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Organizátori nepoisťujú účastníkov VS TOP–u. Všetci účastníci sa zúčastňujú podujatia na vlastnú zodpovednosť.
Účasťou na VS TOP-e súhlasíte s uverejnením fotodokumentácie z činnosti v jednotlivých sekciách v súlade s GDPR podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov účinného od 25. 5. 2018.
Za pochopenie ďakujeme.

Informácie o tomto a predchádzajúcich VS TOP-och nájdete
na stránke:

www.vstop.sk
Informácie o lokalite tohtoročného VS TOP-u nájdete:

https://www.facebook.com/rcoppresov/
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Niekoľko slov účastníkom XLIV. ročníka VS TOP-u 2020
Tento informačný spravodaj je určený účastníkom XLIV. VS TOP Regetovka
2020 ako základný informačný materiál, s celotýždenným programom, pravidlami,
ktoré platia na tábore a informáciami o prostredí a prírode, ktorá bude celý týždeň našim
domovom. Miesto konania tohto XLIV. ročníka VS TOP-u je v severovýchodnej časti
Slovenska, v regióne Horného Šariša, v katastri obce Regetovka a v termíne od 25. 07.
do 31.07.2020. Toto významné ochranárske podujatie s medzinárodnou účasťou na pomoc prírode i regiónu sa koná pod hlavičkou ÚV SZOPK a hlavnými organizátormi
sú ZO SZOPK Trebišov a ZO SZOPK Bocian v spolupráci so ŠOP SR s RCOP ŠOP
Prešov a S CHKO Latorica.
Poslaním tohto podujatia je odbornou činnosťou v jednotlivých sekciách, inventarizačným prieskumom získať nové informácie o hodnotách územia, stave ekosystémov a jeho zložiek v záujmovej oblasti chránených častí prírody okresu Bardejov, poznávať región ochranárskymi aktivitami, zviditeľniť kultúru regiónu, spoznať históriu
regiónu, vzbudiť záujem mladých ľudí o poznávanie menej propagovaného územia a
jeho ochrany.
Nezanedbateľný je príspevok účastníkov v oblasti praktickej pomoci prírode a
obcí, viesť miestnych obyvateľov k zveľaďovaniu a udržiavaniu miestneho prírodného
bohatstva, ukázať možnosti ochrany, podnecovať aktivitami v starostlivosti o prostredie.
Jedeným z cieľov je aj poukázať na možnosti rozvoja cestovného ruchu v regióne.
Odborné výsledky inventarizačnej, prieskumnej a praktickej činnosti odborných
sekcií zosumarizujeme do zborníka odborných prác, ktoré bude možné využiť pri plnení
konkrétnych úloh štátnej ochrany prírody v podmienkach spravovaného regiónu a tiež
sú vhodným odborným podkladom pre činnosť samosprávnych orgánov a propagáciu
územia.
Toto je cieľom organizátorov tohoročného XLIV. VS TOP. Čí sa to podarí splniť,
to záleží od nás všetkých. Či sme ho dobre pripravili, to ohodnotíte Vy.
Touto cestou chcem poďakovať, aj za Vás účastníkov, všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave tohoročného VS TOP-u, a ktorí pomohli a prispeli k vytvoreniu vhodných
podmienok pre jeho uskutočnenie. Ich zoznam nájdete na stĺpe sponzorov.
Podrobnejší zámer organizátorov tohoročného XLIV. VS TOP je rozvedený na
ďalších stránkach tohto informačného materiálu, na ktorého plnení sa budeme podieľať
všetci podľa svojich možností .
Na záver len toľko. Vitajte milí priatelia – ochranári v Regetovke.
Za organizátorov podujatia, Vám želám príjemný pobyt, dobré počasie a veľa
pozitívnych zážitkov na VS TOP-e „Regetovka 2020“.
Mgr. Kristína Voralová
NOP VS TOP 2020
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Niečo málo o Regetovke.
Podľa prvých písomných údajov Regetovka vznikla na základe dohody z roku
1597 medzi vlastníkom panstva „MAKOVICA“ a budúcim šoltýsom. Podľa tejto dohody poddanským domácnostiam patrila 20-ročná lehota oslobodenia od dávok zemepánovi. Písomné materiály udávajú, že rodiny sa tu usadili v roku 1597. V roku
1618 šoltýstvo s mlynom a pílou patrilo dvom rodinám. Tie užívali aj pozemky rezervované pre miestneho farára.
Podľa prieskumu terénu a rozvoja výroby (mlyn, píla v r. 1618) sa predpokladá,
že obec bola osídlená už okolo roku 1450 náväzne na osídlenie susedných obcí a Regetowa v Poľsku. Potvrdzuje to aj dokument, ktorý bol nájdený pri asanácií starého dreveného chrámu v r. 1887, ktorý udáva, že základy kaplnky dobudovanej na chrám boli
300 rokov staré, teda pochádzali z obdobia okolo r. 1580.
V historických listinách sa Regetovka uvádza aj pod názvami: Regetuvka, Regetnoka a Regetto.
Prví usadlíci Regetovky sa okrem práce v lesoch venovali chovu oviec, rôzneho
statku, pálenia uhlia a výrobe šindľov Pre Makovické panstvo.
Písomný materiál z druhej polovice XVI. Storočia uvádza, že novo prichádzajúce
obyvateľstvo na Makovické panstvo sa nazývalo Rutenmi (Rusíni). Z toho, i z urbárov
zo XVII. Stor. vyplýva, že nastal pokles pôvodného valašského elementu a prevahu nadobudlo rusínske obyvateľstvo.
V ďalšom období sa obyvatelia Regetovky okrem poľnohospodárskej výroby zaoberali financovaním výrobkov z dreva, výrobou plátna, ktoré bolo základom pre zhotovovanie odevov, a obchodnou činnosťou s Galeciou.
Najväčší počet obyvateľov Regetovka dosiahla v roku 1828, kedy tu žilo
358 obyvateľov v 46 domoch.
V období 1980 – 2000 sa vďaka rozvoju turistiky a zimných športov obec začala
rozvíjať . Vybudovalo sa tu 5 lyžiarskych vlekov, hotel, parkoviská a obec nadobudla
turistický a športový charakter. Obec sa stala vyhľadávaným centrom turistiky, milovníkov bežeckého i zjazdového lyžovania, cykloturistiky a obdivovateľov krásnej prírody.
Starostovia po prvej svetovej vojne:
1920
1927
1930
1933
1939
1945

Pavol Šurkala
Michal Purdeš
Demeter Purdeš
Fedor Zbihlej
Vasiľ Leba
Štefan Turok

1948
1949
1950
1954
1962
1965
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Gregor Šurkala
Demeter Zbihlej
Demeter Purdeš
Peter Kuruc
Ján Zbihlej
Peter Kuruc

Od r. 1970 do r. 1992 obec stratila právnický štatút a bola pričlenená k obci
Chmeľová. Od r. 1992 jej bol prinavrátený štatút samostatnej obce.
1992
2002

Fedor Zbihlej
František Noga

2010
2014

Štefan Malec
Dárius Kuruc

Charakteristika prírodného prostredia okresu
Prírodné pomery okresu Bardejov
Okres Bardejov sa nachádza na severovýchode Slovenska, v regióne horného Šariša. Rozlohou je najväčším okresom Prešovského kraja. Zo severu hraničí s Poľskou
republikou a na území Slovenska s okresom Svidník, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.
Geomorfologické pomery
Územie okresu je charakteristické pahorkatinovým a vrchovinovým, erózno-denudačným reliéfom. Výšková členitosť prekonáva viac než 900 m. Najvyššie položené
miesto sa nachádza v pohorí Čergov, Čergovský Minčol (1156 m n. m.), najnižšie položené miesto v nive rieky Topľa na juhu okresu. Z hľadiska geomorfologického členenia
sa v okrese Bardejov stretávajú dve provincie: Západné Karpaty (Čergov, Ľubovnianska
vrchovina) a Východné Karpaty (Busov a Ondavská vrchovina). Čergov tvorí tektonicky vyzdvihnutá asymetrická kryha budovaná prevažne odolnými hrubolavicovými
pieskovcami. Hlavný chrbát má charakter hrebeňa, z ktorého vybiehajú rázsochy s výškou okolo 900 m. Doliny sú zarezané okolo 200 – 450 m. Chrbát aj rázsochy sú odlesnené a nachádzajú sa tu vrcholové a svahové lúky. Ľubovnianska vrchovina zasahuje do
okresu Bardejov svojou východnou časťou, je budovaná horninami magurského flyšu.
Chrbty a rázsochy nesú stopy po staršom zarovnaní reliéfu. Pohorie Busov nachádzajúci
sa v SZ časti okresu je len slabo rozčlenený sieťou dolín. Je budovaný odolnými pieskovcami magurského flyšu. Práve tu sa bude konať aj tohtoročný VS TOP a zaujímavosťou je, že pohorie Busov patrí svojou rozlohou 102 km2 medzi naše plošne najmenšie
pohoria. Ondavská vrchovina je charakteristická striedaním pomerne vyrovnaných
chrbtov s eróznymi brázdami (Raslavická, Kurimská, Mirovská a kotlinami (Zborovská). Chrbty sa skláňajú smerom k juhu. V dnách dolín je vytvorený fluviálny reliéf s
riečnymi nivami a terasami rôznych generácií, aj s malými náplavovými kužeľmi.
Vodstvo
Územie okresu patrí do pramennej oblasti. Pramenia tu rieky väčšie ako je Topľa,
Sekčov ,Ondava a ich prítoky. Podstatnú časť okresu odvodňuje rieka Topľa prameniaca
v Čergove. Územie okresu je bohaté aj na minerálne vody, ktoré vystupujú na povrch v
desiatkach prameňov. Najznámejšie pramene sú v Bardejovských Kúpeľoch a Cigeľke.
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Geologické pomery
Po geologickej stránke je územie budované vonkajším flyšom. Zastupujú ho dva
príkrovy magurský a dukelský. Magurský príkrov (krynická, bystrická a račianska jednotka) zaberá podstatnú časť okresu, tvoria ho pieskovce, ílovce, prachovce, rohovce a
zlepence viacerých súvrství (čergovské, belovežské, makovické, malcovské, zlínske).
Dukliansky príkrov reprezentuje smilnianske tektonické okno tvorené pieskovcami,
ílovcami a rohovcami podsmilnianskeho a krosnianskeho súvrstvia.
Pôda
Pôda predstavuje dôležitú zložku prírodnej krajiny. Pôdne typy v území korešpondujú najmä s geologickým substrátom, na ktorom sa vytvorili. Vznik, vývoj a vlastnosti pôd sú podmienené spolupôsobením niekoľkých pôdotvorných činiteľov ako napr.
reliéf, hydrogeologické pomery, klíma, rastlinstvo a iné. Prevládajúcimi pôdnymi typmi
sú predovšetkým kambizeme, fluvizeme, luvizeme, v menšej miere sú zastúpené pseudogleje a glejové pôdy, rankre, pararendziny podzoly a litozeme.
Fauna a flóra
Podľa Futáka (1980) okres Bardejov spadá do oblasti západokarpatskej flóry
(Carpaticum occicentale), obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale),
okresu Východné Beskydy s podokresmi Čergov a Nízke Beskydy. Súčasný vegetačný
kryt je značne pozmenený, čo súvisí najmä s činnosťou človeka v minulosti, ale aj súčasnosti. Viac ako 40% územia okresu pokrývajú lesy. Súvislejšie komplexy lesa sú
zachované najmä v oblasti Čergova a v severnej časti Nízkych Beskýd (komplex Busova
a Stebníckej Magury). Pre ostatné pahorkatinné časti je charakteristické striedanie poľnohospodárskych pozemkov s prevládajúcimi trávinno-bylinnými porastami a čoraz
menšou výmerou ornej pôdy a menších menej súvislých lesných komplexov. Oblasť
okresu Bardejov je priaznivou pre rozšírenie bučín. Buk tu má optimálne klimatické
podmienky. Medzi najrozšírenejšie patria bukové a jedľovo-bukové lesy kvetnaté (EuFagenion – Ls5.1). Jedľové bučiny sa vyskytujú najmä v horských polohách Čergova.
Lipovo-javorové sutinové lesy (9180); javorovo-bukové horské lesy (Aceri-Fagenion p.
p. maj., Tilio-Acerion p. p. min. – Ls5.3) sa zachovali vo vyšších polohách na skalnatejších pôdach Busova, Stebníckej Magury, Čergova (napr. Priehyba). Vyskytuje sa v nich
aj mesačnica trváca (Lunaria rediviva), zemolez čierny (Lonicera nigra) a rôzne druhy
papradín. Osobitnú pozornosť si zasluhuje výskyt jazyka jelenieho (Phyllitis scolopendrium) a tisu obyčajného (Taxus baccata) pri Becherove. Zastúpené sú aj bukové kyslomilné lesy horské (Luzulo-Fagion p. p.maj. – Ls5.2). Pre najnižšie polohy je charakteristické zastúpenie dubovo – hrabových lesov karpatských (Carpinion - Ls2.1) s ostricou chlpatou (Carex pilosa) v podraste. V pásme hrabín sa na svahoch okolo potok často
vyskytujú porasty liesky obyčajnej (Corylus avellana). Na nižšie nadmorské výšky boli,
viazané lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae – Ls1.4, Ls1.3). Polohy, v ktorých sa tieto spoločenstvá vyskytovali, boli priaznivé pre poľnohospodárstvo
(orná pôda, lúky), osídlenie a situovanie dopravných koridorov, preto boli v záujmovom
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území prakticky zlikvidované. Vo väčšine prípadov sa zredukovali na sprievodné brehové porasty vodných tokov. Väčšie fragmenty podhorských a horských lužných lesov
sa zachovali medzi Livovom a Lukovom, medzi Chmeľovou a Zborovom, medzi Stebníkom a Zborovom, medzi Janovcami a Raslavicami, pri železničnej stanici v Hertníku.
Brehové porasty jelše sivej sú špecifické výskytom kostihoja srdcovitolistého (Symphytum cordatum), prasličky zimnej (Equisetum hyemale), a najmä chráneného perovníka
pštrosieho (Matteuccia struthiopteris). Osobitnú pozornosť si zasluhujú porasty myrikovky nemeckej (Myricaria germanica) na štrkových laviciach Tople, Ondavy, či potoka Kamenec. Ide o veľmi dynamický biotop a husté porasty myrikovky, ktoré v svojich prácach uvádza Ľ Dostál (1981), sa v súčasnosti v okrese už nevyskytujú.
Územie okresu Bardejov sa vyznačuje rozmanitou zoo geografický a ekologicky
zaujímavou faunou typickou pre Západné Karpaty a preto má významné miesto v systéme zoologicky významných chránených častí prírody na Slovensku. Na živočíchy mimoriadne bohaté sú najmä prechodné spoločenstva na rozhraní lesov a pasienkov alebo
lúk. Lesné komplexy sú domovom pre lesné druhy vtákov, kde okrem spevavcom sa
vyskytujú aj pernaté dravce jastrab veľký (Acipiter gentilis), sova dlhochvostá (Strix
uralensis), orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus). Osobitnú pozornosť si zasluhujú veľké šelmy, vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx),
mačka divá (Felix silvestris)a vzácne medveď hnedý (Ursus arctos).
Chránené územia okresu Bardejov
Najvzácnejšie a najpozoruhodnejšie lokality na území okresu Bardejov boli na
základe zákona o ochrane prírody začlenené do národnej siete chránených území.
Najstarším chráneným územím v okrese je Zborovský hradný vrch. Ešte v roku
1926 bola za chránenú územie vyhlásená malá časť kopca s ruinou hradu. Neskôr v roku
1950 bolo územie rozšírené na výmeru súčasnej prírodnej rezervácie.
Na území okresu sa nachádzajú, resp. zasahujú tieto chránené územia patriace do
národnej siete chránených území:
NPR Regetovské rašelinisko
NPR vyhlásená v roku 1979 na výmere 2,55 ha na ochranu ojedinelých zachovalých rašeliniskových spoločenstiev s výskytom viacerých zriedkavých a vzácnych
druhov vlhkomilných rastlín. Regetovské rašelinisko, miestne nazývané Stav sa nachádza v terénnej depresii obklopenej svahovými lúkami. Rašelinisko je najmä zo západnej
strany silne podmáčané potokom. Najmokrejšia časť sa tiahne stredom rašeliniska, kde
nájdeme skupinky stromov a krov. Prevládajúcim lúčnym spoločenstvom sú porasty ostrice oblastnej (Carex diandra) a ostrice zobáčikovitej (Carex rostrata). Súvislé porasty
vytvára vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vzácne sa vyskytuje rosička okruhlolistá (Drosera rotundifolia), papraď hrebenistá (Dryopteris cristata),nátržnica močiarna
(Potentilla palustris) a diablik močiarny (Calla palustris). Platí tu 4. stupeň ochrany.
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NPR Becherovská tisina
NPR vyhlásená na rozlohe 24,13 ha v roku 1954 na ochranu najväčšieho pôvodného výskytu chráneného tisu obyčajného (Taxus baccata) vo flyšovej oblasti Karpát na
vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Nachádza sa v k.u. Becherov. V
minulosti bolo v rezervácii zaznamenaných 230 kusov krovitého a stromovitého tisu
obyčajného. Avšak extrémne pôdne a ekologické podmienky v NPR, boli jedným z dôvodov ktoré zapríčinili úbytok tisa v rezervácii. Platí tu 5. stupeň ochrany.
NPR Stebnická Magura
NPR vyhlásená v roku 1964 na rozlohe 184,20 ha na ochranu prirodzených,
miestami až pralesových lesných porastov buka, jedle a javora, ktoré predstavujú v
rámci Nízkych Beskýd fytocenologicky a floristicky jedinečnú ukážku prirodzených a
pôvodných spoločenstiev ich najvyšších polôh. Sú tu vyvinuté sutinové bukové javoriny, javorové bučiny a v dolnej časti rezervácie aj jedľové bučiny.
Územie sa vyznačuje zastúpením východokarpatských prvkov flóry. Na skalnatých svahoch najmä v podvrcholovej časti Magury sú z botanického hľadiska najzaujímavejšie porasty východokarpatského druhu skopólie kranskej (Scopolia carniolica),
jediné na území Bardejovského okresu. Pre územie rezervácie je charakteristické veľké
zastúpenie rôznych druhov papradín. Nápadne častý je papraďovec laločnatý (Polystychum aculeatum), paprad' samčia (Dryopteris filix-mas), papraď ostnatá (Dryopteris
spinulosa). Vzácnejší je výskyt papraďovca Braunovho (Polystichum braunii). Najbohatší je tu jarný aspekt, keď hromadne kvitnú chochlačka dutá (Corydalis cava), snežienka jarná (Galanthus nivalis), krivec žltý (Gagea lutea) a pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis). Platí tu 5. stupeň ochrany.
PR Zborovský hradný vrch
Prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch patrí medzi najstaršie vyhlásené územie na východnom Slovensku. V roku 1926 bola zrúcanina hradu Zborov a priľahlý les
o výmere 1,54 ha vyhlásená za chránenú oblasť. Vyhláškou Povereníctva školstva,
vied a umení bola rezervácia v roku 1950 rozšírená na výmeru 25,74 ha a v roku 1984
novelizovaná úpravou Ministerstva kultúry SSR na štátnu prírodnú rezerváciu.
Prírodná rezervácia sa nachádza juhozápadne od obce Zborov v oblasti Nízkych
Beskýd. Predstavuje flyšový kopec nad ľavým brehom potoka Kamenec s vekovo diferencovanými jedľovobukovými porastami s primiešaním duba, hrabu, lipy, brestu a jaseňa. Územie sa vyznačuje zachovalou typickou vegetáciou zmiešaných lesov flyšového
pásma severovýchodného Slovenska. Na vrchole kopca sa rozprestiera zrúcanina Zborovského hradu, v minulosti známeho aj pod menom hrad Makovica. Platí tu 5. stupeň
ochrany.
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PR Pod Beskydom
Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1988 a jej výmera je 8,45 ha. Predstavuje komplex zachovalých a botanicky významných slatinných lúk. Podľa stupňa zamokrenia je tu vyvinutá celá škála lúčnych slatinných spoločenstiev, ktoré sú charakteristické pre oblasť flyšu na severovýchodnom Slovensku. Najvzácnejší druh týchto spoločenstiev je všeobecne vzácna papraď jazyk hadí (Ophioglossum vulgatum). Jeho prítomnosť na lokalite dáva týmto lúkam významnú hodnotu, pretože väčšina podobných
lúk bola na východnom Slovensku odvodnená alebo rozoraná. Platí tu 4. stupeň ochrany.
PR Livovská jelšina
Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1986 na ploche 13,17 ha. Predstavuje
poriečnu nivu Tople od Livova k Lukovu.Ide o veľmi cenné brehové porasty karpatských potočných jelšín (Alnetum incanae struthio-pteridentosum) s porastom pérovníka
pštrosieho (Matteuccia struthiopteris) a kostihaja srdcovitého (Symphytum cordatum).
Platí tu 5. stupeň ochrany.
NPR Pramenisko Tople
Národná prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2002 na výmere 28,66 ha.
NPR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany prameniska rieky Topľa s prirodzenými porastami jedľobučín a horských lúk v pohorí Čergov. Nachádza sa v katastrálnom
území obce Livovská Huta, v nadmorskej výške 975 až 1070 m.n.m. Platí tu 5. stupeň
ochrany.
NATURA 2000

Na území okresu sa nachádzajú aj územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Sú to nasledovné územia európskeho významu (ÚEV) vyhlasované na základe smernice o biotopoch:
ÚEV Čergovský Minčol
Katastrálne územie: Okres Bardejov: Livov, Livovská Huta, Sabinov: Hanigovce, Kamenica, Milpoš, Olejníkov, Stará Ľubovňa: Kyjov
Územie na výmere 4144,69 ha je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách
od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty
na silikátovom substráte (6230), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové
lesy (9110) a druhov európskeho významu: fúzač alpský (Rosalia alpina), kunka žltobruchá (Bombina variegata), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), netopier obyčajný (Myotis myotis)
a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).
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ÚEV Čergov
Katastrálne územie: Okres Bardejov: Fričkovce, Hertník, Kríže, Livov, Šiba, Prešov: Babin Potok, Hradisko, Sabinov: Bodovce, Olejníkov, Ratvaj
Predmet ochrany: Územie na ploche 6063,43 ha je navrhované z dôvodu
ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské
kosné lúky (6510), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy
(9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130),
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos) a vlk dravý
(Canis lupus).
ÚEV Stebnícka Magura
Katastrálne územie: Stebník, Zborov
Predmet ochrany: Územie na ploche 184,64 ha je navrhované z dôvodu ochrany
biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*); Javorovo-bukové horské lesy (9140); Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130); a chránených
druhov živočíchov európskeho významu: vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx
lynx), medveď hnedý (Ursus arctos) a z bezstavovcov (chrobáky) – Boros schneideri.
ÚEV Regetovské rašelinisko
Katastrálne územie: Regetovka
Predmet ochrany: Územie na ploche 2,73 ha je navrhované z dôvodu ochrany
biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniska a trasoviská (7140) Vlhkomilné
vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
(6430) a chránených druhov živočíchov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata); mlok karpatský (Triturus montandoni).
ÚEV Horný tok Tople
Katastrálne územie: Okres Bardejov: Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Brezov,
Dubinné, Gerlachov, Harhaj, Hrabovec, Komárov, Kurima, Lascov, Marhaň, Mokroluh,
Nemcovce, Poliakovce, Porúbka, Rokytov, Tarnov, Vyšný Kručov Okres Svidník: Kalnište, Lužany pri Topli
Predmet ochrany: Územie o rozlohe 363,53 ha je navrhované z dôvodu ochrany
biotopov európskeho významu Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové
lesy (91E0) a druhov európskeho významu kunka žltobruchá (Bombina variegata),
bobor vodný (Castor fiber), vydra riečna (Lutra lutra), pimprlík mokraďný (Vertigo angustior), pĺž severný (podunajský) (Cobitis taenia), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), mrena stredomorská (Barbus meridionalis), pĺž
zlatistý (vrchovský) (Sabanejewia aurata), kolok vretenovitý (Zingel streber).
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ÚEV Tvarožecké lúky
Katastrálne územie: Nižný Tvarožec, Gaboltov, Vyšný Tvarožec
Predmet ochrany: Územie na ploche 76,12 ha je navrhované z dôvodu ochrany
biotopu európskeho významu Nížinné a podhorské kosné lúky (6510).
ÚEV Becherovská tisina
Katastrálne územie: Becherov
Výmera lokality: Predmet ochrany: Územie o rozlohe 264,80 ha je navrhované
z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Bukové a jedľové kvetnaté lesy
(9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180),
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu kunka žltobruchá (Bombina variegata), fuzáč alpský (Rosalia alpina), rys ostrovid (Lynx lynx),
vlk dravý (Canis lupus).
ÚEV Livovská jelšina
Katastrálne územie: Livov, Lukov, Venécia
Predmet ochrany: Územie o rozlohe 31,88 ha je navrhované z dôvodu ochrany
biotopu európskeho významu Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov
európskeho významu mihuľa (Eudontomyzon sp.), mrena stredomorská (Barbus meridionalis).
Chránené vtáčie územie Čergov
(CHVÚ) Čergov bolo vyhlásené v r. 2011 a rozprestiera sa na výmere takmer 35
850 ha. Je to jedno z chránených vtáčích území s najvyšším podielom lesných porastov
na Slovensku, tie tvoria vyše 77 % rozlohy. Bolo vyhlásené za účelom zabezpečenia
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, chriašteľa
poľného, žlny sivej, kuvika vrabčieho, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, lelka lesného, orla krikľavého, rybárika riečneho, včelára lesného, bociana čierneho, tetrova hoľniaka, orla skalného, muchára sivého, pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého,
žltochvosta lesného a prepelice poľnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
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Návrh trás XLIV. ročníka VsTOP Regetovka 2020
Trasa č. 1: NPR Becherovská tisina
Dĺžka: 10 km
Regetovka – Paludovka – Becherovská tisina – Javorina – Regetovka
Zaujímavosti trasy: komplex bukovo jedľových lesov, prirodzený výskyt tisu obyčajného, pamätný kameň pod Javorinou

Trasa č.2: Regetovská voda
Regetovka - Regetovská voda – hranica SK – PL – Stebnická huta- Regetovka
Dĺžka 10 km
Zaujímavosti trasy: svahové deformácie

Trasa č.3: NPR Regetovské rašelinisko
Dĺžka 4 km
Zaujímavosti trasy: vlhkomilné spoločenstvá, bobrie hrádze a hrady

Trasa č.4: Prameň Ondavy
Regetovka- Becherov – Ondavka – Regetovka
Dĺžka 17 km (alternatíva odvoz do Becherova – späť pešo dĺžka 13 km)
Zaujímavosti trasy: mohutný tis v Becherove– bobrie hrádze – prameň Ondavy

Trasa č.5: NPR Stebnická Magura
Stebník – Stebnická Magura – Stebník
Dĺžka 11 km
Zaujímavosti trasy: pralesovitý charakter lesných komplexov, vysoké zastúpenie papradín
Alternatíva
Bard. kúpele – sedlo Čerešňa – Stebnická Magura – Pod Magurou – Zborov 12 km

Trasa č.6: PR Zborovský hradný vrch
Zborov- Zborovský hrad – Zborov
Dĺžka 7 km
Zaujímavosti trasy: hrad Zborov, historická dubová alej

Trasa č.7: PR Pod Beskydom
Nižná Polianka – Varadka – Vyšná Polianka – Becherov – Regetovka
Dlžka: 15 km
Zaujímavosti trasy: vojenské múzeum N. Polianka, významná botanická lokalita

Trasa č.8: Busov
Cigeľka – Busov - Gaboltov
Dlžka: 8 km
Zaujímavosti trasy: minerálne pramene Cigeľka, Busov (1002 m.n.m) najvyšší vrch pohoria
Busov
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Program XLIV. Východoslovenského Tábora ochrancov
prírody a krajiny
SOBOTA 25.7.2020
8oo – 18oo hod.
18oo hod.

príchod účastníkov – prezentácia
slávnostné otvorenie – kultúrny program

NEDEĽA 26.7.2020
7oo hod.
9oo – 17oo hod.
17oo hod.
19oo hod.
20oo hod.

budíček
návšteva Bardejovských kúpeľov alternujúca s Zborovským
hradom
zasadnutie táborovej rady
táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, program nasledujúceho dňa
večerný program – individuálny

PONDELOK 27.7.2020
oo

7 hod.
9oo – 17oo hod.
17oo hod.
19oo hod.
2030 hod.

budíček
práca v odborných sekciách
zasadnutie táborovej rady
táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, program nasledujúceho dňa
večerný program prezentácia územia

UTOROK 28.7.2020
7oo hod.
9oo – 17oo hod.
17oo hod.
19oo hod.
2030 hod.

budíček
práca v odborných sekciách
zasadnutie táborovej rady
táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, program nasledujúceho dňa
večerný program - podľa ponuky

STREDA 29.7.2020
7oo hod.
9oo – 17oo hod.
17oo hod.
18oo hod.
19oo - 22oo hod.

budíček
práca v odborných sekciách
zasadnutie táborovej rady
táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, program nasledujúceho dňa
večerný program – podľa ponuky

14

ŠTVRTOK 30.7.2020
7oo hod.
9oo – 17oo hod.
17oo hod.
19oo hod.
2030 hod.

budíček
práca v odborných sekciách
zasadnutie táborovej rady
táborové zhromaždenie pri vatre, základné informácie, program nasledujúceho dňa
večerný program – podľa ponuky

PIATOK 31.7.2020
7oo hod.
9oo – 14oo hod.
15oo hod.
16oo hod.
17oo hod.

budíček
dokončenie činnosti odborných sekcií, detskej sekcie a POP
(súťaže- ocenenia- diplomy)
zasadnutie táborovej rady
záverečné táborové zhromaždenie pri vatre, zhodnotenie
priebehu tábora, príhovory, guláš
kultúrny program

SOBOTA 1.8.2020
likvidácia táboriska
Poznámka: Organizátori si vyhradzujú možnú zmenu programu

Pokyny pre účastníkov
(Táborový poriadok)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Budíček je o 7°° hod.
Zúčastňovať sa denného programu odborných a pracovných sekcií TOP.
Táborová rada sa schádza denne o 17°° hod.
Táborové zhromaždenie pre účastníkov – informácie o 19°° hod. pri vatre.
Večerné programy podľa denného programu
Riaďte sa pokynmi náčelníkov tábora (NOS, NOP).
Stravovanie je individuálne s možnosťou nákupu potravín v bufete.
Parkovanie motorových vozidiel na vyhradenom mieste.
Označenia (čísla) na stany pripnúť kvôli identifikácii účastníkov
Zákaz fajčiť v stane !!!
Šetriť s vodou !!!
Odpad separovať už pri vzniku odpadu pri svojich stanoch !!!
Odseparovaný odpad vysypať do príslušných zberných nádob (vriec).
Zachovať nočný kľud 23°° – 6°° hod. Individuálny program realizovať mimo
táboriska.
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História VS Top-ov
Ročník

Rok

Okres, obec, lokalita - miestny názov

GPS

Nadm.
výška

I.

1977

Bardejov, Kríže, za obcou pri Javorovom potoku

49°13'55.41"N
21°09'15.53"E

602

II.

1978

Snina, Sninské rybníky, pri ceste na Sninský
kameň

48°58'04.51"N
22°11'24.63"E

303

III.

1979

Košice – vidiek, Drienovec, Drienovské kúpele

48°37'20.89"N
20°57'14.15"E

241

IV.

1980

Rožňava, Jelšavský Hrádok, pri Ochtinskej
aragonitovej jaskyni

48°39'33.40"N
20°17'47.75"E

667

V.

1981

Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Jánska dolina, Za huru

48°55'14.14"N
20°48'28.48"E

430

VI.

1982

Poprad, Vernár, Suchá dolina

48°54'42.14"N
20°16'14.78"E

799

VII.

1983

Sobrance, Remetské Hámre, v údolí Remetského potoka

48°51'17.72"N
22°10'48.74"E

330

VIII.

1984

Stará Ľubovňa, Kamienka, pri futbalovom ihrisku

49°20'21.66"N
20°35'56.56"E

638

IX.

1985

Trebišov, Borša, pri futbalovom ihrisku

48°23'11.80"N
21°42'24.39"E

98

X.

1986

Svidník, Krajná Bystrá,
na futbalovom ihrisku

49°23'33.48"N
21°40'21.29"E

400

XI.

1987

Humenné, Hermanovce, Hermanovské skaly,
pod Oblíkom

48°58'06.00"N
21°29'28.67"E

440

XII.

1988

Prešov, Sigord, pri vodnej nádrži Kokošovce

48°57'00.16"N
21°21'15.63"E

416

XIII.

1989

Košice, Kavečany, ZOO

48°47'25.94"N
21°12'04.12"E

410

XIV.

1990

Bardejov, Regetovka, pri Regetovskom rašelinisku

49°25'31.82"N
21°16'23.68"E

540

XV.

1991

Košice – okolie, Štós, pod Bodovkou

48°42'13.73"N
20°50'19.12"E

350

XVI.

1992

Poprad, Červený Kláštor, kemping pri Dunajci

49°24'04.70"N
20°24'56.78"E

470

XVII.

1993

Snina, Sninské rybníky, kemping

48°58'33.17"N
22°11'11.53"E

272

XVIII.

1994

Rožňava, Dobšiná, Vyšný Hámor

48°48'45.36"N
20°19'54.67"E

518

XIX.

1995

Trebišov, Beša, Moľva

48°31'24.68"N
21°57'26.95"E

101

XX.

1996

Spišská Nová Ves, Nálepkovo, Druhý Hámor

48°49'41.26"N
20°36'14.71"E

560
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XXI.

1997

Rožňava, Slavec – Gombasek, amfiteáter

48°33'46.50"N
20°28'07.99"E

265

XXII.

1998

Sabinov, Kamenica, pod Sokolou skalou

49°12'46.90"N
20°57'08.36"E

620

XXIII.

1999

Sobrance, Choňkovce, Pod Borolom

48°47'30.35"N
22°15'23.26"E

231

XXIV.

2000

Gelnica, Kojšov, Na Minárke

48°48'36.97"N
21°00'28.12"E

544

XXV.

2001

Rožňava, Čierna Lehota,
na Pastyrskej lúke

48°43'48.30"N
20°13'55.93"E

648

XXVI.

2002

Vranov n.T., Juskova Voľa, škola v prírode pri
Medveďom potoku

48°52'36.26"N
21°33'20.53"E

280

XXVII.

2003

Svidník, Vyšná Pisaná, na lúke Pid dubinami

49°24'37.07"N
21°36'11.74"E

409

XXVIII

2004

Gelnica, Úhorná, pri kaplnke Pod Javorcom

48°42'50.35"N
20°40'01.41"E

910

XXIX.

2005

Trebišov, Viničky, Hatfa, Južný Zemplín

48°25'14.08"N
21°45'00.35"E

161

XXX.

2006

Rožňava, Dlhá Ves, pri jaskyni Domica

48°29'17.74"N
20°26'55.67"E

334

XXXI.

2007

Humenné, Chlmec, Ski park Chlmec

48°52'42.46"N
21°56'19.36"E

258

XXXII.

2008

Košice – okolie, Slánska Huta, pod Malým Miličom, chata Dolina

48°35'22.34"N
21°28'45.18"E

480

XXXIII.

2009

Spišská Nová Ves, Hrabušice, NP Slovenský
raj, Podlesok

48°57'45.67"N
20°22'46.21"E

551

XXXIV.

2010

Snina, Nová Sedlica, NP Poloniny, v údolí
Zbojského potoka za obcou

49°03'32.78"N
22°30'14.06"E

442

XXXV.

2011

Poprad, Tatranská Lomnica, TANAP, Intercamp Tatranec

49°09'24.07"N
20°18'38.56"E

770

XXXVI.

2012

Rožňava, Rejdová, amfiteáter

48°47'41.26"N
20°17'17.92"E

544

XXXVII.

2013

Košice – okolie, Veľká a Malá Lodina, Pod
Bokšovom

48°52'16.65"N
21°08'50.39"E

266

XXXVIII
.

2014

Medzilaborce, Habura,
Údolie kňaza Laborca

49°19'16.74"N
21°51'30.45"E

380

XXXIX.

2015

Sobrance, Vyšné Remety,
pri futbalovom ihrisku

48°49'57.75"N
22°09'46.74"E

237

XL.

2016

Poprad, Vernár,
pri futbalovom ihrisku

48°55'0.43"N
20°15'46.64"E

782

XLI.

2017

Stará Ľubovňa, Kamienka, pri futbalovom ihrisku

49°20'21.66"N
20°35'56.56"E

638

XLII.

2018

Zboj, Lúka pri škole

XLIII.

2019

Silická Jablonica

49°01'42.30"N
22°29'06.50"E
48°33'13.9"N
20°36'08.7"E

17

357
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XLIV. VS TOP Regetovka 2020 podporila Štátna ochrana prírody
Banská Bystrica
Sponzori
Notes, a.s. - závod Betliar
SHP Slavošovce a.s.
AQUING s.r.o., Košice
ABCOM košice s.r.o.
K-TOM TRADE a.s.
EKOAUTO s.r.o. Bardejov
Spolupracujúce organizácie
ŠOP SR RCOP Prešov
ŠOP SR Správa CHKO Latorica
Obec Regetovka
ZO SZOPK Bocian
Podujatie podporili
VUC Prešov
Obec Regetovka
Pavličko a partneri
Na príprave XLIV. VS TOP sa podieľali:
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. - ZO SZOPK Bocian
Ing. Marta Hrešová – RCOP Prešov
Mgr. Kristína Voralová –Správa CHKO Latorica, ÚV SZOPK
Ing. Milan Murín – ZO SZOPK Trebišov
Ing. Jakub Jandel – ZO SZOPK Trebišov
RNDr. Janka Fulínová – ZO SZOPK Bocian
Mgr. Silvia Mátéová – ZO SZOPK Trebišov
Dárius Kuruc – starosta obce Regetovka
Ing. Beáta Forintová – RCOP Prešov
Ing. Roman Trojčák – RCOP Prešov
Pavličko a partneri
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Hymna VS TOPu
Hymna už znie,
TOP začína,
tak tu všetci vstaňme,
melódiou našou známou ten TOP
privítajme.
Tak, ako vždy, tak aj teraz
ukážme, jak to má byť,
že prírodu chrániť treba,
aj sa pri tom zabaviť

REF:
Za rána,
tak po každý deň,
tábor opustíme,
k odborníkom zo sekcií sa tak pripojíme.
By sme každý svojim dielom nás naplnili
– prírodu pre naše deti tak tu zveľadili.

ZA RÁNA je...
1. Rozpušťaju še nam družstva, rozpušťaju statky
každy chceji co ne joho, nastavaju
zmätky.
Mojej Marčoj še zaš ušla iba jedna
kravka,
nezostane už na blizku veru žadna
kravka.

to vyžene našej keškoj tučňučke vemenko.
A Marička še už vidzí jak už mličko
liga
lenže jište barz nepušči, kravka s
nožku vyrgla.

R: Za rana je najlepšejši, za rana je rosa
vtedy še nam po travičkoj šumne
šmyka kosa.
Košene je muj koničok , ja košim i v
noci,
my gadžove tak robime jak tote otroci.

3. Bo kešička sebe zvykla nad automatom
stac
neda sebe predsa teraz na vemjačko
šahac.
Každe rano, každy večar navštevuje
dži – zi – dy,
tota kešča milovana privedze nas do
bidy.

Alternatíny refrén :
Tento TOP sa už začína, všetci dobre
vieme
Poloniny nás vítajú, týždeň tu budeme.
Želajme si veľa zdaru pri našej činnosti,
aby každý, kto tu prišiel, zažil len radosti.
2. A travičku premenime na pachňace
šenko,

R:

R:
4. Ale kravka sebe zvykla ne na mojo
ruky,
každe rano, každy večar preživam ja
muky.
Naj mi nikto nehutori, že je kravka
glupa,

