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Súčasný stav v realizácii manažmentových opatrení (MO) na
Slovensku
•
•
•
•

ŠOP SR interný rozpočet približne 220 hektárov ročne
ŠOP SR Švajčiarsky projekt 274 hektárov
BROZ (projekty Life) približne 1200 hektárov ročne (500 ha pastva)
SOS Birdlife (projekty Life) približne 700 hektárov ročne

Pripravované projekty ŠOP SR v rámci OPKŽP:
• realizácia PS NP Poloniny, PS NP Slovenský raj, PS CHVÚ Horná Orava
• 2 projekty na MO v nelesných biotopoch:
1.

2.

projekt na parcelách vo vlastníctve/správe SPF, samospráv obcí a krajov – približne 800
hektárov
projekt na parcelách vo vlastníctve/nájme hospodáriacich subjektov – Schéma štátnej
pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany
biodiverzity – predbežný odhad 2000 – 3000 hektárov

Výrub Pinus nigra
a odstraňovanie
sukcesie v UEV
Vršatecké bradlá –
lokalita s
výskytom
Parnassius apollo

Návrh území pre systematický manažmentový plán - Metodika
Vstupné dáta v programe ArcGIS:
• nelesné plochy v chránených územiach (národné i európsky významné lokality)
• trvalé monitorovacie lokality pre biotopy a rastliny (zlý, nevyhovujúci aj priaznivý
stav)
• návrhy území odborných pracovníkov národných parkov a chránených
krajinných oblastí
Analýzy:
- Prekryv s LPIS, JPRL (0,1,%)
- Sklon
- Schválený PS (0,1)
- Kód biotopu EV, EVD rastliny
- Vplyv ohrozenia
- Odhadovaný stav/cieľový stav
- Vykonávateľ opatrenia

NPR Turniansky hradný vrch – redukcia sukcesie

Návrh území pre systematický manažmentový plán –
bariéry/prekážky
•

•
•
•

Veľmi komplikované vlastnícko – užívateľské vzťahy na Slovensku a s tým súvisiace rozdrobené
vlastníctvo (identifikácia vlastníkov, správcov, užívateľov) pr. nemožné kontinuálne odstraňovanie
inváznych a expanzívnych druhov rastlín v záujmovom území
Nejednotná evidencia vlastníkov v katastri
Nedostatočné/nevhodné hospodárenie vlastníkov/užívateľov poberajúcich PPA resp. nedostatočné
kontroly poberateľov PPA
Neexistencia/absencia štátneho rozpočtu na systematické manažmentové opatrenia
v
chránených územiach

Bariéry pre projekty OPKŽP:
• Prekryv parciel s LPIS, na ktoré sú poberané dotácie z
PPA resp. nedostatočné hospodárenie vlastníkov/užívateľov poberajúcich PPA
• OPKŽP podmienka podnik t. j. hospodáriaci subjekt alebo štátna parcela bez užívateľa
• Z OPKŽP vyradení vlastníci - fyzické osoby
• Schéma štátnej pomoci – preplatenie len zvýšených nákladov za hospodárenie vo všeobecnom
hospodárskom záujme (manažmentové opatrenia v súlade s OP t. j. PS alebo ďalšia dokumentácia)

Príklad č. 1 Rozdrobené vlastníctvo

Príklad č. 2 Detail návrhu územia na MO
rozdeleného podľa typov MO

Návrh území pre systematický manažmentový plán – Výsledky
-

Približne 41 300 hektárov plôch pre systematický manažmentový plán
24 správ národných parkov a chránených krajinných oblastí
415 území európskeho významu (zo 642 ÚEV)
2 690 trvalých monitorovacích lokalít
Vybrané merateľné ukazovatele (súčasný a cieľový stav biotopu)
Stav biotopov vybraných polygonov pre praktické
MO

Typ MO
Kosenie
Pastva

Plocha (ha)
8 146.79
5 785.14

Odstraňovanie sukcesie
Výrub drevín
Mulčovanie
Odstraňovanie
inváznych druhov
rastlín
Nešpecifikované

7 117.03
6 827.45
1 641.80

Očakávaný stav biotopov vybraných polygonov po
realizácii MO

1 570.51
10 252.28

Návrh území pre systematické MO v nelesných biotopoch

Návrh území pre systematický manažmentový plán - Diskusia
• Rozšírenie návrhu území pre systematický manažment o trvalé monitorovacie lokality na živočíchy
európskeho významu
• Doplnenie chýbajúcich atribútov do jednotlivých polygónov (pr. identifikácia biotopov, druhov
európskeho významu, súčasný stav biotopov, návrh opatrení, atď)
• Doplnenie atribútu poberateľov platieb z PPA za aktuálny rok
• Pravidelná aktualizácia navrhovaných území a jednotlivých atribútov
• Politický tlak na financovanie MO zo štátneho rozpočtu

Návrh území pre systematický manažmentový plán - Záver
• Nastavanie podmienok nasledujúceho Operačného programu – zapojenie malých
farmárov – vlastníkov parciel, ktorí nie sú hospodáriace subjekty
• Schválenie interného cenníka základných manažmetnových opatrení v nelesných
biotopoch – kosenie, pastva, odstraňovanie sukcesie, výrub drevín, odstraňovanie
inváznych a expanzívnych rastlín

• Doplnenie MO o ostatné, ktoré sa realizovali alebo môžu realizovať na území SR
– spracovanie Katalógu manažmentových opatrení v nelesných biotopoch
• Zabezpečenie systematických MO na čo najväčšej výmere z navrhnutých 41
300 hektárov

Ďakujem za pozornosť

