Chránený areál D e d o v a j a m a
Chránené územie Dedova jama sa nachádza v katastrálnom území Červeník ako súčasť
rovinných hájov Dolnovážskej nivy – dudvážskej mokrade. Toto územie je chránené zákonom od roku
1994, kedy bolo rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Trnave, vyhlásené za Chránený
prírodný výtvor Dedova jama. Neskôr bolo územie, zákonom č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny, prekategorizované na chránený areál. Prostredníctvom vyhlášky MŽP SR č. 293/1996 Z. z.
bol Chránený areál Dedova jama tiež uverejnený v prílohe č. 1 zoznamu chránených areálov
a prírodných pamiatok.
Na území Chráneného areálu Dedova jama platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane prírody”), 4. stupeň
územnej ochrany. Ustanovenie § 15 zákona o ochrane prírody rozdeľuje činnosti situované v
chránených územiach so 4. stupňom ochrany na tie, ktoré sú zakázané a na tie, ktoré je možné povoliť
súhlasom orgánu ochrany prírody.
A) Zakázané činnosti:
-

vjazd a státie s motorovým vozidlom (zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie
motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho
vlastníkovi pozemku, na miesta, ktoré orgán oprávnený podľa zákona o ochrane prírody
na vyhlásenie chráneného územia a jeho ochranného pásma vyhradí všeobecne záväzným
právnym predpisom, alebo ak vjazd alebo státie motorového vozidla boli povolené podľa
osobitného predpisu),

-

vjazd a státie s bicyklom,

-

ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,

-

umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný
reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,

-

aplikovať chemické látky a hnojivá,

-

rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,

-

zbierať nerasty alebo skameneliny,

-

oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky,

-

umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,

-

vykonávať geologické práce,

-

umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo
správe vodného toku alebo vodného diela,

-

voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov
(služobný pes) a poľovného psa.

B) Činnosti, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody:
-

umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie,

-

výstavbu lesných ciest a zvážnic,

-

budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy,
lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,

-

vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a
ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov,

1

-

umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok,
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby
pre film alebo televíziu,

-

vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,

-

osvetlenie bežeckej trate,

-

vykonávanie technických geologických prác,

-

pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných
ležoviskách,

-

umiestnenie stavby.

Predmetom ochrany Chráneného areálu Dedova jama je zvyšok pôvodných lužných lesov a
lokalita ojedinelého výskytu populácie bledule letnej (Leucojum aestivum) a ďalších chránených
rastlinných druhov, napríklad kosatca trávolistého (Iris graminea).
Zvyšky lužných lesov sú významné ako refúgium živočíšstva, a tiež predstavujú dôležitý
krajinotvorný prvok. Poschodie drevín je tvorené jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), dubom letným
(Quercus robur), javorom poľným (Acer campestre), ojedinelo sa vyskytujúca lipa malolistá (Tilia
cordata), hrab obyčajný (Carpinus betulus) a brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia). V krovitom
poschodí sa vyskytujú druhy drieň obyčajný (Cornus mas) a klokoč pérovitý (Staphylea pinnata),
ďalej krušina jelšová (Frangula alnus), bršlen európsky (Euonymus europaeus), kalina obyčajná
(Viburnum opulus), lieska obyčajná (Corylus avellana). Pre bylinné poschodie sú charakteristické:
cesnak medvedí (Alium ursinum), áron škvrnitý (Arum maculatum), kokorík širokolistý (Polygonatum
latifolium) atď.
Chránený areál Dedova jama tvoria podľa geodetického zamerania pozemky s parc. č. 758/1 a 798,
ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností pod registrom “C”. Celková výmera pozemkov Chráneného
areálu Dedova jama je 295 700 m2.
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