
Ekologická obnova rašelinísk pri Spišskej Belej
Projekt revitalizácie dvoch vyťažených rašelinísk v katastri mesta

2010: Lokalita pred obnovou 2012: Lokalita po obnove 

V kotlinovej krajine pod štítmi Tatier sú vhodné podmienky na vznik rašelinísk. Tieto špecifické 
typy mokradí často nachádzame v terénnych zníženinách a pri výveroch prameňov. Charakterizu
je ich trvalo zamokrené prostredie bez prístupu vzduchu, kde sa ukladajú odu mreté, nerozložené 
zvyšky rastlín a tvorí sa rašelina. V katastri mesta Spišská Belá sa v minulosti nachádzali tri väčšie 
a niekoľko menších rašelinísk. Rašelina sa tu ťažila od polovice 19. storočia, pričom ťažba na Trs
tinných lúkach sa ukončila v roku 1967, ťažba na Krivom kúte v roku 1984. Po ťažbe boli okrajové 
suché časti premenené na polia. Dôsledkom ťažby 
bol tak zničený ekosystém, ktorý bol starší ako  
10 000 rokov. Hĺbka rašeliny tu dosahovala mies
tami takmer 3 metre. Ak sa vám to nezdá veľa,  
určite zmeníte názor, ak si uvedomíte, že ročný  
prírastok rašeliny je v priemere len asi 1 mm roč
ne! Jediné zachované väčšie rašelinisko, nepoško
dené ťažbou a priamym odvodnením je Národná 
prírodná rezervácia Belianske lúky.
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Oddychovo-vzdelávací areál na Krivom kúte
Táto zaujímavá lokalita so zachovalým, miestami až divokým prírodným prostredím a vzácnou fló
rou a faunou sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta. Náučný chodník umožňuje širokej ve
rejnosti nahliadnuť a oboznámiť sa s ekosystémom rašeliniska, ktoré bolo v minulosti vyťažené 
a dnes sa úspešne revitalizuje.  

V areáli nájdete kolovú stavbu na vodnej hladine, kópiu obydlia pravekého človeka, ktorý žil pri 
rašeliniskách. Šetrný a bezpečný prechod náučným chodníkom zabezpečujú vyvýšené drevené 
lávky nad terénom. Z troch informačných tabúľ sa návštevník dozvie o význame rašelinísk, histórii 
a prírodných hodnotách lokality.

Pre miestne školy sa vytvoril interaktívny edukačný program o rašeliniskách, ktorý môžu realizo
vať priamo na lokalite. Budeme radi, ak bude areál takto využívaný aj v budúcnosti. 

Navštívte náš areál o rašeliniskách a spoznajte prírodu Krivého kúta!

Mladí výskumníci objavujú rôzne organizmy žijúce na lokalite. 
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Význam rašelinísk v súvislosti so zmierňovaním klimatických zmien 
Rašeliniská patria medzi najohrozenejšie a najzraniteľnejšie ekosystémy sveta, pričom rovnaká situá
cia je aj na Slovensku. Rašeliniská sú zásobárňou uhlíka, ktorý sa z nich len pomaly dostáva do atmo
sféry. Majú schopnosť izolovať a ukladať atmosférický uhlík po tisíce rokov. Sú kľúčové miesta pre 
udržanie prirodzeného vodného režimu v krajine a ochranu pred nepriaznivými dôsledkami povodní. 

Pri vysušovaní, odvodňovaní, alebo spracovávaní rašeliny sa pôsobením vzduchu spätne zvyšu
je koncentrácia oxidu uhličitého a tým prispievame k zhoršovaniu následkov skleníkového efek
tu. Odvodnením metrovej vrstvy rašeliny na ploche 1 hektár v miernom klimatickom pásme sa do 
ovzdušia pri rozklade rašeliny uvoľní až 30 ton oxidu uhličitého za rok. V celosvetovom meradle 
sa zvýšenie emisií oxidu uhličitého kvôli odvodneniu rašelinísk, požiarom a  nesprávnemu využí
vaniu odhaduje v súčasnosti na najmenej 3 miliardy ton ročne, čo predstavuje viac než 10 % celo
svetových emisií z fosílnych palív.

Rašeliniská zohrávajú kľúčovú úlohu pri riadení vodných zdrojov, pretože sú schopné zadržiavať 
veľké množstvo vody. Napríklad mach rašelinník, z ktorého rašelina vzniká, je schopný zadržať 
vodu o 10 – 25 násobku svojej suchej váhy. Narušenie vodného režimu rašelinísk môže narušiť zá
sobovanie vodou a ochranu pred povodňami.

Jednou z priorít v boji proti emisiám oxidu uhličitého je zlepšenie hospodárenia s vodou v rašeli
niskách, predovšetkým zvýšením hladiny podzemnej vody. Úspešná revitalizácia degradovaných 
rašelinísk umožní opätovnú obnovu ich významných funkcií. Často je možné nenáročnými a jed
noduchými opatreniami zmeniť vyťažené rašeliniská, z ktorých sa uvoľňuje oxid uhličitý na miesta, 
kde dochádza k opätovnému ukladaniu a viazaniu uhlíka. 

Zabezpečenie ochrany, obnova a rozumné využívanie rašelinísk sú zásadné a veľmi rentabilné 
opatrenia na dlhodobé zmiernenie dopadov zmeny klímy.

Projekt revitalizácie vyťažených rašelinísk Trstinné lúky a Krivý kút
Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky na naštartovanie procesu tvorbu rašeliny na 
oboch vyťažených rašeliniskách, na celkovej výmere 75 ha. V minulosti kvôli ťažbe rašeliny boli lo
kality odvodnené sieťou kanálov, čím došlo k závažným zmenám vo vodnom režime. Rašelina sa 
väčšinou nevyťažila až po minerálne podložie, ale zachovali sa zvyšky rôznej hrúbky. Pre nedosta

Slatinné rašelinisko  
na lokalite Krivý kút.

Na lokalite Trstinné lúky sa vyskytuje 
vzácny rašelinník Sphagnum fimbriatum.

Zamokrené lesy  
na lokalite Trstinné lúky. 

Kanál na lokalite Krivý kút  
pred zahradením.

Hrádza bobra vodného (Castor fiber)  
na lokalite Krivý kút. 

Prehrádzka je tvorená dvoma radmi drevených  
kolov, medzi ktoré je nabitá rašelina. 

tok a kolísanie podzemnej vody v priebehu roka však dochádzalo k presušeniu rašeliny a jej roz
kladu. Kľúčovou úlohou revitalizácie bola stabilizácia vodného režimu tak, aby podzemná voda 
siahala až k povrchu terénu a výkyvy vodných hladín počas roka boli minimálne. Vtedy je vrstva 
rašeliny nasýtená vodou a sú vytvorené vhodné podmienky pre jej akumuláciu. Zároveň sa zastaví 
proces rozkladu (mineralizácie) rašeliny, kedy dochádza k uvoľňovaniu skleníkových plynov.

Príprava obnovy rašelinísk spočívala v nasledovných krokoch:
•	 Mapovanie biotopov – získali sa údaje o kvalite a rozlohe biotopov na oboch lokalitách. Na zá

klade týchto informácii sa zistilo, v ktorých častiach je možná obnova pôvodných rašelinných 
biotopov. 

•	 Mapovanie odvodňovacích kanálov a malých vodných tokov – všetky kanále a drobné toky sa 
klasifikovali podľa veľkosti a rýchlosti prúdenia vody.

•	 Návrh revitalizačných opatrení – zadržanie vody v kanáloch ich čiastočným zasypaním alebo vy
tvorením prehrádzok.

Zahradením odvodňovacích kanálov sa voda v kanáli zadrží a bude trvalo podmáčať bližšie aj 
vzdialenejšie okolie bodu prehradenia v závislosti od konfigurácie terénu. Jednoduchá konštruk
cia zahradenia spočívala v osadení dvoch prehrádzok vzdialených od seba niekoľko metrov. Pre
hrádzka je tvorená dvoma radmi drevených kolov medzi ktoré sa nanáša vo vrstvách rašelina 
a mechanicky ubíja. Koly sú zapustené hlboko do terénu. Za čelo prehrádzky, v dĺžke niekoľko 
metrov, sa kanál vyplní utlačenou vrstvou kmeňov stromov a konárov. Konštrukcia zahradenia sa 
ukončí druhou prehrádzkou rovnakého typu.

Počas rokov 2011 a 2012 sa na lokalite Trstinné lúky sa vybudovalo na 33 stanovištiach spolu 
64 prehrádzok a zasypalo sa 300 m odvodňovacích kanálov. Na lokalite Krivý kút sa vybudovalo  
na 13 stanovištiach 26 prehrádzok a zasypalo sa 100 m odvodňovacích kanálov. Revitalizačné 
práce vykonali zamestnanci Malých obecných služieb mesta Spišská Belá a nezamestnaní občania 
pracujúci pre mesto Spišská Belá.  

Významným ekologickým fenoménom zásadne ovplyvňujúcim vodný režim želaným smerom je činnosť 
bobra vodného, najmä na lokalite Krivý kút. Hoci lokalitu osídlil len prednedávnom (po r. 2000), jeho 
pôsobením vznikli viaceré trvalo zaplavené plochy v strednej časti. Revitalizačné opatrenia sa preto 
nenavrhli do oblastí, kde sa už bobor vyskytuje alebo sa predpokladá, že sa v krátkej dobe rozšíri.

Prvosienka pomúčená 
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