
OCHRANA PRÍRODY  V ÁZII 

Ochrana pôvodných prírodných krajín (najmä dažďových a monzúnových lesov i lesov 
mierneho pásma, stepí) znamená záchranu ohrozených živočíšnych druhov, napr. pandy 
veľkej, tigra sibírskeho, koňa Przewalského, tigra bengálskeho, slona indického, krokodíla 
cejlónskeho. 

                                         

V Himalájach prináša ťažkosti priveľký záujem horolezeckých výprav o zdolanie 
osemtisícových vrchov, ale aj odlesňovanie podhorí tamojším obyvateľstvom, ktorého počet 
rýchlo rastie. 

 

 

Najvyššie položený národný park sveta 

Národný park Sagarmatha sa nachádza v nepálskej časti Himalájí, na juh od najvyššieho štítu sveta 
Mount Everestu – (Ču-mu-lang-ma, Sagarmatha). 

Zriadila ho v júli 1976 nepálska vláda na území s rozlohou 1243km2 . Osami národného parku sú 
pretiahnuté doliny troch bystrín oddelené horskými hrebeňmi vysokými viac ako 6000 metrov. Tieto 
doliny sa zbiehaju neďaleko známej šerpskej osady Namche Bazar, ktorá je hlavným východiskom do 
rôznych kútov národného parku. Charakteristická črta národného parku je neobyčajne členitý reliéf. 
Na území národného parku žijú Šerpovia, ktorých predkovia prišli na toto územie asi v 16. storočí 
z Tibetu. Väčšinu nákladov prepravujú domorodci v prútených košoch povesených na chrbte. Na 
prepravu tovaru sa využívajú aj jaky.  

Píkladom nepriaznivého vplyvu človeka 
na prírodu je postupné vysychanie 
Aralského jazera v strednej Ázii.  



• V priebehu niekoľkých rokov sa úplne stratili najprístupnejšie časti lesných porastov a ich 
miesto zabrali balvany. 

• Na úzkych chodníkoch, ale i v dolinách a v okolí táborov sa čoraz viac objavovali odpadky, 
ktoré ničili prírodu i ohrozovali vodné zdroje. 

• Snaha domorodcov využívať nové vodné zdroje viedla často k úpravám terénu, ktoré 
poškodili citlivé prírodné prostredie.  

 

V Ázii boli zriadené mnohé národné parky a prírodné rezervácie. Najstaršia z nich je rezervácia 
Boedchan-úl v Mongolsku (1809). Národný park Wenčuan Wolong v južnej Číne poskytuje 
ochranu pandy veľkej.  
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              PANDA VEĽKÁ               

je cicavec zaraďovaný do čeľade medveďovité, ktorý pochádza z 

centrálnej Číny. Panda veľká žije v hornatých oblastiach, ako S’-čchuan a 

Tibet. Od druhej polovice 20. storočia sa panda stala národným 

symbolom Číny a je zobrazována na čínskych zlatých minciach. Panda 

veľká žije takmer nepretržite vo vnútri bambusových húštin. Aj keď sa 

radí medzi mäsožravce, je jej potrava prevažne rastlinná. Panda veľká 

patrí k ohrozeným druhom, nebezpečenstvo sa zvyšuje s postupujúcím 

narušovaním ich prirodzených lokalít a veľmi slabou pôrodnosťou či už 

v zajatí alebo v prírode. Domnieva sa, že v prírode žije ešte 1 600 

jedincov. Panda veľká je symbolom Svetového fondu na ochranu 

prírody (World Wildlife Fund, WWF). 

1. Vymenuj aspoň 3 ohrozené živočíšne druhy v Ázii. 

2. Ako sa volá najvyššie položený národný park sveta? 

3. Vymenuj aspoň 2 problémy, týkajúce sa ochrany prírody,   

    ktorým čelí najvyššie položený národný park?  

4. Ktorý národný park poskytuje ochranu pande veľkej? 

5. Čo znamená skratka WWF?  


