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813) 10(6)

Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) 10(10P)

Ips typographus (Linnaeus, 1758) 10(10P)

Pityophtorus glabratus Eichhoff, 1878 10(4)

Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784) 10(10P)

Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) 10(10P)

Tomicus minor (Hartig, 1834) 10(10P)

Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) 10(10P)
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Obr. 1. Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, rieka Hnilec, biotop druhu Elmis latreillei.

Obr. 2. Vernár, umelá nádrž s vegetáciou chár a máloštetinavcom Tubifex sp., 
biotop druhov Haliplus obliquus a Haliplus sibiricus.
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Obr. 3. Vernárska poľana, rašelinisko slatinného typu, biotop druhov Hydroporus 
ferrugineus a Hydroporus longicornis.

Obr. 4. Hydroporus longicornis, lokalita Vernárska poľana, veľkosť 3,6 mm.
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Obr. 5. Elmis latreillei, lokalita Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, rieka Hnilec, veľ-
kosť 2,3 mm

Obr. 6. Rokliny s malými vodnými tokmi v PR Mokrá
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Obr. 7. Reliktná borina v hrebeňovej partii PR Vernárska tiesňava

Obr. 8. Národne chránená bystruška zlatá (Carabus auronitens escheri) – indikačne 
významný druh zachovalých karpatských jedľovo-bukových lesov.
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Obr. 9. Na Slovensku ohrozený druh roháča (Ceruchus chrysomelinus) viazaný na 
odumreté drevo prevažne starých jedlí (PR Mokrá)

Obr. 10. Plocháč červený (Cucujus cinnaberinus) – európsky významný druh vyví-
jajúci sa pod kôrou odumretých stromov (jedle, smreky, borovice)  

(PR Vernárska tieňava)
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SPRÁVA Z ČINNOSTI 
ORNITOLOGICKEJ SEKCIE
Spracoval z podkladov kolegov a účastníkov Miroslav Fulín

 Práca ornitologickej sekcie má na táboroch ochrancov prírody vždy svojich 
verných spolupracovníkov i sympatizantov. Nebolo tomu inak ani na tábore vo 
Vernári, kedy sa do činnosti zapojili nielen profesionálni i amatérski ornitológovia, 
ale aj obdivovatelia a záujemcovia o poznávanie vtáctva. Garantmi odbornosti 
práce sekcie boli priebežne počas dĺžky pobytu na tábore RNDr. Anton Krištín, DrSc. 
s kolektívom spolupracovníkov z Ústavu ekológie lesa SAV zo Zvolena, zoológ 
zo Správy CHKO Poľana Ing. Vladimír Hrúz, zoológ zo správy NP Nízke Tatry Ing. 
Stanislav Ondruš. Do tímovej práce sekcie aktívne prispeli aj pracovníci zo Správy 
NP Slovenský raj Mgr. Milan Barlog, Mgr. Andrea Hájková, Mgr. Jozef Kormančík, 
Mgr. Ing. Slavomíra Mihucová a Miroslav Lehocký. Krúžkovaniu vtákov sa venovali 
Mgr. Stanislav Greš a RNDr. Miroslav Fulín, CSc. 

 Sekcia si dala za cieľ dokumentovať výskyt vtáčích druhov na vytypovaných 
lokalitách. Spolu s účastníkmi tábora podnikli sme túry do okolia táboriska a vizuálne 
i akusticky sme určovali vtáčie druhy na lokalitách. Odchyt na lokalite Mokrá sme 
v rámci exkurzií realizovali dvakrát do dvoch nárazových sietí. Záznamy o výskyte 
vtáčích druhov sme viedli priebežne podľa pozorovaní na mieste a v prípade hlásení 
účastníkmi tábora sme údaj overovali a správnosť určenia potvrdili doplňujúcimi  
údajmi.

 Samostatnou súčasťou činnosti sekcie bolo mapovanie vtáčích druhov v 
intraviláne obce Vernár. Mapovaným vtáčím druhom sme podľa zistenia priradili 
kategóriu charakteru výskytu.

Charakteristika územia
 Obec Vernár má charakter horskej obce obklopenej ihličnatými lesmi. Je 
situovaná v údolí Vernárskeho potoka a prislúcha k nej aj miestna časť Píla. Obec sa 
nachádza v nadmorskej výške 778 m n. m. V súčasnosti v nej žije 576 obyvateľov. 
Radovú zástavbu domov už len výnimočne dopĺňajú bývalé hospodárske budovy. 
Prevažná časť rodinných domov je po prestavbe a úpravách zovňajšku. Exteriér 
obydlí dopĺňa okrasná a kulisová zeleň. Ovocné stromy sú zriedkavé. Vernársky 
potok má charakter horskej bystriny s výdatnou vodnatosťou. Mimo zastavanej 
zóny v údolí Vernárskeho potoka a jeho prítokov vystupujú lúky a pasienky. 
Ich pôvodné využitie ako pestovateľské záhumienky už zaniklo. Spestrením 
biotopického charakteru územia je opustený kameňolom na ťažbu dolomitu na 
okraji obce a značne schátraný areál poľnohospodárskych budov čiastočne ešte 
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využívaných na ustajnenie hovädzieho dobytka. V blízkosti hospodárskych budov 
je malá vodná zdrž v údolí potoka.

Metodika mapovania vtáčích druhov intravilánu obce
 Mapovanie sme realizovali pochôdzkou po obci. Zaznamenávali sme výskyt 
každého vtáčieho druhu. Lokalizáciu miesta výskytu sme priradili k najbližšiemu 
rodinnému domu zápisom jeho popisného čísla. Termín konania tábora a teda 
aj mapovania vtáčích druhov bol značne pokročilý. Z toho dôvodu pre určenie 
charakteru výskytu vypomáhali sme si vyhľadávaním hniezd resp. hniezdnych 
dutín. Horský charakter obce predurčil, že väčšina hniezdičov v čase mapovania 
práve vyvádzala mláďatá. 

 Výsledky mapovania vtáčích druhov v intraviláne obce Vernár od 25. 7. do 28. 7. 
2016

Mapa obce Vernár s okolitou krajinou 
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č. d. 13 1 1

č. d. 15 5 5

č. d. 17 1 1

č. d. 18 1 1

č. d. 25 1 1

č. d. 27 2 2

č. d. 29 1 1

č. d. 32 1 1

č. d. 33 1 1 2

č. d. 41 1 1

č. d. 50 1 1 2

č. d. 51 1 1

č. d. 60 1 1

č. d. 79 1 1

č. d. 81 1 1

č. d. 89 1 1 2

č. d. 90 1 1

č. d. 93 7 7

č. d. 94 1 1

č. d. 95 2 2

č. d. 96 1 1

č. d. 114 1 1 2

č. d. 115 1 1 2

č. d. 123 10 1 1 1 13

č. d. 129 2 2

č. d. 131 2 2

č. d. 137 1 1

č. d. 141 1 1

č. d. 145 1 1

č. d. 147 1 1
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č. d. 150 1 1

č. d. 152 1 1

č. d. 159 1 1 2

č. d. 188 2 2

č. d. 191 3 3

č. d. 197 1 1

č. d. 203 1 1

č. d. 204 1 1

č. d. 210 1 1

č. d. 211 1 1 2

č. d. 218 2 1 3

č. d. 219 1 1

č. d. 236 2 2

č. d. 268 1 1

Areál 
hosp. 
dvora PD

1 2 2 2 1 8

Budova 
na futbal. 
ihrisku

1 1 1 3

Budova 
školy 9 9

Hasičská 
veža 1 1 2

Kostol
2 5 7

Obchod, 
pošta, 
OcÚ

1 1 1 3

Penzión 
Suchá 1 1 2

Penzión U 
Šimona 1 1

Spolu 
počet 
hniezdi-
čov

2 2 2 3 62 8 9 2 7 16 3 1 1 118
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 Mapovaním vtáčích druhov sme v intraviláne obce Vernár a v priľahlom areáli 
hospodárskych budov PD zaznamenali výskyt 13 vtáčích druhov s charakterom 
výskytu hniezdiaci druh. Stupeň charakteru výskytu bol preukázaný výskytom 
čerstvo vylietaných mláďat, prítomnosťou mláďat na hniezde, prínosom potravy 
dospelými vtákmi ako aj zaznamenaním existujúcich aktívnych hniezd. Z výsledkov 
mapovania je zaujímavý počet hniezdiacich lastovičiek a belorítok v obci. Pomer 
hniezdnych párov je 8:62. Hniezda lastovičiek sa nachádzajú už iba na tých miestach 
kde sú zachovalé hospodárske budovy a zvlášť ak sa jedná o aktívne maštale 
hospodáriaceho gazdu (č. d. 218 a v jeho okolí). Výskyt funkčných hniezd belorítok je 
v obci rozptýlený a ojedinelý na viacerých rodinných domoch. Ich miesta založenia 
sú väčšinou atakované majiteľmi domov z dôvodu znečistenia trusom na priečelí. 
Z toho dôvodu zachovalé hniezda sa nachádzajú na odvrátených stranách domov 
alebo na stavbách, ktoré sú vo vlastníctve štátu (budova základnej školy, kostol, 
odvrátený strana domu č. 123 a č. 93). Pomerne vysoký počet sprievodných budov 
vo dvoroch rodinných domov vytvára priaznivé hniezdne stanovištia pre žltochvosta 
domového a trasochvosta bieleho i horského. Výskyt vrabca domového je v obci 
lokálne viazaný na jednu časť obce a to okolie domu č. 15 kde je chovaná vo dvoroch 
hydina. Neďaleká stavba rodinného domu nie je ešte dokončená a tak existujú 
vhodné stanovištia pre tvorbu vrabčích hniezd v podstreší. Výskyt stehlíkovitých 
vtákov v obci je prísne viazaný na okrasnú vegetáciu zvlášť strieborné smreky a 
živé ploty. K zaujímavým patrí výskyt dvoch párov dážďovníkov hniezdiacich v rímse 
pod strechou kostola. K absentujúcim druhom patria dutinové hniezdiče (sýkorky a 
iné) z dôvodu neprítomnosti starých ovocných stromov s dutinami. Nezaznamenali 
sme v obci ani upútavanie týchto druhov k hniezdeniu vtáčími búdkami. 

Metodika odchytu a značenia vtáčích druhov
 Za účelom značenia vtákov boli nad táboriskom inštalované ornitologické 
nárazové siete v dĺžke 36 metrov. Exponované boli štyri hodiny počas troch dní 
v rannom a odpoludňajšom čase spolu 24 hodín. Chytené vtáky boli označené 
ornitologickými krúžkami Slovenskej ornitologickej spoločnosti na základe výnimky 
MŽP. Záznamy boli spracované a zaslané do databázy Krúžkovacej centrály 
Slovensko.

Výsledky odchytu vtákov do ornitologických sietí a ich krúžkovania

Druh/dátum 25. 7. 26. 7. 28. 7. Spolu

Anthus trivialis 5 5

Emberiza citrinella 2 2

Erithacus rubecula 3 3

Lanius collurio 2 2

Motacilla cinerea 2 2

Parus ater 1 2 3

Parus cristatus 1 1
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Parus major 9 1 10

Phoenicurus ochruros 1 2 3

Phylloscopus collybita 3 3

Phylloscopus sibilatrix 2 2

Prunella modularis 1 1

Pyrrhula pyrrhula 1 1

Sylvia atricapilla 1 7 8

Sylvia curruca 2 2

Troglodytes troglodytes 1 1

Turdus philomelos 1 1

Spolu 4 18 28 40

 Spolu bolo chytených a okrúžkovaných 40 jedincov 17. druhov vtákov. Časť 
druhov predstavuje domovskú populáciu obce (napr. M. cinerea, P. ochruros, 
P. major, L. collurio, E. citrinella) a časť druhov boli už migrujúce jedince. Všetky 
chytené druhy patria k populácii druhov žijúcich v obci a jej širšom okolí.

Odporúčanie
 Pre zachovanie druhovej skladby vtáčej populácie v obci, početnosti 
jednotlivých druhov odporúčame sledovať situáciu s hniezdením pridomových 
vtáčích druhov zvlášť lastovičiek, belorítok, vrabcov, žltochvostov a trasochvostov. 
Zachovať ich prirodzené hniezda a v prípade nevhodnosti umiestnenia týchto hniezd 
vykonať také opatrenia, ktoré nenarušia hniezdenie. Radikálne zásahy vykonávať v 
súlade s legislatívou výlučne v mimohniezdnom období. Pre zvýšenie početnosti 
dutinových druhov vtákov (sýkorky, mucháriky, žltochvosty, trasochvosty a i.) 
vytvárať náhradné hniezdne príležitosti vyvesením vtáčích búdok mimo dosahu 
domácich mačiek. Voľne sa pohybujúce mačky boli aj v čase nášho mapovania 
zaznamenané ako jedny z najväčších predátorov práve vylietavajúcich vtáčích 
mláďat. K stabilizácii hniezdneho výskytu vodnára potočného na úseku potoka 
v obci odporúčame inštalovať pod mostmi prekleňujúcimi potok polobúdky k 
založeniu hniezdnej stavby.

 Tabuľka druhov a ich počet zaznamenaný pri prieskume lokalít v okolí táboriska 
(autor A. Krištín a kol.) a v intraviláne obce Vernár zaznamenaný v čase konania 
tábora účastníkmi (autor M. Fulín a kol).
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Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 2 1

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 4

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 2

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 1

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 1 1

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 2 1 1 1 1

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 2

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 2

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 1

Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) 2

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 1

Columba oenas Linnaeus, 1758 2

Columba palumbus Linnaeus, 1758 2 2 2

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 1 1

Apus apus (Linnaeus, 1758) 4 3

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 1

Picus canus Gmelin, 1778 1

Picus viridis Linnaeus, 1758 1

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 1 1 1

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 2 1 1 1 2

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 2 2

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 20 24

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 30 132

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 6 2 4 2 4 4 5

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 1 2 6 2 5

Motacilla alba Linnaeus, 1758 15 4 6 4 11

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 1 1 1

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 1 2 1 3

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 2 2 2

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 4 4 2 4 4 3

Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) 10 2 8 2 19
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Turdus merula Linnaeus, 1758 6 4 2 2 4 2 3

Turdus philomelos Brehm, 1831 2 2 2 1 2

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 2 4 2 4

Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) 1

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 4 1 1 2

Sylvia communis Latham, 1787 2 1 2

Sylvia borin (Boddaert, 1783) 1 1

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 6 8 4 6 4 8

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 1 1 2

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 8 4 1 1 1 2 3

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 1

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 14 2 2 4 4

Muscicapa striata (Pallas, 1764) 1

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 6 6

Parus palustris Linnaeus, 1758 2 2 2 2

Parus montanus Baldenstein, 1827 2 1 1

Parus cristatus Linnaeus, 1758 1 1

Parus ater Linnaeus, 1758 8 8 2 12 6 2 2 3

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 1 2 1

Parus major Linnaeus, 1758 8 12

Sitta europaea Linnaeus, 1758 3 1 1 1

Certhia familiaris Linnaeus, 1758 1 1

Lanius collurio Linnaeus, 1758 2 2

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 6 4 4 2 2

Pica pica (Linnaeus, 1758) 2 2

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) 2 2 1

Corvus corax Linnaeus, 1758 4 2 2 2 2 2

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 6 28

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 6 10 4 10 6 6 4 6

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 2 7

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 4 4 5

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 6 9

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) 6 4

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 2 4

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 4 6 4

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 2 2 2

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 4 6 4
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Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 4 3

Spolu 69 druhov/podľa lokalít druhov 54 24 27 18 8 20 23 35

Spolu jedincov 237 73 68 58 26 65 48 326

 Celkovo sme počas konania tábora na rôznych lokalitách zaznamenali 
prítomnosť 69 vtáčích druhov.

 Všetkým kolegom a účastníkom tábora, ktorí aktívne prispeli k spracovaniu 
údajov o avifaune územia, zapojili sa do mapovania a krúžkovania vtákov ďakujeme.
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SPRÁVA O ČINNOSTI 
CHIROPTEROLOGICKEJ SEKCIE

Správu vypracovala Denisa Lobbová

 Dňa 26. 7. 2016 bol vo večerných hodinách s účastníkmi tábora realizovaný 
odchyt netopierov do jemných nárazových sietí v extraviláne obce Vernár (za 
lyžiarskym strediskom Vernár – Studničky). Siete boli umiestnené nad brodom 
potoka s pokojnou hladinou, kde sa netopiere sústreďujú z okolia za účelom pitia. 
Účastníkom bola tiež prezentovaná metóda výskumu formou ultrazvukového 
detektora, ktorý umožnil počuť hlasové prejavy lietajúcich jedincov.

 Dňa 27. 7. 2016 bol počas dňa bola chiropterologická sekcia rozdelená na dve 
partie. Prvá partia s účastníkmi tábora realizovaná kontrola podkroví vybraných 
domov v obci Vernár za účelom zistenia obsadenosti týchto priestorov netopiermi. 
Priebežne boli tiež dohľadávané fasádne úkryty na rodinných domoch, ktoré by mohli 
byť potenciálne využívané netopiermi. Ich prítomnosť bola overená sledovaním 
pobytových znakov netopierov. V poobedných hodinách bolo skontrolované 
podkrovie/loď rímsko-katolíckeho kostola a podkrovie školy. V rámci tohto 
terénneho výskumu bolo skontrolovaných celkom približne 10 rodinných domov. 
Na viacerých podkroviach boli zaznamenané pobytové znaky netopierov – trus 
v menšom množstve. Žiadne väčšie/významnejšie agregácie netopierov okrem 
priestoru podkrovia kostola neboli zaznamenané.

 Druhá partia bola zameraná na vyhľadávanie úkrytov v lesnom ekosystéme, 
tzn. identifikáciu stromových dutín v lesnom poraste, ktoré by mohli potenciálne 
netopiere využívať. V rámci tohto terénneho prieskumu neboli dohľadané žiadne 
stromové dutiny. 

 Vo večerných hodinách bol opäť realizovaný odchyt netopierov na rovnakej 
lokalite – na brode potoka v extraviláne obce. 

 Dňa 28. 7. 2016 bola v doobedných hodinách s účastníkmi tábora realizovaná 
kontrola netopierov v lesných stavbách vrátane horárne neďaleko obce Vernár. 
Tento terén bol však prerušený nepriaznivým počasím. Stretnutie s miestnym 
horárom nám prinieslo informáciu, že netopiere fasádu horárne využívajú - túto 
skutočnosť sme si však neoverili.

 Faunistické výsledky prieskumu sú priložené v tabuľke.
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 Navrhované opatrenia pre zlepšenie podmienok pre výskyt netopierov:
Intravilán obce – podpora úkrytových možností (inštalácia vhodných typov búdok 
na fasády budov)
Extravilán obce – podpora úkrytových možností (inštalácia vhodných typov búdok 
na lesné stavby)

 Poradenstvo ku konkrétnym typom opatrení ochotne poskytnú členovia 
Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku, www.netopiere.sk.

Foto 1. Typický fasádny úkryt pre netopiere
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Foto 2. Kontrola podkroví vybraných rodinných domov, v osvetlenom priestore visí 
podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).

Foto 3. Účastníci chiropterologickej sekcie dňa 27. 7. 2016 v intraviláne obce Vernár.
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Foto 4. Typické štrbinové úkryty pre netopiere na budovách.

Foto 5. Kostol v obci Vernár s výskytom netopierov (Chiroptera) a dážďovníkov 
tmavých (Apus apus).
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Foto 6. Kontrola podkrovia a veže kostola v obci Vernár.

Foto 7. Podkrovie kostola.
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Foto 8. Účastníci na večernom odchyte netopierov.

Foto 9. Kontrola podkrovia školy – prezeranie štrbiny medzi drevenými trámami, 
pod ktorou sa nachádza trus netopierov.
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VÝSLEDKY VÝSKUMU ČMEĽOV 
(HYMENOPTERA: BOMBINI) 

NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH 
V NÁRODNOM PARKU 

SLOVENSKÝ RAJ
Vladimír Smetana

Tekovské múzeum, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
e-mail: vlado.smetana@gmail.com

Smetana V. 2016: Research results of the bumblebees (Hymenoptera: Bombini) on 
the selected localities in the Slovak Paradise National park.

Abstract: The author studied bumblebees on the territory of Slovak Paradies 
National Park during the course of XXXX.-th Eastern Slovak camp of nature 
protectors (23 – 30-th July 2016). The total of 15 species from the tribus Bombini 
were found on the six localities. The most numerous from the ascertained species 
were Bombus soroeensis (mainly ssp. soroeensis or also ssp. proteus) and Bombus 
lucorum. Bombus sylvarum, Bombus ruderarius and Bombus humilis represented 
species connected with the open habitats without the forest. The eremophilic 
species Bombus terrestris was recorded also in relatively high altidudes. Noteworthy 
was the occurrence of rarer or orophilous species, Bombus quadricolor, Bombus 
wurflenii and Bombus pyrenaeus.
On the investigatived area attended the bumble bees 41 plant taxons, which belongs 
to the 14 families. From the trophic point of view are the most important (in the 
end of July) the following plant species: Jacea phrygia agg., Teucrium chamaedrys, 
Rhinanthus serotinus, Acosta rhenana, Colymbada scabiosa, Vicia cracca, Echium 
vulgare, Soligago virgaurea, Geranium pratense and Clinopodium vulgare.
The author presents also some findings of other Aculeata in this area.

Key words: bumble bees, trofic interactions, Slovak Paradies National Park, Slovakia.

Úvod
 Čmele patria určite k najzaujímavejším a zároveň k najvýznamnejším skupinám 
blanokrídlovcov. Sú mimoriadne dôležitými opeľovačmi mnohých druhov rastlín a 
nemenej významné sú i z ekosozologického aspektu. Staršie poznatky o čmeľoch 
Slovenska sumarizujú BELÁKOVÁ et all. (1979). V tejto práci sa nachádzajú aj údaje 
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zo Slovenského raja. Pochádzajú zo 7 lokalít (Dedinky, Geravy, Kláštorisko, Čingov 
a iné). V ďalšej štúdii prezentuje BELÁKOVÁ (1980) okrem iného aj zoznam druhov 
čmeľov Slovenského raja, avšak bez uvedenia konkrétnych lokalít . SMETANA 
(1996a) udáva zo 4 lokalít v južnej časti pohoria (Geravy, Malý Zajf, Ondrejisko – 
1 270 m n. m. a Havrania skala –1 153 m n. m.) 13 druhov čmeľov. V roku 2009 sa 
konal v Slovenskom raji 33. Východoslovenský Tábor ochrancov prírody (v ďalšom 
texte Vsl. TOP), a to v lokalite Podlesok. V priľahlej (hlavne v SZ) časti Slovenského 
raja zaznamenal SMETANA (2009) 15 druhov týchto opeľovačov. Výskum bol 
uskutočnený na lokalitách Kopanecké lúky, Malá poľana, Dolina Veľkej Bielej vody a 
Betlanovce – Majer.

 Pomerne ucelené sú poznatky o čmeľoch z neďalekej Muránskej planiny 
(tvoriacej so Slovenským rajom spoločný geomorfologický celok). V rokoch 2000 – 
2002 prebiehal na jej území rozsiahly prieskum fauny a flóry, ktorého súčasťou bol 
aj výskum tejto skupiny blanokrídlovcov (SMETANA 2004).

 V predkladanom príspevku sú prezentované výsledky výskumu čmeľov 
(vrátane ich sociálnych parazitov pačmeľov) realizovaného v priebehu 40. Vsl. TOP. 
Uskutočnil sa v najzápadnejšej časti NP Slovenský raj v dňoch 23. – 29. júla 2016 v 
obci Vernár a v jej širšom okolí. Pozornosť sme venovali nielen zastúpeniu čmeľov 
na skúmaných lokalitách, ale aj štúdiu ich trofických interakcií so živnými rastlinami

 Počas výskumu čmeľov sme príležitostne odchytávali aj zástupcov iných 
skupín žihadlových blanokrídlovcov (Aculeata). Ich zoznam s príslušnými lokalitami 
je uvedený na konci príspevku.

Charakteristika skúmaného územia a jednotlivých lokalít
 NP Slovenský raj sa z veľkej časti rozkladá na území rovnomenného 
geomorfologického podcelku Spišsko-gemerského krasu. Iba neveľké okrajové 
segmenty zasahujú do iných geomorfologických jednotiek (Hornádska kotlina, 
Nízke Tatry). Slovenský raj je charakteristický náhornými vápencovými krasovými 
planinami, do ktorých sa po okrajoch zarezali vodné toky a vytvorili početné 
tiesňavy a rokliny. Skúmaná časť NP patrí do chladnej klimatickej oblasti a v rámci 
nej do mierne chladného okrsku. Najvyššie polohy Prednej hole – 1 545 m n. m. 
patria do chladného, horského okrsku. Priemerný ročný úhrn zrážok je ovplyvnený 
predovšetkým nadmorskou výškou územia. Pohybuje sa približne v rozmedzí 800 
– 1 200 mm. Z fytogeografického aspektu je skúmané územie súčasťou oblasti 
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale). V rámci nej patrí do obvodu 
predkarpatskej flóry (Praecarpaticum). Výnimkou sú iba vrcholové časti Prednej 
hole, patriace do obvodu flóry vysokých Karpát (Eucarpaticum). Vzhľadom ku 
geologickému podkladu a klimatickým podmienkam nájdeme v NP Slovenský 
raj množstvo vzácnych a ochranársky významných druhov teplomilnej i horskej 
vápnomilnej flóry.
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 Štúdium čmeľov sme vykonali na 6 lokalitách, charakterizovaných v 
nasledovnom prehľade. V zátvorke za názvom lokality je uvedené číslo mapového 
poľa DFS v ktorom sa nachádza i dátum výskumu na nej.

Lokalita č. 1, Predná hoľa – 1 545 m n. m. (DFS 7087, 25. 7. 2016)
 Predná hoľa sa nachádza v najvýchodnejšej časti Nízkych Tatier. Je zároveň 
najvyššou kótou na území NP Slovenský raj. Predmetom výsprispevok9-Fkumu 
bolo okolie samotného vrcholu s rozvoľnenou čučoriedkovou smrečinou a neveľkými 
lúčnymi enklávami. Uskutočnili sme tiež (počas zostupu z vrcholu) štúdium fauny 
čmeľov na rozľahlých lúčnych biotopoch chrbta, vybiehajúceho východným 
smerom k Filovskému sedlu (v nadmorskej výške približne 1 100 – 1 400 m n. m.). 
Majú miestne názvy Úplaz, Janová a Rovienka.

Lokalita č. 2, Barbolica – 1 013 m n. m. (DFS 7087, 26. 7. 2016)
 Barbolica je výrazným vápencovým a dolomitovým masívom, nachádzajúcim 
sa neďaleko od obce Vernár (západne od nej). Na jej južných svahoch sa nachádza 
pestrá mozaika lesných, skalných i teplo a suchomilných travinno-bylinných 
porastov. Výskum sme uskutočnili na strmých južných svahoch Barbolice, od ich 
úpätia (okolo 820 m n. m.) až do nadmorskej výšky približne 950 m n. m. 

Obr. 1. Lokalita č. 1, Predná hoľa – 1 545 m n. m. Foto: Elena Smetanová
Fig.1. Locality No. 1, Predná hoľa – 1 545 m n. m. Photo: Elena Smetanová
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Lokalita č. 3, Vernár (DFS 7087, 27. 7. 2016)
 Lokalita Vernár predstavuje predovšetkým teplomilné trávnaté biotopy na úpätí 
Holého vŕšku, neďaleko obce. Zároveň sme do nej zaradili aj opustený kameňolom 
na brizolit a jeho blízke okolie. Vzhľadom k neveľkej vzdialenosti oboch segmentov 
od seba a veľmi podobnému, takmer xerotermnému charakteru sme ich spojili do 
jednej lokality. Jej nadmorská výška je približne 780 – 850 m n. m.

Obr. 2. Lokalita č. 2, Barbolica – 1 013 m n. m. Foto: Elena Smetanová
Fig. 2. Locality No. 2, Barbolica – 1 013 m n. m. Photo: Elena Smetanová
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Obr. 3. Lokalita č. 3, Vernár. Foto: Elena Smetanová
Fig. 3. Locality No. 3, Vernár. Photo: Elena Smetanová

Lokalita č. 4, Mokrá (DFS 7087, 29. 7. 2016)
 Lokalita predstavuje mozaiku slatinných rašelinísk a vlhkých lúk na začiatku 
dolín Malej a Veľkej Mokrej, takmer bezprostredne pri južnom okraji obce Vernár (cca 
780 m n. m.). Na ich okrajoch sa nachádzajú menšie segmenty so suchomilnejšou 
vegetáciou.

Obr. 4. Lokalita č. 4, Mokrá. Foto: Elena Smetanová
Fig. 4. Locality No. 4, Mokrá. Photo: Elena Smetanová

Lokalita č. 5, Sámelova dolina (DFS 7187, 28. 7. 2016)
 Výskum v Sámelovej doline sme uskutočnili v jej vstupnej časti susediacej s 
nivou Hnilca, na styku lúčnych biotopov s lesnými spoločenstvami. Pre nepriaznivé 
podmienky počas výskumu (mokrá vegetácia, neskôr búrka) sme o čmeľoch získali 
iba niekoľko údajov.

Lokalita č. 6, Ľadová (DFS 7187, 29. 7. 2016)
 Lokalita predstavuje slatinné rašeliniská a vlhké lúky na nive Hnilca, v priestore 
medzi železničnou stanicou Dobšinská ľadová jaskyňa a rovnomennou autobuso-
vou zastávkou. Do lokality sme zahrnuli aj porasty bylín pri objekte železničnej sta-
nice, nakoľko s nimi bezprostredne susedia.
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Obr. 5. Lokalita č. 6, Ľadová. Foto: Elena Smetanová
Fig. 5. Locality No. 6, Ľadová. Photo: Elena Smetanová

Materiál a metódy
 Údaje o čmeľoch a pačmeľoch sme získavali hlavne kvantitatívnymi terénnymi 
zápismi. Zohľadňujú zastúpenie jednotlivých druhov a tiež ich trofické interakcie 
so živnými rastlinami. Pri determinácii čmeľov a pačmeľov sme využili publikáciu 
Pavelku a Smetanu  (PAVELKA & SMETANA 2000). Na fylogenetické vzťahy medzi 
čmeľmi a tým aj na ich taxonomický status jestvuje niekoľko názorov, od delenia 
do viacerých rodov až po klasifikáciu do jediného rodu Bombus. V tomto príspevku 
používame nomenklatúru z práce WILLIAMS et al. (2008), ktorá je v súčasnosti 
väčšinovo akceptovaná. Názvy rastlinných taxónov zohľadňujú prácu Marholda a 
Hindáka (MARHOLD & HINDÁK 1998). Získané poznatky sa viažu k zodpovedajúcej 
fáze vegetačného obdobia na konci júla 2016. Dokumentačný materiál sa nachádza 
v Tekovskom múzeu v Leviciach.

Výsledky
1. Zastúpenie čmeľov na skúmanom území a na jednotlivých lokalitách
 Na šiestich skúmaných lokalitách v NP Slovenský raj sme spolu zaznamenali 15 
druhov z tribu Bombini. V nasledujúcom texte podávame ich stručnú charakteristiku. 
Zastúpenie jednotlivých druhov na skúmaných lokalitách prezentujeme v tab. 1. 
Číselné údaje vyjadrujú dominanciu prítomných druhov, stanovenú percentuálnym 
podielom jedincov daného druhu z celkového počtu registrovaných indivíduí 
všetkých druhov. Z lokality č. 5 uvádzame (vzhľadom k zlým podmienkam výskumu 
spomenutým v predchádzajúcom texte) iba prezenciu zistených druhov. 
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Bombus (Bombus) terrestris (LINNAEUS, 1758)
 Európsko-mediteránny prvok fauny, vyhľadávajúci predovšetkým teplé a 
suchšie stanovištia (eremofilný druh). Vyhýba sa súvislejším lesným komplexom. V 
NP Slovenský raj je prítomný všade, ale vždy oveľa menej početnejší ako nasledujúci 
blízko príbuzný druh. Zaujímavý je jeho výskyt na hrebeňových poľanách Prednej 
hole, v nadmorskej výške približne 1 300 m.

Bombus (Bombus) lucorum (LINNAEUS, 1761)
 Eurosibírsky prvok fauny, hylofilný (vlhko a chladnomilný) eurytopný druh. Veľmi 
hojný je v podhorských a horských oblastiach, v nižších polohách je zriedkavejší. Na 
skúmanom území všade prítomný. Je tu zároveň druhým najpočetnejším druhom 
čmeľa.

Bombus (Alpigenobombus) wurflenii (RADOSZKOWSKI, 1859)
 Európsky prvok fauny, charakteristický druh stredných a vysokých horských 
polôh. Hojne sa vyskytuje na rozľahlých lúkach Prednej hole, ojedinele zostupuje aj 
do nižších polôh (tab. 1). Vo veľkom počte bol zaznamenaný na viacerých lokalitách 
v južnej, najvyššej časti Slovenského raja (SMETANA 1996a).

Bombus (Pyrobombus) hypnorum (LINNAEUS, 1758)
 Eurosibírsky prvok, hylofilný druh s pomerne úzkou ekologickou valenciou. 
Vyhovujú mu hlavne alúvia horských potokov, rúbaniská a okraje lúčnych polian. V 
nižších polohách obľubuje parky a záhrady. Na území NP je prítomný, ale je pomerne 
zriedkavý. Vo väčšom počte sme ho registrovali len na slatinách lokality Ľadová (č. 
6).

Bombus (Pyrobombus) pratorum (LINNAEUS, 1761)
 Eurosibírsky prvok, hylofilný eurytopný druh, typický obyvateľ lesných 
biotopov. V sledovanej oblasti je všade prítomný a často aj hojný. Počas nášho 
výskumu sme ho registrovali v pomerne malom počte indivíduí. Má totiž v priebehu 
roka rýchly vývoj hniezdnych populácií a koncom júla sa už vytráca z biotopov.

Bombus (Pyrobombus)  pyrenaeus (PÉREZ, 1879)
 Je glaciálnym reliktom, ktorý v pohoriach Európy vytvára izolované populácie. 
Nevyskytuje sa v Škandinávii. Patrí k typickým orofilným čmeliakom, s optimom 
rozšírenia nad hornou hranicou lesa. Zaznamenali sme ho iba v bezprostrednom 
okolí vrcholu Prednej hole – 1 545 m n. m. v Nízkych Tatrách. Priamo zo Slovenského 
raja pochádza nález SMETANU (1996a), a to z vrcholu Ondrejiska – 1270 m n. m.

Bombus (Kallobombus) soroeensis (FABRICIUS, 1776)
 Eurosibírsky prvok fauny, hylofilný stenotopný druh. Na Slovensku sa 
vyskytuje takmer výlučne v horách. V NP Slovenský raj je zrejme najhojnejším, 
všade prítomným druhom čmeľa (tab. 1). B. soroeensis má dva poddruhy. V 
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západnej časti areálu sa vyskytuje ssp. proteus, vo východnej ssp. soroeensis. 
Slovenskom prechádza ich kontaktná zóna. Na území NP Slovenský raj sú prítomné 
oba poddruhy. Nominátny ssp. soroeensis je tu oveľa hojnejší.

Bombus (Melanobombus) lapidarius (LINNAEUS, 1758)
 Eremofilný eurytopný druh s európskym rozšírením. Na suchých a výslnných 
stanovištiach patrí často medzi najhojnejšie čmele. Tomu zodpovedá aj jeho 
zastúpenie v NP Slovenský raj. Vo väčšom počte bol prítomný v blízkom okolí 
Vernára (lok. č. 3) a pri železničnej stanici v Dobšinej. Na vhodných stanovištiach 
vystupuje ojedinele aj do vyšších polôh. SMETANA (1996a) uvádza jeho výskyt na 
južných svahoch Ondrejiska – 1 270 m n. m. z nadmorskej výšky okolo 1 100 m.

Bombus (Thoracobombus) sylvarum (LINNAEUS, 1761)
 Eurosibírsky, eremofilný eurytopný prvok fauny čmeľov. Obľubuje 
predovšetkým terény otvoreného charakteru, v teplých oblastiach. Bol 
zaznamenaný (v malom počte jedincov) iba na lokalite č. 3, v opustenom 
kameňolome pri obci Vernár.

Bombus (Thoracobombus) ruderarius (MÜLLER, 1776)
 Európsky prvok s pomerne širokou ekologickou valenciou, obľubujúci rovnako 
ako predchádzajúci druh najmä otvorené terény. Hojne je zastúpený hlavne v 
pahorkatinách a podhorských oblastiach. V NP Slovenský raj je prítomný na 
mnohých lokalitách (SMETANA 1996a, 2009), vždy však v neveľkom počte indivíduí.

Bombus (Thoracobombus) humilis ILLIGER, 1806
 Eurosibírsky prvok fauny, eremofilný eurytopný druh. Je pomerne lokálny, 
na miestach výskytu býva zvyčajne dobre zastúpený. Uvedenej charakteristike 
zodpovedá aj jeho početná prítomnosť na lok. č. 3. 

Bombus (Thoracobombus) pascuorum (SCOPOLI, 1763)
 Druh s eurosibírskym rozšírením. Má mimoriadne širokú ekologickú valenciu. 
Je hojný od nížin až po hornú hranicu lesa. Je všade prítomný nielen na skúmanom 
území, ale zrejme aj v ostatných častiach NP Slovenský raj (SMETANA 1996a, 2009), 
kde tvorí významnú zložku spoločenstiev čmeľov. Pomerne prekvapujúce je preto 
jeho nízke kvantitatívne zastúpenie na lokalitách. č. 1, 2 a 3.

Bombus (Megabombus) hortorum (LINNAEUS, 1761)
 Eurosibírsky prvok fauny, hylofilný eurytopný druh. V skúmanom území bol 
zistený na lokalitách č. 2 a č. 5. Nakoľko je druhom s rýchlym vývojom hniezdnych 
populácií možno predpokladať na viacerých lokalitách jeho hojnejší výskyt v 
skorších fázach vegetačného obdobia.
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Bombus (Psithyrus) rupestris (FABRICIUS, 1793)
 Druh s eurosibírskym areálom výskytu, parazituje v hniezdach B. lapidarius, B. 
wurflenii a pravdepodobne aj niektorých iných druhov čmeľov. Na skúmanom území 
sme ho registrovali iba v bezprostrednom okolí vrcholu Prednej hole – 1 545 m n. m. 
Prítomný však bude určite na viacerých lokalitách, čo potvrdzujú početné nálezy v 
SZ časti Slovenského raja (SMETANA 2009).

Bombus (Psithyrus) quadricolor (LEPELETIER, 1832)
 Eurosibírsky prvok fauny, sociálny parazit druhu B. soroeensis. Na Slovensku 
patrí medzi z najvzácnejšie druhy čmeľov. Donedávna bol známy iba z dnes už 
historických nálezov z Belianskych Tatier (MAY 1959) a zo Súľova (BELÁKOVÁ et. 
al. 1979). Až oveľa neskôr publikovali SMETANA & ŠIMA (2009) nález druhu na úpätí 
Západných Tatier v roku 2008. V skúmanej oblasti sme ho zaznamenali na lokalite č. 
1, v bezprostrednom okolí vrcholu Prednej hole – 1 545 m n. m.

Tab. 1. 
Zastúpenie čmeľov (dominancia v %) na sledovaných lokalitách 
Representation of bumble bees (dominance, %) on the studied sites 

Druh (Species)
Lokality (Sites)

1 2 3 4 5 6

Bombus terrestris 5,1 5,7 3,1 3,57 – 4,9

Bombus lucorum 23,7 32,9 16,5 23,2 – 12,2

Bombus wurflenii 23,7 – 1,6 – – –

Bombus hypnorum – – 0,8 – – 12,2

Bombus pratorum – 5,7 0,8 3,57 + 12,2

Bombus pyrenaeus 15,3 – – – – –

Bombus soroeensis 23,7 50,0 48,8 55,3 + 12,2

Bombus lapidarius – 1,4 13,4 – – 29,3

Bombus sylvarum – – 1,6 – – –

Bombus ruderarius 3,4 – 0,8 – – 2,4

Bombus humilis – – 11,8 – – –

Bombus pascuorum 1,7 2,9 0,8 14,3 – 14,6

Bombus hortorum – 1,4 – – + –

Bombus rupestris 1,7 – – – – –

Bombus quadricolor 1,7 – – – – –

2. Charakteristika navštívených lokalít z hľadiska zastúpenia čmeľov na nich
 V priebehu výskumu sme navštívili lokality s rozmanitými typmi biotopov. 
Táto skutočnosť sa prejavila aj na rozmanitosti kvalitatívneho i kvantitatívneho 
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zastúpenia jednotlivých druhov čmeliakov na nich (tab. 1).

 Lokalita č. 1 má už na prvý pohľad typický horský charakter. Okrem hylofilných 
druhov hojných v celej skúmanej oblasti (Bombus soroeensis a B. lucorum) tu majú 
vysoké zastúpenie aj typické orofilné taxóny B. pyrenaeus a B. wurflenii. Prvý z 
nich (s jedinou výnimkou i druhý) sa spolu s B. quadricolor a B. rupestris podarilo 
registrovať iba na tejto lokalite, predovšetkým v okolí samotného vrcholu Prednej 
hole – 1 545 m n. m. Na nižšie položených trávnatých poľanách k nim pristupujú 
ďalšie druhy, uvedené v tab. 1.

 Lokalita č. 2 je charakteristická mimoriadne vysokou dominanciou B. soroeensis 
a B. lucorum. Jedince týchto druhov tu tvorili v čase návštevy okolo 4/5 všetkých 
registrovaných jedincov čmeľov. Podobná situácia je i na druhovo chudobnejšej 
lokalite č. 4, hoci má úplne odlišný charakter. Poznatky s vyššou mierou všeobecnej 
platnosti by však samozrejme mohol priniesť iba dlhodobejší výskum v rozličných 
fázach vegetačného obdobia.

 Lokalita č. 3 je zaujímavá predovšetkým tým, že sa na nej (okrem B. 
soroeensis a B. lucorum) výraznejšie uplatňujú eremofilné prvky fauny čmeľov. 
Ide predovšetkým o Bombus humilis (podľa dostupných poznatkov sa jedná o jeho 
prvú lokalitu v Slovenskom raji) a B. lapidarius, prítomný je však aj B. sylvarum a iné 
druhy otvorených terénov.

 Osobitný charakter má aj lokalita č. 6. V porovnaní s ostatnými lokalitami tu má 
nižšie zastúpenie B. soroensis. Na slatinných biotopoch sú naopak hojne zastúpené 
hylofilné druhy B. hypnorum a B. pratorum, v bezprostrednom okolí železničnej 
stanice zasa B. lapidarius a B. pascuorum.

3. Trofické interakcie čmeľov a živných rastlín
 Prítomnosť širokej škály rozmanitých biotopov v západnej časti NP Slovenský 
raj vytvára vhodné predpoklady pre existenciu mnohotvárnych trofických vzťahov 
medzi čmeľmi a ich živnými rastlinami. Na skúmanom území celkovo navštevovali 
41 taxónov živných rastlín zo 14 čeľadí. Celkový počet druhov je pravdepodobne o 
niečo vyšší, nakoľko niektoré druhy rastlín sú v súčasnosti chápané ako agregátne. 
Najviac taxónov patrí do čeľadí Fabaceae – 9, Asteraceae – 8 a Lamiaceae – 7. 
Čeľaď Campanulaceae je zastúpená 4 druhmi, Scrophulariaceae 3 a Dipsacaceae 
2 druhmi. Do ostatných čeľadí (Boraginaceae, Geraniaceae, Hypericaceae, 
Ranunculaceae, Apiaceae, Crassulaceae, Onagraceae a Gentianaceae) patrí po 1 
druhu rastliny. 

 Pre charakter trofických interakcii čmeliakov k živným rastlinám je 
určujúci predovšetkým floristický aspekt na danom stanovišti. Ich nasledujúce 
vyhodnotenie zachytáva situáciu v aktuálnej fáze vegetačného obdobia (koniec 
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júla 2016). Kvantitatívne spracovanie trofických vzťahov sme uskutočnili na základe 
analýzy celkového počtu registrovaných vzájomných interakcii (359) čmeľ–živná 
rastlina. Vzhľadom ku krátkodobému charakteru výskumu a jeho viazanosti na 
konkrétnu fázu vegetačného obdobia sa nevenujeme špeciálne potravnej báze 
jednotlivých druhov čmeľov, ale spracovávame sledovanú skupinu opeľovačov 
spoločne. Významnosť jednotlivých druhov živných rastlín na navštívených 
lokalitách prezentujeme formou stanovenia podielu ich návštevnosti (v percentách) 
z celkového počtu registrovaných trofických vzťahov (na jednotlivých lokalitách, 
resp. v skúmanej oblasti). Dvadsať najvýznamnejších taxónov uvádzame v tab. 2.

Tab. 2. 
Najvýznamnejšie živné rastliny čmeľov (v % zo všetkých registrovaných interakcií) 
The most important plant species for bumblebees (% of all registered interactions)  

Druh rastliny (Plant species)
Lokality (Sites)

1 2 3 4 5,6 Σ

Jacea phrygia agg. 6,8 – 0,7 58,9 17,0 12,9

Teucrium chamaedrys – 60,0 0,7 – – 12,0

Rhinanthus serotinus 3,4 1,4 17,3 12,5 14,9 10,9

Acosta rhenana – – 29,9 – – 10,6

Colymbada scabiosa – 7,1 24,4 – – 10,0

Vicia cracca 45,8 – 0,7 1,8 – 8,1

Echium vulgare – 8,5 2,4 – 23,4 5,6

Solidago virgaurea 16,9 – – – – 2,8

Geranium pratense – – – 3,6 14,9 2,5

Clinopodium vulgare – 1,4 3,1 – 4,3 2,0

Betonica officinalis – 8,5 – – – 1,6

Campanula glomerata – – 4,7 – – 1,6

Campanula rotundifolia agg. 8,5 – – – – 1,4

Salvia verticillata – 5,7 – 1,8 – 1,4

Lotus corniculatus 3,4 – – – 4,3 1,1

Origanum vulgare – 4,3 0,7 – – 1,1

Trifolium pratense – – 2,4 – 2,1 1,1

Trifolium repens – – – – 8,5 1,1

Ligularia sibirica – – – 5,4 2,1 1,1

Lathyrus pratensis – – – 7,1 – 1,1

Ostatné druhy spolu (Other 
species in total)

15,2 2,9 12,6 8,9 8,5 10,0
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 Z tab. č. 2 už na prvý pohľad vidieť, že čmele výrazne uprednostňujú tie druhy 
rastlín, ktoré sú na danej lokalite prítomné vo väčšom množstve a zároveň ich kvety 
v čase návštevy produkujú dostatok nektáru. Na rozľahlých lúkach lokality č. 1 je to 
predovšetkým Vicia cracca, v rozvoľnených smrečinách v okolí samotného vrcholu 
Prednej hole najmä Solidago virgaurea a Campanula glomerata agg. Okrem rastlín, 
uvedených v tab. 3 sú na lúkach troficky významné tiež Hypericum maculatum, 
Anthyllis vulneraria a ďalšie.

 Na lokalite č. 2, Barbolica sme takmer 2/3 trofických interakcií čmeľov 
registrovali s druhom Teucrium chamaedrys. Významné sú tu aj viaceré teplomilné 
druhy rastlín (tab. 3). Na lokalite č. 3 sa nachádzajú pravdepodobne najteplejšie 
stanovištia v celej skúmanej oblasti. Prejavuje sa to aj na charaktere sledovaných 
trofických interakcií. Najčastejšie čmele navštevovali Acosta rhenana, Colymbada 
scabiosa a Rhinanthus serotinus. Zo zaujímavých rastlín neuvedených v tab. 3 sme 
čmele zaznamenali napr. na Campanula carpatica (v kameňolome) či Gentiana 
cruciata.

 Trofické interakcie na mokradiach v ústí Malej a Veľkej Mokrej doliny (lok. č. 4) 
sú pomerne chudobné. Čmele tu navštevovali hlavne druhy rastúce na okrajoch 
mokraďných biotopov (Rhinanthus serotinus a predovšetkým Jacea phrygia 
agg.). Pomerne atraktívnou rastlinou je tu pre čmele tiež Lathyrus pratensis a 
Ligularia sibirica (navštevovaná druhmi Bombus lucorum a B. pratorum). Lokalita 
č. 5 je zaujímavá trofickou interakciou Delphinium elatum s druhom B. hortorum. 
Na slatinných biotopoch (a ich okrajoch) lokality Ľadová (č. 6), čmele koncom 
júla uprednostňujú hlavne Geranium pratense, Jacea phrygia agg. a Rhinanthus 
serotinus, v bezprostrednom okolí železničnej stanice najmä Echium vulgare a 
Trifolium repens.

Diskusia a záver
 Na skúmaných lokalitách v NP Slovenský raj sme v priebehu XXXX. Vsl. TOP 
spolu zaznamenali 15 druhov tribu Bombini. Ďalších 5 druhov bolo zistených v iných 
častiach tohto chráneného územia. Jedná sa o nasledujúce druhy čmeľov:

Bombus (Bombias) confusus (SCHENCK, 1861)
 Tento európsky prvok fauny (nezasahuje však do Veľkej Británie a Škandinávie) 
preferuje teplé, suché a výslnné stanovištia v otvorenom teréne. SMETANA (2009) 
ho zaznamenal na styku Slovenského raja s Hornádskou kotlinou.

Bombus (Subterraneobombus) subterraneus (LINNAEUS, 1758)
 Západopalearktický prvok fauny, eremofilný eurytopný druh. V súčasnosti je 
na Slovensku rýchle ustupujúcim, čoraz zriedkavejším druhom, ktorý z viacerých 
oblastí už vymizol. Bol zaznamenaný (v minimálnom počte jedincov) v okolí vrcholu 
Ondrejiska – 1 270 m n. m. (SMETANA 1996).
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Bombus (Psithyrus) bohemicus (SEIDL, 1837)
 Druh s eurosibírskym rozšírením, parazitujúcim v hniezdach B. lucorum. Hoci 
rovnako ako nasledujúci hojný druh nebol v okolí Vernára zaznamenaný, jeho 
prítomnosť je tu veľmi pravdepodobná. Doterajšie údaje z NP Slovenský raj uvádza 
SMETANA (2009).

Bombus (Psithyrus) campestris (PANZER, 1801)
 Eurosibírsky prvok fauny, parazitujúci v hniezdach niekoľkých druhov čmeľov, 
predovšetkým však u M. pascuorum. Početné nálezy zo Slovenského raja uvádza 
SMETANA (1996a, 2009). V susednom NP Muránska planina je najhojnejším 
pačmeľom (SMETANA 2004).

Bombus (Psithyrus) barbutellus (KIRBY, 1802)
 Pomerne vzácnejší druh pačmeľa (s eurosibírskym rozšírením), parazitujúci v 
hniezdach B. hortorom. Zo Slovenského raja je k dispozícii jediný údaj (BELÁKOVÁ et 
al. 1979) bez bližšej konkretizácie lokality.

 Na území NP Slovenský raj bolo teda doposiaľ zistených 20 druhov čmeľov a 
pačmeľov. Sú významnou súčasťou prírodných hodnôt tohto územia. Z celkového 
počtu druhov – 37 zaznamenaných na Slovensku (viaceré z nich boli ale zistené iba 
v najteplejších južných oblastiach) tvoria približne 54 %. Je ale zrejmé, že ich počet 
bude v NP ešte o niečo vyšší. Pravdepodobná je prítomnosť ďalších 2 – 3 druhov. 
Okrem toho boli v nedávnej minulosti na Slovensku zistené 3 nové druhy čmeľov. 
Postupne rozširujú svoj areál a je možné, že niektorý z nich prenikne aj do NP 
Slovenský raj.

Appendix 1
 Počas 40. Vsl. TOP sme popri štúdiu zastúpenia čmeľov a ich trofických interakcií 
so živnými rastlinami príležitostne odchytili aj iné žihadlovité blanokrídlovce 
(Aculeata). Ich prehľad je spolu s lokalitami výskytu a poznámkami uvedený v 
nasledujúcom texte.

Fam. Apidae
Clisodon furcatus (PANZER, 1798)
Predná hoľa – 1 545 m n. m. (lok. č. 1). V teplejších oblastiach Slovenska pomerne 
hojný druh. Prekvapujúci je jeho výskyt na horských lúkach Prednej hole v 
nadmorskej výške približne 1 300 m.

Fam. Andrenidae
Panurgus calcaratus (SCOPOLI, 1763)
Vernár (lok. č. 3), 1♂. V nižších polohách hojný, v horách menej častý druh.
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Fam. Megachilidae
Hoplitis adunca (PANZER, 1798)
Vernár, 1♂. Na teplých, výslnných stanovištiach častý druh.
Megachile willughbiella (KIRBY, 1802)
Vernár, 1♀. Hojný druh, častý aj vo vyšších polohách.

Fam. Sphecidae
Ammophila sabulosa (LINNAEUS, 1758)
Barbolica – 1 013 m n. m. (lok. č. 2), 1♀. Teplomilný druh, jedna z najhojnejších 
kutaviek. Na vhodných stanovištiach preniká aj do hôr.

Fam. Crabronidae
Gorytes quadrifasciatus (FABRICIUS, 1804)
Barbolica – 1 013 m n. m., 1♀. Na Slovensku pomerne vzácny druh s málo známym 
rozšírením.
Crabro cribrarius (LINNAEUS, 1758)
Vernár,1♀. Na Slovensku pomerne hojný a rozšírený druh kutavky.
Ectemnius ruficornis (ZETTERSTEDT, 1838)
Barbolica – 1 013 m n. m., 1♀, Vernár, 1♀, Mokrá, 1♂. V Slovenskom raji hojný druh. Na 
Slovensku rozšírený predovšetkým v podhorských a horských oblastiach.

Fam. Vespidae
Symmorphus gracilis (BRULLÉ, 1832)
Mokrá (lok. č. 4), 1♂. Druh je na Slovensku hojnejší predovšetkým v nižších polohách.
Symmorphus allobrogus (SAUSSURE, 1855)
Barbolica – 1 013 m n. m., 1♀. Vzácny horský druh murárky.
Ancistrocerus claripennis THOMSON, 1874
Barbolica – 1 013 m n. m., 1♂, Vernár, 1♀ + 2♂♂. Na Slovensku i v NP Slovenský raj 
pomerne hojný druh.
Dolichovespula media (RETZIUS, 1783)
Barbolica – 1 013 m n. m., 1♂. Vzácnejší druh osy preferujúci lesné biotopy. V NP 
Slovenský raj zistený na viacerých lokalitách (SMETANA 1996b, 2009).
Dolichovespula saxonica (FABRICIUS, 1793)
Mokrá, 2 robotnice (v ďalšom texte w). V teplejších lesnatých oblastiach pomerne 
hojný druh.
Vespula vulgaris (LINNAEUS, 1758)
Vernár, 2ww. Na celom Slovensku hojný druh, hlavne v podhorských a horských 
oblastiach.
Polistes dominulus (CHRIST, 1791)
Barbolica – 1 013 m n. m., 1w, Vernár, 1♂. Teplomilný druh osy. V minulosti prítomný 
iba na južnom Slovensku, v súčasnosti na vhodných stanovištiach hojný v celom 
štáte.
Polistes nimpha (CHRIST, 1791)
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Barbolica – 1 013 m n. m., 1♂. Na celom Slovensku pomerne hojný druh.
Polistes biglumis bimaculatus (GEOFFROY, 1785)
Barbolica – 1 013 m n. m., 2ww, Vernár, 2ww + 1♂. V podhorských a horských 
oblastiach patrí P. biglumis k najhojnejším zástupcom podčeľade Polistinae. Hojne 
je zastúpený aj na skúmanom území.

Fam. Mutillidae
Myrmosa atra PANZER, 1801
Vernár, 2♂♂. Pomerne hojný druh, je parazitoidom v hniezdach viacerých druhov 
kutaviek.
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ROVNOKRÍDLOVCE (ORTHOPTERA) 
OBLASTI SLOVENSKÉHO RAJA: 

POZNÁMKY K VÝSKYTU 
A OCHRANE DRUHOV A BIOTOPOV

Anton Krištín

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53, Zvolen, e-mail: kristin@savzv.sk

Orthopterans (Orthoptera) of the Slovenský raj area: on occurrence and 
conservation of species and habitats

Abstract: In total 45 species of Orthoptera (18 Tettigonioidea, 3 Gryllacidoidea, 24 
Acridoidea, ca 36% of Slovak orthopterofauna) were found there in 2001-2016. 
Euryvalent grasshopper species Euthystira brachyptera, Chorthippus paralellus  
and bush-cricket Metrioptera roeselii (> 90 %), as well Decticus verrucivorus, 
Pholidoptera griseoaptera, Chorthippus apricarius a Chrysochraon dispar (>70 %) 
were the most frequent. Xerotermophilous species, e.g. bush-crickets Platycleis 
grisea, Leptophyes albovittata, grasshoppers Calliptamus italicus, Omocestus 
haemorrhoidalis, Stenobothrus lineatus were rare and less abundant, because 
the lower number and isolation of this kind of habitat (napr. PR Barbolica, 
Čingovské hradisko, Kláštorisko) in area. There was found also species Pholidoptera 
transsylvanica (5/51 sites), what is only Anex II species of European importance 
from HD, furthermore stenotop indicators of well preserved montane and 
submontane forest meadows and grasslands, e.g. Pholidoptera frivaldskyi, three 
Isophya species, Metrioptera brachyptera, Barbitistes constrictus, Pholidoptera 
aptera, Psophus stridulus, Pseudopodisma nagyi, Miramella alpina, Podisma 
pedestris, Chorthippus montanus, Chorthippus tatrae. Comments to occurrence 
and conservation of species and habitats are also given.

Key words: grasshoppers, crickets, Orthoptera, National park, Slovakia

Úvod
 Slovenský raj aj napriek tomu, že je Národným parkom od r. 1988 (CHKO 
od r. 1964) a atraktívnou turistickou destináciou, patrí prakticky k neznámym 
územiam Slovenska z ortopterologického hľadiska. Len 8 eurytopných druhov 
je spomenutých v monografii Slovenský raj (ČAPUTA 1985) a niekoľko údajov z 
územia je roztrúsených v komplexnejších dielach o Orthoptera Slovenska a bývalej 
ČSR (ČEJCHAN 1985, CHLÁDEK 1987, HOLUŠA 1996), resp. prácach zameraných na 
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ekológiu niektorých vzácnych druhov (FABRICIUSOVÁ et al. 2008, KAŇUCH et al. 
2014). V okolí Slovenského raja boli spracovávavné rovnokrídlovce Nízkych Tatier 
(ČEJCHAN 1988), Muránskej planiny (ČEJCHAN 1993, KRIŠTÍN et al. 1997) a Tatier 
(KRIŠTÍN 2010).

 V tejto práci sme sa zamerali na prvú faunisticko ekologickú analýzu štruktúry 
spoločenstiev Orthoptera v typických biotopoch územia Slovenského raja. Cieľom 
bolo tiež prispieť k poznaniu rozšírenia niektorých vzácnych a menej známych 
druhov a podať návrhy na ochranu a manažment niektorých pozoruhodných území

Materiál a metodika
 Výskum sme robili v máji až októbri 2001–2016 na 51 lokalitách oblasti 
Slovenského raja, z toho 41 lokalít bolo priamo v Národnom parku a 10 v priľahlom 
území (tab. 1). Hlavné obdobie prieskumov sme mali však v rokoch 2013–2016. 
Každá skúmaná lokalita mala plochu 1–3 ha a čas strávený na každej predstavuje 
2–3 hodiny/ kontrolu. Jednotlivé druhy rovnokrídlovcov boli zaznamenávané 
vizuálne a akusticky, na odchyt sme používali metódu šmýkania porastov (min 
1000 šmykov/lok.) a oklepov konárov stromov a kríkov (min 50 konárov/ lok.). 
Zistené druhy rovnokrídlovcov boli determinované podľa HARZA (1969, 1975), 
systematicky sú zoradené podľa práce KOČÁREK et al. (2005) odkiaľ sme čerpali aj 
ich názvoslovie. 

 Pre vyjadrenie relatívnej početnosti jednotlivých druhov na študovaných 
plochách sme použili klasifikačnú stupnicu: l = veľmi vzácny druh (menej ako 3 
exempláre), 2 = vzácny (3–10 ex.), 3 = početný (11–100 ex.), 4 = veľmi početný (101 a 
viac ex.). Relatívne semikvantitatívne hodnoty abundancie uvedené vo výsledkoch 
predstavujú najvyššie zaznamenané hodnoty adultov na 1 lokalitu pri jednej kontrole 
(tab. 1).

Charakteristika lokalít
 Lokality sa nachádzali na vertikálnom gradiente 520 (prielom Hornádu) až 1125 
m n. m., teda v submontánnom a montánnom pásme (tab. 1). Jedna lokalita mimo 
NP Slovenský raj bola v nadmorskej výške 350 m n.m. (Gemerská Poloma) Lokality 
predstavujú hlavne mezofilné lesné lúky a okraje borovicových a zmiešaných lesov 
(33/51 lokalít), menej vlhké lúky a mokrade (11/51) a najvzácnejšie boli xertotermné 
lúky a lesostepi (7/51)

Výsledky a diskusia
Kvalitatívno- kvantitatívna štruktúra spoločenstiev Orthoptera
 Na uvedených 51 lokalitách sme zistili celkom 45 druhov rovnokrídlovcov 
(36 % slovenskej ortopterofauny), z toho 18 Tettigonioidea, 3 Gryllacridoidea, 24 
Acridoidea. Index Ensifera/ Caelifera (kobylky/koníky) je teda vcelku vyrovnaný 
(21/24), a podobne ako aj počet druhov v tomto horskom území svedčí o jeho 
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zachovalosti.

 Počet druhov na lokalitu výrazne kolísal medzi 3–20 druhov (priemer 13,6 
± 4,0 druhov/ lokalita) v závislosti od stupňa izolovanosti lokality od kraja lesa a 
zachovalosti rastlinného krytu v bylinných porastoch i okrajoch lesa. 
K najfrekventovanejším druhom patrili euryvalentné druhy koníkov Euthystira 
brachyptera, Chorthippus paralellus  a kobylka Metrioptera roeselii (> 90 %), 
a tiež druhy Decticus verrucivorus, Pholidoptera griseoaptera, Chorthippus 
apricarius a Chrysochraon dispar (>70 %). Sucho- a teplomilné druhy, napr. 
kobylky Platycleis grisea, Leptophyes albovittata, koníky Calliptamus italicus, 
Omocestus haemorrhoidalis, Stenobothrus lineatus boli zastúpené vzácnejšie i 
vďaka slabšiemu pokrytiu tohto biotopu (napr. PR Barbolica, Kláštorisko) medzi 
skúmanými lokalitami.

 Medzi najvzácnejšie nami zistené druhy môžeme zaradiť druh európskeho 
významu  Pholidoptera transsylvanica (5/51 lokalít), stenotopné indikátory 
zachovalých horských a podhorských lesných lúk Pholidoptera frivaldskyi, 3 druhy 
rodu Isophya, Metrioptera brachyptera, Barbitistes constrictus, Pholidoptera aptera, 
Psophus stridulus, Pseudopodisma nagyi, Miramella alpina, Podisma pedestris, 
Chorthippus montanus, Chorthippus tatrae.

Poznámky k výskytu, ekológii a ochrane niektorých druhov
 Barbitistes constrictus – druh patril v minulosti dokonca ku kalamitným 
škodcom lesných smrekových škôlok, v študovanom území sme ho zistili vzácne 
len na 5 lokalitách na okrajoch smrekovýh a zmiešaných lesov a v porastoch Rubus 
fruticosus.

 Isophya pienensis – tento druh patrí k charakteristickým podhorským 
a horským druhom rodu, a je rozšírený hlavne v severnej polovici Slovenska. 
Početnejšie sme ho našli hlavne v oblasti sedla Kopanec, okolo osady Biele Vody, v 
oblasti Honzovské, a to na okrajoch v zmiešaných a smrekových lesných podrastov 
(Rubus sp. Urtica dioica, 800-1125 m n. m.). 
 
 Isophya camptoxypha – tento vyslovene horský  a taxonomicky obtiažny 
druh bol v minulosti označovaný ako druh I. brevipennis, dnes je považovaný za 
synonymum. V Slovenskom raji sa vyskytuje občas syntopicky s druhom I. pienensis 
(tab. 1)  

 Conocephalus dorsalis – z územia máme len jeden údaj, a to z mokradnej 
lokality Šúplaty pri ceste medzi Hrabušicamia Spiš. Tomášovcami, kde sme zistili 
životaschopnú populáciu (> 40 adultov, 29.7.2009), spolu s vlhkomilným druhmi 
Chrysochraon dispar, Chorthippus montanus a Ch. albomarginatus. 
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 Leptophyes albovittata – tento teplomilnejší druh sa v území vyskytuje na 
najteplejších lokalitách, napr. izolovane na inverznej lokalite – suchej vrcholovej lúke 
na Kláštorisku (811 m n.m.), kde sa vyskytuje aj s ďalšími teplomilnými druhmi, napr. 
Calliptamus italicus a Phaneroptera falcata. Súvislejší výskyt druhu je v priľahlej 
Hpornádskej kotline a južne od Dobšinej.

 Metrioptera brachyptera – tento podhorský až horský vlhkomilný druh a 
indikátor zachovalých horských lúk a rašelinísk sme zistili až na 51% lokalít, napr. na 
lokalite v oblasti PR Barbolica a po Barbolicou aj v spoločenstve vzácnejších druhov 
Psophus stridulus, Platycleis grisea, Phaneroptera falcata  a Podisma pedestris.

 Pholidoptera aptera – tento veľký dravý a brachypterný druh je 
charakteristickým druhom svetlých lesov, sutí a lesných okrajov Slovenského raja 
a vyskytol sa až na 51% lokalít.

 Pholidoptera frivaldskyi – ide o vzácny druh, zo Slovenska známy len z Tatier, 
Poľany, Slanských vrchov a Slovenského raja (Fabriciusová et al. 2008). Našli sme 
ju na 8 z 51 lokalít S. raja, a to v doline Veľké Biele vody a v Betlanovskej doline. Je 
teda predpoklad, že v minulosti boli populácie Tatier a Slovenského raja prepojené 
(Kaňuch et al. 2014).

 Pholidoptera transsylvanica – je to jediný druh európskeho významu v území 
Národného parku a zistili sme ho len na horských lokalitách v južnej časti územia. 
Najpočetnejšie populácie sa nachádzajú na horských lúkach v oblasti Voniarky, 
Hanesová, Honzovské v nadmorských výškach 880 až 1125 m n.m a aj preto si 
tieto lokality zasluhujú minimálne súčasný stav obhospodarovania, t.j. extenzívne 
pasenie, zabezpečujúce vysokú diverzitu rastlinného krytu a zachovanie lesných 
okrajov v súčasnom satve.

 Platycleis grisea – ide o teplomilný druh, ktorý sme zistili len na dvoch 
lokalitách, a to na strmých vápencových lesostepiach PR Barbolica a v skalných 
lesostepiach PR Čingovské hradisko v nadmorských výškach 528 - 900 m n.m.

 Myrmecophilus acervorum – jediný údaj o druhu z územia pochádza z lokality 
pri Spišskej Novej Vsi – 1F, 4.9.2013, v mravenisku pod kameňom), predpokladáme 
však, že na xerotermných lokalitách v mraveniskách je prehliadaný. 

 Calliptamus italicus – tento asi najteplomilnejší druh územia sme zistili len na 
jednej izolovanej inverznej lokalite – suchej vrcholovej lúke na Kláštorisku (811 m 
n.m., 26.7.2016, 2 samice nymfy), kde sa vyskytuje aj s ďalšími teplomilnými druhmi, 
napr. Leptophyes albovittata a Phaneroptera falcata. Najbližší známy výskyt je až v 
Slovenskom Krase.
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 Mecostethus parapleurus –  tento vlhkomilný druh sme zaznamenali len na 
jednej lokalite, a to južne od NP, na vlhkých lúkach Slanej pri obci Vyšná Slaná (450 m 
n.m., 27.8.2015, 6 adultov). 

 Podisma pedestris – tento horský druh skalných sutí a skalnatých horských 
lúk (z podčeľade Catantopinae) sme prekvapujúco našli len na jednej lokalite 
(Barbolica, 890-950 m n.m., 26.7.2016), a to v početnosti asi 30 samcov a  40 samíc 
a vo vzácnom spoločenstve s kobylkou Platycleis grisea.

 Miramella alpina – tento horský druh je rozšírený hlavne v oblasti Fatier, 
Vysokých i Nízkych Tatier, Hornej Oravy, Poľany, Muránskej planiny, hrebeňa 
Kremnických vrchov. V území Slov. raja sme ho zistili celkom na 6 z 51 lokalít, 
najpočetnejšie na horských lúkach v oblasti sedla Kopanec a v inverznej Malej 
Mokrej doline pri Vernári.

 Pseudopodisma nagyi – druh sa uvádzal v staršej literatúre pod menom 
Podisma fieberi. My sme ho zistili na 7 lokalitách, hlavne bylinno-krovinnom podraste 
lúčok v doline Veľké Biele vody (tam viď aj HOLUŠA 1996), v oblasti Hranovnického 
plesa a aj v Meandroch Hrona pri Telgárte v nadmorských výškach 640–900 m.

 Psophus stridulus – tento druh extenzívnych podhorských a horských 
pasienkov je na západ a sever Slovenska ohrozený. My sme ho našli vzácne len na 4 
lokalitách, hlavne v bylinnom poraste  pod Barbolicou v nadmorskej výškach 830-
880 m n.m..

 Chorthippus montanus – v západnej Európe ohrozený druh, je typickým 
druhom horských vlhkých lúk a mokradí Slov. raja. Zistili sme ho temer na 50% 
študovaných lokalít, početne napr. na mokradi v PR Hnilecká Jelšina a v Betlanovskej 
doline,

 Chorthippus tatrae – tento slovenský endemit, unikajúci oku našich 
ortopterológov sme našli na 8 z 51 lokalít. V Slov. raji sa vyskytuje roztrúsene a 
nepočetne v nadmorských výškach 610 – 810 m n.m. na zachovalých mezofilných 
horských lúkach

 Stenobothrus stigmaticus – v Slovenskom  raji sme ho našli len na 2 lokalitách, 
na pasienkoch lokalít Besník a Betlanovská dolina. Je to podobne ako Psophus 
stridulus indikátor zachovalých pasienkových spoločenstiev.

 Okrem doteraz zistených druhov predpokladáme v Slovenskom raji ešte 
ďalšie, napr. druhy rodu Isophya, Meconema thalassinum, Polysarcus denticauda, 
Pholidoptera fallax, Tetrix subulata, T. undulata, Arcyptera fusca (spomína Ebner 
1914 ex Čejchan 1985), Chorthippus mollis, Ch. vagans, Oedipoda coerulescens, 
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Stetophyma grossum, takže ortopterofauna Slovenského raja môže zahrňovať aj 
okolo 60 druhov.

Poznámky k ochrane biotopov rovnokrídleho hmyzu
 Národný park svojou polohou, členitým povrchom a vápencovým podložím 
dáva predpoklady pre výskyt horských i teplomilnejších druhov hmyzu, včítane 
rovnokrídlovcov. Rovnokrídlovce sú vhodnými indikátormi na monitoring kvality 
maloplošných biotopov. Preto signalizujú aj stupeň zachovalosti biotopov pre 
ostatné organizmy. 

 V súčasnosti je veľmi dôležité v oblasti refúgií viacerých kvalitných trávnych 
porastov zachovať ich tradičné obhospodarovanie a zabrániť sukcesnému 
zarastaniu lesom a kriačinami. K najvýznamnejším lokalitám z ortopterologického 
hľadiska patria v území podľa počtu druhov (17–20 druhov na lokalitu) i podľa 
významných špecifických druhov viazaných na zachovalé lokality s rozsiahlym 
spektrom biotopov na vlhkostnom gradiente. Sú to napr. horské mezofilné a vlhké 
lúky (napr. Kopanec, Veľké biele vody), xerotermné skalné lesostepi (napr. PR 
Barbolica, PR Čingovské hradisko), horské kvetnaté lúky (Kláštorisko, Betlanovská 
dolina) , mokrade (napr. PR Hnilecká Jelšina, Mokrá dolina pri Vernári), ktoré sú už 
z časti legislatívne vyhlásené chránené územia a ochrana je zabezpečená. Aj na 
týchto lokalitách je však potrebný manažment, ktorý zabráni ich postupnej sukcesii 
a zarastaniu.

 Osobitnú pozornosť si zasluhujú aj ďalšie biotopy a lokality výskytu niektorých 
indikačne významných druhov, ktoré signalizujú zachovalé prostredie horských 
lúk a pasienkov v území. Jedná sa napr. o biotopy európsky významného druhu 
Pholidoptera transsylvanica (oblasť pásma Nižná záhrada Honzovské, Pod 
Hanesovou, Voniarky), teda horské kvetnaté lúky v hrebeňových polohách a ich 
priľahlom prostredí na južnom okraji Národného parku medzi kótami Voniarky (880 
m n.m.) a Ondrejisko (1270 m n.m.), ktoré by si zalúžili aspoň z časti legislatívnu 
ochranu. Tieto, ako aj ďalšie lokality územia, sú zatiaľ udržované správne tradičným 
spôsobom hospodárenia (jednorázovým kosením a následným extenzívnym 
prepásaním, resp. len extenzívnou pastvou). Osobitné postavenie majú izolované 
maloplošné lesné lúky a pasienky (<2 ha), kde sa konzervovali vzácne horské 
druhy (napr. Pholidoptera frivaldskyi, Pseudopodisma nagyi, Chorthippus tatrae). 
Reprezentuje ich napr. údolie okolo toku Veľkej Bielej vody a viaceré, často 
fragmentované lesné lúčky a svetliny nielen v údoliach tokov, ale aj v inverzných 
hrebeňových polohách kaňonov a rozoklaných vrchov Slovenského raja. Je úlohou 
nás všetkých tieto lokality udržovať v súčasnom stave.
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Obr. 1. Pholidoptera transsylvanica -  druh európskeho významu je známy v 
Slovenskom raji už z 5 lokalít juhu územia (Honzovské, 26. 7. 2016, foto A. Krištín)

Fig. 1. Pholidoptera transsylvanica -  species of European imoprtance is known from 
five sites of Slovenský raj (Honzovské, 26. 7. 2016, photo by A. Krištín)

Obr. 2. Párik Pseudopodisma nagyi  na lokalite Hranovnické pleso (25. 7. 2016, foto 
A. Krištín).

Fig. 2. Pair of Pseudopodisma nagyi  at the Hranovnické pleso site (25. 7. 2016, pho-
to by A. Krištín)
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Tab. 1. Relatívna početnosť Orthoptera na 51 lokalitách oblasti Slovenského raja; po-
četnosť: l = veľmi vzácny druh (menej ako 3 exempláre), 2 = vzácny (3–10 ex.), 3 
= početný (11–100 ex.), 4 = veľmi početný (101 a viac ex.); biotop: x = xerický, m = 

mezický, h = hygrický.
Table 1. Relative abundance of Orthoptera in 51 sites of the Slovenský raj area; 
abundance – l = very rare species (less than 3 individuals), 2 = rare (3–10 ind.), 3 = 
abundant (11–100 ind.), 4 = very abundant (101 and more ind.); habitat: x = xeric, m 

= mezic, h = hygric.
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7087 Pod Barbolicou 1 - pod PR lúky kvetnaté na okraji bk - sm les 830 x 3 3 3

7087 Pod Barbolicou 2 - okraj bor-sm lesa 845 m 3 3 3 3 3 3

7087 PR Barbolica - xero vápencová lesostep 890-950 x 3 3 3 1 2 3 3

7087 Fiľovské sedlo JZ - pasienky so solitérnymi smrekmi a brezami 860-900 m 3 2 3 3 2

7087 Malá Mokrá dolina - 1km J od Vernára - mokraď, okraj bor les 802 h 2 4 3 3 2

7087 PR Hranovnické pleso - rúbaň po kalamite 1000 m

7087 PR Hranovnické pleso - lúčky- horáreň horná 840 m 1 3 3 1 3

7087 PR Hranovnické pleso - mokraď 790 h 2 2 3 2 3

7087 Odbočka z hlavnej na Hranovnické pleso - okraje lesa + lúky 745 m 2 1 2 2 3

7087 Mokré lúky okolo Vernárskeho potoka 650 h 1 1 3 2 2

7087 Betlanovská dolina - lesná lúka 1ha + mokraď 770-780 m 3 1 4 1 2 3

7087 Blajzloch -  lúky a okraje zmiešaných Bo_smrek lesov 643-650 m 1 3 1 2 3 1 3

7087 Vernár  obec a blízke lúky 2003 770 m 3 3 3 2

7087 Kopanec sedlo - horské kvetnaté lúky 990 m 3 1 3 3 4 3

7088 Betlanovská dolina - mokraď pri  zmiešanej mladine bo-sm-vrb 638 h 1 4 3 3 3

7088 Betlanovská dolina - lúčky v mladinách 725 m 4 1 1 2 3

7088 Hágy - Betlanovská dol - pasienok s Juniperus + okraj bor. lesa 620-630 x 1 3 3 3 3 1

7088 Čingov - Prielom Hornádu - Lesnica -okraje bor les 520 m 2 2 3

7088 Glacká cesta - lúčka v bor lese, drevosklad 930 m 2 1 3 2 2 4

7088 Kláštorisko - vrchol - xero horská lúka 811 x 3 2 3 2 4 1 2 2

7088 Kláštorisko - lúky a okraje bor lesa východne od osady 780 m 1 2 2 2 3 2 2

7088 Kláštorisko - západ 1 km, modrá značka, čistina v lese 770 m

7088 Lesný sklad a les lúčky medzi Glackou cestou a Kláštoriskom 905 m 1 2 2

7088 Veľ Biela voda lom JZ od Podleska, kroviny a lúčky v bor. Lese 620 m 1 2 3 3 4 3

7088 Veľ Biela voda - luka pri vodarničke JZ od Píly 610 m 3 1 3 4 1 2 4 3

7088 Veľ Biela voda  - veľká lúka pod Pílou severne 580 h 3 4 4 3

7088 Veľ. Sokol lúka pri vstupe do roklín na žltej 615-630 h 2 3 4 2 3

7089 Grófska studňa - Košiarny briežok - ruderal lúky v zmieš. Lese 543 m 1 3 3

7089 PR Čingovské hradisko - xerotermné lúky so skalkami 528 x 2 3 3 3 3 3

7187 Besník - lúky a pasienky s krami a okraje sm. Les 1000 m 3 1 1 1 3 2

7187 Pusté Pole - mokrade Hnilecká Jelšina PR 920 h 1 2 2 2

7187 sedlo Voniarky - križovatka modrej a zelenej 880 m 3 3 2 3

7187 Voniarky - horské lúky 700 m Z od sedla Voniarky 915 m 3 2 2 3

7187 Kopanec JUH - kvetnaté horské lúky 500 m J od sedla 972 m 3 3 3 4 3

7187 Pred Sedlom Kopanec mokré lúky a mokraď 922 h 4 2 2 2

7187 Pod Hanesovou I - horské kvet. Lúky v zmieš smrek lesoch 925 m 1 3 2 2 2 2

7187 Nižná záhrada horské kvetnaté lúky na okraji bk  lesov 1050-1086 m 2 2 3 1 4

7187 Honzovské - horské lúky na okraji bk-sm lesa 1125 m 3 2 3 2 3

7188 NPR Stratená - okraj lesa pri ceste pod skalami 805 x 2 1

7188 Biele Vody1 - horské lúky 2 km V od obce 838 m 2 3 2 3 3 4 1 2

7188 Biele Vody 2 horské lúky 2 km V od obce 814 m 2 1 3 3 2 1
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