PARK TMAVEJ OBLOHY
POLONINY

Park tmavej oblohy Poloniny (PTOP) bol vyhlásený 3. decembra 2010 v Snine pri príležitosti
Medzinárodného roku biodiverzity šiestimi organizáciami
• Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
• Správa Národného parku Poloniny
• Slovenský zväz astronómov amatérov
• Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
• Slovenská astronomická spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied
• Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vznikol s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí
na tomto území, vzdeláva v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného
znečistenia, propaguje a ochraňuje tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného
prostredia pred svetelným znečistením. Svetelné znečistenie je problémom modernej doby,
negatívne ovplyvňuje prírodné prostredie a zasahuje do všetkých oblastí nášho života. PTOP je
najtmavším miestom na Slovensku, nočná obloha je tu zachovaná vo svojej prírodnej podobe.

Územie Parku tmavej oblohy Poloniny je vymedzené samotným územím NP Poloniny, jeho
ochranným pásmom a katastrálnym územím obcí Kolonica, Ladomirov, Kalná Roztoka, Klenová,
Ruská Volová. Celková plocha je 485,19 km2. Na území Parku sa nachádza Astronomické
observatórium na Kolonickom sedle s najväčším ďalekohľadom na Slovensku, planetáriom,
informačným centrom PTOP a dobrými podmienkami pre rozvoj astroturistiky.
Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom s pôvodnými rozľahlými
jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová, ktoré sú od roku 2007 zapísané
v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Od roku 2004 sa v parku nachádzajú lokality
európskeho významu NATURA 2000. NP je súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie
Východné Karpaty vyhlásenou UNESCO v roku 1998 – jedinej na svete, ktorú tvoria spojené územia
troch štátov (213 211 ha).

Havešová

V Národnom parku Poloniny je najväčší výskyt veľkých lesných
zvierat na Slovensku - vlk dravý, medveď hnedý, zubor lesný (na
obrázku), mačka divá, rys ostrovid, sporadicky aj los mokraďový.

Pralesy, ktoré sú v zozname Svetového dedičstva UNESCO, sú dominujúcou prírodnou zložkou územia.

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle poskytuje ideálne podmienky na nočné
pozorovanie a astroturistiku. Vihorlatský národný teleskop s priemerom hlavného zrkadla 1 m je
v súčasnosti najväčším ďalekohľadom na Slovensku. Záujemcom je k dispozícii množstvo
ďalekohľadov, v roku 2011 bolo uvedené do prevádzky planetárium s ubytovacími kapacitami
a v roku 2012 aj informačné centrum Parku tmavej oblohy Poloniny.

Uličské Krivé – cerkov sv. archanjela Michala

Kremenec

Súčasťou chráneného územia sú národné kultúrne pamiatky – drevené cerkvi (kostolíky)
východného obradu. Najstaršie pochádzajú zo 17. storočia, v niektorých sa dodnes konajú
bohoslužby. Najvyšší vrch je Kremenec (1 208 m), ktorý je aj najvýchodnejším bodom Slovenska,
kde sa stretávajú hranice troch štátov: Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Pre turistov je k dispozícii
dostatok ubytovacích kapacít, zaujmú vybudované náučné chodníky aj informačné tabule.

Nočná obloha na Kolonickom sedle s Mliečnou cestou a výrazným zodiakálnym svetlom (vľavo).
Za dobrých pozorovacích podmienok sú voľným okom viditeľné hviezdy 7,5 mag, jas nočnej oblohy
dosahuje 21,8 mag/arcsec2 (SQM Unihedron). Vzhľad podľa Bortleho stupnice dosahuje 2, čo
zodpovedá podmienkam na tých najkvalitnejších miestach vo svete, kde sú vybudované
astronomické observatóriá. Od roku 2011 je na observatóriu v prevádzke aj automatický merač jasu
oblohy.

Podľa Parku tmavej oblohy Poloniny bol pomenovaný aj asteroid č. 22469 Poloniny.

Vodárenská nádrž Starina bola vybudovaná na rieke Cirocha v rokoch 1980 – 1988 predovšetkým z dôvodu zabezpečenia zásobovania východného Slovenska pitnou vodou. S vysídľovaním sa začalo
v roku 1980. Presťahovaných bolo viac ako 3 500 ľudí zo 700 príbytkov. Ako jedna z posledných bola rodina Skirčakových z Veľkej Poľany, ktorí aj po vypnutí elektriny si ju vyrábali dynamom. VN Starina je
najväčšou nádržou na pitnú vodu v strednej Európe (objem 59,8 mil. m3 vody, plocha 240 ha, priehradný múr má výšku 50 m, maximálna hĺbka 46 m).

Mapa svetelného znečistenia Slovenska – Poloniny sú najtmavšou oblasťou Slovenska

V súvislosti s výstavbou vodárenskej nádrže Starina boli odhalené zaujímavé geologické
štruktúry ako aj morské dno spred 30 miliónov rokov a v roku 2010 vytvorená geologická
náučná lokalita Dara.

Vojenský cintorín na Veľkej Poľane – Hodošíku,
najvyššie položený vojenský cintorín na
Slovensku (851 m n. m.).

Minigaléria drevených cerkví v Uliči – modely
v mierke 1:10, existujúcich, premiestnených aj
zaniknutých kostolíkov.

Medová baba – 7,1 m vysoká drevená socha nad dedinou Nová
Sedlica, obľúbené výletné miesto s mierovým posolstvom.

Patrónom parku je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella

http://www.svetelneznecistenie.sk
http://poloniny.svetelneznecistenie.sk
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