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 DOMICA – LOKALITA RAMSARSKÉHO DOHOVORU
O MOKRADIACH

Matúš Peško

Dòa 2. februára 2001, keï si ochrancovia
prírody pripomínali Svetový deò mokradí, bola
do Zoznamu medzinárodne významných mo-
kradí zaradená jaskyòa Domica ako 12. ramsar-
ská lokalita na Slovensku. V zozname má pride-
lené èíslo 1051.

Dohovor, ktorý vytvára podmienky pre me-
dzinárodnú spoluprácu pri ochrane a využívaní
mokradí, bol prijatý v roku 1971 v iránskom mes-
te Ramsar. Jeho zmluvnými stranami sa stalo vyše
90 štátov celého sveta vrátane Slovenskej repub-
liky.

Mokrade majú v prírode viacero dôležitých
funkcií, preto ich treba chráni�, prípadne obno-
vova�. Poznanie ich významu a hodnôt je nevy-
hnutnou súèas�ou vypracovávania a realizácie
projektov na ich ochranu alebo trvalo udržate¾né
využívanie.

Pojem „mokrade” sa stal jedným z najfrek-
ventovanejších termínov používaných v od-
borných kruhoch ochrancov prírody a vedec-
kovýskumných organizácií i medzi laickou
verejnos�ou. Súvisí to najmä s prehlbujúcim sa
chápaním ich funkcií a významu v krajine.

Mokraïami sa v uvedenom dohovore rozu-
mejú územia s moèiarmi, slatinami, rašelinis-
kami a vodami prirodzenými alebo umelými,
trvalými alebo doèasnými, stojatými aj teèúcimi,
sladkými, brakickými alebo slanými, vrátane
území s morskou vodou, ktorej håbka pri odlive
nepresahuje 6 m. Do zoznamu by sa mali vybra�
mokrade na základe svojho medzinárodného vý-
znamu z h¾adiska ekológie, botaniky, zooló-
gie, limnológie alebo hyd-
rológie. Mokrade patria
medzi najohrozenejšie
ekosystémy sveta.

Ramsarskú lokalitu
Domica zaraïujeme me-
dzi „Podzemné krasové
a jaskynné systémy”, pri-
èom do tejto kategórie bo-
la vyhlásená ako druhá
v poradí po Škocjanskych
jaskyniach v Slovinsku.
Predstavuje reprezenta-
tívny príklad podzem-
nej mokrade s výskytom
vzácnych a ohrozených
druhov organizmov via-
zaných na vodné prostre-
die v jaskynnom systéme.
Jej hranice sú totožné
s hranicou navrhovaného
ochranného pásma jasky-
ne. Celková rozloha loka-
lity je 621,76 ha. Leží
v katastrálnych územiach
Dlhá Ves a Keèovo v okre-
se Rožòava.

Samotná jaskyòa Do-
mica sa nachádza v Ná-
rodnej prírodnej rezervácii
Domické škrapy na území
Chránenej krajinnej oblas-
ti – Biosférickej rezervácie

Slovenský kras. Tvorí jednotný genetický sys-
tém s jaskyòou Baradla v celkovej dåžke
približne 25 km. V decembri 1995 bola Národná
prírodná pamiatka jaskyòa Domica v rámci
slovensko-maïarského projektu zaradená do
zoznamu svetového prírodného dedièstva
UNESCO.

Územie rozprestierajúce sa severnejšie od
vchodu do jaskyne je ve¾mi zaujímavé z geolo-
gického h¾adiska. Je dôležitým oporným bodom
stratigrafie triasu, a to nielen z h¾adiska Sloven-
ska, ale aj celej alpsko-karpatskej sústavy.

Domica s okolím sa vyznaèuje osobitnými
hydrologickými pomermi na styku nekrasového
a krasového územia na juhozápadnom okraji
Silickej planiny. Ochrana pri¾ahlého územia
a najmä vlastnej jaskyne si vyžaduje zvýšenú
starostlivos� o vodozberné oblasti, aby sa antro-
pogénnou èinnos�ou nenarušili hydrologické
procesy, a tým aj kvalita infiltrujúcej vody.

Povrchové vody zo zrážkovej èinnosti vteka-
jú do jaskynného prostredia, kde vytvárajú toky
podzemnej rieèky Styxu a Domického potoka.
Rieèka Styx vytvára v Majkovom dóme sústavu
sintrových hrádzí nazývaných Rímske kúpele.
Jaskyòa je známa bohatou sintrovou výzdobou,
v ktorej dominujú štíty a bubny, kaskádové ja-
zierka, cibu¾ovité stalaktity a pagodovité stalag-
mity.

V slovenskej èasti jaskynného systému sa
doteraz potvrdilo 16 druhov netopierov. Chemic-
kým pôsobením ich trusu na sintrové útvary
vznikli guánové hrnce a minerál brushit.

Z jaskynných bezstavovcov bolo zistených
44 druhov chvostoskokov vrátane endemitu
Arrhopalites slovacicus, vzácny pavúkovec
Eukoenenia spelaea a viacero ïalších význam-
ných druhov.

Jaskyòa Domica sa považuje za najvýznam-
nejšie jaskynné nálezisko bukovohorskej kultúry
z neolitu (4000 rokov pred n. l.). V jej podzemí
sa našli viaceré kolové jamy obytných objektov
a ohniská. Vyše 200 zrekonštruovaných nádob
z èrepov svedèí o výrobe keramiky v jaskyni.
Zadné èasti jaskyne, kde sú zachované kresby
uh¾om, slúžili pravdepodobne na kultové rituály.
Za unikátny nález sa považuje plošne opraco-
vaný kamenný hrot oštepu zo staršej doby ka-
mennej (szeletien) spred 35 000 rokov.

V roku 2000 sa uskutoènili rokovania me-
dzi Slovenskom a Maïarskom s cie¾om zaradi�
jaskynný systém Domica – Baradla ako spoloè-
nú bilaterálnu ramsarskú lokalitu do Zoznamu
medzinárodne významných mokradí. Maïar-
skej strane sa však nomináciu zatia¾ nepodarilo
realizova�. Kvalitné spracovanie nášho návrhu
bolo ocenené Byrom konvencie ako príspevok
Slovenska k plneniu strategického plánu
Ramsarského dohovoru a pri plnení svojich zá-
väzkov.

Na príprave a spracovaní podkladov na
vyhlásenie Domice ako ramsarskej lokality
medzinárodného významu sa podie¾ali pra-
covníci Ministerstva životného prostredia, Sprá-
vy slovenských jaskýò a Štátnej ochrany príro-
dy SR.

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk

