OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
OU-BB-OSZP1-2018/015474-9

Banská Bystrica, 30.7.2018

SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL PROGAMU STAROSTLIVOSTI
o národnú prírodnú rezerváciu Badínsky prales na obdobie rokov 2018
až 2047
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 20 a § 67 písm. c) zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), §
3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje program starostlivosti na obdobie rokov
2018 až 2047 o
Kategória a názov osobitne chránenej časti prírody
Obstarávateľ programu starostlivosti

Spracovateľ programu starostlivosti

Národná prírodná rezervácia Badínsky prales
Okresný úrad Banská Bystrica,
Odbor starostlivosti o životné prostredie
v Banskej Bystrici
Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej
krajinnej oblasti Poľana

Prerokovanie programu starostlivosti
Program starostlivosti o národnú prírodnú rezerváciu Badínsky prales bol v súlade s
ustanovením § 54 ods. 20 a 21 zákona prerokovaný dňa 29. júna 2018.

Prehľad prijatých opatrení
Operatívny cieľ 1: Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie nerušeného autoregulačného
procesu lesných biotopov, čím sa zabezpečí zachovanie priaznivého stavu biotopov
európskeho významu Ls4 (9180*), Ls5.1 (9130) a Sk2 (8220) a vytvoria sa podmienky pre
zlepšenie stavu druhov európskeho významu.
Merateľný ukazovateľ plnenia: stav biotopov 9180*, 9130, 8220 v kategórii A, zachovaný
výskyt druhov Canis lupus, Lynx lynx, Ursus arctos, dosiahnutý stav A druhov Myotis myotis,
Myotis bechstenii, zvýšená početnosť populácií druhov Buxbaumia viridis, Bombina bombina,
Triturus montandonii, Rosalia alpina, Boros sneiderii

Opatr
enie
1.1.

Zabezpečiť ochranu, zachovanie priaznivého stavu biotopov a druhov tvoriacich
predmet ochrany chráneného územia a kontinuálne pokračovanie nerušeného
autoregulačného procesu lesných biotopov v klimaxovom štádiu, vylúčiť akékoľvek
antropické zásahy do biotopov.
Merateľný indikátor plnenia: bezzásahový režim v JPRL č. 800, 801, 802, 803

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup
–
indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

1.1.1.

Spolupracovať
s organizáciou Lesy SR
pri udržiavaní
bezzásahového režimu.
Realizácia opatrení
v zmysle PSL (bez
zásahu)

pri obnove PSL –
zachovaný predpis
bez zásahu

2018-2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

1

2018-2048

Lesy SR

1.1.2.

uplatňovanie
bezzásahového
režimu,
biotopy
ponechané
na
autoreguláciu
Evidencia
druhového
zastúpenia
stanovištne
pôvodných drevín

1
-

2018-2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

1.1.3.

Kontrola stavu biotopov
v rámci NPR

1

Opatr
enie
1.2

Zabezpečovať podľa potreby zásahy na odstraňovanie drevín ohrozujúcich
bezpečnosť a priechodnosť na lesnej ceste.
Merateľný indikátor plnenia: zabezpečená bezpečnosť na lesnej ceste

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup
–
indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

1.2.1

Sledovanie výskytu
nebezpečných stromov
aktívna spolupráca a
koordinácia so správcom
pozemkov

Realizované
kontroly stavu, po
väčších
vetroch
alebo
iných
situáciách

Priebežne
podľa
potreby

Rozpočet
ŠOP SR,
iné zdroje

1,
príp.
2, 3

1.2.2

Riešenie havarijných
situácií vypílením stromov
a ich ponechanie na území
NPR – tzv. mŕtve drevo –
potrebné pre druhy
európskeho významu

Vypílené
stromy
ohrozujúce
bezpečnosť
na
lesnej
ceste
a ponechané drevo v
území

trvalý

ŠOP
SR,
Správa
CHKO
Poľana,
Lesy
SR,
š.p.
ŠOP
SR,
Správa
CHKO
Poľana, Lesy
SR, š.p.

Rozpočet
ŠOP SR,
iné zdroje

1,
príp.
2, 3

Opatr
enie
1.3.

Po splnení stanovených kritérií a ich povolení príslušným orgánom ochrany prírody
je možné v území vykonávať odborný výskum, odbornú prax pre študentov, ktoré
budú zabezpečovať certifikované organizácie a odborníci napr. z TU vo Zvolene,
UMB v Banskej Bystrici, ÚEL SAV vo Zvolene.
Merateľný indikátor plnenia: prítomnosť a realizácia výskumných prác v JPRL č.
800, 801, 802, 803, záverečné výstupy výskumov

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

1.3.1.

Aktívna spolupráca s
dotknutými inštitúciami

Záznamy
v KIMS,
seminárne,
bakalárske,
diplomové a
doktorandské
práce, záverečné
práce,

2018-2048

Dotknuté
subjekty

Rozpočet
dotknutých
subjektov

1

publikované údaje

Opatr
enie
1.4.

Výskumné práce (napr. ich témy) koordinovať s príslušnými univerzitami
a organizáciami, zaoberajúcimi sa výskumom (seminárne, diplomové a doktorandské
práce, výskumy jednotlivých prírodných zložiek)
Merateľný indikátor plnenia: pracovné stretnutia, odborné stanoviská Správy CHKO
Poľana, výsledky výskumov v JPRL č. 800, 801, 802, 803

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor plnenia
aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

1.4.1.

V spolupráci
s inštitúciami
predkladať
a koordinovať návrhy
výskumov

Záznamy v KIMS,
seminárne,
bakalárske,
diplomové a
doktorandské práce,
záverečné práce,
publikované údaje,
stanoviská, zápisnice

2018-2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR,
rozpočet
inštitúcií

1

Opatr
enie
1.5.

Bezzásahový stav v JPRL č. 800, 801, 802, 803 rešpektovať pri tvorbe nových PSL
pre LC Štátne lesy Banská Bystrica, Badín s platnosťou na roky 2019-2028, 20292038 a 2039-2048.
Merateľný indikátor plnenia: platný PSL v súlade so záujmami OPaK

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

1.5.1.

Odborné podklady pre
PSL so záujmami ŠOP,
spolupráca
s vyhotoviteľom PSL

PSL pre uvedené
JPRL s pokynom
„bez zásahu“

2018, 2028,
2038

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

1

Opatr
enie
1.6.

Pri tvorbe nových PSL zaradiť chránené územie (JPRL č. 800, 801, 802, 803) do
kategórie lesov osobitného určenia (LOU).
Merateľný indikátor plnenia: platné PSL s vyhlásenými LOU v JPRL č. 800, 801,
802, 803

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

1.6.1.

Odborné podklady pre
PSL, návrh na vyhlásenie
LOU

Žiadosť
o vyhlásenie
LOU. PSL
s určenými LOU
pre JPRL č. 800,
801, 802, 803

Opatr
enie
1.7.

Vyhotoviť „Knihu návštev v NPR Badínsky prales“

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

1.7.1.

Zabezpečenie podkladov
pre vytvorenie „Knihy
návštev v NPR Badínsky
prales“, spolupráca s
Lesmi SR, realizácia,
oficiálne predstavenie
inštitúciám a verejnosti

Vyhotovená
„Kniha návštev v
NPR Badínsky
prales“, záznamy
v nej.

2027, 2037

zodpovednosť

zdroje

EFP

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

1

Merateľný indikátor plnenia: „Kniha návštev v NPR Badínsky prales“
termín

2027, 2037

zodpovednosť

zdroje

EFP

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR,
rozpočet
Lesy SR

1

Opatr
enie
1.8.

V odôvodnených prípadoch umožniť odborné sprevádzanie exkurzií po presne
stanovenej, tzv. exkurznej trase, správcovi územia (Lesy SR, š.p.), odbornej
organizácii ochrany prírody a krajiny (ŠOP SR) a v rámci praktickej výučby
pedagógom z TU vo Zvolene.
Merateľný indikátor plnenia: uskutočnené odborné exkurzie zapísané v „Knihe
návštev v NPR Badínsky prales“

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

1.8.1.

Odborné spravádzanie
návštevníkov, študentov
po tzv. exkurznom
chodníku

Zápis v Knihe
návštev v NPR
Badínsky prales

2018-2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

1

Opatr
enie
1.9.

Monitorovať početnosť a pohyb návštevníkov

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor plnenia
aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

1.9.1.

Terénne pochôdzky,
strážna služba, podľa
potreby spolupráca
s organizáciou Lesy SR

Správy zo
služobných ciest
v cestovných
príkazoch, Terénnom
zápisníku, Zápisy v
„Knihe návštev v
NPR Badínsky
prales“

2018-2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

1

Opatr
enie
1.10.

Monitorovať šírenie nepôvodných druhov

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

1.10.1 Terénny monitoring
výskytu a šírenia
.

Terénne
zápisníky, správy
o stave bioty
každých 5 rokov,
iné odborné práce,
záznam v KIMS,
mapa lokalít
s výskytom
nepôvodných
druhov.

2018-2048,
2020, 2025,
2030, 2035,
2040, 2045

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

1

Merateľný indikátor plnenia: Správy zo služobných ciest v cestovných príkazoch,
Terénnom zápisníku

Merateľný indikátor plnenia: Terénne zápisy z terénneho monitoringu, záznam v
KIMS

nepôvodných druhov,
podľa potreby spolupráca
s výskumnými ústavmi a
TU vo Zvolene.

Opatr
enie
1.11.

Vykonávať pravidelnú údržbu informačných panelov a obvodového označenia hraníc

číslo
aktivity

opis aktivity

Merateľný indikátor plnenia: informačné panely a obvodové označenie hraníc
v dobrom a funkčnom stave

1.11.1 Technická údržba

každoročne, opravy a
obnova obvodového
označenia hraníc podľa
potreby, cca každých 5
rokov.

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

Funkčný stav

2018-2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

1

Opatr
enie
1.12.

Navrhnúť časť trasy náučného chodníka “K Badínskemu pralesu” lokalizovaného pri
údolnej spevnenej lesnej odvoznej ceste v spolupráci s obhospodarovateľom územia
Merateľný indikátor plnenia: realizovaný náučný chodník “K Badínskemu pralesu”

číslo
aktivity

opis aktivity

1.12.1 Návrh trasy Náučného

chodníka, vyhotovenie
infopanelov, umiestnenie
v teréne, pravidelná držba

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

Odovzdanie NCH
do
užívania,
panely v dobrom,
funkčnom stave

2020-2022
2023-2046

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR,

1

Operatívny cieľ 2: Dosiahnuť priaznivý stav biotopov európskeho významu na celom území
EFP2 cielenými manažmentovými opatreniami, ktoré budú zodpovedať konkrétnemu stavu
stanovišťa v čase a priestore, tak aby plnilo funkciu zóny tlmiacej negatívne vplyvy z okolia.
Merateľný ukazovateľ plnenia: stav biotopov 9180*, 9130, 8220 v kategórii A, zachovaný
výskyt druhov Canis lupus, Lynx lynx, Ursus arctos, dosiahnutý stav A druhov Myotis myotis,
Myotis bechstenii, zvýšená početnosť populácií druhov Buxbaumia viridis, Bombina bombina,
Triturus montandonii, Rosalia alpina, Boros sneiderii,
mimimalizované negatívne vplyvy z okolia
Opatr V JPRL č. 798, 804, 805, 806, 807a, 824, 826, 827 zachovať súčasnú štruktúru
enie
lesných porastov v období platnosti programu starostlivosti o NPR Badínsky prales,
2.1.
aktuálny stav biotopov má predpoklady na naštartovanie nerušeného autoregulačného
procesu smerujúceho k dosiahnutiu klimaxového štádia.
Merateľný indikátor plnenia: priaznivá štruktúra v JPRL č. 798, 804, 805, 806, 807a,
824, 826, 827
číslo
aktivity

opis aktivity

výstup
–
indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

2.1.1.

Spolupracovať
s organizáciou Lesy SR pri
udržiavaní priaznivej
štruktúry lesných porastov

Udržanie
druhového
zastúpenia
stanovištne
pôvodných drevín,
priaznivý stav
biotopov

2019-2048

S-CHKO
Poľana

2

2.1.2.

Realizácia opatrení
v zmysle PSL.

Udržanie
druhového
zastúpenia
stanovištne
pôvodných drevín

2019-2048

Lesy SR

2.1.3.

Kontrola realizácie
opatrení v zmysle PSL

Udržanie
druhového

2019-2048

Lesy SR

rozpočet
Lesy
SR
(opatrenia
v zmysle
PSL),
pri
opatreniach
nad rámec
PSL
v prípade
zabezpečeni
a financií zo
strany ŠOP
SR
rozpočet
Lesy
SR
(opatrenia
v zmysle
PSL),
pri
opatreniach
nad rámec
PSL
v prípade
zabezpečeni
a financií zo
strany ŠOP
SR
rozpočet
Lesy SR

2

2

zastúpenia
stanovištne
pôvodných drevín

Opatr
enie
2.2.

Priaznivú štruktúru v JPRL č. 798, 804, 805, 806, 807a, 824, 826, 827 rešpektovať
pri tvorbe nového PSL pre LC Štátne lesy Banská Bystrica, Badín s platnosťou na
roky 2019-2028, 2029-2038 a 2039-2048
Merateľný indikátor plnenia: platný PSL v súlade so záujmami OPaK

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

2.2.1.

Odborné podklady pre
PSL so záujmami ŠOP,
spolupráca
s vyhotoviteľom PSL

PSL pre uvedené
JPRL s pokynom
podľa
stavu
porastov
v aktuálnom
priestore a čase

2018, 2028,
2038

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2

Opatr
enie
2.3.

Pri tvorbe nových PSL zaradiť JPRL č. 798, 804, 805, 806, 807a, 824, 826, 827 do
kategórie lesov osobitného určenia

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

2.3.1.

Odborné podklady pre
PSL, návrh na vyhlásenie
LOU

Žiadosť
o vyhlásenie
LOU. PSL
s určenými LOU
pre JPRL č. 807,
824, 826, 827

Opatr
enie
2.4.

Monitorovať šírenie nepôvodných druhov

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

2.4.1.

Terénny monitoring
výskytu a šírenia
nepôvodných druhov, podľa
potreby spolupráca
s výskumnými ústavmi a
TU vo Zvolene.

Terénne
zápisníky, správy
o stave bioty, iné
odborné práce,
záznam v KIMS,
mapa lokalít
s výskytom
nepôvodných
druhov.

2018-2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2, 3,
4

Opatr
enie
2.5.

Sledovať zmeny štruktúry porastov, vykonať odborný botanický, zoologický,
entomologický, lesnícky výskum, ktorý budú zabezpečovať certifikované organizácie
a odborníci.

Merateľný indikátor plnenia: LOU pre JPRL č. 807a, 824, 826, 827 v platných PSL
termín

2027, 2037

zodpovednosť

zdroje

EFP

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2

Merateľný indikátor plnenia: Terénne zápisy z terénneho monitoringu, záznam v
KIMS

Merateľný indikátor plnenia: prítomnosť a realizácia výskumných prác v JPRL č.
807, 824, 826, 827, záverečné výstupy výskumov.
číslo
aktivity

opis aktivity

výstup
–
indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

2.5.1.

Aktívna spolupráca s
dotknutými inštitúciami.

Záznam v KIMS,
seminárne, bakalárske, diplomové a
doktorandské práce,
záverečné práce,
publikované údaje.

2018-2048

Dotknuté
subjekty

Rozpočet
dotknutých
subjektov

2

Opatr
enie
2.6.

Zabezpečiť zachovanie a zlepšenie stavu druhov Triturus montadoni, Bombina
variegata v území, monitoring druhov, resp. vytváranie náhradných reprodukčných
biotopov.
Merateľný indikátor plnenia: potvrdený výskyt druhov, záznam v KIMS.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup
–
indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

2.6.1.

Terénny monitoring
výskytu, podľa potreby
spolupráca
s výskumnými ústavmi a
TU vo Zvolene.
Zachovať možnosti
vzniku periodických
vodných plôch v jarnom
období, resp. vytváranie
plytkých depresií
a koľají so schopnosťou
udržiavať vodu.

Záznam v KIMS,
terénne zápisníky,
odborné práce
a publikácie.

2018 - 2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2

Výskyt
reprodukčných
plôch.

2018 - 2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2

2.6.2.

Opatr
enie
2.7.

Zabezpečiť zachovanie a zlepšenie stavu druhov Rosalia alpina, Boros schneideri,
Myotis bachsteini, Myotis myotis v území, monitoring druhov.
Merateľný indikátor plnenia: potvrdený výskyt druhov, záznam v KIMS.

číslo
aktivity

opis aktivity

2.7.1.

Terénny monitoring
výskytu, podľa potreby
spolupráca s výskumnými
ústavmi a TU vo Zvolene.
Ponechanie mŕtveho dreva
v lesných porastoch

2.7.2.

výstup – indikátor plnenia
aktivity

termín

Záznam v KIMS,
terénne zápisníky,
odborné práce
a publikácie.
Prítomnosť
odumierajúcich,
odumretých
a rozkladajúcich sa
drevín (ležiace,
stojace),
dutinových stromov

2018
2048

2018
2048

zodpovednosť

zdroje

EFP

-

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2

-

Lesy
SR,
š.p.,
S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2

Opatr
enie
2.8.

Vykonávať pravidelnú údržbu obvodového označenia hraníc.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

2.8.1.

Technická údržba
každoročne, opravy a
obnova obvodového
označenia hraníc podľa
potreby, cca každých 5
rokov.

Funkčný stav.

2018-2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2

Opatr
enie
2.9.

Navrhnúť časť trasy náučného chodníka “K Badínskemu pralesu” lokalizovaného pri
údolnej spevnenej lesnej odvoznej ceste v spolupráci s obhospodarovateľom územia,
vykonávať pravidelnú údržbu informačných panelov.

Merateľný indikátor plnenia: funkčné označenie obvodových hraníc CHÚ.

Merateľný indikátor plnenia: realizovaný Náučný chodník “K Badínskemu pralesu”.
číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

2.9.1.

Návrh trasy Náučného
chodníka, vyhotovenie
infopanelov, umiestnenie
v teréne, pravidelná držba.

Odovzdanie NCH
do užívania,
panely v dobrom,
funkčnom stave.

2020-2022
2023-2046

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

2

Operatívny cieľ 3: V rámci EFP3 dosiahnuť manažmentovými opatreniami zvýšenie stupňa
prirodzenosti porastov a vytvorenie predpokladov postupného návratu fungovania prírodných
procesov bez potreby ďalšieho usmerňovania vývoja v biotopoch.
Merateľný ukazovateľ plnenia: stav biotopov 9180*, 9130, 8220 v kategórii A, zachovaný
výskyt druhov Canis lupus, Lynx lynx, Ursus arctos, dosiahnutý stav A druhov Myotis myotis,
Myotis bechstenii, zvýšená početnosť populácií druhov Buxbaumia viridis, Bombina bombina,
Triturus montandonii, Rosalia alpina, Boros sneiderii,
mimimalizované negatívne vplyvy z okolia, zvýšený stupeň prirodzenosti porastov
Opatr V úzkej spolupráci Správy CHKO Poľana a Lesmi SR, š.p. prednostne realizovať
enie
účelové lesohospodárske opatrenia v častiach biotopov s najvyšším zastúpením
3.1.
stanovištne nepôvodného smreka obyčajného v objeme, ktorý zabezpečí zníženie
jeho zastúpenia pod 5 % (JPRL č. 795, 796). Jednotlivo, resp. skupinky smrekov
ponechať predovšetkým vo vrcholovej, hrebeňovej časti JPRL č. 795, 796
(nadmorská výška okolo 900 m a vyššie – 5. lesný vegetačný stupeň), v menšom
rozsahu aj ostatných častiach uvedených JPRL, najmä v dolinkách (staré, rozmerovo
a tvarovo zaujímavé jedince). Výšková a hrúbková diferenciácia porastov, časť
spracovanej hmoty (do 5 %) ponechať v porastoch ako ležaninu – mŕtve drevo
(predpoklad zlepšenia stavu druhov európskeho významu v zmysle SDF). Ťažbové
zásahy v súvislosti s ponechaním vyrúbanej hmoty na mieste budú realizované len
podľa finančných možností ŠOP SR. Etapizácia prác na roky – 2020, 2030.
Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie smreka obyčajného pod 5 %, diferencované
porasty.
číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor plnenia
aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.1.1.

Aktívna spolupráca
s Lesmi SR, š.p.
a Správou CHKO
Poľana pri výbere
a označení drevín na
výrub.
Realizácia opatrení
v zmysle PSL.

Diferencovaný porast,
označenie drevín smrek
obyčajný na výrub.

2020,
2030.

ŠOP SR SCHKO
Poľana

rozpočet
Lesy SR,
rozpočet
ŠOP SR

3

Zastúpenia stanovištne
pôvodných drevín,
diferencovaný porast,
priaznivý stav biotopu,
dosiahnutie druhového
zastúpenia stanovištne
pôvodných drevín,
prítomnosť mŕtveho
dreva – ležaniny.

2020,
2030.

Lesy SR

rozpočet
Lesy SR,

3

3.1.2.

Opatr
enie
3.2.

Výchovné zásahy v mladších porastoch so zastúpením stanovištne nepôvodných
druhov (v spolupráci Správy CHKO Poľana a Lesmi SR, š.p.) v JPRL č. 794, 799,
807b, 828 zamerať na výraznejšiu redukciu smreka obyčajného, v JPRL 807b aj
borovice lesnej, v prospech listnatých drevín a etapizovať: prvý zásah vykonať do
roku 2019, ďalšie v roku 2025, 2035. Pri zásahoch zabezpečiť aj výškovú a hrúbkovú
diferenciáciu porastov, časť spracovanej hmoty (do 5 %) ponechať v porastoch ako
ležaninu – mŕtve drevo (predpoklad zlepšenia stavu druhov európskeho významu
v zmysle SDF). Ťažbové zásahy v súvislosti s ponechaním vyrúbanej hmoty na
mieste budú realizované len podľa finančných možností ŠOP SR. Vo východnej
časti JPRL č. 828 nezasiahnuť časť s biotopom 8220.
Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie smreka obyčajného pod 5 % odstránenie
borovice lesnej, diferencované porasty v JPRL č. 794, 799, 807b, 828.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor plnenia
aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.2.1.

Aktívna spolupráca
s Lesmi SR, š.p.
a Správou CHKO Poľana
pri výbere a označení
drevín na výrub
v dotknutých JPRL.

Zastúpenia
stanovištne pôvodných
drevín, diferencovaný
porast, priaznivý stav
biotopu, prítomnosť
mŕtveho dreva

2019,
2025,
2035

ŠOP SR SCHKO
Poľana

rozpočet
Lesy SR,
rozpočet
ŠOP SR

3

Opatr
enie
3.3.

V ostatných častiach územia s výskytom smreka nad 5 % - JPRL č. 797, 808 (v spolupráci Správy CHKO Poľana a Lesmi SR, š.p.) odstrániť prevažnú časť
smrekov do roku 2025. Smrek jednotlivo ponechať predovšetkým v dolinkách (staré,
rozmerovo a tvarovo zaujímavé jedince). Výšková a hrúbková diferenciácia porastov,
časť spracovanej hmoty (do 5 %) ponechať v porastoch ako ležaninu – mŕtve drevo
(predpoklad zlepšenia stavu druhov európskeho významu v zmysle SDF). Ťažbové
zásahy v súvislosti s ponechaním vyrúbanej hmoty na mieste budú realizované len
podľa finančných možností ŠOP SR.
Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie smreka obyčajného pod 5 %, diferencované
porasty v JPRL č. 797, 798, 804, 808

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor plnenia
aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.3.1.

Aktívna spolupráca
s Lesmi SR, š.p.
a Správou CHKO Poľana
pri výbere a označení
drevín na výrub
v dotknutých JPRL.

Zastúpenie
stanovištne
pôvodných drevín,
diferencovaný porast,
priaznivý stav
biotopu, prítomnosť
mŕtveho dreva.

2019-2025

ŠOP SR SCHKO
Poľana

rozpočet
Lesy SR,
rozpočet
ŠOP SR

3

Opatr
enie
3.4.

Pri tvorbe nových PSL pre LC Štátne lesy Banská Bystrica, Badín s platnosťou na
roky 2019-2028, 2029-2038 a 2039-20482 konkretizovať požiadavky na
manažmentové zásahy pre JPRL v EFP 3 podľa aktuálneho stavu biotopov a lesných
porastov. V budúcnosti bude územie ponechané na samovývoj (autoregolačné
procesy).
Merateľný indikátor plnenia: platný PSL v súlade so záujmami OPaK.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup
–
indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.4.1.

Zmapovanie aktuálneho
stavu biotopov (drevinové
zloženie) v JPRL č. 794,
795, 796, 797, 798, 799,
804, 805, 806, 807b, 808,

mapa aktuálneho
stavu biotopov
(drevin. zlož.) v
JPRL č. 794, 795,
796, 797, 798, 799,

2027,
2037.

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

828.

804, 805, 806, 807b,
808, 828.
PSL pre JPRL
v EFP 3
s príslušným
lesohospodárskym
pokynom.

3.4.2.

Odborné podklady pre
PSL so záujmami ŠOP,
aktívna spolupráca
s vyhotoviteľom PSL pri
tvorbe a návrhoch
lesohospodárskych
opatrení.

Opatr
enie
3.5.

Pri tvorbe nových PSL zaradiť JPRL v EFP 3 do kategórie lesov osobitného určenia.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.5.1.

Odborné podklady pre
PSL, návrh na vyhlásenie
LOU.

Žiadosť
o vyhlásenie LOU.
PSL s určenými
LOU pre JPRL
v EFP 3.

2027, 2037.

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

Opatr
enie
3.6.

Monitorovať šírenie nepôvodných druhov.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.6.1.

Terénny monitoring výskytu a šírenia nepôvodných
druhov, podľa potreby
spolupráca s výskumnými
ústavmi a TU vo Zvolene.

Zápis v KIMS,
mapa lokalít
s výskytom
nepôvodných
druhov, terénne
zápisníky, správy
o stave bioty, iné
odborné práce.

2018-2048

ŠOP SR SCHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

Opatr
enie
3.7.

Sledovať účinky vykonaných zásahov na štruktúry porastov, vykonať odborný
botanický, zoologický, entomologický, lesnícky výskum, ktorý budú zabezpečovať
certifikované organizácie a odborníci.

2018,
2028, 2038

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

Merateľný indikátor plnenia: LOU v platných PSL.

Merateľný indikátor plnenia: Terénne zápisy z terénneho monitoringu, zápis v KIMS.

Merateľný indikátor plnenia: prítomnosť a realizácia výskumných prác v JPRL v EFP
3, záverečné výstupy výskumov.
číslo
aktivity

opis aktivity

výstup
–
indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

3.7.1.

Aktívna spolupráca s
dotknutými inštitúciami.

Zápis v KIMS,
seminárne, bakalárske, diplomové a
doktorandské práce,
záverečné práce,
publikované údaje.

2018-2048

Dotknuté
subjekty

Rozpočet
dotknutých
subjektov

Opatr
enie
3.8.

Zabezpečiť zachovanie a zlepšenie stavu druhov Triturus montadoni, Bombina
variegata v území, monitoring druhov, resp. vytváranie náhradných reprodukčných
biotopov.

EFP

3

Merateľný indikátor plnenia: potvrdený výskyt druhov, záznam v KIMS.
číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.8.1.

Terénny monitoring výskytu,
podľa potreby spolupráca
s výskumnými ústavmi a TU
vo Zvolene.
Zachovať možnosti vzniku

Záznam v KIMS,
terénne zápisníky,
odborné práce
a publikácie.
Výskyt

2018 2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

2018 -

S-CHKO

rozpočet

3

3.8.2.

periodických vodných plôch
v jarnom období, resp.
vytváranie plytkých depresií
a koľají so schopnosťou
udržiavať vodu.

Opatr
enie
3.9.

reprodukčných
plôch.

2048

Poľana

ŠOP SR

Zabezpečiť zachovanie a zlepšenie stavu druhov Rosalia alpina, Boros schneideri,
Myotis bachsteini, Myotis myotis - v území ponechať časť spracovanej drevnej hmoty
ako ležaninu – mŕtve drevo. V budúcnosti bude územie ponechané na samovývoj
(autoregolačné procesy), monitoring druhov.
Merateľný indikátor plnenia: potvrdený výskyt druhov, samovývoj, záznam v KIMS.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor plnenia
aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.9.1.

Terénny monitoring
výskytu, podľa potreby
spolupráca s výskumnými
ústavmi a TU vo Zvolene,
Aktívna spolupráca
s Lesmi SR, š.p.
a Správou CHKO Poľana
pri realizácii navrhnutých
lesohospodárskych
opatrení, smerujúcich
k bezzásahovému režimu
v budúcnosti,

Záznam v KIMS,
terénne zápisníky,
odborné práce
a publikácie,
Prítomnosť
odumierajúcich,
odumretých
a rozkladajúcich sa
drevín (ležiace,
stojace), dutinových
stromov,
autoregulačné procesy,

2018 –
2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

2018 2048

S-CHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

3.9.2.

Opatr
enie
3.10.

Vykonávať pravidelnú údržbu obvodového označenia hraníc.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.10.1.

Technická údržba
každoročne, opravy a obnova
obvodového označenia
hraníc podľa potreby, cca
každých 5 rokov.

Funkčný stav

2018-2048

ŠOP SR SCHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

Opatr
enie
3.11.

Navrhnúť časť trasy Náučného chodníka “K Badínskemu pralesu” lokalizovaného pri
údolnej spevnenej lesnej odvoznej ceste v spolupráci s obhospodarovateľom územia,
vykonávať pravidelnú údržbu informačných panelov.

Merateľný indikátor plnenia: funkčné označenie obvodových hraníc CHÚ.

Merateľný indikátor plnenia: realizovaný Náučný chodník “K Badínskemu pralesu”.
číslo
aktivity

opis aktivity

výstup
–
indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

3.11.1.

Návrh trasy Náučného
chodníka, vyhotovenie
infopanelov, umiestnenie
v teréne, pravidelná držba.

Odovzdanie NCH
do užívania, panely
v dobrom,
funkčnom stave.

2020-2022
2023-2046

ŠOP SR SCHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

3

Operatívny cieľ 4: Ponechanie plochy EFP4 bez cielených manažmentových zásahov a jej
využitie pre potreby realizácie opatrení v EFP2 a EFP3.
Merateľný indikátor plnenia: ponechané trávne porasty bez cielených manažmentových
zásahov
Opatr Trvalé trávne porasty ponechaťbez cieleného manažmentového zásahu alebo využiť
enie
ako priestor na umožnenie realizácie opatrení pre potreby zabezpečenia ostatných
4.1.
častí ochranného pásma.

Merateľný indikátor plnenia: priestor využitý na približovanie a dočasné uskladnenie
drevnej hmoty, ktorá sa má odstrániť z EFP2 a EFP3 pre zlepšenie stavu biotopov
v týchto EFP, nerealizovanie týchto aktivít v iných častiach územia
číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

4.1.1.

Ponechať plochu EFP 4
bez manažmentu, alebo jej
využitie na pre potreby
realizácia
opatrení
v lesných porastoch, napr.
na približovanie alebo
uskladnenie drevnej hmoty

Aktivity potrebné
na zabezpečenie
opatrení v EFP2
a EFP3 sústredené
do EFP4 (napr.
dočasné
uskladnenie
drevnej hmoty)

2018-2048

ŠOP SR SCHKO
Poľana, Lesy
SR

rozpočet
Lesy SR

4

Opatr
enie
4.2.

Navrhnúť časť trasy Náučného chodníka “K Badínskemu pralesu” lokalizovaného pri
údolnej spevnenej lesnej odvoznej ceste v spolupráci s obhospodarovateľom územia.
Merateľný indikátor plnenia: realizovaný Náučný chodník “K Badínskemu pralesu”.

číslo
aktivity

opis aktivity

výstup – indikátor
plnenia aktivity

termín

zodpovednosť

zdroje

EFP

4.2.1.

Návrh trasy Náučného
chodníka, vyhotovenie
infopanelov, umiestnenie
vteréne, pravidelná držba.

Odovzdanie NCH
do užívania,
panely v dobrom,
funkčnom stave.

2020-2022
2023-2046

ŠOP SR SCHKO
Poľana

rozpočet
ŠOP SR

4

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

