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starostlivosti o vybrané chránené územia v územnej pôsobnosti 

Správy NP Malá Fatra

Základné údaje o projekte: 
Operačný program: 
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie 
programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany 
pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a 
biotopov 
Kód výzvy:
OPŽP-P05-12-1
Termín realizácie projektu:
júl 2013 - december 2015
Rozpočet projektu:
195 165,0 EUR
Cieľ projektu:
Praktická realizácia schváleného Programu Záchrany o prírodnú rezerváciu Močiar a spracovanie 
štyroch programov starostlivosti o MCHÚ v sústave NATURA 2000 
Špecifický cieľ projektu:
Dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany PR Močiar, 
dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany PR Šujské 
rašelinisko, NPR Kozol, PR Dubovské lúky a PP Bôrická mláka.



V rámci aktivity A1 -  Praktická realizácia schváleného Programu Záchrany o prírodnú 
rezerváciu Močiar boli realizované nasledovné činnosti:

V troch sezónach (2013, 2014, 2015) bola realizovaná praktická starostlivosť o územie rezervácie 
vo forme manažmentových opatrení. Išlo o kosenie vegetácie a výrub výmladkov, ako aj 
odstránenie vzniknutej biomasy z lokality. Činnosti vykonávali obyvatelia obce Stankovany.

  

V roku 2015 bol na lokalite PR Močiar
vybudovaný krátky, nekotvený drevený chodník k
minerálnemu prameňu. Má slúžiť k
zamedzovaniu chôdze návštevníkov po plochách
travertínových kôp s vzácnou vegetáciou medzi
jazierkom a minerálnym prameňom.

 
Zároveň bolo vykonané prehradenie nelegálnej
prístupovej cesty k jazierku, ktorého cieľom je
obmedziť vjazd motorových vozidiel do
rezervácie



Boli vytvorené a na 3 lokalitách v k.ú. Stankovany inštalované 3 informačné panely.

Pre účely informovania verejnosti bola vyrobená informačná brožúra o PR Močiar a NATURE 
2000. Brožúra je ponúkaná návštevníkom územia, poskytovaná pri rôznych aktivitách pracovníkov 
environmentálnej výchovy.

 

V  rámci  aktivity  A1   boli  zabezpečované  tiež  realizácia  výskumov  biotopov,  druhov  a
hydrologického režimu na PR Močiar. Výskumné úlohy boli uskutočnené aj v rámci aktivity A
2 na lokalitách  PR Šujské rašelinisko, NPR Kozol, PR Dubovské lúky a PP Bôrická mláka. Získané



výstupy slúžili ako jeden z podkladov pre vypracovanie samotných programov starostlivosti o tieto
územia.   Programy  starostlivosti  o  vybrané  MCHÚ  boli  zaslané  na  interné  pripomienkovanie
Štátnou ochranou prírody SR a v roku 2016 sú predmetom ich prerokovania a schválenia.

Pri  realizácii  uvádzaných aktivít  bolo využívané  terénne motorové vozidlo,  ktoré bolo v rámci
predmetného projektu obstarané.

  


