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Je to najväčší komplex slatinného rašeliniska na 

Slovensku 

Belianske lúky sú národnou prírodnou rezerváciou 

na ploche 85 ha od r. 1983

Územie bolo signované ako NATURA 2000 v r. 2003 

na ploche 105 ha 



Projekt UNDP/GEF Ochrana, obnova a rozumné 

využívanie slatín v Slovenskej republike

• Medium-size projekt

• DAPHNE je implementačnou agentúrou, Ďalší partneri sú 

Štátna ochrana prírody SR, Univerzita Groningen, 

Stavebná fakulta STU a Hydromeliorácie š.p.

• Projekt bežal v rokoch 2004-2009, teraz dobiehajú 

posledné dokončovacie práce

• Projekt mal svoj riadiaci výbor – zástupcovia všetkých 

partnerov plus ďalší zainteresovaní napr. ministerstvá    



Belianske lúky

• Jedno z troch projektových území

• Cieľ: zlepšiť stav lokality konkrétnymi opatreniami, 

vypracovať program starostlivosti

• Lokálny Riadiaci výbor – reprezentatívna lokálna úroveň, 

starostovia obcí, poslanci obecných zastupiteľstiev, 

užívateľ pozemkov, Správa TANAP, štátna správa ochrany 

prírody, prírodovední experti (SAV, vysoké školy), 

DAPHNE   



Detailne poznať územie

• Ciele ochrany

• Vývoj a problémy v území

• Stanovenie manažmentu – program 

starostlivosti



Pedicularis sceptrum-carolinum        Ligularia sibirica



Calliergon trifarium                      Carex limosa



Castor fiber
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Landscape structure in 1949



Landscape structure in 1992



19. 10. 2004



Najväčší problém územia je zarastanie drevinami po

zanechaní tradičného obhospodarovania.

Niektoré časti zarastajú trstinou Phragmites communis.

Melioráciami v okolí (odvodnenie drenážami) bol

ovplyvnený aj hydrologický režim územia.



Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz –

31,97 %



Mapa biotopov s ich hodnotením



Hľadanie vhodného užívateľa

• Užívateľ, vlastník pôdy – miestne PD –

nezáujem o ďalšie využívanie lokality

• Obec Lendak a mesto Spišská Belá

• Miestne zhromaždenie v Lendaku, 

prezentácia o lokalite



Budovanie vzťahu k svojmu  

poľnohospodárovi

• Bolo potrebné nájsť nového užívateľa 

lokality – našiel sa na základ emiestneho 

zhromaždenia



Podpora z UNDP/GEF

• Slúžila ako štartovné pre poľnohospodára



Ďalej nábeh na agro-environmentálne 

schémy - Otázka vhodnej techniky

• Kľúčový problém pre Belianske lúky

• Fy Agropartner z Poľska



Riešenie nájmu pozemkov

• Identifikácia vlastníkov

• Rokovania SPF, iní



Predloženie žiadosti na PPA a 

podpísanie záväzku

• Finálna fáza

• Schopnosť improvizácie, zmena pravidiel 



Dosiahnuté výsledky – obnovný 

manažment

• Výrub drevín – 34 ha • Mulčovanie – 46 ha



Komunikácia v regióne

• počas projektu fungoval pre územie lokálny 

manažér – predĺžená ruka DAPHNE

• s ním podľa potreby spolupracovali experti 

DAPHNE alebo iní externí experti



Dosiahnuté výsledky – obnovný 

manažment

• Výrub drevín – 34 ha • Mulčovanie – 46 ha
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