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 Migrácie v smere sever - juh: jelene tradične migrujú z NP Donau Auen smerom 

na Litavské vrchy (Leitha Gebirge) a späť (foto) 

Existencia historických migračných trás  
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Kľúčové údaje 

Projekt. územie:  Rakúsko a Slovensko – Trnavský a Bratislavský  

  samosprávny kraj, Dolné Rakúsko, Burgenland 

Trvanie:  2009-2012 (Predĺženie 2013) 

Rozpočet: 1,85 Mil. € 

Partneri:  Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz  

  (Lead), Daphne (hlavný cezhraničný partner), Weinviertel 

  Management, ASFINAG, NDS a.s., Universität für  

  Bodenkultur, STU Bratislava, Štátna orchrana prírody SR, 

  WWF Rakúsko, Nationalpark Donau-Auen, UNEP Viedeň, 

  ISCC 

Podporovatelia:  

 



Fázy 

 

 

 

Prípravná fáza AKK Projekt Implementácia 

Štúdia 

uskutočniteľnosti 

Vedecký základ 

Právny rámec 

Pilotné opatrenia 

Akčný plán 

Zapojenie verejnosti 

Konzultácia s 

expertami 

2007-2008 2009 - 2013 2013 - 2022 

Realizácia 

opatrení Realizácia 

opatrení Realizácia 

opatrení 



Pracovné balíky AKK Basic 

Pracovný balík 

Publicita a informovanosť (povinná) 

Projektový manažment 

Plánovanie a dohľad pri stavbe ekoduktu na diaľnici A4 

Plánovanie ekoduktu na diaľnici D2 

Medzinárodná konferencia a Memorandum o porozumení 

Základná vedecká štúdia o fragmentácii biotopov, ich 

previazanosti a zveri 

Identifikovanie ekologickej siete medzi Alpami a Karpatami 

Podrobný model koridoru v miestach potenciálnych konfliktov 



Pracovné balíky AKK Centrope 

Pracovný balík 

Publicita a informovanosť (povinná) 

Projektový manažment 

Príprava edukačných materiálov a výukového programu pre školy 

Kurzy pre sprievodcov prírodou 

Stratégie manažmentu biotopov v problémových miestach koridoru 

Akčný plán pre AKK 

Zlepšenie funkčnosti krajiny na modelových úsekoch koridoru 

Zahrnutie ekologických koridorov do územných plánov 

Cyklotrasa pozdĺž Alpsko-karpatského koridoru 



Základná vedecká štúdia o fragmentácii biotopov, 

ekologickej konektivite a ich vplyve na populácie cieľových 

druhov živočíchov (Abt & Sandfort, 2011). 

• Jeleň lesný ako 

modelový druh 

• Definované habitatové 

nároky, príčiny a 

charakter migračných 

pohybov 

• Rozsiahly rešerš 

literatúry 

• Metodický prístup pri 

identifikácii migračných 

(ekologických) koridorov 



Identifikovanie ekologickej siete medzi Alpami a 

Karpatami 

Klasifi-

kácia na 

základe 

vedec. 

pravidiel 

 

 

 

Model 

 

 

 

Koridor 

Vytýčenie 

koridoru 

na 

základe 

biotopov 

Widerstandsmodell 

Aké sú základné vedecké 

poznatky? 
Kam sa zvieratá môžu presúvať? Ktorý smer pri migrácii zvolia? 

 

 

 

Databáza 

Satellitenbild 



Identifikácia koridoru a podrobný model úzkych 

miest 

http://geo.ivfl.boku.ac.at/ 



Plánovanie ekoduktu na diaľnici D2 

• Z projektového rozpočtu sa financovalo (170 tis. EUR):  

a) Technická štúdia 

b) DÚR + DSP, DP, Zámer a správa o hodnotení EIA 

c) Autorský dozor 



Plánovanie ekoduktu na diaľnici D2 – výber lokality 

• Vychádzalo sa zo Štúdie uskutočniteľnosti „Ekodukt Záhorie“ (Longa a kol., 

Bratislava, 2007) – 3 odporúčané lokality: 

a) Závod, 

b) Plavecký Štvrtok 

c) Moravský Sv. Ján – zvolené ako najvýhodnejšia lokalita 

 

• Ostatné možnosti lokalizácie ekoduktu na diaľnici D2 boli vylúčené z 

dôvodov: 

a)Závod – možnosť budúceho oplotenia vojenského výcvikového priestoru, 

b)Plavecký Štvrtok – existujúce priemyselné parky už realizované, resp. s 

predpokladmi na rozšírenie, 

c)Pri obci Stupava je územie urbanizované, s plánmi ďalšieho rozvoja 

výstavby. 

 

Zdroj: Ekojet (2010) 



 

Zdroj: Ekojet (2010) 



Plánovanie ekoduktu na diaľnici D2 – výber 

lokality a dizajn 

• Ekodukt navrhnutý pre cieľové druhy: jazvec lesný, líška hrdzavá, vlk dravý, 

rys ostrovid, diviak lesný, srnec hôrny a jeleň obyčajný 

• Varianty navrhovaného ekoduktu: 

a) Variant č. 1 – severný variant je lokalizovaný v diaľničnom km 13,425 

bližšie k Lakšárskemu potoku, diaľnica je vedená v násype. 

b) Variant č. 2 – južný variant je lokalizovaný v diaľničnom km 13,675 ďalej od 

potoka v smere na Bratislavu, diaľnica je vedená v čiastočnom záreze. – 

vybraný na realizáciu 

• Výhody variantu č. 2: 

• Kratší nástup na ekodukt, 

• Nižšia kubatúra zeminy do násypov o cca 27300 m3, 

• Vzdialenosť od objektu obaľovačky viac ako 300 m, 

• Finančne menej náročný, 

• Možnosť prístupu po spevnenej lesnej ceste počas výstavby. 

 

 

 

Zdroj: Ekojet (2010) 



Plánovanie ekoduktu na diaľnici D2 – výber lokality a dizajn 

Zdroj: Ekojet (2010) 



Plánovanie ekoduktu na diaľnici D2 – 

navrhovaná výsadba 
• výsadba pozostáva z: izolačného porastu, rozptýlenej výsadby, 

zatrávneného priestoru, výsadieb stredne vysokého svahu a 

výsadieb prechodu na okolité prostredie. 

Navrhovaná druhová skladba drevín – 

izolačný porast: 

Listnaté dreviny – kry 

Acer campestre – javor poľný 

Acer tataricum – javor tatársky 

Corylus avellana – lieska obyčajná 

Cornus mas – drieň obyčajný 

Crataegus laevigata – hloh obyčajný 

Lonicera xylosteum – zemolez obyčajný 

Ligustrum vulgare – vtáči zob 

Prunus spinosa – slivka trnková 

Rosa canina – ruža šípková 

Rosa rugosa – ruža vráskavolistá 

Swida sanguinea – svíb krvavý 

Viburnum lantana – kalina siripútková 

Viburnum opulus – kalina obyčajná 

Navrhovaná druhová skladba 

drevín –drevená stena, PH stena, 

stena proti oslneniu: 

Hedera helix – brečtan popínavý 

Navrhovaná druhová skladba 

drevín –rozptýlená výsadba 

(porastový lem): 

Ihličnaté dreviny 

Pinus sylvestris – borovica lesná 

Ihličnaté dreviny – kry 

Juniperus communis – borievka 

obyčajná 

Listnaté dreviny – stromy 

Acer campestre – javor poľný 

Betula pendula – breza obyčajná 

Navrhovaná druhová skladba 

drevín – stredne vysoké svahy 

ekoduktu: 

Listnaté dreviny – stromy 

Acer tataricum – javor tatársky 

Crataegus laevigata – hloh 

obyčajný 

Cornus mas – drieň obyčajný 

 
Zdroj: Ekojet (2010) 



Moravský Sv. Ján – úhyn medveďa 23. 9. 2012 

Zdroj: D. Valachovič 



Moravský Sv. Ján – úhyn medveďa 23. 9. 2012 

Zdroj: D. Valachovič 



Ekodukt Moravský Sv. Ján – výstavba 2014-2016 

Zdroj: D. Valachovič 



Ekodukt Moravský Sv. Ján – výstavba 2014-2016 

Zdroj: D. Valachovič 



Medzinárodná konferencia a Memorandum o porozumení 

• Vyhlásenie o spoločnom 

zámere podpísané 30. 1. 

2012 



Akčný plán na ochranu AKK 

• Zhrnutie, Predhovor, Úvod 

• Vízia, výhľadové a operatívne ciele 

• Koncepcia 

• Geografický opis Alpsko-karpatského koridoru 

• Právny rámec 

• Vedecké východiská 

• Všeobecné opatrenia na ochranu koridoru 

• Míľniky, Glosár, Bibliografia,  

• Katalóg špecifických opatrení 
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file:///C:/Users/ge/Documents/wwf/01_aktuelle-projekte/08_AKK/05 Projektaktivitaeten/wp_actionplan/Karten/Maps of Actions/Map of Actions_Bottleneck 1_1008.pdf
../../05 Projektaktivitaeten/wp_actionplan/Karten/Maps of Actions/Map of Actions_Bottleneck 2_1008.pdf
file:///C:/Users/ge/Documents/wwf/01_aktuelle-projekte/08_AKK/05 Projektaktivitaeten/wp_actionplan/Karten/Maps of Actions/Map of Actions_Bottleneck 3_1008.pdf
file:///C:/Users/ge/Documents/wwf/01_aktuelle-projekte/08_AKK/05 Projektaktivitaeten/wp_actionplan/Karten/Maps of Actions/Map of Bottleneck 4_2709.pdf




Územné plánovanie 

Dosiahlo sa: 

• Premietnutie AKK do územných plánov VÚC TTSK 

a BSK 

 

Ostáva: 

• Premietnutie AKK do ÚPN obcí 

• Premietnutie AKK do ÚSES 

• Premietnutie AKK do KÚRS 

• Premietnutie AKK do stratégií rozvoja regiónov, 

PHSR a pod. 

 



Komunikácia 



Medzinárodná spolupráca 



AKK Centrope Add-on – predĺženie AKK do 

okresov Myjava, Nové mesto n. Váhom (Trenčín)  



Skvalitnenie funkčnosti AKK zabezpečením jeho prepojenia s 

hlavným masívom Západných Karpát 

 Mozaiková krajina 

okresov Myjava a 

Nové Mesto n. 

Váhom 

 Veľa rôznych bariér 

(oplotenia, 

regulácie tokov) 

 Rozptýlené 

osídlenie 



Skvalitnenie funkčnosti AKK zabezpečením jeho prepojenia s 

hlavným masívom Západných Karpát 

Mapovanie migračných bariér 

Mapovanie migračných trás jeleňa 

Modelovanie ekologických koridorov v GIS 

 Identifikácia úzkych miest 

Stopy jeleňa pohybujúceho sa pozdĺž oplotenia 

diaľnice D1 pri Lúke 



Využitie krajiny (súčasný stav) 

Testované 2 scenáre: súčasný stav a stav podľa územných 

plánov 

Červená =sídla 

žltá = poľnohospodárstvo 

svetlozelená = lúky 

tmavozelená = les 

Zdroj: F. Suppan & F. Frey-Roos (BOKU) 



Model odporu krajiny voči migrácii 

Zelená = nízky odpor 

fialová = vysoký odpor 

Zdroj: F. Suppan & F. Frey-Roos (BOKU) 



Model možných koridorov 

Scenáre výhľadový stav podľa územných plánov 

2 možné trasy koridorov (žltá a 

oranžová) 

Zdroj: F. Suppan & F. Frey-Roos (BOKU) 



Identifikácia úzkych miest 

Zdroj: F. Suppan & F. Frey-Roos (BOKU) 



Ďakujem za pozornosť 

www.alpenkarpatenkorridor.at 

http://geo.ivfl.boku.ac.at/ 

www.wwf.at/akk 


