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Na úvod
Kedy vlastne bolo najlepšie na našej krásnej planéte?
Učenci hovoria o postupnosti vo vývoji človeka, rastlinnej a živočíšnej ríše v dobe
kamennej, bronzovej a železnej. Antika zas ospevovala úžasnú Atlantídu, ktorá sa
ponorila do hlbín mora a s ňou zmizol aj zlatý vek na večné veky. Nepanuje zhoda
v týchto konštatovaniach, každý si chváli svoje. Tak sa zdá, že najspravodlivejšie tvrdenie
je asi také, že zlatý vek na Zemi stále trvá a nikdy nezmizol. Len človek sa z neho dostáva
stále viac von a na bočnú koľaj. Sám sa vylučuje z toho ohromného diania, lebo si myslí,
že si môže dovoliť všetko, že za peniaze sa dá všetko kúpiť a meniť. Nedá sa, dá sa zničiť.
Príroda pôjde stále rovnakou cestou, cestou existencie života, a na človekovi zostáva,
či sa pokúsi o návrat, ktorý mu zabezpečí budúcnosť aj pre ďalšie generácie. Je to jeho
povinnosť.
Zmysluplná práca všetkých, to je jediná cesta k návratu do úžasného orchestra
prírody, ktorý vládne na našej modrej planéte.
Vážení čitatelia, táto ročenka by mala byť obrazom zmysluplnej práce pracovníkov
Správy Národného parku Nízke Tatry!
26. 4. 2006
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RNDr. Šramka Štefan
starosta obce Demänovská Dolina
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2. Niečo o Správe Národného parku Nízke Tatry
Správa Národného parku Nízke Tatry je organizačnou zložkou Štátnej ochrany
prírody SR (ŠOP SR), ktorá je rozpočtovou organizáciou zriadenou v roku 1999 Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny ako odborná organizácia vo veciach ochrany prírody a krajiny (viď
štatút). V súčasnosti má 412 zamestnancov a sídlo v Banskej Bystrici.
Správa Národného parku Nízke Tatry sídli v Banskej Bystrici a má päť vysunutých
pracovísk (Liptovský Hrádok, Brezno, Liptovská Teplička, Červená Skala a Ružomberok). Vznikla v roku 1978 a dnes tu pracuje 30 zamestnancov.
Vnútorné členenie správy je dané Organizačným poriadkom ŠOP SR. V roku
2006 (k 1.3.2006) došlo k zmene organizačnej štruktúry správy a to v súvislosti s vytvorením nového vysunutého pracoviska správy v Ružomberku, zmenou niektorých
funkčných miest (napr. vytvorenie miesta špecialistu pre geograﬁcké informačné systémy) a presunom niektorých pracovníkov medzi pracoviskami.
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Organizačná štruktúra správy Národného parku Nízke Tatry k 1.5.2006
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3. Maloplošné chránené územia v Národnom parku Nízke Tatry - aktivity
a zmeny v roku 2005
V priebehu roku 2005 bola v rámci maloplošných chránených území (ďalej
„MCHÚ“) zabezpečovaná pravidelná kontrola stavu chránených území, tiež kontrola
dodržiavania vydaných rozhodnutí orgánov štátnej správy. Pokračovalo sa v monitoringu, výskume a vykonávala sa priebežne obnova značenia (v NPR Ohnište bolo
vykonané obvodové značenie o dĺžke približne 11 km), ako aj praktická starostlivosť
v týchto chránených územiach.
V oblasti legislatívy prišlo v priebehu roku k niektorým zmenám. Podstatné bolo
zníženie stupňa ochrany z piateho na štvrtý v prírodnej rezervácii Breznianska skalka. Táto zmena bola navrhnutá Správou NP Nízke Tatry z dôvodu zosúladenia skutočného stavu územia, objektu ochrany a potreby realizácie vhodných lesníckych
opatrení s vyhovujúcim stupňom ochrany. K uvedenej zmene došlo vydaním Vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2005 s účinnosťou
od 1.mája 2005 došlo k uvedenej zmene.
V roku 2005 prebiehal na KÚŽP v Banskej Bystrici proces vyhlasovania ochrany
troch MCHÚ na základe vypracovaných projektov. Išlo o:
• navrhovanú PR Barania hlava (k.ú. Podkonice)
• navrhovaný CHA Brvnište (k.ú. Priechod, Podkonice)
• zonáciu NPR Pod Latiborskou hoľou (k.ú. Jasenie) a jej ochranného pásma.

Prírodná rezervácia Barania hlava

V prípade navrhovanej prírodnej rezervácie Barania hlava bolo celé konanie
ukončené a prírodná rezervácia bola vyhlásená s účinnosťou od 1.3.2006. Hlavným
motívom územnej ochrany je zabezpečenie ochrany ojedinelých fytocenóz vrchoviskového typu (prioritných biotopov európskeho významu), ktoré sa na území Národného parku Nízke Tatry nachádzajú len výnimočne, ako aj výskyt vzácnych vlhkomilných druhov rastlín (napr. Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium,
Eriophorum vaginatum...). Je potešiteľné, že vyhlásenie ochrany vo všetkých troch
spomínaných územiach sa stretlo s pochopením vlastníkov, resp. správcov dotknutých pozemkov (Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča, UPS v Podkoniciach), obcí aj dotknutých orgánov štátnej správy.
OBSAH 1/2

OBSAH 2/2

WWW

?

9

Bolo začaté spracovávanie projektov ochrany CHA Brezinky a Chraste, ktoré
sú zaradené aj medzi navrhované územia európskeho významu v sústave NATURA
2000. Projekt CHA Brezinky bol postúpený na ďalšie legislatívne konanie Krajskému úradu životného prostredia v Banskej Bystrici.
V roku 2005 došlo k ukončeniu spracovávania a odovzdaniu na ďalšie legislatívne konanie Programu starostlivosti o PR Sliačske travertíny, kde medzi hlavné
strategické ciele patrí nenarúšanie vodného režimu územia, zabezpečenie obnovy
a udržania slatinných rastlinných spoločenstiev prostredníctvom vhodných menežmentových opatrení a obnovenie procesu tvorby pramenitu na travertínovej kope.
V tomto území bolo z prostriedkov Environmentálneho fondu Obcou Liptovské
Sliače zabezpečené kosenie najhodnotnejších častí a odstránenie nežiadúcich drevín.
Rovnako z týchto prostriedkov bola vyhotovená a umiestnená informačná tabuľa
s údajmi o prírodných hodnotách Sliačskych travertínov, ktorá však už v tom istom
roku bola poškodená. V CHA Bodický rybník bol spracovaný návrh programu starostlivosti a v roku 2006 bude prebiehať ďalšie legislatívne konanie.

Prírodná rezervácia Sliačske travertíny

Vrchovisko pri Pohorelskej Maši

Za účelom udržania vzácnych rastlinných spoločenstiev boli vykonávané menežmenty v MCHÚ, resp. ich častiach. Išlo najmä o kosenie, výrub náletových drevín, likvidáciu pokosenej a vyrúbanej biomasy. Čiastočne boli tieto činnosti realizované vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov a ﬁnančne zabezpečené prostredníctvom ﬁnančného
príspevku (CHA Bodický rybník, PR Mackov bok), čiastočne z prostriedkov získaných
obcami na tento účel z Environmentálneho fondu (PR Sliačske travertíny, NPR Hnilecká jelšina, PR Meandre Hrona), v ostatných prípadoch boli menežmenty vykonané
v rámci rozpočtu Správy Národného parku Nízke Tatry (CHA Jakub, PP Moštenické
travertíny, PR Horné lazy, PR Vrchovisko pri Pohorelskej Maši a PP Mašiansky balvan). V rámci projektu realizovaného obcou Telgárt z Environmentálneho fondu boli na
potoku Zubrovica osadené železné hrable, ktoré by mali zabrániť splavovaniu komunálneho odpadu do PR Meandre Hrona a územie bolo vyčistené od odpadkov.
Dňa 19.11.2004 veterná smršť, ktorá spôsobila škody na viacerých miestach Slovenska, postihla aj lesy na území Národného parku Nízke Tatry. Zasiahnuté boli viaceré oblasti, vrátane MCHÚ s piatym stupňom ochrany. Kalamita bola zaevidovaná
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aj v národných prírodných rezerváciách Skalka, Jánska dolina, Ohnište, Ďumbier
a Salatín. V týchto územiach je dlhodobým zámerom ponechať územia na samovývoj, bez zasahovania človeka. V uvedených územiach nebola orgánmi ochrany prírody (KÚŽP v Žiline a KÚŽP v Banskej Bystrici) v roku 2005 povolená výnimka na
zasahovanie do lesného porastu, resp. na súvisiace činnosti. Výnimky boli udelené
len na spriechodnenie lesných ciest, alebo frekventovaných turistických chodníkov.
V NPR Skalka bol z dôvodu ponechania kalamitnej hmoty bez zásahu na časti presmerovaný zeleno značený turistický chodník na existujúcu lesnú cestu.
Zoznam MCHÚ V Národnom parku Nízke Tatry k 1. 5. 2006
Kat.

Názov MCHÚ

Okres

NÁRODNÉ PRÍRODNÉ REZERVÁCIE
NPR
Demänovská Dolina
NPR
Ďumbier
NPR
Hnilecká jelšina
NPR
Jánska dolina
NPR
Ohnište
NPR
Pod Latiborskou hoľou
NPR
Príboj
NPR
Salatín
NPR
Skalka
NPR
Turková
PRÍRODNÉ REZERVÁCIE
PR
Baranovo
PR
Brezninska skalka
PR
Horné Lazy
PR
Jelšie
PR
Kozí chrbát
PR
Mackov bok
PR
Mačková
PR
Sliačske travertíny
PR
Štrosy
PR
Martalúzka
PR
Vrchovisko pri Pohor. Maši
PR
Meandre Hrona
PR
Barania hlava
CHRÁNENÉ AREÁLY
CHA
Bodiský rybník
CHA
Jakub
CHA
Revúca
NÁRODNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY
NPP
Brankovský vodopád
NPP
Vrbické pleso
PRÍRODNÉ PAMIATKY
PP
Ľupčiansky skalný hríb
PP
Mašiansky balvan
PP
Meandre Lužnianky
PP
Moštenické travertíny

Rozloha
(ha)

OP
R.vyhl. MCHÚ

OP/NP

st.o.

NP
NP
NP
NP
NP
NP
OP NP
NP
NP
OP NP

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

LM
836,88
LM
2. 043,76
BR,RV,PP
14,51
LM
1. 694,52
LM
852,26
BR
88,27
BB
10,96
RK
1. 192,99
BR
2. 659,81
LM
107,00
Spolu: 9500,96 ha

1973
1973
1988
1933
1973
1964
1895
1982
1997
1965

BB
15,83
BR
11,85
BR
34,29
LM
26,1
RK
37,43
BB
3,75
BB
42,23
RK
7,0162
BB
94.79
BR
154,82
BR
26,6166
BR
103,8167
BB
13,405
Spolu: 571,9445 ha

1993
1981
1981
1973
1993
1976
1993
1983
1999
1999
1979
1980
2006

OP
OP
OP
OP
NP
OPNP
OPNP
OPNP
NP a OP NP
NP
OPNP
OPNP
OPNP

5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
4
4
4

LM
18,5703
BB
12,7043
RK
3,9055*
Spolu: 35,1801 ha

1952
1999
2002

OPNP
OPNP
OPNP

4
4
4

RK
27,71
LM
0,73
Spolu: 28,44 ha

1980
1975

NP
NP

5
5

77,09

30,95

24,71

BB
2,13 1979
OPNP
LM
0,056 1965
1,28
OPNP
RK
1,7426 1988
2
OPNP
BB
1,7054 1981
OPNP
Spolu: 5,634 ha
Rozloha MCHÚ v NAPANT SPOLU: 10142,1586 ha
*len časť nachádzajúca v územnej pôsobnosti S-NAPANT
NAPANT - 72 842 ha (3. stupeň ochrany), OP NAPANT - 110 162 ha (2. stupeň ochrany)
Vypracoval: Ing. Marián Jasík, Správa NAPANT
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Chránené stromy
V roku 2005 nedošlo k žiadnym zmenám v kategórii chránených stromov, s výnimkou výrubu lipy veľkolistej v Bodiciach. V zmysle plánu hlavných úloh na rok
2005 bol vypracovaný program starostlivosti o chránené stromy „Duby na zámku
v Slovenskej Ľupči“, ktorý bol v roku 2006 postúpený na ďalšie legislatívne konanie.

CHS Hruška pod Baranovom

CHS Korvínova lipa

Stromoradie na Magurke

Hruška pod Baranovom
Dôvodom vyhlásenia dreviny za chránenú bolo zhodnotenie jej kultúrneho a dendrologického významu. Obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm od zeme dosahuje
269 cm a jej vek sa odhaduje na 200 rokov z čoho je zrejmý i jej genofondový význam.
Korvínova lipa
Detail kmeňa 550 ročnej lipy veľkolistej s obvodom kmeňa meraným vo výške
130 cm nad zemou 781 cm. Drevina rastie v hradnom areáli hradu v Slovenskej Ľupči
a v minulosti (1991) bola odborne ošetrená. V súčasnosti na objekte hradu prebiehajú rekonštrukčné práce a po ich ukončení bude drevina Korvínovej lipy zastabilizovaná a nanovo ošetrená.
Ochrana drevín
V súčasnej dobe ochranu drevín zabezpečuje zákon NR SR č.543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny a to v § 46 až 49 v tretej hlave zákona . Mimoriadne významné dreviny je možné vyhlásiť za chránené stromy. Ich vyhlasovanie na podnet
správcov chránených území má v kompetencii príslušný Krajský úrad životného
prostredia. Chránené stromy sa vyhlasujú všeobecne záväznou vyhláškou. V prípade
potreby je možné vyhlásiť aj ich ochranné pásmo. V tom prípade v ňom platí tretí
stupeň ochrany. Pokiaľ ochranné pásmo stromu nebolo vyhlásené, platí v ňom druhý
stupeň ochrany a je ním územie okolo chráneného stromu v okruhu 10 m od kmeňa
stromu. Chránené stromy sú označené typizovanou tabuľou.
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Tilia platyphyllos Scop.

Korvínová lipa

Lipa v Motyčkách

Duby na zákmu v Slov. Ľupči

Baranovské duby

Skup. líp pri kostole v Motyčkách

Hruška pod Baranovom

1

2

3

4

5

6

OBSAH 1/2
Hruška planá

1

9
C

C,S,A

–-

C,S,L

L,A

C, L, A

C,S

(22.4.1988)

(31.10.1975)

(28.6.1990)

(28.6.1990)

(31.10.1975)

(31.10.1975)

(20.3.1969)

(Rok vyhlásenia)

BB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

Banská Bystrica, extravilán

Motyčky, intravilán

Špania dolina, extravilán

Špania dolina, extravilán

Slovenská Ľupča, intravilán

Motyčky, intravilán

Slovenská Ľupča, intravilán

Okres Kataster
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Lipa pri minerálnom prameni

Lipy pri jazierku

Javor pod Tichým

Lipy v L. Osade - na Polianke

13

14

15

16

Lipa malolistá

Lipa veľkolistá

Jaseň štíhly

Fraxinus excelsior L.

Tilia platyphyllos Scop.

Acer platanoides

Tilia platyphyllos Scop.

Tilia platyphyllos Scop.

Tilia platyphyllos Scop.

Tilia platyphyllos Scop.

Tilia platyphyllos Scop.

Tilia cordata Mill.

Lipa veľkolistá

Javor mliečny

Lipa veľkolistá

Lipa veľkolistá

Lipa veľkolistá

Lipa veľkolistá

Lipa veľkolistá

Lipa malolistá

Brest horský

Lipa veľkolistá

Tilia platyphyllos Scop.

Ulmus scabra Mill.

Lipa veľkolistá

Tilia platyphyllos Scop.

Quercus petraea (Matt.) Liebl. Dub zimný

Tilia cordata

Tilia platyphyllos Scop.

Lipa veľkolistá

Lipa veľkolistá

3

1

2

1

3

5

3

1

1

6

4

1

1

1

3

4

3

E,A

C,L,A

E,A

A,E

C,L,A

E,A

L,A,E

C

E,A

–-

C,L,A

E,A

C,L,E,A

E,A

E,A

E,A

C,E,A

162/75 - (26. 9. 1975)

162/75 - (26. 9. 1975)

162/75 - (26. 9. 1975)

162/75 - (26. 9. 1975)

10 - (27. 2. 1969)

162/75 - (26. 9. 1975)

162/75 - (26. 9. 1975)

ŽP 723/93 Hl - (25. 1. 1994)

162/75 - (26. 9. 1975)

162/75 - (26. 9. 1975)

162/75 - (26. 9. 1975)

10 - (27. 2. 1969)

10 - (27. 2. 1969)

162/75 - (26. 9. 1975)

162/75 - (26. 9. 1975)

162/75 - (26. 9. 1975)

91/1979 - (31. 1. 1979)

Vysvetlivky: Dôvod ochrany (C - kultúrny význam, S - vedecký význam, E - ekologický význam, L - krajinotvorný význam, A - estetický význam)

Lipy pri kostole v Ludrovej

Lipy v L. Osade - za Turňou

11

12

Lipy v L. Osade - na Poľane

Stromoradie v Magurke

7

10

Lipy pri kostole v Bodiciach

6

Lipa malolistá v N. Boci

Dub pri kaštieli

5

9

Lipy v P. Ľupči

4

Brest v Malužinej

Lipy v P. Ľupči

3

8

Skupina líp vo Svaríne

2

Tilia platyphyllos Scop.

Lipy pri kostole v Ľ. Klačanoch Tilia platyphyllos Scop.

1

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

LM

LM

LM

LM

LM

LM

LM

LM

LM

LM

L. Osada, extravilán

Ružomberok, extravilán

L. Štiavnica, intrvilán

L. Štiavnica, intravilán

Ludrová, extravilán

L. Osada, extravilán

L. Osada, extravilán

Nižná Boca, intravilán

Malužiná, intravilán

Par. Ľupča, extravilán

Par. Ľupča, extravilán

Bodice, intravilán

Demänová, intravilán

Par. Ľupča, intravilán

Par. Ľupča, intravilán

Východná, extravilán

L. Kľačany, intravilán

Zoznam vyhlásených chránených stromov, neuverejnených v zozname chránených stromov podľa zákona č. 287/1994 Z. z.
(Vyhláška KÚ v Žiline č. 5/1996 zo 17. decembra 1996) a stromov v zozname uverejnených a navrhnutých na vyradenie.

Pyrus pyraster (L.) Burgsd

Lipa veľkolistá

22

Quercus petraea (Matt.) Liebl. Dub zimný

Tilia platyphyllos Scop.

5

Dub cérový

Quercus cerris L.

2

1

1

Počet Dôvod
drevín ochrany

Dub letný

Lipa veľkolistá

Lipa veľkolistá

Slovenský názov

Quercus robur L.

Tilia platyphyllos Scop.

Vedecký názov

PČ Názov chráneného stromu

Zoznam vyhlásených chránených stromov, uverjnených v zozname chránených stromov podľa zákona č. 287/1994 Z. z.
(Vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č. 5/1996 zo 20. decembra 1996)

Prehľad chránených stromov na území Národného parku Nízke Tatry prinášame
v prehľadnej tabuľke.
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4. Lesníctvo Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
Rok 2005 bol rovnako ako predchádzajúci rokom úsilia lesníkov Správy NAPANT
o presadenie odlišného vnímania a chápania pojmu lesného hospodárenia na území
Národného parku Nízke Tatry. Ťažiskom činnosti lesníckej sekcie boli predovšetkým
aktivity spojené so snahou usmerniť realizáciu spracovávania kalamitných plôch (november 2004 a následné) v intencii dosiahnutia priaznivého stavu biotopov a druhov
európskeho a národného významu. V užšom chápaní bola stanovená priorita zachovania prirodzených procesov v najhodnotnejších lesných ekosystémoch Národného
parku Nízke Tatry v úzkej previazanosti s dosiahnutím priaznivého stavu populácií
druhov európskeho, národného významu a ohrozených druhov.

Obnova lesa na mŕtvom dreve

Rovne

Horná skala

Proces ovplyvňovania lesného hospodárstva pri spracovávaní následkov veternej
kalamity z novembra 2004 a následných kalamitných stavov Správa Národného parku Nízke Tatry realizovala v dvoch hierarchicky postavených rovinách. Základnou
rovinou bola snaha Správy o dodržanie základných lesníckych princípov realizácie
lesohospodárskej činnosti s prioritným zameraním na ekologickú modiﬁkáciu technológie spracovávania kalamitného dreva na vybraných plochách. Základnú rovinu
tvorilo dodržanie nasledovných princípov:
• nezarovnávať okraje kalamitných plôch
• minimalizovať poškodenie zostávajúcich životaschopných stromov a prirodzeného zmladenia
• ponechať časť zlomov v prípadoch, že nepredstavujú ohrozenie pre okolité porasty, ak to umožňujú technologické postupy
• minimalizovať erózne procesy pri približovaní dreva voľbou vhodných technológií
• v ochranných lesoch na strmších svahoch ponechať časť drevnej hmoty uloženej
po vrstevnici
• pri zalesňovaní drevinové zloženie lesných porastov maximálne priblížiť zloženiu
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prirodzenému, najmä zvýšením podielu stabilizujúcich drevín (listnáče)
• dôsledne dodržať genotyp lesných drevín použitých na umelú obnovu lesa a výškový prenos sadbového materiálu
• maximálne využiť možnosti prirodzenej obnovy, vrátane využitia všetkých zákonných možností na predĺženie lehoty na zalesnenie a zabezpečenie v lokalitách, kde
sú na to prírodné podmienky
• voľby voľnejšieho sponu sadeníc v porastoch s prevahou smreka, sadbu realizovať
v hlúčkoch, využitie drevín prípravného lesa (breza, osika, jarabina....)
Uvedené zásady predstavovali základnú rovinu aplikovanú všeobecne na porastoch postihnutých kalamitou. Tieto základné zásady sme uplatňovali najmä na území
ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, prípadne na území samotného národného parku v menej zachovalých, pozmenených lesných spoločenstvách s nižšou
stabilitou a nevhodným drevinovým zložením. Takto stanovené podmienky boli zväčša akceptované aj užívateľmi lesných pozemkov, či orgánmi ochrany prírody. V procese
tvorby koncepcie prístupu k vzniknutej kalamitnej situácii si však Správa Národného
parku Nízke Tatry na základe taxačných veličín a znalostí predmetných plôch uvedomila skutočnosť, že časť kalamitou postihnutých porastov predstavuje jedno z najreprezentatívnejších a najzachovalejších území parku, ktoré si vyžaduje jednoznačne
špeciﬁcký prístup k spracovaniu kalamity na presne deﬁnovanom rámci.

Mŕtve drevo je základ na ktorom príroda začína znova stavať

Dôraz bol postavený predovšetkým na lesné porasty kategórie ochranné lesy s prirodzeným drevinovým zložením (stupeň prirodzenosti zväčša 1 - najvyšší), vhodnou štruktúrou porastov (viacetážové), patriace do navrhovanej A-zóny Národného
parku Nízke Tatry s výskytom zachovalých lesných biotopov európskeho významu
9410 - Smrekové lesy, 9130 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, 9180* - Lipovo-javorové sutinové lesy (prioritný biotop), 9110 - Kyslomilné bukové lesy, 9140 Javorovo-bukové horské lesy, 9150 - Vápnomilné bukové, prioritné málo zastúpené
biotopy európskeho významu 91D0* - Rašeliniskové smrekové lesy a 91E0* - Horské
jelšové lužné lesy a významnými biotopmi chránených druhov živočíchov (viaceré
druhy vtákov napr. Tetrao urogallus, Picoides tridactylus, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Bonasia bonasia, Dryocopus martius, Dendroscopos leucotos, Fice-
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dula parva, cicavcov napr. Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, hmyzu napr. Rosalia
alpina, Cornumutila quadrivittata, Lacon fasciatus Eurythyrea austriaca, Melandrya
barbata, Pachyta lamed, Pseudogaurotina excellens, Pytho abieticola, Pytho depressus,
Boros schneideri, Rhopalopus ungaricus, Rhysodes germari, Bius thoracicus, Tragosoma depsarium )
Na základe uvedených skutočností bola v porastoch spĺňajúcich deﬁnované kritériá navrhnutá hierarchicky vyššia rovina modiﬁkácie klasického lesníckeho prístupu nájdi a spracuj na prístup selektívneho, odborne odôvodneného plošného
a objemového obmedzenia procesu spracovania kalamity. Koncepcia a rozhodnutie
ponechávať drevnú hmotu v postihnutých porastoch bez spracovania boli postavené
na vysokej pravdepodobnosti nenapraviteľného poškodenia biotopovo najzachovalejších lokalít Národného parku Nízke Tatry v dôsledku neobmedzeného spracovania
veternej kalamity, ktorá je spojená s komplexom úzko súvisiacich paralelných, prípadne následných činností a javov. Potenciálne poškodenia biotopov boli deﬁnované
nasledovne:
• Odstránenie mŕtveho dreva. Ponechanie odumretej drevnej hmoty, resp. jej časti,
t.j. „mŕtveho dreva“ je z dlhodobého pohľadu významná a podstatná podmienka
pre zachovanie a dosiahnutie priaznivého stavu všetkých lesných biotopov európskeho významu, kde je mŕtve drevo nevyhnutné pre normálne fungovanie ekosystému. Táto podmienka je obzvlášť dôležitá v územiach európskeho významu, ktoré boli navrhnuté na ochranu práve týchto biotopov. Mŕtve drevo má rozhodujúci
význam pre biodiverzitu lesných ekosystémov a plní viaceré iné funkcie, napr.:
- Stabilizuje les, chráni svahy, pôdny kryt, zabraňuje erózii, najmä počas extrémnych klimatických podmienok,
- Zabezpečuje produkčnú schopnosť lesa (poskytovaním organického materiálu,
vlhkosti, výživných látok), napr. pri prirodzenej obnove smreka v 7. a čiastočne aj
6. lesnom vegetačnom stupni má nezastupiteľný význam, keď vo vysokohorských
podmienkach sa prirodzená obnova realizuje vo veľkej miere na mŕtvom dreve
(napr. v smrekových lesoch - biotop 9410 viac ako 60 %).
- Poskytuje životný priestor pre živočíchy a rastliny, pričom z výskumov je zrejmé,
že viac ako 30% biodiverzity lesov mierneho pásma je viazané na mŕtve drevo.
Poskytuje úkryty, možnosti hniezdenia, vývoja a je zdrojom potravy viacerých
chránených druhov európskeho významu (napr. Rosalia alpina, Dendrocopos
major, Dendroscopos leucotos, Picus canus Picoides tridactylus, Tetrao urogallus,
Glaucidium passerinum, Bonasia bonasia, Dryocopus martius, Ficedula parva,
atď.
- Vytvára podmienky pre vznik rôznorodého, stabilného lesa.
• Poškodenie pôdneho (erózia, utláčanie povrchu) a vegetačného krytu pri vyťahovaní a približovaní dreva. Pri sústreďovaní dreva použitím traktorovej, ale aj lanovkovej technológie dôjde k zásahom do pôdneho krytu, odkrytiu pôdy a vzniku
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možností erózie. Všetky JPRL, v ktorých požadujeme ponechať kalamitnú drevnú
hmotu sú zaradené do kategórie lesov ochranných, zväčša na strmších svahoch,
náchylnejších na vznik erózie.

Spracovanie kalamity nie je len o ťažbe dreva

• Poškodením zostávajúcich stromov. Pri vyťahovaní a približovaní dreva pri spracovaní kalamity by dochádzalo k poškodeniu ostávajúcich stromov (poškodenie
kôry a koreňových nábehov) a často k ich odstráneniu z dôvodu možností súčasných technológií. Najmä v prípadoch, keď došlo len k čiastočnému poškodeniu
porastov dôjde uvedeným postupom k ďalšiemu výrubu a poškodeniu stromov,
zníženiu biodiverzity, stability porastov a zániku možnosti vzniku výškovo a vekovo diferencovaného lesa.
• Poškodením prirodzeného zmladenia pri vyťahovaní a približovaní dreva. Lesné
porasty, v ktorých sa navrhuje ponechanie drevnej hmoty sú vo veľkej miere popísané ako viacetážové porasty, prípadne je v nich v rôznej miere evidované prirodzené zmladenie. Vyťahovaním a približovaním dreva by došlo k poškodeniu
alebo likvidácii spodnej etáže a existujúceho prirodzeného zmladenia.
• Vytvorením rozsiahlych holín. Bežným spracovaním náhodnej ťažby dôjde k vzniku holín a rôzne veľkých odkrytých plôch so všetkými negatívnymi dôsledkami
(poškodzovanie zverou, vznik následných rovnovekých porastov, výrazné zhoršenie mikroklímy pre odrastanie následného porastu...).
• Poškodeniu biotopov chránených živočíchov. Predmetné lokality sú súčasne aj významnými biotopmi chránených druhov živočíchov (viaceré druhy vtákov napr.
Tetrao urogallus, Picoides tridactylus, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum,
Bonasia bonasia, Dryocopus martius, Dendroscopos leucotos, Ficedula parva,
a.i., ako aj Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx atď.). Okrem vyššie uvedených
negatívnych javov dôjde k ich vyrušovaniu počas spracovávania kalamity a následných prác (hluk, fyzická prítomnosť ľudí), priamej likvidácii (najmä bezstavovce a obojživelníky), znečisteniu ich biotopov.
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Rovne

Bystrá dolina

Požiadavka nespracovávania drevnej hmoty bola uplatňovaná v najzachovalejších a najhodnotnejších lesných porastoch a vzťahovala sa okrem území s piatym
stupňom ochrany na navrhovanú A-zónu národného parku. Legislatívne potvrdené
praktické uplatnenie zmeny prístupu ku spracovávaniu kalamít na území Národného parku Nízke Tatry boli realizované v procese série konaní (o zásahu do biotopov
európskeho významu, ktorým sa môže biotop poškodiť alebo zničiť - §12 písm. g)
zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny). V týchto konaniach
Správa Národného parku Nízke Tatry postupovala v zmysle uvedených princípov,
konečné slovo a akceptácia týchto odborných odporúčaní bola na úradoch životného
prostredia. Vzhľadom na niektoré neukončené konania nie je možné v súčasnosti vysloviť jednoznačný záver, ale postup jednotlivých orgánov ochrany prírody bol rôzny.
S predloženými princípmi a postupom sa viac menej stotožnili ObÚŽP v Liptovskom
Mikuláši, Ružomberku a Poprade. K 31.12.2005 rozhodli o ponechaní:
• 19 085 m3 ObÚŽP v Liptovskom Mikuláši (potvrdené v odvolacom konaní KÚŽP
Žilina)
• 480 m3 ObÚŽP v Poprade
• 2 400 m3 ObÚŽP v Poprade (potvrdené v odvolacom konaní KÚŽP Prešov)
V okrese Brezno sa nám stanovený postup nepodarilo presadiť, ObÚŽP v Brezne
a v odvolacích konaniach aj KÚŽP v Banskej Bystrici v rozhodnutiach prejavil odlišný
názor. V tejto oblasti (Horehronie) bolo na základe právoplatných rozhodnutí povolené vykonať náhodnú ťažbu prakticky vo všetkých lesných porastoch s podmienkou
o. i. aj ponechania časti drevnej hmoty (100 m3 /ha pri sústredenej kalamite a minimálne 5 - 10 m3 /ha pri rozptýlenej kalamite) vo vybraných porastoch. Stále otvorená
ostáva otázka riešenia kalamity v dolinách Pošova Mlynná a Zelenská Mlynná, kde
Správa Národného parku Nízke Tatry podala návrh na zmenu rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Brezne s cieľom ponechania tejto lokality bez intervencie človeka, za predpokladu kompenzácie strát a zvýšených nákladov vlastníkovi
pozemku a víziou rozvoja poznávacieho turizmu.
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Riešenie náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
V posledných rokoch najmä v lesníckych kruhoch rezonuje problematika kompenzácie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania v chránených územiach.
Táto problematika sa týka celého Slovenska a vo veľkej miere aj územia Národného
parku Nízke Tatry. Najmä na Liptove patrí veľké množstvo lesných pozemkov neštátnym vlastníkom a súčasne sa nachádzajú v piatom stupni ochrany. Takto logicky
prichádza k obmedzeniam bežného hospodárenia v lesoch a malo by byť samozrejmosťou, že štát straty prichádzajúce s obmedzeniami vlastníkom uhradí. Mnohé nejasnosti, časté zmeny legislatívy a komplikovanosť riešenia prinášajú zo sebou nespokojnosť tých, ktorých sa to najviac týka - vlastníkov pozemkov. Napriek uvedeným
problémom rok 2005 bol rokom, v ktorom sa povinným orgánom (Krajské úrady ŽP
v Žiline a Banskej Bystrici) podarilo ukončiť konania a vyplatiť náhradu podľa § 61
zákona o ochrane prírody a krajiny niektorým subjektom aj v chránených územiach
s piatym stupňom ochrany na území Národného parku Nízke Tatry:
• Lesný komposesorát PS Partizánska Ľupča - vyplatená náhrada za obmedzenie
obhospodarovania v NPR Salatín vo výške 828 578,-Sk.
• Pozemkové spoločenstvo Bodice - ukončené konanie a vyplatená náhrada v NPR
Demänovská dolina vo výške 626 628,- Sk.
• Lesy SR, š.p., Banská Bystrica - KÚŽP v Banskej Bystrici ukončil konanie a vyplatil náhradu v NPR Pod Latiborskou hoľou a NPR Skalka vo výške 1 126 256,- Sk,
KÚŽP v Žiline pokračoval v konaní a k rozhodnutiu dôjde pravdepodobne v prvej
polovici roku 2006 (v obvode pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tatry sa
v súčasnosti toto konanie týka len jedného porastu v NPR Salatín). Od 1.7.2004 už
nárok na náhradu na štátnych pozemkoch zanikol.
• Združenie majiteľov lesov PS Závažná Poruba - ukončené konanie a vyplatená
náhrada v NPR Jánska dolina vo výške 1 001 009,- Sk.
Vo všetkých uvedených prípadoch išlo o konania týkajúce sa obmedzení bežného hospodárenia v chránených územiach s piatym stupňom ochrany, náhrady boli
vyplatené na obdobie platnosti lesných hospodárskych plánov (decénia). Je treba poznamenať, že ani jedno konanie sa nezaobišlo bez väčších, či menších problémov
a všetky boli zdĺhavé (aj niekoľko rokov). Rovnako je podstatné, že ﬁnančné kompenzácie boli vyplatené len na časti neštátnych pozemkov (napr. v ochranných lesoch
možnosť náhrady podľa platnej legislatívy nebola).
Na konci roku 2005 bola na KÚŽP v Žiline podaná žiadosť Urbárskeho pozemkového spoločenstvo Liptovská Porúbka o úhradu náhrady za obmedzenie bežného
obhospodarovania na lesných pozemkoch v NPR Ďumbier. Náhrada za obmedzenie
bežného obhospodarovania je požadovaná za nepovolenie výnimky na spracovanie
kalamity v jednom poraste o objeme 200 m3. Konanie pokračuje a snáď bude v dohľadnom čase ukončené k spokojnosti žiadateľa.
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Napriek prvým lastovičkám v tejto sfére, ktoré predstavujú vyplatené „majetkové
ujmy“ bolo by pre dobro veci a čistejšie vzťahy (ochrana prírody verzus vlastníci pozemkov) nájdenie vhodného riešenia v oblasti kompenzácií a vyvarovať sa súčasnému komplikovanému a nejasnému systému.

5. NATURA 2000
Rok 2005 bol z pohľadu budovania sústavy chránených území NATURA 2000
rokom očakávania, ako bude prijatý oﬁciálny návrh území NATURA 2000, ktorý Slovenská republika predložila Európskej komisii v apríli 2004. Návrh bol posúdený podľa Smernice rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín (smernica o biotopoch) a v súlade s jej cieľmi tímom špecialistov určených komisiou a to na dvoch biogeograﬁckých seminároch organizovaných Európskou komisiou. Hodnotilo sa pokrytie jednotlivých biotopov a druhov európskeho
významu v územiach zaradených do národného zoznamu vzhľadom na ich celkový
známy výskyt na Slovensku, úroveň poznatkov o ich výskyte, návrh mimovládnych
organizácií a subjektov na doplnenie zoznamu atď. Hodnotenie sa realizovalo zvlášť
pre alpský a zvlášť pre panónsky biogeograﬁcký región. Zo záverov seminárov vyplýva potreba doplnenia poznatkov o výskyte niektorých druhov a biotopov na Slovensku, potreba doplnenia vybraných druhov a biotopov do už navrhnutých území uvedených v národnom zozname, ako aj potreba doplnenia národného zoznamu o ďalšie
lokality, na ktorých sa vyskytujú nedostatočne pokryté biotopy a druhy európskeho
významu. V tomto kontexte Správa Národného parku Nízke Tatry navrhla na doplnenie 12 menších lokalít, z ktorých po celoslovenskom vyhodnotení Ústredím ŠOP
SR bolo odsúhlasených 11. Tieto návrhy by mali byť prerokované so zainteresovanými do konca roku 2006 alebo v roku 2007.
V roku 2005, na základe zadania od MŽP SR, začala Správa Národného parku
Nízke Tatry spracovávať návrh na vyhlásenie Chráneného vtáčieho územia Nízke
Tatry. Práce spočívali najmä v:
• prehodnotení hranice návrhu schváleného Vládou SR uznesením č. 636 zo dňa 9.
júla 2003 s dôrazom na vypustenie urbanizovaných priestorov a priestorov, kde
sú už odsúhlasené rozvojové aktivity a to pri súčasnom zachovaní kvalitatívnej aj
kvantitatívnej stránky predmetu ochrany (zachovanie druhového spektra a počtu
hniezdiacich párov na takto upravenom návrhu)
• vymedzení územia na parcelný stav, identiﬁkovanie vlastníkov a spracovanie prehľadov
• návrhu zakázaných a prospešných činností
• predrokovaní návrhu s rozhodujúcimi vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, obcami
a ďalšími dotknutými subjektmi
• spracovaní deﬁnitívneho návrhu zámeru a jeho predložení orgánu ochrany prírody
na legislatívne konanie.
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6. Praktická starostlivosť o chránené územia
Ako po minulé roky aj v roku 2005 Správa Národného parku Nízke Tatry zabezpečila na svojom území menežmenty botanicky významných lokalít. Výrub náletových krovín a kosenie poľnohospodársky nevyužívaných miest, na ktorých v dôsledku sukcesie zvyčajne miznú vzácne rastliny a biotopy, bol vykonaný predovšetkým
pracovníkmi Správy (29 lokalít). Spolu to činilo 648 odpracovaných hodín a cca 27 ha
takto ošetrených plôch. Práce boli realizované aj externe, formou dohôd o vykonaní
práce (na 16 lokalitách). Ďalších 5 lokalít bolo ošetrených v rámci náhradných opatrení vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov ochrany prírody za zničenie iných lokalít.
Šlo prevažne o kosenie, výrub náletových drevín a jeho zmladenia. Zabezpečenie ďalších 13 lokalít formou výrubu náletových drevín a kosením na lokalitách vybraných
Správou Národného parku Nízke Tatry uskutočnili vlastníci alebo užívatelia pozemkov prostredníctvom využitia ﬁnančných zdrojov MŽP SR, ktoré umožňuje túto činnosť ﬁnančne podporiť cez ustanovenie zákona označenom ako „ﬁnančný príspevok“
(§ 60 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny). Tri lokality boli menežované aj v rámci projektov podporujúcich ochranu prírody v katastroch tých obcí
(Telgárt, Liptovské Sliače, Bodice), ktoré získali grant z prostriedkov Envirofondu.
Prevažná časť týchto menežmentových opatrení bola vykonávaná ručne na nepriaznivých pracovných plochách a z tohto dôvodu aj fyzicky veľmi náročná, (zamokrenie, sklon, nedostupnosť).
Samozrejme, nemôžeme zabúdať na označovanie chránených území za účelom ochrany a informovania širokej verejnosti, ale aj vlastníkov a užívateľov pozemkov. V roku 2005
sme obnovili obvodové značenie NPR Ohnište v dĺžke asi 11,5 km. Priebežne bolo opravované obvodové značenie aj v ostatných maloplošných chránených územiach.

Oprava a údržba značenia
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V roku 2005 boli menežmentové opatrenia zamerané aj na ochranu anorganických zložiek. Konkrétne išlo o travertíny v Liptovských Sliačoch. Na tejto lokalite
bola osadená informačná tabuľa v spolupráci s obcou.
V neposlednom rade, veľmi dôležité a mnoho rokov vykonávané menežmentové
opatrenie s miernym, ale postupným zlepšovaním životného prostredia pre domáce
rastliny je odstraňovanie inváznych druhov, predovšetkým boľševníka obrovského
(Heracleum mantegazzianum) a pohánkovca japonského (Fallopia japonica). Zatiaľ
čo pohánkovec sa vyskytuje pomiestne po celom území Národného parku Nízke Tatry, tak boľševník je sústredený do nivy riečky Revúca. Výrazne sa nám podarilo znížiť
početnosť jeho populácie, avšak vitalita až agresivita tejto cudzokrajnej rastliny je
taká veľká, že tento boj sme ešte nevyhrali. Jeho odstraňovanie robíme každoročne
mechanicky.

Likvidácia inváznych rastlín

Menežmenty

7. Geoinformačný systém
Geograﬁcké informačné systémy (GIS) sa stávajú jedným zo základných nástrojov/
aplikácií používaných k interpretácii a spracovaniu javov a problémov v krajine. Aby
bolo možné uvažovať o takomto informačnom systéme, je potrebné zabezpečiť určité
komponenty, z ktorých GIS pozostáva. Každý GIS systém potrebuje vstupné údaje, ktoré
sa vytvárajú, získavajú alebo spracovávajú a následne interpretujú. Interpretovanie GIS
výstupu môže mať niekoľko foriem, napr: graﬁckú, tabuľkovú alebo kartograﬁckú.
Správa Národného parku Nízke Tatry si postupne, počas niekoľkých rokov vytvárania a používania GIS technológie, zabezpečila primerané technické vybavenie pre prácu s GIS. V súčasnosti Správa Národného parku Nízke Tatry pracuje na tvorbe a aktualizácii tzv. geodatabázy geograﬁckých informačných systémov. Geodatabáza na Správe
Národného parku Nízke Tatry pozostáva z dátového skladu určitých vrstiev krajiny,
ktoré majú charakter bodu, línie alebo polygónu, t.j. vektorový sklad údajov. Do tohto
dátového skladu Správa Národného parku Nízke Tatry zaraďuje aj tzv. raster. Najčastejšie používaným rastrom v rámci Správy Národného parku Nízke Tatry je ortofotomapa
alebo scan katastrálnej mapy. V priebehu roku 2005 sa začali používať tzv. 3D modely.
Základom pre tvorbu 3D modelu v rámci územia Národného parku Nízke Tatry, je
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určiť, ktorý typ digitálneho modelu terénu (TIN / GRID) je vhodnejší pre charakter
národného parku. Po niekoľkých 3D modeloch terénu sa ukázal výhodnejší TIN model
výškového základu pozostávajúci z vrstevníc v mierke 1 : 50 000.
Pre prácu s GIS Správa Národného parku Nízke Tatry používa ESRI platformu
s potrebnými rozšíreniami. Požadované výstupy sú interpretované prostredníctvom
analógových alebo digitálnych výstupov.

3D zobrazenie

8. Flóra
V oblasti botaniky bolo na Správe Národného parku Nízke Tatry v rámci plánu
hlavných úloh na rok 2005 riešených viacero úloh. Časť z nich spočívala v hodnotení
lokalít z pohľadu kvality druhového zloženia rastlín a ich biotopov ako súčasť podkladov pre vypracovanie odborných stanovísk Správy Národného parku Nízke Tatry požadovaných orgánmi štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Botanický prieskum si
vyžadovali aj iné úlohy, ako napr. vypracovanie Programu starostlivosti o CHA Bodický
rybník, príprava podkladov na vyhlásenie troch MCHÚ ako súčasť NATURA 2000,
výber lokalít na prípravu žiadostí vlastníkov (užívateľov) pozemkov o ﬁnančný príspevok podľa § 60 zákona č. 543/2002 Z.z., mapovanie biotopov národného významu vo
vybraných MCHÚ, mapovanie inváznych druhov rastlín, alebo návrh ďalších lokalít na
doplnenie sústavy NATURA 2000. V súvislosti s potrebou aktuálnych poznatkov o rozšírení druhov, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia bol vykonaný terénny
prieskum zameraný na mapovanie rozšírenia celoslovensky vzácnych rastlín ako napr.
kučeravec čiarkovitý (Cryptogramma crispa), kamzičník podlhovastolistý (Doronicum
hungaricum) a skalienka ležatá (Loiseleuria procumbens). V súvislosti s úlohami vyplývajúcimi z realizácie programu NATURA 2000 bol na trvalých plochách uskutočnený
OBSAH 1/2

OBSAH 2/2

WWW

?

23

monitoring druhov európskeho významu zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense), klinček lesklý (Dianthus nitidus) a poniklec
slovenský (Pulsatilla slavica). Súčasťou ochrany prírody pred šírením sa nepôvodných
inváznych rastlín bola vykonaná likvidácia týchto nebezpečných rastlín na viacerých
lokalitách v celom území Národného parku Nízke Tatry. V roku 2005 pokračoval monitoring vegetačných zmien v PR Sliačske travertíny začatý v roku 2004 na trvalých monitorovacích plochách a v monitorovaní cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense)
v rámci čiastkového monitorovacieho systému Biota.

Cyklámen fatranský

Črievičník papučkovitý

Hmyzovník muchovitý

V severnej časti územia Národného parku Nízke Tatry bol v roku 2005 vykonaný
mykologický prieskum, počas ktorého špecialisti - mykológovia v priebehu 8 dní na 7
lokalitách zistili až 432 druhov makromycétov, z toho 15 druhov sa našlo prvýkrát na
území Slovenska, 22 druhov takých, pre ktoré sme doteraz poznali menej ako 5 lokalít
na Slovensku. Z húb, ktoré sú chránené zákonom, sa v Nízkych Tatrách pozorovalo
8 druhov. Pri porovnaní jednotlivých lokalít v Nízkych Tatrách sa ako jednoznačne
najlepšia ukázala lokalita č. 6 v Ľupčianskej doline, čo bolo pre účastníkov výskumu prekvapením, nakoľko v týchto miestach pred nimi ešte nikto nemykologizoval.
Išlo o bočnú dolinku, ktorá sa z Ľupčianskej doliny pri horárni Slatvinské odráža na
západ. Iba na tejto lokalite sa celkom našlo 200 druhov makromycétov, čo je skoro
polovica zo všetkých nájdených druhov.

9. Fauna
Ochrana a monitoring
V roku 2005 bola naša pozornosť zameraná predovšetkým na plnenie úloh z 8
schválených a 1 pripravovaného programu záchrany (PZ), čiastkového monitorovaciemu systému ČMS Biota piatich vybraných druhov živočíchov, pokračovali sme
v mapovaní a praktickej starostlivosti o druhy živočíchov európskeho a národného
významu. Zvláštna pozornosť bola venovaná neplánovito zaradenej úlohe - príprave
návrhu vyhlášky Chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry, ako aj druhom vtákov,
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ktoré sú predmetom jeho ochrany. Mimoriadna pozornosť bola venovaná už tradične aktuálnym komisionálnym šetreniam škôd spôsobených veľkými šelmami, ako aj
menežmentu populácie medveďa hnedého.
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
V roku 2005 bolo monitorovaných 16 vytypovaných potenciálnych hniezdnych
lokalít. Prítomnosť páru bola potvrdená v 8 domovských okrskoch. Z nich u 6 párov bolo preukázané hniezdenie, ďalšie 2 páry ostali pravdepodobne v tzv. „kľudovej
fáze“. Vplyvom prirodzených činiteľov bolo v 3 prípadoch hniezdenie počas inkubácie prerušené. Z ostatných 3 hniezdení bolo prirodzene úspešné iba 1, v 2 hniezdach
došlo v priebehu natálneho vývoja mláďat (v prvom a v piatom až šiestom týždni)
k ich úhynu. Kadávery boli zaslané na špeciálne veterinárne pracovisko, výsledky
zatiaľ nemáme k dispozícii. V prípade úhynu týždňového mláďaťa bola realizovaná
úspešná adopcia. To znamená, že z celkových 6 hniezdení vyleteli iba 2 mláďatá orla
skalného.
Správa Národného parku Nízke Tatry v roku 2005 po prvý krát pristúpila k stráženiu hniezda orla skalného pomocou priemyselnej kamery. Pre tento účel bol vytypovaný pár, ktorý je monitorovaný od roku 1998. Za celé sledované obdobie pár
vyviedol iba 1 mláďa, ktoré pravdepodobne aj tak nedosiahlo vek dospelosti. Použitie
kamery u tohto páru bolo preto možnosťou pokúsiť sa odhaliť príčiny predchádzajúcich neúspešných hniezdení, spoznať správanie sa tohto páru a zároveň zabezpečiť
ochranu hniezda pred možným vykradnutím.
Keďže sme pri kontrole hniezda pred inštalovaním kamerového systému našli
uhynuté mláďa, po zvážení všetkých okolností bolo do hniezda priložené mláďa iného
páru. Adopcia prebehla úspešne, pod odborným dohľadom členov Ochrany dravcov
na Slovensku. Kamerový systém bol spustený 7.júna 2005. Počas 46 dní stráženia sme
získali množstvo cenných informácií o správaní sledovaného páru. Všetky aktivity
boli podrobne zaznamenávané do strážneho denníka, výnimočné situácie boli nahrávané na video záznam, z ktorého bol neskôr zostrihaný krátky dokument. Prekvapujúce bolo analyzovanie prinesenej potravy, viac ako 60% tvorili vtáky, predovšetkým
dravce - dospelé, ale i mláďatá. Zaujímavé bolo prinesenie ešte živého mláďaťa sokola
myšiara, či mladého bociana čierneho. V potrave nechýbali krkavce a lesné kurovité
vtáky (tetrov hoľniak, jariabok). Cicavce tvorili menší podiel potravy, chýbali predovšetkým väčšie druhy cicavcov.
Neobvyklé správanie samice, ktoré sa nám podarilo počas stráženia zdokumentovať, zatiaľ v „dravčiarskej“ spoločnosti nie je známe. Atypické čistenie mláďaťa samicou, ktoré malo podobu „šklbania“ a požierania páperia a obrysových pierok sa opakovalo pravidelne každý deň až do konca júna, teda počas celého obdobia, kedy orlica
nocovala pri mláďati na hniezde. Samica vytrhávala a požierala páperie a obrysové
perá mláďaťa večer, po priletení na hniezdo a nakŕmení mláďaťa, len výnimočne sme
mali toto správanie možnosť pozorovať aj cez deň počas kontroly hniezda samicou,
alebo po prinesení potravy. Samica vytrhávala páperie a obrysové pierka z chrbta, neOBSAH 1/2
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vytrhávala perá z krídel a chvosta, čo by mohlo ohroziť vyletenie mláďaťa. Mláďa sa
vždy bolestivo ozývalo, neskôr sa pokúšalo brániť.
Práve toto atypické správanie samice, ktoré nám doposiaľ nebolo známe, mohlo
pravdepodobne prispieť k neúspechom predchádzajúcich hniezdení páru. Správanie samice nebolo prejavom agresivity voči mláďaťu, je pravdepodobne poruchou
správania, ktorého príčina nám zatiaľ nie je známa. K objasneniu viacerých otázok
snáď prispeje rozbor vzoriek z uhynutého mláďaťa tohto páru a opätovné sledovanie
správania páru počas hniezdenia kamerou v nasledujúcom roku. Naše mláďa nakoniec úspešne opustilo svoje hniezdo 22.júla, na lokalite sme ho mali možnosť sledovať aj v ďalších mesiacoch. Naše poďakovanie za veľkú pomoc patrí predovšetkým
Metodovi Macekovi, Ing. Jánovi Korňanovi a RNDr. Bedřichovi Landsfeldovi.

Mláďatá sokola sťahovavého

Orol skalný

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
V roku 2005 sme v území Nízkych Tatier zaznamenali úspešné hniezdenie 1 páru
sokola sťahovavého. Po dlhom období absencie tohto druhu, prípadne len sporadických výskytov je to prvé dokladované úspešné hniezdenie po viac ako 30 rokoch
v Nízkych Tatrách. Pár hniezdnu lokalitu obsadil už v roku 2004, z dôvodu pohlavnej
nedospelosti vtákov hniezdenie nebolo úspešné. Tohoročné 3 vyletené mláďatá ako
i postupné šírenie sokolov zo západnej Európy dávajú nádej na obsadenie aj ďalších
historicky známych lokalít sokolov v Nízkych Tatrách. Sokoly v roku 2005 obsadili
u nás ešte jednu lokalitu, mladé vtáky v prvý rok nezahniezdili, dúfame však, že k tohoročným prvým mláďatám pribudnú v nasledujúcom roku ďalšie.
Orol krikľavý (Aquila pomarina)
V zmysle opatrení schváleného programu záchrany orla krikľavého bolo v roku
2005 v časti Liptovskej kotliny a Horehronského podolia, ktoré spadá do našej územnej pôsobnosti sledovaných 12 teritórií orla krikľavého. Úspešne vyletelo 6 mláďat.
Naša vďaka za pomoc pri monitoringu, kontrole hniezd a dohľadaní nových párov
patrí Ing. Jánovi Kickovi z Ochrany dravcov na Slovensku.
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Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
V roku 2005 nedošlo v nízkotatranskej populácii kamzíka k výraznejším zmenám.
Početnosť dlhodobo osciluje tesne nad hranicou 100 jedincov, odhaduje sa v rozmedzí
100 -115 jedincov. Do konca mesiaca jún bol zistený tohoročný prírastok 21 - 23 mláďat. V zimnom a jarnom období bol zaznamenaný úhyn 4 jedincov, vrátane 3-ročného
kamzíka označeného telemetrickým obojkom. Pravidelne počas celého roka v dvojalebo trojtýždenných intervaloch bola telemetricky monitorovaná priestorová a časová
aktivita dvoch označených vodiacich kamzíc. V areáli kamzíka boli vykonávané kontrolné strážne služby počas vytypovaných najnavštevovanejších víkendov a sviatkov,
počas hlavnej turistickej, horolezeckej a skialpinistickej sezóny. Návštevníci sa mohli
zapojiť pomocou anketových lístkov do mapovania populácie kamzíkov z turistických
chodníkov. Z pôvodne plánovanej opravy pútača v sedle Čertovica bola nakoniec realizovaná výroba a inštalácia úplne nového veľkoplošného pútača Národného parku
Nízke Tatry s textom o kamzíkovi za sponzorskej podpory Ing. Glogara fy 2G.

Kamzík vrchovský tatranský

Svišť vrchovský tatranský

Svisť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)
Nízkotatranskú populáciu svišťa v súčasnosti tvoria 2 izolované subpopulácie
- jedna v oblasti Kráľovej hole a druhá v centrálnej časti územia hlavného hrebeňa
od Ďurkovej po Malý Gápeľ. Monitoring pôvodného areálu svišťa v oblasti Prašivej
nebol ani v roku 2005 úspešný, preto aj naďalej považujeme túto pôvodnú populáciu
v súčasnosti za nezvestnú. Na základe monitoringu počtu jedincov v kolóniách zaradených do čiastkového monitorovacieho systému ČMS Biota 2005 možno v roku
2005 konštatovať mierny pokles početnosti populácie.
Jasoň červenooký (Parnasius apollo)
Rok 2005 bol prvým rokom v rámci schváleného programu záchrany tohto druhu
na Slovensku. Našu pozornosť sme venovali overovaniu výskytu húseníc a imág na
doteraz všetkých známych i historických lokalitách výskytu v Nízkych Tatrách. Potvrdili sme výskyt na 10 lokalitách v severnej časti Nízkych Tatier a 1 lokalite na juhu.
Viaceré pôvodné lokality v súčasnosti vplyvom prirodzenej sukcesie, niekedy i z dôvodu cieleného zalesňovania neposkytujú vhodné podmienky na jeho ďalšiu exisOBSAH 1/2
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tenciu a vyžadujú cielené menežmentové opatrenia - kosenie lúk a výrub náletových
drevín a krov. Takýto menežment sme v roku 2005 realizovali na jednej lokalite, na
ďalšej lokalite sa naša snaha nestretla s pochopením vlastníka dotknutého územia.
Vypracovali a podali sme 2 projekty z Envirofondu, ktorých cieľom je dosiahnutie
priaznivého stavu druhu a jeho biotopu na ďalších lokalitách.
Vydra riečna (Lutra lutra)
Aj v tomto roku sme pokračovali v pravidelnom monitoringu pobytových znakov
vydry riečnej na tokoch Hron, Váh a Revúca. V súčasnosti možno konštatovať mierny nárast početnosti tohto druhu v sledovanom území. Ako jeden z najvážnejších
faktorov, ktoré ovplyvňujú populáciu u nás naďalej ostávajú úhyny vydier na cestných
komunikáciách. Medzi najkritickejšie patria križujúce úseky ciest I/66 s riekou Hron
Banská Bystrica - Brezno, cesty I/59 so Starohorským potokom a diaľnica D1 v úseku Ivachnová - Uhorská Ves. V roku 2005 sme zaznamenali 3 úhyny na cestách, zo
všetkých uhynutých jedincov boli odoberané vzorky pre potreby genetických analýz,
a na potvrdenie prítomnosti ťažkých kovov v tkanivách.
Chrapkáč poľný (Crex crex)
Početnosť tohto druhu v navrhovanom CHVÚ Nízke Tatry sa odhaduje na 3060 samcov, pričom ťažiskom výskytu je predovšetkým juhovýchodná časť podhoria
v alúviu Hrona.
Medveď hnedý (Ursus arctos)
vyhodnotenie regulačného lovu v roku 2005 v územnej pôsobnosti Správy NAPANT
V rámci regulácie populácie medveďa hnedého v roku 2005 v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Nízke Tatry získalo 11 poľovných subjektov výnimku
MŽP SR z ochranných podmienok chráneného živočícha - v súlade s § 40 ods.2 a 3
písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v 11 poľovných revíroch
na (lov) usmrtenie 11 jedincov medveďa hnedého.
Výnimky boli udelené v prvom rade s ohľadom na lokalizáciu škôd spôsobených
medveďmi v roku 2004 v zmysle § 97 citovaného zákona, v lokalitách opakovaného
prenikania jedincov do intravilánov obcí k náhradným zdrojom potravy, do blízkosti
ubytovacích a stravovacích zariadení veľkých rekreačných oblastí ako sú Demänovská dolina, oblasť Tále, Srdiečko, Krpáčovo a Čertovica a v lokalitách veľkých pastevných chovov oviec, dobytka, včelárskych oblastiach a lokalitách pestovania kukurice
a obilnín, kde dochádza v čase dozrievania k sezónnej koncentrácii.
Doba regulačného lovu bola síce stanovená v období od 1.6. do 15.12.2005, v prípade lovu posliedkou len do 30.11.2005. Výnimky však nadobudli právoplatnosti až
koncom augusta a posledné až koncom septembra.
Hmotnostná kategória na regulačný lov bola ponechaná rovnaká, tak ako v roku
2003 a to maximálne do 100 kg alebo maximálna šírka prednej laby (ŠPL) do 12cm
a dĺžka zadnej laby (DZL) do 21 cm.
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Z plánovaného regulačného lovu 11-tich jedincov bolo ulovených 9 jedincov. To
znamená, že poľovné subjekty si splnili plán regulačného lovu 2005 na 81,8 %. Z pohľadu sexuálnej štruktúry 11 usmrtených jedincov pri regulačnom love sa jednalo o 4
samce (M) a 5 samíc (F).
Stanovené podmienky výnimky boli porušené v 2 prípadoch poľovnými subjektmi PS „Krížna“ Liptovské Revúce a SPZ, PZ „Kamenná“ Liptovské Sliače prekročením hmotnosti usmrteného jedinca. V prvom prípade ulovením jedinca o 48 kg
nad stanovený limit (148) a v čase, kedy ešte rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. V druhom prípade prekročením hmotnosti uloveného jedinca o 50 kg (150) nad
stanovený limit a súčasne aj rozmermi láb v oboch prípadoch, za čo príslušný odbor
inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Žilina Slovenskej inšpekcie životného prostredia udelil poľovným subjektom peňažné pokuty.
Škody boli spôsobené v 17 poľovných revíroch z celkového počtu 52 revírov v Národnom parku Nízke Tatry o celkovej sume 227 305,-Sk. Bolo riešené usmrtenie 15
kusov hospodárskych zvierat, zničenie 46 rodín včiel a poškodené včelárske zariadenie a 5 prípadov škôd na poľnohospodárskych plodinách v hodnote 42 000,-Sk. Z toho uhradili príslušné ObÚŽP čiastku 22 000,-Sk.
Prehľad regulácie populácie medveďa hnedého v roku 2005
Jeliny

dát. hmotpohlaDZL ŠPL
lovu nosť
vie
17.10. 110
20
12 samica

Uhlisko

20.10.

70

19,5

10

samica

Ľaliové
Kamenná
chata
Prostredný
vrch
Dielničky

16.9.

148

23

14

samec 12-15

2.12.

150

22

22.9.

96

13

21

samec

6 PZ „Čierny diel“ Ráztoka
23.10.
Lesy SR, OZ Slovenská Ľupča,
7
Pod Vilmou
7.10.
PR „Jasenie“
8 PZ „Baranovo“
Obernauerová 13.10.
9 PZ „Podkonice-Vysoká“
Zákluč
3..9.

40

18

10

samec 1.5-2.5

SK

94

18

11

samica

5

SK

110
78

20,8
20

12
11

samica
samica

7-8
4

SK
CZ

PR / PZ

Lokalita

1 PZ „Viackov“ Ľubeľa
Lesy SR, OZ Liptovský
2
Hrádok, PR „Nízke Tatry“
3 PS „Krížna“ Liptovské Revúce
PZ „Kamenná“ Liptovské
4
Sliače
5 PZ „Richtárovo - Valaská“

13,5 samec

vek

strelec

5

CZ

4

SK
PL

6-8

SK

5-6

CZ

Bocian biely (Ciconia ciconia) - ČMS Biota 2005
Hniezdna sezóna 2005 bola pre populáciu tohto druhu veľmi nepriaznivá. Mimoriadne klimatické podmienky počas jarného ťahu zo zimovísk spôsobili, že sa z pravidelne hniezdiacich 12-15 párov úspešne vrátilo a vyhniezdilo iba 5 párov. Celkove
vyletelo iba 15 mláďat.
Netopiere (Chiroptera)
Monitoring zimujúcich kolónií netopierov v okrese Brezno sa uskutočnil v dňoch
5. a 6. marca 2005 . Predovšetkým boli zmapované jaskynné útvary, v ktorých sa predpokladalo väčšie kvantitatívne zastúpenie netopierov (po skúsenostiach z roku 2003).
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Medzi významné zimoviská v okrese Brezno patrí Bystrianska jaskyňa (stará aj nová).
Ďalšie významné zimovisko je Hrebeňová jaskyňa pod vrchom Čierny diel (1146
m.n.m.). Celkové bolo zaevidovaných 357 jedincov netopierov z 10 druhov. Najviac
boli zastúpené druhy podkovár malý, netopier obyčajný, netopier fúzatý/brandov, najmenej netopier vodný a ucháč svetlý.
Spočítania sa zúčastnili: RNDr. Peter Bačkor (Správa Národného parku Nízke
Tatry), Peter Bryndza (Správa Muránska Planina), Matúš Matejka (SSS oblastná skupina BR), Ľubomír Múka (SSS oblastná skupina BR), Ing. Václav Kortán (čakateľ do
SP-NAPANT), Martin Cibuľa (čakateľ do SP-NAPANT). Všetkým menovaným srdečne ďakujeme za pomoc pri realizácii spočítania zimných kolónií v okrese Brezno.
V okrese Banská Bystrica sa monitoring uskutočnil v dňoch 1. a 3. februára 2005.
Pozornosť bola sústredená na jaskynné útvary vyskytujúce sa v blízkosti Banskej Bystrice (orograﬁcký celok Starohorské vrchy). Jaskynné systémy v okolí Banskej Bystrice sú zastúpené v malej miere, čo je dané geologickou stavbou územia. Vápencové
horniny vystupujúce nad kryštalinikum nájdeme len v malých formáciách v oblasti
Hrádku, Jelenca a Motyčiek. Za najväčšiu jaskyňu môžeme považovať Môcovskú jaskyňu s dĺžkou cca 300 metrom. Celkove boli zmapované štyri jaskyne a jedno opustené banské dielo. Banské diela v okolí Španej doliny a Starých hôr sú uzatvorené, a staré banské chodby sa v tejto fáze nemapovali. Tomu zodpovedali aj výsledky, keď bolo
zaznamenaných len 10 jedincov druhov podkovár malý a uchaňa čierna. Akcie sa
zúčastnili RNDr. Peter Bačkor a Igor Halgaš (Správa Národného parku Nízke Tatry).

Z ďalších aktivít:
• Monitoring zimujúcej populácie kormorána - v januári 2005 sme sa zapojili do
medzinárodnej akcie „Európske zimné sčítanie kormoránov“, nakoľko sa prvé jedince kormoránov veľkých začali objavovať aj na tokoch Národného parku Nízke
Tatry od zimy 1994/1995. Zistili sme jedno nocovisko na rieke Hron pri Slovenskej Ľupči, na ktorom početnosť kulminovala práve koncom januára v počte 230
- 250 jedincov. V monitoringu početnosti zimujúcej populácie kormorána sme pokračovali aj v období jeseň/zima 2005. V tomto období do konca roku 2005 sa
kormorány vyskytovali v počte 25 - 30 jedincov.
• Aj v tomto roku sme monitorovali vytipované tokaniská lesných kurovitých vtákov - tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka a to aj v spolupráci s Pohotovostným
útvarom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici.
• Zapojili sme sa do medzinárodného sčítania bocianov bielych. V ochrannom
pásme Národného parku Nízke Tatry sa nachádza 17 obcí, v ktorých sme zaznamenali hniezdenie alebo trvalý výskyt v hniezdnom období.
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• V januári roku 2005 sme boli účastníkmi zimného sčítanie vodného vtáctva, ktoré
každoročne organizuje SOVS. Mapovali sme vtáctvo na vode, ako aj vtáctvo priľahlých brehových porastov na Čiernom a Bielom Váhu a na najvýznamnejších
prítokoch - Ipoltica, Malužianka a Boca. Na 91 kilometroch sledovaných tokov
sme potvrdili výskyt 567 jedincov z 24 druhov vtákov. Výsledky ovplyvnil predovšetkým samotný charakter územia, vysoká snehová pokrývka a zamrznutosť
vodných tokov. Na rieke Hron sčítanie zabezpečovala Správa Národného parku
Muránska Planina. Súčasťou tejto akcie bolo aj mapovanie pobytových znakov
vydry riečnej a tiež migračných bariér na vodných tokoch.

Modračik Rebelov

Určovanie modráčikov

• V rámci pripravovaného programu záchrany sme v Nízkych Tatrách mapovali lokality výskytu modráčikov rodu Maculinea. Pomerne hojný je druh Maculinea rebeli, ktorého výskyt bol potvrdený takmer na všetkých lokalitách s výskytom horca krížatého. Horské a podhorské lúky s výskytom Thymus sp. predstavujú vhodné
prostredie pre existenciu druhu Maculinea arion. Nepotvrdil sa výskyt Maculinea
nausithous, Maculinea alcon a Maculinea teleius.
Monitoring úhynov vtákov na el. stĺpoch trás 22 kV
V dňoch 15.-17.4. 2005 sme sa zúčastnili celoslovenskej akcie, ktorej cieľom bolo
upozorniť verejnosť a zainteresovaných správcov elektrických vedení na problém úhynov vtákov na tzv. „stĺpoch smrti“. Správa Národného parku Nízke Tatry v priebehu 3
dní na svojom území skontrolovala za pomoci 20 mapovateľov 1384 problematických
stĺpov, pod ktorými bolo nájdených 57 uhynutých vtákov v rôznom štádiu rozkladu.
Najviac boli zastúpené dravce (myšiak lesný, jastrab lesný, sokol myšiar) a krkavcovité vtáky (krkavec veľký, vrana túlavá a straka čiernozobá). Podľa dĺžky trás a počtu
skontrolovaných stĺpov sme sa v rámci všetkých zúčastnených organizačných jednotiek ŠOP SR umiestnili suverénne na prvom mieste. Dúfame, že výsledky tejto akcie
nenechajú zainteresovaných a kompetentných pasívnymi tak ako doteraz.
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„Stĺp smrti“ a jeho tragický následok

Praktická starostlivosť o chránené druhy živočíchov a menežmentové činnosti na
ich záchranu.
Osadenie migračných bariér a prenos obojživelníkov cez kritické úseky ciest v Národnom parku Nízke Tatry v roku 2005
V roku 2005 sme počas jarných migrácií obojživelníkov na 5 lokalitách osadili
2 350m zábran a preniesli sme 3 511 jedincov skokanov hnedých, sporadicky sa
na týchto lokalitách vyskytla i ropucha bradavičnatá, mlok karpatský a mlok vrchovský. Išlo o tieto lokality: Úžavy, Jasná - Biela Púť, Stredné Malatíny, Staré Hory
a Filipovo - Obaľovačka. Za pomoc pri záchranných akciách ďakujeme všetkým
miestnym obyvateľom, členom stráže prírody a predovšetkým deťom, ktoré nám
ochotne pomáhali.

Osadené zábrany v Stredných Malatínoch
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Podpora hniezdnych možností populácie bociana bieleho
V marci 2005 sme zrealizovali stavbu nového betónového stĺpa s umelou hniezdnou podložkou (UHP) pre hniezdny pár bocianov bielych v obci Polomka - časti
Hámor, ktorého hniezdo padlo počas novembrovej veternej smršte v roku 2004.
Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy
Správa Národného parku Nízke Tatry pri pracovisku v Liptovskom Hrádku od
roku 2003 prevádzkuje chovnú stanicu, ktorej poslaním je zabezpečenie starostlivosti
o poranené živočíchy po dobu nevyhnutnú na návrat do voľnej prírody, maximálne
však počas obdobia 3 mesiacov. V roku 2005 bolo v našej chovnej stanici umiestnených 5 jedincov hendikepovaných vtákov, boli to 3 jedince jastraba lesného, 1 myšiak
lesný a 1 sokol myšiar. V dvoch prípadoch rozsah a trvalý hendikep vtákov rozhodol
o potrebe prevezenia do rehabilitačnej stanice pri ZOO Bojnice, dva jedince boli po
úspešnej rehabilitácii vypustené do voľnej prírody, jeden z vtákov na následky zranení počas rehabilitácie v chovnej stanici uhynul. Za poskytnutie odbornej bezplatnej
veterinárnej starostlivosti ďakujeme MVDr. Žiaranovej a MVDr. Žiaranovi.
Správou Národného parku bolo zabezpečená aj permanentná okamžitá preprava
poranených živočíchov do RS Banská Bystrica zo spádových častí okresov Banská
Bystrica a Brezno.
Reštitúcia sysľa pasienkového
Dňa 14.4. 2005 bolo pod záštitou Správy Národného parku Nízke Tatry v lokalite
Jakub - Roveň vypustených 31 jedincov sysľa pasienkového. Sysle pochádzajú z kolónie na letisku v Košiciach, kde nie je nárast populácie žiadúci z dôvodu zabezpečenia
bezpečnosti leteckej prevádzky. Kosná lúka v juhozápadnej časti Nízkych Tatier bola
pôvodným domovom tohto živočícha, vplyvom zmien vo využívaní krajiny a používaním umelých hnojív však sysle postupne z tejto lokality vymizli. Pred samotným
vypustením sysľov bolo na lúke vyvŕtaných 50 nôr s cieľom pomôcť udomácniť sa novým obyvateľom. Z obavy možných strát prirodzenými nepriateľmi, ale i neprajnými
ľuďmi, bolo sysľovisko strážené. Už na druhý deň po vypustení sme pozorovali vnášanie suchej trávy do pripravených nôr, čo je predpoklad že sysle sa v novom prostredí
udomácnili. V auguste bolo na lokalite vysadených ďalších 20 jedincov. Snáď naša
snaha o navrátenie pôvodného obyvateľa do podhoria Nízkych Tatier bude ocenená
úspechom. Za odbornú pomoc a koordináciu aktivít ďakujeme kolegom zo Správy
Národného parku Muránska Planina a Slovenský Kras.
Monitoring nepôvodných inváznych druhov
Výskyt norka amerického pomocou pobytových znakov a živolovných pascí nebol
zaznamenaný. Zaznamenaný bol výskyt psíka medvedíkovitého a ondatry pižmovej.
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Vzácne a zaujímavé pozorovania živočíchov:
• kulík vrchovský, hadiar krátkoprstý,
kaňa sivá, kaňa močiarna, dudok chochlatý, hus siatinná, jedinec kačice mandarínskej na Hrone pri Dubovej, ktorý
unikol z chovu,
• výskyt a odchytenie krotkej sliepky
tetrova hlucháňa pri Nemeckej, ktorá
bola krátko držaná v zajatí a následne
vypustená do NPR Skalka, krúžkovaná
cca 35 km vzdušnou čiarou v Ľubochnianskej doline vo Veľkej Fatre
Kulík vrchovský

Z ďalších aktivít:
• Z dôvodu neúspešného hniezdenia, ktoré bolo pravdepodobne spôsobené nevhodne umiestneným hniezdom ľahko dostupným pre predátorov, sme na jeseň roku
2005 realizovali prekládku 1 hniezda bociana čierneho. Hniezdo bolo pôvodne
umiestnené vo svahu na vystupujúcom skalnom výbežku asi 1,5 m nad zemou.
Celé hniezdo sme na drôtenej podložke preniesli do koruny rozkonáreného buka,
v tesnej blízkosti pôvodného hniezdiska.
• Vyrábali a inštalovali sme búdky pre lesné druhy sov predovšetkým kuvika kapcavého a sovu dlhochvostú v lokalitách, ktoré boli postihnuté vetrovou kalamitou v novembri roku 2004 a tiež v porastoch s nedostatkom starých stromov s dutinami.
• Na mosty ponad vodné toky, ktoré neposkytovali vhodné podmienky pre hniezdenie trasochvostov a vodnárov sme osádzali hniezdne podložky, našu snahu ako
prvý ocenil trasochvost horský.
• Stabilizovali sme jedno hniezdo orla krikľavého a upravili príletový priestor hniezda orla skalného.
Výskumy
Malakologický prieskum územia Sliačskych travertínov
Počas výskumu, ktorý realizovala Mgr. Ľubomíra Vavrová v spolupráci s Doc. RNDr. Jozefom Šteﬀekom, bolo v navrhovanom území európskeho významu SKUEV0152 Sliačske travertíny zaznamenaných 34 druhov mäkkýšov, čo predstavuje 14%
z celkového počtu 277 druhov vyskytujúcich sa na území Slovenska. Medzi najpočetnejšie patrili druhy vlhkomilné a vodné druhy, na travertínovej kope sa potvrdil výskyt viacerých euryvalentných druhov a druhov teplých otvorených stanovíšť. Vzácne sa tu vyskytujú i zástupcovia lesnej malakofauny. Na lokalite bol potvrdený výskyt
vzácneho druhu európskeho významu Vertigo angustior.

34

OBSAH 1/2

OBSAH 2/2

WWW

?

Ichtyologický výskum Čierneho Váhu
Ichtyologický prieskum Čierneho Váhu bol realizovaný v októbri roku 2005 pod
vedením Ing. Miroslava Zontága. Pri odchytoch v úseku od sútoku Čierneho a Bieleho Váhu po Liptovskú Tepličku bol potvrdený výskyt 4 druhov rýb (pstruh potočný,
lipeň tymiánový, hlaváč pásoplutvý a hlaváč bieloplutvý). V skúmanom území sa nepodarilo potvrdiť výskyt mihuľovcov.
Ichtyologický výskum rieky Hron
Prieskum bol realizovaný na 10 vybraných proﬁloch v októbri roku 2005. Pri
odchytoch bol potvrdený výskyt 15 druhov rýb, podarilo sa potvrdiť výskyt mihule
ukrajinskej.
9th International Workshop on Symphyta, L. Ján - Nízke Tatry
V dňoch 17. až 22. mája 2005 sa uskutočnil v Nízkych Tatrách 9. medzinárodný
Workshop on Symphyta, na ktorom sa stretli odborníci na hrubopáse blanokrídlovce
z viacerých krajín. Celkovo sa tohto pracovného stretnutia zúčastnilo 11 vedeckých
pracovníkov zo Slovenska, Čiech, Nemecka, Anglicka, Fínska a Číny. Okrem výmeny
skúseností a poznatkov bolo toto pracovné stretnutie zamerané aj na praktický výskum priamo v teréne. Aby výsledky výskumu zachytili čo najširšie spektrum druhov,
boli navštívené viaceré lokality, ktoré reprezentovali rôzne typy biotopov od slatín až
po alpínske pásmo centrálnej časti pohoria.
Prvý deň prebiehal výskum na lokalitách Demänovská slatina a Lúčky v Demänovskej Doline. Ďalšie dni sa pokračovalo vo výskume na lokalitách NPR Turková,
Svarínske lúky, Demänovská Dolina - Luková a Jánska dolina - Pred Bystrá, Krakova hoľa. Počasie bolo ideálne a preto bolo uskutočnených veľa zaujímavých nálezov,
medzi inými aj nové druhy pre Slovensko a pre vedu. Výsledky výskumu budú uverejnené v najbližšej dobe v odbornom periodiku. Na záver účastníci vyjadrili veľkú
spokojnosť s celkovým priebehom podujatia, počasím ako aj s výsledkami, ktoré tu
boli dosiahnuté.

Účastníci workshopu pri zbere
blanokrídlovcov v Jánskej doline.
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Entomologické dni 2005 - NP Nízke Tatry
Približne mesiac po Workshope Symphyta, v dňoch 22. - 26. júna 2005 sa v Nízkych Tatrách uskutočnilo ďalšie významné entomologické podujatie. Zúčastnilo sa ho
niekoľko desiatok entomológov zo Slovenska a Čiech. Ubytovanie bolo zabezpečené
v Liptovskej Tepličke. Odtiaľ sa každý deň vyrážalo do terénu, pričom výskum bol sústredený predovšetkým do najbližšieho okolia. Niektorí účastníci navštívili aj vzdialenejšie lokality na juhu a západe Nízkych Tatier (Telgárt, Jánska dolina, atď.). Okrem
tradičných metód zberu hmyzu používaných cez deň, boli uskutočnené aj nočné lovy
na svetlo. Vo večerných hodinách sa živo diskutovalo o entomológii, ochrane prírody a o všetkom, čo s tým súvisí. Aj napriek nepriaznivému počasiu (chladno, vietor)
a celkovému oneskoreniu entomologickej sezóny, bolo urobených veľa zaujímavých
nálezov, ktoré dokladujú jedinečnosť tohto územia z hľadiska ochrany prírody. Sú to
napr. druhy európskeho významu fuzáč karpatský (Pseudogaurotina excellens), bystruška potočná (Carabus variolosus), jasoň chochlačkový (Parnassius mnemmosyne),
modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion) a mnoho ďalších chránených, ohrozených, alebo vzácnych druhov hmyzu. Samozrejme tieto druhy neboli odchytávané,
ale len pozorované. Ani nepriazeň počasia nepokazila dobrý dojem z celého podujatia a mnohí účastníci vyjadrili túžbu vrátiť sa sem niekedy v blízkej budúcnosti.
Entomologický prieskum chrobákov (Coleoptera)
Po výborných výsledkoch z roku 2004, kedy bolo pri prieskume v Národnom
parku Nízke Tatry zistených viac ako 500 druhov chrobákov, bola nadviazaná ďalšia
spolupráca s českými odborníkmi na túto skupinu hmyzu na nasledujúcich 5 rokov.
V tomto roku pokračoval prieskum v celej oblasti Národného parku Nízke Tatry
(napr. Kráľova hoľa, Zadná dolina, Pohorelská Maša, Ipoltica, Jánska dolina, Staré
Hory, atď.) a bolo dosiahnutých niekoľko ďalších pozoruhodných nálezov. Celkove
však boli zbery chudobnejšie oproti predchádzajúcemu roku, čo sa dá pravdepodobne pripísať zlému počasiu. Kompletné výsledky výskumu budú zhrnuté po jeho skončení v záverečnej správe v roku 2010.

10. Prípravy podkladov pre štátnu správu
Tak ako aj po iné roky zabezpečovala Správa Národného parku Nízke Tatry na
základe požiadania orgánov ochrany prírody vypracovávanie odborných stanovísk
k širokému spektru žiadostí. Ťažisko práce Správy spočívalo najmä v posudzovaní
stavebných zámerov, činností v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve, druhovej
a územnej ochrane. Teší nás, že viaceré obce využívajú odborný potenciál Správy pri
posudzovaní výrubov drevín rastúcich mimo lesa, pričom toto poradenstvo je pre
obce bezplatné. Pri celkovom počte 682 písomne vybavených podaní bola ich štruktúra v roku 2005 nasledovná:
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lesné hospodárstvo: ..............................................................................59
poľnohospodárstvo: ..............................................................................34
vodné hospodárstvo: .............................................................................44
anorganika: ...........................................................................................19
stavebná činnosť a ÚP: .......................................................................269
druhová ochrana: ..................................................................................64
územná ochrana: ...................................................................................24
výruby stromov, problematika drevín: .................................................74
iné: ........................................................................................................65
účasť na rokovaniach:.........................................................................265
spracovanie stanovísk pre orgány činné v trestnom konaní: ................19
posudzovanie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania: .....11
Z koncepčných materiálov bol vypracovaný dokument „Analýza stretov záujmov evidovaných ložiskových objektov a ochrany prírody v CHÚ a ÚEV“, ktorý
mal za cieľ zhodnotiť územia s ložiskovým objektom z hľadiska prírodoochranného
(vplyv činnosti na priaznivý stav druhu, biotopu alebo časti krajiny). Úloha vyplývala
z uznesenia vlády SR č.722/2004 k aktualizácii surovinovej politiky SR.

11. Činnosť konzultačného zboru pri Správe Národného parku Nízke Tatry
V priebehu roka 2005 sa členovia konzultačného zboru pri Správe Národného
parku Nízke Tatry stretli 2 krát a to 17. marca 2005 v Liptovskom Mikuláši a 24.
novembra 2005 v Banskej Bystrici. Na týchto stretnutiach sme sa zaoberali nasledovnými témami:
• aktuálne ﬁnančné nástroje v ochrane prírody
• kalamita z 19.11.2004 a postup pri jej odstraňovaní
• informácia o schválenom Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry
a dôvody jeho novelizácie
• uznesenie Vlády SR č. 106 k návrhu systémových opatrení na riešenie obmedzení
rozvoja podnikateľského prostredia a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia
• zmena v organizácii strážnej služby na území Národného parku Nízke Tatry a jeho
ochranného pásma
• potreba zonácie národného parku, resp. niektorých vyhlásených NPR
• nevyhnutnosť výkladu § 12 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. zo strany MŽP SR
• budovanie sústavy NATURA 2000 so zameraním na prípravu projektu na vyhlásenie Chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry
• kalamita z 19.11.2004 - stav po roku od veternej smršte, návrhy, riešenia a súčasný
stav
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• novou legislatívou prijatou v roku 2005 - zákon o lesoch, novela zákona o ochrane
prírody, všeobecne záväzné predpisy na úseku ochrany prírody
• aktivity Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2005 a prezentovanie návrhov na rok 2006
• situácia v rybárskych revíroch MO SRZ L. Hrádok vo vzťahu k rybožravým živočíchom (vydra, kormorán) a MVE
• situácia po vydaní rozhodnutí orgánov OPaK, ktorými sa obmedzilo spracovanie
kalamity v niektorých lokalitách
• škody spôsobené chránenými živočíchmi (medveď, vlk) a formy riešenia problematiky
• lov zveri v 5.stupni ochrany
Podarilo sa zabezpečiť pre členov konzultačného zboru periodiká vydávané Štátnou ochranou prírody, prenesenie niektorých tém na pôdu Konzultačného zboru pri
ŠOP SR, kde sa o nich diskutovalo a zverejnenie požadovaných informácií na internetovej stránke Národného parku Nízke Tatry.

12. Strážna služba Národného parku Nízke Tatry
V roku 2005 pracovalo na Správe Národného parku Nízke Tatry 15 profesionálnych strážcov. Traja na pracovisku v Banskej Bystrici, traja na pracovisku v Brezne,
dvaja na pracovisku v Červenej Skale, piati na pracovisku v Liptovskom Hrádku
a dvaja na pracovisku v Liptovskej Tepličke.
Každý strážca má pridelený sektor, resp. sektory strážnej služby, ktorých je v rámci Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma 20. V pridelenom sektore
zodpovedá za stav hraničného značenia národného parku a maloplošných chránených území, za stav informačných a náučných panelov. Povinnosťou strážcov je taktiež mapovanie inváznych druhov rastlín, ale aj vzácnych a chránených druhov rastlín
a živočíchov. Okrem toho je povinnosťou strážcov absolvovať pravidelné stretnutia so
starostami obcí a príležitostne aj s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov ležiacich v ich
sektoroch.
Ťažiskovou činnosťou strážcov bol výkon strážnych služieb zameraných na dodržiavanie legislatívnych noriem na ochranu prírody a krajiny. Počas týchto služieb
strážcovia riešili 325 priestupkov. Najčastejšími priestupkami, ktorých sa návštevníci
Národného parku Nízke Tatry dopúšťali, boli: pohyb mimo turistických chodníkov
a ich skracovanie v národnom parku, vjazd motorovými vozidlami mimo verejných
komunikácií, zber rastlín a ich častí (plodov) v národnom parku a v maloplošných
chránených územiach, voľný pohyb psov v národnom parku a výrub drevín bez platného povolenia orgánu ochrany prírody. V oblasti Donovál v zimnom období strážcovia často riešili nedovolené jazdenie návštevníkov na snežných skútroch. Žiaľ, aj
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Mapa strážnych sektorov

JA, JB - Mgr. Harťanský Dan, JC - Igor Halgaš, JD - RNDr. Peter Bačkor, JE - Bc. Milan Chrien,
JF - Anna Šucháňová, JG - Ján Siman, JH - Branislav Buvala, JI, JJ - Peter Siman, SA, SB - Jozef
Janoviak, SC - Ľubomíra Dzúriková, SD - Ing. Mikuláš Hančin, SE - Ing. Ján Kicko, SF, SG - Ing. Peter
Potocký, SH, SI - Dalimír Bjel, SJ - Jozef Kubov

v roku 2005 bolo veľmi častým priestupkom, ktorý strážcovia zistili, zakladanie nelegálnych skládok komunálneho, ale aj nebezpečného odpadu.
Priestupky strážcovia riešili v zmysle platného zákona o priestupkoch. Najčastejšou formou riešenia priestupku, ktorú strážcovia využívali bolo dohováranie. Ním
strážcovia vyriešili 185 priestupkov. Aj keď cieľom kontrolnej činnosti je v prvom
rade prevencia porušovania zákonných noriem a výchova návštevníkov, nevyhli sme
sa ani v roku 2005 sankciám. V blokovom konaní strážcovia vyriešili 70 priestupkov
a spísaním oznámenia o spáchaní priestupku a jeho následným zaslaním na príslušný
orgán ochrany prírody 70 priestupkov. V blokovom konaní strážcovia uložili pokuty
za 21 400,- Sk.
Ďalšou činnosťou, ktorú v roku 2005 strážcovia vykonávali, bolo spolupodieľanie
sa na vykonávaní menežmentových opatrení - kosení a výruboch náletových drevín z poľnohospodárskych pozemkov. Každý strážca zabezpečoval vykonanie týchto
opatrení na 2 - 4 lokalitách. Neobhospodarovanie pozemkov vlastníkmi zapríčiňuje ich zarastanie náletovými drevinami a následné vymieranie vzácnych a zákonom
chránených druhov rastlín a ich spoločenstiev.
Dôležitou činnosťou strážcov bola aj účasť na konaniach zvolaných orgánom
ochrany prírody vo veci povolenia výrubu drevín rastúcich mimo les. Na základe
ich odborného stanoviska potom orgán ochrany prírody povolil, respektíve nepovolil
výrub drevín.
Environmentálnu výchovu strážcovia vykonávali prostredníctvom besied na školách,
sprevádzaním exkurzií po náučných chodníkoch a do rôznych častí národného parku,
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Vyvesovanie búdok

Monitoring dravcov

ale aj počas výkonu strážnych služieb, kde návštevníkom vysvetľovali potrebu ochrany
našej prírody, ale aj odpovedali na rôzne otázky návštevníkov národného parku.
V rámci spolupráce s odborom poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici strážcovia spolu s príslušníkmi tohto odboru vykonali 7 spoločných služieb, ktoré boli v jarných mesiacoch zamerané na prevenciu
pred nelegálnym usmrcovaním vzácnych druhov kurovitých vtákov (tetrov hlucháň
a tetrov hoľniak). V letných mesiacoch tieto služby boli orientované do lokalít, kde sa
sústreďuje väčšie množstvo návštevníkov a do okolia turistických útulní. Ich cieľom
bolo preventívne pôsobiť na návštevníkov Národného parku Nízke Tatry a zamedziť
tak porušovaniu zákonných noriem na ochranu prírody a krajiny, ale aj zamedziť páchaniu takej trestnej činnosti ako sa vyskytla v nedávnej minulosti v turistickej útulni
na Andrejcovej.

13. Návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry
V tomto roku vstúpil do platnosti nový Návštevný poriadok Národného parku
Nízke Tatry, ktorý upravuje a bližšie charakterizuje niektoré ustanovenia zákona NR
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre potreby návštevníkov Národného
parku. Je uverejnený vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, ročník 14, čiastka 11
z 29.októbra 2004 ako vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č.9/
2004 zo 4.októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho
ochranného pásma. Prvé doplnenie Návštevného poriadku o Prílohy č.5 a č.6 (mapa
skialpinistického areálu Chopok - sever a juh a mapa skialpinistického areálu Kráľova hoľa) je uverejnené vo Vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Žiline č.
11/2004 z 9.decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č.9/2004 zo 4.októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma. Druhé doplnenie Návštevného
poriadku sa týka obmedzenia jazdy motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou
a jazdy na snežnom skútri po území Národného parku a jeho ochranného pásma, a je
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uverejnené vo Vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Žiline č.4/2005 z 30.
marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška krajského úradu životného prostredia v Žiline č.9/2004 zo 4.októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku
Nízke Tatry a jeho ochranného pásma v znení vyhlášky č.11/2004. Pre návštevníkov
Národného parku Nízke Tatry sme vydali v skrátenej - populárnej forme návštevný
poriadok, ktorý môžu získať v našich informačných strediskách.

14. Environmentálna výchova

Základná škola 1.
stupeň
Základná škola 2.
stupeň
Stredná škola
Špeciálna základná
škola
Učitelia základnej
školy
Zdrav. postihnutý
dospelý
celkovo

hodín

Materská škola

pred/prog

Spolu prednášky
a programy

poslucháčov

Aj v roku 2005 Správa Národného parku Nízke Tatry ponúkla pre školy ekovýchovné programy, besedy, výstavy a terénne exkurzie. Tento rok sme pripravili aj osobitnú
ponuku programov pre materské školy, ktorých veľký záujem nás príjemne prekvapil.
Celkový zoznam ekovýchovných programov, prednášok a terénnych exkurzií pre
školy za rok 2005 je uvedený v nasledovných tabuľkách.

15

15:00

322

47

57:00

1058

72

70:15

1498

7

7:30

168

9

7:45

132

1

2:00

40

1

1:30

15

152

161:30

3233

Prednášky a programy
(záujem podľa ponukových listov)

Juh

NAPANT
Chránené územia Sloven.
Živočíchy NAPANT-u
Medveď
Bociany
Stopy zvierat
Invázne rastliny
Liečivé rastliny
Čarovný les
Kvitnúca lúka
Odpady
Voda a jej význam
Vodné potvorky
Globálne problémy
Mokrade
celkovo

27
1
17
0
0
13
0
3
3
1
8
0
1
0
0
74

Sever Spolu
11
1
15
16
2
0
3
0
15
1
7
1
0
4
2
78

38
2
32
16
2
13
3
3
18
2
15
1
1
4
2
152

Najväčší záujem z ponúkaných programov bol na tému Národný park Nízke Tatry, Živočíchy Nízkych Tatier, Čarovný les, Medveď a Odpady.
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Exkurzie
ZŠ Pieninská, Banská Bystrica, 3. ročník

NCH Jakub

celodenná

ZŠ Tatranská, Banská Bystrica, 4. ročník

NCH Jakub

2 hod.

CVČ Junior, Banská Bystrica, 1. stupeň

NCH Jakub

ZŠ Moskovská, Banská Bystrica

NCH Pustý hrad

celodenná

ZŠ Matejovie, Liptovský Hrádok, 9. ročník

Zapač

poldenná

ZŠ Matejovie, Liptovský Hrádok, 6. ročník

Hradská hora

Gymnázium M. M. Hodžu, Lipt. Mikuláš, 2. ročník

Dúbravská dol.

celodenná

Turisti zo Znojma

Demänovská Dolina - Chopok

celodenná

Odstraňovanie pohánkovca v Dúbravskej
doline

2 hod.

2 hod.

Terénna exkurzia na Zapač

Hypericum
Správa Národného parku Nízke Tatry v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) organizuje túto súťaž už od roku 1999.
17. mája sa HYPERICUM uskutočnilo na Liptove, konkrétne v Demänovskej doline v autocampingu pri Pavčinej Lehote. Účasť sme mali vynikajúcu, prihlásilo sa 13
základných škôl z celého Liptova, prišli aj deti zo vzdialenejších obcí ako Liptovské
Revúce, Liptovská Osada, Kvačany. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: v mladšej (4.-5.
ročník) sme mali 9 družstiev a v staršej (6.-9. ročník) 11 družstiev.
Na trati čakalo súťažiace deti 6 stanovíšť, na každom z nich odpovedali na súťažné
otázky našich spolupracovníkov. Prvé stanovište bolo zamerané na vedomosti o Národnom parku Nízke Tatry, na druhom sa venovali ochrane prírody, na treťom stanovišti ich čakala poznávačka rastlín. Nechýbala ani poznávačka živočíchov pomocou
preparátov, ktoré nám zapožičalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši. Tu si deti mohli pozrieť aj prekrásne okolie Liptova cez monokulár. Ešte sa potrápili na vedomostiach zo života živočíchov a rastlín a na záver
ich čakalo stanovište o našej najväčšej šelme - medveďovi. Deti sa držali veľmi dobre,
ale víťazmi sa mohli stať len 3 najlepšie družstvá v každej kategórii.
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Víťazi súťaže HYPERICUM 2005 - Demänovská dolina
Mladšia kategória:

Staršia kategória:

1. ZŠ Demänová

1. ZŠ Kvačany

2. ZŠ Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš 2. ZŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
3. ZŠ M. R. Martákovej, Lipt. Mikuláš

3. ZŠ M. R. Martákovej, Lipt. Mikuláš

Až raz budem strážcom...

...budem poznať všetky zvieratá.

Deň Zeme
Svetový Deň Zeme sme tento rok oslávili s 3 základnými školami: ZŠ v Podbrezovej, Závažnej Porube a ZŠ Matejovie v Liptovskom Hrádku.
So siedmakmi zo ZŠ v Podbrezovej sme sa vybrali na exkurziu k Brezovému potoku neďaleko Podbrezovej. Mladí výskumníci tu hodnotili kvalitu vody, venovali sa
tiež hodnoteniu brehových porastov a výpočtu ich spoločenskej hodnoty. Pre žiakov
ZŠ v Závažnej Porube sme pripravili „Putovanie lesom“ a s deviatakmi ZŠ Matejovie
v Liptovskom Hrádku sme sa vybrali na terénnu exkurziu na Zapač.
Letný tábor na Liptove
V dňoch 11. - 15. júla 2005 prebiehal letný prímestský tábor pre deti z okolia Liptovského Hrádku. Spoluorganizátormi tejto vydarenej akcie boli: Centrum voľného
času Lienka na čele s p. Dvorskou , ktorá vedie environmentálny krúžok, Svetlana Beťková s anglickými dobrovoľníkmi zo Spoločnosti pre výskum, vzdelávanie a spolužitie
s prírodou a Správa Národného parku Nízke Tatry, pracovisko Liptovský Hrádok.
Na 30 detí čakal každý deň bohatý program zameraný na spoznávanie prírodných
krás svojho blízkeho okolia cez rôzne hry a súťaže. Pomáhali nám aj anglickí dobrovoľníci, vďaka ktorým bol program tábora pestrejší. Deti sa mohli učiť a zdokonaľovať
v angličtine, aj keď sa na začiatku trošku ostýchali, čo sa však čoskoro zmenilo.
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Určovanie vodných potvoriek pri Belej

Maľovanie tričiek

Hneď v prvý uvítací deň sme sa vybrali na Zapač - kopec nad Liptovským Hrádkom, z ktorého je pekný výhľad na okolie. Strážcovia Národného parku Nízke Tatry
deťom na jednotlivých stanovištiach rozprávali, čo všetko rastie a žije v národnom
parku, počúvali zvuky zvierat, učili sa pracovať s mapou, pozorovali okolie cez ďalekohľad. Všetky čerstvo nadobudnuté informácie si deti overili v kvíze. Samozrejme,
že najlepší z nich boli odmenení.
Deťom sa páčil aj „anglický deň“, počas ktorého sme išli ku Kyslej vode na Borovú
Sihoť. Deti si všímali okolie aj panely náučného chodníka, pretože na záver každé
družstvo spolu so svojím Angličanom vytváralo mapu k zázračnej studničke.
Najďalej sme sa dostali do Demänovskej doliny, konkrétne do jednej z najkrajších
jaskýň na Slovensku - Demänovskej jaskyne Slobody. Pre mnohých to bola vôbec prvá
návšteva v podzemnom svete. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Správe slovenských jaskýň, ktorá nám vyšla v ústrety so symbolickým vstupným pre deti. Nenechali
sme si ujsť príležitosť vidieť najväčšie ľadovcové pleso Nízkych Tatier - Vrbické pleso,
pri ktorom museli deti hľadať ukryté informácie o medveďovi. Dozvedeli sa o živote
medveďov u nás i vo svete, ich potrave, a aj ako sa správať pri nečakanom stretnutí
sa s ním. Zaujímavou aktivitou bolo aj vyrábanie tričiek so stopami medveďov, vlkov
a iných u nás žijúcich zvierat. Bol to pekný darček na rozlúčku pre Angličanov.
V posledný deň tábora sme sa vybrali ku Belej, kde sme zisťovali, aké všelijaké
malé potvorky žijú vo vode, vytvorili si obrázky z prírodnín, ktoré boli na okolí a precvičili sa v obratnosti na prekážkovej dráhe.
Na záver patrí veľká vďaka všetkým, ktorí svojou maličkosťou prispeli k celému priebehu tábora a samozrejme deťom, ktoré sa tábora zúčastnili a spríjemnili si
prázdninové chvíle v prírode.
Deň Stromu
V sobotu 23. júla 2005 sa v Lesníckom skanzene Vydrovská dolina pri Čiernom
Balogu uskutočnilo už po štvrtýkrát podujatie „Deň stromu“. Akcie, ktorú organizuje
š. p. Lesy SR, sa okrem Správy Národného parku Nízke Tatry zúčastnila aj Správa
CHKO Poľana. Spoločne pripravili ukážky z praktických činností realizovaných štát-
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Deň Stromu vo Vydrovskej doline

nou ochranou prírody a zodpovedali množstvo otázok návštevníkov. Teší nás mimoriadny záujem verejnosti o propagačné a informačné materiály zamerané na ochranu
prírody ako aj záujem Lesov SR na vybudovaní stálej expozície zameranej na praktickú ochranu prírody.

15. Informačné strediská
V roku 2005 Správa Národného parku Nízke Tatry prevádzkovala 3 informačné
strediská na Trangoške, v Jasnej a v Liptovskom Hrádku. Otvorené celoročne bolo len
informačné stredisko v Liptovskom Hrádku, aj vďaka dievčatám, ktoré u nás pracujú
v rámci absolventskej praxe. Informačné stredisko v Jasnej bolo otvorené počas letnej
a zimnej sezóny. A informačné stredisko na Trangoške bolo v prevádzke len počas
letnej sezóny.
Z návštevníkov informačných stredísk prevládali domáci, českí a poľskí turisti.
Národnostné zloženie návštevnosti nám spestrili turisti z Austrálie, Izraela, Švédska
a Fínska.
V informačnom stredisku v Liptovskom Hrádku sme v roku 2005 vystavovali tieto výstavy: Zo života našich operencov, Motýlia krása, ktoré sme mali zapožičané
z Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Dravce Slovenska
zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Z našich výstav to boli Mokrade
a Kamzík vrchovský tatranský.
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Informačné stredisko v L.Hrádku navštevujú tiež deti z materských škôl, žiaci základných škôl a centra voľného času, ktorí nám svojimi výtvarnými prácami pomáhajú skrášliť priestory a výklady informačného strediska.

Naše pomocníčky IS v Liptovskom Hrádku

Deti zo ŠZŠ Nezábudka

16. Náučné chodníky
Na území národného parku a jeho ochranného pásma je k 31.12.2005 vybudovaných a prevádzkovaných 14 náučných chodníkov, z ktorých 6 bolo vybudovaných a je
prevádzkovaných Správou Národného parku Nízke Tatry. Ide o nasledovné náučné
chodníky, na ktorých bolo v roku 2005 realizované:
• Donovaly - Šachtička - komplexná rekonštrukcia NCH
• Šachtička - Sásová - priebežná údržba
• Sásovská dolina
• Demänovská dolina - priebežná údržba
• Dolná Lehota
• NCH Jakub
Okrem náučných chodníkov Správa Národného parku Nízke Tatry spravuje 10
informačných tabúľ, 4 informačné panely a niekoľko informačných pútačov, z ktorých bol panel v sedle Čertovica kompletne obnovený. Ako každoročne boli v teréne
osadené informačné tabule o skialpinistických areáloch Chopok a Kráľova hoľa, informačné panely o dôvodoch uzáveru turistického chodníka v úseku Chata M.R.Štefánika - Ďumbier v období bez súvislej snehovej pokrývky a tabule označujúce sezónne uzávery chodníkov.
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V roku 2005 sme v spolupráci s obcou Liptovské Sliače, v súlade s programom
starostlivosti o PR Sliačske travertíny, navrhli a inštalovali informačnú tabuľu s cieľom informovať verejnosť o hodnotách a jedinečnosti tejto lokality. Osadenie infotabule bolo podporené MŽP SR v rámci Environmentálneho fondu, súčasťou projektu
sú aj menežmentové opatrenia, ktoré sú zamerané na zlepšenie stavu vzácneho rastlinného spoločenstva na lokalite. Mrzí nás, že len niekoľko týždňov po osadení došlo
k jej vážnemu poškodeniu.

17. Skúsenosti s využitím ﬁnančného príspevku v Národnom parku Nízke
Tatry v roku 2005
V roku 2005 prakticky prvýkrát nastala možnosť využiť ﬁnančný príspevok ako
aktívny ﬁnančný nástroj štátu v oblasti ochrany prírody. V rámci pôsobnosti Správy
Národného parku Nízke Tatry bolo v roku 2005 schválených sedem žiadostí o poskytnutie ﬁnančného príspevku, čo je presne 1/3 z celkového počtu v rámci Slovenska. Na
všetkých žiadostiach (okrem jednej) sa aktívne podieľala aj Správa Národného parku
Nízke Tatry. Od uvedenia tejto ﬁnančnej možnosti do života (poskytnutie informácií
relevantným subjektom), cez priamu pomoc pri vypracúvaní žiadostí, výber vhodných
praktických opatrení v oblasti starostlivosti, až po kompletizáciu určených podkladov.
Napriek tomu, že administratívne je vypracovanie žiadosti podstatne jednoduchšie ako
v iných podobných prípadoch, zo skúseností môžeme potvrdiť, že takáto pomoc bola pri
viacerých subjektoch nevyhnutná. Okrem samotnej realizácie potrebných opatrení pri
starostlivosti o chránené časti prírody je veľkým plusom aj rozvíjanie spolupráce na báze
ﬁnančnej pomoci so subjektmi pôsobiacimi na pozemkoch v chránených územiach.
Finančný príspevok bol v rámci našej pôsobnosti poskytnutý fyzickým osobám
a subjektom hospodáriacim na poľnohospodárskom pôdnom fonde (spolu 5 poskytnutých príspevkov), na lesnom pôdnom fonde (1 úspešná žiadosť) a 1 úspešná žiadosť
sa týkala údržby budovy s výskytom chráneného živočícha - bociana bieleho. V zmluve
dohodnuté, a aj realizované, činnosti sa na poľnohospodárskych pozemkoch zamerali
na vykonanie výrubu nežiadúcich drevín a krovín zarastajúcich hodnotných lúk, ručné,
prípadne mechanizované kosenie, odstránenie biomasy mimo záujmových plôch. Žiadateľom bol v jednom prípade súkromný vlastník pozemkov, v ostatných nájomcovia
pozemkov - samostatne hospodáriaci roľníci a poľnohospodárske družstvá. Sumárne
údaje sú uvedené v tabuľke. Vo všetkých prípadoch sa dá povedať, že ide z lokálneho, ale
aj regionálneho pohľadu, o lokality významné výskytom vzácnych a chránených najmä
rastlinných druhov a ich biotopov. Menežmentové opatrenia sa realizovali v biotopoch
európskeho významu 5130 - Porasty borievky obyčajnej, 6210 - Suchomilné travinno
- bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží, 6510 - Nížinné a podhorské kosné
lúky s výskytom druhov Pulsatilla subslavica, Neotia tridentata, Traunsteinera globosa,
Orchis militaris, Dactylorhiza sambucina, atd., ale aj v biotopoch 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská, 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz a s druhmi ako Primula faOBSAH 1/2
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Bodický rybník pred a po vykonaní kosenia

rinosa, Pinguicula vulgaris, Dactylorhiza majalis, Cladiolus imbricatus, Ligularia sibirica
a biotopy národného významu Lk6 - Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí.
Išlo o jednak vyhlásené maloplošné chránené územia - Prírodná rezervácia Mackov bok,
Chránený areál Bodický rybník, ale aj plochy v navrhovaných územiach európskeho významu Baranovo, Kráľovohoľské Nízke Tatry, Ďumbierske Nízke Tatry. Je možné konštatovať, že bez vykonania týchto opatrení by došlo k zhoršeniu stavu uvedených biotopov, prípadne ich zániku v budúcnosti.
Zaujímavý vývoj mala žiadosť týkajúca sa ﬁnančného príspevku na lesnom pôdnom fonde. Finančný príspevok vo výške 600 000,- Sk bol pridelený na realizáciu odlišného postupu pri odstraňovaní následkov veternej smršte z novembra 2004 v jednej
z najhodnotnejších lokalít na území Národného parku Nízke Tatry (Mlynné doliny).
Po ponechaní časti kalamitnej drevnej hmoty v jednotlivých porastoch mali byť preﬁnancované zvýšené náklady na ochranu lesa a náklady pri niektorých ťažbových činnostiach. Napriek priznaniu ﬁnančného príspevku, i keď v podstatne nižšej výške ako
požadovanej, nakoniec z dôvodu nedoriešených legislatívnych problémov na úseku
lesného hospodárstva a ochrany prírody a z toho vyplývajúcich možných komplikácií
v budúcnosti, nedošlo k uzavretiu zmluvy a čerpaniu ﬁnančných prostriedkov.
V prípade údržby budovy boli peňažné prostriedky poskytnuté vlastníkovi rodinného domu na vykonanie vyčistenia strechy a náteru pod hniezdom bociana bieleho.
Považujeme za potrebné spomenúť aj žiadosť, ktorá ako jediná v našej pôsobnosti
neprešla pri posudzovaní zriadenou komisiou pri MŽP SR. Išlo o žiadosť na zabezpečenie ochrany hospodárskych zvierat pred veľkými šelmami v Liptovskej Lúžnej,
t. j. v oblasti, kde sa pravidelne opakujú škody vlkmi na hospodárskych zvieratách.
Navrhnuté bolo čiastočné uhradenie nákladov na elektrický ohradník. Vzhľadom na
to, že nejde o priamu ochranu chránených živočíchov, ale skôr ochranu majetku, komisia pri MŽP SR neodporučila ﬁnancovať tento zámer.
Napriek niektorým problémom, s ktorými sme sa stretli, predpokladáme v ďalšom období ešte intenzívnejšie využitie tohto ﬁnančného nástroja, popri iných vyskytujúcich sa príležitostiach. Vieme si predstaviť aj širšie využitie ﬁnančného príspevku
subjektmi hospodáriacimi v lese vo viacerých smeroch, či už nadštandardné metódy
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pri jemnejších spôsoboch hospodárenia nad rámec bežného, kompenzácia zvýšených
nákladov v ochrane a obnove lesa pri ﬁnančne náročnejšom postupe po vzniku kalamity, ale aj likvidácia inváznych druhov, ochrana lokalít s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov,…. Výhodou je, že ﬁnančný príspevok môžu čerpať aj subjekty hospodáriace na pozemkoch vo vlastníctve štátu, užívatelia lesa, nielen vlastníci
pozemkov. So strany Správy Národného parku Nízke Tatry by sme chceli pokračovať
v začatej spolupráci z roku 2005, osloviť nových „adeptov“ na využitie ﬁnančného
príspevku a poskytnúť pomoc pri vypracúvaní žiadostí. Za najdôležitejšie v ďalšom
období bude každoročné vyčlenenie ﬁnančných prostriedkov (vo vopred známej výške) na tento účel z rozpočtu MŽP SR.

18. Projekty
Na území Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma vládne čulý
stavebný ruch. K niektorým stavbám sa Správa Národného parku Nízke Tatry vyjadruje, niektoré vznikajú akosi autonómne a ovplyvniť ich je, zdá sa, nemožné. Tu
by sa však patrilo zmieniť o dvoch stavbách realizovaných v roku 2005, ktoré sa nás
dotýkali takpovediac osobne.
Prvou je čerstvo zrekonštruovaná budova na Liptovskej Tepličke, ktorá bude slúžiť ako informačné centrum, kancelária „domorodých“ strážcov a terénna stanica
v jednom. Pôvodne budova slúžila ako stanica úzkokoľajky vedúcej z Liptovského
Hrádku až takmer pod Kráľovu hoľu. Od zrušenia železničky v roku 1972 budova
chátrala. Zub času, ale najmä zuby ručných pílok obyvateľov neďalekej rómskej osady
zanechali na stanici poriadne rany. Pri pohľade na stav budovy pred rekonštrukciou
vyznieva fakt, že ide o pamiatkovo chránený objekt, ako nevydarený vtip. Našťastie sa
(v archíve Krajského pamiatkového úradu v Prešove) zachovalo pár historických snímok dokumentujúcich pôvodný stav, a tak dnes môžeme povedať, že na pôvodnom
mieste stojí takmer identická kópia pôvodnej budovy. Projekt rekonštrukcie tejto budovy vo vlastníctve ŠOP SR je ﬁnancovaný zo Štrukturálnych fondov Európskej únie.
V roku 2005 bola zrealizovaná stavebná časť a oplotenie pozemku. Koniec projektu je
plánovaný na máj 2006, dovtedy bude budova zariadená nábytkom, počítačom s tlačiarňou, do infocentra pribudnú vitríny, fotograﬁe a preparáty živočíchov a pred budovou bude umiestnený informačný panel. Dúfajme, že takéto vysunuté pracovisko
Správy Národného parku Nízke Tatry zabezpečí efektívnejšie plnenie úloh Správy
národného parku v SV časti Národného parku Nízke Tatry, hlavne v ekovýchovnej, kontrolnej činnosti, praktickej starostlivosti a monitoringu bioty. Pôsobenie na
obyvateľov a návštevníkov oblasti prostredníctvom služieb informačného strediska
a aktívnej komunikácie prispeje k ich lepšej informovanosti a formovaniu postojov
v prospech ochrany prírody. Predpokladáme, že možnosti provizórneho ubytovania
budú využívať aj viacerí externí odborníci a výskumníci a výrazne sa tak zlepší úroveň poznania tohto kúta Nízkych Tatier.
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Druhou stavbou, ktorú považujeme za potrebné prezentovať je rekonštrukcia turistickej útulne Andrejcová, jedného z 8 miest v Národnom parku Nízke Tatry, kde
je povolené jednorázové prenocovanie. Útulňa bola postavená v roku 1968 a rekonštrukciu si už doslovne pýtala.
V prvom polroku 2005 po vyhlásení prideľovania grantov z nadácie Ekopolis
Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny „Nízke Tatry“
so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci so Správou Národného parku Nízke Tatry
spracovala myšlienku rekonštrukcie turistickej útulne Andrejcová, nachádzajúcej sa
v centrálnej hrebeňovej časti Nízkych Tatier v blízkosti červenej turistickej značenej
trasy č. E 8. ZO SZOPK „Nízke Tatry“ takto prostredníctvom nadácie Ekopolis získala z verejnej zbierky „Obnovme Tatry“ organizovanej Kontom Orange n.f. sumu
vo výške 360 000,- Sk. Keďže nestále počasie v letných mesiacoch prácam nie veľmi
žičilo, posunula sa realizácia projektu na mesiace október - november. Až vytúžené a oneskorené babie leto poskytlo potrebné podmienky na uskutočnenie zámeru.
Ukončenie a odovzdanie stavby, ktorú realizovala ﬁrma OIZO, s.r.o., Banská Bystrica
sa uskutočnilo asi tri dni pred napadnutím prvého snehu a takmer do roka a do dňa
od vetrovej kalamity, paradoxne vďaka ktorej sa vyzbierali ﬁnancie na realizáciu tohto
a zrejme i mnoho podobných projektov.

TS Lipt. Teplička - jar roku 2005

Lipt. Teplička - jar roku 2006

V rámci rekonštrukcie bola vymenená drevená šindľová strecha, opravili a zrekonštruovali sa vnútorné priestory. Kapacita útulne sa tým zvýšila na dvojnásobok. Vybudoval sa komín a nová funkčná piecka, ktorá umožní prípravu čaju i jedla a vysušenie
premočených vecí. Nová dreváreň a suché WC tiež zlepšia podmienky na prenocovanie turistom prechádzajúcim hlavný hrebeň Nízkych Tatier. Na najbližšie obdobie je
zabezpečené zásobovanie útulne palivovým drevom a likvidácia odpadkov.
Na záver nám nezostáva nič iné len poďakovať subjektom, ktoré sa podieľali na rekonštrukcii. Sú to najmä Lesy SR š.p. OZ Liptovský Hrádok, Horská služba na Slovensku, Správa Národného parku Nízke Tatry, Obec Liptovská Teplička, v neposlednom
rade nadácia Ekopolis a Konto Orange n.f. No najväčšia vďaka patrí ľuďom, ktorí
prispeli do zbierok venovaným obnove Tatier.
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V roku 2005 sme tiež začali pripravovať projekt na rekonštrukciu a dovybavenie
nášho pracoviska v Liptovskom Hrádku. Pôjde o stavebné úpravy hlavnej budovy,
dostavbu garáže, úpravu nádvoria a nákupy techniky, vybavenia a informácií (databáz), potrebných pre efektívne fungovanie pracoviska. Bola spracovaná projektová
dokumentácia, získané stavebné povolenie a podaná žiadosť o schválenie projektu.
Financie na projekt plánujeme získať zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci plánovacieho obdobia 2004-2006.

Turistická útulňa Andrejcová po rekonštrukcii

19. Publikačná činnosť Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
RNDr. Peter Bačkor
BAČKOR, P., 2005: Vyhodnotenie činnosti strážnej služby v Národnom parku Nízke
Tatry za rok 2004, Chránené územia Slovenska, 63: 19-20.
BAČKOR, P., 2005: Sektory strážnej služby v Národnom parku Nízke Tatry, Chránené územia Slovenska, 64: 18.
Mgr. Peter Drábik
DRÁBIK, P., 2005: Historické výskyty zlata a antimónu v Nízkych Tatrách, Ochrana
prírody Slovenska, 2: 20.
Ing. Zuzana Gálfyová
GÁLFYOVÁ, Z., 2005: Jarní otužilci, týždenník Liptov, 16: 23.
Bc. Dan Harťanský
HARŤANSKÝ, D. & CHRIEN M., 2005: Strážcovia národného parku opravili turistický chodník, Ochrana prírody Slovenska, 4: 27
HARŤANSKÝ, D., 2005: Bezpečnejšia cesta pod Ďumbier, Krásy Slovenska, 11-12: 60.
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Ing. Marta Hubková
HUBKOVÁ, M., 2005: Letný tábor na Liptove, Ochrana prírody Slovenska, 3: 20.
HUBKOVÁ, M. 2005: Hypericum opäť na Liptove, týždenník Liptov, 20:7.
HUBKOVÁ, M. 2005: Letný tábor, týždenník Liptov, 33:4.
Ing. Pavel Mathé
MATHÉ, P., 2005: Je ,,majetková ujma“ vhodným riešením pri obmedzení hospodárenia v chránených územiach, Chránené územia Slovenska, 63: 46-49.
MATHÉ, P., 2005: Systém majetkovej ujmy je zrelý na zmenu, časopis Les, 1: 38-41.
Ing. Adalbert Mezei
MEZEI, A., 2005: Interpretácia prírodných lokalít, Chránené územia Slovenska, 63:
32-33.
Ing. Jana Cerovská - Kološtová
KOLOŠTOVÁ, J., HUBKOVÁ M. & KALISKÝ M., 2005: Deň zeme v NAPANT-e,
Ochrana prírody Slovenska, 2: 23.
Ing. František Kuna
KUNA, F., 2005: Ako v Tatranskom národnom parku mrcinu rozoberali, Chránené
územia Slovenska, 63: 49-50.
RNDr. Peter Turis
TURIS, P. & TURISOVÁ, E., 2005: Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia L.)
a ďalšie invázne druhy Zvolenskej kotliny, Chránené územia Slovenska, 64: 20-22.
TURISOVÁ I., TURIS P., 2005: Flóra Prírodnej rezervácie Šupín pri Slovenskej Ľupči.
Ochrana prírody, Banská Bystrica, 24: 101-106.
Ing. Marek Žiačik
ŽIAČIK, M., 2005: Slávnostné odhalenie informačnej tabule o Prírodnej rezervácii
Sliačske travertíny, Chránené územia Slovenska, 66: 26.

20. Spolupracujúce organizácie, zahraničná spolupráca a spolupráca s mimovládnymi organizáciami
EUROPARC
Zo zahraničných organizácií spolupracujeme s organizáciou Europarc, ktorá
združuje viaceré národné parky v Európe a zastrešuje ich vzájomnú spoluprácu na
medzinárodnej úrovni.
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Nadácia Ekopolis
Paradoxne kalamita z novembra 2004 a následné udalosti nás priviedli k veľmi
úzkej spolupráci s touto úspešnou nadáciou. Tá vyústila do podania viacerých žiadostí o podporu či grant, z ktorých boli 3 podporené. Obnova útulne Andrejcová
je už ukončená, obnova útulne Ramža bude ukončená v septembri 2006. Mrzí nás
neúspech našej spoločnej aktivity pri presadzovaní alternatívneho riešenia kalamity
v oblasti Mlynných dolín a veríme, že náš ďalší spoločný projekt „preložka turistického chodníka Tále -Trangoška“ dopadne naopak úspešne.
Občianske združenie INAK Brezno
V spolupráci s OZ INAK sme sa zúčastnili na viacerých podujatiach zameraných
predovšetkým na environmentálnu výchovu žiakov a pedagógov.
Koncom roku 2005 došlo v priestoroch Základnej školy v Pohorelej k vyvrcholeniu zaujímavého projektu. Žiaci viacerých základných a materských škôl okresu
Brezno a Banská Bystrica početnému publiku a hodnotiacej porote predviedli ako
dokázali spojiť dve zdanlivo odlišné oblasti, problematiku environmentálnu a divadelnú. Ich úlohou bolo vytvoriť, spracovať, naštudovať a nakoniec predviesť divákom
krátku scénku - divadielko s témou životného prostredia a ochrany prírody. Celookresnej prehliadky 7.decembra 2005 sa zúčastnilo viac ako 120 detí zo 14 škôl a škôlok.
Pracovník Správy Národného parku Nízke Tatry za zúčastnil prehliadky ako predseda poroty.
Pri riešení výskumných úloh a úloh zameraných na ochranu fauny sme počas
roka 2005 spolupracovali s viacerými organizáciami: Lesnícka fakulta Technickej
univerzity Zvolen, Ústav biologie obratlovců Brno, Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, SON - skupina pre ochranu netopierov, Slovenský Rybársky Zväz Žilina, RPS - ochrana dravcov na Slovensku,
Krajská veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, Ústav ekológie lesa SAV
Zvolen, Slovenský poľovný zväz.
CVČ Havranské Banská Bystrica a CVČ Lienka L.Hrádok
Pri podujatiach environmentálnej výchovy
SWS - Slovak Wildlife Society
SWS - Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou sa zameriava
najmä na ochranu veľkých šeliem na Slovensku. Naša spolupráca spočíva v oblasti
environmentálnej výchovy.
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ZO SZOPK Nízke Tatry pomoc pri
•
vedomostnej súťaži Hypericum
•
Dni Zeme
•
Rangerskom dni
•
akcii „Čistenie Nízkych Tatier“ a oprave turistického chodníka Trangoška
•
strážnej a kontrolnej službe v teréne
OZ TATRY pomoc pri mapovaní inváznych druhov rastlín v podtatranských obciach.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, oddelenie poriadkovej
polície
Spolupráca predovšetkým pri organizovaní preventívnych hliadok v teréne s cieľom riešiť a predchádzať porušovaniu návštevného poriadku a súvisiacich právnych
predpisov.
Jaroslav Janovčík pri zabezpečovaní diapozitívov a fotograﬁí, ktoré často využívame na prednáškach.
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
poskytlo do našich informačných centier viacero tematických výstav.
Pri dohľadávaní hniezd a krúžkovaní mláďat orla krikľavého nám pomohol
Ing. Ján Kicko (v súčasnosti už pracovník Správy)
Aj v tomto roku nám odbornú pomoc pri ošetrovaní jedincov zranených zvierat
v našej chovnej stanici poskytli MVDr. Žiaran a MVDr. Žiaranová.

21. Činnosť členov stráže prírody
V území Národného parku Nízke Tatry pôsobilo v roku 2005 30 členov stráže prírody, ktorí vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v nasledovnom členení:
Žilinský kraj - evidovaných 16 členov, (6 vylúčených)
Banskobystrický kraj - 19 členov
Prešovský kraj: 1
Z dôvodu neplnenia si zákonných povinností a neochoty spolupracovať so Správou Národného parku Nízke Tatry sme v roku 2005 podali Krajskému úradu životné-
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ho prostredia v Žiline návrh na vyškrtnutie 6 členov zo zoznamu stráže prírody, naša
požiadavka bola akceptovaná.
Členovia stráže prírody na území Národného parku Nízke Tatry zabezpečujú predovšetkým strážnu a kontrolnú činnosť, v spolupráci s pracovníkmi Správy Národného parku Nízke Tatry pomáhajú pri praktickej starostlivosti o chránené územie,
zúčastňujú sa environmentálnych aktivít.
Počas terénnych pochôdzok strážcovia dohliadali na dodržiavanie legislatívy na
úseku ochrany prírody a ochranu prírodných hodnôt, preto bola ich pozornosť zameraná predovšetkým na najviac atakované časti územia Nízkych Tatier ako je oblasť
hlavného hrebeňa, maloplošné chránené územia a turisticky najvyhľadávanejšie doliny. Zistené protiprávne konania boli vo väčšine prípadov riešené priamo na mieste
pohovorom, vážnejšie priestupky boli riešené v blokovom konaní, v spolupráci s políciou alebo prostredníctvom podnetu na orgány ochrany prírody a krajiny. V roku
2005 strážcovia uložili pokuty vo výške 2000.Sk.
K najčastejšie riešeným priestupkom patrili:
•
znečisťovanie územia odpadom
•
nelegálny výrub drevín a krov
•
nerešpektovanie sezónnych uzáverov v centrálnej hrebeňovej časti územia
•
nezákonný vjazd a státie motorových vozidiel
•
táborenie a zakladanie ohňa mimo miest na to určených
•
nezákonný zber lesných plodov
•
pohyb návštevníkov mimo značkovaných turistických chodníkov.
V spolupráci so Správou Národného parku Nízke Tatry členovia stráže prírody
mapovali vzácne druhy rastlín a živočíchov, zapojili sa do mapovania úhynov vtákov
pod stĺpmi elektrického vedenia, pomáhali pri strážení hniezd dravcov a kolónie sysľa pasienkového, na jar prenášali obojživelníky cez kritické úseky ciest. Na záchranu
vzácnych vstavačovitých rastlín strážcovia kosili a odstraňovali náletové dreviny na 3
ﬂoristicky významných lokalitách v Jánskej doline a na Bielom potoku.
Spolupráca so SZOPK
V rámci spolupráce so Základnou organizáciou SZOPK „Nízke Tatry“ boli v roku
2005 realizované tradičné akcie - spoločné podujatie Rangerský deň a Európsky deň
národných parkov v lokalite Črmné (k.ú. Dolná Lehota) a ČINT - Čistenie Nízkych
Tatier v lokalite Trangoška - Ďumbier - Chopok. Ďalšími významnými akciami boli
rekonštrukcia turistickej útulne Andrejcová, kde ZO SZOPK získala grant od Nadácie Ekopolis a Konta Orange, ako aj oprava telesa turistického chodníka v doline
Trangoška na úseku Halašova jama - Chata M.R.Štefánika.
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Rangerský deň

Kosenie v Jánskej doline

Najdôležitejšou, dlhodobou formou spolupráce je koordinácia činnosti členov
Stráže prírody Národného parku Nízke Tatry, ktorí sú zároveň členmi ZO SZOPK.
Spoločným postupom boli realizované najmä strážne a kontrolné terénne služby v ťažiskových oblastiach Národného parku Nízke Tatry, ako aj údržba obvodového značenia Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma.

22. Financovanie Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
Štátna ochrana prírody je rozpočtová organizácia. Hlavným zdrojom ﬁnančných
prostriedkov je rozpočet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Správa Národného parku Nízke Tatry ako organizačná zložka ŠOP SR má ﬁnančne
zabezpečené kapitálové a bežné výdavky prostredníctvom ﬁnančného limitu vo výške
schváleného rozpočtu na časové obdobie jedného roka. Osnova rozpočtu správy na
rok 2005 je v tabuľke na vedľajšej strane.
Okrem týchto prostriedkov mala správa k dispozícii aj ďalšie mimorozpočtové
zdroje (ČMS Biota, dar od Nadácie Ekopolis, štrukturálne fondy EÚ, projekt LIFE)
vo výške 2 536 700 Sk, z toho 940 000 bude čerpaných až v roku 2006 (Obnovme Tatry), z dôvodu nerealizovania projektu na území v užívaní Lesov Mesta Brezno, s.r.o..
Na ochranu prírodného prostredia národného parku, zlepšenie podmienok pre turizmus, zlepšenie informačného systému boli využité aj ﬁnančné prostriedky, ktoré
získali niektoré obce (Telgárt, Liptovské Sliače) z Environmentálneho fondu vo výške
210 000 Sk, ZO SZOPK Nízke Tatry darom z Nadácie Ekopolis (560 000 Sk - Obnovme Tatry) alebo fyzické a právnické osoby ako ﬁnančný príspevok podľa § 60 zákona
č. 543/2002 Z.z. z MŽP SR vo výške 174 000 Sk. Mrzia nás nevyužité prostriedky
poskytnuté ako ﬁnančný príspevok podľa § 60 zákona č. 543/2002 Z.z. z MŽP SR vo
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Osnova rozpočtu správy na rok 2005
63X
63X čerp.
631
631001
631001
632
632001
632002
632003
633
633001
633002
633003
633004
633005
633006
633009
633010
633013
634
634001
634002
634003
634004
634005
635
635002
635003
635004
635005
635006
635007
636
636001
637
637001
637003
637004
637011
637012
637014
637015
637016
637027

BEŽNÉ VÝDAVKY
BEŽNÉ VÝDAVKY
Cestovné náklady
Tuzemské cestovné
Zahraničné cestovné
Energie
Energie- el.ener., para, plyn, tepelná energia
Vodné stočné
Poštové a telekomunikačné služby
Materiál
Interiérové vybavenie-nábytok, koberce, podlahy
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy, noviny, učebnice
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
Nehmotný majetok
Dopravné
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Poistenie - havarijné a zmluvné
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
Karty, známky, poplatky
Rutinná a štandardná údržba
Výpočtová technika - vrátene softvéru a poč.sietí
Telekomunikačnej techniky
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení
Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení
Budov, priestorov a objektov
Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
Nájomné za prenájom
Budov, priestorov a objektov
Služby
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie
Propagácia, reklama a inzercia
Všeobecné služby
Štúdie, expertízy, posudky
Poplatky, odvody, dane a clá
Stravovanie
Poistné - okrem mot. vozidiel a poist. do pois.fondov
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
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230
210
20
426
135
1
290
200
30
5
5
70
8
82
400
254
140

6
85

10
75
500
500
564
2
130
10
257
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výške 600 000 Sk, Mestským lesom Brezno, s.r.o. a dar od Nadácie Ekopolis vo výške
472 000 Sk z dôvodu nerealizovania projektu na území v užívaní Lesov Mesta Brezno,
s.r.o..

23. Prevádzka web stránky Národného parku Nízke Tatry
Oﬁciálny web www.napant.sk bol pravidelne udržiavaný, avšak po graﬁckej
stránke nedošlo k výrazným zmenám. Podstatne rozšírené boli textové časti venované faune a pripravený bol základ pre stránky v nemeckom jazyku. Vzhľadom na potreby návštevníkov sa aktualizovali najmä informácie o stave a priechodnosti turistických chodníkov vzhľadom na veternú kalamitu, ktorá koncom roku 2004 postihla
aj Nízke Tatry. Kalamite je venovaná aj osobitná podstránka webu. Z informácií pre
turistov je ešte vyčlenená časť venovaná rekonštrukcii útulne Andrejcová. Na základe
požiadaviek vlastníkov (správcov, nájomcov a užívateľov) pozemkov boli do štruktúry stránok začlenené informácie so základnou legislatívou týkajúcou sa majetkovej
ujmy, predkupného práva a ﬁnančných príspevkov, ako aj informácie o prípravných
prácach na návrhu Chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry.
V ďalšom období by sa žiadalo oživiť web väčším množstvom obrazového materiálu a zaraďovať aktuálne informácie z činnosti Správy Národného parku Nízke Tatry.
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