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Stav oblasti Framborského potoka
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Ciele pozorovania

 Hlavný cieľ: zistiť vplyv antropogénnych činiteľov na územie Framborského

potoka.

 Vedľajšie ciele:

- zistiť stav vodných zdrojov na území Framborského potoka a súvislosť ich 

znečistenia s antropogénnymi činiteľmi

- zistiť, v akom stave je živá príroda: 

a) do akej miery voľne žijúce živočíchy v dôsledku výstavby a znečistenia postupne       

nahradili synantropné formy organizmov

b) aké veľké škody spôsobil negatívny antropogénny vplyv na flóru územia 

a do akej miery invázne druhy rastlín vytlačili pôvodné druhy

- zistiť, či je príroda schopná zregenerovať sa aj po toľkých rokoch zanedbanosti
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Metodika práce

 Časové trvanie: september 2019 - august 2020

 Metódy: pozorovanie

 Formulácia hypotéz:

 Hypotéza č.1 Predpokladáme, že chemizmus a biologické vlastnosti vody z 

prameňa Framborského potoka stále spĺňajú požiadavky pre kvalitu a 

pitnosť vody, aj napriek negatívnemu antropogénnemu vplyvu.

 Hypotéza č. 2 Predpokladáme, že vo flóre Framborského potoka prevažujú 

pôvodné druhy rastlín nad antropofytmi a inváznymi rastliny.

 Hypotéza č. 3 Predpokladáme, že vo faune  Framborského potoka majú 

prevahu voľne žijúce druhy nad synantropnými druhmi.



z

Priebeh pozorovania

 1. Flóra

 2. Fauna

 2. Framborský potok
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1. Flóra Framborského potoka

 Fotografie, determinácia, sl. a lat. názov, invázne správanie

 103 taxónov – 9 kategórií

 Invázne alochtónne taxóny tvorili 8kategórií – 25 taxónov

 Autochtónne taxóny – 78 taxónov

Nezábudka močiarna

Baza čierna

Ľadenec rožkatý

Ďatelina lúčna

Záružlie močiarne
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2. Fauna Framborského potoka

 Fotografie, determinácia, sl. a lat. názov, doplňujúce informácie (pôvod, 

sťahovavosť (u vtákov), stupeň ohorozenia, ochrana, druh potravy, iné)

 2 skupiny: 1. vtáctvo – 13 druhov

2. ostatné živočíchy – 5 druhov

 U ostatných živočíchov sme zisľovali ich dôležitosť pre prírodu – bioindikátori

životného prostredia (Krivák obyčajný, Pstruh dúhový)

Krivák obyčajný

Pstruh dúhový

Slimák záhradný

Slimák meňavý
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3. Framborský potok 

Laboratórny rozbor vody Framborského potoka

- Krivák obyčajný

- Pstruh dúhový
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Výsledky
 1. Flóra Framborského potoka

Z celkového počtu 103 taxónov, invázne druhy tvoria 26% a 

pôvodné taxóny tvoria 74%

Hypotéza sa nám potvrdila, 

pretože aj napriek dlhodobej 

zanedbanosti, pôvodné domáce 

taxóny výrazne prevládajú nad 

inváznymi.
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Výsledky
 2. Fauna Framborského potoka

 Z celkového počtu 18 druhov živočíchov, synantropné druhy 

tvorili 33% a pôvodné domáce druhy 67%

Hypotéza sa nám potvrdila, 

pretože pôvodné živočíšne 

druhy tvoria omnoho vyššie 

percento druhov z 

celkového počtu, ako 

synantropné.
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Výsledky
 3. Framborský potok

 Výskyt kriváka obyčajného a pstruha dúhového dokazuje vysokú 

kvalitu vody Framborského potoka

 Taktiež to potvrdzuje laboratórny rozbor vody z r. 2018

Hypotéza sa nám potvrdila, 

pretože voda framborského potoka 

si udržala svoju kvalitu aj napriek 

negatívnemu antropogénnemu

vplyvu.
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Záver
 Celkovo môžeme povedať, že živá príroda má neuveriteľnú 

schopnosť obnovovať sa a pretrvať aj v nepriaznivých 

podmienkach.

 Rozsah antropogénnych vplyvov bol naozaj veľký, ale nie až 

tak, aby trvalo narušil ekosystém územia.

 V súčasnej dobe sa pracuje na zhodnotení územia a oragnizujú

sa dobrovoľnícke akcie.
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