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1.

Predslov

Z

druženie obci MIKROREGIÓN DOMAŠA vzniklo na základe Zakladateľskej zmluvy. Cieľom združenia je zabezpečovanie základných životných potrieb a zlepšovanie
úrovne života občanov žijúcich v regióne horného Zemplína.

Cieľ bude naplnený ak vitami v oblas ach
 Ochranná Životného prostredia,
 Rozvoj kultúry a tradičných remesiel
 Zlepšenie úrovne vzdelávania, zdravotníckej a sociálnej starostlivos
 Rozvoj a podpora ak vít v cestovnom ruchu
 Vytváranie podmienok pre zlepšenie situácie v doprave a stavebníctve
 Zlepšenie komunikácie subjektov v mikroregióne a navonok

Zakladajúci členovia združenia sú:
 Obec Ďapalovce
 Obec Giglovce
 Obec Girovce
 Obec Holčíkovce
 Obec Jasenovce
 Obec Nová Kelča
 Obec Piskorovce
 Obec Rafajovce
Cieľom združenia je združenie finančných prostriedkov a spojenie vedomos , prak ckých zručnos a odborného potenciálu
členov združenia v záujme splnenia cieľov uvedených v preambule zmluvy.
V rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 Združenie obci MIKROREGIÓN DOMAŠA sa ako partner projektu „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“ podieľal na spracovaní a podaní Žiadosti o poskytnutie FP, ktorá bola podaná
na Spoločný technický sekretariát v Krakowe dňa 31.3.2010.
Dňa 14.11.2013 došlo v Krakowe k podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s vedúcim partnerom projektu,
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Piskorovce

ktorým je obec Holčíkovce, ďalším partnerom projektu je
Gmina Zarszyn a už vyššie uvedené Združenie obci MIKROREGIÓN DOMAŠA.
V projekte „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“ má každý projektový partner realizovať ak vity, ktorých
realizáciou dôjde k naplneniu ukazovateľov projektu. Združenie
obci MIKROREGIÓN DOMAŠA v rámci realizácie jednotlivých
ak vít projektu má zorganizovať Seminár o ochrane ŽP v regióne v ktorom sa obce, ktoré sú členovia Združenia obcí Mikroregión Domaša nachádzajú. V rámci realizácie tejto ak vity
bude tak ež spracovaná publikácia o faune a flóre vyskytujúcej
sa v tomto regióne a o jej ochrane aby tak došlo k zachovaniu
kvalitného životného prostredia pre nasledujúce generácie.
3

2.

Členovia združenia obcí
mikroregiónu DOMAŠA
2.1.

obec Ďapalovce

T

isícročia predtým, ako si
ľudia usadení v ďapalovskom chotári začali hovoriť Ďapalovčania, koncom 3.
a začiatkom 2. sícročia pred
Kristom sa tu zdržiaval pas ersky ľud, ktorý svoje stáda hnal
pozdĺž riečok a svojich mŕtvych
pochovával pod vysoké násypy
- mohyly. Predpokladá sa, že to
boli prví Indoeurópania v našich končinách, t. j. prapredkovia väčšiny neskorších európskych a niektorých ázijských
národov.
Ľud, ktorý v archeologickej
terminológii nazývame ľud
kultúry východoslovenských
mohýl, mal pomerne chudobnú materiálnu kultúru,
resp. predmety svojej dennej
potreby vyrábal predovšetkým z organických materiálov
- z dreva, kože, tex lu - tak,
ako je to u nomádskych paserskych spoločens ev zvykom. Po týchto materiáloch
sa v zemi stopy dochovajú iba
výnimočne. Zachovali sa nám
však malé východoslovenské
pyramídy, ktoré navŕšili nad
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pohrebmi svojich zomretých.
Stopy takýchto mohýl sa v ďapalovskom chotári našli na
dvoch polohách.
Na hrebeni Ďapalovského vrchu (kóta 309,6), medzi
údolím riečky Oľka a Ondalík
ťahá sa v troch skupinách pás
12 mohýl v smere S – J v dĺžke
asi 370 m. Na polohe Hradziská (n.m.v. 310 m) bola zistená
skupina 4 mohýl, z ktorých dve
boli čiastočne skúmané. Mohyly tvorili násypy svetlohnedej
zeminy, bez náznaku vrstvenia
a okrem niekoľkých kameňov
v mohyle II ani žiadne kamenné konštrukčné prvky. Mohyly
boli vysoké 0,8 m (mohyla I),
resp. 0,9 m (mohyla II). Okrem
roztrúsených uhlíkov sa tu iný
materiál nenašiel.
Ďapalovce sa prvýkrát spomínajú ako Zapalousche v lis nách uvádzajúcich stav majetku Imricha z Perína, majiteľa
stropkovského panstva v r.
1408 medzi mladšími dedinami ako Giglovce, Holčíkovce,
Girovce, Piskorovce, Košarovce popri starších ako Domaša, Kelča, Brusnica, Breznica,
Hrabovec atď. Za aľ známy
písomný materiál neumožňuje
bližšie poznať počiatky týchto osád ani ich zakladateľov starších feudálnych majiteľov
či kráľovských správcov stropkovského panstva, ktorých tu

v 14. storočí nevyhnutne treba
predpokladať. Bližšiu informáciu poskytuje lis na o deľbe
stropkovského panstva medzi
magnátmi z Perína z r. 1430
a jej potvrdenie z r. 1431. Tu
sa Ďapalovce uvádzajú ako
Gyapalwagasa, čo určite svedčí o ich založení na nemeckom práve, pretože pre takto
založené osady bola typická
maďarská koncovka „vagasa“
(poruba). V tomto zmysle je
možné označiť dedinu ako
Ďapalova Poruba, založená
šoltýsom Ďapalom. Dediny
založené na nemeckom práve
vznikali na Slovensku najmä
v 14. storočí až do polovice 15.
storočia. Ich osadníci boli predovšetkým Slováci, ale obyčajne lokátorom bol Nemec - šoltýs. Nemecké právo zaisťovalo
osadníkom výhodnejšie podmienky ako pôvodné domáce
právo. Na základe tohto práva
sa osídľovali predtým často
neosídlené oblas , ktoré svojmu majiteľovi bez osadníkov
neprinášali úžitok.
Bezprostredne po založení
dediny sa používal medzi slovenským obyvateľstvom názov
Ďapalovec či Ďapalovce, z ktorého vznikol trvalý maďarizovaný názov Gyapalocz.
Ďapalovce boli majetkovou
súčasťou stropkovského panstva. V zápisoch urbárov stropkovského panstva z r. 1557
a 1567 možno zis ť, že vtedy
v Ďapalovciach žil šoltýs a roľnícke slovenské obyvateľstvo.
Všetci mali k zemepánovi také
povinnos , ako napríklad obyvatelia Chotče alebo Malej Domaše. Ďapalovské domácnos
v r. 1567 zdanili daňou kráľovi

od dva a pol porty a v roku
1582 od štyroch port. V roku
1600 tu bolo 21 obývaných
poddanských domov a nepochybne aj dom šoltýsa. Na
prelome 16. a 17. storočia boli
Ďapalovce stredne veľkou dedinou so slovenskými roľníckymi obyvateľmi. Boli najväčšou
dedinou v doline Ondalíka. Do
r. 1568 obec patrila majiteľom
stropkovského panstva Peréňovcom. Po tomto roku sa
spolu s celým panstvom stali
vlastníctvom pánov Petéovcov, v 18. stor. patrili Rollovcom, v 19. stor. Stárajovcom
a Felekiovcom. Ďalšie známe
informácie o obci sú z r. 1786,
keď sa spomínajú ako Gyapalowce, v r. 1808 ako Ďapalowce
v slovenskom pravopise a ako
Gyapalóc alebo Gyapár v maďarskom pravopise. Z toho
vidno, že slovenský názov je
v podstate už po stáročia ustálený vo forme Ďapalovce, resp.
Zapalovce.
V 18. a 19. stor. sa počet
obyvateľov pohyboval od 220
do 300. Ľudia sa tu živili roľníctvom a iste aj drevorubačstvom, čo dosvedčuje aj vznik
parnej píly v 20. rokoch minulého storočia (pracovala až do
r. 1943) a pálenie dreveného
uhlia v 30. a 40. rokoch. Nakoniec, pre prácu s drevom poskytovali rozsiahle lesy ďapalovského chotára ideálne podmienky. Tradičné zamestnania
- najmä roľníctvo sa v obci udržalo až do 70. rokov, kedy aj tu
vzniklo roľnícke družstvo.
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V obci bol pôvodný kostol
postavený v historizujúcom
slohu z r. 1893. Do konca 70.
rokov sa v kostole nachádzala
vzácna go cká plas ka Madony s Ježiškom z pol. 15. stor.
Plas ka pochádzala pravdepodobne z niektorého iného
stredovekého kostola. V súčasnos je v zbierkach Slovenskej
národnej galérie v Bra slave.
V kostole je umiestnená jej kópia. Nachádza sa tu ešte jedna
umelecko-historická pamiatka - plas ka trpiaceho Krista
z konca 19. stor.
2.2.

L

obec Giglovce

ežia v južnej čas Ondavskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 150 m.
Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v 14. Storočí. Najstarší
písomný doklad o dedine je z r.
1408. V r. 1600 bolo v sídlisku
asi 7 poddanských domov, v r.
1715 až 1720 tu hospodárili
4 poddanské domácnos , v r.
1828 bolo 25 domov a 195
obyvateľov, v r. 1900 bolo 146
obyvateľov, v r. 1970 - 220
obyvateľov. V súčasnos má
obec cca 178 obyvateľov.
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2.3.

obec Girovce

O

bec je doložená z roku
1408 ako Gerauich, Gerauicz, Gerowicz, neskôr ako Gerouych, Geronych
(1410), Gerocz (1430), Gyrowcze (1773), Girovce (1920);
po maďarsky Giróc, Gerlefalva.
Patrila panstvu Stropkov,
v 18. storočí Vécseyovcom,
v 19. storočí rodine Larischovcov. V roku 1598 mala 6 port,
v roku 1715 mala 7 opustených a 4 obývané domácnos, v roku 1787 mala 11 domov
a 106 obyvateľov, v roku 1828
mala 15 domov a 111 obyvateľov. Pracovali v lesoch,
zaoberali sa chovom dobytka a pas erstvom. V rokoch
1880-1900 sa mnohí vysťahovali. V 19. storočí bola v obci
píla.
Za I. ČSR sa obyvatelia popri
poľnohospodárstve zaoberali
remeslami a pracovali v kameňolome. Od 4. 10. 1944 patrila
obec do oblas obsadenej parzánskym zväzkom Čapajev
a skupinami Požarskij a skupinou kpt. Majorova. Nemci
obec úplne zničili. V rokoch
1946-48 poskytol štát občanom finančnú a materiálnu
pomoc na postavenie domov.
Časť obyvateľov pracovala vo
Vranove, v Strážskom a v Košiciach, časť ako súkromne hospodáriaci roľníci. V súčasnom
období v obci žije 65 obyvateľov.

2.4.

obec Holčíkovce

O

bec Holčíkovce sa rozpres era v južnej čas
Ondavskej vrchoviny,
na východnom brehu priehrady Veľká Domaša. Bola založená na zákupnom práve.
Prvá písomná zmienka o nej
pochádza z roku 1408. Bola
dŕžavou stropkovského panstva, neskôr ju vlastnili viaceré
šľach cké rody. Pôvodným živoby m miestnych obyvateľov
bolo poľnohospodárstvo, darilo sa i remeslám a to najmä
tkáčstvu. Po vytvorení priehrady začala obec nadobúdať
charakter rekreačného strediska. Dnes je domovom pre
takmer 500 obyvateľov. V pomere k tomuto číslu má veľmi
dobre rozvinutú infraštruktúru
a občiansku vybavenosť. Holčíkovce, s využi m prostriedkov
z štrukturálnych fondov, zavádzajú ekologické technológie.
V obci sa nachádza základná
škola ako aj materská škola.
V základnej škole majú de
k dispozícii telocvičňu a mul funkčné ihrisko. K vybavenos
obce patrí aj miestne zdravotné stredisko, dobre vybavená
požiarna zbrojnica, či dom
smútku, nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkos cintorína.
K organizovaniu spoločenských udalos rôzneho druhu
slúži kultúrny dom a futbalové
ihrisko. V obci sídli rímskokatolícky farský úrad. Rímskoka-

tolícky kostol je dominantnou
stavbou Holčíkoviec. Popri
bežných obchodoch je priamo v obci i zábavný podnik
a možnos ubytovania. V bezprostrednej blízkos dediny
sú dve rekreačné strediská.
Poľany patria k najstarším na
Domaši. Vyznačujú sa veľkou
plážou s dobrým prístupom
do vody. Jeho súčasťou je autokemping. Popri mnohých
ubytovacích a stravovacích zariadeniach ocenia návštevníci
možnos športového a kultúrneho vyži a. Každoročne sa
tu konajú jachtárske preteky.
Rekreačné stredisko Eva je situované v peknom prírodnom
prostredí. Stredisko je rozdelené na tri čas : Kemp, Eva
centrum a Zajačia debra. Ide
o obľúbenú lokalitu pre milovníkov windsurfingu.
2.5.

obec Jasenovce

M

alebná obec Jasenovce leží v južnej čas
Ondavskej vrchoviny.
Prvý krát bola písomne doložená v roku 1543. Patrila k panstvu Humenné. Pôvodní obyvatelia sa venovali prevažne
poľnohospodárstvu. Dnes tu
žije 225 obyvateľov. Dedina má
tri miestne čas : Poloma, Vrchy
a Močeníky. Historickou pamiatkou je rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela. Pochádza z roku 1778. Zo začiatku
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20. storočia je kostol v Polome,
nesúci znaky go ckého stavebného slohu. V prekrásnom prírodnom prostredí je posadená
drevená a murovaná Kaplnka
svätej Anny. V čas Močeníky
sa nachádza seleziánsky dom.
Kvalitu života v obci zvyšuje
prevádzka materskej škôlky.
Je tu i kultúrny dom, minifutbalové ihrisko. Rozvoju športu
prospieva posilňovňa. Okrem
poľnohospodárskych podnikov
je v Jasenovciach i niekoľko malých výrob.
2.6.

obec Nová Kelča

O

rograficky patrí chotár
Novej Kelče do Ondavskej vrchoviny, ktorá
je súčasťou väčšieho horopisného celku – Nízkych Beských
(priemerná výška od 350 do
450 m n.m.). Z hydrografického hľadiska územie Novej Kelče patrí do povodia Ondavy,
ktorá pramení pod hrebeňom
štátnej hranice s Poľskom. Výstavbou Domašskej priehrady
sa vytvorili možnos jej využia, od národnohospodárskych
cez ekonomické až po turis cko-rekreačné. Fytogeograficky
patrí územie do obvodu východobeskydskej kveteny. Je tu
rastlinstvo dubovo-hrabových
lesov. V lesnom poraste pri Novej Kelči sa nachádza mohutný
starý dub, chránený štátnou
ochranou prírody. Jedinečným
8

bohatstvom je výskyt početných minerálnych prameňov.
Studená alkalická kyselka, Kelčanmi nazývaná „šťavica“, sa
nachádza v upravenom parčíku
pred vstupom do obce. Iba niekoľko desiatok metrov východne, za salašom Alpína, sa nachádza sírovodíkovo-metánový
prameň, ľudovo nazývaný „švabľouka“. Je, žiaľ, znečistený, neupravený a takmer zabudnutý.
Výsledkom
systema ckého
botanického mapovania územia Vranovského okresu je aj
návrh zaradiť medzi zákonom
chránené územie Kelčiansku
jelšinu. Z prírodovednej stránky
je to najpozoruhodnejšia lokalita obecného chotára, nachádzajúca sa severovýchodne od
Novej Kelče v doline lesného
komplexu Šnidárka. Na zamokrených pôdach tadiaľ pretekajúceho potoka v dĺžke 1,5 km tu
spolu so záružlím močiarnym,
nezábudkou močiarnou a žerušnicou horkou ras e významný druh ostrica hrebienkastá,
ktorá týmto lužným porastom
jelšín dáva osobitú fytocenologickú hodnotu. Podobné porasty s ostricou hrebienkatou v jaseňovo-jelšovom lužnom lese
sa v rámci územia Nízkych Beskýd nikde inde nezachovali, je
návrh na zaradenie Kelčianskej
jelšiny do chránených území
plne opodstatnený. Okolité lesy
sú bohaté na hríby, plávky, jedlé bedle, pečiarky a ďalšie huby.
Z ovocných stromov sa po celé
stáročia darí najmä jablkám,
hruškám, slivkám, orechom
a čerešniam. S dubovo-hrabovými lesmi sú späté srnec hôrny, jeleň obyčajný, sviňa divá,
líška obyčajná, veverička, zajac

a iné. Z plazov a obojživelníkov
je to užovka frkaná a eskulapová, vretenica obyčajná, rosnička ropucha a ďalšie druhy.
Z vtákov sú bežné bociany, dudok ďateľ, sojka rozličné druhy
sov, a ďalšie. Z dravých vtákov
najmä jastrab krahulec, kaňa
lesná, sokol. Výstavba vodnej
nádrže Domaša znamenala obrovský zásah do pôvodného koloritu tejto oblas . Predovšetkým pozi vne ovplyvnila nielen
fyto, ale i zoocenózu. Pribudla
skupina vodného vtáctva, niektoré druhy vodných cicavcov,
ale novú kvalitu nadobudli
najmä ichtyologické pomery,
keď k dovtedajším druhom rýb
(mreny obyčajnej, jalca, podustvy a ďalším) pribudli z hospodárskeho hľadiska významné
druhy, ako kapor, zubač, šťuka,
lieň, uhor a niektoré ďalšie.
2.7.

obec Piskorovce

O

bec sa prvýkrát písomne spomína v roku
1408 ako majetok panstva Stropkov. Počas svojej
existencie sa tu vystriedalo
viacero zemianskych rodín.
Hlavnou obživou boli práce
v lesoch a chov dobytka. Obyvatelia obce sa ak vne zapojili
do pro fašis ckého odboja.
Návštevníkov zaujme ľudová
architektúra a viaceré typy
studní. Miestny kostol zdobí
barokový zvon z roku 1746.

2.8.

obec Rafajovce

O

bec sa nachádza v nadmorskej výške 170 –
250 m, v južnej čas
Nízkych Beskýd, v lone úzkej
kotliny, ktorou sa rinie riečka
Ondalík, 3 km východne od
rekreačnej oblas Domaša.
Asi 3 km vzdušnou čiarou od
obce sa nachádza jedna z najväčších umelých vodných nádrží na Slovensku - Domaša,
ktorá je magnetom pre mnohých rekreantov, vyznávačov
vodných športov a milovníkov
nedotknutej prírody. Domaša je známa svojimi rekordnými rybárskymi úlovkami.
Veď jej najväčšia hĺbka je 32,5
m a rozpres era sa na ploche
15 km². Rekreantom poskytujú
služby na južnom konci rekreačné strediská: Poľany (Monika), stredisko Eva a stredisko
Dobrá, na severe rekreačné
stredisko Valkov a z východu je
to stredisko Nová Kelča. Neďaleko od obce sa nachádza prameň, okolo ktorého je postavená kaplnka. Prameň poskytuje občerstvenie pre pútnikov. O tomto prameni sa dlhé
roky traduje, že poskytuje živú
vodu. Podľa tradície tu slepý
tulák zázračne získal späť svoj
zrak. Neskôr na tomto mieste
nechal postaviť kaplnku, ktorá
hoci v zmenenej podobe stojí
na rovnakom mieste dodnes.
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3.

Legislatíva v ochrane a tvorbe životného prostredia v obci

O

bec ako samosprávny subjekt disponuje množstvom nástrojov, ktorými môže priamo i nepriamo
ovplyvňovať koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia, kvality verejnej zelene, či n už z hľadiska
kvan ty, manažmentu údržby alebo udržateľnos . Okrem
rozsahu povinnos a kompetencií vyplývajúcich zo zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane a tvorbe životného prostredia,
môže obec využívať iné čiastkové koncepčné materiály, po
ktorých obstaraní je možné výrazne sprehľadniť, zjednodušiť a najmä i finančné zefek vniť manažment v oblas
tvorby a ochrany životného prostredia.

4.
V

Vodná nádrž DOMAŠA

odná nádrž Domaša leží v obručí Ondavskej vrchoviny
v doline Ondavy a Beskydským predhorím. Charakteriscký pre ne je mierne modelovaný reliéf terénu s výškou
do 555 m n. m., pod ňou je malá vyrovnávacia nádrž Malá Domaša . Vodné dielo Domaša sa začalo stavať vo februári 1962
a ukončené bolo v decembri 1967. Postupne sa v roku 1963
začalo s výstavbou injekčnej štôlne, o rok neskôr bol prietok
Ondavy odvedený do komunikačnej štôlne, následne sa zača-
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lo v rokoch 1965 a 1966
so sypaním zemnej hrádze
a postupne od 1. novembra
1965 sa začalo aj s napúšťaním vodného diela Veľká
Domaša a neskôr aj malá
Domaša. Hydroelektráreň
bola dokončená v decembri
1966 a priehrada sa naplnila do decembra 1967. Vodné dielo má dĺžku 14 km,
najväčšiu šírku 4 km, maximálnu hĺbku 25 metrov a brehy Domaše majú dĺžku 40 km. Pri
výstavbe nádrže bolo úplne zaplavených 6 obcí a 2 čiastočne.
Z mapy tohto územia vymizli pôvodné obce: Valkov, Petejovce,
Kelča, Trepec, Dobrá a Veľká Domaša (podľa nej dostala názov
i samotná vodná nádrž) a dve obce Bžany a Turany nad Ondavou
boli zaplavené čiastočne. VN Domaša je súčasťou vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine a ma plniť nasledovné funkcie:
 akumulácia vody pri vyšších prietokoch,
 priemyselné účely
 energe cké využi e (vodná elektráreň),
 zavlažovanie 17 000 hektárov pod priehradou,
 chov rýb a športový rybolov,
 turizmus a rekreácia.
Neskôr bola táto vodná nádrž vytypovaná aj ako rezervoár pitnej vody, kvôli čomu boli dodatočne prijaté stavebné
a ochranárske opatrenia. Vďaka svojej obrovskej samočis acej
schopnos a polohe v oblas bez znečisťujúceho priemyslu je
známa svojou čistou vodou s množstvom rýb.
Z hľadiska klima ckého má územie VN DOMAŠA kotlinovú klímu a spadá do oblas teplej, okrsku mierne vlhkého s chladnou zimou. Ročný úhrn zrážok má hodnotu 643 mm. V mesačnom rozdelení zrážok sú charakteris cké júlové maximá (93
mm),ktoré nasvedčujú tomu, že sa tu uplatňujú letné búrkové
lejaky. Maximálne mesačné zrážky pripadajú na mesiac januára
február. Takéto rozloženie zrážok je typické pre kon nentálny
ráz podnebia. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje hodnotu 8,4° C. V ročnom chode teplôt najteplejším mesiacom je
júl, keď priemerná teplota dosahuje 18,8°C a najchladnejším
január s priemerom mínus 3,5°C. Viac ako 30 dní je charakterizovaných ako letných, t.j. s maximálnou dennou teplotou
nad 25°C. Snehová pokrývka sa vyskytuje v priemere 76,2 dní.
Jej nástup spadá do prvej decembrovej dekády a trvá do marca. Maximum snehovej pokrývky pripadá na január. Prevládajúci smer vetrov na území je severný až severozápadný.
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Príroda južnej a strednej čas Nízkych Beskýd je veľmi zaujímavá. Z hľadiska botanického i zoologického šatu vyskytujú
druhy, ktoré ďaleko presahujú okresný význam, dokonca sú veľmi pozoruhodné i z celoslovenského hľadiska.
V poslednom období vodná hladina Domaše kolíše v extrémnych hodnotách. Od roku 2003, keď bol extrémne nízky stav hladiny, už niekoľkokrát naopak vody z priehrady nekontrolovane
pretekali cez prepadový kanál pre enormne vysoký stav hladiny,
a to aj napriek tomu, že priehrada má chrániť územie pod vodným dielom, Ondava zaplavila rozsiahle územia na juhu východného Slovenska. Táto nestabilná situácia má vplyv na turizmus,
najmä v severnej čas Domaše, znepokojuje mnohých chatárov,
prevádzkovateľov rekreačných zariadení vodných športov aj rybárov.
Vo vodnej nádrži Domaša žije 25 druhov sladkovodných rýb.
Hlavné zastúpenie tu má kapor, zubáč, boleň, ostriež, šťuka,
úhor, podustva, nosáľ, sumec, lieň a amur. V roku 1998 tu bola
po prvý krát nasadená tona lososovitých rýb, ako sú pstruhy potočné a dúhové, ale aj sivone. Okolité listnaté a zmiešané lesy
lemujúce vodnú nádrž Domaša ponúkajú nespočetné turis cké
trasy, z ktorých sa istotne vrá te s plným košíkom hríbov a pri
troche šťas a sa stretneme so zástupcami živočíšnej ríše.
Problémom VN Domaša je v období suchá nízky prietok Ondavy na ktorý nadväzuje aj úprava štandardného odtoku. Obmedzený prietok v Ondave pod priehradou má nega vny dopad
na faunu a flóru v povodí rieky aj na BUKÓZU, ktorá potrebuje
vodu z Ondavy na priemyselné účely.
Zlá situácia by nastala pri poklese vody v jarných mesiacoch
počas prirodzeného neresu rýb. To by boli škody na niekoľkých
generáciách viacerých druhov rýb. Nízka hladina vody spôsobuje aj iný problém - zarastanie dna a brehov vodnej nádrže
vrbinou, čo znemožní v letnom období prístup k vode nielen rybárom, ale aj rekreantom.
VN Domaša nie je vedená ako rekreačná alebo rybárska oblasť.
Bola vystavaná pre potreby rozvoja priemyslu a ako stavba pro
povodniam. V čase jej výstavby by sa nikomu ani nesnívalo, že
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sa vyrúbe okolitý les, že počasie sa zmení na tropické a voda do
Domaše nebude s hať dotekať, že odtok bude väčší ako prítok
Preto sa Občianska inicia va ZACHRÁŇME VODNÚ NÁDRŽ
DOMAŠA chce obrá ť na ministerstvá s niekoľkými návrhmi:
1. Vyňať VN Domaša zo zoznamu priemyselných nádrži a zaradiť ju k rekreačným nádržiam, ktorá bude slúžiť širokej verejnos .
2. Preskúmať zmluvy s pod. Bukocel a vodnou elektrárňou na
Ondave, koľko ľudí zamestnáva, koľkí z nej preferujú a ako by
sa to zmenilo, keby odber vody klesol na minimum a začal sa
rozvíjať nanovo turis cký ruch.
3. Pomôcť starostom priľahlých dedín, aby mohli upraviť okolie
vodnej nádrže a prilákať turistov, rybárov, športovcov nielen
zo širokého okolia, ale aj zo zahraničia, tak ako to vidíme v susedných štátoch, v Poľsku, Češku, Maďarsku, kde si turistov
vážia. Urobme preto všetko, aby sa k nám radi vracali, kvôli
krásnej prírode, čistej vode a hlavne našej povestnej pohosnnos a otvoreným srdciam východniarov.
Preto ak chceme, aby Domaša aj v budúcnos plnila funkcie,
na ktoré bola postavená, musíme jej rozhodne venovať viac pozornos .

5.

Fauna

F

auna Slovenska patrí pod provinciu listnatých lesov. Vzhľadom na rozdielnu nadmorskú výšku a životné prostredie je
Slovensko domovom pre stovky živočíchov rozdielnych svojím pôvodom, vzhľadom a životným prostredím.
Faunu Slovenska rozdeľujeme do štyroch oblas podľa výskytu jednotlivých živočíchov v daných oblas ach.

5.1. Oblasť stepného živočíšstva
de o oblasť nížin, slnečných svahov predhorí, ale aj o plochy,
ktoré človek premenil na ornú pôdu. Vyskytuje sa tu približne
10 – 13% živočíchov z celkového počtu všetkých druhov žijúcich
na našom území. Zástupcovia tejto oblas sú zajace, hraboše,
jarabice, bažanty, škovránky. Kri cky ohrozený druh je drob fúzatý, ktorého prirodzeným prostredím sú práve stepné oblas
nachádzajúce sa v Podunajskej rovine, v Podunajskej a Trnavskej pahorka ne, pričom najviac živočíchov je sústredených na
významnom vtáčom území Sysľové polia neďaleko Rusoviec pri
Bra slave. Z bezstavovcov sa vyskytuje v tejto oblas sága stepná, fúzač trávový a bohato zastúpené sú i motýle.

I
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5.2. Oblasť živočíšstva listnatých lesov
áto oblasť je miestom s najväčším počtom druhov živočíšnej
ríše žijúcich na Slovensku. Možno tu nájsť až 75% všetkých
druhov. Listnatý les poskytuje dostatok potravy a dobré možnos úkrytu srnám, diviakom, ale i líške hrdzavej a mačke lesnej,
ež veľkému množstvu rozličných vtákov, z ktorých najčastejšie
sú kukučka jarabá, sova lesná, vrana túlavá, slávik červienka,
pinka lesná, stehlík konopiar, sýkorky a ďatle. Z obojživelníkov
sú tu zastúpené mlok bodkovaný, mlok hrebenatý, ropucha bradavičnatá a rosnička stromová.

T

5.3. Oblasť živočíšstva ihličnatých lesov
otravu si v tejto oblas nachádza asi 10% druhov našich živočíchov. Ihličnatý les je domovom pre veverice, medvede
hnedé, rysa ostrovida, vtáky – tetrova hlucháňa, drozda kolohrivého, orešnicu perlavú, sýkorku uhliarku a sýkorku chochlatú,
hýľa lesného a krivonosa smrekového. Z plazov tu možno nájsť
vretenicu severnú a užovku živorodú. Mnohé zo živočíchov žijú
v listnatých aj ihličnatých lesoch, napr. líšky, vlky, jelene.

P

5.4. Oblasť vysokohorského živočíšstva
– kosodrevín a alpínskych lúk
oci spoločenstvo živočíchov žijúcich v tejto oblas Slovenska je chudobnejšie, predstavuje asi 1% z našich druhov,
nestráca svoj význam ani zaujímavosť. Udržali sa tu druhy živočíšnej ríše, ktoré prežili doby ľadové, sú to tzv. glaciálne relikty. Z obojživelníkov je charakteris ckým druhom mlok horský,
z plazov jašterica živorodá, z vtákov dážďovník tmavý, z cicavcov hraboš tatranský, hraboš snežný, v najvyšších polohách žijú
kamzíky a svište.

H

Suchozemské živočíchy

L

esy sú plné živočíchov, častými je veverica, líška, diviak, rys,
vlk, medveď, vysokú zver zastupuje jeleň, srnec, daniel, muflón. Slovenské lesy vytvárajú výborné podmienky pre poľovníctvo, veľmi obvyklé sú poľovačky na medvede a jelene. Z vtákov
na Slovensku prebýva sova, tetrov, myšiak, v jaskyniach žijú
mnohé druhy netopierov. V pásme kosodreviny sa vyskytujú
kamzíky a svište. Typickým živočíšnym predstaviteľom polí na
nížinách Slovenska je napríklad bažant, zajac, hraboš. Na rozhraní nížin a pohorí sa v hojnom počte vyskytuje jež.

Vodné živočíchy

P

o celom území Slovenska môžeme nájsť roztrúsené spoločenstvo vôd, močiarov a brehov vôd, ktoré poskytujú tak ež
priaznivé podmienky pre mnohé ryby, obojživelníky a vtáky. Na
Slovensku je rozšírený chov rýb v rybníkoch na hospodárske úče-
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ly. Takýto chov nájdeme v trnavských rybníkoch alebo na východe
v Senných rybníkoch. Rozdiely v skladbe vodných spoločens ev
vyplývajú z nárokov živočíchov na vlastnos vody. Sladkovodné
toky a mŕtve ramená riek sú domovom sumcov, kaprov, pstruhov, hlavátok, lipňov, rakov, žiab a korytnačiek. Prudko tečúcim
čistým vodám s kamenistým dnom a nízkou teplotou vody sa
prispôsobil pstruh potočný, v nižších polohách s miernejšie tečúcou vodou prevláda lipeň tymiánový. Bohatšie je spoločenstvo
živočíchov väčších potokov a riek v nižších polohách, ktoré je domovom šťuky, zubáča, sumca, pleskáča a plo ce.
Na brehoch prameňov a horských potokov Slovenska žije napr.
kunka žltobruchá, z vtákov trasochvost horský, rybárik riečny,
v nižších polohách trasochvost biely, vydra riečna, ondatra pižmová, užovka obojková. Pomerne bohato zastúpené rozličnými
druhmi fauny je spoločenstvo stojatých vôd. Z vodného hmyzu
tu môžeme vidieť potápniky, vodomily, ihlice, korčuliarky a vážky. Brehy stojatých vôd sa vyznačujú živočíšstvom veľmi bohatým na druhy, vyskytuje sa tu lyska čierna, kačice, trsteniariky,
volavky. Pri riekach majú svoje hniezdoviská aj kačice divé, labute, čajky, bociany. Dôležitými ornitologickými stanicami na
Slovensku sú chránené areály vodných nádrží, akými je napríklad Sĺňava na rieke Váh, kde hniezdi niekoľko desiatok druhov
vrátane volavky alebo kormorána. Korytnačka močiarna má svoj
biotop v prírodných rezerváciách blízko rieky Latorica na východe Slovenska. Je však zriedkavá a reprezentuje v strednej Európe
zvyšok teplomilného živočíšneho spoločenstva.

Endemitické druhy

N

a Slovensku bolo vyhlásených za chránených 769 druhov
živočíchov. Osobitnú zmienku si zasluhujú endemity, teda
ojedinelé druhy živočíšnej ríše, ktoré žijú len na našom území.
Patria k nim mäkkýše slizniak fatranský, vre enka (Chochlodina
cerata) a iné bezstavovce. Medzi endemity na Slovensku patrí
aj voľne žijúci kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský a rys ostrovid. Ďalej je endemitom napríklad aj najväčší
európsky lietajúci vták drop veľký, majúci svoj biotop v chránenom areáli Dropie pri Komárne. V chránenom areáli v Topoľčiankach pri Zlatých Moravciach je zase známy chov a rozmnožovanie zubrov, chov ra covej zveri a koní.

Nebezpečné živočíchy

V

listnatých lesoch hrozí nebezpečenstvo nákazy od infikovaného jedinca kliešťa, preto je pred vstupom do lesa vhodné
použiť repelenty pro hmyzu. V prírode môžeme ež prísť do
styku s jedovatými živočíchmi. Jediný skutočne jedovatý had
žijúci na území Slovenska je vretenica severná. Môže žiť na rozličných stanoviš ach od mokradí a brehov riek až po výslnné
stráne a rúbaniská. Preto je pri pobyte v niektorých oblas ach,
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najmä pri zbere lesných plodín, potrebná zvýšená opatrnosť.
Pri uš pnu je nevyhnutné okamžite podať prvú pomoc. Nebezpečné môže byť ež uš pnu e sršňom, osou alebo včelou,
najmä pre ľudí alergických na uš pnu a týmto hmyzom.
5.5. Fauna v regióne vodná nádrž Domaša
kres Vranov nad Topľou a okres Stropkov, kam región Domaša patrí, má vďaka svojej geografickej polohe veľmi zaujímavú
a rôznorodú prírodu. Južná časť patrí do Východoslovenskej nížiny,
ktorá je svojím reliéfom výrazne odlíšená od masívu Slanských vrchov na východe a pahorka ny Nízkych Beskýd v severozápadnej
čas . Slanské vrchy, vďaka svojej značnej členitos , sú veľmi významné z botanického, zoologického i geologického hľadiska.
Živočíšstvo Vranovského okresu je súčasťou zoocenóz východného Slovenska. Sú tu zastúpené zoocenózy charakteris cké pre Východoslovenskú nížinu - časť rovinatú, prechodné zoocenózy charakteris cké pre pahorka ny a konečne pre horskú
oblasť Slanských vrchov a Nízkych Beskýd.

O

5.5.1. Ryby
Vo vodnej nádrži Domaša
žije 25 druhov sladkovodných rýb, hlavné zastúpenie
tu má:
Kapor obyčajný (Cyprinus
carpio) žije v pomaly tečúcich vodách alebo v rybníkoch. Má vysoké zavalité
telo, obyčajne dorastá do
veľkos 50 cm. Našli sa aj obri dlhí 100 cm s hmotnosťou 25 kg.
Kapor pochádza z Číny, kde sa chovu kaprov venovali už pred 4
000 rokmi.
Pleskáč vysoký (Abramis brama) - Jedná sa o pôvodný druh
na našom území, dnes je rozšírený takmer v celej Európe.
Pleskáč vysoký dorastá do
dĺžky 40- 50 cm, no najväčšie
ulovené pleskáče dosahovali vyše 90 cm a hmotnosť
okolo 7 kg. Rast pleskáča
vo veľkej miere závisí na životných podmienkach, ideálne sú pre neho teplé rozľahlé vody
s dostatkom potravy. V prípade, že sa pleskáč vysoký premnoží,
môže začať vytvárať populácie zakrslých pleskáčikov, kedy ich
dĺžka nepresiahne ani 30 cen metrov. Pleskáč vysoký sa môže
dožiť slušného veku okolo 30 rokov, no to jedná sa o ojedinelé
prípady, väčšinou sa dožije len zhruba polovicu. Jeho sfarbenie
sa počas života mení, mladé kusy sú svetlejšej farby, postupom

»

»
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veku postupne tmavnú do
typického
šedožletého/
bronzového od eňa.
Zubáč veľkoústy alebo staršie zubáč obyčajný (lat. Sander lucioperca,
syn. S zostedion lucioperca)
je druh ryby z čeľade ostriežovité. Telo je pre ahnuté, z bokov sploštené. Hlava zakončená
koncovými ústami. V tlame sa nachádza rad drobných zúbkov
a ež veľké tzv. psie zuby. Na chrbte sa nachádzajú dve chrbtové plutvy, prvá vystužená tvrdými lúčmi, druhá mäkkými. Brušné
plutvy sú umiestnené hneď za úrovňou prsných. Telo je sfarbené
šedo s od eňmi zelenej. V mlados sú na bokoch zreteľné zvislé tmavé pruhy. Dorastá do
dĺžky až 130 cm a hmotnos
21 kg. Najstarší známy exemplár mal 25 rokov.
Boleň obyčajný (Aspius
aspius). Telo Boleňa obyčajného je sploštené a preahnuté s veľkými rozš epenými koncovými ústami.
Pre predĺženú spodnú čeľusť
však vyzerajú ako mierne horné. Chrbát je olivovo zelený až
oceľovo modrý. Boky sú striebornej farby, brucho biele, plutvy
na strane brucha majú červenkastý lesk. V mlados žije v kŕdli,
neskôr samotársky alebo len vo
veľmi malých skupinách.
Ostriež (lat. Perca) je rod sladkovodných rýb z čeľade ostriežovité. Typickým poznávacím
znakom je pevná, ostrá chrbtová
plutva. Ostriež je spoločenská
ryba, v závislos od veku obýva
rôzne čas a regióny vody. Vyskytuje sa takmer vo všetkých
stojatých a tečúcich vodách a v zátokách. Pri veľmi vysokých
stavoch má zakrpatený vzrast. Ostriež je dravá ryba. Žije v rybníkoch, potokoch i riekach. Jeho priemerná dĺžka je okolo 20 cm,
trofejné kúsky sa pohybujú okolo 40 cm, len veľmi zriedka nad
50 cm.
Šťuka severná (obyčajná) (Esox lucius). Šťuka je na území
Európy jednoznačne najznámejšou dravou sladkovodnou rybou. Je to dané obrovským rozšírením i schopnosťou prispôsobiť sa životu v najrôznejších podmienkach - od pstruhových
potokov cez tône, rybníky, nížinné rieky a priehrady až po
brakické vody presladených morských zálivov. Okrem Európy

»
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sa vyskytuje i v Ázii a žije
i v Severnej Amerike. Všade
je bežným rýchlo rastúcim
dravcom loviacim vzhľadom k svojej veľkos značne
veľkú korisť a dorastajúcim
veľkých rozmerov. Vďaka
tomu neušla ani pozornos športových rybárov, medzi ktorými sa nájdu i taký,
ktorý sa na lov tohto druhu vyslovene špecializujú.
Zameniť si šťuku s inou rybou je nemožné. Dlhé zelené telo
posiate kamuflážou svetlých škvŕn, chvostová a chrbtová plutva posunuté až skoro ku chvostu a predovšetkým priestranná
tlama plná ostrých zubov – to všetko sú skoro neodmysliteľné
atribúty tejto ryby.
U nás je šťuka hojne loveným i chovaným druhom. Populácie
v mnoho športových revíroch sú ale závislé na umelom vysadzovaní, pretože nie všade nachádzajú šťuky dobré podmienky
k prirodzenému rozmnožovaniu a naviac sú vystavené značnému rybárskemu tlaku.
Úhor európsky alebo úhor riečny staršie úhor obyčajný, ešte
staršie úhor sťahovavý; lat. (Anguilla anguilla) je druh rýb z čeľade
úhorovité (Anguillidae). Jeho typickým znakom je pre ahnuté, valcovité telo pripomínajúce
skôr hada než rybu. Na rozdiel od väčšiny ostatných
sladkovodných rýb nemá
brušnú plutvu a chrbtová,
chvostová a análna plutva
splývajú do jedného celistvého lemu. V sladkých
vodách je jeho sfarbenie
tmavé a koža sa javí bez šupín, v období nástupu trenia sa však jeho
farba mení na kovovo striebornú. Spôsob rozmnožovania úhorov bol
pre ľudstvo po storočia záhadou. Najväčší posun v tomto smere nastal na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia, kedy boli objavené
jeho larvy a miesto trecieho aktu v Sargasovom mori. Dodnes však
nie je biológia úhora známa v potrebnej úplnos . Ľudská činnosť
spôsobila, že počty úhorov v európskych riekach značne poklesli.
Môžu za to stavby neprekonateľných prekážok v tokoch, znečistenie, rozšírenie
nepôvodných chorôb a ež
nadmerný rybolov, pretože
mäso úhora je veľmi chutné a v mnohých prímorských štátoch je súčasťou
tradičnej kuchyne. Z tohto
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dôvodu sa odborníci usilujú o jeho ochranu a umelé rozmnožovanie.
Podustva severná (Chondrostoma nasus) sa nachádza v celkom slušnom množstve na území Slovenska a po svete je tak ež
široko rozšírená. Napriek tomu treba podotknúť, že kedysi bola
u nás výrazne početnejšia. Dnes sa uloví len 20 % z toho, čo
sa ulovilo v 70- 80 tých rokoch. Pokles podus ev je zapríčinený
ľudskými zásahmi do životného prostredia, budovaním umelých
bariér, čo má za následok absenciu prirodzeného výteru, počty
podus ev ďalej riedia kormorány a pytliaci, ktorí ich likvidujú
počas neresu. Bežné úlovky podus ev majú dĺžku 25- 40 cm, no
rekordné exempláre dosahujú aj 60 cm a hmotnosť vyše 2 kg.
Podustva severná ras e pomaly, obe pohlavia zhruba rovnakým
tempom. Priemerná trojročná podustva na Slovensku má cca
11- 18 cm, v desia ch rokoch má 26- 35 cm. Priemerná dĺžka
života je 10- 12 rokov, výnimočne sa dožívajú do
20 rokov.
Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) je v našich vodách rybou v podstate bez
akéhokoľvek hospodárskeho významu, Jedná sa
o pôvodný druh ale opro minulos sú jeho počty značne preriedené. Po Európe je nosáľ široko rozšírený, no tak ež v menšom
množstve ako kedysi. Bežné úlovky majú 20- 35 cen metrov, kapitálne kusy dorastajú až do cca 55- 60 cen metrov a hmotnosokolo 3 kg. Nosáľ sťahovavý ras e pomerne pomaly, v treťom
roku má dĺžku v priemere 12- 14 cm. Dožíva sa 8- 10 rokov, výnimočne max. 13.
Sumec veľký (Silurus
glanis) patri k rybám
dlhovekým. Dožíva sa
bežne 20 až 40 rokov.
V priaznivých podmienkach (dostatok potravy,
teplá voda) ras e veľmi
rýchlo. V chladnejších vodách je jeho rast pomalší.
V prvom roku života dorastá do dĺžky 10 až 18 cm v piatom roku 55 až 75 cm, v desiatom roku 85 až 120 cm, v pätnástom roku 120 až 170 cm
a v dvadsiatom roku 150 až 200 cm. Jeho váhové prírastky činia ročne 1 až 3 kg. Sumec veľký je jedinou našou rybou, ktorá
dokáže dosiahnuť hmotnosť viac ako 100 kg. V roku 1998 do
VN Domaša bola prvý krát nasadená jedná tona lososovitých
rýb, ako sú:
Pstruh potočný alebo pstruh riečny (Salmo tru a morpha fario) je sladkovodná ryba z čeľade lososovité, ktorá je rozšírená
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prak cky v celej Európe.
V Slovenskej republike
sa vyskytuje v stredných
a horných úsekoch tokov,
v horských potokoch i vo
veľkých
nadmorských
výškach (vo Vysokých Tatrách až 1 500 m n. m.).
Dôležitými faktormi pre
jeho výskyt sú najmä teplota vody, jej čistota
a obsah kyslíka vo vode. Môžeme ho však nájsť aj v úsekoch riek
pod priehradnými nádržami, kde nachádza vhodné životné podmienky. Pstruhy majú vretenovité, svalnaté telo, ktoré je zo strán
mierne sploštené. Má pomerne veľkú klinovitú hlavu, s hlboko rozš epenými a širokými ústami. Silné čeľuste majú drobné zuby. Má
zaokrúhlené brušné a chrbtové
plutvy, ktoré sú pomerne krátke.
Pre pstruha je typická tuková plutvička. Pstruh sa vyskytuje v mnohých podobách. Existujú jedinci
s vysokým a krátkym telom, v priereze oválnym alebo splošteným,
alebo jedinci s telom pre ahnutým a nízkym, spravidla však majú tvar medzi oboma uvedenými
variantmi.
Sivoň potočný (Salvelinus fon nalis) je lososovitá ryba rodu
Salvelinus, pôvodom zo pstruhového pásma severnej pologule.
Bohaté možnos rybolovu poskytuje aj priľahlá vyrovnávacia nádrž Malá Domaša pri obciach Malá Domaša a Slovenská Kajňa.

»

5.5.2. Obojživelníky
Z obojživelníkov sú okrem bežných druhov známe rosnička zelená, mloky a salamandra škvrnitá,
z plazov užovka, vretenica, slepúch, jašterica a pod.
Rosnička zelená (Hyla arborea)
je žaba z čeľade rosničkovité (Hylidae). Dorastá do dĺžky 3–5 cm
a výšky 3–4 cm. Historicky je známa ako akýsi barometer, pretože reaguje na zmenu tlaku, ktorý kolíše obvykle pred dažďom. Sfarbenie rosničiek zelených je
trochu premenlivé, pretože kožné pigmenty reagujú na teplotu a vlhkosť, a tak sa jej sfarbenie mení od svetlozelenej na
tmavozelenú, žltkastú, šedú alebo dokonca až na hnedú. Zadné
konča ny má viditeľne silnejšie ako predné, čo umožňuje rýchle

»
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skákanie. Na oboch konča nách má priľnavé chodidlá určené na
šplhanie a na pomerne guľatej hlave a na bokoch nápadný vodorovný čierny prúžok, ktorý
sa ahne od nozdier cez oko
a ušný bubienok až k predným
konča nám. Obe pohlavia sú si
na prvý pohľad veľmi podobné,
ale bezpečnou odlišnosťou je
samcov hnedožltý vak na hrdle.
Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) Salamandra škvrnitá je robustný obojživelník s krátkymi konča nami,
pomerne dlhým a silným chvostom a malou hlavou so zaguľatenou tlamou a vypuklými očami. Veľkosť i sfarbenie sa výrazne
mení podľa niekoľkých poddruhov (pozri nižšie). Dospelý jedinec
je dlhý 18 – 28 cm. Najčastejšie sa objavujú salamandry s čierno sfarbeným telom so žltými škvrnami alebo pruhmi. Koža je
lesklá a hladká. V niektorých lokalitách sa objavujú aj poddruhy so škvrnami pomarančovo oranžovými až červenými. Svojim
sfarbením sa blízko podobá americkým axolotlom a rovnako ako u nich
majú jeho farebné škvrny
výstražnú a odrádzajúcu
funkciu. Pohlavia sa od
seba sfarbením nelíšia.
Užovka obojková (Natrix natrix). Užovka obojková obýva rozsiahly zemepisný areál a vďaka svojej prispôsobivos patrí k najbežnejším druhom plazov, s ktorými sa na Slovensku môžete stretnúť.
Najčastejšie ho nájdete v okolí
vôd, ako pláva s vynorenou hlavou. Na človeka neútočí a nie sú
známe prípady uhryznu a. Tento
druh nie je jedovatý!!!
Vretenica obyčajná (Vipera
berus) zmija - jediný jedovatý
had u nás. Dorastá do dĺžky 60 až
70 cm, teda nie je moc veľká. Je
rôzne sfarbená, má trojuholníkovitú hlavu, na chrbte tmavší zubatý pás. Žije vo vyšších polohách
najmä na skalách kde sa rada vyhrieva na slnku. Tiež má rada
močaristé miesta. Poľuje najmä na svitaní. Korisť usmr svojim
veľmi prudkým jedom. Živí sa drobnými cicavcami, ale aj hmyzom. Z jej jedu sa vyrábajú lieky.
Slepúch (lat. Anguis) je rod z čeľade slepúchovité. Sú to beznohé, hladké, v priereze okrúhle jaštery, obyčajne s gaštano-

»
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vitou farbou tela. Žijú v Európe
a západnej Ázii, živia sa húsenicami a hmyzom.
Jašterica krátkohlavá (obyčajná) stredoeurópska– (Lacerta
agilis agilis). Vďaka svojmu širokému areálu rozšírenia existuje
viacero farebných variant tohto
druhu. V niektorých prípadoch je
na nerozoznanie samec jašterice
krátkohlavej od zelenej a rozuzlenie prinesie až porovnanie š tkov na hlave. Popri tom sa
vyskytujú aj čisto čierne jedince a rovnako aj bledé jedince. Mláďatá sú sivohnedé s bielymi škvrnami. Zimovať začína v októbri,
v teplejších rokoch najneskôr v novembri. Zalieza do dier po hlodavcoch, skalných puklín a pod kmene stromov. Zimný spánok
u tohto druhu končí už koncom marca.

»

5.5.3. Vodné vtáctvo
Najbohatšou skupinou sú vtáky. Z vodných, najmä v priestore
Domaša, sú to kačice, divá hus, chlochlačky, lyska čierna, sliepočka vodná, čajky, čoríky, rybár, potápky atď. V pobrežných
pásmach sa vyskytujú kulík riečny, kulík piesočný, kalužiačik
močiarny, kalužiačik malý atď. V trávnatých porastoch hniezdi
močiarnica mekotavá. V období jarných a jesenných ťahov sú na
Domaši prítomné divé husi, volavky, orliak morský, bučiak veľký,
brehár obyčajný, breháriky, potápači, zriedkavo aj bocian čierny
a mnoho iných vzácnych druhov.

»Beluša

malá alebo Volavka striebristá alebo Čapľa
malá (Egre a garze a). Napriek
viac-menej stabilnej populácii
je volavka striebristá v projektovom území ohrozená, pretože hniezdna populácia je veľmi
malá a koncentrovaná v jednej
hniezdnej kolónii. Hlavným limitujúcim faktorom je nedostatok plytkých vôd a dočasných mokradí, k čomu prispieva aj nadmerné rušenie človekom. Volavky
striebristé hniezdia v rámci projektového územia len na jedinej
lokalite. V súčasnos je hniezdna populácia (1-5 párov) taká nízka, že sú potrebné okamžité ochranárske zásahy. V projektovom
území bolo v 20. storočí niekoľko ďalších kolónií volavky striebristej. Všetky sa nachádzali na neprístupných ostrovoch spolu s inými koloniálne hniezdiacimi vtákmi. Ako najdôležitejšie potravné
lokality využívané počas hniezdneho obdobia boli iden fikované
plytké piesočné a štrkové brehy s riedkou vegetáciou a plytké
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miesta vo veľkých riečnych ramenách. V minulos boli práve eto
biotopy dras cky ničené, hlavne bagrovaním riečneho dna a inými regulačnými prácami a stabilizáciou riečnej dynamiky v niektorých úsekoch ramennej sústavy. Ďalšie ochranárske problémy sú
obmedzené hniezdne možnos a nadmerné rušenie človekom.
Momentálne je asi najefek vnejším spôsobom ochrany volaviek
striebristých obnova vhodných plytkých vodných plôch.
Hus divá (Anser anser) je pokladaná za predka domácej husi,
ktorá pravdepodobne zdomácnela v strednej Európe. Hniezdi
v strednej a východnej Európe a vo veľkej čas severovýchodnej
Ázie. Patrí k sťahovavým vtákom a v zime ahne na juh. Dorastá
do veľkos 70-80 cm, rozpä a krídel 150 – 170 cm a váži 2 –
3,5 kg. Samce sú od samíc o niečo väčšie. Je sfarbená prevažne
svetlosivo s jemným vlnkovaním na spodnej strane a so svetlejšími okrajmi pier na vrchnej strane. Zobák a nohy sú tmavooranžové. Obýva jazerá, rieky i lúky a pastviny v blízkom okolí. Živí sa
rastlinou potravou – tráva, vodné rastliny, obilie, bobule, byliny.
Husi divé žijú monogamne, partnerstvo uzatvárajú na celý život.
Obdobie hniezdenia začína koncom marca a trvá až do mája.
Vtáky hniezdia v malých skupinkách alebo kolóniách.
Lyska čierna (Fulica atra) je v porovnaní s ostatnými chriašteľmi
pomerne agresívny vták. V konfliktoch s rivalmi imponuje bielou
platničkou na čele, výrazne kontrastujúcu s čiernym operením.
Vo vzájomných súbojoch sa lysky bijú krídlami alebo sa kopú.
Lyska trávi väčšinu života na otvorenej hladine a na plávanie je
vybavená kožnými lemami okolo prstov. Vie sa aj dobre potápať,
pričom pred ponorom zmenšuje výtlak tela tak, že si perie primkne k telu. Hniezdi na stojatých vodách. Potravu tvoria pobrežne
a vodné rastliny, hmyz, slimáky, červy. Je čiastočne sťahovavá. Na
jazerách, ktoré nezamŕzajú, časť našich lysiek aj prezimuje.
Sliepočka vodná (Gallinula
chloropus) patrí medzi veľmi
opatrné a plaché vodné vtáky.
Vyhľadáva sladké vody s hustou
pobrežnou vegetáciou, kde sa
živí vodnými rastlinami, plodmi,
hmyzom a inými bezstavovcami.
Veľmi dobré pláva a potápa sa.
Lieta málokedy a ťažkopádne.

»
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Čajkovité (lat. Laridae) Sú to zväčša biele vtáky s tmavou hlavou
a koncami krídel. Sú výbornými letcami. Podčeľaď čajkorodé má
rovno uťatý chvost a mohutný, spravidla zahnutý zobák. Podčeľaď
rybárorodé máva š hle, málokedy plávajúce jedince s vidlicovitým
chvostom a dlhým š hlym zobákom. Aj eto vtáky sú výborní letci.
Čajka malá je najmenšia z čajok. Preletujúci druh. Zjavuje sa v apríli až v máji a v auguste až v septembri. Žije na
väčších vodných plochách, pri riekach, rybníkoch a väčších
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jazerách. V zime sa zjavuje pri nezamŕzajúcich vodách. Podobne ako iné druhy čajok živí sa článkonožcami, červami a i.
Čajka sivá je vták veľkos vrany. U nás sa zjavuje od júla až
novembra, do marca až apríla. Biotop tvorí morské pobrežie, vo
vnútrozemí sa zjavuje pri väčších riekach. Podobne ako ostatné
druhy čajok hniezdi v kolóniách. Živí sa článkonožcami, drobnými stavovcami (i mláďatami iných vtákov).
Čajka smejivá je sťahovavý a čiastočne i stály vták. Čajky smejivé
sa na hniezdisku zjavujú v apríli. Počas migrácie ich nájdeme pri
veľkých i menších vodách, pri riekach, rybníkoch, vodných nádržiach alebo jazerách a často ich zas hneme i na poliach. Hniezdia
na väčších rybníkoch v početnejších kolóniách, v močiaroch, pri
väčších riekach a pod. 2-3 škvrnité vajcia znášajú v apríli až v máji.
Sfarbenie vajec býva veľmi pestré a v niekoľkých variantoch. Na
hniezde sedí samček i samička. Inkubačný čas je 23 dní. Mláďatá
v nebezpečenstve opúšťajú svoje hniezdo a poskáču do vody. Rodičia ich kŕmia i mimo hniezda až 5 týždňov. Živia sa hmyz, larvy, ryby.
Potápkotvaré alebo potápky (Podicipediformes, Podicipedida) sú rad vtákov s jedinou čeľaďou potápkovité (Podicipedidae). V slovenčine všetky rody radu nesú názov potápka. Vyskytujú sa na vnútrozemských vodách celého sveta. Sú vynikajúcimi
potápačmi a plavcami. Na život vo vode sú výborne vybavené vďaka malej hlave a tenkému dlhému krku sú pod vodou rýchle
a pri love obratné, prsty na extrémne vzadu umiestnených nohách, obrúbené pružným listovitým kožným lemom, im umožňujú efek vne pádlovať. Husté a mäkké perie je vodoodpudivé.
Pre potápky je charakteris cké synchronizované správanie partnerov počas tokania. Počas tokania sa partneri (napr. potápky
chochlatej) potápajú a spod vody vynášajú kusy rastlín.
Lyžičiar obyčajný (Platalea leucorodia). Lyžičiare sú vodné
brodive vtáky blízko príbuzné ibisom. Ich počet druhov na svete
nie je veľký. V Afrike, v Južnej a Strednej Amerike žijú po jednom druhu, v Austrálii dva druhy a v ostatnej Eurázii dva druhy. Všetky spája charakteris cký tvar zobáku, ktorý pripomína
lyžicu alebo varešku. Pri zháňaní potravy s ním v plytkej vode
systema cký pohybujú zo strany na stranu a pátrajú po larvách
vodného hmyzu, mäkkýšoch,
kôrovcoch, pijaviciach, žabách,
žubrienkach a malých rybách.
Jeho domovom sú preto vlhké habitaty v blízkos vôd,
mokrade, vodné toky a plochy, často žijú v ús ach riek do
morí a pobrežných lagúnach.
Na hniezdenie si najradšej vyberajú izolované a pokojné
ostrovčeky alebo hustý porast
vegetácie.

»
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»Bocian čierny (Ciconia nigra). Je
o niečo menší ako jeho príbuzný
bocian biely. Dosahujú výšku asi
1 m a v rozpä má 170 – 190 cm.
Vyskytuje sa od strednej a juhovýchodnej Európy po Ďaleký Východ.
Eurázijské populácie sú sťahované,
zimujú v Afrike. Vzácne sa vyskytuje
aj na Slovensku, v poslednom období dokonca častejšie. Na Slovensku
sa odhaduje početnosť Bocianov
čiernych na 400 – 600 hniezdnych párov. Vyznačuje sa čiernym
sfarbením na celom tele s výnimkou bielych spodných čas . Najmä na krku a hlave majú dospelé vtáky dobré viditeľný zlatozelený až medenočervený kovový lesk. Je plachý zdržuje sa mimo
ľudských sídiel. Vyhľadáva lesy v blízkos jazier, rybníkov a riek.
Jeho najobľúbenejšou potravou sú menšie ryby do veľkos 25
cm, pričom ich loví vo väčšej miere ako Bocian biely. Ďalej sa živí
aj malými cicavcami, plazmi, žabami a vodným hmyzom. Hniezdo si stavia na stromoch vo výške 10 – 20 m nad zemou.
Bučiak veľký alebo bučiak trsťový alebo bučiak trs nový (Botaurus stellaris) je druh z čeľade volavkovité. Dorastá do
dĺžky 69 až 81 cen metrov a má hmotnosť v rozpä 900 až 1100
gramov. Žije v mokrých rákosových porastoch a živí sa rybami.
Hniezdi od apríla do júla, samička kladie 4 až 6 vajec.
Kulík riečny (Charadrius dubius) prilieta
zo svojich afrických zimovísk v období od
marca do apríla. Párenie a hľadanie hniezdisk je závislé od výšky hladiny okolitých
vôd.Tak ako aj iné brodivé vtáky, napr. cíbik, sluka hôrna a pobrežník hrdzavý, tvoria eto vtáky vernostné páry. Samička
znáša do plytkej preliačiny holej štrkovej
pláže (skoro vždy) štyri vajíčka. Hniezdo je
chránené len vďaka kryciemu sfarbeniu
vajíčok.
Kačica divá alebo Kačica veľká (Anas platyrhynchos)
Potrava kačice divej pozostáva prevažne z rastlinných látok.
Má rada semená, plody, zelené vodné a pobrežné rastliny.
K potravinovému spektru patrí ale aj hmyz, mäkkýše, larvy,
malé raky, žubrienky, ikry, malé ryby, žaby, červíky, a dokonca myši. Na jeseň žerie aj žalude a iné orechy. Na kŕmnych miestach žerú príležitostne aj chlieb a kuchynský odpad. Pri hľadaní
potravy a v nebezpečenstve sa kačice ponárajú. Chvost pritom
vyčnieva z vody. Zobákom odhrýzajú čas rastlín a vytláčajú
vodu, ktorú ež prijali, cez rohovité vrúbky po krajoch zobáka.
Takto upravený zobák je výborným orgánom pri preceďovaní
vody s potravou. Potrava sa tu zachytáva.

»
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»Orliak

morský (Haliaeetus
albicilla) je naším najväčším
hniezdiacim dravcom. Hniezdi
v severnej čas Európy a Ázie,
najpočetnejšia populácia sa vyskytuje v Nórsku (1900 – 2200
párov), Rusku (1000 – 2000 párov) a Poľsku (450 – 520 párov).
Južná hranica sa ahne od
Chorvátska po Kaspické more
až k Tichému oceánu. Intenzívne prenasledovanie v Európe v 19.
storočí zreteľne zmenšilo jeho areál a v tomto období vymizol
druh v írsku, Dánsku, rakúsku, Portugalsku, Španielsku, na Sardínii, Korzike a malte. Tento trend bol okolo roku 1970 zastavený v severozápadnej čas hniezdneho teritória. Napriek tomu,
že v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu populácia Orliaka
morského mierne ras e, klesajúci trend je naďalej oblas juhovýchodnej Európy. Z literárnych údajov je zrejmé, že na území
Slovenska hniezdili Orliaky do roku 1964. V nasledujúcom období sa hniezdenie nepotvrdilo. V 90-tych rokoch sa začal postupne zvyšovať počet letných výskytov v oblas ramennej sústavy
Dunaja. V roku 1998 po 34 rokoch znovu úspešne zahniezdili 2
páry Orliakov, v nasledujúcom roku to boli už 3 páry. V súčasnos
početnosť na Slovensku mierne stúpla, na západnom Slovensku
hniezdi 6 párov a na východnom Slovensku 4 páry.
Bojovník bahenný alebo pobrežník bojovný (Philomachus
pugnax) je druh vtáka z čeľade slukovité (Scolopacidae). Hniezdi
v mokradiach tundry a tajgy severnej Európy, na Domaši pravidelný migrant maximálne do 200 exemplárov.
Brehár čiernochvostý alebo staršie Brehár obyčajný (Limosa
limosa) je druh vtáka z čeľade slukovité (Scolopacidae). Je chránený. Na Domaši zriedkavý migrant maximálne 25 exemplárov
Hvizdák veľký alebo Hvizdák dlhozobý (Numenius arquata) je
druh vtáka z čeľade slukovité (Scolopacidae). Je zákonom chránený. Na Domaši bol pozorovaný trikrát, maximálne 6 exemplárov.
Močiarnica mekotavá alebo staršie sluka mekotavá (Gallinago gallinago) druh vtáka z čeľade slukovité (Scolopacidae)
Na Slovensku žije do 250 párov. Na Domaši pravidelný početný
migrant, maximálne 100 exemplárov
Močiarnica chá, ež sluka prostredná, močiarnica prostredná alebo močiarnica lúčna (Gallinago media) druh vtáka z čeľadeslukovité (Scolopacidae). Vták veľkos drozda (dĺžka tela je
280 mm, krídla 140 mm). Zvrchu je hnedá s pozdĺžnymi škvrnami, zospodu má priečne pruhovanie. Na vrchu hlavy má tri hnedé pásy a dva po obidvoch stranách hlavy, cez oko a pod okom.
Chvost má na okraji biely. Zobák je hnedý, pri konci čierny, nohy
sú zelenosivé. Pri vyletovaní le priamočiaro. Na Domaši zriedkavý migrant. Pre skrytý spôsob života uniká pozornos
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»Kalužiak močiarny (Tringa glareola). Hniezdi na mokradiach
severovýchodnej Európy. Na Slovensku žije do 20 párov. Na Domaši patrí k najpočetnejším migrantom, maximálne 200 exemplárov.
Kalužiačik malý (Ac s hypoleucos) hniezdi pri vode v lesných
porastoch v blízkos štrkových brehov celej Europy. Na Slovensku hniezdi do 1300 párov. Na Domaši je pravidelný migrant maximálne 55 exemplárov.
Kalužiak červenonohý alebo kalužiak obyčajný (Tringa totanus) hniezdi na pobrežných ale aj vnútrozemných povodiach,
lúkach a blatách Európy. Na Slovensku hniezdi do 30 párov. Pravidelný migrant na Domaši maximálne 30 exemplárov.
Kalužiak sivý (Tringa nebularia) hniezdi na suchej zemi v borovicových lesoch neďaleko močiarov a vody v severnej Európe. Na
Domaši je pravidelný migrant, maximálny počet 74 exemplárov.
Cíbik chochlatý alebo cíbik obyčajný (Vanellus vanellus) Na
Slovensku je všeobecne hojne rozšírený po celom území pri vodách. Sťahovavý, prilieta v marci, niekedy už koncom februára
a odlieta v októbri až v novembri. Žije na mokrých lúkach, pri vodách, na rybníkoch, jazerách, močiaroch, pri riekach a pod. i ďalej
od vody. Hniezdením zasahuje až
do predhorí (700 m). Hniezdi na
zemi. Hniezdo nestavia na takých
zamokrých miestach ako brehár
čiernochvostý alebo močiarnica
mekotavá. Osadené je v plytkej
jamke v nízkej vegetácii a nie je
zakryté. Skromná výstelka je zo
suchých tráv, vodných rastlín a pod. bez výraznejšieho usporiadania vôkol hniezdneho lôžka. Okrem toho, na rozdiel od brehára,
používa na výstelku trávy, ktoré sú tenšie a dlhšie. Na Domaši pravidelný početný migrant, maximálne 500 exemplárov. V mokrých
rokoch hniezdi na lúkach v severnej čas nádrže.
Rybárik riečny alebo rybárik obyčajný (Alcedo a his) je približne 16,5 cm veľký vták. Je veľmi výrazne sfarbený s oranžovou spodinou a modrým chrbtom, krídlami a temenom. Výrazným znakom je ež jeho nápadne dlhý zašpicatený zobák. Pre
svoje krásne sfarbenie je nazývaný lietajúci drahokam.
Vyskytuje sa pri pomaly tečúcich čistých vodách na veľkom
území Európy, Ázie a v Severnej
Afriky. V Strednej Európe pritom
ide o jediného zástupcu svojej
čeľade. Rybárik riečny je po väčšinu roka samotársky žijúci a prí-
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sne teritoriálny vták. Živí sa predovšetkým menšími rybami, ktoré
loví strmhlavým útokom pod vodou, ale v malej miere sa v jeho
potrave objavuje aj vodný hmyz a obojživelníky. Na Slovensku žije
do 1 300 párov. Na Domaši hniezdi pri nízkom stave vody v lete do
10 párov. Pravidelne zimujú 1 – 2 páry.
Chriašť malý alebo chriašteľ malý (Porzana parva) hniezdi
v trs nových porastoch východnej Európy. Na Slovensku hniezdi
do 150 párov. Na Domaši je zriedkavý, pre skrytý spôsob života
unika pozornos .
V blízkos VN Domaša boli pozorované aj ďalšie druhy vtáctva a to:
Labuť veľká, Hus sia nná, Bernikla bielolíca, Kačica divá, Kačica hvizdárka, Kačica chripľavá, Kačica chrapka, Chochlačka sivá, Chochlačka
bielooká, Hrdzavka potápavá, Turpan čierny, Turpan hnedý, Ľadovka
dlhochvostá, Chriašteľ vodný, Kormorán veľký, Chavkoš nočný, Volavka striebristá, Čaplička vlasatá, Bocian biely, Bocian čierny, Lyžičiar
biely, Kršiar rybár, Kaňa močiarna, lastúrničiar strakatý, Kulík riečny,
Kulík piesočný, Kamenár pestrý, Pobrežník krivozobý, Pobrežník sivý,
Rybár malý, Rybár obyčajný, Čorík bahenný, Čorík bielokrídly, Trsteniarik veľký, Trsteniarik bahenný, Trsteniarik malý, Kúdelnička lužná,
Fúzatka trs nová a Trasochvost žltý.

»

5.5.4. Cicavce
Z cicavcov sú v oblas Domaša prítomné rys ostrovid, vlk, jeleň,
diviačia a srnčia zver, jazvec, kuna lesná, kuna skalná, líška, tchor,
lasice, veverice, plch. Z drobných cicavcov boli zistené piskor obyčajný, piskor malý, jež, krt, ryšavka, hrabošík podzemný a iné
Vlk obyčajný alebo len vlk (Canis
lupus) je druh šelmy z čeľade psovité (kam patrí aj pes, líška, šakal
či kojot) z radu mäsožravce. Farba
vlka sa líši :môže byť sivá, biela,
čierna, červená, hnedá atd. Tieto
farby sa medzi jedincami miešajú,
vo svorke nie sú všetky vlky rovnako
sfarbené. Takisto väčšina vlkov nie
je jednofarebná. Sfarbenie ež súvisí s prostredím kde žijú Vlk e ópsky
-oranžový, Vlk ark cký -biely. Pri narodení majú mláďatá spravidla
tmavšiu srsť a modré oči, ktoré sa približne po 10 týždňoch zmenia na zlatožlté. Vlk je v skutočnos veľmi plachý a človeka sa bojí.
V súčasnos je trendom propagácia jeho významu v prírodnom
potravinovom reťazci. Na Slovensku s prítomnosťou vlka v našich
lesoch súhlasí 57,6 % obyvateľstva.
Rys ostrovid (Lynx lynx) je najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma
v Európe patriaca do čeľade mačkovité. Vyskytuje sa na niekoľkých
izolovaných územiach v strednej, severovýchodnej Európe a v malej čas severnej Ázie. V minulos bol takmer vyhubený, no vďaka
ochrane sa jeho populačná hustota zväčšila. Obýva najmä bore-
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álne lesy a loví malé a oslabené kopytníky srnčej a diviačejzveri. Rys má výborný zrak. Za denného svetla rozozná hlodavca na 75 m, zajaca na
300 m, svišťa na 400 m a srnca na 500 m.
Diviak lesný (Sus scrofa) (staršie slovenské
názvy: diviak obyčajný, sviňa divá, Diviak lesný býva dlhý 0,9 m až 1,8 m. Chvost má 15 30 cm. Hmotnosť spravidla 50-190 kg (samce)
a 35-160 kg (samice), ale v niektorých oblasach, napríklad v Karpatoch, majú samce aj
350kg. Juhoeurópske diviaky lesné sú celkovo
menšie ako severoeurópske. Žijú asi 20 rokov. Sfarbenie kolíše
od čiernej, cez červenohnedú po svetlohnedú.
Jeleň lesný (Cervus elaphus), patrí medzi najväčších zástupcov svojej čeľade. Samce dorastajú do 175 – 230 cm a ich hmotnosť sa pohybuje medzi 160 – 240 kg. Samice sú opro samcom výrazne menšie, dorastajú do 160 – 210 cm a dosahujú
hmotnosť medzi 120 – 170 kg. Chvost pritom meria 12 – 19 cm
a v kohú ku dosahujú výšku 120 až 150 cm. Veľkosť a hmotnosť je však veľmi premenlivá a viditeľne sa líši medzi jednotlivými poddruhmi, kde najťažší (C. e. elaphus) môže vážiť až
500 kg, opro tomu jelene žijúce v menej priaznivých podmienkach môžu dorastať do 70 cm a vážiť sotva 100 kg.
Srnec lesný (Capreolus capreolus )je rela vne malým zástupcom svojej čeľade. Dosahuje hmotnosť medzi 17 – 30 kg, dĺžku
90 – 130 cm a v kohú ku meria 65 – 85 cm. Chvost je veľmi
krátky (2 – 6 cm) a sotva viditeľný. Cez leto má jeho srsť až mierne hrdzavo-červený od eň, s príchodom zimy však narastá nová
zimná srsť a jej sfarbenie znateľne tmavne (srnča zver prefarbuje). Samce majú rela vne krátke parožky, ktoré môžu u jedincov
v dobrých podmienkach dorásť až do dĺžky 25 cm. Každý rok,
v rozmedzí od októbra do novembra, samce svoje parožky zhadzujú a na jar budúceho roku (marec – apríl) im narastajú nové,
ktoré sú spočiatku pokryté akousi zamatovou vrstvou, ktorá
sa nazýva lyko a vyživuje paroh pri vývoji a raste. Po dokončení vývoja parôžkov sa srnec zbaví odumretého lyka o eraním
a otĺkaním o slabé kmene stromov alebo drevín. Srnčie parožky
môžu byť jednoducho zahrotené, ale môžu mať aj 4 až 6 výsad.
Kuna lesná (Martes martes) je asi 55 cen metrov dlhá
s chvostom asi 30 cen metrov, jej kožúšok je zvrchu tmavohnedý a plavý, čelo je svetlohnedé, boky a brucho žltkasté. Nohy
sú čiernohnedé, chvost tmavohnedý. Pod ušami sa ahne úzky,
tmavohnedý pruh. Medzi zadnými nohami je červenkasto-žltá,
hnedo lemovaná škvrna, ktorá sa často rozširuje špinavo-žltým
pruhom až ku hrdlu. Samé hrdlo a dolná časť krku sú krásne
žltkovo-žlté, čo je práve najvzácnejším znakom tohoto zvieraťa,
odlišujúcim ho od blízkej príbuznej kuny skalnej(Martes foina)
s charakteris ckou bielou škvrnou na hrudi a krku.
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»Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)
alebo staršie líška obyčajná Líška sa príliš nelíši od pôvodných psov, vlkov, šakalov a ich
príbuzných a od psov domácich
stavbou svojho chrupu, zato sa
však odlišuje pre ahnutým telom, dlhým hustým chvostom
a mierne prehĺbeným výstupkom čelnej kos . Jej dĺžka je 1,3
metra, z čoho 40 cen metrov
pripadá na chvost, výška v záhlaví je napro tomu len 35 cm, nanajvýš 38 cen metrov, váha 7 až 10 kilogramov.

6.

Flóra

6.1. Flóra na Slovensku
Flóra Slovenska je bohatá na počet, ako aj na druhy rastlín, a to
predovšetkým vďaka miernej klíme a pestrému geologickému
podložiu. Zaraďuje sa do provincie listnatých a zmiešaných lesov
a sú v nej zastúpené karpatské horské druhy, ale aj teplomilné
rastliny, ktorým sa darí v nížinách na juhu. Slovensko je bohaté
na lesy. Tie zaberajú približne 40 % územia a tvoria najcennejšie
prírodné bohatstvo krajiny.
Rastlinstvo
So stúpajúcou nadmorskou výškou sa mení i zloženie rastlinstva.
Rastlinstvo vytvára výškové vegetačné stupne. Na Slovensku ich
rozlišujeme osem. Vegetačné stupne nemajú presne vymedzené hranice, jeden vegetačný stupeň prechádza do druhého,
a preto uvedené nadmorské výšky sú iba orientačné.
Vegetačné stupne Slovenska:
1. Dubový (100 – 400 m n. m.)
2. Bukovo-dubový (200 – 550 m n. m.)
3. Dubovo-bukový (250 – 700 m n. m.)
4. Bukový (450 – 800 m n. m.)
5. Jedľovo-bukový (650 – 1050 m n. m.)
6. Smrekovo-jedľovo-bukový (850 – 1300 m n. m.)
7. Smrekový (1100 – 1550 m n. m.)
8. Kosodrevinový (1450 – 1900 m n. m.)
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6.2. Flóra nížin
Flóra najteplejších oblas Slovenska zahŕňa teplomilné rastlinstvo Záhorskej, Podunajskej, Východoslovenskej nížiny a Košickej
kotliny. Prevažnú časť kveteny tvoria dubovo-hrabové lesy. V hojnom počte sa vyskytuje dub, lipa malolistá, breza previsnutá, javor, orech kráľovský, hrab, jaseň, agát, lieska.
6.3. Flóra pohorí
Flóra pohorí je členená na niekoľko podoblas zahŕňajúcich viaceré
pohoria Slovenska ako Malé Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč, Strážovské vrchy, fatranské a tatranské horské masívy a vyššie položené
kotliny. Na území Slovenska majú veľký význam lesy so zastúpením
buka (Fagus silva ca). Buk aj v súčasnos tvorí základ stability lesných ekosystémov a teda aj krajiny, je stále najviac zastúpenou drevinou v našich lesoch. Možno ho zaradiť ku kultúrnemu dedičstvu
Slovenska a má mimoriadny význam pre op málne plnenie všetkých funkcií lesov. Bukový les je typický pre vyššie polohy. K ďalším
listnatým drevinám vyskytujúcim sa na našom území patrí dub zimný, dub letný, jelša lepkavá, lieska obyčajná, jaseň š hly, breza previsnutá, topoľ osikový, brest hrabolistý. Nad 1000 m n. m. nájdeme
ihličnaté lesy. Z ihličnatých stromov je na Slovensku zastúpená jedľa
biela, smrek obyčajný, smrekovec opadavý a rôzne druhy borovíc
- borovica čierna, limba, obyčajná, kosodrevinová. Nad hranicou
lesa sa vyskytuje už len kosodrevina. Na pomerne malom teritóriu
Bukovských vrchov na východe Slovenska sa nachádzajú pôvodné
jedľovo-bukové lesy s pralesovitým typom ekosystému.

V Tatrách, Nízkych Tatrách, vo vrcholových čas ach Veľkej
a Malej Fatry sa nad pásmom kosodreviny nachádzajú lúky nazývané ež hole. Nad touto oblasťou sú už iba skaly porastené
lišajníkmi a na vlhkejších miestach možno nájsť machy. Osobitú
skupinu flóry tvoria lužné lesy, ktoré sa nachádzajú popri vodných
tokoch. Toto spoločenstvo neovplyvňuje nadmorská výška, ale
hladina podzemnej vody. Súvislejšie porasty sa zachovali pri riekach Morava, Dunaj a Latorica. Dominujú tu jelše, vŕby, topole.
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6.4. Endemity a relikty
Územie Slovenska možno právom
považovať za významnú križovatku
rôznych zložiek flóry. Vďaka polohe
v strede Európy a podmienkam prostredia, sa tu aj na rela vne malej
rozlohe územia vyskytuje 40 endemických druhov, ktoré sú úplne alebo takmer úplne viazané na územie
Slovenska. Endemi cké rastliny sa vyskytujú len na veľmi ohraničenom území. K našim najznámejším
chráneným rastlinám patria horec Clusiov, hlaváčik jarný, plesnivec alpínsky, astra alpínska. Na Slovensku sa ež vyskytuje veľké
množstvo liečivých rastlín.
6.5. Arboréta
Prírodné botanické záhrady akým je aj arborétum v Tesárskych
Mlyňanoch pri Zlatých Moravciach je zaujímavou des náciou pre
milovníkov prírody. S bohatou paletou stálozelených domácich
a cudzokrajných drevín patrí k popredným arborétam Slovenska.
Pri Banskej Š avnici sa nachádza arborétum Kysihybeľ s početnými
druhmi ihličnatých a listnatých lesov mierneho pásma. Najväčším
slovenským rozáriom s odrodami ruží je Borová hora pri Zvolene.
6.6. Kultúrne plodiny
Z kultúrnych rastlín sa pestujú na území Slovenska obilniny –
pšenica, raž, ovos, jačmeň, kukurica, v nižších polohách cukrová
repa, slnečnica a repka olejná, vo vyšších polohách zemiaky.
6.7. Flóra v regióne vodná nádrž Domaša
Územie Horného Šariša a Horného Zemplína je poznačené výrazne floris ckou uniformitou. Objavuijú sa v ňom aj teplomilné a východokarpatské druhy. V krajinnej oblas sú vo väčšej
miere zastúpené sekundárne borovicovo - brezové lesy, na suchých skeletovitých podkladoch lieksové porasty a na menších
lokalitách sa roztrúsené nachádza borievka. Časté sú sla nné
porasty, kde prevládajú rôzne druhy ostríc, páperník širokolistý (Eriophorum la folium Hoppe), metlica trstnatá (Deschampsia caespitosa), viaceré druhy si n, plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum), šafrán Hauﬀelov (Crocus heuﬀelianus), vemník
dvojlistý(Platanthera bifolia) a iné. Zrašelinelé plochy sú veľmi
vzácne. Nízko položené a široké údilia riek s výraznými krajinnými prvkami, ktoré tvoria porasty krehkej jelše, jelše lepkavej (Alnus glu nosa) a jelše sivej (Alnus incana), vŕby bielej (Salix
alba), javora poľného(acer campestre), svíbu južného (Cornus
australis), svíbu červenkastého (Swida sanguinea), hrabu obyčajného (Carpinus betulus), kaliny obyčajnej (Viburnum opulus), bršlenu európskeho (Euonymus europaeus) a iných druhov,
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umožnili prenikanie teplomilnej vegetácia do najsevernejších
čas regiónu.
Borovica lesná (staršie: borovica sosna, (?) borovica sosnová;
skrátene: sosna; Pinus sylvestris alebo Pinus silvestris) je ihličnatýstrom z mohutným, hlboko idúcim hlavným koreňom a široko
rozostretou až plochou korunou. Má vysoko posadenú korunu
a narastá do výšky 20 až 40 m. Ihlice sú dlhé 4-8 cm, vyrastajú vo
zväzkoch po dvoch z brachyblastu. Kvitne v máji a júni. Vajcovitokužeľovité šišky sú visiace, nedozreté zelené, dozreté sivohnedé,
3-6 cm dlhé a 2-3 cm široké a semená sú krídlaté. Samčie šišky sú
žltkasté, samičie sú červenkasté, zvyčajne párovité na konci vetví.
Breza previsnutá (Betula pendula) je drevina z čeľade brezovité (Betulaceae). Breza je nenáročný, rýchlo rastúci strom, ktorý
sa často používa a vysadzuje pri rekul vácii krajiny či zalesňovaní exhaláciami odlesneného území, sama je ež veľmi ak vna
pri kolonizácii spustnutej kultúrnej krajiny (opustené polia atď.).
V hospodárskych lesoch sa však často považuje za „burinový“
strom. Jej drevo dobre horí.
Buk lesný (Fagus sylva ca) je opadavý listnatý strom z čeľade bukovité (Fagaceae). Strom je vysoký 30 – 40 m. Koreňová
sústava je kolovitá. Koruna je vajcovitá až široko rozložená, premenlivého tvaru. Konáre sú väčšinou šikmo odklonené od kmeňa. Kmeň je š hly. Kôra je najprv hnedá alebo hnedosivá, prechádza do svetlosivej borky, ktorá je len zriedkavo pozdĺžne rozpukaná, tmavosivá. Listy sú stopkaté, vajcovité až elip cké, veľmi
mierne nepravidelne laločnaté, až takmer celistvé. Kvety sú vajcovité, krátko zahrotené. Kvitne v máji súčasne s rozvíjaním listov.
Je to jednodomá rastlina, kvety sú rôznopohlavné. Plody - bukvice, trojboké nažky sú pokryté mäkkými ostňami. Dozrievajú
v septembri až októbri, pre človeka bez tepelnej úpravy jedovaté.
Jelša (Alnus) je rod opadavých stromov, alebo kríkov patriacich do čeľade brezovité (Betulaceae). Jelše rýchlo rastú, ale iba
málokedy dosahujú veľkej výšky. Sú rozšírené najmä v miernom
pásme severnej pologule, v Amerike zasahujú na juh až do Čile.
Vysádzajú sa ako okrasné stromy a kríky do parkov a záhrad.
Javor poľný (Acer Campestre L.) je strom vysoký 15 -20 m alebo nízky ker. Koruna je hustá, nepravidelne široká. Kôra je svetlohnedá až hrdzavohnedá, hladká. Borka žltosivá až tmavo hnedastosivá . Listy sú dlaňovito
laločnaté s 3 – 5 tupými lalokmi aj výrezmi. Kvitne v apríli až
máji po rozvi listov. Kvety sú
obojpohlavné, vyrastajú vo vzpriamených metlinách na konci konárikov. Plod je krídlatá
dvojnažka. Nažky sú stlačené.
Hrab obyčajný (Carpinus
Betulus L.) je strom vysoký 20
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– 25, niekedy má len kríkovitý vzrast, kmeň svalcovitý. Koruna
Koruna obráteno vajcovitá až metlovito rozložená. Kôra je hladká, červenohnedá, neskôr tmavosivá. Borka je hladká, svetlosivá až tmavosivá. Listy sú rozložené vo dvoch radoch, vajcovité,
prihrotené, okraj je ostro dvojito pílkovitý. Kvitne v apríli až máji
súčasne s rozvíjaním listov. Jednodomá rastlina, kvety rôznopohlavné. Plod je vajcovitý oriešok umiestnený na báze trojlaločnatého krídla. Dozrieva v októbri, na strome ostáva do neskorej
jesene. Charakteris ckým druhom povodia rieky Ondavy je Veronika nitkovitá (Veronica filiformis), kotrá sa masovo rozšírila na
vlhšie lúčne stanoviš a a lúvie, do dedinských záhrad, trávnikov,
priekop. Z ďalších druhov sa vyskytuje kostaec žltý (Iris pseudacorus), ďatelina otvorená (Trifolium patens Schreb), ostrica š hla (Carex acuta), psiarka lúčna (psiarka lúčna). V lesoch Nízkych
Beskýd boli zistené niektoré veľmi pozoruhodné lokality druhov,
ktoré práve flóre dávajú svoju osobitosť. Sú to vzácne rastliny,
ktoré môžeme nájsť nielen v pohraničnej Chránenej krajinnej
oblas Východných Karpát, napr.: hľúzovec Loeselov (Liparis loeselii), vachta trojlisá (Menyanthes trifoliata), viacero druhov orchideí, ostrica hrebienkatá (Carex strigosa), cesnak medvedí (Allium ursinum), papraď samčia(Dryopterix filixmas), scilla dvojlistá východná (Scilla bifolia), kos hoj srdcovitý (Symphytum
cordatum), čemerica purpurová(Helleborus purpuracsens), iskerník karpatský (Ranunculus carpa cus), fialka dácka (Viola
dacica), zvonček jedľový (Campanula abie na), hadomor ružový (Scorzonera rosea).
Veronika nitková (Veronica filiformis) je rozšírená v západnej a východnej Európe, Malej Ázii. Na
Slovensku sa vyskytuje
najmä v dolinách väčších
tokov východného Slovenska, v planárnom až
montánnom stupni (maximálne do 1300 m n.m.).
Ras e v oblas ach s mierne teplou klímou, a vysokou vzdušnou
vlhkosťou po celý rok. Viaže sa na vlhké, neskeletnaté, výživné,
humózne pôdy, väčšinou na poloza enených, aj veľmi za enených stanoviš ach. Ras e vo vlhkých záhradách, sadoch, nekosených úhoroch, vlhkých okrajoch ciest a v prírodných parkoch.
Kosatec žltý (Iris pseudacorus) ras e zvyčajne na brehoch stojatých a mierne tečúcich vôd, v pobrežných krovinách, lužných
lesoch a mokrých lúkach, od nížin až do pahorka n; dorastá až
do výšky 1,5 m. Podzemok je hrubý a silno rozkonárený. Byľ je
vzpriamená, oblá až stlačená a v hornej čas rozkonárená. Dolné listy sú čiarovito mečovité, horné čiarovito kopijovité a sviežo zelené. Kvety sú žlté a vyrastajú z pazúch pošvatých bylinných
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listeňov. Vonkajšie okvetné lístky sú na báze tmavo žilkované.
Plodom je podlhovastá trojboká tobolka.
Ostrica š hla (Carex acuta L.) je rastlina dosahujúca výšku 60
-140 cm. Vzácnejšie len 30 cm. Je vytrvalá a netrsnatá alebo len nevýrazne trstnatá. Listy sú striedavé, prisadnuté s listovými pošvami.
Byľ je ostro trojhraná rovnako dlhá alebo kratšia ako listky. Čepele
sú asi 3 – 9 mm široké, žliabkovité a za sucha podvihnuté. Bazálne pošvy sú najčastejšie hnedé a nerozpadavé. Ostrica š hla patrí
medzi obojpohlavné ostrice, hore sú klásky samčie a dole samičie .
Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis L.) sa vyskytuje na vlhkých až mokrých lúkach či pastvinách od nížin až po horské oblas . Je typickým druhom spoločens ev aluviálnych lúk popri
riekach s pravidelnými jarnými záplavami, ktoré poskytujú prírodne hnojenie. Často je dosievaná do polokultúrnych porastov.
Hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii) na Slovensku ras e v biotopoch (vlhké lúky). Je hodnotený ako kri cký ohrozený druh
orchidey. Príčinou ohrozenia je sekundárna sukcesia, meliorácie
a ťažba rašeliny. U nás sa vyskytuje veľmi vzácne na niekoľkých
lokalitách. Je to vytrvalá rastlina vysoká 6 -25 cm.
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) je bielo kvitnúca rastlina.
Dosahuje výšku 15 – 30 cm. Vyskytuje sa na rašeliniskách a iných
mokrých lúkach, okrajoch tôni a na brehoch rybníkov. Je svetlomilná rastlina a má rada záplavové územia. Preferuje kyslé substráty.
Ostrica hrebienkatá (Carex strigosa Huds.) Na Slovensku žije
vzácne predovšetkým v severovýchodnej čas územia (Nízke
beskydy, Bukovské vrchy). Vyskytuje sa popri lesných potokoch
a na lesných prameniskách od ižín až po podhorské oblas . Vyžaduje vlhké až mokré nevápenaté, zásadité alebo slabo kyslé,
výživné, piesočnato – hlinité pôdy.
Scila dvojlistá (Scilla bifolia) je poslom jari. Kvitne v marci
a apríli. Ras e vo vlhkejších lesoch, na lúkach, v krovinách, pozdĺž ciest vo vlhkých a humóznych pôdach. Scila dvojlistá (Scilla
bifolia) je 10 až 20 cm vysoká vytrvalá bylina s jednou kvitnúcou
stonkou, vyrastajúcou z cibuľky. Obyčajne s dvomi prízemnými
listami. Scila je hojne rozšírená. Je známych asi 50 druhov vyskytujúcich sa v Európe, ale ež v Afrike a v Ázii. U nás je najznámejšia scila dvojlistá a sibírska. Na Slovensku i v okolitých krajinách sú scily chránené zákonom ako ohrozený druh. Vo voľnej
prírode je zakázané ich trhať. Scila patrí medzi jedovaté rastliny,
obsahuje toxíny, ktoré môžu spôsobiť otravu. Tá sa prejavuje
nepravidelným pulzom, zvracaním a hnačkami.
Iskerník karpatský (Ranunculus carpa cus) je vytrvalá bylina s typickým vodorovným hladkým podzemkom, ktorý sa
nachádza tesne pod povrchom, je dosť krehký a lámavý. Byľpriama, jednoduchá alebo slabo vetvená, 20 - 50 cm vysoká.
Prízemné listy sú dlho stopkaté, v obryse okrúhle, vrúbkované
a do rôznej miery dlaňovito delené. Stonkové listy sediace, až
k báze delenej. Kvety žlté, dosť nápadné, 3 - 4,5 cm v priemere.

»

»

»

»
»

»

»

35

V slovenskej lokalite kvitne od
konca apríla do júna, v strede
areálu neskôr. Na Slovensku je
známy z jedinej lokality v Bukovských vrchoch pri obci Zboj,
kde ras e izolovane na severozápadnej hranici areálu. Je to
horský druh, na Slovensku rase v bučinách, inde aj v smrekových lesoch, vo výškach okolo 1000 m n. m. Najčastejšie sa vyskytuje na okrajoch lesa alebo
v lesných svetlinách, vzácne vstupuje aj do psiarkových trávnikov Polonín. Vyžaduje vlhkú až zamokrenú pôdu s dostatočným
množstvom humusu.
Hladomor ružový (Scorzonera rosea Waldst. et Kit). ras e na
horských lúkach a pasienkoch (poloniny), na okrajoch lesov a na
lesných čis nách. Na Slovensku sa vyskytuje veľmi vzácne len na
niekoľkých lokalitách v Bukovských vrchoch. Je zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kri cky ohrozený taxón.
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7.
K

Záver

rajinu v ktorej žijeme, sme zdedili od našich predkov.
Využívame ju v náš prospech a pretvárame podľa našich požiadaviek a predstáv. Ako štafetu ju odovzdáme
našim potomkom. Je to prirodzený a nekonečný kolobeh od
vzniku ľudskej civilizácie. Pokiaľ človek žil v pokore k prírode a krajine, stopa jeho prítomnos oboha la krajinu. Od
chvíle, kedy človek stra l úctu k prírode a krajine, bezohľadne a arogantne ju využíva vo svoj prospech nehľadiac
na budúcnosť. Zároveň stratou pokory k prírode stráca
úctu k druhým a sebe samotnému. Súčasný obraz krajiny
a to nielen v riešenej oblas v mnohom potvrdzuje túto
neradostnú skutočnosť. Našťas e stretávame aj príklady
svedčiace o tom, že „zdravý sedliacky rozum“ a dobrý vzťah
človeka k vlastnej krajine nevymrel. Preto sa touto publikáciou, ktorú sme pripravili v rámci projektu Tradície, zvyky,
priateľstvo v Podkarpatskom regióne aj mi skromne prispieť k obnove pokorného a dobrého vzťahu človeka k prírode a krajine. Veríme, že je to cesta ako dosiahnuť spokojný
a zdravý život vo fungujúcej spoločnos bez strachu o budúcnosť. A o to nám všetkým ide.
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