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SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA

Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením 
do celopriestorového systému ekologickej stability

REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ 
STABILITY okresu LEVOČA
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