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Prehľad chránených území národnej sústavy
stav k 31. 12. 2021
Národné parky
Výmera
(v ha)

Názov

Výmera ochranného
pásma (v ha)

Rok vyhlásenia,
aktualizácie

NP Malá Fatra

22 630,0000

23 262,0000

1967 ako CHKO, 1988

NP Muránska planina

20 317,8021

21 697,9644

1977 ako CHKO, 1997

NP Nízke Tatry

72 842,0000

110 162,0000

1978, 1997

Pieninský NP

3 749,6226

22 444,1676

1967, 1997

NP Poloniny

29 805,0514

10 973,2893

1997

NP Slovenský kras

34 611,0832

11 741,5677

1973 ako CHKO, 2002

NP Slovenský raj

19 413,6700

5 474,7600

1964 ako CHKO, 1988, 2016

TANAP

73 800,0000

30 703,0000

1948, 1987, 2003

NP Veľká Fatra

40 371,3433

26 132,5817

1974 ako CHKO, 2002

317 540,5726

262 591,3307

Spolu 9 NP:

Chránené krajinné oblasti
Názov

Výmera
(v ha)

Rok vyhlásenia, prípadne
aktualizácie

Biele Karpaty

44 568,0000

1979, 1989, 2003

Cerová vrchovina

16 771,2273

1989, 2001

Dunajské luhy

12 284,4609

1998

Horná Orava

58 738,0000

1979, 2003

Kysuce

65 462,0000

1984

Latorica

23 198,4602

1990, 2004

Malé Karpaty

64 610,1202

1976, 2001

Poľana

20 360,4804

1981, 2001

Ponitrie

37 665,4100

1985

Strážovské vrchy

30 979,0000

1989

Štiavnické vrchy

77 630,0000

1979

Vihorlat

17 485,2428

1973, 1999

Východné Karpaty

25 307,1072

1977, 2001

Záhorie

27 522,0000

1988

Spolu 14 CHKO:

522 581,5090

Výmera 9 NP (6,48 % rozlohy SR), ochranných pásiem NP (5,36 % rozlohy SR) a 14 CHKO (10,66 %
rozlohy SR) tvorí spolu 22,49 % (1 102 713 ha) z územia SR (4 903 500 ha).
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Veľkoplošné chránené územia a ich ochranné pásma (VCHÚ)
Kategória

Počet

Výmera
chráneného
územia (ha)

Výmera vyhláseného
ochranného
pásma (ha)

% z rozlohy
SR (aj s OP)

14

522 582

-

10,66

Národné parky

9

317 541

262 591

11,83

Spolu VCHÚ – počet

23

-

-

-

1 102 713 ha

840 122

262 591

22,49

Chránené krajinné oblasti

Spolu VCHÚ – rozloha

Maloplošné chránené územia a ich ochranné pásma (MCHÚ)
Počet

Výmera
chráneného
územia (ha)

Výmera vyhláseného
OP (+ výmera OP
zo zákona) (ha)

% z rozlohy SR
(aj s OP)

1

3

-

0,00

Chránené areály
(vrátane 1 súkromného)

193

14 923

2 425

0,35

Prírodné rezervácie
(vrátane 3 súkromných)

448

23 487

5 518
(+ 9 496 OP zo zákona)

0,34

Národné prírodné
rezervácie

200

80 124

2 215
(+ 7 138 OP zo zákona)

1,82

Prírodné pamiatky
(bez jaskýň a vodopádov
„zo zákona“)

270

1 522

465
(+ 3 421 OP zo zákona)

0,11

Národné prírodné
pamiatky

60

59

3 407
(+ 100 OP zo zákona)

0,07

Obecné chránené územia

11

584

-

0,01

1 183

-

-

-

154 885
(MCHÚ + OP)

120 702

14 028
(+ 20 155 OP
zo zákona)

2,42

Kategória
Chránené
krajinné prvky

Spolu MCHÚ – počet
Spolu MCHÚ – rozloha

Rozloženie MCHÚ v Slovenskej republike
Typ územia

Počet
MCHÚ

Výmera MCHÚ
(vrátane ich vyhlásených OP
a OP „zo zákona“)

% z výmery územia

na území CHKO

264

23 718

4,54 % z rozlohy CHKO

na území NP

225

78 970

24,87 % z rozlohy NP

na území OP NP

73

4 701

1,79 % z rozlohy OP NP

na ostatnom území SR mimo
VCHÚ („tzv. voľná krajina“)

621

47 496

1,25 % z rozlohy
voľnej krajiny
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Stupeň ochrany* Kategória

Výmera (ha)

% z územia SR

1. stupeň

„voľná krajina“
(mimo území národnej sústavy CHÚ)

3 754 541,9673

76,57

2. stupeň

CHKO**, OP NP**, prírodný park, CHA,
CHKP, zóny D

740 555,4751

15,10

3. stupeň

NP**, prírodný park, CHA, CHKP, vyhlásené
OP MCHÚ, OP MCHÚ zo zákona, zóny C

286 134,3139

5,84

4. stupeň

NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP,
vyhlásené OP MCHÚ, zóny B

27 942,3392

0,57

5. stupeň

NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP, zóny AA

94 325,9045

1,92

2. – 5. stupeň

Chránené územia národnej sústavy
klasifikované stupňami ochrany

1 148 958,0327

23,43

*
**

nie sú uvádzané územia, ktoré nemajú stupeň ochrany (ochranné pásma jaskýň a obecné chránené územia)
výmera mimo MCHÚ, ktoré sa v nich nachádzajú

Celková výmera národnej sústavy chránených území v Slovenskej republike, klasifikovaných stupňami ochrany (2. až 5. stupeň ochrany,
teda veľkoplošné chránené územia a maloplošné
chránené územia, ich ochranné pásma vyhlásené
alebo stanovené zo zákona; bez ochranných pásiem jaskýň a bez obecných chránených území) je
1 148 958 ha, čo predstavuje 23,43 % z územia
Slovenska. Je tu zohľadnený vzájomný prekryv
týchto území národnej sústavy a stupeň ochrany platný podľa posledného predpisu, teda aj
po prekrytí národnej sústavy s územiami európskeho významu.

Okrem uvedeného sa na území Slovenskej
republiky nachádzajú vyhlásené chránené územia národnej sústavy, ktoré nie sú klasifikované
stupňami ochrany – ochranné pásma 22 jaskýň
(15 NPP a 7 PP) s celkovou výmerou 3 683 ha (ich
časť sa prekrýva s ostatnými chránenými územiami). Obmedzenia v nich sú stanovené v § 24 ods.
9 a 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
V rámci národnej sústavy chránených území
sa na území Slovenskej republiky nachádzajú aj
obecné chránené územia, v ktorých neplatia stupne ochrany, ale podmienky ochrany stanovené
obcami, ktoré ich za obecné chránené územia vyhlasujú. V súčasnosti je vyhlásených 11 obecných
chránených území s celkovou výmerou 584 ha.
Ing. Branislav Faško
ŠOP SR, riaditeľstvo
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Prírodné procesy v národných parkoch
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“), je cieľom národných parkov ochrana prírodných procesov najmenej na troch štvrtinách územia (ustanovenie § 19). Ten istý zákon
uvádza, že záujem ochrany prírody je v národných
parkoch nadradený iným činnostiam. Tým by sme
mohli so základnou charakteristikou národných
parkov skončiť a legislatívu jednoducho uplatňovať v praxi. Rozsiahle jadrové zóny a ochrana
prírodných procesov vyplývajú priamo zo zákona.

zabezpečiť ochranu prírodných procesov, mal by
mať konkrétnu predstavu o tom, aké procesy chce
v národných parkoch chrániť.
Prírodné procesy samozrejme existujú na rôznych priestorových a časových škálach. Niektoré,
ako napríklad rozklad odumretého stromu, zabezpečia ochranu časti biologickej rozmanitosti aj
na malej ploche, napríklad v prírodnej rezervácii.
Iné, ako je ťah vtákov naprieč kontinentami, či
migrácia rýb z morí do horných úsekov riek, neochránia žiadne jednotlivé chránené územia, potrebujeme na to medzinárodné zmluvy.
Národné parky sú dosť veľké na to, aby ochránili niektoré prírodné procesy prebiehajúce
na väčších plochách, ktoré neochránia menšie,
či menej prísne chránené územia. A práve ich
ochrana je hlavným poslaním národných parkov.
V tomto príspevku sa pokúsim uviesť niekoľko
príkladov prírodných procesov, ktorých ochranu
by sme mali brať do úvahy pri tvorbe zonácií národných parkov.

Ochrana povodia

Tichá dolina. Tu príroda rozhodla, čo je pre ňu
lepšie. Foto: K. Kaliský

Pojem „prírodné procesy“ ale
môže znieť príliš všeobecne, a preto
v praxi často skončíme pri hodnotení stavu druhov a biotopov, ktoré
máme definované v legislatíve, či
dokonca posudzujeme „prirodzenosť“ lesných porastov. Prírodné
procesy, ktorých ochranu požaduje
zákon sú ale principiálne o niečom
inom. Nejde o hodnotenie stavu,
ale o funkčnosť procesov prebiehajúcich v ekosystémoch na rôznych
úrovniach. Ak má dnes manažment
parkov navrhnúť zonácie, ktoré majú
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Ekosystémy vodných tokov ovplyvňuje všetko,
čo sa v ich povodí deje, pretože voda sa do tokov
dostáva z celého povodia. Ťažba dreva a cestná
sieť napríklad spôsobujú zvýšený odtok vody,
eróziu pôdy a vyplavovanie živín. Výsledkom je
zmenený vodný režim (väčšie povodne, častejšie

Divoká rieka potrebuje pre svoj život priestor, foto: K. Kaliský
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Hory, územia zásadné aj pre fungujúci vodný
režim krajiny, foto: K. Kaliský

sucho), aj chemické vlastnosti vody (viac živín,
ílové sedimenty usmrcujúce ikry rýb a podobne).
Ak chceme v národnom parku chrániť prirodzené biocenózy vodných tokov, alebo sledovať
prirodzený hydrologický režim, musíme chrániť
celé povodia, resp. dolinové celky. V prípade, že
v parkoch ochránime celé povodia, umožní nám
to napríklad odlíšiť, aký podiel „viny“ má pri povodniach klimatická zmena a aký ťažba dreva.
Povodne budú možno v národných parkoch
omnoho menšie, ako mimo nich. To však nezistíme, ak budú cesty a rúbaniská aj v dolinových
celkoch národných parkov.
Mimochodom, a v nadväznosti na vyššie uvedené podotýkam, že veda, výskum a vzdelávanie
sú dôležitým poslaním národných parkov.

Odumreté drevo a pôda zásadne podmieňujú stav
lesného ekosystému. Koľko ich obyvateľov a ich vzájomné vzťahy skutočne poznáme? Foto: K. Kaliský

Top down regulácia
Vzťah medzi vegetáciou, bylinožravcami
a mäsožravcami patrí k základným procesom regulujúcim lesný ekosystém. Vplyv bylinožravcov
na vegetáciu (jej štruktúru a druhové zloženie)
môže byť rovnako zásadný, ako vplyv klímy, pôdy
a geologického podložia.
Bylinožravce tiež tvoria potravu pre chránené
mäsožravce a zdochlinožravce, vrátane medveďov, vlkov, orlov skalných, zdochlinožravých
chrobákov a podobne. Veľké živočíchy predstavujú kľúčové druhy, podobne ako bobor alebo
podkôrny hmyz. Celkom dobre to chápeme

Ďateľ trojprstý – jeho početnosť pozitívne ovplyvňuje ponechanie lokalít po prírodných disturbanciách
na samovývoj, foto: K. Kaliský
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v prípade udržania biologickej rozmanitosti lúk a potreby pastvy v nelesných biotopoch.
Ekologické vzťahy medzi predátormi, bylinožravcami a vegetáciou
boli výborne popísané napríklad
v Yellowstonskom národnom parku.
Nie je dôvod myslieť si, že do našej
prírody nepatria. A lesov sa týkajú
rovnako, ako lúk. Ostré hranice medzi lúkou a lesom vytvoril až človek,
a to pomerne nedávno.
Podobne, ako rozhoduje o prežití smrekov podkôrny hmyz, môžu
o prežití mladých jedlí rozhodnúť
jeleň a vlk. Nemusí sa nám to páčiť (rovnako ako
sa mnohým nepáči vyschnutý smrek usmrtený
podkôrnym hmyzom), ale je to bezpochyby dôležitý prírodný proces. Veľké jadrové zóny bez poľovačiek (a s prítomnosťou šeliem) by nám mali
umožniť aspoň čiastočnú obnovu aj tohto procesu. Buffer zóny tu zase sú na ochranu okolitých
pozemkov pred zubami bylinožravcov. Wildlife
watching (pozorovanie živočíchov) môže byť zase
dôležitým zdrojom príjmov pre región tak, ako je
tomu napríklad v NP Abruzzo v Taliansku.

Vitajte u mňa doma, foto: K. Kaliský
aj vo zvyškoch prirodzenej krajiny obklopenej
hospodársky využívaným územím, kde obyčajne
žije len zlomok druhov, ktoré by sa vyskytovali
v nenarušenej krajine. Bežná hospodárska krajina
je teda oceánom a menšie kúsky prirodzenej krajiny tvoria ostrovy. Malé rezervácie tak pripomínajú múzeá, z ktorých postupne miznú exponáty.
Naopak, väčšie prísne chránené územia (jadrové
zóny národných parkov) umožňujú dlhodobejšie
prežitie druhov, pretože chránia veľké populácie.

Ostrovná biogeografia
Vzťah medzi veľkosťou územia a rozmanitosťou
druhov bol popísaný na príklade ostrovov v oceáne. Zjednodušene hovorí o tom, že väčšie ostrovy
hostia aj väčšie počty druhov. Dôvodom je najmä
skutočnosť, že na väčšej ploche prežijú väčšie
populácie a tie sú vďaka tomu menej náchylné
na vyhynutie. Naopak, v malých územiach sú populácie menšie, druhy vyhynú častejšie, a preto
ich je celkovo menej.
Podobné vzťahy boli pozorované aj na kontinentoch, pretože „ostrovné“ podmienky existujú

8

CHUS 98/2022

Dynamika metapopulácií
S veľkosťou „ostrovov“ súvisí aj prežívanie druhov na úrovni krajiny. Kým z malých území druhy
neustále miznú, naopak z veľkých sa môžu do
okolitej krajiny dopĺňať. Kľúčovú úlohu tu hrajú
zdrojové biotopy (tzv. „source“ biotopy), v ktorých
sú pre daný druh vhodné podmienky na veľkej
ploche, čo umožňuje prežitie veľkých populácií
a aj určitú nadprodukciu jedincov. Tieto jedince
následne migrujú do okolia a osídľujú aj menej
vhodné lokality, napríklad v hospodársky využíva-

Čo nové v ochrane prírody a krajiny

nej krajine (tzv. „sink“ biotopy), kde by samostatne
dlhodobo neprežili.
Príkladom môže byť hlucháň hôrny, pri ktorom jedince zo zdrojovej populácie (napríklad
v Nízkych Tatrách) migrovali do blízkych pohorí – Kremnických vrchov, Veľkej Fatry, Muránskej
planiny, Stolických vrchov. V týchto pohoriach
sú malé populácie hlucháňov, ktoré samostatne
nedokážu dlhodobo prežiť, závislé od migrácie
jedincov z Nízkych Tatier. Národný park by tak mal
nepriamo ochraňovať druh aj ďaleko za svojimi
hranicami. Je otázne, či Národný park Nízke Tatry túto funkciu ešte plní, keďže tam boli ťažbou
dreva zničené tisíce hektárov biotopov hlucháňa. Úlohou národných parkov má byť vytvorenie podmienok pre „source“ biotopy druhov, aby
chránili prírodný proces spočívajúci v source-sink
dynamike populácií. V prípade hlucháňov je napríklad pre vytvorenie source populácie potrebná
rozloha kvalitného biotopu horských lesov rádovo v desaťtisícoch hektárov.

Minimálna dynamická plocha
Rozsiahle disturbancie (narušenia) lesov v posledných desaťročiach zasiahli stovky, niekedy
až tisícky hektárov súvislých lesov. Zasiahnuté plochy sa tak často na veľkej ploche dostali
do jedného vývojového štádia. Dnes v nich je mladý les. Pre udržanie celej biologickej
rozmanitosti je ale potrebné, aby sa
zachovali všetky vývojové štádiá lesa
v určitej minimálnej výmere, pretože
niektoré druhy sú viazané len na špecifické vývojové štádiá lesa a v iných
sa nevyskytujú.
Napríklad národná prírodná rezervácia Mokriny v TANAP-e má výmeru 880 hektárov, no napriek tomu
prakticky celá podľahla vetrovému
polomu v roku 2004. Dnes sa v tejto rezervácii nenachádzajú vhodné
podmienky pre život druhov, ktoré
potrebujú čerstvo odumreté stromy.
Napríklad ďateľ trojprstý vyžaduje
odumierajúce smreky, fuzáč alpský
zase čerstvo odumreté buky. Ani
jeden z týchto druhov sa nebude

nachádzať v mladom, dvadsaťročnom lese vzniknutom po rozsiahlej disturbancii, pretože tam
nebudú čerstvo odumreté hrubé stromy. V malej
rezervácii preto lokálne vyhynú.
Pre udržanie všetkých druhov typických pre určitý typ lesa je potrebné chrániť všetky vývojové
štádiá lesov na pomerne veľkých plochách, aby
na nich prežili životaschopné populácie druhov.
V praxi je tak potrebné chrániť plochy dosahujúce desaťnásobky maximálnej predvídateľnej disturbančnej plochy, teda plochy, akú v minulosti
dokázala zasiahnuť disturbancia v daných podmienkach (pre viac informácií použite na internete heslo „minimum dynamic area“).

Adaptácia na zmeny
Adaptácia na klimatickú zmenu vyžaduje
prírodné procesy akými sú migrácie druhov, aj
celých spoločenstiev, zmeny frekvencie génov
v populáciách a podobne. Malé rezervácie reagujú na zmeny ťažšie. Pri oteplení sa napríklad
do jedľovo-bukového lesa musia dostať celé spoločenstvá teplomilnejších organizmov – spolu
s dubmi aj stovky druhov rozkladajúcich dubové
drevo a podobne. Ak pod jedľovo-bukovým pralesom máme smrekovú monokultúru (a nad ním
tiež), adaptácia na zmenu klímy bude značne limitovaná. Druhy z rezervácie kvôli zmene klímy
zmiznú, no náhrada bude limitovaná tým, čo sa

Tisícročia úspešne obývam aj „nezelené“ lesy, lesy v stálom
prirodzenom kolobehu vývoja , foto: K. Kaliský
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nachádza v okolí. Väčšie územia ponechané na prirodzený
vývoj, s väčším rozsahom prírodných podmienok a biotopov, preto zabezpečia adaptáciu na omnoho lepšej úrovni.

Vzťah plochy a obvodu
Jedno územie s plochou
10 000 hektárov v tvare kruhu
má obvod 35,5 km. Rovnakú
plochu môžeme ochrániť aj
so štyrmi stovkami malých
rezervácií s rozlohou 25 hektárov. Ich obvod bude ale
710 km, teda 20 krát dlhší.
Ďakujem za pochopenie, foto: K. Kaliský
Tento vzťah je dôležitý pre
odolnosť a stabilitu chránených území. Ak chceme
tosti, štruktúry a aj plnenia ich funkcii. Aktívne záúzemie ochrániť pred negatívnymi javmi, naprísahy majú, pritom naopak, značné obmedzenia,
klad vplyvom urbanizácie alebo pred inváznymi
pretože ťažba dreva zásadne redukuje množstvo
druhmi rastlín, menší obvod znamená aj menší
budúceho odumretého dreva, poškodzuje pôdu,
negatívny vplyv v pomere k ploche. Menší obvod
lesné cesty spôsobujú fragmentáciu lesov, ich vyje praktickejší aj z pohľadu manažmentu území.
sušovanie a podobne.
Napríklad brániť šíreniu podkôrneho hmyzu do
hospodárskych lesov je ľahšie (a lacnejšie) na hraA čo návštevník?
nici s menšou dĺžkou, ako s nim bojovať na omnoho dlhšej hranici z viacerých fragmentovaných
Okrem ochrany prírodných procesov sú veľkúskov. Veľké plochy sú teda stabilnejšie a menej
ké, celistvé, prísne chránené územia dôležité aj
zraniteľné.
z pohľadu prírodného turizmu. Národný park je
služba ľuďom. Chráni prírodu pre ľudí a návštevníkom parku ponúka zážitok v divokej prírode.
Obnova prírodných procesov
To nie je možné robiť autenticky, ak cestou do
disturbanciami
divočiny stretávame nákladné autá naložené dreOchrana prírodných procesov na veľkých plovom a počujeme motorové píly. Zážitok v prírode
chách si vyžaduje obnovu v minulosti človekom
a rekreácia znamenajú dlhodobejší pobyt v tichu
premenených ekosystémov. Ukazuje sa, že v príbez zablatených ciest a iných rušivých vplyvov.
pade lesných biotopov vedie prirodzený vývoj,
Návštevník má mať pocit výnimočnosti prostrektorého súčasťou sú aj veterné polomy a kalamity
dia, v ktorom sa nachádza. Ak nepozná rozdiel
podkôrneho hmyzu, k obnove týchto procesov.
medzi národným parkom a nechráneným lesom,
Disturbancie premenených lesov dokážu veľmi
je ťažké obhájiť pred verejnosťou zmysel existenrýchlo prinavrátiť kľúčové prvky prírodných lesov,
cie parkov a ešte ťažšie vysvetliť akékoľvek obmeako je odumreté drevo, zlepšia vlastností pôdy,
dzenia pohybu.
štruktúru a drevinové zloženie mladých lesov,
ako aj stav populácií chránených druhov. Ukázali
Na druhej strane, veľké územia sú omnoho
to výskumy z Bavorského lesa, NP Šumava, ale aj
odolnejšie voči negatívnym vplyvom turizmu. Ak
z TANAP-u. Prirodzený vývoj po kalamitách vedie
je územie bez ciest a hustej siete chodníkov (dnes
k rýchlym pozitívnym zmenám vo vývoji lesných
často udržiavaných kvôli poľovačkám), bežní tuekosystémov z pohľadu ich biologickej rozmaniristi nepôjdu preliezať popadané stromy a brodiť
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potoky do odľahlejších území. Citlivé druhy tak
stále nájdu veľké zóny pokoja. V malých územiach
sú, naopak, turisti omnoho väčším problémom,
pretože aj jeden chodník môže ovplyvniť pokoj
a ticho v celom chránenom území.
Vytvorenie veľkých a kompaktných jadrových
zón v národných parkoch nie je samoúčelné. Bez
nich nie je možné ochrániť dôležité prírodné procesy, ktoré sú základom pre udržanie biologickej
rozmanitosti a environmentálnych funkcií ekosystémov.

Je to náročná výzva, no s ohľadom na akútnu
krízu biologickej rozmanitosti a klimatickú krízu,
veľmi dôležitá. Presadenie zásadných ochranárskych opatrení nebude jednoduché. Bude si vyžadovať podporu obyvateľov, ktorým budú musieť
národné parky ponúknuť niečo, čo ich uspokojí.
Vo vzťahu k miestnym sú to predovšetkým investície do rozvoja regiónov a vo vzťahu k návštevníkom lepšie služby. To je už ale iný príbeh...

Ing. Erik Baláž, Aevis, n. o.,
nadácia pre divokú prírodu

Výstavba v chránených vtáčích územiach –
legislatíva verzus realita
Na Slovensku máme v súčasnosti 41 chránených vtáčích území (CHVÚ), ktoré zaberajú jednu
pätinu z celkovej rozlohy Slovenskej republiky.
Keď sa vymedzovali ich hranice, zastavané územia
miest a obcí sa z nich vynechali. Pri niektorých obciach či mestách sa ponechala akási „nárazníková“
zóna pre budúci rozvoj, pri iných sa hranice vyčle-

nili tesne po záhrady posledných domov a niektoré obce ostali vo vnútri CHVÚ celé.
Ako roky plynuli, obce sa pomaly (a niektoré aj
rýchlo) rozvíjali smerom k CHVÚ alebo aj priamo
do nich. Asi najčastejšie sa výstavba rozvíja tam,
kde platí 1. stupeň územnej ochrany. Niekde je
rozvoj prirodzený, v priamej nadväznosti na za-

Ilustračné foto: M. Žiačik
CHUS 98/2022
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stavané územie, niekde ide o satelitnú výstavbu
a niekde len o jeden dom či chatu. Stáva sa však,
že práve takýmto spôsobom sa spustí lavína ďalších žiadostí. Ako stanoviť vhodné limity? Ako
navrhnúť riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým zainteresovaným, ako aj druhom európskeho významu, na ochranu ktorých boli CHVÚ
vyhlásené?
Problematické je to najmä v obciach, ktoré nemajú schválený územný plán. Z ustanovení § 28
zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
vyplýva potreba vykonať pre takéto stavby zisťovacie konanie. Vypracovávanie stanovísk podľa
§ 28 zákona pre každý jeden dom je neefektívne
a zaťažujúce verejnú i štátnu správu. Len málokedy možno predpokladať významný vplyv jednej stavby a jej užívania na CHVÚ a jeho predmety ochrany. Okrem toho, povolením jednej
stavby sa v území vytvára precedens. Možnosťou
je apelovať na obec, aby územný plán obstarala.
Je však pravdepodobné, že v procese hodnotenia vplyvov bude potrebné posúdiť aj jeho vplyv
na CHVÚ (tzn. vypracovať primerané hodnotenie). V praxi to znamená, že príprava územného
plánu sa predĺži a zvýšia sa aj náklady na jeho
vypracovanie. Takže obce tejto myšlienke nie sú
príliš naklonené.
Výstavba sa rozvíja väčšinou na poľnohospodárskej pôde. Ak sú predmetom ochrany druhy
viazané na TTP (potravný alebo hniezdny biotop), dôjde k úbytku ich biotopov a ich populácie

môžu byť reálne ohrozené zhoršením ich stavu
a následne znížením početnosti. Nie je jednoduché navrhnúť opatrenia, ktoré by tento vplyv
mohli zmierniť. Rovnako je ťažké obci a ľuďom
v nej žijúcim zakázať územný rozvoj. Povolenie
výstavby bez súladu s platným územným plánom a na poľnohospodárskej pôde by mal byť
problém v prvom rade pre stavebné úrady. No
zvyčajne sa situácia vyvinie tak, že dotknuté orgány s výstavbou súhlasia a navrhovateľa pošlú
na ŠOP SR, aby sa dohodol. A Čierny Peter ostáva
v našich rukách.
Ak sa stavba povolí a zrealizuje, v CHVÚ zostanú celé časti sídel – domy, ulice či rekreačné objekty. Logika hovorí, že takáto zástavba by mala
byť z chráneného územia vyčlenená, t. j. mala by
byť posunutá hranica CHVÚ. Aktuálne pokyny
Európskej komisie však prakticky neumožňujú
zmenu hranice územia Natura 2000, pokiaľ nebola vymedzená pôvodne vedecky nesprávne. Plány/projekty, ktoré prešli postupom stanoveným
v § 28 zákona a boli v územiach Natura 2000 povolené, teda nie sú dôvodom na zmenu jeho hranice. Ustanovenia smerníc EÚ a zákona vyžadujúce kumulatívne hodnotenie vplyvov plánov/
projektov, by posunutím hranice územia Natura
2000 strácali svoj zmysel a aplikovateľnosť.
Takže uvidíme ako budú chránené vtáčie územia v budúcnosti vyzerať.

Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko, foto: J. Smatanová
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Ing. Renáta Žiačiková
ŠOP SR, riaditeľstvo
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365 dní národných parkov SR z pohľadu lesníka ŠOP SR
Začalo sa to 7. 5. 2021 na Muránskej planine.
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len
„MŽP SR“) zorganizovalo v Tisovci stretnutie so zástupcami miest a obcí, Štátnej ochrany prírody SR
(zo Správy Národného parku Muránska planina,
riaditeľstva ŠOP SR), odštepných závodov Lesov
SR, š. p., Rozvojovej agentúry BBSK, oblastných
organizácií cestovného ruchu a miestnej akčnej
skupiny k prezentácii možnej podpory regiónu
Národného parku Muránska planina z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na stretnutí sa zúčastnili
štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, generálna
riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity Katarína Butkovská a generálny riaditeľ ŠOP
SR Dušan Karaska i poslanec NR SR Jaromír Šíbl.
Po prezentácii účastníci stretnutia absolvovali
návštevu Muránskej planiny, kde zástupcovia Lesov SR, š. p., predstavili chov norika muránskeho
a postupy pri manažmente lesných ekosystémov.
Po tomto stretnutí ma oslovili štátny tajomník
Michal Kiča a poslanec NR SR Jaromír Šíbl so žiadosťou o pomoc pri príprave procesu transformácie národných parkov formou prevzatia lesných

pozemkov do ich správy. V spolupráci s generálnym riaditeľom ŠOP SR Dušanom Karaskom, riaditeľkou sekcie ochrany prírody a krajiny Martou
Mútňanovou a informatikom GIS Radovanom
Hladkým sme sa pustili do prípravy nastavenia
procesov transformácie národných parkov a prezentácie pre štátneho tajomníka MŽP SR Michala
Kiču.
Zámer bol prezentovaný štátnemu tajomníkovi MŽP SR a generálnemu riaditeľovi ŠOP SR
22. 5. 2022 s nasledovnými výzvami:
• zákonom stanoviť právnu formu organizácie
(návrh: príspevková organizácia),
• doplniť chýbajúce presné údaje o počte delimitovaných zamestnancov a výške ťažby
drevnej hmoty,
• prevziať všetkých technicko-hospodárskych
zamestnancov a robotníkov Lesov SR, š. p.,
Štátnych lesov TANAP-u a LPM Ulič, ktorých
zamestnanie sa viaže k preberaným pozemkom a súčasne budú s tým zamestnanci súhlasiť,

Prezentácia reformy národných parkov na MŽP SR dňa 4. 6. 2021, foto: E. Apfel
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• zabezpečiť finančné prostriedky ako predpoklad pre začatie samostatnej činnosti minimálne na prvé dva roky – zálohu na mzdy
a chod prevádzky (základné činnosti, dane),
• poľovníctvo podriadiť cieľom ochrany prírody,
• prevziať všetky nehnuteľnosti, t. j. budovy
a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu
– snehové jamy, prístrešky a pod., stavebné
objekty – lesné cesty, vodné toky aj so stavbami na nich vytvorenými a budovy lesných
správ vrátane ich identifikácie,
• vypracovať geometrické plány za účelom
jednoznačného vysporiadania majetku, nakoľko v mnohých prípadoch neprechádza
hranica územia s 3. – 5. stupňom ochrany po
hranici parciel (nejednoznačnosť hraníc preberaného územia) – predpoklad majetkového vysporiadania je minimálne jeden rok,
• riešiť stratu príjmu z dane z nehnuteľnosti
pre obce po prechode lesných pozemkov
do bezzásahu, príp. zmeny kategórie lesov
na lesy osobitného určenia,
• vyňať lesné pozemky v národných parkoch z povinností vyplývajúcich zo zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch (obdobne ako je to
v Českej republike a Poľsku).
Tento zámer bol prezentovaný aj verejnosti 4. 6.
2021 počas Svetového dňa životného prostredia
na pôde MŽP SR. Predstavila sa historická reforma
národných parkov, kde nový model ich riadenia
bude založený na zlepšení ochrany prírodného
bohatstva Slovenska a zároveň aj na rozvoji mäkkého turizmu, s čím súvisí vytvorenie nových pracovných miest.
V debate sa stretli minister životného prostredia SR Ján Budaj, štátni tajomníci MŽP SR Michal
Kiča a Juraj Smatana, generálny riaditeľ Štátnej
ochrany prírody SR Dušan Karaska, námestník
generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR
pre ochranu prírody a krajiny Karol Pepich, riaditeľ
Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil, aktivista Ondrej Kameniar, Eduard Apfel, lesník
zo Štátnej ochrany prírody SR a Viliam Pichler, profesor na katedre prírodného prostredia Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.
Z podnetu neštátnych vlastníkov lesa a Slovenskej lesníckej komory (ďalej len „SLsK“) sa
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22. 6. 2021 v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo
stretnutie s poslancami NR SR, predsedom parlamentu Borisom Kolárom a ministrom životného
prostredia Jánom Budajom k novelizácii zákona
o ochrane prírody a krajiny, týkajúcej sa prevodu
štátnych pozemkov v národných parkoch. Pre závažnosť problematiky a rozporuplnosť informácií
šírených v médiách sa diskusie zúčastnili aj poslanci NR SR (cca 50), ktorí si chceli vypočuť argumenty predkladateľov návrhu, ako aj oponentov,
hlavne z radov neštátnych vlastníkov lesa, ale aj
zástupcov SLsK. Prekvapujúco sa na diskusii nezúčastnili zástupcovia neštátnych vlastníkov lesov. Zástupcovia SLsK po príhovoroch predsedu
parlamentu, ministra životného prostredia a štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču oznámili,
že majú od Predstavenstva SLsK mandát jedine
na vyjadrenie nesúhlasu s návrhom zákona
a odišli z diskusného fóra. Tento prekvapujúci
postup predstaviteľov SLsK výrazne rozhorčil prítomných poslancov NR SR. Predseda parlamentu
požiadal ministra životného prostredia o zorganizovanie diskusií k navrhovanej novele zákona
v regiónoch, v ktorých sa národné parky nachádzajú.
Uskutočnila sa séria stretnutí v regiónoch so
sídlami správ jednotlivých národných parkov.

Pieninský národný park (PIENAP)
Prvý výjazd, zameraný na prezentáciu zámeru transformácie národných parkov prostredníctvom novely zákona, sa konal 22. 7. 2021
v Spišskej Starej Vsi. Vytvorené boli štyri záujmové skupiny (1. zamestnanci národných parkov,
2. štátni lesnícki zamestnanci na úrovni riaditeľov odštepných závodov, 3. samospráva, 4. neštátni vlastníci lesných pozemkov), pre ktoré bol
osobitne prezentovaný zámer formou powerpointovej prezentácie s názvom Prevod správy majetku štátu z MPRV SR na MŽP SR na pozemkoch
na území národných parkov, ktorá obsahovala základné informácie, a to paragrafové znenie návrhu
novely zákona, mapové vymedzenie záujmového
územia národných parkov so zvýraznením preberaných pozemkov, výmery, ciele, záväzky a prínosy. Rokovaní sa vždy zúčastňovali poslanci NR SR,
napr. Anna Zemanová, Jaromír Šíbl, Vladimír Zajačik, Mária Šofranko, Jana Garstková, Ján Szőllős,
ako aj Filip Kuffa, ktorý zväčša stretnutia nahrá-
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val a snažil sa svojimi vstupmi rušiť ich priebeh.
Za MPRV SR sa rokovaní zúčastňoval štátny tajomník alebo poverený zamestnanec tohto ministerstva. Priebeh stretnutí bol vždy rovnaký – po príhovore štátnych tajomníkov oboch ministerstiev
nasledovala prezentácia a diskusia. Stretnutie
prebehlo pokojne a aj neštátni vlastníci boli veľmi
korektní.

Národný park Slovenský kras
Zámer bol predstavený 23. 7. 2021 v Brzotíne.
Tu neštátni vlastníci pred budovou správy národného parku zorganizovali pokojný protest proti
novele zákona, na ktorý boli pozvané aj médiá.
Pre mňa osobne bola príjemným zážitkom otvorená komunikácia zamestnancov správy národného
parku so štátnymi tajomníkomi Michalom Kičom
a Jurajom Smatanom. Ocenili, že vôbec prvýkrát
v histórii existencie národného parku prišli vysoko
postavení predstavitelia rezortu osobne prezentovať tak náročný zámer.

Národný park Malá Fatra
Zámer bol predstavený 26. 7. 2021 vo Varíne.
Vznikli tu aj prvé otvorené strety, zorganizované
hlavne neštátnymi vlastníkmi lesa, ktorí zvolali
zhromaždenie odporcov novely zákona pred bu-

dovou správy národného parku. Vďaka asistencii
príslušníkov Policajného zboru nedošlo k poškodeniu majetku, ani k fyzickému napadnutiu.
Značne napätá atmosféra sa potom preniesla aj
do rokovacej miestnosti, kde zo strany neštátnych
vlastníkov lesa dochádzalo k verbálnym útokom,
ktorým čelili hlavne štátni tajomníci Michal Kiča
a Juraj Smatana, ktorí napätú situáciu vždy zvládli.

Národný park Veľká Fatra
Zámer bol predstavený 27. 7. 2021 vo Vrútkach, kde došlo k výraznému verbálnemu útoku
predsedu Únie regionálnych združení vlastníkov
neštátnych lesov Slovenska Milana Ovseníka
na predkladanú novelu zákona.

Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
Zámer bol predstavený 28. 7. 2021 v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici, kde takisto najväčší
odpor voči novele zákona prezentovali neštátni
vlastníci lesa.

Národný park Slovenský raj
Zámer bol predstavený 3. 8. 2021 v Spišskej Novej Vsi. Prezentácia, ako aj reakcie zúčastnených
záujmových skupín boli veľmi odlišné od pred-

Prerokovanie novely zákona so zamestnancami Správy Národného parku Veľká Fatra, foto: E. Apfel
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Prerokovanie novely zákona so štátnymi lesníkmi v Národnom parku Slovenský raj, foto: E. Apfel
chádzajúcich stretnutí. Zamestnanci správy národného parku, pozitívne naladení, sa jej zúčastnili v jednotnom oblečení. Matej Vigoda, riaditeľ
OZ Beňuš, mal veľmi podnetný prejav, zameraný
na význam lesov pre krajinu a dôležitosť toho, aby
sme sa o ne starali komplexne s podporou rezortu MŽP SR. Predstavitelia samosprávy vysoko vyzdvihli dlhodobú dobrú a podnetnú spoluprácu
so správou národného parku. Nakoniec neštátni
vlastníci lesa prekvapili svojou ponukou odpredať
štátu lesné pozemky situované v A zóne národného parku.

Národný park Muránska planina
Pred budovou informačného centra národného
parku v Muráni 4. 8. 2021 prebiehalo počas celého rokovania protestné zhromaždenie neštátnych
vlastníkov lesa, ktorých je v tomto národnom parku minimálny podiel, ako aj lesníkov z Lesov SR,
š. p., OZ Revúca a dodávateľov prác. Vďaka asistencii príslušníkov Policajného zboru bol priebeh
zhromaždenia bez incidentov. Takisto aj zástupcovia samospráv sa k novele zákona vyjadrovali
negatívne. Po rokovaní sme boli vyzvaní účastníkmi zhromaždenia a starostom obce Muráň,
aby sme sa presunuli do kultúrneho domu a tam
predstavili novelu všetkým zúčastneným a obča-
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nom Muráňa. Priebeh stretnutia bol dosť napätý,
ale skončil diskusiou a vysvetľovaním vzájomných
postojov k predkladanej novele zákona.

Národný park Poloniny
Najagresívnejší prejav odporu voči novele zákona bol zrejme v Stakčíne 5. 8. 2021, kde sa zišlo veľké množstvo jej odporcov, hlavne z radov
neštátnych vlastníkov lesa a dodávateľov prác.
Príslušníci Policajného zboru museli vyviesť nespokojných občanov zo sály, kde prebiehala prezentácia. Tohto rokovania sa zúčastnil aj minister
životného prostredia SR Ján Budaj.

Tatranský národný park (TANAP)
Prezentácia navrhovanej reformy národných
parkov prešla celým Slovenskom a ukončená bola
dňa 6. 8. 2021 vo Svite. Minister životného prostredia SR Ján Budaj, štátni tajomníci MŽP SR Juraj
Smatana a Michal Kiča, štátny tajomník MPRV SR
Milan Kyseľ, riaditeľ odboru správy lesného majetku a spracovania dreva MPRV SR Jozef Dóczy,
ako aj poslanci NR SR sa stretli so štátnymi aj dobrovoľnými ochranármi, štátnymi lesníkmi, neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov, podnikateľmi
v turistickom ruchu a neziskovými organizáciami.

Čo nové v ochrane prírody a krajiny

Poslanecký prieskum v TANAP-e, foto: E. Apfel
Minister Ján Budaj v tejto súvislosti informoval, že
s lesníkmi štátnych lesov TANAP-u sa počíta. „Som
presvedčený, že lesníci budú v kolektíve, ktorý
zvládne zásadné úlohy. Lesnícke remeslo bude
potrebné, a to aj v našom najväčšom národnom
parku“, zdôraznil minister Budaj.
Vo Svite zorganizovali odporcovia reformy najväčšie stretnutie spojené s prezentáciou protiargumentov voči novele zákona za účasti poslanca
NR SR Miroslava Suju.
V období od 3. do 23. augusta 2021 sa uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie
k novele zákona o ochrane prírody a krajiny pod
č. LP/2021/423. Celkovo bolo vznesených 134 pripomienok, z toho bolo 115 zásadných.
Dňa 25. 8. 2021 sa v území obhospodarovanom
Štátnymi lesmi TANAP-u uskutočnil poslanecký
prieskum NR SR. Účastníci prieskumu navštívili
Tichú dolinu, Smokovce a Tatranskú Javorinu. Prezentácie pripravil vtedajší riaditeľ Štátnych lesov
TANAP-u Ján Marhefka, v ktorých poukázal najmä
na nezmyselnosť bezzásahu z pohľadu štátnych
lesov. Došlo tu k výrazne rozdielnym interpretáciám procesov prebiehajúcich v lesných ekosystémoch po disturbanciách zo strany ochranárov
a lesníkov.

Na riaditeľstve ŠOP SR boli dňa 23. 9. 2021 vytvorené pracovné skupiny za účelom prípravy
transformačného procesu pre národné parky.
Jednotlivé skupiny – prevádzkovú, projektovú
a ekonomickú viedli Eduard Apfel, Daniel Baláž
a Kateřina Husárová.
Na rokovaní Výboru pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie bolo dňa 19. 10. 2021 odsúhlasené predloženie poslaneckého návrhu novely
zákona do parlamentu na 55. schôdzu NR SR.
Dňa 25. 10. 2021 minister životného prostredia
SR Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan uzavreli historickú
dohodu, ktorá by mala prispieť k reforme národných parkov a rozvoju slovenského vidieka. V nej
sa uvádza, že obe ministerstvá podporujú poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody v znení
pozmeňujúceho návrhu k tejto legislatíve, ktorá
zabezpečí postupný prechod správy pozemkov
vo vlastníctve štátu v národných parkoch na správy národných parkov v súlade s postupom zonácie v jednotlivých národných parkoch.
Vystúpením poslanca NR SR Jaromíra Šíbla
4. 11. 2021 sa v NR SR začalo druhé čítanie poslaneckého návrhu novely zákona k transformácii
národných parkov.
NR SR schválila znenie poslaneckého návrhu
dňa 14. 12. 2021 a zákon č. 6, ktorým sa mení
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a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol následne
uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon nadobudol účinnosť dňa 15. 1. 2022.
Rozhodnutím ministra životného prostredia
SR z 31. januára 2022 č. 6/2022-6.1 bola zriadená medzirezortná komisia k prechodu pozemkov
a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve
štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku
do správy správ národných parkov, ktorej predsedom bol menovaný štátny tajomník MŽP SR
Michal Kiča a podpredsedom Tibor Jančok, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
Uznesením vlády SR č. 89 z 9. februára 2022,
ktoré doplnilo uznesenie vlády SR č. 41 z 19. januára 2022, sa definovali opatrenia na to, aby sa
prechod správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho
majetku, ako aj súvisiacich práv a povinností,
realizoval bezproblémovo a v súlade s termínmi,
vyplývajúcimi z novely zákona č. 543/2002 Z. z..
Uznesenie upravovalo napr. postup pri odsúhlasovaní obnovnej ťažby v lesných porastoch

na štátnych lesných pozemkoch v tejto etape nedelimitovaných pod správu národných parkov, že
nedôjde k rozdeleniu delimitovaných pozemkov
vo vlastníctve štátu, ochranu delimitovaného majetku do doby jeho delimitácie a iné.
Proces delimitácie bol nastavovaný počas siedmich zasadnutí komisie, ktoré často prebiehali
v napätej atmosfére. Treba skonštatovať, že prístup zainteresovaných štátnych lesníckych subjektov – š. p. Lesy SR, Štátnych lesov TANAP-u, ako aj
LPM Ulič bol korektný a v konečnom dôsledku sa
našiel vždy postup, ktorý odsúhlasili oba rezorty.
V procese transformácie bola zistená potreba
delimitovať nehnuteľnosti nie len podľa § 104i zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
ale aj podľa § 50 a § 50 a) zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch, a to z dôvodu, že § 104i riešil prevzatie
nehnuteľností a pozemkov delimitovaných v 4.
a 5. stupni ochrany a mimo delimitovaných území, ale neriešil delimitovaný 3. stupeň ochrany,
ktorý sa vyriešil v súlade s § 50 a § 50 a.

Samovývoj v 5. stupni ochrany (Tatranská Javorina), foto: E. Apfel

18

CHUS 98/2022

Čo nové v ochrane prírody a krajiny

Stretnutie delimitačnej komisie k delimitácii nehnuteľného majetku dňa 1. 3. 2022 na GR Lesy SR, š. p.
Foto: E. Apfel

Delimitácia k 1. 4. 2022:

Lesné pozemky

chránené územie

subjekt

§ 104i –
vlastnícky
podiel
štátu (ha)

NP Malá Fatra

LESY SR

1 302,7

NP Muránska planina

LESY SR

11 340,0

NP Nízke Tatry

LESY SR

10 107,5

LPM Ulič

7 421,2

NP Poloniny

§ 50 –
vlastnícky
podiel štátu
(ha)

obhosp.
mimo
štátne LP
(ha)

spolu (ha)
1 302,7
11 340,0

244,0

10 351,5
7 421,2

LESY SR

870,8

NP Slovenský kras

LESY SR

1 924,5

1 924,5

NP Veľká Fatra

LESY SR

11 503,9

11 503,9

NP Slovenský raj

LESY SR

11 773,4

TANAP a PIENAP

ŠL TANAP

42 204,6

Spolu

98 448,6

244,9

1 115,7

11 773,4
488,8

4 500,0

46 704,6

4 500,0

103 437,4
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Počet delimitovaných nehnuteľností (stavieb)
– 377.
Počet zamestnancov delimitovaných zo štátnych lesných podnikov – 198.
Spolu s delimitovanými zamestnancami zo
štátnych lesných podnikov budú v priebehu roku

2022 prijímaní odborní zamestnanci pre oblasť
podpory riaditeľa a ekonomiky, ochrany prírody
a krajiny, starostlivosti o ekosystémy a práce s verejnosťou s cieľom zabezpečiť fungovanie správ
národných parkov.

Počet zamestnancov správ národných parkov v úvodnej fáze reformy
Národný park

Súčasní
zamestnanci
ŠOP SR

Delimitovaní
zamestnanci
štátnych lesných
podnikov

Nové
pracovné
pozície

Sezónni
zamestnanci

Spolu

Malá Fatra

17

1

9

0

27

TANAP

33

123

13

0

161

PIENAP

10

3

3

4

26

Poloniny

15

23

8

0

41

Slovenský raj

22

17

12

2

47

Muránska planina

12

21

12

0

45

Slovenský kras

12

0

12

0

24

NAPANT

26

4

15

4

45

Veľká Fatra

13

6

13

0

32

Celkovo

160

198

90

10

458
Zdroj: ŠOP SR

Dňa 1. marca 2022 bol na MŽP SR zriadený odbor riadenia národných parkov v rámci kancelárie
ministra. Riaditeľom odboru bol menovaný Matej
Dobšovič.
V apríli 2022 bolo realizované množstvo činností na sfunkčnenie správ národných parkov tak, aby
mohli fungovať ako samostatné právne subjekty
– príspevkové organizácie podliehajúce MŽP SR.

Záver
Proces transformácie národných parkov sa od
myšlienky cez prípravu a legislatívne ukotvenie
pomerne rýchlo dostal do reálnej fázy samotnej
zmeny správy pozemkov, osamostatnenia národných parkov a vzniku samostatných právnych
subjektov. No ich reforma sa týmto len začala.
Na tímoch správ národných parkov a na podpore
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MŽP SR teraz stojí ďalšie smerovanie a nastavenie nových trendov v správe území, ich ochrane,
využívaní na rekreáciu, vo vede, výskume i v poskytovaní priestoru pre rozvoj okolitých regiónov
s upevňovaním vzťahu k chráneným územiam
a ich hodnotám. Viaceré národné parky čaká náročný proces zonácie a spracovávania ďalšej dokumentácie, množstvo komunikácie a rokovaní
so samosprávami, vlastníkmi neštátnych pozemkov a ďalšími dotknutými subjektmi, nové povinnosti s prípravou projektov, pri ktorých bude
potrebná pomoc MŽP SR i ŠOP SR. S reformou
oproti okolitým štátom meškáme desiatky rokov.
Jej zvládnutie a nový smer pre chránené územia
a najmä národné parky je teraz na samotných
správach a ich vízii.

Čo nové v ochrane prírody a krajiny

PR Smrekovica, NP Veľká Fatra, foto: M. Apfelová

Poďakovanie
Ďakujem všetkým kolegom z MŽP SR, ŠOP SR,
pracovníkom správ národných parkov a aktivistom z mimovládnych ochranárskych organizácií
za množstvo práce vynaloženej pri transformačnom procese. Zvlášť sa chcem poďakovať poslancovi NR SR Jaromírovi Šíblovi za vizionárstvo
a nasadenie pri obhajobe poslaneckého návrhu
v parlamente a pri výjazdových prezentáciách
v regiónoch, štátnemu tajomníkovi MŽP SR Michalovi Kičovi za obrovské nasadenie pri presadzovaní zámeru na všetkých úrovniach procesu
a za schopnosť pozitívne komunikovať v regiónoch aj v ťažkých chvíľach, Petrovi Gregáňovi
a Petrovi Palguthovi, ktorí neustále stáli po boku
Michala Kiču ako podporný tím, bývalému kolegovi Radovanovi Hladkému, ktorý vynaložil tisíce hodín práce pri identifikácii množstva údajov

potrebných pri obhajobe zámeru a pri delimitácii,
ako aj mojej manželke, ktorá odborne zastrešovala množstvo nápadov.

Príloha:
https://w w w.facebook .com/profile/100064307274913/search/?q=transform%C3%A1cia%20n%C3%A1rodn%C3%BDch%20parkov
http://www.sopsr.sk/web/?cl=20833

Ing. Eduard Apfel, ŠOP SR, riaditeľstvo
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výročie
vydávania časopisu

Starostlivosť o prírodu a krajinu

Nález vzácnej huby čechratec sladkastý (Leucopaxillus
rhodoleucus (Romell) Kühner) v kultúrach agáta bieleho
pri ústí potoku Malina do Moravy
Na pomedzí kompetenčných území správ
CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie sa nachádza
miesto, známe starými zanedbanými vojenskými
bunkrami a cyklotrasou. Cez toto miesto vedie aj
železničná trať, a ako to na podobných miestach
býva, usadzujú sa tu najmä pionierske a invázne rastliny a dreviny. Na tomto území a v jeho
okolí preto vznikli biotopy kultúr agáta bieleho
a zárasty pohánkovca japonského. Sú však tieto
na pohľad škaredé miesta naozaj len päsťou
na oko pre milovníkov prírody a ekologickým
problémom alebo môžu skrývať aj nečakané

a vzácne poklady? Odpoveď na túto otázku prišla
18. 10. 2020, kedy bola na takomto mieste, v agátine, hneď vedľa cyklotrasy objavená vzácna huba
čechratec sladkastý.
Popis druhu: Klobúk je široký 35 – 80 mm,
často s hrboľom, na okraji dlhý čas podvinutý, pokožku má jemne zamatovú, matnú, bielu, neskôr
krémovú až ružovkastú. Lupene sú husté, ružovkasté, u starších jedincov sú krémové až takmer
biele. Hlúbik meria 30 – 60 x 8 – 15 mm, je jemne
vláknitý, krémový. Dužina je belavá či krémová,
niekedy aj s ružovým nádychom, so slabou vôňou
a sladkastou chuťou. Rastie od konca júna do polovice novembra v listnatých aj ihličnatých lesoch
v strednej Európe najmä v agátinách. Vyskytuje sa
zriedkavo v nížinách a pahorkatinách. Jeho náleziská si zasluhujú ochranu (HAGARA 2014).

Obr. 2. čechratec sladkastý (Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner)

Obr. 1. Biotop čechratca sladkastého, kultúry agáta bieleho s náletom
javora poľného a podrastom tvoreným hlavne lastovičníkom väčším
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Doterajšie známe nálezy čechratca sladkastého na území SR:
1990, vrch Malý Gregor pri Ladzanoch (LIZOŇ
2007).
17. 9. 1998, Svätý Peter, v agátine (HAGARA 2014).
Ing. Vincent Kabát – 13. 11. 2014, Záhorská nížina,
pri obci Plavecký Štvrtok, na lokalite “Kamenný
mlyn”, pod solitérnym agátom (KABÁT 2014).
Mikuláš Lazor – 2017, 2019, viacero nálezov
na Východoslovenskej rovine, najmä pod agátmi na piesočných dunách (LAZOR 2017, LAZOR
2019)

Literatúra:
HAGARA L. 2014: Ottova encyklopédia húb. Praha: Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2015. 1152s.
ISBN 978-80-7451-408-1
LIZOŇ P. 2007: Dvojník machovky obyčajnej.
Spravodajca slovenskej mykologickej spoločnosti 36, pp. 3 – 5.
Nahuby.sk, čechratec sladkastý [online]. [cit.
2022-04-30]. Dostupné na internete: https://
www.nahuby.sk/atlas-hub/Leucopaxillus-rhodoleucus/cechratec-sladkasty/belocechratka-cervenobila/ID1645

Nový nález čechratca sladkastého na území SR:
18. 10. 2020, kultúry agáta bieleho pri cyklotrase
pri ústí potoku Malina do Moravy, 35 plodníc.
Súradnice: WGS84: 16.959773, 48.266698
S-JTSK: -583286.797, -1266138.359

Ing. Michal Jurča, Správa CHKO Malé Karpaty

Vegetácia suchých pasených travinnobylinných porastov
na Horehroní
Úvod
Vegetácia suchých travinnobylinných porastov
v oblasti Horehronia doposiaľ nebola komplexne
preskúmaná. Tento typ rastlinných spoločenstiev
sa v študovanom území v údolí Hrona od Slovenskej Ľupče po Telgárt vyskytuje najmä v najnižších
polohách, a to na výslnných svahoch, na dolomitoch a vápencoch. Tieto lokality boli v minulosti
využívané predovšetkým ako pasienky, dnes je
však väčšina z nich opustená a zarastá krovinami
a stromami.
Horehronie, vzhľadom na svoj prírodný charakter s prevažujúcimi lesmi a okolitými vysokými pohoriami dosahujúcimi alpínsky vegetačný
stupeň, nie je charakteristickým územím teplo
a suchomilnej vegetácie (Jamrichová et al. 2017).

Územie
Študované územie leží v údolnej oblasti Hrona,
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jeho prítokov a okolitých úpätí pohorí od Slovenskej Ľupče po Telgárt.
Geomorfologicky patrí toto územie do celku
Horehronské podolie, na západnom okraji čiastočne aj do Zvolenskej kotliny, podcelku Bystrické
podolie a ďalej okrajovo aj do celkov Nízke Tatry,
Veporské vrchy a Spišsko-gemerský kras, podcelok Muránska planina (Mazúr et Lukniš 1986).
Územie má pahorkatinný až vrchovinný charakter s malými prevýšeniami, vyššie stúpajú vrchy
okolitých pohorí. Z hľadiska sledovanej vegetácie
sú zaujímavé predovšetkým strmé svahy na okraji riečnej nivy Hrona a zarezané údolia jeho pravostranných bočných prítokov od Nízkych Tatier,
ktoré prechádzajú cez karbonátové horniny.
Územie patrí do pôsobnosti Správy NP Nízke
Tatry, časť na ľavom brehu Hrona do Správy CHKO
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Poľana (www1). Vzhľadom na to, že pozornosť
ochrany prírody je venovaná predovšetkým okolitým horám, prípadne ešte mokradiam, nie sú lokality suchomilných travinnobylinných porastov
prevažne žiadnym spôsobom aktívne chránené
a udržiavané, hoci sú pre lokálnu biodiverzitu veľkým spestrením.
Fytogeograficky patrí územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale),
do obvodu vlastnej karpatskej flóry (Carpaticum),
do fytogeografického okresu Nízke Tatry.
Časť územia južne od Hrona do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale),
do obvodu predkarpatskej flóry (Praearpaticum),
do fytogeografického okresu Slovenské Rudohorie (Futák 1984).
Údolie Hrona tvorí koridor pre prenikanie teplomilných prvkov flóry z teplejších a suchších lokalít na jeho dolnom a strednom toku smerom
na vhodné stanovištia na vápencoch a dolomitoch Horehronského podolia (Futák 1943).
Izolované ostrovčeky xeromezofilných travinnobylinných porastov na dolomitoch v pramennej oblasti Hrona v okolí Heľpy, Pohorelej
a Šumiaca nadväzujú (vzhľadom na veľkú medze-

ru bez výskytu vápnitých hornín a vysychavých
stanovíšť medzi Breznom a Heľpou) skôr na vápnomilnú vegetáciu susediacej Muránskej planiny
a Slovenského raja.

Výskum a výsledky
Terénny výskum začal vo vegetačnej sezóne
v roku 2020, fytocenologické zápisy boli vytvorené na ploche 4×4 m (16 m2). Štyridsať vlastných
zápisov je uložených v databázovom programe
TURBOVEG (Hennekens et Schaminée 2001) a po
doplnení niektorých machorastov budú uložené
v slovenskej Centrálnej databáze fytocenologických zápisov (Šibík 2012).
Počas výskumu bol zistený výskyt niekoľkých
vegetačných typov suchomilnej travinnobylinnej
vegetácie – od vegetácie s nižšou pokryvnosťou
rastlín na plytkých kamenistých pôdach, až po
mezofilnejšie zapojené travinnobylinné porasty.
Klasifikácia zápisov do spoločenstiev v súlade
s existujúcim syntaxonomickým systémom (Janišová et al. 2009) nebola v rámci tohto súboru zápisov možná u všetkých zápisov (niektoré zápisy
zostali neidentifikované). Zápisy v rámci jednot-
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livých skupín patria spravidla k rôznym syntaxónom.

Charakteristika zistených spoločenstiev
Spoločenstvá na sutinách
(Vincetoxicetum officinalis)
Do tohto spoločenstva zapadá iba jeden zápis
na lokalite pri obci Šumiac, lokalita Červená skala.
Jedná sa o teplo a svetlomilné, druhovo stredne
bohaté sutinové spoločenstvo rastlín. V porastoch prevažujú hemikryptofyty. Dominantným
druhom v zápise je Vincetoxicum hirundinaria, avšak lokálne môže prevažovať aj Galium album, či
iné druhy (Valachovič et al. 1995). V čase návštevy
lokality bolo toto spoločenstvo spestrené početne kvitnúcimi druhmi Carduus collinus, Buphthalmum salicifolium.
Spoločenstvá na plytkých kamenistých
pôdach
Otvorené spoločenstvá s relatívne nízkou pokryvnosťou bylinnej vrstvy a vysokou pokryv-

Spoločenstvo na sutinách – Šumiac, Červená skala
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nosťou machorastov a lišajníkov, ktoré pokrývajú
otvorené plôšky medzi trsmi vyšších rastlín. Vyššiu pokryvnosť dosahuje najmä Festuca pallens
a ďalej Globularia punctata, Helianthemum grandiﬂorum subsp. obscurum, či Jovibarba globifera. Z machov prevažuje najmä Tortella inclinata
a T. tortuosa.
Niekoľko zápisov bolo pionierskeho charakteru.
Vzhľadom na charakter stanovíšť nie sú tieto porasty príliš ohrozené sukcesiou.
Syntaxonomicky môžeme tieto porasty zaradiť do zväzu Bromo pannonici-Festucion pallentis,
avšak len ťažko ich môžeme priradiť ku konkrétnej asociácii.
Otvorené travinnobylinné porasty s Carex humilis
Rozvoľnené travinnobylinné porasty, pokryvnosť v rozmedzí 70 – 90%, spravidla vysoká je aj
pokryvnosť machorastov a lišajníkov. Prevažujú
najmä trávy ako sú Bromus monocladus, Carex
humilis, prípadne Festuca rupicola a popri nich
dosahujú vyššiu pokryvnosť Helianthemum gran-
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Spoločenstvo na plytkých kamenistých pôdach – Brusno

diﬂorum subsp. obscurum, Hippocrepis comosa
a niekedy aj Anthericum ramosum a Genista pilosa.
Na základe klasifikácie pomocou expertného sytému (Janišová et al. 2007) patria tieto porasty do asociácie Festuco rupicolae-Caricetum
humilis (zväz Festucion valesiacae) a do asociácie
Orthantho luteae-Caricetum humilis (zväz Bromo
pannonici-Festucion pallentis).
Z okolia Banskej Bystrice sú obe asociácie uvádzané ako častý typ suchomilnej vegetácie (Janišová 2009).
Širokolisté xeromezofilné travinnobylinné
porasty vyšších polôh
Zapojené travinnobylinné porasty s prevahou
Brachypodium pinnatum a vzácne Bromus monocladus, či Bromus erectus. Z ďalších tráv sa tu
vyskytujú Briza media, Festuca rupicola, z ostríc
najmä Carex tomentosa. Spoločenstvá spestruje
mnoho pestro kvitnúcich bylín. Vzhľadom na absenciu hospodárenia sa tu hromadí starina. Druhovo najbohatší typ v rámci skúmanej vegetácie.

Na základe klasifikácie pomocou expertného
systému (Janišová et al. 2007) patria tieto spoločenstvá do zväzu Cirsio-Brachypodion pinnati,
do asociácií Scabioso ochroleucae-Brachypodion
pinnati a Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati.
Lokalita Pohorelá, prevažuje Brachypodium
pinnatum, vytŕčajú previsnuté metliny Bromus
monocladus
Širokolisté xeromezofilné travinnobylinné
porasty nižších polôh
Zapojené spoločenstvá s prevažujúcimi trávami
Brachypodium pinnatum, Bromus monocladus a lokálne aj Bromus erectus, primiešaná je Festuca rupicola a z ostríc Carex michelii. Vyššiu pokryvnosť
dosahujú aj pestro kvitnúce byliny Aster amelloides, Genista pilosa, či Pseudolysimachion spicatum.
Pri absencii hospodárenia sa tu hromadí starina.
Ekologicky sú tieto spoločenstvá podobné predošlej skupine zápisov, avšak ide o porasty suchších stanovíšť. Vypásané lokality majú spravidla
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Porasty s Carex humilis a Bromus monocladus na Horných lazoch pri Brezne

Lokalita Šumiac, pestrý xeromezoﬁlný travinnobylinný porast
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Lokalita Pohorelá, prevažuje Brachypodium pinnatum, vytŕčajú previsnuté metliny Bromus monocladus
o niečo nižší zápoj bylinnej vrstvy, avšak sú druhovo bohatšie. Pri absencii hospodárenia pomerne
rýchlo zarastajú drevinami.
Na základe klasifikácie pomocou expertného
systému (Janišová et al. 2007) patria tieto spoločenstvá do zväzu Cirsio-Brachypodion pinnati,
rovnako ako zápisy predchádzajúcej skupiny boli
zaradené do asociácií Scabioso ochroleucae-Brachypodion pinnati a Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati.
Spoločenstvá suchých travinnobylinných porastov nie sú na Horehroní rovnomerne rozšírené.
Je to spôsobené najmä absenciou vápencov a dolomitov v území medzi Breznom a Heľpou. Vplyv
na rozšírenie jednotlivých spoločenstiev v rámci
územia má taktiež rastúca nadmorská výška a tým
spôsobené rozdielne klimatické pomery v západnej a východnej časti územia.

Z pohľadu ochrany prírody
Na území Horehronia, podobne ako aj v iných
častiach Slovenska, dochádza u menej produk-

tívnych a ťažšie prístupných biotopov suchých
travinnobylinných porastov k ich postupnému
zarastaniu drevinami a následnému úbytku.
To je spôsobené zánikom súkromného poľnohospodárstva v období rokov 1950 – 1960 a neskôr
s ďalším úpadkom hospodárenia po roku 1990
a úbytkom pasúcich sa hospodárskych zvierat. Viaceré lokality boli aj cielene zalesňované
(Dúbravková et Janák 2012). O hospodárenie
na lokalitách biotopov suchých travinnobylinných porastov je nižší záujem, ale s postupným
opätovným vznikom menších súkromných hospodárov dochádza na niektorých lokalitách k obnove pasenia.
Z ochranárskeho hľadiska sú suché travinnobylinné porasty významné ako biotopy európskeho významu, dôležité nielen výskytom vzácnych
druhov rastlín (napr. orchidey), ale aj hmyzu.
Na týchto biotopoch je na Horehroní stále častý
napr. Parnassius mnemosyne, či druhy rodu Maculinea (Franc 2008). To sú druhy, ktoré sú už v iných
krajinách EÚ a napríklad aj v ČR veľmi ohrozené
(Konvička et al. 2005, Konvička et al. 2006).
Bez aktívnej podpory obnovy hospodárenia
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Lokalita Podbrezová, neskorý letný aspekt Aster amelloides

na xerotermných biotopoch a podpory obnovy
zarastajúcich lokalít bude na Horehroní v budúcnosti omnoho menej týchto biotopov a krajina
tak bude menej rozmanitá.
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Celková mapa rozšírenia jednotlivých rozlíšených typov vegetácie v rámci študovaného územia
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Brouci Tater a endemity mezi nimi
Tatry (Západní, Vysoké, Belianske) jako jeden
z nejvýraznějších přírodních fenoménů střední Evropy přitahovaly pozornost přírodovědců
od počátků přírodovědeckých bádání. S výzkumem fauny brouků zde první badatelé začali ale
až na počátku druhé poloviny 19. století, kdy mezi
první průkopníky poznání brouků těchto velehor
patřili vědci tehdejšího Rakouska-Uherska (v zá-

vorkách letopočty jejich prvních prací o broucích
Tater): Ludwig Miller (1859), Maksymilian Nowicki
(1867), Marian Łomnicki (1868), Edmund Reitter
(1869), na které vzápětí navázali další badatelé
několika následujících generací. Intenzivněji zde
probíhaly výzkumy především po vzniku Československé republiky, kdy Tatry začali ve větší míře
navštěvovat čeští a slovenští přírodovědci. Větši-

CHUS 98/2022

31

Starostlivosť o prírodu a krajinu

nu jejich údajů ve svém objemném díle zpracoval Roubal (1930, 1936, 1937–41). Určitý útlum
entomologických aktivit pak přišel se zpřísněním
ochranářského režimu národního parku. Zdálo
se navíc, že fauna brouků Tater je již dostatečně
poznána a přírodovědecké aktivity by tak měly
směřovat spíše k ochraně poznané bioty než k pokusům o nové objevy. Přesto takové pokusy neustaly docela. V posledních zhruba třiceti letech se
ke studiu fauny brouků Tater vrátila řada slovenských i českých entomologů, kteří výsledky svých
výzkumů zčásti i publikovali (např. Jászay 2004,
Kodada 1990, Majzlan 2003, 2013, 2015).
Autor patří ke skupině českých entomologů,
jejichž hlavním cílem bylo na základě udělených
výjimek k průzkumu pokusit se dosavadní poznatky o fauně brouků rozšířit, a to především
ve vápencových oblastech Západních a Belianských Tater, kde se zdál být určitý potenciál
k novým objevům. Průzkumy v letech 2008 – 2020
zdokumentovaly výskyt téměř jednoho tisíce
druhů brouků na území TANAPu. Výsledky byly
publikovány v několika dílčích pracích (Mantič &
Benedikt 2011, 2019, Krátký 2012, Mantič 2012,
Benedikt et al. 2015, Čížek
2019), souhrnná publikace je
v přípravě. Průzkumy přinesly vedle nálezů početných
vzácných a ohrožených druhů také popisy dvou zcela
nových druhů brouků, které
prozatím vedeme jako endemické pro území Tater.
Faunu brouků Tater lze
rozdělit do několika základních skupin s ohledem na
jejich vztah ke specifickému
přírodnímu prostředí velehor. Velkou skupinu tvoří
druhy s indiferentním vztahem k přírodnímu prostředí,
často druhy euryekní, stanovištně nenáročné. Další
početná skupina zahrnuje
druhy vázané na horské prostředí, více náročné na podmínky stanoviště, převážně
evropského nebo eurosibiř-
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ského rozšíření, známé na Slovensku z většího
počtu horských celků. Menší, ale velmi specifická
je skupina vysokohorských druhů. Ta ale není homogenní. Obsahuje jak druhy s širším rozšířením,
boreomontánní, boreoalpinské, alpsko-karpatské
nebo sudeto-karpatské, případně známé i z jiných
velehor mimo tyto hlavní horské celky, tak druhy
specificky karpatské nebo dokonce úzce západokarpatské. V nich zcela výjimečné, druhově ale
nepočetné zastoupení mají druhy endemické, výhradně tatranské.
S endemismem to ale není tak jednoduché.
Z území Tater byla popsána celá řada druhů, považovaných původně za jejich endemity. S postupem poznání entomofauny jejich řady ale řídly,
a to ze dvou důvodů. Prvním z nich byla skutečnost, že se některé z nich s dalším výzkumem
podařilo nalézt i jinde než jen v samotných Tatrách. Proto např. druhy Carpatobyrrhulus tatricus,
Cercyon tatricus, Deltomerus tatricus, Ochthephilus
tatricus či Pterostichus blandulus dnes už nejsou
výhradními druhy Tater. Druhým důvodem je synonymizace některých z Tater popsaných druhů
s jinými, dnes platnými druhy. Sem patří např.

Obr. 1. Nebria tatrica tatrica
(velikost 8 mm)

Obr. 2. Alpinia alpicola
(velikost 2,2 mm)
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a mnohem častější druh
A. loehsiana je západokarpatským druhem, který je známý
kromě Tater také z Nízkých
Tater a Babej hory.
Coryphiomorphus
dieckmanni (Obr. 3)
– poměrně nedlouho známý druh, drobný hygrofilní
drabčík, predátor mikroorganismů, který obývá velmi
vlhká prostředí bystřin, kde
aktivuje v přeplavovaném
mechu na kamenech ve vodopádech a řečištích potoků.
Známý je z montánních až
subalpinských poloh především Belianských, méně i Západních Tater.
Obr. 3. Coryphiomorphus
dieckmanni (velikost 3,0 mm)

Aphthona tatrica (Obr. 4)
– nejnověji poznaný endemit
(Čížek 2019), který byl objevený v rámci zmíněných průzkumů v posledních letech.
Fytofágní dřepčík, jehož první nálezy byly učiněny náhodně na vrcholu Hlúpeho v Belianských
Tatrách v roce 2008. Nový druh v něm byl ale
rozpoznán teprve v laboratorních podmínkách,
proto se dlouho nedařilo zjistit jeho živnou rostlinu a dalších několik let se přes cílený výzkum nedařilo najít ani další doklady. Teprve v roce 2013
byl dřepčík objeven v bohaté populaci na Linum
perenne extraaxillare v závěru doliny Zadné Meďodoly. Len vytrvalý karpatský (ľan konáristy) tak byl
identifikován jako jeho živná rostlina a díky tomu
byl později cíleným vyhledáváním druh nalezen
i v Západních Tatrách v masivu vápencových Červených vrchů. Není zcela vyloučeno, že se dřepčík
může vyskytovat i v jiných vysokých pohořích Západních Karpat, kde je tato rostlina domácí, např.
v Malé Fatře.

Obr. 4. Aphthona tatrica (velikost
2,2 mm), foto: P. Čížek

Philonthus mareki, Rhinomias robustus a další jména, která dnes už platné druhy nepředstavují.
S jakými druhy brouků, které se při současném
stavu poznání považují za endemity Tater, se tedy
můžeme v tomto pohoří setkat?
Nebria tatrica tatrica (Obr. 1)
– je v tomto nominálním poddruhu jedním ze
dvou dávno známých endemitů Tater (popsána
už v roce 1859) a zároveň také největším z nich
(7 – 9 mm). Je hygrofilním taxonem s oblibou vyhledávajícím vlhká místa v alpinských polohách.
Nejčastěji obývá prameniště, okraje sněhů nebo
vlhké deprese v ledovcových kotlích. Na území Tater je ve vysokých polohách častým broukem. Ve
zvláštních poddruzích se vyskytuje také v Nízkých
Tatrách, Malé Fatře a ve Slovenském rudohoří.
Alpinia alpicola (Obr. 2)
– je druhým „starým“ endemitem, popsaným
ve stejném roce jako předchozí druh. Jedná se
o drobný epigeický druh drabčíka, predátora
mikroorganismů, který opět žije jen vysoko v alpinských polohách. Jemu velmi blízce příbuzný

Ceutorhynchus tatricus (Obr. 5)
– je endemitem vápencových okrsků Tater.
Historie jeho poznání je velmi zajímavá. Prvních
několik exemplářů bylo nalezeno v letech 1956
a 1958 entomologem Dr. A. Hofferem na něko-
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lika místech vyššího montánního až alpinského pásma v oblasti Doliny Siedmych prameňov
a v masivu Bujačího vrchu v Belianských Tatrách.
Dr. Hoffer byl odborník na blanokřídlý hmyz
a brouky se nezabýval. Jeho materiál nasbíraných
brouků se tak dostal postupně k několika specialistům na nosatce, kteří v nich identifikovali nový,
dosud neznámý druh. Protože se ale jednalo vesměs o samice, nebylo možné druh dostatečně
seriózně popsat. Je známo, že v následujících šedesátých letech byly v Belianských Tatrách činěny
pokusy o nalezení dalších kusů tohoto nosatce,
všechny ale skončily neúspěchem a časem se na
sérii kusů ze starých nálezů zapomnělo. Jednotlivé exempláře pak skončily v některých muzejích,
kterými série při pokusech o její identifikaci prošla. Znovu bylo toto téma oživeno až v roce 2008,
kdy začala na území TANAP pracovat skupina entomologů, jak je zmíněno v úvodu článku. Úsilí
o nalezení dalších kusů bylo ale korunováno úspěchem teprve v roce 2009, kdy se na lokalitě Skalné
vráta, tedy opět v oblasti Bujačího vrchu, podařilo
najít další exemplář, tentokráte samce, u něhož se
potvrdily předchozí domněnky o novém, dosud
nepopsaném druhu a ten tak mohl být konečně
oficiálně představen odborné veřejnosti (Krátký
2012). V roce 2017 byl nosatec nalezen v jediném
exempláři také v Západních Tatrách v masivu Červených vrchů. To znamená, že rozšíření nosatce je
širší a zahrnuje všechny vápencové okrsky Tater
s výskytem ve vysokém montánním až alpinském
pásmu. Nevyřešenou otázkou zůstala potravní
vazba tohoto fytofágního druhu. Podle původních nálezů a nových nálezů v Belianských Tatrách
se zdálo, že výskyt zde je podmíněn přítomností
některé specifické rostliny, v jiných místech Tater
a Slovenska neznámé nebo velmi vzácné. Z toho
důvodu padla volba především na trýzel Wahlenbergův (Erysimum hungaricum wahlenbergii)
z čeledi Brassiacaceae, která je živnou čeledí pro
nosatce rodu Ceutorhynchus. Právě v oblasti Bujačího vrchu se vyskytují asi nejbohatší slovenské
populace této rostliny. Tento předpoklad byl ale
vyvrácen uvedeným nálezem druhu v Západních
Tatrách, kde se na lokalitě nálezu tato rostlina
nevyskytuje. Zde byla ale v místě nálezu početná jiná rostlina čeledi Brassicaceae – dvojštítek
hladký (Biscutella laevigata). A protože se právě
tato rostlina vcelku běžně vyskytuje i na řadě míst
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Obr. 5. Ceutorhynchus tatricus (velikost 2,8 mm)
Bujačího vrchu od Skalných vrát až po vrcholové
partie, stala se právě ona hlavní adeptem na živnou rostlinu nového tatranského endemita.
Trachystyphlus beigerae (Obr. 6)
– je dalším endemickým nosatcem Tater. Popsán byl z polské strany hory Temniak v Západních Tatrách, kde byl nalezen v několika kusech
v roce 1970. Už předtím byly ale z této oblasti
známy i další dva exempláře v historické sbírce
K. W. Letznera, sbírané ve druhé polovině 19. století. Další doklady o výskytu druhu ale čekaly na
své objevení téměř třicet let, když byla v roce 1999
nalezena početná populace na vrchu Kresanica
v Červených vrších po obou stranách státní hranice. Současné výzkumy pak potvrdily jeho poměrně plošný výskyt i v hřebenových partiích Belianských Tater. Brouk obývá alpinské louky, kde
je vývojově vázaný na vápnomilné druhy rožců,
především rožec širokolistý (Cerastium latifolium).
Určitou kuriozitou mezi tatranskými endemity
pak zůstává v roce 1911 popsaný druh Agaricophilus dieneri, který autor popisu Edmund Reitter, je-
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Obr. 6. Trachystyphlus beigerae (velikost 2,0 mm)
den z historicky nejslavnějších evropských entomologů, nalezl v okolí Tatranské Kotliny. Exemplář
však ztratil a popis druhu tak učinil jen po paměti.
Od té doby se nic popisu podobného v Tatrách
najít nepodařilo, druh je však nadále považován
za validní.
Další výjimečné objevy v Tatrách samozřejmě
nejsou vyloučeny. Určitý potenciál je stále pravděpodobný, a to nejen ve vápencových částech
pohoří, kde je biota všeobecně bohatší. Podstatné je získat proto jak odborné pracovníky, tak
vstřícný přístup všech zainteresovaných složek
ochrany přírody.
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Monitorovanie vypustených sysľov pasienkových
(Spermophilus citellus) na Horešských lúkach
pomocou fotopascí
Syseľ pasienkový v minulosti obýval predovšetkým lúky, pasienky, medze, poľné terasy, železničné a cestné násypy, úhory a polia, väčšinou
s viacročnými krmovinami (GRULICH 1960). V súčasnosti obýva trávnaté plochy obhospodarované
človekom, ako sú hrádze, pasienky, golfové ihriská, letiská, priekopy pri ceste a pod. V minulom
storočí bol považovaný za poľnohospodárskeho
škodcu, no v súčasnosti patrí medzi zraniteľné
druhy v rámci Červeného zoznamu ohrozených
živočíchov (DANKO & KRIŠTOFÍK 2012).
Štátna ochrana prírody SR je zapojená do
medzinárodného projektu Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus), LIFE19 NAT/
SK/001069, zameraný na ochranu tohto druhu
prostredníctvom obnovy jeho biotopov a na zlepšenie nepriaznivého stavu jeho populácií v severozápadnom okraji areálu rozšírenia v Európe,
t. j . na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.
Jednou z projektových lokalít je aj územia európskeho významu Horešské lúky (SKUEV0030), kde
je syseľ predmetom ochrany územia.

V roku 2021 sa kolónia začala intenzívne
a systematicky mapovať a monitorovať, aby sme
získali čo najlepší prehľad a vedeli plánovať manažmentové opatrenia. Lokalita bola počas roka
nedostatočne spásaná, keďže aj tu sa prejavili celoslovenské problémy s chovom oviec a nedostatkom pastierov (obr. 1). Vysoká a hustá tráva nie
sú vhodným biotopom pre sysľa pasienkového
a dlhodobo nepriaznivý stav biotopu môže viesť
až k zániku kolónie. Preto sa v spolupráci s miestnym poľnohospodárskym družstvom snažíme
zabezpečiť intenzívnejšiu pastvu, než bola počas
minulých rokov.

Metodika monitoringu
Keďže populácia je malá a zároveň izolovaná, po prebudení sysľov, ktoré prezimovali, bolo
23. marca 2022 privezených 10 jedincov sysľa pasienkového z Hrhova (Slovenský kras), ktoré boli
vypustené do sysľami prehrabaných dier. Každý
syseľ bol individuálne označený vyholením značky na chrbte (obr. 2). Dva samce boli ešte špeciálne označení krčnou značkou (límcom) vo farebnej
kombinácií (obr. 3). Sysle boli pravidelne monitorované fotopascami typu SPYPOINT FORCE

Horešské lúky sa rozprestierajú na juhozápadnom okraji Chlmeckých kopcov v katastri obce
Malý Horeš, neďaleko od Kráľovského
Chlmca. Územie predstavuje dunové roviny s mozaikou lúk, pasienkov
a agátových remízok na viatych pieskoch s významných zastúpením vegetácie pieskomilných druhov. Kolónia sysľa pasienkového pred začatím
realizácie projektu bola odhadovaná
na 20 jedincov, čo je veľmi nízke číslo aj z pohľadu genetiky. Nakoľko je
táto populácia izolovaná a nie je možnosť jej prirodzenej obnovy, je kolónia ohrozená rôznymi problémami
malých fragmentovaných populácií
(inbreeding, genetický drift, bottleneck, genetická erózia).
Obr. 1: Pasenie na Horešských lúkach, foto: M. Lukáňová
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Obr. 2: Označenie vyholením značky na chrbte,
obrátené T, foto: E. Hrtan

Obr. 3: Označenie krčnou značkou, foto: E. Hrtan

(obr. 4) od 23. 3. do 11. 5., minimálne raz do týždňa.
Počas pobytu na sysľovisku sme zmapovali aj
syslie chodníky a typy dier, ktoré používali. Naším
cieľom bolo zistiť aj počet sysľov, ktoré prezimovali.

Výsledky
Krčné značky, čo sa týka trvácnosti, sa na našej
lokalite neosvedčili, pretože jeden zo samcov nemal značku už 29. 3., t. j. na siedmy deň od vypustenia a u druhého sme ju už nezaznamenali 6. 4.,
t. j. na štrnásty deň. Počas monitorovania vypustených sysľov sme boli schopní bezpečne rozoznať
9 vypustených jedincov. Pri jednom sme si neboli
istí, nakoľko dva jedince boli označené rovnako –
obráteným U. Od 29. 4. nebolo možné chrbtové
značky dobre odčítať.
Na lokalite boli jasne viditeľné tri druhy syslích
dier – veľký výhrab, výhrab a kolmú dieru (obr. 5
– 7). Fotopasce sme sa snažili dávať vždy k výhrabom. Počas obdobia monitorovania vznikali a zanikali aktívne diery. Výrazne pribúdali kolmé diery, ktoré vznikali na chodníčkoch medzi výhrabmi
a veľkými výhrabmi. Na začiatku apríla sme pozorovali iba jeden veľký výhrab, ale 11. mája už bolo
15 veľkých výhrabov. Na obrázkoch 8 a 9 vidieť,
ako pribudli aktívne diery a aj syslie chodníky.

Obr. 4: Inštalácia fotopascí, foto: E. Hrtan
lo určiť, nakoľko počet kolmých dier narastal príliš
rýchlo a nezodpovedal aktivite a početnosti sysľov zachytených na fotopasciach. Odhadom bol
počet prezimovaných jedincov na tejto lokalite
nie väčší ako 10.

Záver
V monitorovaní sysľov budeme pokračovať aj
naďalej za účelom zistenia počtu mláďat a typu
dier, ktoré budú obsadzovať a preferovať, ako aj
zmien v obsadenosti dier a rozširovania populácie.

Početnosť sysľov, ktoré prezimovali, na základe
počtu kolmých dier skoro na jar sa nám nepodari-
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Obr. 5: Veľký výhrab, foto: M. Lukáňová

Obr. 6: Kolmá diera, foto: M. Lukáňová
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Obr. 7: Výhrab, foto: M. Lukáňová
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Obr. 8: Syslie chodníky zmapované dňa 29. apríla 2022
© GKÚ Bratislava, NLC, Tematické spracovanie © ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, 2022

Obr. 9: Syslie chodníky zmapované dňa 11. mája 2022
© GKÚ Bratislava, NLC, Tematické spracovanie © ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, 2022
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Informačný systém na evidenciu a šetrenie škôd
spôsobených určenými živočíchmi
Informačný systém na evidenciu a šetrenie
škôd spôsobených určenými živočíchmi bol spracovaný v rámci projektu Realizácia programov
starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku (aktivita
C2) financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Vytvorenie systému vyplynulo zo schváleného
Programu starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos). Dôvodov bolo niekoľko:

Úvodná stránka www.hlasenieskody.sk
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1. Vznikla potreba jednotnej celoslovenskej
evidencie šetrených škôd určenými živočíchmi, ktorá by bola dostupná priebežne
a bola vždy aktuálna. Celoslovenská evidencia bola sumarizovaná vždy až spätne za
predošlý rok na základe podkladov z jednotlivých okresných úradov.
2. Absentujú údaje o všetkých vzniknutých
škodách, to znamená aj tých, ktoré nastali,
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3.

4.

5.

6.

ale poškodený si nepodal žiadosť na okresný
úrad na úhradu vzniknutej škody. Sumárne
podklady z okresných úradov obsahovali len
tie škody, pri ktorých boli vydané rozhodnutia a došlo k úhrade vzniknutej škody.
Boli identifikované rozdiely medzi jednotlivými okresnými úradmi, kedy úrady priznávali rôzne výšky náhrad za podobné škody.
Vznikla potreba jednotného prístupu k stanoveniu výšky škôd, aby sa eliminovali rozdiely medzi jednotlivými okresnými úradmi.
Potreba dostupnosti cenníkov komodít,
na ktorých sa v zmysle § 97 ods. 1 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov uhrádza vzniknutá škoda, ak sa na jej vyčíslenie nevyžaduje znalecký posudok.
Umožniť nahlasovanie vzniknutých škôd
aj iným spôsobom, napr. online, čím by sa
zrýchlil celý proces.
Tiež bola identifikovaná potreba evidencie
miesta vzniku škody cez GPS súradnice, kto-

ré by umožnili presnejšiu lokalizáciu škôd vo
vybraných regiónoch, počet výskytov a ich
distribúciu v rámci územia Slovenska.
Práce na informačnom systéme začali v roku
2019 po obstaraní dodávateľa, vyhodnocovaním
doterajšieho systému šetrenia a uhrádzania škôd
a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených
veľkými šelmami. Pri nastavovaní systému sa komunikovalo s Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky (MŽP SR), sekciou ochrany prírody a biodiverzity a sekciou legislatívy.
Na spoločných poradách sa analyzovali možné
legislatívne zmeny na zrýchlenie a zefektívnenie
systému. Na úvodných konzultáciách s MŽP SR,
ale aj s vybranými okresnými úradmi a organizačnými útvarmi ŠOP SR sa prechádzal celý existujúci
systém šetrenia škôd, definovali sa potreby, čo by
sa malo pripravovaným informačným systémom
vyriešiť a identifikovali sa riziká jednotlivých návrhov zmien.

Centrum podpory
MV SR

Okresný úrad

Poškodený

Proces šetrenia a uhrádzania škôd spôsobených určenými živočíchmi
podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Podanie
žiadosti
o
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Následne prebiehala analýza a nastavenie procesov, ktoré fázy šetrenia je potrebné evidovať
v informačnom systéme. Nastavoval sa jednotný
spôsob výpočtov výšky jednotlivých typov škôd
a overovali sa vzorce výpočtov pre škody na hospodárskych zvieratách (hovädzí dobytok, ovce,
kozy, zohľadňujúc vek zvierat a tiež skutočnosť,
či ide napr. o plemenné jedince), pri včelstvách
(výpočet škody za zničené zariadenia, včelstvá
a včelie matky, strata na produkcii medu a iných
včelárskych produktoch), na poľnohospodárskych plodinách (na nepozbieraných poľnohospodárskych plodinách, ovocných drevinách
a kríkoch) a tiež na poľovnej zveri. V nadväznosti
na premenné vstupujúce do vzorcov sa zisťovali
cenníky jednotlivých komodít od relevantných
subjektov, napr. zväzov chovateľov oviec a kôz
na Slovensku, Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra.
V roku 2020/2021 prebiehala tvorba a postupné testovanie a pripomienkovanie navrhovaných
funkcionalít informačného systému, odstraňovanie identifikovaných chýb a problémov. Následne
prebehlo prvé školenie vybraných zamestnancov
ŠOP SR o funkcionalitách systému (časti oznámenia a šetrenie škôd). V roku 2021 sa začala
testovacia prevádzka na vybraných pracoviskách
ŠOP SR, kedy sa testoval a napĺňal informačný
systém aktuálnymi škodami, ktoré zamestnanci
zapojení do procesu testovania systému, aktuálne riešili.
V danom čase sa dopĺňali údaje zo šetrených
škôd z predošlých rokov a prebiehala tvorba štatistických vyhodnotení, prehľadov a grafického
zobrazenia.
Informačný systém sa zaviedol a spustil
na vládnom cloude a funguje ako webová aplikácia na stránke www.hlasenieskody.sk. Po prihlásení umožňuje nahlasovanie škôd online podľa
územnej príslušnosti, ktoré by bolo prostredníctvom e-mailovej notifikácie zasielané príslušnému zamestnancovi na riešenie. Zároveň umožňuje evidenciu oznámení so všetkými potrebnými
údajmi o poškodenom a vzniknutej škode, vrátane kontaktov na poškodeného a miesta lokalizácie v interaktívnej mape. Ku každej škode exis-
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tuje samostatná časť týkajúca sa procesu šetrenia
škody, kde sú údaje o čase a mieste vzniku škody,
účastníkoch a čase miestneho šetrenia škody, popis škody a údaje o nej. Pri hospodárskych zvieratách sú to údaje o počte, veku, váhe, chovných
alebo plemenných jedincoch, ktoré vstupujú
do vzorcov a umožňujú systému, aby pre potreby okresného úradu vypočítal výšku škody a tým
zjednodušil prácu zamestnancom okresného
úradu. Ku každej škode sa môžu prikladať fotografie alebo iné podklady, údaje o realizovaných
preventívnych opatreniach, príp. aj o predtým
nariadených opatreniach. Tiež obsahuje záver
šetrenia škody, to znamená, či bola škoda spôsobená určeným živočíchom. Po uzavretí terénneho
šetrenia škody je systém nastavený tak, aby poslal
notifikáciu na príslušný okresný úrad, ktorý bude
mať v systéme ku škode zosumarizované všetky
zistenia.
Ku škode po zaslaní žiadosti o preplatenie škody zo strany poškodeného je možné zaevidovať
vydané rozhodnutie a sumu, ktorá bola v rozhodnutí poškodenému priznaná.
Pri každej evidovanej škode je vyznačené,
v akom stave riešenia sa nachádza, to znamená,
či je len zaevidovaná, v riešení, vyšetrená (či bolo
zrealizované terénne šetrenie so záverom, či bola
spôsobená určeným živočíchom) a rozhodnutá
(stav, kedy bolo vydané rozhodnutie poškodenému).
Systém eviduje jednotlivé cenníky komodít,
ktoré vstupujú do vzorcov na výpočet výšky škody, vrátane jednotlivých časových verzií a aktualizácií cenníkov.
Umožňuje podľa rôznych filtrov (okres, vybrané časové obdobie, poškodený subjekt, územná
príslušnosť organizácie ochrany prírody, určený
živočích, druh škody), ktoré je možné vzájomne
kombinovať, vyhľadávanie evidovaných vyšetrených škôd, výšku priznanej sumy za škodu a tiež
mapové zobrazenie prostredníctvom interaktívnej heatmapy.
V apríli 2022 prebiehali postupne školenia pre
okresné úrady aj za účasti MŽP SR a zástupcov
organizácií ochrany prírody (ŠOP SR a správ NP)
o možnostiach a fungovaní informačného systému, ktoré sa konali v Banskej Bystrici, Košiciach,

Starostlivosť o prírodu a krajinu

Detail oznámenia o škode

CHUS 98/2022

43

Starostlivosť o prírodu a krajinu

Detail škodovej udalosti

44

CHUS 98/2022

Starostlivosť o prírodu a krajinu

Detail škodovej udalosti
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Prehľad škôd
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Štatistiky škodových udalostí
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Žiline a v Bratislave. Pre zamestnancov okresných
úradov, ktorí vstupujú do procesu šetrenia škôd,
rovnako ako pre zamestnancov ŠOP SR a správ NP,
sú pridelené prístupy do informačného systému,
aby sa umožnilo využívanie všetkých jeho funkcií.
Systém umožní jeho používateľom zjednodušenie a sprehľadnenie evidencie škôd. Zvažuje
sa tiež úprava v legislatíve, aby šetrenie škody
v teréne mohlo byť realizované zo strany ŠOP SR
alebo správy NP, ktoré už v súčasnosti sú zahrnuté do procesu šetrenia a vyjadrujú sa k tomu, či

bola škoda spôsobená určeným živočíchom. Odbremenili by sa tým okresné úrady, ktoré by cez
informačný systém mali dostupné všetky údaje
z terénneho šetrenia, vrátane fotodokumentácie
a stanovenia výpočtu výšky škody, na základe ktorých by po zaslaní žiadosti zo strany poškodeného, mohli rýchlejšie vydať rozhodnutie.

Ing. Marta Mútňanová, Ing. Tomáš Suchý
riaditeľstvo ŠOP SR

Vplyv poľovníctva na zmeny biodiverzity v územiach
Slovenská legislatíva definuje poľovníctvo ako
súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné,
racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov. Zároveň je
aj súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia (ustanovenie § 2 písm. l)
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov). Podľa Koncepcie
poľovníctva v SR – národného programu rozvoja
poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri na roky 2017 – 2030, ktorú schválila vláda
Slovenskej republiky uznesením č. 548 v novembri 2017 (ďalej len „Koncepcia“), nie je možné poľovníctvo zúžiť len na lov zveri. Významnú úlohu
prisudzuje poľovníctvu v prevencii šírenia chorôb
zveri, pri ochrane života a zdravia občanov, v zabezpečení environmentálnych a ochranárskych
úloh súvisiacich s praktickou ochranou biodiverzity, napr. pri eliminácii inváznych nepôvodných
druhov živočíchov, ktoré sú zverou.

Okrem toho spôsobuje škody na poľnohospodárskych plodinách. Ohrozuje vzácne druhy rastlín, ktoré rastú na horských a kvetnatých lúkach,
na xerotermných biotopoch ako aj inde. KRÁLIK
(2016) vidí riešenie v znížení stavov raticovej poľovnej zveri. Diskutované otázky stavov raticovej
zveri rieši aj Koncepcia poľovníctva. V kapitole 3.
Strategické ciele poľovníctva a opatrenia na ich
dosiahnutie, ako hlavný strategický cieľ uvádza
„Zabezpečenie trvalo udržateľného, racionálneho
a cieľavedomého obhospodarovania a využívania
všetkých druhov voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov“.
Strategický cieľ č. 3.1. požaduje „Dosiahnutie optimálnej sociálnej štruktúry populácií raticovej
zveri, zníženie početných stavov na úroveň podľa
prílohy č. 3, ochrana poľnohospodárskej a lesnej
výroby pred škodami spôsobenými zverou“. Tieto
strategické ciele sa majú uplatniť pri novelizácii
zákona o poľovníctve a vyhlášky, ktorou sa tento
zákon vykonáva.

KRÁLIK (2016) sa zaoberal poľovníctvom z hľadiska ochrany rastlinstva v rozsiahlom článku v časopise Chránené územia Slovenska č. 86. Upozornil
na poškodzovanie porastov, vegetácie poľovnou
zverou v dôsledku vysokých stavov raticovej zveri.
Zver poškodzuje lesné porasty odhryzom výhonkov v mladých lesných porastoch, ako aj obhryzom a lúpaním kôry kmeňov v starších porastoch.

KRÁLIK (2016) vo svojom príspevku uviedol niektoré príklady škôd na vzácnejšom rastlinstve Malých Karpát spôsobených premnoženou raticovou
zverou. Na troch obrázkoch ilustruje umiestnenie vnadiska a dvoch krmovísk (zrejme však ide
vo všetkých prípadoch o vnadiská, cf. ELIÁŠ 2018a)
pre zver v časti orchideovej lúky a na iných biotopoch.
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V tomto príspevku chcem ukázať, ako sa poľovnícke využívanie revírov podieľa na zmenách biodiverzity v územiach, na vnášaní nepôvodných
druhov rastlín a živočíchov do prírodného prostredia území a ich následnom rozširovaní a šírení
v krajine.
Pri prezentácii tejto problematiky vychádzam
z terénneho výskumu, ktorý som uskutočnil
v predchádzajúcich dvoch desaťročiach vo viacerých poľovných revíroch na západnom Slovensku.
Zisťoval som druhy, ktoré sa vyskytujú na vnadiskách a krmoviskách a v ich okolí (determinácia
druhov, druhové súpisy). Kvantitatívne som hodnotil populácie zavlečených druhov, ich porasty
i formujúce sa rastlinné spoločenstvá (fytocenologické zápisy) (ELIÁŠ 2011, 2018b, 2018c). Použil
som aj výsledky floristických výskumov iných
botanikov na strednom a východnom Slovensku
(ELIÁŠ 2018b, 2018c).

Lov poľovnej zveri na vnadiskách

typ antropogénnych biotopov (ELIÁŠ 1981, 1992,
1996, 2018b, 2018c). Vytvára ich človek – poľovník
vo voľnej prírode s cieľom uľahčiť si lov poľovnej
(diviačej) zveri. A čo je zásadné, touto činnosťou
zasahujú do pôvodnej vegetácie, ktorú lokálne
narušujú (ničia), menia stanovište a vnášajú doň
cudzie prvky.

Vnadiská sú antropogénne biotopy
Vnadiská predstavujú zásah do pôvodnej vegetácie, lokálnu a priestorovo obmedzenú, ale
presne lokalizovanú antropogénnu disturbanciu
(narušenie). Spôsobujú zmeny pôvodného stanovišťa (biotopu) a vnášanie cudzích materiálov do
prírodného prostredia (ELIÁŠ 2010, 2018a, 2018b,
2018c, LEHOCKÝ & KURIC 2007).
Z ekologického hľadiska vnadiská predstavujú
antropogénne ekotopy, stanovištia synantropných druhov organizmov, najmä rastlín, ktoré sú
síce plošne obmedzené, ale vzhľadom na vysokú
koncentráciu cudzích druhov a ich rozmnožovanie na mieste, presahujú lokálny význam (ELIÁŠ
sen., 2010, 2011, 2018a, 2018b). Na ich vzniku
sa podieľa poľovník (návnadou) a poľovná zver
(udupávaním, pevnými a tekutými exkrementami). Návnadu pre diviačiu zver tvoria najmä rôzne
časti rastlín (semená a plody, ale aj vegetatívne
časti kultúrnych plodín a burín). Predpokladá sa

Vnadiská sú miesta, na ktoré sa umiestňuje návnada s cieľom prilákať poľovnú zver (obr. 1). Vnadiskové „prikrmovanie“ (HELL 2009) slúži na uľahčenie lovu len diviačej zveri, lovenie ostatných
druhov raticovej zveri je na vnadisku zakázané.
O tomto spôsobe lovu, o návnade a vnadiskách,
sa v staršej poľovníckej literatúre nepíše (ELIÁŠ
2018a). Aj v Poľovníckom náučnom slovníku
(HELL et al. 1988) termín
vnadisko chýba. Až HELL
a GARAJ (2002) v Novej
príručke poľovníka do
vrecka použili termíny
vnadiská a zdochliniská. Z príručky citujem: „Ak vnadíme len
rastlinnou potravou,
nehovoríme o zdochlinisku, ale o vnadisku,
na ktorom možno loviť
aj diviačiu zver (okrem
času núdze); lov ostatnej raticovej zveri
je tam z etických dôObr. 1: Vnadisko v trávnatom poraste v území chránenej krajinnej oblasti,
vodov neprípustný...“
neďaleko biotopu miestnej populácie vzácneho vstavača ploštičného (AnaVnadiská preto môžecamptis coriophora)
me považovať za nový
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Obr. 2: Pohľad na vnadisko s návnadou a soľníkom v blízkosti vodného toku
s brehovým porastom jelše

stupov, čím by spôsobili značné zásahy do
prírody, keďže „takéto
krmovisko má veľkú
rozlohu“ a “v podstate
na ňom nie sú ... posúva ... rumovisko (HELL
2009). Rozkladajúca sa
neodstránená návnada
na povrchu pôdy spolu
s exkrementami živočíchov spôsobujú zvýšený obsah dusičnanov
na vnadiskách porovnateľný s rumoviskami
v ľudských sídlach (ELIÁŠ
1981, 1992, 1996).

Veľkosť a štruktúra vnadísk
Veľkosť vnadísk sa pohybuje od menej ako
jedného áru (do 100 m2) až po približne 10 árov,
v závislosti od intenzity lovu. Vnadiská využívané
na komerčný lov sú obvykle väčšie. LEHOCKÝ & KURIC (2007) uvádzajú, že „...zver a zahnívajúce zvyšky
krmiva zničili plochu s výmerou niekoľkých árov“.
V blízkosti vnadísk sa niekedy umiestňujú aj soľníky, či iné poľovnícke zariadenia, ktoré by mali obmedziť využívanie návnady len pre diviačiu zver.
Štruktúra vnadiska je veľmi typická (obr. 1).
V strede vnadiska je obvykle plocha bez vegetáObr. 3: Návnada na vnadisku v trávnatom biotope
v blízkosti lesného porastu s posedom
najmä jadrové krmivo, ktoré na vnadisko poľovníci privážajú motorovými vozidlami (obr. 2, 3). Pôvod, druh a množstvo návnady na vnadiskách sa
líšia. Dávky majú byť minimálne preto, aby nedochádzalo k „prekrmovaniu“ diviakov. Maximálna
dávka sa odporúča len 1 až 2 kilogramy jadrového
krmiva na vnadisku. V žiadnom prípade by to nemali byť kopy krmiva vysypané na zem z nákladného auta alebo z traktorovej vlečky (obr. 4). HELL
(1990) upozornil na zlozvyk sypať krmivo pre zver
voľne na zem. V článkoch publikovaných v časopise Poľovníctvo a rybárstvo kritizoval poľovníkov,
ktorí by sa pridŕžali „starých“ a nevhodných po-

Obr. 4: Kopa repy vysypaná z vlečky na vnadisku
a použitá ako návnada pre poľovnú (diviačiu) zver

CHUS 98/2022

51

Starostlivosť o prírodu a krajinu

cie, na ktorú sa opakovane vysýpa návnada.
V okolí je zošľapovaná
zelená plocha s nízkou
vegetáciou, ktorú tvoria prostrátne rastliny
a nízke, obvykle jednoročné druhy, ako aj rastliny spásané (obhryzené) poľovnou zverou
(obr. 5). Okraj vnadiska
tvoria vysoké byliny,
ktoré niekedy poľovníci
kosia alebo vytrhávajú,
aby nezakrývali výhľad
na poľovnú zver pri
Obr. 5: Pohľad na strednú časť vnadiska s nízkym porastom prostrátnych
love (obr. 6). Pri vnabylín
diskách sa miestami
vyvinuli aj rumoviská
s porastami vysokých
(Iva xanthiifolia), ktorá bola do Európy zavlečená
trvácich ruderálnych rastlín (ELIÁŠ 2018b).
so severoamerickým obilím, či atraktívny podslnečník Theofrastov (Abutilon theophrasti).
Okrem poľných burín sa na vnadiskách vyskyPočet druhov a druhové spektrá
tuje ešte viac druhov, ktoré označujeme ako ruvnadísk
derálne rastliny, pretože rastú na rumoviskách
Botanický výskum na Slovensku ukázal, že
a podobných stanovištiach v ľudských sídlach
na sledovaných vnadiskách (a krmoviskách) sa
a na ostatných miestach, kde sú zreteľné vplyvy
vyskytuje celkove viac ako 150 druhov cievnatých
ľudskej činnosti. Uprednostňujú miesta s vyšším
rastlín (ELIÁŠ 2018b). Zistené druhy sú prevažne
obsahom dusíka v pôde, čo vnadiská spĺňajú. Rozsynantropné rastliny, sprevádzajúce človeka v sídkladajúce sa staré jadrové krmivo a zvyšky rastlín
lach a v kultúrnej krajine (antropofyty), ktoré sú
premiešané s pôdou, pevnými a tekutými exkredobre prispôsobená na šírenie pri rôznych činnosmentami živočíchov (nielen diviačej zveri), sú
tiach človeka (antropochória). Na vnadiská ich pozdrojom živín, najmä dusičnanov, pre tieto rastliľovníci priniesli spolu s jadrovým krmivom, na kony. Sú to prevažne trváce byliny, ktoré prežívajú
lesách dopravných prostriedkov, spolu s rôznymi
na vnadiskách viac rokov.
pomocnými zariadeniami, na obuvi či odevoch.
Na vnadiskách rastú viaceré zavlečené druhy
Rozširujú ich aj zvieratá (zoochória), často spoločrastlín, ktoré majú tendenciu rýchleho šírenia
ne s človekom (antropozoochória). Na vnadiskách
v území. Popri cudzích expanzných rastlinách
sa vyskytovali kultúrne rastliny, ktorých semená
(karanténnych burinách), ktoré som uviedol, sa
sa používajú ako návnada: slnečnica (Helianthus
na vnadiskách vyskytujú aj invázne rastliny. Povaannuus), jačmeň (Hordeum vulgare), pšenica (Trižujú sa všeobecne za veľké nebezpečenstvo pre
ticum aestivum) a kukurica (Zea mays).
domáce druhy a pôvodné prirodzené spoločenNa vnadiskách sa vyskytuje niekoľko desiastvá. Prekvapujúco často sa na vnadiskách nachátok poľných burín. Sú to prevažne jednoročné
dzajú populácie ambrózie palinolistej (Ambrosia
rastliny, ktoré sa rozširujú semenami. Rastú na
artemisiifolia) a ďalších neofytov, ktoré sú uvedeobrábaných poliach, v obilninách, ale prevažná
né v zákone č. 150/2019 o prevencii a manažmenväčšina z tých, ktoré sme zistili, v okopaninách.
te introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných
Na vnadiskách sa vyskytujú viaceré cudzie exdruhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
panzné rastliny, ktoré sa označujú aj ako karanténTieto je nevyhnutné z pozemkov odstraňovať, aby
ne buriny (cf. JEHLÍK 1998). Je to iva voškovníkolistá
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v nie veľkej vzdialenosti od
vnadiska, alebo navštevujú
vnadisko, aby dopĺňali návnadu (jadrové krmivo a i.), či
obhliadli lokalitu za účelom
získania informácií o pobytových znakoch zveri.

Negatívne vplyvy
na miestnu flóru
a biodiverzitu
Vnadiská sú cudzím prvkom v pôvodnej, obvykle
dobre zachovalej krajine,
s nepriaznivými vplyvmi
Obr. 6: Porast durmana obyčajného (Datura stramonium) na vnadisku
na okolité prostredie (ELIÁŠ
2018b, 2018c). Ich nepriaznivý vplyv na prostredie je
porovnateľne väčší ako konedošlo k ohrozeniu pôvodnej štruktúry a druhošiarovanie
na
horských
lúkach a pasienkoch (ELIÁŠ
vého zloženia ekosystémov (zákon č. 356/2019
2010, 2018b, 2018c). Pri nevhodnom umiestnení v
Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Zaznamenali sme
teréne dochádza k zničeniu biotopov a miestnych
ich často aj v chránených územiach (rezerváciách)
populácií ohrozených druhov rastlín a živočíchov
alebo v ich bezprostrednej blízkosti, čím predsta(obr. 7) (KRÁLIK 2016, www.biomonitoring.sk).
vujú potenciálne ohniská ďalšieho nežiadúceho
Výsledky nášho viacročného výskumu jedrozširovania neofytov v chránenom území.
noznačne ukázali, že lov diviačej zveri pomocou
vnadísk vedie k zavlečeniu veľkého počtu cudzích
Ohniská šírenia zavlečených rastlín
(nepôvodných) druhov rastlín (antropofytov)
Ako vyplýva z našich terénnych prác, vnadiská
do poľovného revíru. Vnadiská sa stávajú ohnissú miesta, v ktorých sa vyskytuje vysoký počet
kami šírenia zavlečených rastlín. Medzi nimi sú
druhov cudzích prirodzenej vegetácii v okolí.
cudzie expandujúce i invadujúce rastliny, ktoré sa
Na týchto miestach sa zavlečené rastliny udržurýchlo šíria pozdĺž lesných ciest, na skládkach drejú viac rokov. Dožívajú sa reprodukčného štádia,
va, v narušených trávnatých a lesných porastoch
kvitnú a tvoria plody s dozrievajúcimi semenami.
(napr. pri ťažbe) a na rúbaniskách. Týmto vnadiská
Vnadiská sa tak stávajú ohniskami pre šírenie syohrozujú pôvodnú biodiverzitu poľovného revíru,
nantropných druhov do okolitej, obvykle zachoresp. určitého územia, ktoré zároveň môže byť
valej prirodzenej vegetácie (ELIÁŠ 2010). Dokazujú
vyhlásené v určitej kategórii za chránené územie
to naše opakované sledovania rovnakých vnadísk
(s nevylúčeným poľovníctvom) a tak môžu negapočas viacerých rokov. Môžu ohrozovať pôvodnú
tívne vplývať na predmety ochrany daného úzebiodiverzitu poľovného revíru a širšieho územia
mia.
po dlhý čas, dokonca aj potom, čo sa prestanú
využívať na vnadenie. Zo zarastených vnadísk
Ako znížiť riziko ohrozenia?
a ich bezprostredného okolia (ruderalizovaného
Z hľadiska ochrany biodiverzity a zachovanie
trávnika či lesného podrastu) rastliny rozširuje
pôvodnej štruktúry ekosystémov je nevyhnutné
do okolia samotná lesná zver. Prilepené na srsti,
predchádzať introdukcii, vnášaniu cudzích drukončatinách i skonzumované v tráviacom trakhov do území. Ukladá to zákon č. 356/2019 Z. z.
te (väčšina semien burín si zachováva klíčivosť
o ochrane prírody a krajiny. Podľa § 7 tohto záv exkrementoch). Rastliny rozširujú aj samotní
kona, ochrana prirodzeného druhového zloženia
poľovníci, ktorí prichádzajú na posed umiestnený
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ekosystémov zahŕňa reguláciu rozširovania nepôvodných druhov a sledovanie ich výskytu, veľkosti
populácií a spôsobu ich šírenia. Reguláciu rozširovania inváznych nepôvodných druhov a sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií a spôsobu ich
šírenia upravuje zákon č. 150/2019 o prevencii
a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôležité je odstraňovanie tých
nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria
a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených
biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť.
Problematiku škôd spôsobených chovom
a lovom poľovnej zveri uvádza Koncepcia poľovníctva. Pri riešení škôd spôsobených zverou je
nevyhnutné uplatňovať predovšetkým princíp
prevencie, to znamená zamerať sa na odstránenie príčin (vysoká početnosť raticovej zveri,
stres, nesprávne prikrmovanie a pod.). Pokiaľ ide
o vnadenie, resp. prikrmovanie poľovnej zveri,
podľa opatrenia č. 3. 1. 2. tejto koncepcie je potrebné stanoviť jasné pravidlá prikrmovania zveri
a vnadenia diviačej zveri, používania jednotlivých
krmív, miesta a času prikrmovania. Zakázať akýkoľvek iný prísun potravy do poľovných revírov.

bude zver v noci prechádzať od jedného k
druhému, skonzumuje veľa jadrového krmiva,
a tým sa zvýši jej reprodukcia, čo by bolo, ako
sme už spomenuli, veľmi negatívne (HELL 2009).
Podľa § 37 tejto vyhlášky, vnadisko na vnadenie
diviačej zveri v poľovnom revíri možno zriadiť
len mimo času núdze, a to najviac jedno vnadisko na aj začatých 300 ha poľovnej plochy.
Návnadu možno vykladať len do poľovníckych
zariadení alebo zapracovať do zeme. Vnadiť
diviačiu zver v poľovných oblastiach s chovom
jelenej zveri možno len v čase od 1. júla do 15.
januára. Vnadiská na vnadenie diviačej zveri sa
vyznačujú na mape poľovného revíru.
3. Budovať a využívať vnadiská len pre diviačiu zver podľa legislatívy. Podľa § 61 zákona
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je na vnadisku
okrem vnadiska vo zvernici povolené loviť iba
diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých
lov je povolený. Diviačiu zver na vnadisku mož-

Opatrenia a návrhy na zlepšenie
1. Regulovať umiestnenie poľovníckych zariadení
a zakladanie vnadísk v poľovných revíroch tak,
aby sa predišlo zničeniu biotopov a miestnych
populácií vzácnych a ohrozených druhov rastlín
a živočíchov. Nezakladať vnadiská na územiach
s výskytom chránených druhov rastlín (xerotermné biotopy, kvetnaté a horské lúky a pod.).
V súlade s Koncepciou poľovníctva zabezpečiť aktívnu účasť zástupcov poľnohospodárov
a lesníkov v poradných zboroch a chovateľských radách, zapojiť ich do tvorby plánov
chovu a lovu – rozšíriť o odborníkov a orgány
ochrany prírody. Návrhy je treba konzultovať
s odborníkmi (botanici, zoológovia, ekológovia) a orgánmi štátnej ochrany prírody.
2. Dodržať počet a hustotu vnadísk v poľovných
revíroch podľa vyhlášky Ministerstva pôdoshospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
Je neakceptovateľné mať v poľovnom revíri
neúmerne veľký počet vnadísk, lebo potom
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Obr. 7: Pohľad na veľkú plochu trávnatého biotopu
zničenú vnadiskom
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no loviť iba mimo obdobia núdze. Vnadisko
na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak, aby
ostatná raticová zver mala k návnade sťažený
prístup. Z toho vyplýva, že na vnadisku sa má
krmivo podávať diviakom tak, aby k nemu nemala prístup prežúvavá zver, ktorú tu aj tak poľovníci nesmú loviť. (HELL 2009).
Je potrebné tiež dodržať druh a množstvo návnady (jadrového krmiva) na vnadisku. Jadrové
krmivo nesypať na zem, ale návnadu na vnadisku zabezpečiť proti konzumácii inou (raticovou) zverou. Novela zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov zakazuje na územiach od tretieho
stupňa ochrany prírody a vyšších vnadenie
alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania
senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou. Obmedzenie prísunu nevhodnej
návnady s množstvom semien burín a ruderálov do revírov môže zabrániť vnášaniu cudzích
druhov do území.

Redukovať funkciu vnadiska ako ohniska synantropných rastlín je možné tým, že sa zabráni
generatívnemu rozmnožovaniu zavlečených
rastlín na vnadiskách a odvádzacích krmoviskách a v ich bezprostrednom okolí, napr. kosením porastov.
4. Venovať pozornosť starostlivosti o krmoviská
a vnadiská z hygienického hľadiska („údržba“
vnadísk). HELL (1990) upozornil na potrebu zoohygieny a veterinárnej prevencie a starostlivosti
o krmovisko, resp. vnadisko: „Z krmoviska treba
pravidelne odstraňovať nahromadený trus, ako
aj nespotrebované a po zemi roztrúsené krmivo,
najmä ak je pokazené, nahnité alebo plesnivé“.
Je potrebné odstraňovať starú návnadu, ktorá
môže ohrozovať diviačiu zver aj nebezpečnými
mikroorganizmami (baktérie, plesne). Odstraňovať porasty cudzích druhov z vnadísk a okolia (kosenie, vytrhanie).
6. Zabezpečiť obnovu (revitalizáciu) pôvodných
spoločenstiev (porastov), ktoré boli vytvorením a využívaním vnadiska zničené, resp. narušené. Podľa zákona č. 274/2009 o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 26, písm. f ) ustanovuje: povinnosť odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke
zariadenia; po skončení prikrmovania alebo
vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť
znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich
okolia. Zabezpečiť likvidáciu starých vnadísk,
ktoré sa už nepoužívajú, a to nad rámec súčasného zákona. Jej súčasťou by mala byť obnova
(revitalizácia) pôvodného biotopu (pôvodnej
vegetácie) napr. lúčneho spoločenstva (ELIÁŠ
2011).
7. Zvýšiť povedomie poľovníkov o povinnostiach,
ktoré im vyplývajú zo zákona o poľovníctve vo
vzťahu k obmedzeniu škôd spôsobených zverou pri poľovníckom užívaní revírov v územiach
(KONCEPCIA 2017), osobitne dôsledkov poľovného využívania revírov na zmenu biodiverzity
v územiach, poľovných revíroch a poľovných
plochách. Prezídium Slovenskej poľovníckej
komory (ďalej len „SPK“) apelovalo na všetkých užívateľov poľovných revírov, aby konali
v zmysle platných právnych predpisov a poľovníckej etiky (RAJSKÁ 2020).
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8. Zvýšenie odbornosti na všetkých stupňoch riadenia poľovníctva (štátna správa, samospráva,
poľovnícky hospodár) a posilnenie štátneho
dozoru v poľovníctve, eliminácia porušovania
všeobecne záväzných predpisov v poľovníctve
(KONCEPCIA 2017, Strategický cieľ č. 3.5).
9. Projekty užívania poľovného revíru a zmluvy
o užívaní poľovných revírov by mali obsahovať opatrenia na minimalizovanie dôsledkov
poľovného využívania revírov na zmenu biodiverzity v územiach, poľovných revíroch
a poľovných plochách (lokalizácia poľovníckych zariadení a vnadísk na vnadenie diviačej
zveri na mape poľovného revíru).

Závery
Záverom môžeme súhrnne konštatovať, že:
1. Vnadenie a lov poľovnej zveri na vnadiskách,
zvlášť pri nedodržaní ustanovení zákona (množstvo a typ návnady), vedie k zmene pôvodných
prírodných biotopov (lesy, lúky a pasienky a pod.)
na antropogénne biotopy, ktoré sú stanovišťami
nepôvodných synantropných druhov rastlín a živočíchov.
2. Vnadiská predstavujú zásah do pôvodnej
vegetácie, lokálnu a priestorovo obmedzenú, ale
presne lokalizovanú antropogénnu disturbanciu.
Spôsobujú zmeny pôvodných stanovíšť (biotopu)
a vnášanie cudzích materiálov do prírodného prostredia.
3. Druhové zloženie kveteny (floruly) vnadiska
je už na prvý pohľad celkom zreteľne odlišné od
okolitej prirodzenej vegetácie, či je to už lúka (pasienok) alebo podrast lesa. Rastie tu viac ako 150
synantropných druhov rastlín (antropofytov), ktoré sa v okolitej prirodzenej vegetácii nevyskytujú.
4. Tieto stanovištia synantropných druhov organizmov, najmä rastlín, sú síce plošne obmedzené, ale vzhľadom na vysokú koncentráciu cudzích
druhov a ich rozmnožovanie na mieste, presahujú
lokálny význam.
5. Výsledky viacročného výskumu vnadísk
(a krmovísk) na Slovensku jednoznačne ukázali, že lov diviačej zveri pomocou vnadísk vedie
k zavlečeniu veľkého počtu cudzích druhov rastlín do poľovného revíru. Medzi nimi sú cudzie
expandujúce i invadujúce rastliny, ale aj niektoré prudko jedovaté rastliny, ktoré sa šíria pozdĺž
lesných ciest, v narušených trávnatých a lesných
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porastoch. Tým vnadiská ohrozujú pôvodnú biodiverzitu poľovného revíru.
6. Na vnadiskách sa udržujú a rozmnožujú cudzie expanzné rastliny, označované ako karanténne buriny a zavlečené druhy evidované vo
vyhláške ako invázne druhy (Abutilon theophrasti,
Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthiifolia, Stenactis
annua, a i.).
7. Vnadiská sa stávajú ohniskami šírenia synantropných druhov do zvyčajne zachovalej prirodzenej vegetácie. Rozširuje ich poľovná zver a poľovníci. Potvrdzujú to floristické údaje a terénny
výskum flóry a vegetácie vnadísk na západnom,
strednom a východnom Slovensku. Návnadou
pre diviačiu zver, ktorú tvoria najmä rôzne semená rastlín (kultúrnych plodín a burín), boli tieto
druhy zavlečené do rôznych fytogeografických
regiónov Karpát a vyšších nadmorských výšok.
8. Nevhodné spôsoby vnadenia a prikrmovania
ohrozujú životné prostredie, degradujú pôvodné
stanovištia a môžu zhoršiť epidemiologickú situáciu a ohroziť zdravotný stav poľovnej zveri v poľovných regiónoch.
9. Zníženie nežiadúcich negatívnych dôsledkov
nesprávneho vnadenia a prikrmovania poľovnej
zveri na životné (prírodné) prostredie poľovných
revírov vyžaduje dodržiavanie ustanovení zákona
a hygienických zásad, vrátane odstraňovania zvyškov krmiva a návnad na konci každej poľovnej
sezóny.
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70. výročie prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

Lokalizácia územia
v rámci Slovenska
Autor mapy: V. Rízová

Ukážka odumretého jedinca
duba letného v PR Kurinecká
dubina, foto: V. Rízová

Vyhlásenie územia
Zásluhou lesného hospodára a fytogeografa Ing.
Tibora Blattného bola v
roku 1952 vyhlásená prírodná rezervácia Kurinec.
Je prvým chráneným územím v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina. Lokalita
mala v čase vyhlásenia charakter pasienkového
lesa, označovaného aj ako panónsky háj. Predmetom ochrany na ploche 3 ha bol dubový porast s
hniezdiskom mandelíka – krakle belasej (Coracias
garrulus), v počte 5 – 7 párov.
Chránené územie prešlo viacerými zmenami
prírodnými a následne úradnými. V roku 1984 sa
územie prekategorizovalo na chránené nálezisko
Kurinecká dubina s výmerou 5,96 ha, v roku 1994
na národnú prírodnú rezerváciu a v roku 2003
na prírodnú rezerváciu Kurinecká dubina. V území platí 5. stupeň ochrany, pričom predmetom
ochrany ostáva starý dubový porast, ako zachovalá ukážka typu nížinných lesov s predpokladmi pre
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hniezdenie vtáctva a výskyt bezstavovcov. Vlastníkom územia sú Mestské lesy Rimavská Sobota.

Pôvodné dreviny pasienkového
spoločenstva
V roku 2021 pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO
Cerová vrchovina premerali obvody pôvodne solitérnych jedincov drevín v počte 132 ks, pričom
hodnoty obvodov meraných vo výške 130 cm sa
pohybovali v rozmedzí od 240 do 600 cm. Z tohto
počtu bolo 91 živých jedincov (z toho 67 priamo
v území a zvyšok v ochrannom pásme). Ostatné
jedince boli už odumreté (priamo v území 33 ks
a v ochrannom pásme 11 ks). Zastúpenie pôvodných drevín na základe zaznamenaných parametrov zobrazuje uvedený graf.

Starostlivosť o prírodu a krajinu

Historický vzhľad územia pred stavbou vodnej nádrže, autor mapy: V. Rízová

Súčasné aktivity
v území
Vzhľadom na okrúhle výročie tohto jedinečného územia
pripravili pracovníci ŠOP SR,
Správy CHKO Cerová vrchovina
v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom výstavu,
ktorá bude trvať od 9. júna do
31. augusta. Budú na nej prezentované hlavne informácie
o prírodovedných hodnôt územia, profesionálne fotografie,
Graﬁcké zobrazenie zastúpenia dubov na základe zaznamenaných
ale aj aktuálne audiovizuálne
parametrov z roku 2021
materiály. Takouto formou
chceme priblížiť verejnosti súčasný význam rezervácie v súSúčasne sa v spolupráci s Mestom Rimavská Sovislosti s pokročilými formami sukcesie bývalých
bota pripravujú podklady k zriadeniu náučného
pasienkových lesov s ukážkami mohutných duchodníka v tomto území, vzhľadom na jeho výbov v rôznom štádiu dožívania, ktoré poskytujú
znamný výchovno-vzdelávací potenciál. Rezervárôzne ekosystémové služby.

CHUS 98/2022

59

Starostlivosť o prírodu a krajinu

Mapové zobrazenie drevín podľa prieskumu z roku 2021, autor: V. Rízová
cia sa nachádza priamo vedľa rekreačného areálu
Zelená voda-Kurinec, takže predpokladáme výrazný záujem návštevníkov o spoznávanie prírodného pokladu, ktorý dokladuje prirodzené sukcesné procesy. Veríme, že naše aktivity pomôžu
prehĺbiť environmentálne povedomie v regióne.

Použitý zdroj: Rezervačná kniha prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

RNDr. Lenka Papáčová, Ing. Martina Péliová,
Ing. Veronika Rízová
Správa CHKO Cerová vrchovina

Ukážka dožívajúceho jedinca duba letného v PR
Kurinecká dubina, foto: V. Rízová
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Anorganici bilancovali rok 2021
Počas roka 2021 sa zamestnanci ŠOP SR, ktorí
sa venujú anorganickým úlohám, zamerali na viacero zaujímavých lokalít, na ktorých sa realizovala
praktická starostlivosť o významné anorganické
javy, prípadne ich výskum a prieskum. Tieto aktivity vo viacerých chránených územiach majú
stúpajúci trend. Komunikácia kvôli pandemickej
situácii prebiehala zväčša online. Využili sme však
možnosť uskutočniť poradu anorganikov v dňoch
1 .– 2. 7. 2021 na Muráni. Súčasťou porady okrem
zaujímavých prednášok bola aj praktická starostlivosť o významnú anorganickú lokalitu. Aktivity
boli realizované v rámci dvoch úloh, ktoré sú viazané na anorganické javy a formy.

a Borinského krasu (41 závrtov). Následná
morfometrická analýza a geologické a geomorfologické interpretácie,
• mapovanie jaskýň v oblasti Bielej skaly (vytvorenie identifikačných kariet pre SMOPaJ),
• monitoring odtopených miest počas zimy
nad vybranými jaskyňami (Bana, Maruša),
• lokalizácia penovcových pramenísk: Pod
Plaveckou jaskyňou, Kanichovská kopanica,
Medené Hámre a Železník.

Geologický a geomorfologický
prieskum významných anorganických
javov a foriem
V CHKO Poľana sa zamestnanci zamerali
na prieskum a mapovanie meandrov Kamenistého potoka, vodopádov (Bystrý potok, Turovský
potok), bralnatého georeliéfu Kaľamárky a jaskyne Mukyňa. V kompetenčnom území Správy
CHKO Strážovské vrchy pokračovalo mapovanie
penovcových pramenísk. V rámci CHKO Malé
Karpaty boli realizované viaceré aktivity:
• inventarizačný výskum a mapovanie závrtov Dobrovodského krasu (263 závrtov)

Pod lampou býva tma – tento ríf v centre Starej Turej ušiel pozornosti geológov tvoriacich geologickú
mapu, foto: M. Ďurček

Mapovanie vrstvovitosti pri jaskyni na Bielej skale
Foto: M. Galová

V CHKO Poľana boli v rámci úlohy realizované
tieto aktivity:
• jaskyňa Mukyňa, skalné formy – výpočet súradníc meračských bodov, mapový náčrtok,
• Čerín-Stráne, krasové formy, LIDAR analýza
a identifikácia foriem reliéfu,
• závrty – mapovanie a meranie morfometrických parametrov – Dúbravica, Ponický kras,
• jaskyne – mapovane a meranie morfometrických parametrov, praktická speleologická
činnosť, rozširovanie úžinového meandra,
mapovanie výduchov studeného jaskynného vzduchu, letný režim prúdenia,
• mapovanie vyvieračiek a prameňov z predpokladaných podzemných priestorov,
• meandre Kamenného potoka – LIDAR analý-
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za meandrov, podklady pre SHP
vrstvu,
• mapovanie vodopádov – Tajovský vodopád, Vodopád na Detvianskom potoku, ľadopád-vodopád Mačinová,
• prieskum jaskynných priestorov
– Ponická jaskyňa, Medená jaskyňa, Jaskyňa pod Jaseňovým
vrchom.
Zamestnanci Správy CHKO Cerová
vrchovina vyhotovili 15 ks pasportov
významných anorganických lokalít.
Správa CHKO Biele Karpaty zamerala
výskum na zmapovanie rífov v oblasti Myjavskej pahorkatiny. Vo forme
Mapovanie závrtov v Ponickom krase
pasportov bolo zdokumentovaných
Foto: M. Turayová
až 55 lokalít.
Na RCOP Prešov sa činnosť zameVodopád Bystrého potoka, PP Bátovský balvan,
rala na pasportizáciu lomov a výskum penovcov.
PP Melichova skala, PP Zolniansky lahar, CHA
Spracovaný bol aj článok o chránených nerastoch
Malachovské skalky, PP Turovský sopúch a PP
a skamenelinách, publikovaný na webovej a FB
Tajovská kopa. Na lokalite Čerín-Stráne sa v spostránke pracoviska.
lupráci s členmi miestnej jaskyniarskej skupiny
upravil vchod do jaskyne. V CHKO Strážovské
Starostlivosť o významné anorganické
vrchy prebehlo mapovanie krasových závrtov
javy a formy
v k. ú. Podmanín a Pružina, v NP Malá Fatra to boli
lokality Hričovské rífy a Šútovská epigenéza. PoV CHKO Cerová vrchovina sa realizovala prakčas porady bol od náletovej vegetácie vyčistený
tická ochrana a starostlivosť o PP Lipovianske
významný geologický profil Muránsky zlom. Na
pieskovce a PR Hajnáčsky hradný vrch, na úzePP Ľubčiansky hradný hríb sa sústredila praktická
mí CHKO Poľana o NPP Mičínske travertíny, NPP
starostlivosť v NP Nízke Tatry a na Hájske vodopády v NP Slovenský kras.

RNDr. Alexander Lačný, PhD.,
koordinátor skupiny
anorganikov ŠOP SR

Terénny výskum závrtov Dobrovodského krasu, foto: I. Demovič
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O čom sa písalo pred 40 rokmi?
výročie
vydávania časopisu
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Náučný chodník Smolenický kras v Malých Karpatoch
Náučný chodník Smolenický kras sa nachádza
v centrálnej časti Malých Karpát, v blízkosti turisticky obľúbenej obce Smolenice. V roku 2013 náučný chodník prešiel kompletnou revitalizáciou.
Pribudlo osem nových panelov a jeden altánok.
Na príprave textov sa podieľali jaskyniari zo Speleoklubu Trnava, Správa CHKO Malé Karpaty
a Lesy SR, Odštepný závod Smolenice. Zároveň
prišlo k zmene trasovania chodníka. Touto zmenou trasy chodníka sa sprístupnili dve najvýznamnejšie lokality Smolenického krasu – krasová dolina Hlboča a puklinová Jaskyňa Driny. Náučný
chodník takisto prechádza národnou prírodnou
rezerváciou Hlboča. Na trase od Jahodníka popri
jaskyni Driny, cez lokalitu Vlčiareň a dolinu Hlboča
sa nachádza osem informačných panelov. Dĺžka
náučného chodníka je 4,7 km a prevýšenie cca
190 m. Trasa začína v rekreačnej oblasti Jahodník
a končí vo Vrtichovom lome na okraji obce Smo-

Mapa náučného chodníka Smolenický kras
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lenice. Totožná tabuľa, ako na začiatku chodníka
sa nachádza aj pri rímsko-katolíckom kostole
v Smoleniciach. Chodník je tak obojsmerný. Prejdete ho za 1,5 až 2 hodiny. Môžete naň nastúpiť
v obci Smolenice, ako aj v rekreačnej oblasti Ja-

Mobiliár na trase náučné
ho chodníka na lúke
Vlčiareň, foto: A. Lačný

Zamerané na verejnosť

hodník, kde sa nachádza Jaskyňa Driny. Vedie po
žltej a modrej značke turistického chodníka s vybudovaným altánkom na lúke Vlčiareň (približne
v polovici trasy).
Spájajúcim elementom náučného chodníka
je Smolenický kras. Krasové fenomény a typická
morfológia sa tak dopĺňajú s unikátnou flórou
a faunou viazanou na vápencový substrát.
Samotný Smolenický kras patrí spomedzi krasových území Malých Karpát rozlohou k tým
menším, zaberá približne 5,5 km2. Vápenec tu len
zriedka vystupuje priamo na povrch, väčšinou je
zakrytý produktmi zvetrávania a pokrytý vegetáciou, ktorá obmedzuje vznik povrchových krasových foriem.
V Malých Karpatoch sa vyskytuje takmer 400
jaskýň, z ktorých je sprístupnená len Jaskyňa
Driny. Otvor na Drinkovom vrchu miestni obyvatelia poznali od 19. storočia. Do podzemných
priestorov však postupne prenikli Ján Banič,

Slonie uši v jaskyni Driny, foto: P. Staník

Jašterica zelená (Lacerta viridis) – naša najväčšia
jašterica, foto V. Klescht
Imrich Vajsábel a Jan Prudík až v roku 1929. Pre
verejnosť ju sprístupnili v roku 1935. Dĺžka jaskyne je 680 m, sprístupnená časť meria 410 m. Pre
jaskyňu sú typické sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním, jedna z nich podľa tvaru dostala
názov Slonie uši a dokonca je aj súčasťou znaku
Jaskyne Driny. Ďalej sú zastúpené sintrové jazierka, vodopády a náteky, pagodovité stalagmity
a rozličné formy stalaktitov. V jaskyni žijú vzácne
druhy netopierov, z ktorých je najpočetnejší podkovár malý, podkovár veľký a netopier obyčajný.
Jaskyňa je otvorená od 1. apríla do 31. októbra,
okrem pondelkov.

V nižších polohách a na južných svahoch územia Smolenického krasu prevládajú spoločenstvá
dubovo-hrabových lesov. Na najteplejších lokalitách, napr. v doline Hlboča, sú rozšírené spoločenstvá s dubom plstnatým, drieňom obyčajným
a višňou mahalebkovou. Tu rastú aj vzácnejšie
druhy rastlín, napr. jasenec biely, lipkavec sivý,
ostrica Micheliho, kosatec dvojfarebný, devätorka
rozprestretá, hrdobarka obyčajná a lipnica bádenská. Vo vyšších polohách a na severných svahoch
územia sa vyskytujú prevažne bučiny. Na kamenitých pôdach a sutinách sa ostrovčekovito vyskytujú lipovo-javorové lesy, v najvyšších polohách
aj spoločenstvá javorových horských lesov. Typickými živočíchmi lesov Smolenického krasu sú
fuzáč alpský, skokan hnedý, salamandra škvrnitá,
jašterica zelená, myšiak lesný, pinka lesná, hrdziak
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Severné svahy doliny Hlboča, v ktorých sa nachádzajú Mníchove diery, foto: A. Lačný
lesný a srnec lesný. Zo vzácnejších druhov tu žijú:
užovka stromová, včelár lesný, ďateľ prostredný
a orol kráľovský. Muflón a daniel sú v Malých Karpatoch nepôvodnými druhmi.

Najtypickejšou povrchovou formou Smolenického krasu je dolina Hlboča. Je jedinou krasovou
poloslepou dolinou v Malých Karpatoch. Dolina
je hlboká až 100 metrov a vznikla chemickou
a mechanickou činnosťou tečúcej vody. Občasný
vodný tok dotovaný atmosférickými zrážkami pri
topení snehu

Z pohľadu nedávnej histórie sa
v blízkosti Smolenického krasu nachádzala sieť lesných železničiek. V tomto
regióne sa začali budovať gravitačné
železnice (rozchod 760 mm) okolo
roku 1880. Využívali animálnu silu
koní, ktoré vytiahli dvojnápravové železničné vozíky k miestu ťažby dreva
a následne náklad dreva samospádom, gravitačnou silou, putoval za
asistencie brzdára do cieľa. Koľaje sa
k miestu ťažby prekladali, neboli trvalé. Neskôr (1898 – 1901) bola vybudovaná úzkorozchodná lesná železnica
(s parnou lokomotívou, rozchod 600
mm) medzi chemickou továrňou
Smolenice (Horné Orešany, časť MajSamospádová dopr
dánske) a filiálkou na Dobrej Vode,
ava rovnaného drev
a (archív Lesov SR,
Smolenice)
OZ
cez železničnú stanicu Smolenice.
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a výdatných dažďoch vytvára najmä počas jari
na skalnej stene deväť metrov vysoký vodopád.
Vodopád Padlá voda, ktorý je vytvorený na padlovodských vápencoch je jediným občasným vodopádom v Malých Karpatoch.
Tesne nad vodopádom sa chemickým rozpúšťaním a mechanickým pohybom vody za pomoci
kameňov, štrku a piesku, ktorý sem prinášal silný
povrchový tok, vytvorili krútňavové hrnce nazývané aj kotlíky. Dosahujú priemeru až 1,5 metra.
Voda sa po niekoľkých metroch pod vodopádom tratí v systéme ponorov a ďalej pokračuje podzemným vodným tokom. Vynára sa až v
niekoľkých vyvieračkách v okolí Smoleníc. Dá sa
predpokladať, že tento podzemný vodný tok mohol za tisícky rokov vytvoriť sieť voľných jaskynných priestorov.
V severnom svahu doliny Hlboča sa nachádzajú
jaskyne Mníchove diery, ktoré sú ponormi niekdajšieho povrchového toku, ktorý tiekol údolím
Hlboče. V súčasnosti sa jaskyne nachádzajú niekoľko desiatok metrov nad dolinou. Je to spôsobené tým, že dolina sa postupne zarezáva do

Okrem náučného chodníka Smolenický kras sa
nad obcou Smolenice (neďaleko kostola) nachádza archeologické nálezisko Molpír s archeologickým náučným chodníkom. Prípadne môžete
navštíviť múzeum Molpír, či Smolenický zámok.
Toto všetko a určite aj viac uvidíte na náučnom
chodníku a jeho okolí. Preto ste srdečne vítaní.

Zdroj: Náučné tabule náučného chodníka Smolenický kras

RNDr. Alexander Lačný, PhD.,
Správa CHKO Malé Karpaty

Jediný občasný vodopád v Malých Karpatoch – Padlá
voda počas jarných mesiacov, foto: M. Čapičík

svojho podložia. Činnosť tohto toku v úrovni Mníchových dier netrvala dostatočne dlhý čas na vytvorenie väčších jaskýň a preto jaskyne dosahujú
dĺžky maximálne desať metrov. Prievany na konci
jaskýň však naznačujú pokračovanie veľmi úzkych
jaskynných priestorov. V jaskyniach možno sledovať stopy po korózii a erózii. Sú nimi vyhľadené
útvary po mechanickej a chemickej činnosti vody.
V jaskyniach nenájdete typické stalaktity alebo
stalagmity. Na stenách sa však nachádzajú pizolity – guľovité útvary veľkosti hrášku vytvorené
vykryštalizovaním uhličitanu vápenatého.
Vo vyústení doliny Hlboča, už v obci Smolenice
je opustený lom nazývaný Vrtichov. Piesčité vápence v lome sú spodnojurského veku. Obsahujú
množstvo ustríc, ramenonožcov, ľalioviek, belemnitov a iných morských živočíchov spred 190 miliónov rokov.
Pohľad na dolinu Hlboča z jednej z Mníchových dier
Foto: A. Lačný
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Za krásami Slovenského krasu
Prírodovedná súťaž s názvom Za krásami Slovenského krasu má v Národnom parku Slovenský
kras už dlhoročnú tradíciu. Prvá súťaž sa konala
v roku 2004. Organizátormi sú Gemerská knižnica
P. Dobšinského v Rožňave – kultúrna organizácia
Košického samosprávneho kraja a Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne.
Hlavnou témou súťaže je príroda Národného parku Slovenský kras a jej jednotlivé zložky. Je určená
žiakom II. stupňa (5. – 9. ročník) ZŠ a osemročných
gymnázií (prima – kvinta) z okresu Rožňava. Každá
škola môže na súťaž vyslať jedno družstvo, pozostávajúce zo štyroch členov v sprievode pedagóga. Účastníci na piatich stanovištiach odpovedajú
na otázky o flóre, faune, o sústave Natura 2000,
neživej prírode, o Národnom parku Slovenský kras
a následne v poznávacej časti určujú rastliny, živočíchy, ich stopy, stromy, horniny a nerasty. Súťaž
prebieha v prírode. V minulosti súťaž prebiehala
na Silickej planine, na náučnom chodníku (NCH)
Domica, pri Hrhovských rybníkoch, na NCH Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo v Krásnohorskej Dlhej Lúke, ako aj na trase
turistického chodníka Soroška – Koliba. Ak nám
počasie neprialo, tak sa tzv. mokrý variant konal
vždy v priestoroch Gemerskej knižnice v Rožňave.

Stanovište Neživá príroda Slovenského krasu,
poznávanie hornín a minerálov
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Privítanie účastníkov súťaže a žrebovanie poradia
družstiev
Tohtoročný 18. ročník súťaže sme zorganizovali
v očarujúcom prostredí Zádielskej tiesňavy. Dvojkilometrová trasa viedla popri Blatnom potoku
úvodnou časťou náučného chodníka Zádielska
tiesňava, od parkoviska v obci Zádiel až po Zádielsku chatu na konci tiesňavy. Svoje vedomosti
o Slovenskom krase si zmeralo 8 družstiev. Bolo
krásne slnečné počasie a prúdenie vzduchu
v tiesňave nás príjemne ochladzovalo. Po vyše hodinovej prechádzke sa účastníci občerstvili pri Zádielskej chate, a to vďaka ústretovosti jej prevádzkovateľov, ktorí nám poskytli obed zdarma. Už pri
vyhodnocovaní bolo zrejmé, že najťažšou témou
bola neživá príroda a hlavne určovanie hornín
a minerálov. Nie však pre žiačky zo ZŠ Krásnohorské Podhradie, ktoré súťaž aj vyhrali s výsledkom
57 bodov z celkových možných 65, čím získali
putovný kameň a vecné ceny. Len o jeden bod
menej (56) a 2. miesto získali žiaci Gymnázia P. J.

Zamerané na verejnosť

Šafárika v Rožňave. Na 3. mieste sa umiestnili žiaci
ZŠ Gemerská Poloma s počtom bodov 53.
Teší nás veľký záujem o túto súťaž zo strany
škôl, ako aj vedomosti žiakov, ktoré sú z roka
na rok lepšie. Veríme, že nás nezastaví ani pandémia, ani ďalšie okolnosti a súťaž Za krásami Slovenského krasu si budeme môcť užiť aj v priebehu ďalších rokov.

MVDr. Andrea Balážová
Správa NP Slovenský kras
Víťazné družstvo zo ZŠ Krásnohorské Podhradie

Polrok s Naturou 2000
Chránená krajinná oblasť Horná Orava
(ďalej len „CHKO Horná Orava“) je jedným
z chránených území, ktoré sa zapájajú do
aktivít projektu LIFE – IP NATURA 2000
SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) Úloha siete
Natura 2000 a manažment vybraných
prioritných biotopov v integrovanej
ochrane krajiny v Slovenskej republike,
realizovaného Štátnou ochranou prírody
SR. Jednou z významných aktivít projektu je aj aktivita E4 – Environmentálna výchova vo vzťahu k sústave Natura 2000,
ktorá sa naplno rozbehla aj na Správe
CHKO Horná Orava.
Keďže je v rámci sústavy Natura 2000 na území
CHKO Horná Orava vyhlásených 22 území európskeho významu a chránené vtáčie územie Horná
Orava (ďalej len „CHVÚ Horná Orava“), bolo namieste predstaviť tieto prírodné hodnoty verejnosti, školám, či samosprávam.
Správa CHKO Horná Orava zrealizovala v druhom polroku školského roka 2021/2022 viacero
podujatí venovaných problematike sústavy Natura 2000 v CHKO Horná Orava.

V týždni od 29. 3. 2022 – 1. 4. 2022 sa realizovali
aktivity v rámci Pilot Week Natura 2000, ktorý
bol tematicky zameraný najmä na CHVÚ Horná
Orava, jeho spoznávanie, získavanie informácií
o kritériových druhoch vtáctva, ale aj na praktickú
pomoc pri zlepšovaní stavu ich hniezdnych podmienok. Okrem predstavenia sústavy chránených
území Natura 2000, rozprávania a hier, sa aj pracovalo. Študenti stredných škôl boli zapojení do
praktických manažmentov na Vtáčom ostrove, kde
vytvárali štrkové lavice vhodné pre hniezdenie rybára riečneho. Žiaci základných a materských škôl
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na spoločných stretnutiach vytvorili
viac ako 120 ks vtáčích búdok, ktoré
sa spoločne vyvešiavali v meste Námestovo a v jeho okolí. Organizovali
sa dve veľké stretnutia spojené s oslavou Svetového dňa vtáctva v Dome
kultúry v Námestove a v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
S podujatím sme zavítali aj medzi klientov DSS v Zubrohlave a Zákamennom,
ktorí tiež vyrábali búdky a zapojili sa
aj do maľovania obrazov pre pripravovanú výstavu Ako vták spieva. Celá Orava spojila
svoje nadšenie a chuť pre správnu vec, pre spoznanie a podporu vtáčích druhov vo svojom okolí.
Nasledovali ďalšie aktivity, a to Natura Day
na stredných školách v regióne. Na brehoch
Oravskej priehrady sa 29. 4. 2022 stretli študenti
spolu so svojimi pedagógmi, ktorí prišli na podujatie Veľké jarné upratovanie. Išlo o pomoc pri
čistení dvoch území európskeho významu, Oravskej vodnej nádrže a Ústia Bielej Oravy. Podujatie
bolo sprevádzané infokampaňou o územiach
Natura 2000 v CHKO Horná Orava, vysvetľovali sa
princípy mapovania a ich vyhlasovania, študenti
spoznávali vzácne biotopy, popri čom ich aj čistili
od odpadu. Stretnutie malo veľmi pozitívny ohlas
u študentov, ktorí ani netušili aké vzácne územia
majú v okolí mesta, ale ani to, ako ľudia tieto lokality negatívne ovplyvňujú. Na toto podujatie
nadviazalo ďalšie stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia ďalších 5 organizácií, vrátane SRZ
a SVP, ktorí spolu so študentami a zamestnanca-
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mi Správy CHKO Horná Orava pokračovali v čistení územia Ústia Bielej Oravy. Druhé stretnutie
v rámci Natura Day na stredných školách v regióne sa uskutočnilo 26. 5. 2022 v území európskeho
významu Rašeliniská Bielej Oravy – Klinské rašelinisko, kde sme sprevádzali študentov a tiež klientov z DSS. Dozvedeli sa o ochrane mokraďových

biotopov, spoznávali rašeliniskový biotop a jeho
druhy a pre upevnenie vzťahu k týmto územiam
nám pomohli aj pri manažmentových prácach
na Klinskom rašelinisku. Na akcii sa stretli študenti rôznych odborov a vekových skupín, ktorý po
prvý krát navštívili rašeliniskový biotop. Možnosť
pomôcť prírode ich veľmi oslovila a pomoc sľúbili
aj v budúcnosti.
Vrcholom
nášho
polročného snaženia
bola oslava 30. výročia Natura 2000,
ktorú sme organizovali na brehu Oravskej priehrady 20. 5.
2022. Stretlo sa tu
viac ako 300 žiakov
so svojimi pedagógmi. Pre pozvaných
sme mali pripravené
rôzne hry, pri ktorých
spoznávali prírodu a
využívali aj materiál z prírody. Škôlkari vytvárali
rastlinné modely pre bábiky, zdobili ľanové tašky,
učili sa o stromoch, ich kôre a listoch, hľadali stopy
v prírode a napäto počúvali o chránených vtáčích
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druhov Oravy. Starší žiaci sa zapojili do prednášok
a hier o Chránenom vtáčom území Horná Orava
a o vzácnych biotopoch Oravy. Tiež priložili ruku
k dielu pri výrobe búdok pre netopierov.

kom počte a pri každej príležitosti ste neváhali
reálne pomôcť zachovať prírodné bohatstvo v našom okolí. Pripravujeme pre vás dva nové vzdelávacie programy, ktoré Vám čoskoro predstavíme.
Tešíme sa na Vás.

Správa CHKO Horná Orava chce touto cestou
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na aktivitách v rámci projektu LIFE – IP Natura 2000 SVK.
Z celého srdca Vám ďakujeme, že ste prišli v ta-

Ing. Zuzana Kertysová
Správa CHKO Horná Orava

Deň Zeme v archeoparku
Každoročne 22. apríla si pripomíname Deň
Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Cieľom dňa
je pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch,
ktoré nám naša Zem poskytuje a preto je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť.
Prostredníctvom sloganu Investujme do našej
planéty upriamil tohtoročný deň Zeme pozornosť na potrebu zmeny opatrení v oblasti klímy a apeluje
na zodpovednosť nás všetkých. Regionálne centrum
ochrany prírody v Prešove
v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove zorganizovali
oslavu Dňa Zeme v Archeoparku v Hanušovciach n.
Topľou. Archeopark ponúka
poznanie piatich základných
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období praveku a včasného stredoveku prostredníctvom obydlí a ich vybavenia, ako aj prostredníctvom rôznych technologických zariadení
a políčok.
Výber miesta nebol náhodný, keďže medzi
historickými obydliami reprezentujúcimi život
našich predkov v dobách historických nebol
problém uviesť príklady, ako moderná
spoločnosť nadmieru využíva
prírodné zdroje.
Počas
celého
dňa boli pre návštevníkov pripravené stanovištia
zamerané na poznávanie našej
flóry a fauny.

Zamerané na verejnosť

Úlohu lektorov na jednotlivých stanovištiach
sme prenechali starším žiačkam ZŠ Hanušovce
n. Topľou, ktoré sa jej zhostili vynikajúco a zvládli to bez problémov. Hravou formou si účastníci
podujatia vyskúšali, čo najviac chutí bocianovi,
porozprávali sa o chránených územiach v okolí a
predstavili si pobytové znaky zvierat. Najviac zaujali ohryzy bobra, ktoré je možné pozorovať na
vodných tokoch v okolí. Bolo zaujímavé sledovať
rozdiely vo vedomostiach u jednotlivých žiakov.
Pre niektorých bolo prekvapením, že bobor sa neživí rybami, aj keď žije vo vode, alebo naopak, že
bocian okrem žiab uloví aj myš, či dokonca mláďatá vtákov. Rozprávanie o našich stromoch a ich
poznávaní si pripravili lesní pedagógovia z Lesnej
správy Hanušovce. Spestrením programu bol bocianí pár, ktorí si prišiel oddýchnuť na strom nad
„bocianím stanovišťom“ a veverička, ktorá zvedavo pozorovala zo stromu všetky aktivity.

Súčasťou archeoparku je aj malý zverinec, ktorý nám organizátorom dal niekedy riadne zabrať,
keďže zvedavé kozy nám chodili ochutnávať naše
ukážky prírodnín.
Oslavy Dňa Zeme sme uzavreli s deťmi z miestnej materskej školy, ktoré svojimi zvedavými
otázkami zaskočili aj odborných pracovníkov a na
záver nás potešili krásnou pesničkou. Podujatia sa
zúčastnilo cca 500 žiakov z Hanušoviec a Vranova
nad Topľou. Spoločným podujatím sme chceli pripomenúť, že naša Zem „nie je na jedno použitie“ a
musíme sa k jej darom správať ohľaduplne a zodpovedne, aby aj budúce generácie sa mohli tešiť z
jej prírodných krás.

Text a foto: Ing. Marta Hrešová
RCOP Prešov

30. výročie Natura 2000
v Chránenej krajinnej oblasti Latorica
Vstupom do Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sa
každý členský štát zaviazal chrániť najviac ohrozené rastliny, živočíchy a prirodzené biotopy. EÚ
tak buduje sústavu Natura 2000, ktorá tento rok
oslavuje okrúhle výročie. Ministerstvo životného
prostredia SR v spolupráci s rezortnými a mimovládnymi organizáciami pri tejto príležitosti usporadúva viaceré podujatia pre verejnosť.

Aj EÚ a Slovensko chránia európske prírodné dedičstvo, a to prostredníctvom siete Natura
2000. Tvorí ju 642 území európskeho významu, čo
je 12,5% výmery Slovenska a 41 chránených vtáčích území, čo predstavuje 26,3 % z územia Slovenska. Od vzniku Natura 2000 uplynulo 30 rokov
a práve pri príležitosti tohto výročia sa na Slovensku uskutočnili viaceré podujatie pre verejnosť
pod taktovkou Ministerstva životného prostredia SR spolu s rezortnými organizáciami ŠOP SR
a SAŽP, ako aj neziskovými partnermi Daphne –
Inštitútom aplikovanej ekológie a WWF Slovensko.
Správa CHKO Latorica si 30. výročie siete Natura 2000 pripomenula 20. mája 2022. V doobedňajších hodinách pracovníci správy spolu so
zástupcami Daphne a RCOP Prešov pripravili pre
žiakov gymnázia v Kráľovskom Chlmci exkurziu
do územia európskeho významu Veľký kopec.
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Chránené územie
je komplexom lesných a nelesných
biotopov. Podstatnú časť územia
zaberajú nelesné
biotopy (86 %). Ide
o strmé xerotermné lesostepi na
andezite na izolovane stojacom vrchu vo vinohradníckej krajine,
obkolesenom na úpätí záhradami a vinicami.
Severnú časť chráneného územia s výmerou cca
3,40 ha zaberá lesný biotop európskeho významu: dubovo-cerové lesy. Z hľadiska flóry územie
predstavuje zachovalé spoločenstvá teplomilných druhov tráv s výskytom druhov európskeho významu kosatec uhorský bezlistý a poniklec veľkokvetý. Pre chránené územie je typický
výskyt teplomilných druhov živočíchov. Z bezstavovcov európskeho významu sa na území
vyskytuje napr. chrobák roháč obyčajný a motýľ
modráčik čiernoškvrnný a pestroň vlkovcový.
Z druhov národného významu boli na území zaznamenané motýle vretienka smldníková a perlovec dvojradový, rovnokrídlovce kobylka šúrová,
modlivka zelená, z chrobákov májka obyčajná
a z vážok šidlovka hnedá.
Pre študentov bolo pripravených viacero tematických zastávok, ako napríklad geologická,
poznávanie inváznych rastlín a ich negatívne
dopady na pôvodné druhy, význam opeľovačov
a dôvody ich úbytku a taktiež spôsoby ochrany,
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znečistenie prírody, ochrana rastlinných druhov európskeho významu,
poznávanie vtáctva a manažment
chránených území. Aj keď počas exkurzie účastníci nemali šťastie na pozorovanie všetkých spomínaných druhov,
tie im boli predstavené pracovníkmi
Správy CHKO Latorica fotkami, ako aj zaujímavosťami z ich života. Svoje vedomosti si mohli overiť
vo vedomostnom kvíze, ako aj pri aktivitách, ktoré im hravou formou priblížili prírodné hodnoty
územia.
Poobede bola pripravená exkurzia na UEV Veľký
kopec pre verejnosť. Stretnutie pracovníkov správy s občanmi bolo podnetné pre obe strany, keďže hlavne vekovo starší návštevníci si zaspomínali
na časy minulé a ako to na tomto území vyzeralo
v minulosti. Aby sa zachovali prírodné hodnoty
územia je potrebná starostlivosť o územie v podobe manažmentových opatrení, a to spásaním
vegetácie ovcami počas vegetačného obdobia.
O skúsenostiach s pasením oviec prišiel porozprávať aj miestny farmár, ktorý sa o predmetné územie stará spolu s ovečkami.
Počas celého dňa bol na Námestí Milénia v Kráľovskom Chlmci infostánok venujúci sa európskej
sústave chránených území Natura 2000. Okoloidúci mali možnosť dozvedieť sa viac o sústave
chránených území Natura 2000, ktorej cieľom

Zamerané na verejnosť

je ochrana prírodných biotopov a voľne žijúcich
vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín.

programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Uvedené aktivity sú súčasťou projektu LIFE – IP
NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003), ktorý
je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci

Text a foto: Ing. Marta Hrešová
RCOP Prešov

Expozícia venovaná Dobročskému pralesu
a Európskemu diplomu
Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu je obľúbeným miestom, kam každoročne zavítajú tisícky priaznivcov prírody a lesníctva. Vďaka úzkej spolupráci Správy CHKO Poľana
a štátneho podniku Lesy SR, organizačná zložka
OZ Horehronie, v tejto sezóne pribudla v skanzene unikátna expozícia.
Ide o panelovú výstavu venovanú národnej
prírodnej rezervácii Dobročský prales. Umiestnená je v drevenom altáne so zelenou strechou
v blízkosti skulptúry legendárneho torza dobročskej obrej jedle. Prostredníctvom jednoduchých
a pútavo spracovaných informácií predstavuje
jedno z najstarších chránených území na Slovensku a spolu s torzom jedle prenášajú do skanzenu

kúsok atmosféry pralesa. Samotná rezervácia je
unikátnou ukážkou ľudskou rukou nedotknutého
ekosystému pôvodných, typických zmiešaných
karpatských lesov. Pre svoj mimoriadne prírodné
hodnoty získala ocenenie expertov Rady Európy
– Európsky diplom pre chránené územia.

Odovzdávanie výstavy,
vľavo riaditeľka Správy
CHKO Poľana V. Fabriciusová, vpravo riaditeľ OZ
Horehronie M. Kovalčík,
foto: A. Kaňuchová

Altánok panelovej výstavy NPR Dobročský prales s logom Európskeho diplomu, foto: A. Kaňuchová
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Získanie Európskeho diplomu je obrovská prestíž, ktorá posúva význam chráneného územia
na medzinárodnú úroveň. Je to zároveň aj veľký
záväzok. Európsky diplom sa totiž chráneným
územiam neudeľuje jednorazovo a natrvalo, ale
prepožičiava sa na obdobie desiatich rokov. Počas
tohto času je potrebné plniť podmienky a odporúčania dané v rezolúcii Výboru ministrov Rady
Európy. Len v prípade úspešného plnenia rezolúcie je Európsky diplom chránenému územiu prepožičaný na ďalších desať rokov.
Jedným z odporúčaní rezolúcie pre NPR Dobročský prales bolo šírenie osvety a povedomia
o území, ako aj o jeho ocenení, a to prostredníctvom sprístupnenia informácií širokej verejnosti.
Vďaka ústretovosti a ochote OZ Horehronie našla

expozícia dôstojné miesto v altánku obľúbeného
prírodného skanzenu, len päť kilometrov od samotnej rezervácie. Pridanou hodnotou expozície
je umelecky spracované tepané logo Európskeho
diplomu, ktorého autormi sú umelecká šperkárka
Magdaléna Jančurová spolu s manželom Matúšom Jančurom, umeleckým kováčom.
V súčasnosti sa môže Európskym diplomom pochváliť 74 lokalít v 29 krajinách Európy.
Na Slovensku je to okrem NPR Dobročský prales aj
Národný park Poloniny. Obe územia sú držiteľmi
ocenenia od roku 1998.

Mgr. Miriam Turayová, Správa CHKO Poľana

Kde má srdce Cerová vrchovina?
Dňa 10. mája 2022 sa v Hajnáčke a jej okolí organizovalo podujatie v súvislosti s rozvojom prírodného turizmu s názvom Kde má srdce Cerová
vrchovina? Organizátormi boli Správa CHKO Cerová vrchovina, Oblastná organizácia cestovného
ruchu Gemer, OZ PRONATUR a Obec Hajnáčka. Potreba zrealizovať podujatie vznikla počas spracovania podkladov k dokumentu Stratégia rozvoja
prírodného turizmu na území Cerovej vrchoviny v
rámci medzinárodného projektu Centralparks (INTERREG – CENTRAL EUROPE Programme).

Akcie sa zúčastnili zástupcovia Rozvojovej
agentúry BBSK, Asociácie prírodného turizmu,
obcí Čakanovce, Gemerské Dechtáre, Večelkov,
Petrovce, Miestnej akčnej skupiny (MAS) Cerovina, Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Novohrad a Podpoľanie, Novohradského turisticko-informačného centra, Okresného úradu Rimavská Sobota (odboru starostlivosti o životné
prostredie), Novohrad-Nógrád geoparku aj dobrovoľnej stráže prírody.

Úvod podujatia, foto: V. Rízová

Prezentácia OOCR Gemer, foto: V. Rízová

76

CHUS 98/2022

Zamerané na verejnosť

Ukážka miestnych produktov, foto: V. Rízová
Podujatie bolo zahájené v priestoroch výstavy
k 30. výročiu vzniku Chránenej krajinnej oblasti
Cerová vrchovina v suteréne miestneho kostola.
Prezentované boli aj miestne produkty (keramika, víno). Nasledovala terénna časť na trase
Hajnáčka-Tilič-Hajnáčka, počas ktorej sa prezentovali odborné výklady aj riadený brainstorming
na tému – rozvoj prírodného turizmu. Podľa názoru viacerých účastníkov je cenným benefitom
Cerovej vrchoviny hlavne tiché a pokojné prostredie. Zohľadniť túto skutočnosť je potrebné pri
všetkých rozvojových aktivitách, aby sa nevytratilo jedinečné čaro tohto územia.
Hlavnou myšlienkou podujatia bolo prepojenie rôznych aktérov v území v záujme rozvoja
produktov prírodného turizmu. V tejto súvislosti
mala ukážka exkurzie s odborným výkladom iniciovať záujem o prepojenie potrebných nadväzujúcich aktivít (vrátane služieb). Okrem iného z nej
vzišiel podnetný zámer zrealizovať podobnú aktivitu pod záštitou MAS Cerovina, ale aj zabezpečiť
prieskum pre identifikáciu možností rozvoja cestovného ruchu pod záštitou Asociácie prírodného
turizmu so zapojením zainteresovaných subjektov. Atmosféru podujatia Vám priblíži aj krátke
video na youtube kanáli ŠOP SR.

Začiatok terénnej časti podujatia, foto: V. Rízová

Kóta Tilič – súčasť NPR Pohanský hrad, foto: V. Rízová

Priebeh brainstormingu, foto: V. Rízová

Text a foto: Ing. Veronika Rízová
Správa CHKO Cerová vrchovina
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Poznávame Slanské vrchy –
tri chránené územia po jednej trase
Pohorie Slanské vrchy na východe Slovenska
sa tiahnu v severojužnom smere od Prešova po
hranice s Maďarskom. Vzniklo sopečnou činnosťou, čo dokazujú oblé tvary kopcov a na mnohých
miestach vystupujúce skalné komplexy. Pôsobivé
výhľady, krásne lesné prostredie a relatívne ľahká
dostupnosť ich robí častým cieľom turistom. Zaujímavé sú aj z hľadiska ochrany prírody, keďže
v Slanských vrchoch sa nachádza 26 chránených
území v národnej sieti, 6 území európskeho významu a sú vyhlásené za chránené vtáčie územie.
Existujúca sieť turisticky značených chodníkov
je výborným pomocníkom pri pohybe v teréne
a vďaka nim je možné napríklad navštíviť počas
jednej túry tri chránené územia.
Náš tip na poznávací výlet za krásami Slanských
vrchov začal spolu s partiou mladých turistov
z Hanušoviec v obci Herľany. Ak si správne načasujeme túru, môžeme vidieť erupciu Herlianskeho
gejzíru, ktorý je prírodnou pamiatkou. Prírodná

Herliansky gejzír, foto: A. Bachingerová
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pamiatka Herliansky gejzír je prírodný úkaz aktivovaný ľudskou činnosťou, ale jeho samotná činnosť, erupcia, je ovplyvňovaná prírodou. Erupcie
gejzíru spôsobuje oxid uhličitý, vystupujúci z podložia pozdĺž tektonických zlomov. Gejzír samovoľne strieka do výšky 7 – 15 metrov s periódou
32 – 40 hodín. Erupcia trvá približne 25 minút. Bol
umelo aktivovaný vrtom hlbokým 404,5 metra.
Teplota vystrekovanej vody je 14 – 18 °C a voda
je silne mineralizovaná. Priemerná výdatnosť je
25 – 30 litrov vody za sekundu. V súčasnosti postupne stráca na sile a čas medzi erupciami sa
predlžuje. Gejzír sa nachádza v areáli bývalých
herlianskych kúpeľov, ktoré v čase svojho najväčšieho rozkvetu disponovali až 500 lôžkami a poskytovali kúpeľnú liečbu pre pacientov s chorobami zažívacích a dýchacích orgánov.
Zelená turistická značka začína v kúpeľnom
parku a privedie nás do cieľa na Rankovské skaly. Cesta vedie popod kopec Malé Brdo, kde sa

Zamerané na verejnosť

Prírodná rezervácia Malé Brdo, foto: M. Hrešová
na jeho južnej strane nachádza chránené územie PR Malé
Brdo. Rezervácia bol vyhlásená v roku 1950 na ploche
55,6 ha na ochranu zachovalých prirodzených spoločenstiev bukových dubín a typických bučín. Chránené územie
je v najprísnejšom piatom bezzásahovom stupni ochrany.
Absenciu lesohopodárskej činnosti vidieť na každom kroku
v podobe rôznovekých porastov s množstvom suchých či
popadaných stromov. Odumieranie drevín a vznik mŕtveho
dreva je prirodzený proces charakteristický pre lesné spoločenstvá.

Sú medzi nimi aj xerotermné
druhy a javorovo-lipové lesné
spoločenstvá. Skaly sú hniezdiskom vzácnych dravcov,
ktoré sú však často rušené nezodpovednými turistami balansujúcimi na okrajoch skál
kvôli adrenalínovým fotografiám. Návšteva Rankovských
skál z Herlian je ľahšia túra,
vhodná pre turistov všetkých
vekových kategórií. Za pekného počasia návštevníci budú
odmenení nielen nádherným
výhľadom, ale aj príjemne
stráveným časom v krásnej
prírode.

Ing. Marta Hrešová
RCOP Prešov

Krátkym stúpaním opúšťame územie rezervácie Malé
Brdo a dostaneme sa na hrebeň, ktorým sa pohodovým
tempom premiestnime ku skalnému komplexu Rankovských skál. Na vrchole sa pred nami otvoril výhľad na celé
údolie Torysy, časť Slanských vrchov, časť Zemplínskych vrchov, mesto Košice, Košickú kotlinu, Čergov, Volovské vrchy
a Čiernu horu.
PR Rankovské skaly bola v roku 1976 na ploche 23,7 ha
vyhlásená za účelom ochrany skalného komplexu s typickými spoločenstvami, vzácnymi a ohrozenými druhmi rastlín.

Rankovské skály
Foto: M. Hrešová

Pohľad na panorámu z Rankovských skál, foto: M. Hrešová
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Bádanie s GLOBE nás stále viac baví
Do medzinárodného programu GLOBE (Global
Learning and Observation to Benefit the Environment) sa v školskom roku 2021/22 zapojilo 43
škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska,
čo oproti minulému (pilotnému) roku predstavuje
nárast o 21 škôl. Školy vo svojom okolí realizovali
pravidelné merania v oblasti hydrológie, meteorológie či fenológie a zadávali namerané údaje
do celosvetovej databázy pod záštitou NASA (The
National Aeronautics and Space Administration).
Barbora Michnová, koordinátorka programu
GLOBE z Inštitútu DAPHNE približuje: „Ako skvelý
nástroj podpory učiteliek a učiteľov pri zavádzaní inovatívnych prvkov do každodennej výučby
využívame bádateľsky orientované vzdelávanie
(BOV). V priestoroch knižníc American Center
v mestách Košice a Banská Bystrica sme tento rok
realizovali dvojdňové odborné školenia, kde si pedagogičky mali možnosť vyskúšať merania GLOBE
priamo v teréne a inšpirovať sa na workshopoch

a prednáškach odborníkov. Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam lektoriek z @daphne.institut
a učiteliek zo SOŠ vo Svite (Martina Gánovská,
Adriana Mlynská) mali účastníčky možnosť zažiť
aj praktickú bádateľskú hodinu. Pri tomto type vyučovania žiaci sami hľadajú odpovede na zvolenú
otázku, vedomosti nezískavajú memorovaním,
ale vlastným overovaním. Posilňujú si spoluprácu v skupine a formuláciu svojich názorov.“ Pani
učiteľka Ing. Monika Schwartzová zo ZŠ Blatné Remety vidí pozitíva bádania aj pri sociálne znevýhodnených žiakoch: „Deti sa veľmi tešia na hodiny
vonku, sme zapojení aj do konferencie Globe. Zažijú veľa zábavy a ani si neuvedomujú, že sa učia.
Vďaka programu sa na veľa vecí pozerajú ináč.
Vnímajú, prečo listy na jeseň žltnú, či prečo skôr
narastú púčiky lipe umiestnenej v areáli školy a
nie medzi budovami a tiež, že aj stromy majú svoj
vek a výšku.“
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Nové materiály a pomôcky GLOBE
k skúmaniu čistoty ovzdušia
V programe GLOBE majú žiaci možnosť skĺbiť prírodné vedy a učenie vonku priamo počas
vyučovania či na záujmových krúžkoch a v ŠKD.
Využívame rozmanité pomôcky, vďaka ktorým
overujeme kvalitu životného prostredia na vybranom mieste. Praktické merania s prístrojmi
GLOBE umožňujú zistiť pH či priehľadnosť vody a
overiť si tak kvalitu vody v blízkom jazere či rieke.
Barometer, vlhkomer či zrážkomer spolu s teplomerom v meteorologickej búdke využívajú žiaci-meteorológovia nielen pri predpovedi počasia
na školský výlet. Pani učiteľka Mgr. Zina Hojerová
z 3. ZŠ Senica s nami zdieľa svoje dojmy: „Projekt
GLOBE v oblasti meteorológie prináša žiakom-pozorovateľom nové pohľady na problematiku.
Učia sa pritom nielen ako správne pozorovať a zapisovať zistené údaje, ale dosiahnuté výsledky aj
prezentujú. Navyše, malí výskumníci nachádzajú
súvislosti, aké im doteraz nenapadli – napríklad
typ oblakov nám napovedá, aké počasie nás čaká
a čo prináša pre úrodu a dozrievanie malá oblačnosť, alebo naopak silná oblačnosť.“
K novým GLOBE pomôckam k skúmaniu čistoty ovzdušia patrí prístroj Calitoo, ktorý bol vyvinutý francúzskymi vedcami a sprístupňuje inak
náročné meranie vlastností aerosólov vo vzduchu

aj žiakom. Prístroj si školy budú môcť zapožičať
priamo v knižniciach American Center v Košiciach
a Banskej Bystrici.
Nové metodické materiály k aerosólom
s pracovnými listami sú prístupné aj školám mimo
programu GLOBE na webe https://www.globeslovakia.sk/napadnik-aktivit.
Prostredníctvom nenáročných aktivít sa môžu
s témou aerosólov zoznámiť aj najmladší školáci (1. – 5. ročník ZŠ) a zároveň slúžia neskôr ako
odrazový mostík pre hlbšie bádanie na hodinách
fyziky, matematiky či chémie.
Medzinárodný program GLOBE na Slovensku
koordinuje DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v rámci siete Špirála.
Realizáciu programu GLOBE v roku 2022 na Slovensku podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku, American Spaces, Nadácia SPP, ZSE, a.s.
V rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne“
BIG_ling SK-AT, ktorý je podporený z programu
spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria, je do
programu zapojených aj 8 škôl zo Senice a okolia.

Barbora Michnová
Daphne-Inštitút aplikovanej ekológie
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O čom sa písalo pred 40 rokmi?
výročie
vydávania časopisu

Zo sveta

Pripomíname si 50. výročie podpísania Dohovoru
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

Myšlienka vytvoriť medzinárodné hnutie na
ochranu dedičstva vznikla po 1. svetovej vojne.
Dohovor, týkajúci sa ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, vznikol zlúčením
dvoch samostatných hnutí: prvé bolo zamerané
na zachovanie kultúrnych pamiatok, druhé sa zaoberalo ochranou prírody.

Do dnešného dňa k dohovoru pristúpilo 194
krajín a do Zoznamu svetového dedičstva je momentálne zapísaných 1 154 lokalít zo 167 členských krajín (z toho 897 kultúrnych, 218 prírodných a 39 zmiešaných). Pre Slovenskú republiku
ako nástupnícku krajinu je platný odo dňa 31.
marca 1993.

Nápad skombinovať ochranu kultúrnych lokalít
s prírodnými vznikol v Spojených štátoch amerických. Konferencia v Bielom dome vo Washingtone v roku 1965 požadovala vytvorenie Fondu
svetového dedičstva, ktorý by podporoval medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany mimoriadnych svetových prírodných lokalít a lokalít s výnimočnou scenériou, ako aj historických lokalít pre
súčasnosť a budúcnosť celej svetovej občianskej
spoločnosti. V roku 1968 Medzinárodná únia pre
ochranu prírody (IUCN) vypracovala podobné návrhy pre svojich členov. Tieto návrhy prezentovala
v roku 1972 na konferencii Organizácie Spojených
národov o životnom prostredí človeka v Štokholme. Nakoniec bol všetkými zúčastnenými stranami prijatý jediný text. Dohovor týkajúci sa ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
bol prijatý Generálnou konferenciou UNESCO
dňa 16. novembra 1972.

Na Slovensku je v Zozname svetového dedičstva momentálne zapísaných osem kultúrnych
pamiatok a prírodných lokalít svetového dedičstva. Z toho šesť predstavujú kultúrne pamiatky
(Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia,
Historické jadro mesta Bardejov, Levoča, Spišský
hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec a Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment) a dve sú prírodné
lokality, a to Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu a Staré bukové lesy a bukové pralesy
Karpát a iných regiónov Európy. V prípade lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát
a iných regiónov Európy si tento rok pripomíname jej 15. výročie zapísania do Zoznamu svetového dedičstva.
Najvýraznejšou črtou Dohovoru o ochrane svetového dedičstva je skutočnosť, že spája v jednom
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dokumente koncepty ochrany prírody a zachovania kultúrnych pamiatok. Dohovor rešpektuje
spôsob, akým sa ľudia a príroda navzájom ovplyvňujú a nevyhnutnú potrebu zachovania tejto rovnováhy. Počas päťdesiatich dekád tento dohovor
chránil a propagoval poklady ľudstva a pretváral
spôsob, akým si dedičstvo ľudstva ceníme.

dobre naplánované a organizované rešpektujúc
udržateľné princípy turizmu, môžu priniesť dôležité finančné prostriedky do lokality a aj do miestnej ekonomiky.
Dohovor o ochrane svetového dedičstva prešiel za päťdesiat rokov významným vývojom,
pričom niektoré jeho etapy sa stali dôležitými

V súčasnosti je koncept svetového dedičstva
pochopený tak dobre, že lokality alebo pamiatky
zapísané v Zozname svetového dedičstva sú magnetom pre medzinárodnú spoluprácu a môžu
preto získavať finančnú asistenciu na projekty
ochrany dedičstva z rôznych zdrojov. Takisto ich
zapísanie do Zoznamu svetového dedičstva prináša zvyšovanie povedomia verejnosti o lokalite
a jej mimoriadnych hodnotách. Zároveň sa zintenzívňujú aj aktivity týkajúce sa rozvoja cestovného
ruchu v lokalite. Keď sú všetky tieto záležitosti

míľnikmi. Okrem jeho prijatia v roku 1972 to bola
ratifikácia prvými dvadsiatimi členskými krajinami v roku 1975 a vytvorenie Zoznamu svetového dedičstva v ohrození. Rok 1978 bol dôležitý
z hľadiska vytvorenia kritérií na zapísanie lokalít
do Zoznamu svetového dedičstva a vypracovania
Operačných smerníc na implementáciu Dohovoru o svetovom dedičstve. Ďalším míľnikom bolo
v roku 1992 pridanie novej kategórie lokalít, a to
kultúrnej krajiny, čo znamenalo vytvorenie prvého právneho nástroja na rozpoznanie a ochranu
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kultúrnej krajiny. V roku 1994 prijal Výbor pre svetové dedičstvo Globálnu stratégiu pre vyrovnaný,
reprezentatívny a vierohodný Zoznam svetového
dedičstva. Cieľom stratégie bolo riešenie problémov súvisiacich s nevyváženosťou v Zozname svetového dedičstva medzi regiónmi sveta
a typmi pamiatok a období, ktoré reprezentujú.
Stratégia predstavuje posun od monumentálnej
vízie dedičstva k vízií omnoho viac orientovanej
na ľudí, multifunkčnú a globálnu víziu svetového
dedičstva. Pri príležitosti 30. výročia Dohovoru
o svetovom dedičstve, v roku 2002 prijal Výbor
pre svetové dedičstvo Budapeštiansku deklaráciu
o svetovom dedičstve, čím pozval všetkých stakeholdrov, aby podporili zachovanie svetového
dedičstva prostredníctvom 4 strategických cieľov, tzv. The 4 Cs: 1. Dôveryhodnosť (Credibility),
2. Ochrana (Conservation), 3. Budovanie kapacít
(Capacity-building) a 4. Komunikácia (Communication). Výbor pre svetové dedičstvo pridal k The
4 Cs v roku 2007 piaty strategický cieľ: Komunity
(Communities), čím zdôraznil dôležitú úlohu lokálnych komunít v ochrane svetového dedičstva.
Od tohto momentu sa dohovor riadi piatimi strategickými cieľmi tzv. The Five Cs. V roku 2014 bola
do Zoznamu svetového dedičstva zapísaná v poradí tisíca lokalita, Delta Okavango v Botswane.

Rok 2018 priniesol Varšavské odporúčanie o obnove a rekonštrukcii kultúrneho dedičstva, ktoré
predstavuje univerzálnu smernicu pre obnovu
a rekonštrukciu pamiatok svetového dedičstva
ako následkov ozbrojených konfliktov, prírodných
katastrof, predovšetkým v historických mestských
oblastiach. A napokon rok 2022, kedy si pripomíname 50. výročie podpísania dohovoru a ktorý
dáva priestor na organizovanie rôznych podujatí,
výstav a kampaní, ktorými si pripomíname tento
významný dohovor. Témou roka 2022 je Ďalších
50: Svetové dedičstvo ako zdroj odolnosti,
humanity a inovácií. Piatimi prioritnými oblasťami, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť sú:
1. Zmena klímy a svetové dedičstvo, 2. Digitálna
transformácia, 3. Post COVID oživenie, 4. Udržateľný turizmus a 5. Vyrovnaná reprezentácia zapísaných pamiatok.
Viac informácií venovaných dohovoru a tohtoročnému výročiu možno nájsť na webových
stránkach: https://whc.unesco.org/en/ a https://
whc.unesco.org/en/next50.

Ing. Michaela Mrázová, riaditeľstvo ŠOP SR

Rokovanie členských krajín
Dohovoru o biologickej diverzite v Ženeve
Po dlhom čase rokovaní on line, vynútených
prevenciou pred pandemickým šírením vírusu
COVID-19, sa zástupcovia členských krajín Dohovoru o biologickej diverzite a ostatných organizácií zišli na osobnom rokovaní v Ženeve v dňoch
14. – 29. 3. 2022. Rokovalo sa v troch formátoch
naraz. Paralelne prebiehali rokovania SBSTTA 24
(SBSTTA – Pomocný poradný orgán pre vedecké,
technické a technologické záležitosti), SBI 3 (SBI –
Pomocný orgán pre realizáciu dohovoru), OEWG
3 (OEWG – Otvorená pracovná skupina, v tomto
konkrétnom prípade pre post 2020 GBF, čo je glo-

bálny rámec pre biodiverzitu, ktorý bude nastavený pre obdobie po roku 2020). Už tento formát
bol unikátny v dejinách dohovoru, navyše pod
hrozbou šírenia vírusu COVID-19 a predovšetkým pre členské štáty z Európy aj pod aktuálnou
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agresiou Ruska voči Ukrajine. Z dôvodu prevencie pred šírením vírusu COVID-19 bol obmedzený
počet účastníkov rokovania na maximum šesť
pre jednu členskú krajinu a dvaja pre ostatné organizácie. Navyše, do plenárnej miestnosti bolo
povolené vstúpiť maximálne dvom zástupcom
členskej krajiny a jednému zástupcovi z ostatnej
organizácie. Každý deň pri vstupe do konferenčného areálu sa každý účastník musel preukázať
negatívnym antigénovým testom, tie boli pre
účastníkov zabezpečené vládou Švajčiarska. Takéto prísne opatrenia zabezpečili iba nízky výskyt
pozitívnych účastníkov, ktorí museli zostať minimálne päť dní v karanténe.
Dokumenty, ktoré boli na rokovaniach diskutované, je možné podrobne preštudovať na stránke
dohovoru – www.cbd.int. V rámci SBSTTA 24 boli
pripravené dokumenty pre konferenciu zmluvných strán dohovoru. Bohužiaľ, rokovania boli
veľmi zložité. Dokumenty neodchádzajú na zasadnutie konferencie zmluvných strán pripravené
ako „čisté“, to znamená, že všetko bolo konsenzuálne prijaté všetkými členskými krajinami. Mnoho
častí dokumentov zostalo otvorených pre ďalšie
rokovania s výhradami niektorej členskej krajiny.
Slangovo sa tomu hovorí, že zostali v hranatých
zátvorkách. Je tým daný predpoklad, že rokovania na konferencii zmluvných strán budú náročné, trvajúce do nočných a skorých ranných hodín. Podobný trend sa tiahol aj rokovaniami SBI 3
a najhoršie to bolo pri OEWG 3, kde bolo na záver
konštatované, že bude nutné organizovať ďalšie
neplánované stretnutie OEWG 4 tak, aby mohli
byť dokumenty post 2020 GBF schválené na konferencii zmluvných strán a aby bolo umožnené
rozhodnutia, ktoré vychádzajú z rokovaní SBSTTA
a SBI a nadväzujú na post 2020 GBF, na konferencii zmluvných strán aj schváliť. Pravdepodobne
v pozadí takéhoto komplikovaného rokovania,
možno až obštrukcií, sú financie (ako ináč) a požiadavky, aby rozvíjajúce sa krajiny boli financované pri svojich aktivitách na ochranu biologickej
diverzity rozvinutými krajinami. Tento princíp je
v určitej miere v rámci dohovoru realizovaný,
problémom je ale výška požadovaných financií,
nastavenie zodpovednosti a kontrola využitia financií.
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Tematicky na rokovaní SBSTTA (https://www.
cbd.int/meetings/SBSTTA-24), okrem pravidelných otázok ako publikácia Global Biodiversity
Outlook, program IPBES (Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby – pozri https://ipbes.net/), boli
riešené „stálice“ – syntetická biológia, ochrana
morských a pobrežných ekosystémov, hodnotenie rizík geneticky modifikovaných organizmov.
K tým ostatným odborným problematikám patria elektronické obchodovanie ako cesta šírenia
inváznych nepôvodných druhov, biodiverzita
a zdravie a schválenie akčného plánu Medzinárodnej iniciatívy pre ochranu a udržateľné využívanie
biodiverzity pôd. Dlho diskutovaná, s ohľadom
na aktuálnosť, bola téma biodiverzita a zdravie,
kde pripravené dokumenty preferujú systém One
Health, čo je integrovaný, unifikovaný prístup,
ktorý slúži k udržaniu rovnováhy a optimalizácii
zdravia ľudí, zvierat a ekosystémov. Samozrejme, aj v nadväznosti na situáciu okolo pandémie
COVID-19 bolo zdôraznené, že je nutné pri ochrane biodiverzity zabezpečiť predchádzanie a minimalizovanie rizík šírenia chorôb zoonotického
pôvodu.
Rokovania SBI 3 (https://www.cbd.int/meetings/SBI-03) boli venované problémom budovania kapacít, Clearing house mechanizmu, plánovania, reportingu a prehľadu implementácie
dohovoru, spolupráce s ostatnými dohovormi,
medzinárodnými organizáciami a iniciatívami,
„mainstreamingu“ (t. j. rozširovanie problematiky
ochrany biodiverzity do všetkých odvetví ľudskej
činnosti), zdieľaniu benefitov v zmysle článku
4 Nagojského protokolu.
Niektoré témy SBSTTA aj SBI sú previazané
veľmi úzko s nastavením globálneho biodiverzitného rámca post 2020, ako napr. systém monitoringu plnenia aktivít, zapojenie nižších riadiacich
orgánov (ako lokálne vlády vnútri krajín, mestá
alebo lokálne populácie) do realizácie aktivít.
Preto bolo dôležité uzatvoriť rokovania OEWG 3.
Bohužiaľ, tu sa prejavil efekt, ktorý už na OEWG 2
zástupca Nového Zélandu nazval efektom vianočného stromčeka. Na OEWG 1 v Nairobi (Slovensko
nemalo zastúpenie) boli dohodnuté ako základné
princípy pre hlavné ciele dohovoru po roku 2020
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tzv. SMART pravidlá. Okrem toho, že slovo smart
v anglickom jazyku okrem iného znamená inteligentný, pohotový, jasný, bystrý, tak je to skratka
slov specific, measurable, achievable/assignable, relevant/realistic, time-bound/time-limited.
V podstate to znamená, že ciele majú byť špecificky nastavené pre danú problematiku a nemajú
byť všeobecné, majú byť merateľné, to znamená
existuje nejaký indikátor, podľa ktorého sa dá
vyhodnotiť plnenie, majú byť dosiahnuteľné, nie
nerealistické. V skratke SMART sa pod písmenom
A alternatívne uvádza aj „assignable“, to znamená, že je jasné kto bude realizátorom, realistické
a jasne ukotvené v čase. Taktiež bolo dohodnuté,
že ciele globálneho biodiverzitného rámca uplatňovaného po roku 2020 budú stručné a jasné.
Efekt vianočného stromčeka znamená neustále
narastanie „prezdobenosti“, čo vedie k popieraniu
základných princípov dohodnutých na OEWG 1.
Podrobnosti ako v súčasnosti vyzerá nastavenie
globálneho biodiverzitného rámca je možné nájsť
na webovej stránke dohovoru (https://www.cbd.
int/conferences/post2020).
Ak hovorím o prešperkovanosti pri rokovaní
o globálnom biodiverzitnom rámci, nedá mi nespomenúť podobný efekt pri koordinácii krajín
Európskej únie zo strany Francúzska. Nasadenie
veľkého množstva pracovníkov, keď porovnám
počet s počtom výkonných pracovníkov počas
slovenského predsedníctva v Rade EÚ na konferencii zmluvných strán v roku 2016, vytvorenie
veľkého množstva komunikačných platforiem
(whats app skupiny, clouds pre zdieľané dokumenty aktuálneho znenia pre rokovanie koordinácie krajín Európskej únie), tak menej je niekedy
lepšie.
V súvislosti s rokovaniami v Ženeve je nutné
spomenúť ďalší aspekt, ktorý sa riešil, a to postavenie Ruska a Bieloruska, kedy niektoré krajiny
v kuloároch žiadali úplné vylúčenie delegácií Ruska a Bieloruska z rokovaní. Pri úvodných vstupoch
dostali priestor na príhovor aj delegáti z Ukrajiny
a Ruska. Zástupca Ukrajiny hovoril o nevynútenej agresii, ktorá spôsobuje ničenie ekosystémov
a prírodných hodnôt Ukrajiny, na čo reagovala
ruská delegátka, ktorej príhovor sa niesol v duchu
oficiálnej ruskej rétoriky o denacifikácii a demili-

tarizácii a primeranosti tejto vojenskej operácie.
Problém nastal tiež pri navrhovaní kandidáta do
byra SBSTTA z regionálnej skupiny strednej a východnej Európy. Ruská delegácia navrhla svojho
kandidáta, ktorý bol na jednej strane kvalitným
kandidátom, na strane druhej neprijateľným
z dôvodu agresie Ruska a prijatých uznesení OSN.
Našťastie, česká delegácia navrhla elegantné diplomatické riešenie – za kandidáta do byra SBSTTA
navrhla, nám dobre známeho kolegu z AOPK ČR,
Jana Plesníka. Pri hlasovaní v regionálnej skupine bol tento kandidát aj zvolený, a to aj napriek
protestom ruskej delegácie, ktorá považovala návrh českej delegácie ako nekorektné rozširovanie
vplyvu Európskej únie a aj hlasovanie za neprijateľné riešenie.
Záverom je nutné hodnotiť rokovania v Ženeve
ako úplne novú skúsenosť v rámci rokovaní dohovoru. Nikdy nebol realizovaný takto zhustený
formát rokovania, ktorý bol veľmi náročný na expertné zdroje. Toto napríklad kritizovali delegáti
z Brazílie a Argentíny, podľa ktorých nebolo možné zvládnuť rokovania pri účasti iba dvoch alebo
troch expertov z jednej krajiny. Aký to paradox
proti veľkosti slovenskej delegácie.
A posledný dojem, ktorý prevládal u viacerých
účastníkov, predovšetkým z krajín EÚ, je dojem
veľkej frustrácie z nekonečných rokovaní vytvárajúcich neuzavreté texty vedené v zátvorkách alebo „vianočné stromčeky“ a pesimizmu z možnosti
toto všetko vyriešiť v rámci jedného zasadnutia
konferencie zmluvných strán, keď ani teraz nestačili dva týždne osobných stretnutí na vyriešenie
rozporných prístupov.

Ing. Libor Ulrych, riaditeľstvo ŠOP SR
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Oživenie činnosti Karpatskej sústavy chránených území
Karpatská sústava chránených území (Carpathian Network of Protected Areas CNPA) začala
neformálne spoluprácu medzi správami chránených území v karpatskom regióne už pred viac
ako 20 rokmi. Nadviazala na činnosť Asociácie
karpatských národných parkov a chránených
území (ACANAP) a zo začiatku bola podporovaná
Alpskou sústavou chránených území (ALPARC).
Prostredníctvom sústav chránených území je
možné zabezpečiť efektívnejší a harmonizovaný
manažment spoločného prírodného dedičstva,
biotopov a druhov, ako aj spoločnú ochranu
a propagáciu kultúrnych hodnôt regiónu. CNPA
bola formálne založená v roku 2006 ako regionálna tematická sieť pre spoluprácu chránených
území v Karpatoch. Ako oficiálny nástroj Rámcového dohovoru o ochrane a udržateľnom rozvoji
Karpát (Karpatského dohovoru) má CNPA za cieľ
prispieť k ochrane a udržateľnému rozvoju Karpát a predovšetkým dosiahnuť ciele stanovené
v článku 4 Karpatského dohovoru a jeho Protokolu o biodiverzite.

Vďaka podpore a projektom ALPARC a rôznych
finančných programov EÚ sa v uplynulých rokoch uskutočnilo viacero workshopov, seminárov
a konferencií, podujatí ku Dňu karpatských parkov, bol vypracovaný strednodobý plán činnosti
CNPA a akčný plán. Jeho napĺňanie však ovplyvnili časté zmeny v orgánoch dohovoru a CNPA
v niektorých krajinách a nedostatok kontinuity
v činnosti riadiacich štruktúr CNPA.
Koordináciu činnosti CNPA zabezpečuje Riadiaci výbor zložený zo zástupcov nominovaných
vládnymi inštitúciami všetkých karpatských kra-

Zasadnutie Riadiaceho výboru CNPA vo Wieliczke, foto: European Wilderness Society
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jín, ktorí majú komunikovať so správami chránených území nad 100 ha vo svojich krajinách
a každá správa chráneného územia v karpatskom
regióne by mala mať kontaktnú osobu, ktorá má
komunikovať záležitosti CNPA na miestnej úrovni.
V súčasnosti je do tejto sústavy zaradených vyše
100 veľkoplošných chránených území s vlastnou
správou v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a na Ukrajine.
Činnosť CNPA je viazaná na medzinárodné projekty a naráža na inštitucionálne nedostatky, keď
nemá vlastný „sekretariát“, ktorý by systémovo
a pravidelne zabezpečoval každodennú komunikáciu, propagáciu, udržiavanie a aktualizáciu
web stránky CNPA, databázy karpatských chránených území, organizovanie podujatí, podporu
rozvoja kapacít správ chránených území, externú
spoluprácu a nemá ani právnu subjektivitu, ktorá je predpokladom na predkladanie vlastných
projektov reflektujúcich priority členov CNPA.
Preto sa posledné zasadnutia Riadiaceho výboru
CNPA a konferencia chránených území, organizované v rámci projektov Interreg ConnectGREEN
a Centralparks, venovali oživeniu činnosti CNPA
a zabezpečeniu budúceho rozvoja tejto siete, prehodnoteniu riadiacej štruktúry CNPA a príprave
nového Akčného plánu pre túto sústavu chránených území tak, aby zodpovedala potrebám siete
a jej členov a bola plne funkčná a pripravená na

podporu spolupráce v nadchádzajúcom období.
Z tretej konferencie karpatských chránených
území (29. 9. 2021, Visegrád, Maďarsko) a zasadnutí Riadiaceho výboru CNPA (18. 11. 2021, Krakov, Poľsko; 24. 3. 2022, Wieliczka, Poľsko) vyplynuli odporúčania pre budúce zameranie činnosti
CNPA a realizácia dotazníkového prieskumu medzi členmi CNPA o názoroch a prioritách pre ďalšie
budovanie tejto siete podľa potrieb a očakávaní
členov. Na základe vyjadrení správ chránených
území sa budú vytvárať tematické pracovné skupiny a pripravovať budúce projekty. Navrhuje sa
vytvorenie asociácie (mimovládnej organizácie)
ako modelu spravovania CNPA, ktorý prevzali
a aplikujú iné siete chránených území ako je
ALPARC, DANUBEPARKS, Parks Dinarides. Dotazník bol zaslaný všetkým správam národných parkov, chránených krajinných oblastí na Slovensku
a regionálnemu centru ochrany prírody v Prešove.
Na základe výsledkov dotazníka bude zvolané
ďalšie stretnutie Riadiaceho výboru CNPA a dohodnuté budú ďalšie kroky na posilnenie spolupráce a realizovanie odporúčaní 3. konferencie
karpatských chránených území pre revitalizáciu
CNPA vrátane aktualizácie štatútu a rokovacieho
poriadku CNPA, ako aj prípravy novej stratégie
a plánu činnosti, ktoré by mali byť schválené
na 7. zasadnutí konferencie zmluvných strán
Karpatského dohovoru v roku 2023. Odporúča
sa pravidelne organizovať
konferencie CNPA a zasadnutia Riadiaceho výboru
aj bez závislosti od projektových zdrojov, aplikovať
výsledky realizovaných karpatských projektov, posilniť
spoluprácu s inými sieťami
chránených území, pravidelne vydávať informačné
letáky pre poskytovanie
a výmenu informácií v rámci CNPA atď.

RNDr. Ján Kadlečík
riaditeľstvo ŠOP SR
Poľské pohorie Biescady je súčasťou Karpát, foto: J. Košťál
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Konferencia Sociálne funkcie chránených území
(Krakov 18. – 19. 3. 2022)
V marci 1872 na návrh Kongresu Spojených
štátov podpísal prezident Ulysses Simpson Grant
(1822 – 1885) zákon o zriadení Yellowstonského
národného parku. Tento krok predstavoval dôležitý prelom v územnej ochrane prírody na svete.
Park bol vyhlásený na ochranu unikátnych geomorfologických javov, najmä gejzírov a „pre potešenie amerického ľudu“, ktorý ho mohol od začiatku využívať pre zábavu a rekreáciu.
V súčasnosti má celosvetová sústava chránených území kľúčovú úlohu pri ochrane biodiverzity Zeme na jej všetkých základných úrovniach
a významne podporuje schopnosť ekosystémov
poskytovať ľuďom rôzne služby. Chránené územia
zohrávajú významnú spoločenskú úlohu, ktorá sa
dotýka predovšetkým priamych dopadov, vyplývajúcich z interakcie medzi územím a ľuďmi, ktorí
ho navštevujú, resp. v ňom žijú.
Pri príležitosti 150. výročia zriadenia prvého
národného parku na svete a 90. výročia vzniku
Pieninského národného parku (Pienińskiego Parku Narodowego) sa v dňoch 18. – 19. marca 2022
konala v Krakove konferencia Sociálne funkcie
chránených území (Społeczne funkcje obszarów chronionych). Zorganizovali ju Fakulta turizmu a rekreácie Akadémie telesnej výchovy v
Krakove, Vysoká škola ekonómie a verejnej správy Ekonomickej univerzity
v Krakove, Správa Pieninského národného parku v Krościenku nad Dunajcom, Stredisko horskej turistiky PTTK
(Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego) a Akademická
pobočka PTTK v Krakove, Komisia
pre ochranu prírody. Zameraná bola
na diskusiu o súčasných vzťahoch
medzi spoločnosťou a chránenými
územiami, vrátane reflexie historického procesu ich formovania.
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Organizátori pod pojmom sociálne funkcie
chránených území rozumeli najmä:
• zabezpečenie priestoru na zlepšenie duševného a fyzického stavu ľudí;
• vytváranie podmienok pre výchovno-vzdelávaciu činnosť;
• starostlivosť o kultúrne dedičstvo;
• zlepšenie kvality života ľudí žijúcich v ich oblasti a v blízkom okolí;
• formovanie kultúry participácie na riadení prírodného prostredia prostredníctvom
spolupráce s miestnymi samosprávami,
spoločenskými organizáciami a skupinami
občanov;
• formovanie pocitu spoločnej zodpovednosti
za životné prostredie;
• ovplyvňovanie kvality územného plánovania;
• cezhraničná spolupráca pri ochrane prírody.
Záštitu nad podujatím mal prof. dr. hab. Andrzej Klimek, rektor Akadémie telesnej výchovy
Bronisława Czecha v Krakove, v priestoroch ktorej
sa konferencia konala. Moderoval ju hlavný organizátor, mimoriadne aktívny dr. Piotr Dąbrowski. Účastníkov pozdravil konzul USA v Krakove
Patrick T. Slowinski. Riaditelia správ poľského
a slovenského Pieninského národného parku mgr.
inż. Michał Sokołowski a Ing. Vladimír Kĺč, PhD.,
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likované v samostatnom
zborníku.
Súčasťou konferencie
boli aj výstavy 90. výročie
Pieninského národného
parku 1932 – 2022 (90-lecie Pienińskiego Parku
narodovego 1932 – 2022)
a Yellowstone, najstarší
národný park na svete (Yellowstone, najstarszy park
narodowy na świecie).

zdôraznili aj vzájomnú cezhraničnú spoluprácu
pri ochrane a manažovaní prvého medzinárodného chráneného územia v Európe (poľský Pieninský národný park a slovenská prírodná rezervácia
v Pieninách zriadené začiatkom leta 1932 boli výsledkom spolupráce poľských a československých
vlád, ochranárskych zoskupení i konkrétnych
osobností).
Počas dvoch dní sa na vynikajúco zorganizovanej konferencii zúčastnilo približne 120 záujemcov o danú problematiku – vedcov, odborníkov
z praxe, predstaviteľov štátnej a miestnej samosprávy, odborných inštitúcií, aktivistov mimovládnych organizácií i publicistov, z Poľska
a Slovenska. Spolu na nej odznelo 49 prednášok
zameraných na široké a pestré spektrum otázok
súvisiacich so spoločenskými aspektmi fungovania chránených území. Prednášky budú pub-

Na záver skupina expertov sformulovala uznesenia z konferencie, ktoré boli následným hlasovaním „per rollam“ takmer jednohlasne prijaté
účastníkmi konferencie. V ich 13 bodoch sa zdôrazňuje nutnosť rýchleho a rozhodného konania,
pretože tlak na životné prostredie človeka, spôsobený urbanizáciou, rozvojom infraštruktúry,
intenzívnym poľnohospodárstvom a lesníctvom,
zanedbávaním využívania pôdy pre poľnohospodárstvo i agresívnymi formami rekreácie vedie
k postupnému zániku a fragmentácii prirodzených biotopov, nezvratnému narušeniu a strate
krajiny vrátane mnohých funkcií nevyhnutných
pre ľudskú existenciu a blahobyt. Upozorňujú
na potrebu vyváženia proporcií medzi funkciami
chránených území. Zníženie kvality chránených
území má za následok aj zníženie ich atraktivity
z hľadiska cestovného ruchu celého regiónu a narúša ich sociálne funkcie.
Text uznesenia zaslali organizátori
ministerstvu životného prostredia,
generálnemu riaditeľstvu ochrany
životného prostredia (Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, GDOŚ),
ako aj príslušným výborom Sejmu
a Senátu.

Text a foto: doc. Ing. Peter Urban, PhD.
FPV UMB Banská Bystrica
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Trochu dlhší status o medveďoch (a nie len o nich)
S medveďmi som si už čo-to zažil. Väčšinu života som strávil v Ľubochni a okolitej veľkofatranskej prírode, kde je možno jedna z najväčších
koncentrácií medveďov na celom Slovensku. V ich
biotope som strávil stovky dní a nocí, často sám,
potichu, mimo cesty či chodníky. Nehovorím, že
som na tieto šelmy nejaký zvlášť odborník, ale
pár desiatok stretnutí s nimi už na konte mám.
Prevažná väčšina z nich bola dosť zblízka a tým
pádom by sa dali opísať ako pomerne dramatické. Medvediu labu som mal pri hlave najbližšie asi
na 30 centimetrov, keď mi raz počas noci v spacáku prišiel vyžrať jedlo a rozhryznúť čelovku, položenú hneď vedľa hlavy. Zažil som aj to, že som
v neprehľadnom teréne narazil na medveďa a stáli
sme si zoči-voči na tri metre. Všelijako bolo, aj som
utekal, aj som bol roztrasený...
Napriek všetkému som rád, že ich v našej prírode máme... Respektíve teraz som už rád. Nie
vždy to tak totiž bolo. Boli časy, keď som pod vplyvom svojho lesnícko-poľovníckeho okolia hovoril
o premnožených medveďoch, premnožených
lykožrútoch a hlavne o premnožených hlúpych
ochranároch, ktorí ich ešte idú ochraňovať. Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK, rozhovory
s odborníkmi a dlhý čas strávený v prírode mi pomohli pochopiť nesprávnosť môjho presvedče-
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nia. Téma spolužitia medveďa s človekom je veľmi
široká, no chcel by som tu zdôrazniť aspoň pár argumentov, prečo si myslím, že regulácia medveďa
v zmysle poľovníckom nie je riešením aktuálnych
problémov.
Myslím si, že problém s medveďom je v skutočnosti oveľa širší. Je v tom, že sa na celý svet
pozeráme ako na nami skladanú stavebnicu a odmietame na ňom akceptovať akékoľvek nepredvídateľné a dynamické prvky, nebodaj konkurenciu,
či potenciálne ohrozenie. Z divokých vecí, ktoré
nemáme pod kontrolou, máme strach a preto sa
ich snažíme zničiť, prípadne premeniť na niečo
domestikované, zregulované, neškodné a bezzubé. Tak sme z vlka vyšľachtili vlasaté tvorčeky,
predčasne zomierajúce na vady z prešľachtenia,
tak sme sa z divokého a dynamického lesa pokúsili vytvoriť šíro-šíru sterilnú plantáž, rastúcu presne
podľa potrieb drevospracujúceho priemyslu, tak
sme z dynamických a živých riek vytvorili mŕtve
zapáchajúce stoky s vybetónovanými brehmi
a z poľnohospodárskej pôdy modernú púšť, každým rokom strácajúcu ďalšie a ďalšie živiny... A tak
aj zo seba robíme karikatúry človeka, ktoré síce
nezabije medveď ani lavína, ale po miliónoch nás
bezpečne a spoľahlivo zabíja posedkávanie, alkohol, fajčenie, cukor (+ ďalšie drogy), nedostatok

Fórum názorov

ako funguje príroda, ich systematické "poľovné obhospodarovanie".
Začiatok riešenia problému by mohol byť napríklad v okresaní vplyvu
týchto 60 000+ ľudí, ktorí si medzi
sebou aj smerom k verejnosti rozprávajú naivné rozprávky o dobrom
ujovi v zelenom, ktorý nosí zvieratkám do lesa papať, lebo mrcha matka príroda sa o nich nevie postarať.
Svojím dobre mysleným (alebo dobre prezentovaným) správaním sami
spôsobujú problém, proti ktorému
potom chcú bojovať...

spánku, nedostatok kontaktu s prírodou a ďalšie
aspekty nášho "bezpečného" života. A väčšine
ľudí ani nenapadne postaviť sa proti týmto ohrozeniam. Radšej bude bojovať proti medveďom,
lykožrútom, riekam a stromom, ktoré raz za čas
niekoho pripravia o život alebo peniaze. Možno
je tomu tak preto, že populisti a bulvár o tom
vždy radi napíšu, takže vo výsledku máme pocit,
že divoká príroda je spolu s imigrantami hádam
najvražednejšia vec na Slovensku...
Logika tohto na hlavu obráteného prístupu nás
dohnala až k zničeniu planetárnych mechanizmov, ktoré zabezpečovali podmienky vhodné pre
náš vlastný život. Mysleli sme si, že my môžeme
beztrestne rozhodovať o tom, čo kde bude rásť
a žiť, respektíve, ČI vôbec nejakému druhu či ekosystému blahosklonne udelíme právo na život
(lebo čo ak je náhodou úplne zbytočný!?). Problém je, že takto to nefunguje – obmedzený tvor,
ktorý zďaleka nerozumie tomu, ako tento svet
funguje, nemôže rozhodovať o takýchto vážnych
veciach. Táto Zem je jeden nesmierne komplikovaný a dobre vyladený systém, ktorý fungoval
práve vďaka pestrosti života, dynamike vzťahov
medzi jeho zložkami a vďaka nespútanosti prírodných procesov.
Ale späť k medveďovi. Je jasné, že človek niekde
žiť musí a že sa nám medvede nemôžu premávať
po námestiach. Na to ešte ale netreba povoliť skupine ľudí s totálne pokriveným chápaním toho,

Skutočne – regulujme a pretvárajme svoje najbližšie okolie, ale nechcime rozhodovať o osudoch všetkých živých bytostí ešte aj hlboko v horách. Keď
budú mať medvede za dedinami nasypané menej
kukurice, pečiva a iných dobrôt, možno budú mať
aj menej dôvodov tisnúť sa nám pomaly do chladničiek. Tiež možno budú mať nie tri ale len jedno
mláďa...
NA ZÁVER: Naše problémy nespôsobuje príroda, ale naše nepochopenie jej zákonov a neschopnosť konať v súlade s nimi. Klimatológovia
dnes hovoria, že máme možno posledné desaťročie na to, aby sme sa vyhli katastrofickým zmenám klímy, ktoré nás môžu do konca storočia
poľahky vymazať aj s celou našou neudržateľnou
civilizáciou. Myslím si, že v preklade to znamená,
že máme desať rokov na to, aby sme sa naučili žiť
so životom a s celou planétou v rešpekte k jej nemenným zákonitostiam. V opačnom prípade sa
nami dusená energia, ktorá nechce a nemôže byť
spútaná, totálne vymkne spod kontroly a zmetie
so sebou aj tých, čo si pyšne a zároveň hlúpo namýšľali, že ju dokázali skrotiť...
(Samozrejme, téma je omnoho širšia a potrebných riešení pre bezproblémové spolužitie je viacero – zabezpečenie odpadu v lokalitách výskytu
medveďa, posilnenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého, aby dokázal pohotovejšie reagovať, atď.)
Text a foto: Mgr. Ondrej Kameniar
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Fantastické sladké vody
Voda je to, čo prepája všetko živé na Zemi, sú
od nej závislé všetky druhy. Nemusia to byť len
veľké rieky a jazerá, ale aj sezónne malé toky
a mláky, pramene, jaskynné systémy či drobné
telmy v dutinách stromov. Bohatstvo druhov
a rozmanitosť vodných biotopov sú dokladom
toho ako voda podporuje život: hoci sladká voda
sa vyskytuje na menej ako 1 % povrchu našej planéty, sladkovodné ekosystémy umožňujú existenciu 5 % všetkých rastlinných druhov a 11 %
zo všetkých druhov živočíchov, vrátane jednej tretiny druhov stavovcov1.
Sladkovodné ekosystémy však patria k najohrozenejším na svete a rastúce potreby človeka
vedú k pokračujúcej nadmernej spotrebe vody,
k odvodňovaniu mokradí, prehrádzaniu tokov
a degradácii biotopov. V priebehu posledných
niekoľkých desaťročí došlo ku katastrofickému
poklesu biodiverzity riek, jazier, mokradí, či vodonosných vrstiev. Početnosti monitorovaných
populácií sladkovodných stavovcov poklesli od
roku 1970 v priemere o 83 % a biodiverzita sladkých vôd sa neustále znižuje, viac ako dvakrát
rýchlejšie než v morských alebo suchozemských
ekosystémoch2.
Vo svete je ohrozených vyhynutím vyše milióna druhov a táto éra býva označovaná ako doba
vymierania. Sladkovodné druhy sú v popredí tejto
krízy biodiverzity. Sladkovodným ekosystémom
sa však nedostáva toľko pozornosti ako ochrane
morských alebo suchozemských ekosystémov.
Zlý stav svetových dažďových lesov alebo kora-

lových útesov je dobre známy po desaťročia, ale
sladké vody sú často akoby mimo záujmu a sú
prehliadané.
Riešenia však existujú. V roku 2020 publikovali vedci Plán záchrany a obnovy na zvrátenie
krivky úbytku biodiverzity sladkých vôd3. Navrhnutý bol šesť bodový plán potrebných činností
na zabezpečenie podmienok pre prežitie sladkovodných druhov:
1. Urýchlene zabezpečiť realizáciu environmentálnych prietokov;
2. Zlepšiť kvalitu vody;
3. Chrániť a obnoviť najvýznamnejšie biotopy;
4. Riadiť využívanie druhov a riečnych sedimentov a materiálu z vôd a mokradí;
5. Zabrániť prenikaniu nepôvodných druhov
a kontrolovať invázne druhy;
6. Zabezpečiť a obnoviť konektivitu vôd.
Okrem toho potrebujeme zvýšiť informovanosť o neutešenej situácii sladkovodných druhov
a ekosystémov a komunikáciu na všetkých úrovniach. Preto IUCN v spolupráci so 70 expertmi
vydala v roku 2022 publikáciu Fantastické sladké
vody: 50 míľnikových druhov4, do prípravy ktorej bola zapojená Komisia pre záchranu druhov
(IUCN SSC) a jej Komisia pre ochranu sladkých
vôd, celosvetová iniciatíva na zastavenie vymierania a obnovu populácií najohrozenejších sladkovodných druhov SHOAL, Globálne centrum pre
záchranu druhov ZOO v Indianapolise, príslušné
skupiny špecialistov IUCN (21) a orgány pre červe-

1 Román-Palacios, C., Moraga-López, D. & Wiens, J.J. (2022). The origins of global biodiversity on land, sea and freshwater.
Ecology letters, 00, 1–11. https://doi.org/10.1111/ele.13999
2 World Wildlife Fund. (2020). Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten,
M. & Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.
3 Tickner, D., Opperman, J.J., Abell, R., Acreman, M., Arthington, A.H., Bunn, S.E., Cooke, S.J., Dalton, J., Darwall, W.,
Edwards, G. & Harrison, I. (2020). Bending the curve of global freshwater biodiversity loss: an emergency recovery plan.
BioScience, 70(4), 330-342. https://doi.org/10.1093/biosci/biaa002
4 Edmondstone, M.R.J., Böhm, M., Harrison, I., Patricio, H., Grabowski, N., Contreras-MacBeath, T. (eds.) (2022). Fantastic
Freshwater: 50 landmark species for conservation, SHOAL, Indianapolis Zoo Global Center for Species Survival, IUCN Species Survival Commission, Freshwater Conservation Committee, London. 80 pp.

CHUS 98/2022

95

Informujeme

Vybraných 50 druhov húb, rastlín, mäkkýšov,
kôrovcov, hmyzu, rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov (po 5 druhov z každej skupiny) je
silne ohrozených vyhynutím a symbolizujú rozmanitosť života v sladkých vodách a hrozby, ktorým
sú vystavené. Každý druh buď žije vo vode alebo
v nej či v jej blízkosti trávi podstatnú časť života.
V publikácii sú zámerne pomiešané a čitateľom
predstavujú geografickú a ekologickú diverzitu
sladkovodných druhov a vyzdvihujú rozmanité
zdroje ich ohrozenia. Z európskych druhov sem
bol zaradený napr. rak Austropotamobius pallipes,
úhor alebo norok európsky. Publikácia upozorňuje na to, že o tieto druhy môžeme navždy prísť, ak
sa nevykonajú naliehavé opatrenia na ich zachovanie a ochranu ich biotopov.

FA NTASTIC
FRESHWATER
50 Landmark Sp ecies fo r Co nservat ion

Fantastic Freshwater

1

né zoznamy. Cieľom publikácie je zvýšiť povedomie o bohatosti, rozmanitostí a pozoruhodnosti
biodiverzity sladkých vôd a hrozbách, ktorým čelí.
Neprináša kategorizáciu najohrozenejších sladkovodných druhov, ale výber „vlajkových“ alebo
„dáždnikových“ druhov z rôznych taxonomických
skupín tvoriacich biodiverzitu sladkých vôd z rôznych častí sveta. Ich ochrana by mala pomôcť aj
zachovaniu iných druhov žijúcich v rovnakom
biotope.
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Publikácia Fantastické sladké vody a vybraných 50 ohrozených druhov (viac nájdete na
http://shoalconservation.org/wp-content/uploads/2022/05/Fantastic-freshwater-v14-1.pdf )
bola predstavená pri príležitosti Medzinárodného
dňa biodiverzity v máji 2022. Predpokladá sa, že
budú nasledovať ďalšie podobné správy na propagovanie ochranných opatrení a počíta sa aj
s ich aktualizáciou.

Podľa zdrojov na www.iucn.org spracoval
RNDr. Ján Kadlečík, riaditeľstvo ŠOP SR
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Zo zákulisia vzniku súboru letákov
CHRÁNIME PRÍRODU pre ČLOVEKA
Nový inšpektor kultúry pre ochranu prírody
na Stredoslovenskom krajskom národnom výbore (S KNV) RNDr. Pavol Janáčik bol v roku 1974 iniciátorom myšlienky zostaviť súbor letákov k aktuálnym problémom ochrany prírody a vydať tento
propagačný materiál v nasledujúcom jubilejnom
roku 30. výročia oslobodenia Československa
a 20. výročia uzákonenia štátnej ochrany prírody.
Autormi odborného námetu boli okrem neho
Ing. Július Burkovský, RNDr. Ján Darola (1928
– 2000) a RNDr. Juraj Galvánek (1945 – 2021)
z vtedajšieho banskobystrického strediska Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody Bratislava. Autori odborného
námetu sa zhodli na 8. samostatných letákoch
(okrem prebalu), pričom schválili aj širšie zameranie materiálu, ktorý sa týkal nielen ochrany prírody, ale aj problematiky životného
prostredia.

Odborný návrh letákov bol tematicky zameraný na:
1/ osobitnú ochranu prírody v zmysle § 2 ods.
2 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR,
2/ ochranu rastlín a živočíchov,
3/ ochranu stromov,
4/ pôdnu eróziu devastujúcu krajinu,
5/ vypaľovanie starých tráv,
6/ znečisťovanie vodných tokov,
7/ znečisťovanie ovzdušia,
8/ znečisťovanie prírody odpadkami.
Výtvarné riešenie letákov bolo zverené úžitkovému grafikovi, maliarovi a kresliarovi Igorovi
Hudcovičovi (1949 – 1995). Návrhy zobrazenia
jednotlivých tém boli vždy postupne odsúhlasované v komisii zloženej z autorov odborného námetu. Na rozdiel od iných tém, dlho sa nedarilo
vhodne výtvarne stvárniť eróziu pôdy tak, aby
to bolo nielen estetické, ale
aj dostatočne alarmujúce. Po
zdĺhavých rokovaniach ko-
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nečne aj tento návrh bol schválený. Vzhľadom na lepšiu zrozumiteľnosť letákov boli niektoré výtvarné
návrhy doplnené aj krátkymi sloganmi, ktoré nabádali k ochrane prírody.
Deň po stretnutí komisie výtvarník však oznámil, že schválené návrhy letákov pri ceste domov stratil.
Do termínu tlače, na ktorý boli účelovo viazané aj finančné prostriedky, sa už nové návrhy nedali zabezpečiť. Naša beznádej skončila až o tri dni, kedy nám výtvarník oznámil, že návrhy letákov sa predsa len našli.
Zistili sme, že po úspešnom skončení rokovania komisie sa náš výtvarník niekde „spoločensky unavil“ a
pri večernej ceste domov si oddýchol na múriku oplotenia Krajského domu pionierov a mládeže (KDPM).
Nezbadal pritom, že
mu obal s návrhmi
skĺzol do predzáhradky
tohto zariadenia. Tam
ich ráno našiel jeho
otec, ktorý bol v tom
čase riaditeľom KDPM
v Banskej Bystrici.
Po tomto, až neuveriteľnom príbehu so
šťastným koncom už
nič nestálo v ceste, aby
banskobystrický odbor
kultúry S KNV v prvej
polovici roka 1975
vydal súbor letákov
Chránime prírodu pre
človeka (formát 20 x
29,5 cm, náklad 10 000
výtlačkov).
Priaznivý ohlas na súbor letákov predznamenal aj ďalšiu
spoluprácu s výtvarníkom Igorom Hudcovičom. Bol autorom
aj dvoch plagátov, ktoré v roku 1983 vydalo vtedajšie Krajské
stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
v Banskej Bystrici. Jeden z nich, s názvom Mysli ekologicky,
v roku 1984 získal striebornú medailu (Silver medal) na tretej medzinárodnej súťažnej prehliadke plagátov s tematikou
ochrany prírody a životného prostredia EKOPLAGÁT. Tieto súťažné prehliadky sa konajú nepretržite od roku 1978 každý tretí rok v Považskej galérii v Žiline. Ich hlavným organizátorom
bola spočiatku Správa Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra
a v súčasnosti v tom úspešne pokračuje Správa Národného
parku Malá Fatra. Nemožno nespomenúť, že iniciátorom vzniku tohto podujatia bol niekdajší riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra, neskôr riaditeľ Školy ochrany prírody
v Gbeľanoch Ing. Ján Pagáč (1931 – 2019).
Je zaujímavé, že obsah letákov Chránime prírodu pre človeka je aj 47 rokov od ich vydania stále aktuálny a inšpiratívny.
Ing. Július Burkovský

98

CHUS 98/2022

Informujeme

V júli nás opustil dlhoročný pracovník
Ing. Milan Janík (1933 – 2022)
V júli nás opustil dlhoročný pracovník profesionálnej ochrany prírody Ing. Milan Janík, CSc., ktorý pôsobil vo funkcii odborníka pre ochranu fauny na správe niekdajšej CHKO Malá Fatra (neskôr NP) takmer
od jej založenia až do odchodu na dôchodok.
V rámci pracovných aktivít sa
podieľal na vypracovaní viacerých podstatných koncepčných
materiálov, inventarizačných výskumov, monitoringu významných druhov živočíchov i na propagačno-výchovnej práci. Bol
autorom veľkého množstva odborných stanovísk, zameraných
predovšetkým na ochranu fauny,
ako aj viacerých vedeckých a odborno-popularizačných príspevkov. Vypracoval štyri návrhy na
vyhlásenie prírodných rezervácií.
Vykonal inventarizačný výskum fauny v siedmych
vtedajších štátnych prírodných rezerváciách v NP
Veľká Fatra a komplexný prírodný a ochranársky
výskum v NPR Rozsutec. Venoval sa výskumu ekológie medveďa hnedého a ochranu jeho populácie v Západných Karpatoch. Inicioval prekategorizovanie CHKO Malá Fatra. Odpublikoval viac ako
50 odborných príspevkov doma i v zahraničí.

Vzdelanie a pracovná kariéra:
Gymnázium v Žiline (1953).
Vysoká škola zemědelská, Lesnícka fakulta, Brno (1958).
Obhajoba kand. práce – Vysoká
škola lesnícka a drevárska, Lesnícka fakulta Zvolen (1983).
Slovenský ústav pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody
Bratislava, Správa CHKO Malá
Fatra ako samostatný odborný
pracovník (1968 – 1981).
Ústredie štátnej ochrany prírody Liptovský Mikuláš, Správa
CHKO Malá Fatra (1981 – 1990).
Slovenská komisia pre životné prostredie, neskôr Ministerstvo životného prostredia SR – riaditeľ odboru ochrany pamiatok (1990 – 1992).
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Správa NP Malá Fatra (1992 – 1996).
Česť jeho pamiatke!
red.
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Projekty na podporu ochrany prírody a krajiny

Program LIFE oslavuje 30 rokov

Dňa 21. mája 2022 oslávil program LIFE tridsať
rokov. Program s rozpočtom približne 5 miliárd
EUR podporil projekty na ochranu životného prostredia, prírody a klímy v celej Európe a pripravuje
cestu smerom k udržateľnejšej budúcnosti. V nasledujúcich rokoch v tom bude pokračovať ešte
intenzívnejšie, keďže nový program LIFE 2021
– 2027 má rozpočet 5,45 miliardy EUR a bude
zahŕňať aj projekty so zameraním na prechod
na zelenú energiu. Na podporu osláv 30. výročia
sa v členských štátoch EÚ organizujú kampane
zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti
o programe. Cieľom je ukázať občanom výhody,
ktoré tieto projekty poskytujú pre ich život.
Program LIFE spravuje Európska komisia, ktorá
delegovala implementáciu mnohých komponentov programu LIFE na Výkonnú agentúru pre malé
a stredne veľké podniky (EASME), od roku 2021 je
výkonným orgánom CINEA podporovaný externým výberom, monitorovacími a komunikačnými
tímami.
Program LIFE má dva typy podprogramov: Životné prostredie a Ochrana klímy.
Podprogram Životné prostredie má tri prioritné oblasti:
Prioritná oblasť ŽP a efektívne využívanie zdrojov sa zameriava na rozvoj, testovanie a realizáciu
rôznych prístupov, osvedčených postupov, riešení a integrovaných prístupov k environmentálnym výzvam, ako aj skvalitňovanie súvisiacej vedomostnej základne.
Prioritná oblasť Príroda a biodiverzita je zameraná na rozvoj, testovanie a realizáciu osvedčených postupov, rozvíja riešenia a integrované prístupy s cieľom prispieť k rozvoju a implementácii
stratégie a legislatívy v oblasti ochrany prírody
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a biodiverzity a zlepšovaniu vedomostnej úrovne
v problematike.
Prioritná oblasť Riadenie a informovanie v oblasti ŽP propaguje zvyšovanie povedomia o environmentálnych otázkach, podporuje komunikáciu, správu a rozširovanie environmentálnych
informácií, ako aj lepšie environmentálne riadenie
rozšírením zapojenia zainteresovaných strán.
Podprogram Ochrana klímy sa delí na tri prioritné oblasti:
Prioritná oblasť Zmiernenie zmeny klímy prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov,
obzvlášť prispievaním k implementácii a vývoju súvisiacej stratégie a legislatívy, zlepšovaniu
vedomostnej základne, vývojom integrovaných
prístupov a vývojom a realizáciou inovatívnych
technológií systémov, metód a nástrojov.
Prioritná oblasť Adaptácia na zmenu klímy podporuje snahy o zvyšovanie odolnosti voči zmene
klímy, hlavne prispievaním k implementácii a vývoju súvisiacej stratégie a legislatívy, zlepšovaním
vedomostnej základne, vývojom integrovaných
prístupov a vývojom a realizáciou inovatívnych
technológií systémov, metód a nástrojov.
Prioritná oblasť Riadenie a informovanie
v oblasti klímy propaguje zvýšenie povedomia
o klimatických otázkach, podporuje komunikáciu, správu a šírenie informácií o klíme, rozširuje
efektívnejší súlad s legislatívou týkajúcou sa klímy
a kvalitnejšie klimatické riadenie rozširovaním zapojenia zainteresovaných strán.
V programovom období 2014 – 2020 ku tradičným projektom pribudli štyri nové typy projektov – integrované projekty, projekty technickej
pomoci, projekty budovania kapacít a prípravné
projekty.
V období rokov 2021 – 2027 má LIFE štyri pod-
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programy: príroda a biodiverzita, obehové hospodárstvo a kvalita života, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu a prechod na čistú energiu.
Slovenská republika využila možnosť, danú
asociovaným krajinám, pristúpiť k programu
LIFE ešte pred vstupom do EÚ. S pristúpením
k finančnému nástroju LIFE vyslovila súhlas vláda
SR svojím uznesením dňa 13. júna 2001. V máji
2002 vláda SR predložila oficiálnu žiadosť o účasť
v programe od roku 2003. Pretože oprávnenosť
čerpať zdroje LIFE bola podmienená zaplatením
členského príspevku (pre SR vo výške 570 000
EUR), vznikla potreba pripraviť a predložiť za SR
projekty LIFE aby sa zabezpečila návratnosť príspevku. Začiatkom roku 2003 MŽP SR zaplatilo
členský poplatok do programu LIFE vo výške
570 000 EUR (polovica príspevku bola hradená
z fondov PHARE, t. j. vlastný príspevok zo Štátneho rozpočtu MŽP SR predstavoval 285 000 EUR.).
Po vstupe do EÚ od roku 2004, Slovenská republika získala prístup k fondom a finančným nástrojom Európskeho spoločenstva bez platenia osobitných poplatkov.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
podporuje realizáciu projektov LIFE a aktívne
sa zúčastňuje na riešení projektov zameraných
na environmentálne a klimatické problémy od
roku 2003.
Prvými podporenými projektami boli projekty
z oblasti LIFE – Príroda, zamerané na implementáciu Smernice o biotopoch (“Habitats” Directive
92/43/EEC) a Smernice o vtákoch (“Birds” Directive 79/409/EEC) prostredníctvom realizácie opatrení na dosiahnutie alebo udržanie druhov a biotopov európskeho významu v priaznivom stave.
Prehľad realizovaných projektov, kde ŠOP SR bola
asociovaným a koordinujúcim príjemcom je spracovaný v tab.1.
Od roku 2003 do súčasnosti sa ŠOP SR zúčastnila na realizácii 21 projektov v celkovej podporenej
sume 69 923 809 EUR. Príspevok EK na projekty,
kde participovala ŠOP SR, predstavoval sumu
47 415 977 EUR a príspevok zo spolufinancovania
25 343 934 EUR. V štyroch projektoch LIFE Príroda
bola ŠOP SR koordinujúcim príjemcom (zvýraz-

nené projekty v tabuľke). Počas 19 – tich rokov sa
na príprave a realizácii projektov vystriedalo viacero zamestnancov ŠOP SR a projektových koordinátorov, napr. Ing. Z. Guziová, RNDr. K. Králiková
a ď. V súčasnosti sa LIFE projektom v organizácii
venujú projektové koordinátorky Mgr. A. Mikulová a doc. RNDr. J. Dadová, PhD.
Zámery a výstupy z realizovaných projektov
predstavovali napr.:
– LIFE 03 NAT/SK/000098 – dlhodobá ochrana
populácie orla kráľovského, mapovanie výskytu
ohrozeného druhu, vytváranie ochranných zón
okolo hniezd, krúžkovanie a čipovanie mláďat,
analýzy DNA a stráženie hniezd, monitoring
populácie prostredníctvom rádiovej a satelitnej telemetrie, inštalácia hniezdnych prútených
podložiek, monitoring úmrtnosti vtákov pod
elektrickým vedením a ošetrenie najproblémovejších trás a ď.;
– LIFE 04 NAT/SK/000244 – spracovaný program
starostlivosti o NP Slovenský raj, zrealizovaný
manažment nelesných a lesných biotopov, zrekonštruované turistické chodníky a inštalácia
informačných panelov, zabezpečenie strážnej
služby a dobrovoľnej strážnej služby, putovná
výstava a ď.;
– LIFE 05 NAT/SK/000115 – spracované programy starostlivosti o chránené vtáčie územia a
výkupy pozemkov, zabezpečenie manažmentových opatrení na vykúpených pozemkoch,
spracovanie štúdie na revitalizáciu biotopov
dropa fúzatého (Otis tarda), osadenie výstražných značení na elektrických vedeniach, osadenie zákazových značiek a rámp vo vybraných
územiach, nákup manažmentovej techniky, realizácia monitoringu populácie dropa, ochrana
hniezd dropa pred predátormi a ď.;
– LIFE 05 NAT/SK/000112 – spracovanie projektov ochrany a programov starostlivosti, výkup
pozemkov a ď.;
– LIFE 05 NAT/SK/000114 – vypracovanie programov starostlivosti, zlepšenie vodného režimu,
manažment vlhkých lúk, vytvorenie nových
biotopov pre vtáky, vybudovanie pozorovacích
veží a ď.;
– LIFE 06 NAT/SK/000115 – ochrana biotopov
pieskových dún a vresovísk ich obnovou
a zlepšením životných podmienok charakteris-
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–

–

–

–

tických druhov na území vojenského výcvikového priestoru na Záhorí;
LIFE 06 NAT/H/000096 – posilnenie spoločnej
populácie sokola rároha v Maďarsku a na Slovensku, identifikácia hlavných dôvodov poklesu európskej populácie a vytvorenie priaznivých podmienok pre jej stabilizáciu;
LIFE 09 NAT/CZ/000364 – zastavenie poklesu
biodiverzity a posilnenie sústavy Natura 2000
v projektovom území prostredníctvom aktívnej
ochrany nelesných biotopov a druhov európskeho a národného významu ako aj zavedením
vhodného manažmentu a zlepšenie stavu ich
ochrany;
LIFE 10 NAT/SK/000080 – posilnenie sústavy
chránených území Natura 2000 v cezhraničnom
regióne Bratislavy a zabezpečenie priaznivého
stavu ochrany biotopov a druhov európskeho
významu, obnova a zavedenie vhodnej starostlivosti o lesné a nelesné biotopy, obnova vodného režimu riečnych ramien a mokradí a ď.;
LIFE 10 NAT/SK/000083 – ochrana prioritných
biotopov a posilnenie sústavy Natura 2000
prostredníctvom ochrany endemických panónskych slanomilných a pieskomilných biotopov
európskeho významu realizáciou obnovného
manažmentu, zlepšením a udržaním ich priaznivého stavu, spolupráca s obcami v projektovom území a predstavenie významu vzácnych
druhov verejnosti a ď.;

Aktuálne sa podieľame na realizácii projektov
z programu LIFE:
– LIFE16 NAT/CZ/000001 (SOUTH), ktorého hlavným cieľom je zlepšenie stavu 7 prioritných
biotopov európskeho významu a 3 prioritných
druhov v 25 lokalitách na území Juhočeského
kraja a v 30 lokalitách na území južného Slovenska. Stav všetkých predmetných biotopov
projektu v Českej Republike a na Slovensku
hodnotený ako „nevyhovujúci“ alebo „nevyhovujúci-zlý“. Tým projekt podstatne prispeje
k budovaniu siete NATURA 2000 na Slovensku,
k zlepšeniu jej funkčnosti a zachovaniu prírodného dedičstva regiónu južného Slovenska.
– LIFE17 NAT/SK/000589 (SUB-PANNONIC), ktorý sa venuje obnove vzácnych suchomilných
travinno-bylinných spoločenstiev v súčasnosti
ohrozených náletovými drevinami a invázny-
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mi druhmi, keďže na nich už niekoľko desiatok
rokov neprebieha tradičná pastva. Obnova
týchto biotopov prebieha najmä pomocou trvalo udržateľného obhospodarovania v spolupráci s miestnymi hospodármi na 22 lokalitách
na Slovensku, od Malých Karpát až po Zemplín,
a v 7 lokalitách na Morave. Projekt zlepšuje nielen stav vzácnych biotopov, ale aj stav populácií
európsky významných druhov rastlín.
LIFE17 NAT/SK/000621(MICROTUSII) zámerom
ktorého je obnova biotopov hraboša severského panónskeho prostredníctvom opatrení,
ktorými sa obnovia alebo upravia mokraďové
biotopy ako močiare, slatiny, vlhké lúky, miesta
s prírodnou tečúcou i stojatou vodou a nastaví
sa vhodná trvalo udržateľná starostlivosť o ne.
LIFE19 NAT/SK/000895 (PANALP), cieľom ktorého je zlepšenie stavu 3 prioritných biotopov európskeho významu, 6 druhov rastlín európskeho významu (z toho 5 endemických) a 5 druhov
hmyzu európskeho významu na 17 lokalitách
siete NATURA 2000 na Slovensku a na 7 lokalitách v Maďarsku. V súčasnosti sú projektové
lokality kvôli upusteniu od tradičného obhospodarovania ohrozené zarastaním náletovými
drevinami a expanzívnymi trávami, ako aj výsadbami a spontánnym šírením nepôvodných
druhov.
LIFE19 NAT/SK/001069 (SYSEL), zameraný
na ochranu sysľa pasienkového (Spermophilus
citellus) prostredníctvom obnovy jeho biotopov a na zlepšenie nepriaznivého stavu populácií v severozápadnom okraji areálu rozšírenia
v Európe (na Slovensku, v Poľsku a Česku). Cieľom je posilniť a zvýšiť populáciu v lokalitách,
kde sa vyskytuje, obnoviť vhodné biotopy
a umožniť rozšírenie jeho výskytu. Zámerom je
i reštituovať sysľa na lokality, z ktorých vymizol
a prispieť tak k jeho ochrane.
LIFE20 NAT/SK/001077 (STEPPE ON BORDER),
cieľom projektu je zvrátenie nepriaznivého stavu dropa veľkého a sokola kobcovitého, zvýšenie dostupnosti potravy cieľových druhov, zlepšenie ochrany hniezdiacich vtákov, zlepšenie
hniezdnych podmienok a hniezdnej úspešnosti
cieľových druhov a umožnenie interakcie s jadrovou populáciou. Projekt významne zlepší celkové podmienky pre dlhodobý rast populácie
oboch druhov v slovensko-maďarsko-rakúskom
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pohraničí, zabráni ďalšej degradácii územia
a podporí celkové zvýšenie biodiverzity.
V roku 2019 sa ŠOP SR stala partnerom nového
typu LIFE projektov tzv. Integrovaných LIFE projektov. Uvedené projekty spájajú viacerých zainteresovaných partnerov, ktorých projektové aktivity sa navzájom dopĺňajú. Pri uvedených typoch
projektov sa identifikujú a mobilizujú i komplementárne zdroje financovania, čiže financovanie
projektových aktivít je zabezpečené a doplnené
z ďalších zdrojov (projektov a programov). Projekty sú implementované na veľkých územiach
a zavádzajú environmentálne a klimatické plány alebo stratégie potrebné na účely špeciálnej
environmentálnej a klimatickej legislatívy Únie,
primárne v oblasti ochrany prírody, vody, ovzdušia, zmierňovania klimatickej zmeny a adaptácie
na ňu a ď.
Aktuálne realizovaný integrovaný projekt LIFE
s názvom „Úloha siete Natura 2000 a manažment
vybraných prioritných biotopov v integrovanej
ochrane krajiny v Slovenskej republike“(IP LIFE
Natura 2000 SVK; LIFE19 IPE/SK/000003) je zameraný na podporu realizácie úloh z Prioritného
akčného rámca financovania NATURA 2000 v SR.
Koordinujúcim príjemcom je MŽP SR, konkrétne
jeho realizáciu zabezpečuje IP LIFE team, zložený zo štyroch členov. Ďalšími partnermi projektu
sú: WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum,
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Projekt predstavuje integrovaný prístup ku
ochrane krajiny na Slovensku. Projektové aktivity
sa realizujú v projektových územiach – Záhorie,
Poľana, Muránska planina a Latorica. Navrhnuté
aktivity sa venujú i starostlivosti o vybrané rašeliniská formou zabezpečenia manažmentových
aktivít prostredníctvom dvoch manažmentových
centier, pre ktoré bude zakúpená manažmentová
technika a zabezpečený prevádzkový personál.
Pre vybrané projektové územia – Záhorie a Poľana budú vypracované integrované programy
starostlivosti.
ŠOP SR sa podieľa takmer na všetkých projektových aktivitách:
– príprave a koordinácii štúdií, technickej

–

–

–

–

–

–
–

–
–
–

–

dokumentácie a povoľovacích postupov
na implementáciu aktivít ochrany prírody
vo všetkých pilotných územiach, na získaní
stavebného povolenia pre manažmentové
stredisko na Hornej Orave,
príprave integrovaných programov starostlivosti a koordinácii ostatných subjektov počas ich prípravy,
vypracovaní Stratégie pre stakeholderov (zainteresované subjekty) a príručky na komunikáciu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov
v demonštračných územiach; projektoví zamestnanci a zamestnanci ŠOP SR sa zúčastnia tréningových komunikačných aktivít,
návrhu a realizácii terénnych mapovaní biotopov a druhov prítomných na lokalitách,
na monitorovaní a hodnotení stavu predmetov ochrany na úrovni lokalít, revidovaní
metodík monitoringu a hodnotenia stavu
biotopov a druhov s cieľom odstrániť nedostatky a nejasnosti,
na procese definovania a praktických opatreniach na zmiernenie vplyvu klimatickej
zmeny na sústavu chránených území Natura
2000,
ochrane a obnove rašelinísk prostredníctvom manažmentových centier v Hornej
Orave a v Banskej Bystrici vybavených profesionálnym technickým zariadením a odborným personálom na realizáciu manažmentových opatrení,
zavádzaní agrolesníckych systémov v demonštračných územiach Záhorie a Poľana,
procese výkupu/prenájmu pozemkov, kompenzačných platieb v projektových územiach a na správe zakúpených pozemkov,
monitorovaní vplyvu projektových aktivít
na biodiverzitu,
monitorovaní implementácie PAF,
hodnotení socio-ekonomických prínosov
a ekosystémových služieb v sústave Natura
2000,
zvyšovaní verejného povedomia, šírení výsledkov projektu a environmentálnej edukácii vo vzťahu k sústave Natura 2000.

Hlavnou časťou projektových aktivít bude návrh a implementácia konkrétnych ochranárskych
opatrení v demonštračných projektových úze-
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miach a vývoj integrovaných prístupov ku ochrane krajiny pre oblasti NATURA 2000, ktoré bude
možné aplikovať i na ďalších územiach Slovenska.
Viac informácií o projekte je možné nájsť na stránke www.lifepriroda.sk.
V apríli, roku 2022, bol spracovaný projektový
zámer nového integrovaného projektu v gescii Výskumného ústavu vodného hospodárstva
v Bratislave s názvom „ Implementácia vodného
plánu vo vybraných čiastkových povodiach na
Slovensku” (akronym Living rivers), ktorého výsledok posúdenia EK bude známy na jeseň. Zameriava sa na povodia riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.
ŠOP SR je pridruženým príjemcom projektu.

(02.07.) získal projekt LIFE ENERGIA (LIFE13 NAT/
SK/001272) ocenenie LIFE AWARDS za najlepší projekt v kategórii ochrana prírody. Hlavným
projektovým zámerom bola ochrana vtáctva v 5
chránených vtáčích územiach pred nalietavaním
na rizikové elektrické vedenia prostredníctvom
osadenia signalizačných prvkov zabezpečujúcich prirodzený odklon ich preletu. Ocenenie je
uznaním pre najinovatívnejšie, najinšpiratívnejšie
a najúčinnejšie projekty programu LIFE.
Príspevok vznikol vďaka finančnej podpore EK
v rámci projektu IP LIFE Natura 2000 SVK (LIFE19
IPE/SK/000003) a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

V období realizácie projektov programu
LIFE, boli niektoré navrhnuté na ocenenia LIFE
AWARDS. V roku 2018 bol na ocenenie nominovaný projekt LIFE PANNONICSK. V roku 2021

doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.
riaditeľstvo ŠOP SR

Tabuľka 1: Prehľad realizovaných projektov, kde bola ŠOP SR asociovaným a koordinujúcim príjemcom
Kód
projektu

Názov
projektu

Doba
realizácie

Celkový
rozpočet
(EUR)

Príspevok
EK (EUR)

Spolufinancovanie (EUR)

Žiadateľ

Projektoví
partneri

LIFE 03
NAT/
SK/000096

Obnova
vodného
režimu NPR Šúr

20032007

504 810

126 210

378 600

APOP

ŠOP SR, Obecný úrad Svätý
Jur, Slovenský
vodohospodársky
podnik, š.p.

LIFE 03
NAT/
SK/000097

Ochrana a
manažment
dunajských
lužných lesov

20032007

570 000

199 500

370 500

BROZ

ŠOP SR,
NP Donau-Auen

LIFE 03
NAT/
SK/000098

Ochrana orla
kráľovského
v slovenskej
časti Karpát

2003 2007

492 000

123 000

369 000

SVODAS

ŠOP SR

LIFE 04
NAT/
SK/000244

Ochrana
diverzity
biotopov v NP
Slovenský raj

2004 2008

500 244

250 122

250 122

ŠOP SR

Daphne – Inštitút aplikovanej
ekológie, NLC, Slovenský skauting,
obec Hrabušice,
Asociácia obcí
Slovenský raj

LIFE 05
NAT/
SK/000112

Obnova
mokradí na
Záhorskej
nížine

2005 2008

624 000

312 000

312 000

ŠOP SR

SVP, BROZ
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LIFE 05
NAT/
SK/000114

Ochrana
CHVÚ Senné a
Medzibodrožie

2005 2011

1 325 556

662 778

662 778

ŠOP SR

Slovenská
ornitologická
spoločnosť/BirdLife Slovensko, Zemplínske múzeum
Michalovce, obce
Senné, Iňačovce,
Blatná Polianka,
Hažín, Poľovnícke
združenie Ostrovik

LIFE 05
NAT/
SK/000115

Ochrana dropa
fúzatého
na Slovensku

2005 2009

2 040 000

1 500 012

539 988

ŠOP SR

Slovenská
ornitologická
spoločnosť/BirdLife Slovensko, RPS,
obec Lehnice, Poľovnícke združenie
Lehnice

LIFE 06
NAT/
SK/00015

Obnova
a manažment
pieskových dún
vo vojenskom
výcvikovom
priestore
Záhorie

2006
-2011

1 538 438

1 076 900

461 538

VoŠOP SR, BROZ
jenský
skúšobný a projektový
ústav

LIFE 06 NAT/H/000096

Ochrana
sokola rároha
v Karpatskej
kotline

2006 2010

2 152 042

1 606 715

545 327

Bükk NP

ŠOP SR, RPS,
SOS, ZSE, NP
Aggtelek, NP
Balaton-felvideki,
NP Duna-Drava,
NP Duna-Ipoly,
NP Fetro-Hansag,
NP Hortobagy,
NP Koros-Maros,
NP Kiskunsag, NP
Orseg, MME-Bird
Life Hungary, PRO
VERTES Foundation, EMISSZIO
NGO

LIFE 09
NAT/
CZ/000364

Integrovaná ochrana
vzácnych
druhov motýľov
nelesných biotopov v Českej
republike a na
Slovensku

2011 2015

6 447 799

3 223 899

3 223 900

Agentúra OPaK
ČR

ŠOP SR, BROZ, ZO
ČSOP Bílé Karpaty,
ZO ČSOP Jadernička

LIFE10 NAT/
SK/000080

Ochrana a
obnova území
Natura 2000 v
cezhraničnom
regióne Bratislavy

2012 2017

3 490 059

1 745 029

1 745 030

BROZ

ŠOP SR, Daphne–
Inštitút aplikovanej ekológie,
UK Bratislava, NP
Donau-Auen, Traut
Circle Association
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LIFE10 NAT/
SK/000083

Obnova endemických panónskych slanísk
a piesočných
dún na južnom
Slovensku

2011 2016

2 367 530

1 775 647

591 883

Daphne

ŠOP SR, BROZ

LIFE11 NAT/
HU/926

Ochrana sokola
červenonohého
v Karpatskej
kotline

2012 2018

3 625 649

2 601 760

1 023 889

MME
Birdlife
Maďarsko

ŠOP SR, RPS, Pély-Tiszatáj Agrár Zrt.,
NP Körös-Maros,
NP Kiskunság, NP
Bükk, Maďarské
prírodovedné
múzeum

LIFE13 NAT/
SK/001272

LIFE Energia
v krajine – elektrické vedenia
a ochrana
prioritných
druhov vtákov
v územiach
Natura 2000

2014 2019

1 884 205

1 412 258

471 947

RPS Ochrana
dravcov
na Slovensku

ŠOP SR, Univerzita
veterinárneho
lekárstva a farmácie v Košiciach,
Východoslovenská
distribučná, a.s.,
Západoslovenská
distribučná, a.s.

LIFE16 NAT/
CZ/000001

Optimalizácia
zabezpečovania
manažmentu
lokalít sústavy
Natura 2000
v pôsobnosti
Juhočeského
kraja a na južnom Slovensku

2017 2024

7 024 703

5 085 000

1 939 703

Juhočeský
kraj ČR

ŠOP SR,
Onyx (ČR), Krajské
školní hodpodářství (ČR)

LIFE17 NAT/
SK/000589

Obnova biotopov a druhov
subpanónskych
travinno - bylinných porastov

2018 2024

3 112 940

2 330 797

782 143

BROZ

ŠOP SR, ZO ČSOP
ONYX (CZ)

LIFE17 NAT/
SK/000621

Obnova biotopov pre hraboša severského
panónskeho
*Microtus oeconomus mehelyi

2018 2025

5 586 121

4 189 588

1 396 533

BROZ

Výskumný
ústav vodného
hospodárstva,
Prír. fakulta UK
Bratislava, ŠOP SR,
Nationalparkgesellschaft Neusiedler
See-Seewinkel
(AT), Pisztráng
Kör Waldorf Természetjáró és
Természetvédő
Egyesület (HU),
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság (HU)
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LIFE19 NAT/
SK/000895

Obnova
endemických
druhov rastlín a
suchomilných
travinno-bylinných biotopov
v kontaktnej
zóne panónskeho a alpského
biogeografického regiónu

2020 2027

5 279 511

3 959 630

1 319 881

BROZ

ŠOP SR,
NP Duna-Ipoly,
Lesná správa Pilisi
Parkerdő

LIFE19 NAT/
SK/001069

Ochrana sysľa
pasienkového
na severozápadnej hranici
jeho výskytu

2020 2027

5 428 988

3 257 391

2 171 597

BROZ

ALKA Wildlife
o. p. s., Polskie
Towarzystwo
Ochrony Przyrody
Salamandra,
ŠOP SR, Národná
zoologická záhrada Bojnice

LIFE 19 IPE/
SK/000003

Úloha sústavy
Natura 2000
a manažment
niektorých
prioritných biotopov v rámci
integrovanej
ochrany krajiny
v SR

2021 2030

16 622
242

9 973 345

6 580 981

MŽP SR

ŠOP SR, WWF
Slovensko, NLC,
Daphne – Inštitút
aplikovanej ekológie, Slovenský
vodohospodársky
podnik, š.p., Prír.
fakulta UK Bratislava

LIFE20 NAT/
SK/001077

Zabezpečenie
dlhodobej
ochrany dropa
veľkého a sokola kobcovitého
v pohraničí
Slovenska a
Maďarska

2022 2027

2 672 528

2 004 396

668 132

RPS Ochrana
dravcov
na Slovensku

ŠOP SR, Mesto
Bratislava, Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife Slovensko,
NP Fertő-Hanság,
MME/BirdLife
Maďarsko, Mesto
Várbalog
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Prispeli sme k zlepšeniu ochrany biodiverzity
a socio-ekonomického rozvoja v Karpatoch
Po troch rokoch intenzívnej práce bol na konci
marca 2022 ukončený Interreg CE projekt Centralparks. Výsledky projektu boli prezentované
na záverečnej konferencii nazvanej Nadnárodná
spolupráca pre udržateľnú budúcnosť karpatského
regiónu, ktorá sa uskutočnila 23. – 24. marca 2022
vo Wieliczke v Poľsku, aj za významnej účasti zástupcov Štátnej ochrany prírody SR.

Projekt Centralparks
Projekt Budovanie kapacít pre manažment
chránených území v Karpatoch pre integrovanie
a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestneho socio-ekonomického rozvoja bol zahájený
1. apríla 2019 a ukončený 31. marca 2022. Projekt podporil program Interreg CENTRAL EUROPE
(CE) a zapojilo sa doňho osem partnerov a osem
asociovaných strategických partnerov v šiestich
krajinách (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko). Projekt
bol zameraný na zosúladenie ochrany biodiverzity a udržateľného miestneho sociálno-ekonomického rozvoja a posilnenie kapacít pre efektívnu
starostlivosť o chránené územia v Karpatoch.
Dôležitou podporou pri realizácii projektu boli
štyri medzinárodné tematické expertné pracovné skupiny, do ktorých boli zapojení odborníci
z jednotlivých krajín a z chránených území karpatského regiónu. Ich úlohou bolo vypracovať
strategické dokumenty a nástroje na podporu
ochrany a udržateľného rozvoja karpatského
regiónu z dlhodobého hľadiska. Uskutočnilo sa
niekoľko pilotných školení a workshopov, ktoré
ilustrovali praktické využitie výstupov projektu
v karpatskom regióne a sprístupnili ich pre zainteresované strany.
V rámci projektu sa úzko spolupracovalo
so Sekretariátom Karpatského dohovoru a s Karpatskou sústavou chránených území (CNPA). Projekt sa dostal do záverov a odporúčaní 6. zasadnutia konferencie zmluvných strán Karpatského
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Centralparks

dohovoru a zasadnutí Implementačnej komisie
dohovoru v súvislosti s ochranou a udržateľným
využívaním biologickej a krajinnej diverzity a udržateľného cestovného ruchu. Zmluvné strany boli
vyzvané k ďalšiemu využitiu výsledkov a návrhov
na zlepšenie kapacít pre integrovanú starostlivosť o životné prostredie a zlepšenie stratégií pre
ochranu prírody, ako aj na zmiernenie súčasných
hrozieb a vplyvov na biodiverzitu v Karpatoch.

Význam projektu
Efektívny manažment chránených území predstavuje veľkú výzvu pre ochranu biodiverzity
v Európe a aj na celom svete. Napriek rozmanitým
podmienkam v strednej a juhovýchodnej Európe
sú chránené územia vystavené podobným hrozbám, z ktorých mnohé možno účinne riešiť prostredníctvom nadnárodnej spolupráce. Globálne
environmentálne procesy, ako sú zmena klímy,
šírenie inváznych druhov a rôzne antropogénne
hrozby, majú veľký vplyv aj na karpatský ekoregión. Výsledky projektu Centralparks, miestne pilotné aktivity a stratégie na celokarpatskej úrovni
poskytujú dôležité podklady a podporujú dlhodobý udržateľný rozvoj nielen v Karpatoch, ale aj
mimo tohto regiónu.
Mnohé výstupy tohto projektu môžu využiť
nielen partneri projektu, ale aj iní záujemcovia. Podobné projekty podporujú dobré vzťahy
s miestnymi obyvateľmi a záujmovými skupinami,
ktoré sú základom pre tvorbu udržateľnej budúcnosti pre Karpaty. Centralparks ukazuje cestu pre
spoločnú prácu s komunitami a medzi nimi pri
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Karpatské chránené územia…
Karpaty sú 1 500 km dlhé
pohorie rozprestierajúce sa
v strednej a východnej Európe
štátov: Rakúsko, Česko, Slovensko
na území ôsmich
, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina,
190 000 km2. Približne 36
Srbsko a Rumunsko na ploche
000 km2, ktoré predstavujú
okolo
19 % z celkovej plochy, pokrývajú
územia vyhlásené podľa zákona.
chránené
Sú domovom rozmanitých
rastlín, živočíchov a mnohých
tiež miestne, regionálne a
národné tradície, ako aj jedinečné
ľudí. Chránia
a mokraďových ekosystém
biotopy v lesných, horských,
och, z ktorých majú prospech
trávnych
miestni obyvatelia aj návštevníc
Interreg projekt Centralpar
i.
ks podporuje karpatské chránené
k zlepšovaniu podmienok
územia a miestnych obyvateľo
v Karpatoch, kde bude prosperov
v a smeruje
ať príroda aj ľudia.

Aj vy môžete pomôcť pri zachovaní a ochrane
karpatských chránených území!

Centralparks

Projekt Centralparks je spolufinancovaný Európskou úniou.

transformácii spoločnosti, pri získavaní podpory
pre ochranu prírody a pri zodpovednom a odborne podloženom rozhodovaní o budúcnosti Karpát a ich hodnôt.

SR bola zodpovedná za spracovanie Karpatského
nástroja na hodnotenie ekosystémových služieb
(Carpathian Ecosystem Services Toolkit CEST) za
výdatnej spolupráce a podpory viacerých slovenských a zahraničných expertov.

Výstupy projektu
Počas realizácie projektu Centralparks boli
vypracované dôležité výstupy ako Karpatská
stratégia pre zlepšenie ochrany biodiverzity
a krajiny mimo chránených území a v chránených
územiach, Stratégia pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu založeného na prírodnom a kultúrnom dedičstve Karpát, či príručka pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi
komunitami v Karpatoch, ktoré boli testované pri
pilotnej implementácii vo vybraných chránených
územiach a ich okolí. Maďarský partner projektu
rozpracoval inovatívne nástroje na hodnotenie
biotopov, spoločný strategický dokument o zvyšovaní kapacít pre dobrý manažment chránených
území, či príručku na vhodné plánovanie integrovanej ochrany prírody. Štátna ochrana prírody

Výsledky projektu sú sprístupnené v rôznych
jazykoch na web stránke projektu: https://www.
interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks.
html.
Zo Slovenska bolo partnerom projektu okrem
Štátnej ochrany prírody SR aj Občianske združenie PRONATUR z Banskej Bystrice. Okrem koordinácie a spracovania CEST ako nástroja na hodnotenie ekosystémových služieb pre orgány štátnej
správy a organizácie ochrany prírody sme sa sústredili aj na prípravu regionálnej stratégie a akčného plánu pre rozvoj prírodného turizmu v pilotnom území Gemera, najmä v územnej pôsobnosti
Správy chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Ministerstvo životného prostredia SR bolo
asociovaným partnerom projektu.
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Záverečná konferencia projektu
Centralparks

Štátna ochrana prírody SR ako koordinátor Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) bola zapojená aj do panelovej diskusie v rámci okrúhleho
stola o význame sietí chránených území pre efektívnu starostlivosť o chránené územia v Karpatoch
a o využití skúseností a dobrých príkladov z iných
častí Európy pre zlepšenie činnosti, komunikácie
a riadenia Karpatskej sústavy chránených území
(CNPA) a spolupráce s ňou.

Záverečná konferencia vo Wieliczke v dňoch
23. – 24. marca 2022 zhodnotila výsledky projektu za účasti nielen projektových partnerov, ale aj
zástupcov príslušných ministerstiev, sekretariátu
Karpatského dohovoru, Európskej komisie, vedeckých a akademických inštitúcií, mimovládnych organizácií a partnerských inštitúcií.
Podujatie malo hybridnú formu a popri 65.
Na záver konferencie sa uskutočnilo tiež zasadregistrovaných priamych účastníkov boli desiatnutie Riadiaceho výboru CNPA a diskusia o využití
ky záujemcov pripojených online.
Predstavené boli hlavné výstupy
projektu, na ktorých sa významne podieľala aj Štátnej ochrany
prírody SR spolu s OZ PRONATUR.
Zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR distribuovali účastníkom
dotazník zameraný na zlepšenie
hodnotenia ekosystémových služieb v Karpatoch a navrhli pripraviť
ďalší celokarpatský projekt, ktorý
by vyhodnotil celkové hodnoty
a kapacitu pre poskytovanie ekosystémových služieb v tomto regióne aj so zapojením krajín, ktoré
neboli partnermi projektu CentralZáverečná konferencia projektu, foto: J. Kadlečík
parks.
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výsledkov projektu Centralparks, o potrebe zlepšenia riadenia a koordinácie CNPA, prioritách pre
činnosť tejto siete, možných projektoch podporujúcich činnosť CNPA, o vytváraní tematických pracovných skupín, o možných školeniach, príprave
komunikačných materiálov, obnovení web stránky CNPA a vytvorení účtu na Facebooku. Očakáva
sa väčšie, systematickejšie a pravidelnejšie zapájanie správ chránených území, ktoré sú členmi
CNPA.
Pre ostatných účastníkov bola poskytnutá možnosť navštíviť lokalitu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Soľná baňa Wieliczka.

Ďalšie využitie výsledkov projektu
Centralparks
Výsledky projektu sa budú využívať v činnosti
Karpatského dohovoru, Karpatskej sústavy chránených území, ako aj orgánov a organizácií ochrany prírody pôsobiacich v karpatských krajinách,
i mimo nich. Významné uplatnenie môžu nájsť pri
tvorbe strategických a koncepčných materiálov aj
v organizáciách ochrany prírody na Slovensku či
pri príprave kvalifikovaných rozhodnutí orgánov
ochrany prírody a životného prostredia. Zhrnutie informácií o hlavných výsledkoch projektu
nájdete v brožúre, dostupnej aj v elektronickej
podobe. Vypracované stratégie,
príručky, plagát pre deti a mládež
na propagáciu ochrany Karpát
a karpatských chránených území
(niektoré aj v slovenskom jazyku) sú
k dispozícii aj na stránke venovanej
projektu na http://www.sopsr.sk/
web/?cl=12303.

Delegácia ŠOP SR na záverečnej konferencii vo Wieliczke

Ako zhodnotil Isidoro De Bortoli, vedúci partner projektu z Eurac
Research v Bolzane: „Sme veľmi
radi, že sa v rámci projektu vytvorilo silné konzorcium projektových
partnerov, ktorí vykonali neskutočnú prácu! Súbežne realizovali veľké
množstvo činností, ktoré pozitívne
vplývajú na prírodu, aj komunity,
ktoré žijú v tejto oblasti. Vypracovali podrobné dokumenty a stratégie
na podporu starostlivosti o chránené územia a ich zdroje. Mohli sme
rozvinúť nadnárodnú spoluprácu
a vytváranie sietí, podstatný aspekt pre harmonizáciu prístupov
a činností v prihraničných a cezhraničných chránených územiach
v Karpatoch aj na globálnej úrovni“.
Skúsenosti z tohto projektu tvoria
dobrý základ pre prípravu a rozvoj
ďalšej spolupráce.
RNDr. Ján Kadlečík
riaditeľstvo ŠOP SR

Autori publikácie Karpatský nástroj na hodnotenie ekosystémových služieb (CEST)
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Projekt BEECH POWER
Dňa 31. marca 2022 bol ukončený projekt
BEECH POWER. Projekt bol zameraný na zvýšenie
kvality a efektívnosti manažmentu sériovej lokality UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát
a iných regiónov Európy (ďalej len „lokalita UNESCO“). Projekt bol financovaný z Programu Interreg – Stredná Európa a implementoval sa v období od marca 2019 do marca 2022. Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky bola v uvedenom
projekte asociovaným partnerom.
Dňa 29. marca 2022 sa konala záverečná konferencia tohto projektu, ktorá poskytla príležitosť
na zdieľanie skúseností a výsledkov dosiahnutých
počas implementácie projektu.
V prvom tematickom pracovnom balíku tohto
projektu boli spracované a testované regionálne
markentingové stratégie pre niektoré komponenty lokality UNESCO.
Bola vypracovaná aj Všeobecná stratégia aktivácie a zapojenia zúčastnených subjektov
na participatívnych plánovacích procesoch.
Účelom tejto stratégie je podporiť zodpovedné
subjekty spravujúce chránené územia a zodpovedné federálne/regionálne/národné orgány,
vrátane príslušných spoločenstiev, v ich úsilí
o zabezpečenie kvalitného a efektívneho riadenia jednotlivých komponentov lokality UNESCO
a to aktivizáciou a zapojením príslušných zainteresovaných strán do participatívneho plánovania a ďalších manažmentových procesov. Ďalším
z výstupov projektu je Všeobecná stratégia riadenia – Integrácia prírodného dedičstva do regionálnych a trvalo udržateľného rozvoja obcí.
Účelom tejto stratégie je podporiť riadiace orgány
lokality UNESCO v ich úsilí o vytvorenie produktívneho vzťahu medzi udržiavaním a zlepšovaním
výnimočnej svetovej hodnoty lokality UNESCO
na jednej strane a udržateľným rozvojom regiónov a komunít, ktoré ich obklopujú, na strane
druhej. Týmto sa tiež zakotvia jednotlivé komponenty lokality UNESCO v ich regionálnom prostredí a pomôže zvládnuť potenciálne konflikty, ako
aj maximalizovať synergie.

112

CHUS 98/2022

BEECH POWER
V rámci druhého tematického balíka partneri
projektu vypracovali Spoločné vyhodnotenie
súčasného stavu manažmentu v jednotlivých
komponentoch lokality UNESCO. Všetci partneri
projektu prispeli do uvedeného hodnotenia analýzami súčasnej situácie v obhospodarovaní lesov
nárazníkových zónach ich komponentov lokality
UNESCO. Táto analýza bola využitá ako spoločný
základ pre vypracovanie Stratégie pre lesnícke
postupy založené na ekosystémovom prístupe
v nárazníkových zónach lokality UNESCO.
Projekt bol zameraný aj na environmentálne
vzdelávanie verejnosti a šírenie informácií o význame a hodnotách lokality UNESCO. Bol vypracovaný Komunikačný koncept a Stratégia pre manažment návštevnosti a zdieľanie vedomostí
o lokalite UNESCO.
V treťom pracovnom balíku sa partneri projektu sústredili na kvalitu manažmentu v jednotlivých krajinách lokality UNESCO. Kódex riadenia
kvality pre bukové lesy svetového dedičstva
(CQM) je určený na zabezpečenie vysokej kvality
a efektívnosti manažmentu jednotlivých komponentov patriacich do sériového svetového dedičstva. CQM poskytuje zásady a kritériá pre riadenie
lokality UNESCO. Je určený predovšetkým tým,
ktorí sú zodpovední za riadenie lokality UNESCO
a usmerňuje ich v úsilí o splnenie všetkých požiadaviek kladených na lokalitu svetového dedičstva.
CQM má potenciál kvalifikovať sa na štandardný
nástroj na usmerňovanie a hodnotenie celej sériovej lokality UNESCO.
Viac informácií o projekte nájdete na webovej
stránke projektu: https://www.interreg-central.
eu/Content.Node/BEECH-POWER.html
Ing. Ivan Koubek, riaditeľstvo ŠOP SR
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Zelený pás – hlavná os zelenej infraštruktúry
Európskej únie
Hlavným cieľom projektu DaRe to Connect, ktorý bol financovaný z programu Interreg Danube
Transnational Programme, bola implementácia
Európskej stratégie pre Dunajský región (EUSDR),
a to ďalším rozvojom Zeleného pásu ako hlavnej
osi zelenej infraštruktúry EÚ. To sa dosiahlo vytvorením lepšej ekologickej konektivity pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom identifikovania ekologických koridorov medzi existujúcimi územiami
sústavy Natura 2000 a inými chránenými oblasťami. Záverečná konferencia projektu organizovaná 10. novembra 2021 znamenala ukončenie
dlhodobého záväzku, ktorý sa začal v júni 2018
a sa skončil v novembri 2021. Projekt realizovalo
11 partnerov z 8 krajín a ďalších 14 asociovaných
partnerov.
Európsky zelený pás (www.europeangreenbelt.
org) kopíruje bývalú železnú oponu a tiahne sa
od nórsko-ruských hraníc cez pobaltské krajiny,
strednú Európu až na Balkán v dĺžke 12 500 km.
Tento pás, ktorý v období studenej vojny predstavoval nedotknuteľné územie, prispel k zachovaniu prírody a rozvoju vzácnych prírodných lokalít.
Jedinečný význam tohto ekologického koridoru
zvýrazňuje aj skutočnosť, že priamo
v oblasti Európskeho zeleného pásu
sa nachádza 40 národných parkov a viac ako 3 200 chránených
území leží v 50 km pásme po
oboch jeho stranách. Európsky zelený pás je súčasne
symbolom cezhraničnej spolupráce a spoločného európskeho prírodného a
kultúrneho dedičstva.
Projekt DaRe to
Connect sa implementoval v 6 pilotných územiach. Na
Slovensku sa pilotné
územie nachádzalo
v juhozápadnej čas-

ti Slovenska medzi riekou Moravou v západnej
časti a Malými Karpatami vo východnej časti.
V západnej časti Chránenej krajinnej oblasti
(CHKO) Záhorie sa nachádza rieka Morava, ktorá
tvorí hranicu s Rakúskom a predstavuje nosnú
časť Zeleného pásu na území Slovenska. Slovenskí partneri projektu (ŠOP SR a nadácia EKOPOLIS) sa v rámci projektu sústredili na identifikáciu
ekologických koridorov a mapovanie bariér pre
migráciu živočíchov.
Pre 6 projektových pilotných území boli vypracované Regionálne riadiace princípy.
V slovenskom pilotnom území sa projektoví partneri primárne sústredili na identifikáciu bariér
a vyhodnotenie priepustnosti krajiny pre migráciu živočíchov. Pre toto modelové územie bol
vypracovaný Koncept konektivity
a pre najvýznamnejšie bariéry boli
navrhnuté opatrenia na zlepšenie
konektivity. Uvedené aktivity sa
realizovali v úzkej spolupráci
s viacerými zainteresovanými
subjektami.
Pre celé projektové územie
boli definované Nadnárodné
riadiace
princípy. Ich cieľom je
poskytnúť odporúčania pre budúci rozvoj
chránených území tejto Paneurópskej siete.
Na základe analýzy integrovaných dát boli
definované princípy
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zamerané na zlepšenie konektivity medzi chránenými územiami. Súčasne boli vybraté územia
ležiace pozdĺž Európskeho zeleného pásu, v ktorých je potrebné podporovať/obnoviť konektivitu
a tým aj funkčnosť uvedenej siete zelenej infraštruktúry.
Za účelom podpory ekologickej konektivity
území ležiacich pozdĺž Zeleného pásu v Dunajskom regióne bol vyvinutý GIS-ový nástroj,
prostredníctvom ktorého je možné identifikovať
územia vhodné pre migráciu živočíchov, ako aj
vyhodnotiť ekosystémové služby, ktoré toto územie poskytuje. Tento nástroj je prístupný na linku
DaRe to Connect (arcgis.com).
Projekt DaRe to Connect bo zameraný aj na zvyšovanie povedomia o Zelenom páse. V roku 2019
pri príležitosti 30. výročia pádu železnej opony
projektoví partneri zorganizovali pre novinárov

z piatich krajín 2-dňovú exkurziu, počas ktorej
navštívili chránené územia ležiace na území Zeleného pásu v Rakúsku a na Slovensku. Súčasťou
exkurzie boli aj stretnutia s významnými subjektami pôsobiacimi v oblasti ochrany prírody.
Partneri projektu DaRe to Connect, ako aj iné
subjekty Európskej Iniciatívy zeleného pásu podpísali deklaráciu, v ktorej sa zaväzujú naďalej
podporovať ochranu územia Európskeho zeleného pásu. Súčasne podporujú nomináciu uvedeného územia za lokalitu Svetového dedičstva
UNESCO.
Viac informácií o projekte nájdete na webovej
stránke D2C – Interreg Danube (interreg-danube.eu).

Ing. Ivan Koubek, riaditeľstvo ŠOP SR

Prínosy cezhraničného projektu Múdre stromy
pre vybrané významné dreviny v územnej pôsobnosti
Správy CHKO Cerová vrchovina
V rámci cezhraničného projektu WISE TREES/
Múdre stromy boli v spolupráci Správy CHKO
Cerová vrchovina a organizácie Trust, n. o. prihlásené do vyhľadávacieho prieskumu aj niektoré
významné dreviny v okrese Lučenec a Rimavská
Sobota. Následne pre tri z nich bolo zabezpečené
dendrologické hodnotenie. K jednotlivým stromom sme sprevádzali dendrológov z Budapešti
(november 2021). Ako prvý sme navštívili jaseň
v Šíde, po jeho odbornej kontrole sme prešli
k zvyšným dvom dubom letným v parku pri torze kaštieľa rodu Putnokyovcov v Hosticiach. Následne sa na dvoch z nich vykonalo aj arboristické
ošetrenie (jar 2022).
Priamo pred obecným úradom v obci Šíd neďaleko Fiľakova rastie unikátny jedinec jaseňa
štíhleho (Fraximus excelsior), ktorého obvod dosahuje až 512 cm (vo výške 1,30 m). Jeho výška je

21,5 m, priemer koruny 25,5 m. Vek tejto dreviny
môže presahovať 160 rokov. Už na prvý pohľad
predstavuje dominantu obce, pričom po niekoľkých rozhovoroch s miestnymi zisťujeme ich silný
vzťah k tejto drevine. Prejavovalo sa to predovšetkým ich zvedavosťou, ale aj príbehmi a dohadmi
o jeho veku. Budapeštianski dendrológovia taktiež neskrývali údiv z netradičného rozložitého
habitusu a vitality šídskeho jaseňa. Musíme skonštatovať, že sme nečakali podobnú reakciu od tak
skúsených ľudí, ktorí za svoju kariéru museli vidieť
stovky majestátnych stromov. Celkový zdravotný
stav jaseňa vyšiel pozitívne, nemal dutinu v kmeni (pozri graf ) a nepredstavuje ohrozenie pre svoje okolie. V budúcnosti je potrebné prihliadať aj
na doplnenie chýbajúcich živín, nakoľko sa desiatky rokov všetko opadané lístie kompostuje
na inom mieste.
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Obr. 1: Graﬁcké zobrazenie výsledkov akustického monitoringu, autor: V. G. Hardy

V historickom parku kaštieľa Putnokyovcov
v Hosticiach boli hodnotené dva jedince duba
letného (Quercus robur). Na začiatku obce pod
„lesom“ vyčnieva nevýrazné torzo kedysi významného sídla. Keď však prejdeme popri zvyšku
kaštieľa do blízkeho porastu zistíme, že sa jedná
o precízne navrhnutý park a nie les. Park zaujme
usporiadaním jednotlivých drevín, resp. jeho cel-

kovou koncepciou a terénnymi úpravami, ktoré
budia dojem, že sa nachádzate na tribúne s veľkým pódiom, to všetko pod korunami mohutných
dubov a hrabov. V horúcich letných mesiacoch
poskytuje toto útočisko človeku cenné chladivé
osvieženie, čo bolo pravdepodobne aj jedným
zo zámerov parkového architekta. Vybrané jedince duba letného tvoria ohraničenie od okolitej

Obr. 2: Vzhľad jaseňa v jarnom období 2022
Foto: V. Rízová

Obr. 3: Vzhľad jaseňa na jeseň 2021
Foto: V. Rízová
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Obr. 4: Priebeh akustického monitoringu jaseňa
Foto: V. Rízová

Obr. 5: Spracovanie akustického monitoringu jaseňa
Foto: V. Rízová

Obr. 7: Vzhľad staršieho jedinca duba letného
z Hostíc (vpravo), foto: V. Rízová

Obr. 6: Pohľad na jedinca duba letného z Hostíc
s porastom brečtanu (vľavo), foto: V. Rízová

poľnohospodárskej krajiny. Prvý jedinec je význačný svojou mohutnosťou a obvodom 520 cm,
pričom jeho výška dosahuje 27,5 m a odhadovaný vek 149 rokov. Ďalší strom mal o niečo menší
obvod (444 cm), ale jeho výška dosahuje až 36 m
a jeho vek je približne 130 rokov. Obzvlášť zaujímavým ho dotváral porast brečtanu (Hedera helix), ktorý sa tiahne vysoko do koruny, kde ovíja
vetvy tvoriac tak „pralesný“ vzhľad.
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Obr. 8: Graﬁcký výstup akustického monitoringu staršieho jedinca duba letného, autor: V. G. Hardy

Obr. 9: Graﬁcký výstup akustického monitoringu mladšieho jedinca duba letného, autor: V. G. Hardy
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Obr. 10: Pohľad na priebeh akustického monitoringu staršieho jedinca duba letného v Hosticiach
Foto: V. Rízová

Samotné dendrologické posúdenie drevín
prebiehalo v niekoľkých fázach. Najprv sa vizuálne zhodnotil celkový stav stromu, jeho habitus,
poškodenia na kostrových vetvách, kmeni, koreňových nábehoch a koreňoch. Ďalej sa zohľadnil
vplyv okolitého prostredia, kde jedinec rastie.
Napríklad pri jaseni v obci Šíd sa prihliadalo aj
na blízkosť budovy obecného úradu a príjazdovej
komunikácie vediacej k budove. Táto komunikácia prekrýva odhadom 50% koreňovej sústavy
stromu. Následne sa prepočítal priemer koruny
a trigonometricky sa určila výška stromu. Ako
posledná sa realizovala akustická kontrola dutín
v kmeni pomocou série snímačov. Tie sa citlivo pripevnili na kmeň a následným poklepaním
kladiva na každý snímač sa vytvorila zvuková
vlna, ktorá bola spracovaná do výsledného grafu.
Na základe týchto meraní sa odporučil vykonať
odborný orez dvoch z troch vybraných stromov.
V jarnom období tohto roku sa napokon zrealizoval odborný orez skúsenými arboristami. Tieto
práce zastrešovala Linda Horná (Beliba s. r. o. – LH
Záhrady) v spolupráci s Marekom Áčom (Arboria,
s. r. o.). Ako prvý sa ošetril starší z dvojice dubov
v Hosticiach. Realizoval sa zdravotný rez na periférií koruny, ktorý spočíval v odstránení prebytočných suchých konárov, ktoré tvorili nadmernú záťaž a tým zvýšené riziko vylomenia. Po celkovom
ošetrení sa zhodnotilo, že nie je potrebná inštalácia väzby pre stabilizáciu koruny (proti rozčesnu-

Obr. 11: Pohľad na priebeh akustického monitoringu mladšieho jedinca duba letného v Hosticiach
Foto: V. Rízová

Obr. 12: Vzhľad staršieho jedinca duba letného
počas ošetrovania
Foto: V. Rízová

tiu). Počas orezávania arboristi natrafili na dutinu
s divými včelami, preto sa musel zvoliť čo najmenej rušivý spôsob práce.
Druhým ošetreným stromom bol už spomínaný
jaseň štíhly v Šíde. Nakoľko sa v blízkosti stromu
nachádza obecný úrad, bolo nutné minimalizovať pohyb ľudí pod stromom a v neposlednom
rade dbať, aby sa nepoškodilo elektrické vedenie
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vedúce popod korunu stromu. Rez spočíval v odľahčení vetiev na periférií koruny ako prevencia
proti vylamovaniu pod záťažou snehu, či silou
vetra. Citlivým, až perfekcionistickým prístupom
arboristov pod vedením Mareka Áča sa vykonal
minimálny zásah, s ktorým sa strom vysporiada
v priebehu niekoľkých rokov.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým riešiteľom projektu a zainteresovaným odborníkom
(zahraničným aj domácim) za konkrétne pozitívne
výsledky, ktoré pomohli zlepšiť stav významných
drevín v našom pohraničnom regióne. Veríme, že
sa aj naďalej bude venovať dostatočná pozornosť
vitalite ďalších významných drevín, ako aj historickým parkom, ktoré sú v súčasnosti často zanedbávané.

Použitý zdroj: Záznam z obhliadky 16. 11. 2022
(V. G. Hardy)

Obr. 13: Pohľad na priebeh ošetrovania staršieho
jedinca duba letného z Hostíc
Foto: V. Rízová

Obr. 14: Práca arboristu v korune jaseňa, foto: V. Rízová
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Ing. Martin Matúš, Ing. Veronika Rízová
Správa CHKO Cerová vrchovina

Obr. 15: Pohľad na jaseň počas ošetrovania, foto: V. Rízová

Míľniky časopisu
Chránené územie Slovenska
1982

výročie
vydávania časopisu

V
Vyšiel
prvý zväzok časopisu pod názvom Spravodajca o chránených územiach
Slovenska. Vydalo ho Ústredie štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši vo
vydavateľstve Obzor Bratislava v počte 10 000 výtlačkov. Časopis mal 96 strán,
vytlačený bol na kriedovom papieri s farebnou obálkou a čiernobielym obsahom.
Zostavil ho Ing. Viliam Stockmann (rovnako aj zväzky 2 – 22). Redakčná rada pracovala pod vedením Ing. Ľubomíra Huňu, CSc.

1984

Od zväzku 3 – zmena názvu časopisu na Chránené územia Slovenska.
Časopis mal stabilnú obsahovú štruktúru.

1987

Od zväzku 8 – zmena adresy redakcie časopisu: ÚŠOP Liptovský Mikuláš,
stredisko Bratislava, Heyrovského 1.

1988

Od zväzku 10 – ďalšia zmena adresy redakcie časopisu: ÚŠOP Liptovský
Mikuláš, edično-propagačné oddelenie Bratislava, Radvanská 1.

1989

Od zväzku 12 pracovala redakčná rada časopisu pod vedením Ing. Antona
Lucinkiewicza.

1992

Zväzok 18 zostavil ešte Ing. Viliam Stockmann, CSc. a vydal ho ÚŠOP Liptovský Mikuláš vo vydavateľstve
Ekológia Bratislava. Od zväzku 19 – adresa redakcie časopisu: Slovenský ústav ochrany prírody, Za kasárňou 1, Bratislava.

1994

Od zväzku 21 sa vydavateľom stáva Slovenská agentúra životného prostredia
(SAŽP) Banská Bystrica. Adresa redakcie: SAŽP, Za kasárňou 1, Bratislava. Zväzkom
22 bolo zavŕšené vydávanie časopisu v pôvodnej forme.

1995

Od zväzku 23 sa časopis Chránené územia Slovenska stal štvrťročným odborno-metodickým a informačným časopisom štátnej ochrany prírody, ktorý vydávala SAŽP v Banskej Bystrici. Zodpovedným redaktorom sa stal RNDr. Jozef
Dupej, CSc. Adresa redakcie: SAŽP – centrum, odbor štátnej ochrany prírody,
Tajovského 28, Banská Bystrica. Časopis mal nové členenie so stálymi rubrikami zameranými na ťažiskové okruhy činnosti štátnej ochrany prírody, vrátane výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody. Vydávaný bol v náklade
2 000 výtlačkov čiernobielou tlačou, s dvojfarebnou obálkou.

1996

Od zväzku 30 – pozmenený vydavateľ: Centrum ochrany prírody a krajiny SAŽP, s adresou redakcie
TTajovského 28, Banská Bystrica.

1997

Od zväzku 31 – zmena adresy redakcie: SAŽP – Centrum ochrany prírody a krajiny, Lazovná 10, Banská
Bystrica.

1999

Od zväzku 41 bolo deklarované rozšírenie zamerania časopisu aj na ochranu krajiny – išlo teda o odborno-metodický a informačný časopis ochrany prírody a krajiny.

Míľniky časopisu
Chránené územie Slovenska

výročie
vydávania časopisu

2000

Od zväzku 45 sa zmenil vydavateľ časopisu, ktorým sa stala novovzniknutá organizácia Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Zodpovedným redaktorom sa stal RNDr. Martin Kassa. Adresa redakcie: ŠOP –
Centrum ochrany prírody a krajiny, Lazovná 10, Banská Bystrica.

2003

Od zväzku 56 sa zodpovednou redaktorkou časopisu stala RNDr. Katarína Králiková.

2006

Od zväzku 67 – pozmenený vydavateľ: ŠOP SR v Banskej Bystrici.

2008

Od zväzku 76 – zmena adresy redakcie: Štátna ochrana prírody SR,
TTajovského 28 B, Banská Bystrica.

2009

Od zväzku 78 sa stal zodpovedným redaktorom časopisu Mgr. Daniel Baláž.

2010

Od zväzku 81 časopis prestal vychádzať v tlačenej forme a nahradila ju forma elektronická. V rokoch 2010 – 2012 vychádzal len jeden zväzok ročne (81 – 83), roky
2013 – 2014 nie sú signované ani na jednom zväzku časopisu.

2015

Od zväzku 84 sa neuvádza meno zodpovedného redaktora (prakticky však túto
činnosť zabezpečovala RNDr. Katarína Králiková).
Od tohto roku sa ustálila periodicita vydávania
časopisu na dva zväzky ročne, čo pretrváva až do
súčasnosti.
Starostlivosť o prírodu a krajinu

Starostlivosť o prírodu a krajinu

Vláda Slovenskej republiky schválila
Program starostlivosti o mokrade Slovenska
do roku 2024

2021

Od zväzku 96 je opäť uvedená ako zodpovedná
redaktorka RNDr. Katarína Králiková.

Medzi rokmi 1970 – 2015 ubudlo vo svete približne 35 % mokradí, pričom od roku 2000 sa miera ich úbytku každým rokom zvyšuje (vytrácajú
sa 3-krát rýchlejšie ako lesy). Taktiež stavy druhov
viazaných na mokrade výrazne klesajú (najmä
rýb, vodného vtáctva, korytnačiek). Od roku 1970
bol zaznamenaný pokles populácií druhov vnútrozemských mokradí o 81 % a pobrežných a morských druhov o 36 %.
Štatistiky poklesu početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov (zaznamenané
v súvislosti so zmenami a úbytkom mokradí) boli
hnacou silou k uzatvoreniu Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva. Známy je
tiež ako Ramsarský dohovor, pomenovaný podľa
iránskeho mesta Ramsar, kde bol 2. februára 1971
podpísaný. Z pôvodného zamerania, ktorým bola
ochrana mokradí významných najmä ako biotopy vodného vtáctva, sa po určitej dobe dospelo
k súčasnému stavu, keď sa prostredníctvom dohovoru zaisťuje celosvetová ochrana a rozumné
využívanie všetkých druhov mokradí. Dohovor
o mokradiach doteraz podpísalo 170 zmluvných
strán sveta a v Zozname medzinárodne významných mokradí sa nachádza v súčasnosti celkom
2 341 mokraďových lokalít s výmerou 252 424 157
ha, z toho 14 zo Slovenska (stav k 25. 4. 2019).
V súčasnosti platí 4. strategický plán Ramsarského dohovoru na roky 2016 – 2024 so štyrmi
hlavnými strategickými zámermi (vrátane jedného operatívneho), ktorý sa pravidelne aktualizuje
každé 3 roky (2016 – 2018, 2019 – 2021, 2022 –
2024) a ktorý v rámci vízie „mokrade sú chránené,
múdro využívané, obnovované a ich úžitky sú
každým uznané a oceňované“ bol navrhnutý tak,
aby významnou mierou prispel k zlepšeniu poznania mokradí, k ich ochrane i obnove, k múdremu a udržateľnému využívaniu a v neposlednom
rade aj k zvyšovaniu povedomia verejnosti o mokradiach. Toto je cieľom aj materiálu schváleného
uznesením vlády SR č. 144 z 3. apríla 2019, ktorým vláda Slovenskej republiky prijala Program
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starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024,
ktorý predstavuje základný strategický dokument
na plnenie záväzkov, vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru. Na príprave dokumentu a procesu
schvaľovania spolupracovali zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany
prírody SR a ďalších subjektov.
Na implementáciu stanovených cieľov programu na ďalšie 3 roky slúži Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021, v ktorom sa navrhuje 65
opatrení v rámci 18 strategických cieľov. Niektoré
úlohy sa prenášajú z predošlého obdobia, keďže
zo 73 úloh stanovených pre roky 2015 – 2018 sa
splnilo (alebo sa plnia priebežne) 44 úloh, 17 čiastočne a 12 sa doteraz ešte nezačalo realizovať.

Finančné prostriedky na realizáciu 65 navrhnutých opatrení predstavujú súhrn viacerých investičných nákladov širšieho zamerania a politík,
ktoré svojou realizáciou prispievajú k naplneniu
cieľov Akčného plánu pre mokrade na roky 2019 –
2021, t. j. prevažujú investície, ktoré už boli schválené v iných súvisiacich strategických dokumentoch a v dokumentácii ochrany prírody a krajiny
(programy starostlivosti o mokraďové CHVÚ, ÚEV
a i.).. V iných vládou schválených dokumentoch

a v realizovaných projektoch je už obsiahnutých
približne 84 % (37 819 402 €) z celkového plánovaného rozpočtu na roky 2019 – 2021, ktorý predstavuje 45 110 194 €.
Stojíme pred mnohými „klasickými“ i „novými“
výzvami. Niektoré sa bežne realizujú v susedných
krajinách a ďalších štátoch Európy a postupne, ale
pomaly, sa začínajú realizovať aj u nás. Ide napr.
o adaptačné opatrenia na zmenu klímy založené
na ekosystémoch, o spätné rozširovanie inundácií a iné prírode blízke preventívne opatrenia
protipovodňovej ochrany, sprietočňovanie odrezaných ramien (laterálna konektivita), spriechodnenie bariér na vodných tokoch (longitudinálna
konektivita), prehodnotenie významu a využiteľnosti rôznych bariér a priehrad, porovnanie efektívnosti s vynakladanými financiami na ich údržbu
a prípadné odstránenie nefunkčných, vytváranie
umelých mokradí a využívanie koreňových čistiarní odpadových vôd, účinné cezhraničné manažmentové plány, zahrňujúce revitalizácie atď.
Potrebným krokom je aj zabezpečenie opatrení pre mokraďové/vodné druhy živočíchov (ryby,
korytnačku močiarnu, vydru riečnu, vodné vtáctvo, bezstavovce a i.), rastlín a ich biotopov, ako

Mokrade medzinárodného významu (Wetlands of International Importance)
v Slovenskej republike (podľa https://rsis.ramsar.org/ k 9. 5. 2019):
• Alúvium Rudavy/Rudava River Valley (17. 2. 1998; 560,0 ha)
• Domica/Domica (2. 2. 2001; 622 ha) – súčasť cezhraničnej ramsarskej lokality s Maďarskom od
2001 (Domica – Baradla Cave System)
• Dunajské luhy/Danube ﬂood plains (26. 5. 1993; 14 488 ha)
• Jaskyne Demänovskej doliny/Caves of the Demanova Valley (17. 11. 2006; 1 448 ha)
• Latorica/Latorica (26. 5. 1993; 4 405 ha)
• Mokrade Oravskej kotliny/Wetlands of Orava Basin (17. 2. 1998; 9 287 ha)
• Mokrade Turca/Turiec Wetlands (17. 2. 1998; 750 ha)
• Moravské luhy (Niva Moravy)/Morava ﬂood plains (Morava River ﬂoodplain) (26. 5. 1993;
5 380 ha) – súčasť cezhraničnej trilaterálnej ramsarskej lokality s Rakúskom a Českou republikou
od júna 2004 (Floodplains of the Morava – Dyje – Danube Conﬂuence)
• Parížske močiare/Parízské mociare (Pariz marshes) (2. 7. 1990; 184 ha)
• Poiplie/Poiplie (17. 2. 1998; 411 ha) – súčasť cezhraničnej ramsarskej lokality s Maďarskom od
2. 2. 2007 (Ipoly Valley – Poiplie)
• Rieka Orava a jej prítoky/Orava River and its Tributaries (17. 2. 1998; 865 ha)
• Senné – rybníky/Senné Fish-ponds (2. 7. 1990; 425 ha)
• Šúr/Súr (2. 7. 1990; 1 137 ha)
• Tisa/Tisa River (4. 12. 2004; 735 ha) – súčasť cezhraničnej ramsarskej lokality s Maďarskom od
novembra 2003 (Upper Tisza Valley)
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Časopis mal od svojho vzniku troch vydavateľov, čo súviselo s organizačnými zmenami štátnej ochrany prírody, a to
Ústredie štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, Slovenskú agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici
a Štátnu ochranu prírody SR Banská Bystrica.
So zmenou vydavateľa sa menilo aj zloženie redakčnej rady časopisu.
Tlačou vyšlo 80 zväzkov časopisu a elektronicky doposiaľ 18 zväzkov. Počet strán pri zväzkoch 1 – 22 bol stanovený
na 96, pri zväzkoch 23 – 44 sa počet strán menil v rozpätí 42 – 60 strán, pri zväzkoch 45 – 80 v rozpätí 32 – 54 strán
a v elektronickej forme (zväzky 81 – 97) v rozpätí 32 – 133 strán, v závislosti od množstva príspevkov.
Počnúc zväzkom 81, časopis začal vychádzať farebne.
Ing. Július Burkovský

