PARK TMAVEJ OBLOHY POLONINY
POLONINY DARK-SKY PARK

Náučný chodník „Pod tmavou oblohou“

NÁRODNÝ PARK POLONINY
POLONINY NATIONAL PARK

”Under the Dark Sky” Educational Path
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Poloniny cez deň
Poloniny during the day

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

V Parku tmavej oblohy Poloniny návštevníci nájdu množstvo zaujímavostí aj počas dňa. Sú tu jedinečné prírodné
aj kultúrne pamiatky, ktorých je tu najviac v rámci národných parkov na Slovensku. Pomenovanie „Poloniny“ je
odvodené z rusínskeho slova označujúceho horské lúky a pasienky. Podrobnejšie informácie a materiály
o jedinečnostiach tohto regiónu dostanú návštevníci na Správe NP Poloniny v Stakčíne a v informačných strediskách (Nová
Sedlica, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle).
In the Poloniny Dark-Sky Park visitors can find many interesting places during the day too. There are unique natural
and cultural monuments which are the most numerous within national parks in Slovakia. The name “Poloniny” is derived
from the word denoting Ruthenian mountain meadows and grasslands. Visitors can get more detailed information and
materials about the uniqueness of this region at the Administration of the Poloniny National Park in Stakčín and in the information
centres (Nová Sedlica, Astronomical Observatory at Kolonica Saddle).

Dara – geologická náučná lokalita nad
priehradou Starina – súvrstvia a morské
dno spred 30 miliónov rokov.
Dara – a geological educational site above
the Starina dam – the strata and the seabed
from 30 million years ago.

Kremenec (1 208 m n. m.),
najvýchodnejší bod Slovenska.
Kremenec (1 208 m a. s. l.),
the
easternmost
point
of Slovakia.

Medová baba – 7,1 m vysoká drevená socha
nad dedinou Nová Sedlica, obľúbené výletné
miesto s mierovým posolstvom.
Medová baba (Honey Old Mother) – 7.1 m high
wooden statue above the village of Nová Sedlica,
a popular beauty-spot with a peaceful message.

Uličské Krivé

Kalná Roztoka

Ruský Potok

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

Mini-gallery of wooden churches in Ulič –
models at scale 1:10 of the existing,
relocated and abolished churches.

Military Cemetery at Veľká Poľana –
Hodošík, the highest situated military
cemetery in Slovakia (851 m a.s.l.)

Topoľa

Drevené chrámy (cerkvy) vynikajú svojou jedinečnou zrubovou konštrukciou, prevažne z červeného smreka. Väčšinou
pochádzajú zo 17. – 18. storočia, stoja na jednoduchých kamenných základoch, strechy sú pokryté šindľami. V niektorých
sa dodnes konajú bohoslužby. Sú špecifikom východnej časti Slovenska, vynikajú originalitou, malebnosťou a svojou
spätosťou s prostredím. Sú dôkazom tvorivého génia ľudu, jeho kultúrnej, duchovnej aj remeselnej zručnosti.
Wooden temples (tserkovs) stand out for its unique log construction, mainly of larch. They are dated mostly from the 17th – 18th
centuries; they stand on simple stone foundations, and the roofs are covered with shingles. Worship services are still conducted
in some of them. They are peculiar to the eastern part of Slovakia; they stand out in originality, picturesqueness and their link
with the environment. They reflect the creative genius of the people, their cultural and spiritual skill and craftsmanship.

Havešová

Rožok

Stužica

Pralesy sú dominujúcou prírodnou zložkou Národného parku Poloniny. Z desiatich
samostatných lokalít Karpatských bukových pralesov, ktoré sú od roku 2007 v zozname Svetového dedičstva UNESCO, sú na tomto území pralesy Stužica, Havešová a
Rožok. Sú to jedinečné, nenarušené pralesy, ktoré sú významné aj svojou genetickou
hodnotou. Ochrana prírody má na tomto území dlhú tradíciu, už v roku 1660 bol
v urbári Stakčína „chránený dubový lesík“, v ktorom bolo zakázané rúbať drevo.
Primeval forests are the dominant natural component of the Poloniny National Park.
Out of the ten separate sites of the Primeval Beech Forests of the Carpathians, which have
been on the UNESCO World Heritage List since 2007, the primeval forests of Stužica,
Havešová and Rožok are situated in this territory. These are unique, undisturbed forests,
also important for their genetic merit. Nature conservation has a long tradition in this territory.
As early as 1660 there was a "preserved oak grove" in the land registry of landowners
Stakčín where tree cutting was banned.

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

Jalová

Na území NP je mimoriadna koncentrácia chránených rastlín a živočíchov; mnohé druhy organizmov patria
medzi endemity. Je tu najväčší výskyt
veľkých lesných zvierat (medveď, vlk,
rys, zubor, sporadicky aj los).
There is an extraordinary concentration
of protected plants and animals on
the territory of the national park; many
of its species of organisms are among
the endemic species. Here is the highest
occurrence of large forest animals (bear,
wolf, lynx, bison, sporadically also elk).

Beskydský panteón pri Jalovej –
netradičný symbolický cintorín ľudí
spod Polonín.
Beskydy Pantheon at Jalová – an unconventional symbolic cemetery of people
from below the Poloniny.

Informačné tabule NP Poloniny sú umiestnené
v typických oborohoch; informácie o Parku tmavej oblohy a svetelnom znečistení sú pri vodnej
nádrži Starina, Uličskom Krivom a v obci Zboj.
Náučné chodníky: K Mergancovmu kameňu,
Miroslava Poliščuka, Arpádova línia, Cesta
planét.
Národné prírodné rezervácie: Havešová, Jarabá
skala, Pľaša, Pod Ruským, Rožok, Stinská,
Stužica.
Information boards of the Poloniny National Park
are located in the characteristic hayrick straw shelters (oboroh); information on the Poloniny Dark-Sky
Park and light pollution is at the Starina water
reservoir, Uličské Krivé and in the village of Zboj.
Educational Paths: Toward the Merganc stone,
Footpath of Miroslav Poliščuk, Footpath of Arpád
Line, The Planet Pathway.
National Nature Reserves: Havešová, Jarabá skala,
Pľaša, Pod Ruským, Rožok, Stinská, Stužica.

Vodárenská nádrž Starina (60 mil. m3) je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej
Európe. Bola vybudovaná na rieke Cirocha v rokoch 1980 – 1988 a v súvislosti s jej
výstavbou bolo vysťahovaných 7 obcí (Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník, Starina, Veľká
Poľana, Zvala). S vysídľovaním sa začalo v roku 1980. Presťahovaných bolo viac ako
3 500 ľudí zo 700 príbytkov.
The Starina water reservoir (60 mil. m3) is the largest reservoir of drinking water in Central
Europe. It was built on the river Cirocha between the years 1980 – 1988 and 7 villages (Dara,
Ostrožnica, Russian, Smolník, Starina, Veľká Poľana, Zvala) were evicted due to
its construction. The displacement began in 1980. More than 3,500 people from 700 dwellings
were rehoused.
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”Under the Dark Sky”
Educational Path

Slovenský zväz astronómov amatérov (www.szaa.org)
Správa NP Poloniny (www.sopsr.sk/nppoloniny/)
Občianske združenie Čemerica Stakčín
Obec Nová Sedlica (www.obecnovasedlica.sk)
SOMUD – Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
Hvezdáreň Rimavská Sobota (www.astrors.sk)
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (sas.astro.sk)
Partnerský park: Jizerská oblast tmavé oblohy (www.izera-darksky.eu)
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