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V dňoch 28. 6. až 5. 7. 2013 sa uskutočnila v poradí už piata študijná cesta 
s environmentálnym zameraním, ktorú organizovala Katedra krajinnej ekológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odborný 
a organizačný garant – Martin Labuda), v úzkej spolupráci s Universität Rostock 
(Prof. Behm), Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald (Prof. Manthey), 
Hochschule Neubrandenburg (Prof. Grünwald), Riaditeľstvami národných 
parkov Niedersächsisches Wattenmeer, Vorpommersche Boddenlandschaft a 
Jasmund. Zaiste je už z geografických názvov zrejmé, že cieľom tejto exkurzie 
bola Spolková republika Nemecko (SRN). 

Výnimočnou črtou tejto študijnej cesty bola finančná podpora zo strany 
Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst – DAAD) z prostriedkov Spolkového úradu zahraničných vecí 
(Auswärtiges Amt), vďaka ktorej sa danej cesty mohli zúčastniť študenti za 
velmi výhodných podmienok. Študijná cesta sa uskutočnila pod záštitou 
Veľvyslanca SRN na Slovensku Dr. Axela Hartmanna. 

Odborné zameranie našej cesty sa týkalo dopadov turizmu v ekologicky 
senzibilných typoch biotopov (rôzne typy morského pobrežia a ostrovov 
Severného a Baltského mora, ako aj brakických vôd) na biodiverzitu, ďalej 
stretov záujmov v oblasti ochrany prírody, manažmentu chránených území, ale 
aj inovatívnych spôsobov v oblasti environmentálneho vzdelávania v Spolkovej 
republike Nemecko.  

Vplyvom turizmu na životné prostredie a špeciálne na biodiverzitu je v SRN 
venovaná veľká pozornosť, čoho dôkazom sú i mnohé striktné obmedzenia pre 
návštevníkov národných parkov, vyplývajúce zo špecifík veľkej zraniteľnosti 
pobrežných a ostrovných ekosystémov Severného a Baltského mora. Dôležitou 
súčasťou manažmentu jednotlivých chránených území je i manažment a 
usmerňovanie návštevníkov priamo v teréne, ako aj komplexný systém ich 
monitoringu a environmentálnej výchovy. 
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Šancu zúčastniť sa na tejto zaujímavej študijnej ceste dostalo 52 účastníkov, 
ktorí počas ôsmich dní absolvovali náročný, ale veľmi pestrý program 
zahŕňajúci nielen prírodovedné lokality, ako národne parky, biosferické 
rezervácie, ale i kultúrno-historické dominanty, napr. mestá Hanzy – Lübeck, 
Hamburg, Rostock, Bremen a i.  

Medzi najzaujímavejšie patrila plavba a následná návšteva ostrova 
Helgoland (obr. 1), ktorý je považovaný za jediný nemecký ostrov ležiaci na 
otvorenom mori (viac ako 50 km od pevniny), ostrov Darß so svojimi 
pohyblivými pieskovými dunami a špecifickými vegetačnými podmienkami, 
najväčší ostrov Nemecka – Rügen (obr. 2) s unikátnymi kriedovými útesmi 
a starými bukovými lesmi, ktoré sú spolu s karpatskými bukovými pralesmi 
zapísané na Svetovom zozname prírodného dedičstva UNESCO, či terénna 
exkurzia po morskom dne vo wattovom mori v Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer. Rovnako 
zaujímavá bola prednáška 
a diskusia s profesorom  
Grünwaldom, prorektorom 
Hochschule Neubrandenburg 
pre medzinárodnú spoluprácu 
o možnostiach štúdia 
zahraničných študentov na 
tejto vysokej škole. Prednáška 
a prehliadka školy zaujali 
našich študentov natoľko, že 
viacerí sa začali vážne 
zaoberať myšlienkou 
absolvovať tu zahraničný 
študijný pobyt.  

   Obr. 1: Ostrov Helgoland (Severné more) 

 

Tak ako štyri predchádzajúce, 
aj táto študijná cesta bola 
nielen z pohľadu 
organizátorov, ale 
predovšetkým z pohľadu 
samotných účastníkov veľkým 
úspechom. Nemecko s jeho 
pobrežím a ostrovmi bolo 
veľkým prekvapením pre 
každého účastníka odbornej 
exkurzie.  

 

 
Obr. 2:  Ostrov Rügen, Nationalpark Jasmund 

(Baltské more) 

 

Bližšie informácie k zahraničným študijným cestám na: www.krajinna 
ekologia.sk/sk/Zahranicne_exkurzie_0/. 


