
Podmienky biotopu Rosička okrúhlolistá 
Zimné pozorovanie a hydrologické zistenia 
 
V januári 2017, keď vonkajšia teplota cez deň dosahovala -15 ºC a súvislá vrstva 
premrznutého snehu dosahovala cca 25 cm sme pozorovali a merali teploty prítokových 
vôd, ktoré ani v zime nezamŕzali a v ktorých sa darí Rosičke okrúhlolistej, zákonom 
chránenej rastline európskeho významu. 
 
Zistili sme že: 
 
- Mokraď tvorí ucelenú zavodnenú plochu bez ohľadu na jej delenie podľa parcelného 
číslovania a vlastníkov pozemkov, ako sa to nezmyselne a zjavne účelovo snaží deliť 
Slovenská inšpekcia životného prostredia v správach zo Štátneho dozoru, aby mohla 
informovať skreslene a nepravdivo. 
 
- Miesta, kde je dokázaný biotop rosičky nezamŕzajú ani pri tejto vonkajšej teplote. Z toho 
plynie skutočnosť, že rosička k svojmu životu potrebuje aj v zimnom období podrast s 
teplotou nad 0 ºC. 
 
- V ťažobnej jame v miestach vtokov vody táto nezamrzla a pri meraní vo voľnom odtoku 
mala ešte +6 ºC, t.j. voda je priaznivá pre biotop rosičky, čo je dôkaz že aj tu sa 
vyskytovala rosička, pretože táto plocha je súčasťou mokrade s ideálnymi podmienkami 
na jej výskyt. Odtok z mokrade smeruje práve cez túto plochu ku konečnému odtoku do 
horského potoka. 
 
- V mieste kde bol voľakedajší jeden zo šiestich voľných vtokov vody z podzemia do 
mokrade je dnes umelo vyhĺbená studnička. Aj táto voda bola pred utvorením umelého 
odvodnenia ťažobnou spoločnosťou voľne rozptyľovaná do prirodzenej mokrade, v mieste 
ktorej je teraz ťažobná jama ťažiarskej firmy. Táto voda v mieste najväčšieho vtoku do 
studničky mala až 9 ºC, a teda tiež vytvárala priaznivé podmienky pre biotop rosičky. 
 
Stav v letných mesiacoch pri dlhodobejšom suchu: 
 
Vodnatosť mokrade sme merali v dvoch miestach, pretože prietok v cca šiestich miestach 
rozptýlených vtokov nie je možné uskutočniť. 
 
Odtok zo studničkového prameňa do mokrade: 4,1 l/min. 
 
Odtok z umelého odvodnenia v strede mokrade vytvoreného ťažobou spoločnosťou: 
6,3 l/min. 
 
Z toho odhadom je trvalý odtok z ťažobnej jamy 1 l/min. 
 
Okrem toho je prirodzeným pôvodným odtokom z najnižšieho bodu mokrade odvádzaných 
trvale cca 0,1 l/min. 
 
Meranie bolo s dostatočnou presnosťou uskutočnené stopkami na bežných hodinkách a 
dvojlitrovej fľaše s bežnou nápojovou kalibráciou. 
 
 
 
 



 

Celkový pohľad na nezamrznutú ťažnú jamu 

Meranie teploty vody odtoku z ťažobnej jamy 



 

Nezamrzajúci vtok do ťažobnej jamy 

Nezamrzajúci sútok v umelo vytvorenom odvodnení mokrade 


