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Slovenské rekordy

Štátna ochrana prírody SR úspešne dosiahla slovenský rekord Najviac 
mladých milovníkov prírody v chránených územiach s počtom detí 3 276 
pod dohľadom komisára Knihy slovenských rekordov. Pokus o rekord bol 
sprievodnou aktivitou Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí 
Envirofilm 2013.

Malí a veľkí školáci i napriek obavám z nepriaznivého počasia navštívili 
pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2013 viac ako 
30 chránených území v územnej pôsobnosti 9 národných parkov (TANAP, 
PIENAP, NP Muránska planina, NP Slovenský kras, NP Malá Fatra, NP Veľká 
Fatra, NP Poloniny, NAPANT, NP Slovenský raj) a 9 chránených krajinných 
oblastí (CHKO Východné Karpaty, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Cerová vr-
chovina, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Latorica, CHKO Ponitrie, CHKO Biele 
Karpaty, CHKO Dunajské Luhy, CHKO Poľana).  Záujem zúčastniť sa pokusu 
o rekord bol veľký. Najviac detí, 380, sa zúčastnilo na exkurziách v CHKO 
Dunajské luhy (Chránené areály Hurbanovský park a Bohatský park). 

Počas trvania rekordu deti spoznávali prírodné hodnoty našich chrá-
nených území. Poznávali rastliny, dokonca chránené orchidey, vzácne 
živočíchy, pralesy, rokliny, tiesňavy, prielomy, botanickú záhradu, slatiny, 
parky, travertíny, krasové javy, lesostep, zubriu oboru a iné zaujímavosti. 
Chránenými územiami sa po celom Slovensku ozýval detský smiech, spo-
kojnosť a údiv. Niekoľkomesačná príprava rekordu sa pracovníkom Štátnej 
ochrany prírody SR vrátila v podobe detskej radosti. Cieľom rekordu bolo 
poukázať na problém tzv. indoorových detí, ktoré trávia voľný čas v obchod-
ných centrách, pri počítačoch a iných technických výdobytkoch dnešnej 
doby. Deti trávia veľmi málo času v prírode, a tak nepoznajú jej zákonitosti, 
čaro, organizmy a jej hodnoty.  

V Štátnej ochrane prírody SR pracujú environmentálni pracovníci, ktorí sa 
s láskou a nadšením venujú deťom po celom Slovensku. Okrem odborných 
exkurzií chránenými územiami pravidelne pripravujú environmentálne progra-
my, zamerané na spoznávanie fauny, flóry, ale aj geológie. Dôraz sa kladie 
najmä na zážitkové učenie a to deti vedia oceniť. Veď pozorovať vzácne 
vtáctvo, vidieť krásu našich rastlín či spoznať vznik našich horstiev, nenechá 
nikoho chladným. Rekord poukázal i na to, že chránené územia sú klenotmi 
našej prírody. Pracovníci ŠOP SR sú radi, že mohli aspoň malý kúsok z nich 
ukázať deťom. A tak sa snáď heslo rekordu „Príď, zaži, raduj sa, spoznávaj, 
cti, chráň a vráť sa“ splnilo. Viac informácií nájdete na www.chkopolana.eu.

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
Správa CHKO Poľana

Rekord v chránených územiach SR

Národný park Malá Fatra – Šútovská dolina, 5. júna 2013

Bešeňovské travertíny, 5. júna 2013

Chránený areál Hurbanovský park, 5. júna 2013

Národný park Veľká Fatra – Gaderská dolina, 5. júna 2013
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