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Novomešťania pomohli  
vytvoriť tri zelené rekordy

Chránené vtáčie územie Ostrovné 
lúky sa rozkladá na 8729 hektároch dol-
ného Žitného ostrova. Je súčasťou sústa-
vy chránených území členských štátov 
Európskej únie Natura 2000, čo je názov 
symbolizujúci ochranu európskych prí-

rodných hodnôt. Cieľom iniciatívy je za-
chovanie najvzácnejších a najohrozenej-
ších biotopov a druhov vyskytujúcich sa 
na území štátov únie. V týchto územiach 
sa hospodárske aktivity nevylučujú, po-
kiaľ nenarúšajú priaznivý stav biotopov 
alebo druhov.

Ostrovné lúky sú otvorenou nížinnou 
oblasťou a predstavujú jeden z najcen-
nejších biotopov pre hniezdenie a pre-
žívanie sokola červenonohého (Falco 
vespertinus), typického predstaviteľa 
tunajšej avifauny. Stepný, lesostepný  
a agrárny typ krajiny vyhovuje aj strako-

šovi kolesárovi (Lanius minor) a ľabtuške 
poľnej (Anthus campestris). V posled-
nom období však početnosť populácií 
všetkých troch druhov klesla. Dôvodom 
nepriaznivého vývoja je intenzifikácia 
poľnohospodárstva a opustenie tradič-
ných foriem hospodárenia.

Bratislavské regionálne ochranárske 
združenie a Slovenská agentúra život-
ného prostredia preto zorganizova-
li na Medzinárodný deň stromov 20. 
októbra brigádu s názvom Stromy do 
krajiny. Počas nej vytvorili tri ustano-
vujúce slovenské rekordy. Prvým bol 
najväčší počet spolupracujúcich sub-
jektov, zapojilo sa až 75 úradov, firiem, 
občianskych združení i rodín. Druhý 
rekord predstavuje počet účastníkov,  
v samotný deň výsadby tu pracovalo 
542 dobrovoľníkov. Napokon, tretím za-
knihovaným rekordom sa stal počet vy-
sadených drevín. V tento deň pribudlo  
v oblasti Ostrovných lúk 951 líp, javorov, 
hrušiek, jabloní, marhúľ a dubov, ktoré 
sú typické pre podunajský región. Zasa-

dením stromov sa zvýšila rôznorodosť 
krajiny, jej ekologická stabilita a vytvorili 
sa podmienky na život mnohým záko-
nom chráneným vzácnym živočíchom. 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa 
do akcie zapojila zapožičaním pracovné-
ho náradia pre dobrovoľníkov a taktiež 
účasťou dvoch novomestských poslan-
cov. Richard Mikulec a Andrej Árva sa 
rozhodli dokázať svoj dobrý vzťah k prí-
rode priamo na mieste. „Stromy nám na 
Slovensku ubúdajú, či už v dôsledku 
ťažby, výstavby, poľnohospodárstva, 
alebo jednoducho zhoršeného život-
ného prostredia. Občianske združenia 
fungujúce na bratislavských sídliskách 
Biely kríž a Dimitrovka vyvinuli v po-
sledných rokoch veľké úsilie, aby vráti-
li zeleň napríklad na Račiansku ulicu. 
Preto bolo pre nás prirodzené podporiť 
takúto aktivitu aj v inej oblasti Sloven-
ska,“ zdôvodnili svoje rozhodnutie po-
slanci. Jana Škutková 

Snímky Gábor Fűri, archív BROZ

Viac informácií o projekte nájdete  
na webovej stránke  

http://www.broz.sk/ostrovne-luky.

Prvá pomoc je na ulici dôležitá
Zimné mesiace sú pre ľudí bez do-

mova nesmierne ťažké. Kým v lete patrí  
k najčastejším príčinám úmrtia utopenie, 
v chladných mesiacoch je to zamrznu-
tie alebo uhorenie. Pracovníci Domova 
sv. Jána z Boha a ďalších neziskových 
organizácií sa prostredníctvom sociál-
nych služieb krízovej intervencie sna-
žia pozitívne ovplyvniť situáciu svojich 
klientov. Ide predovšetkým o zlepšenie 

bývania, stravovania, hygieny, ošatenia  
a o otázky zdravia súvisiace s týmito ob-
lasťami a tiež vytvárame týmto ľuďom 
možnosti na získanie príjmu.

Myslíme si, že človek na ulici by mal 
vedieť, ako prežiť a ako zakročiť, ak je on 
sám alebo niekto blízky v ohrození živo-
ta a zdravia. Preto sme začiatkom zimy 
zorganizovali stretnutie s Martinom zo 
Slovenského Červeného kríža. Vyškolený 

zdravotník sa s účastníkmi pozhováral  
o infarkte, spôsoboch resuscitácie i mož-
nostiach zastavenia krvácania. Ukázal im, 
ako fixovať zlomeninu, a tiež poradil, čo 
robiť pri podchladení. Nie div, že z otázok 
publika bolo cítiť obavy zo zimných me-
siacov. Prekvapila nás pritom vysoká mie-
ra znalostí postupov u niektorých našich 
hostí. Matúš Ferenčík

Domov sv. Jána z Boha


