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Abstract: The possible use of some aspects of biotope fragmentation in designing and 

management of protected areas. The results of biotope fragmentation survey in relation 

to protected areas confirm that it is impossible to generalize recommendations for size, 

shape and localization of protected area. Though in the practice it is useful to consider 

the principles of the islands biogeography theories, dynamism of meta-population etc. 

The article contains overview of selected knowledge from area of use of landscape 

evaluation methods in designing and management of protected areas. Fragmentation of 

biotope is distinguished in relation to the threats and protection of biodiversity, there 

are briefly summarized its sources and consequences including ecoton effect. A part of 

the article gives attention to biotope fragmentation evaluation and results from it arisen 

for the protective experience. Finally there are outlined “better options” for area, 

design and other characteristics of developing areas.  
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ÚVOD 

 

V súčasnosti aktuálny problém ohrozenia, resp. straty biodiverzity, a 

naliehavosť požiadavky hľadať možnosti riešenia tohto stavu, sú dôvodom pre 

rozvoj nových metód a prístupov k tejto problematike. K všeobecne často 

citovaným príčinám straty biodiverzity patrí fragmentácia a s ňou súvisiaca 

strata biotopov. Do akej miery je fragmentácia významná pri strate biodiverzity, 

aké činitele ju ovplyvňujú, ako vplýva na rôzne druhy a spoločenstvá a pod., je 

stále predmetom štúdia. S tým súvisí aj otázka, aké parametre má mať chránené 

územie, aby zabezpečilo efektívnu ochranu biodiverzity. Hľadajú sa 

odporučenia pre vhodný tvar, veľkosť, polohu a iné charakteristiky chráneného 

územia, ktoré by boli univerzálne použiteľné pre manažment všetkých 

chránených území. Vždy je nutné prispôsobiť sa daným prírodným a socio-

ekonomickým podmienkam, je však žiadúce zohľadniť využiteľné princípy 

napr. teórie ostrovnej biogeografie, dynamiky metapopulácií, a ďalších teórií, 

štúdií a praktických skúseností z ochranárskej praxe.  
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Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad vybraných metód z problematiky 

využitia hodnotenia krajiny v manažmente chránených území a využitia 

rôznych kritérií pri projektovaní a manažmente chránených území.  

 

FRAGMENTÁCIA BIOTOPOV VO VÄZBE NA OHROZENIE A 

OCHRANU BIODIVERZITY 

 

Termín fragmentácia, pochádzajúci z latinského jazyka, znamená 

rozpadnutie celku na dve alebo viac menších častí (fragmentov). Fragmentácia 

stanovíšť (habitat fragmentation) je proces, pri ktorom je pôvodné veľké 

stanovište rozdelené na niekoľko menších častí za súčasného zníženia celkovej 

rozlohy stanovišťa (Reed et al. 1996). 

Pojem fragmentácia môžeme chápať v dvoch významoch – proces alebo 

stav. Napr. Franklin et al. (2002) rozlišuje fragmentáciu stanovíšť ako stav 

(výstup) a ako proces. Fragmentáciu (stav) definuje ako diskontinuitu, ktorá je 

výsledkom sledu mechanizmov. Ovplyvňuje osídlenie, reprodukciu, 

životaschopnosť druhov. Proces fragmentácie je sledom udalostí vedúcich k 

stavu diskontinuity. 

Fahrig (2003) odporúča používať pojem fragmentácia pre 

rozdelenie/rozdrobenie stanovišťa na časti nezávisle od straty stanovíšť, 

nakoľko najmä pri oddelenom skúmaní účinkov fragmentácie a straty stanovíšť 

je možné rozlíšiť faktory, ktoré vedú k pozitívnym alebo negatívnym účinkom 

fragmentácie samotnej. Opäť však ide o dvojaké chápanie pojmu fragmentácia, 

keďže fragmentácia ako stav neznamená to isté ako strata stanovíšť, ale 

fragmentácia ako proces môže viesť k strate stanovíšť. 

Fragmentáciu stanovíšť, a s ňou súvisiacu stratu a insularizáciu 

(zostrovňovanie) prirodzených stanovíšť považujú v súčasnosti mnohí autori za 

jednu z najväčších hrozieb pre biodiverzitu na lokálnej, regionálnej aj globálnej 

úrovni. Pre hlbšie skúmanie fragmentácie a jej vplyvov na druhy a štruktúry 

spoločenstiev vôbec, je nevyhnutné štúdium viacerých súvisiacich teórií 

zaoberajúcich sa ostrovnou biogeografiou, dynamikou populácií (vrátane 

metapopulačných modelov), konektivitou a izoláciou v krajine a pod. Aplikácia 

uvedených teórií a metodík je možná pri projektovaní a manažmente 

chránených území. Vo vzťahu k ochrane prírody za ostrov môžeme považovať 

napr. prírodnú rezerváciu obklopenú narušeným prostredím a pod. 

Na význam straty a fragmentácie stanovíšť poukázali aj štúdie populácií – 

tzv. analýzy životaschopnosti populácií (PVA – population viability analysis), 

využívajúce o. i. počítačové simulácie toho, aké veľké územia sú potrebné pre 

zachovanie určitých druhov. Na metódach PVA sú založené kvantitatívne 

kritériá pre zaraďovanie druhov do kategórií červených zoznamov IUCN 

(2001). Kvantitatívne analýzy sú v týchto kritériách definované ako druh 

analýz, ktoré odhadujú pravdepodobnosť extinkcie taxónu a sú založené na 

poznaní životnej stratégie, nárokov na stanovište a charaktere ohrozenia 

jednotlivých taxónov  
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PRÍČINY FRAGMENTÁCIE STANOVÍŠŤ, PRIRODZENÁ A 

ANTROPOGÉNNA FRAGMENTÁCIA  

 

Fragmentácia stanovíšť je charakteristická prerušením spojitosti prvkov a 

procesov. V kontexte ochrany biodiverzity je často chápaná ako nepôvodný, 

neprirodzený jav, spôsobený ľudskou činnosťou, úzko spojený so stratou 

biotopov. Avšak fragmentácia môže mať aj prirodzený pôvod (jazerá, ostrovy a 

pod.), resp. môže byť spôsobená prírodnými procesmi (požiar, kalamity 

spôsobené vetrom, hmyzom, pôdne zosuvy, pohyby zemskej kôry, atď.). 

Deštruktívnejší vplyv má väčšinou ľudskou činnosťou spôsobená fragmentácia 

(napr. železnice, diaľnice, umelé kanály, holorubné plochy, požiare, zástavba 

územia, oplotenia, pasienky s intenzívnym pasením, poľnohospodárske plochy, 

lyžiarske areály, turistické trasy).  

Fragmentácia zahŕňa redukciu celkovej rozlohy plochy stanovišťa a 

zároveň rozdelenie pôvodnej plochy stanovišťa na viacero izolovaných 

(oddelených) plôch, pričom táto zmena v životných podmienkach má rôzny 

vplyv na rôzne druhy organizmov. Fragmentácia je sprievodným javom takmer 

každej redukcie územia, ale nie je možné generalizovať tento jav tak, že pri 

väčšej redukcii územia nastáva rozsiahlejšia fragmentácia. Niektoré 

antropogénne, zväčša líniové prvky v krajine s relatívne malým záberom plochy 

(napr. kanál, diaľnica, železničná trať) spôsobujú zosilnenie efektu fragmentácie 

tým, že sú prekážkou voľného pohybu mnohých druhov živočíchov. 

Krajinná štruktúra a geometrické tvary fragmentovanej krajiny úzko 

súvisia s biologickou diverzitou a jej ochranou. Veľkosť a tvar fragmentov 

biotopov sú často rozhodujúcimi faktormi z hľadiska zastúpenia druhov, 

ochrany biodiverzity a interakcie s okolím.  

Hodnotenie krajinných typov a stav ochrany pôvodných druhov 

stavovcov na regionálnej úrovni a aplikáciu týchto poznatkov do opatrení pri 

manažmente krajiny umožňuje program na analýzu medzier (GAP, Gap 

Analysis Program). Pri využití GAP je však potenciálnym problémom to, že 

program predpokladá, že vegetačná pokrývka a pravdepodobné rozšírenie 

stavovcov sú indikátorom diverzity v iných skupinách organizmov, čo však u 

niektorých druhov nie je relevantné, a to napr. u vodných rastlín, motýľov, 

vážok. 

Pre hodnotenie fragmentácie stanovíšť je možné využiť viaceré aplikácie 

GIS, napr. pre metriku krajiny vyvinutý počítačový softvér FRAGSTATS. 

Tento softvér určený na priestorové analýzy umožňuje robiť širokú škálu 

výpočtov – kvantifikovať krajinu a jej štruktúru. Autori programu McGarigal et 

Marks (1995) v dokumentácii k spomínanému softvéru uvádzajú: FRAGSTATS 

kvantifikuje polohu a priestorové rozmiestnenie plôšok (plôch, ang. patches, 

polygónov v mapovej vrstve) v krajine. FRAGSTATS nelimituje veľkosť 

analyzovaného priestoru. FRAGSTATS je bežne používaný pri hodnotení 

metriky krajiny v súvislosti s navrhovaním a manažmentom chránených území. 

Medzi ďalšie GIS aplikácie vyvinuté pre projektovanie chránených území patria 
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napr. Patch Analyst, C-Plan, Spatial Scaling, CLUZ software (Conservation 

Land-Use Zoning software). V Austrálii vyvinutý program MARXAN (s 

ktorého dátami pracuje napr. CLUZ software) je zameraný na efektívny výber 

jednotiek, ktoré majú byť chránené, podľa hodnoty ich biodiverzity, pričom 

program pracuje aj s finančnými kritériami v snahe nájsť aj ekonomicky 

výhodné modely tvarov hraníc chránených území. Dlhodobé účinky ťažby lesa 

a okrajové efekty modeluje HARVESTLite. 

 

 

DÔSLEDKY FRAGMENTÁCIE STANOVÍŠŤ NA BIODIVERZITU, 

CITLIVOSŤ ORGANIZMOV NA FRAGMENTÁCIU 

 

Fragmentácia stanovíšť spôsobuje ich rozdrobovanie, a zároveň sa znižuje 

plocha a kvalita prirodzených biotopov, na čo zase nadväzuje úbytok druhovej 

diverzity. Citlivosť druhov voči rozdrobovaniu a zmenšovaniu ich prirodzených 

biotopov je druhovo špecifická a dlhodobo je objektom výskumov (Ružičková 

2003). 

Jednotlivé druhy organizmov sú rôzne citlivé na vplyv fragmentácie. 

Prežívanie niektorých druhov komplikuje v prípade rozdrobenia stanovišťa 

neprekonateľnosť bariéry (napr. plot), alebo napríklad strach niektorých druhov 

živočíchov prejsť cez otvorenú plochu. Takto je zastavená migrácia medzi 

jednotlivými fragmentmi pôvodného stanovišťa. Ak v jednom fragmente 

vyhynie určitý druh, je obmedzená jeho spätná rekolonizácia z ostatných 

fragmentov (Laurance et Bierregaard 1997).  

Mozaikovitý výskyt prírodných biotopov môže mať prirodzený pôvod, 

alebo vznikol pôsobením antropogénnej činnosti. Pokiaľ je fragmentácia 

spôsobená človekom, mnoho druhov na ňu nie je adaptovaných a môže 

vymiznúť. Záleží na type organizmu, ako vôbec fragmentáciu vníma (Storch et 

Mihulka 2000). V niektorých prípadoch môže mať v určitom zmysle 

fragmentácia, disturbancia a izolácia aj pozitívny vplyv, napr. zvýšenie 

druhovej diverzity, zmeny v ekosystéme po imigrácii nových druhov a pod.  

Podľa niektorých autorov sú fragmentácia a úbytok stanovíšť 

najzávažnejšími príčinami súčasného vymierania druhov. Fragmenty stanovišťa 

sa od pôvodného stanovišťa líšia v dvoch podstatných faktoch (Primack 2001): 

 fragmenty majú väčšiu celkovú dĺžku ekotonu (edge habitat) – hraničného 

územia medzi pôvodným a narušeným stanovišťom – vzhľadom k celkovej 

ploche územia 

 stred každého fragmentu je bližšie k jeho okraju než je u pôvodného 

stanovišťa 

Pre ekoton sú charakteristické okrajové (ekotonové) efekty, medzi ktoré 

patria napr. vyššie výkyvy v prísune svetla, tepla, vlhkosti, rozdielne veterné 

podmienky. Šírka ekotonu (čiže hĺbka do akej zasahuje v stanovišti ekotonový 

efekt) je rôzna podľa typu stanovišťa. Druhy viazané na stabilné klimatické 
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podmienky sa z ekotonu vytrácajú (aj s organizmami na ne naviazanými), 

pribúdajú druhy adaptované na narušované podmienky.  

Vplyv ekotonového efektu na organizmy skúma mnoho autorov so 

zameraním na druhy, populácie alebo spoločenstvá, s rôznymi cieľmi, a s 

prihliadnutím na rôzne faktory. Laurance et al. (1998) sa vo svojej štúdii venuje 

okrajovému efektu v dažďovom lese v Amazónii, so zameraním na stromové 

spoločenstvá. Výskum ekotonov fragmentov s veľkosťou 1, 10, 100 ha ukázal, 

že okrajový efekt sa prejavuje väčšinou do 100 m od okraja, poškodenie 

stromov vzrastá smerom bližšie k okraju, a účinky okrajového efektu sú spojené 

so zmenenou teplotou, vetrom, relatívnou vlhkosťou a teplotou pôdy. Zároveň 

autori dospeli k záveru, že okrajový efekt je najvýraznejší u stromových 

spoločenstiev a menej výrazný je napr. u spoločenstiev púští, nízkych krovín a 

pod. 

Ricketts (2001) sa zameral na vplyv rozloženia jednotlivých fragmentov v 

krajine, na možnosť organizmov pohybovať sa medzi jednotlivými fragmentmi. 

Pritom sa snaží o zmenu starého pohľadu na fragmentáciu (krajina rozdelená na 

fragmenty stanovišťa a bezstanovištné plochy) a zdôrazňuje, že krajina je 

komplexná a zložená z viacerých druhov plôch. Na príklade motýľov sa pokúša 

objasniť, či a ako stromový porast obklopujúci stanovište (t. j. matrix) vplýva na 

izoláciu populácií motýľov. Z výskumov populácií niekoľkých druhov motýľov 

vyplynula rozmanitosť reakcií na okolité bariéry, každý druh reaguje inak na 

fragmentáciu krajiny. 

Vďaka fragmentácii sa napr. mení mikroklíma stanovišťa, nastáva 

„reťazová“ reakcia, keď napr. dôjde k presušeniu lesa a ľahšiemu šíreniu 

požiaru, ľahšie postupujú parazity smerom do vnútra ekosystému, premnožia sa 

niektoré druhy hlodavcov, ktorým vyhovuje narušené prostredie okraja lesa a 

decimujú násady hniezdiacich vtákov, a pod. V niektorých prípadoch je 

rozdrobenie stanovišťa tak intenzívne, že zanikne samotné pôvodné stanovište a 

ekosystém je celý pod vplyvom ekotonového efektu.  

Vplyv úbytku stanovíšť na počet druhov bol skúmaný v rôznych typoch 

spoločenstiev a so zameraním na rôzne druhy organizmov, napr. lesné primáty v 

Afrike, tropické dažďové lesy, suchozemské stavovce, vtáky, mangrovový 

porast, článkonožce a pod. Výsledky modelovania Marviera et al. (2004) 

ilustrujú, že stanovištia relatívne bez disturbancií a s prevenciou budúcej 

fragmentácie a zmenšenia biotopu sú vysoko efektívnou prevenciou šírenia 

inváznych rastlín. Avifaunu 30 rôznych močiarov severoamerických stepí 

skúmali Brown et Dinsmore (1986). Močiare mali podobné fyzikálne vlastnosti, 

líšili sa vo veľkosti (2 – 17 ha) a izolovanosti od iných močiarov. Druhové 

bohatstvo vtákov bolo väčšie v mokraďových systémoch viacerých menších 

močiarov ako vo veľkých, ale izolovaných močiaroch. Desať z dvadsaťpäť 

druhov sa nevyskytovalo v močiaroch menších ako 5 ha. Podľa Reichholfa 

(1987) stredoeurópske druhy vtákov vyžadujú plochu 80 ha ako minimum 

rozlohy biotopu.  
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Niektorí autori analyzujú výsledky štúdií a pokúšajú sa nájsť 

zovšeobecnenie výsledkov a záverov pre prax v problematike citlivosti 

populácií a spoločenstiev na fragmentáciu. Veľkosť plochy a populačnej hustoty 

vo fragmentoch habitatov veľmi citlivo vnímajú druhy viazané na vnútorné 

lesné prostredie, menej sú ovplyvnené ekotonové druhy, generalisti a migrujúce 

druhy. Debinski et Holt (2000) syntetizovali výsledky 20 štúdií, ktoré testovali 

6 hypotéz vo vzťahu k fragmentácii: 

1. druhové bohatstvo vzrastá s veľkosťou plochy 

2. hustota (abundancia) vzrastá s veľkosťou plochy 

3. medzidruhové vzťahy sú fragmentáciou modifikované 

4. okrajový efekt vplýva na procesy v ekosystéme 

5. koridory zabezpečujú pohyby medzi fragmentmi  

6. s konektivitou krajiny rastie bohatstvo druhov 

Výrazne množstvo štúdií potvrdilo hypotézy č. 3., 4., a 5. V ostatných 

prípadoch boli počty štúdií dokazujúcich hypotézy nižšie ako 50 %. 

Vo svete jedným z najrozsiahlejších a časovo najdlhších výskumných 

projektov v oblasti fragmentácie biotopov je projekt Biologická dynamika 

lesných fragmentov (The Biological Dynamics of Forest Fragments). Dáta v 

rámci tohto projektu realizovaného v Amazónii sú zhromažďované už od roku 

1979. Ako uvádza Laurance et al. (2002), výskum potvrdil predpoklady, že 

mnohé druhy (najmä veľké cicavce, vtáky spodných etáží, včely, termity...) sú 

vysoko citlivé na fragmentáciu stanovíšť. Prekvapujúcim bolo zistenie, že u 

niektorých skupín živočíchov (malé cicavce, žaby) po izolácii fragmentu 

stanovišťa došlo k stabilizácii, alebo dokonca k nárastu počtu druhov. 

Zaznamenaný bol tiež významný vplyv matrix obklopujúcej fragment na 

citlivosť fragmentu voči okrajovému efektu – nižšia citlivosť bola u fragmentu 

obklopeného znovu vyrasteným lesom ako u fragmentu obklopeného 

vyrúbanými plochami. 

Z vyššie spomínaných štúdií vyplýva, že najviac zraniteľnými, citlivými 

na fragmentáciu sú: prirodzene ohrozené druhy, organizmy s veľkým areálom 

rozšírenia, druhy s nízkou reprodukčnou schopnosťou, druhy závislé na 

rôznorodých, nepredvídateľných zdrojoch, druhy s vysokou variabilitou 

veľkosti populácie, druhy hniezdiace na zemi, vnútrozemské druhy, druhy 

citlivé na využívanie človekom. 

Fragmentácia stanovíšť druhov organizmov môže ohroziť prežitie druhov 

z rôznych dôvodov, ktoré je možné zhrnúť do nasledovných bodov: 

• redukcia celkovej rozlohy stanovišťa (čo znamená spravidla adekvátne 

menšiu rozlohu priestoru vhodnú pre život určitého druhu) 

• izolácia populácií druhov 

• zraniteľnosť organizmov pri migrácii medzi fragmentmi stanovíšť (nutnosť 

prekonať menej priaznivé podmienky, vyššie riziko nájdenia predátormi, 

vyčerpanie migráciou na dlhú vzdialenosť a pod.) 
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• ekotonový efekt (vznik odlišného typu stanovišťa na okrajoch fragmentov, 

čo znamená ďalšie zmenšenie plochy pôvodného stanovišťa, zmenšenie 

jadrového územia, zmeny v mikroklíme, dostupnosť väčšej plochy 

stanovišťa pre konkurentov a predátorov) 

 

 

VYUŽITIE HODNOTENIA FRAGMENTÁCIE BIOTOPOV V 

OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY 

 

Úplné zastavenie úbytku biodiverzity vo svete v súčasnosti nie je možné, 

je však možné minimalizovať straty druhov s ohľadom na finančné a ľudské 

možnosti. Johnson (1995) odporúča klásť si tieto otázky: Čo je potrebné 

chrániť? Kde by sa to malo chrániť? Ako by sa to malo chrániť? 

Pre definovanie priorít ochrany druhov a spoločenstiev Primack (2001) 

uvádza tri kritériá: 

1. zvláštnosť (prírodné spoločenstvo dostáva vyššiu prioritu ochrany, ak je 

zložené skôr zo vzácnych endemických druhov než z bežne rozšírených 

druhov) 

2. ohrozenosť (väčší záujem je o druhy v nebezpečenstve vyhynutia ako o tie, 

ktoré ohrozené nie sú)  

3. prospešnosť (druhom, ktoré majú súčasnú alebo potenciálnu hodnotu pre 

ľudstvo je pripisovaná väčšia ochranárska hodnota ako druhom bez 

zreteľného využitia) 

Najefektívnejším spôsobom ochrany biologickej diverzity je v drvivej 

väčšine prípadov ochrana prírodného prostredia, v ktorom sa nachádzajú zdravé 

a človekom málo poznačené prírodné spoločenstvá. Chránené územia sú 

spravidla zriaďované kvôli ochrane druhov alebo spoločenstiev, pričom 

ochranou druhov často chránime celé spoločenstvo, a naopak, ochranou 

spoločenstva, resp. biotopu, sú chránené aj vyskytujúce sa druhy. V prípade 

ochrany druhov ide často o tzv. vlajkové druhy živočíchov (napr. medveď 

hnedý, zubor európsky, drop fúzatý), alebo indikačné druhy organizmov, ktoré 

odrážajú stav ekosystému. Ochranou týchto druhov chránime celé spoločenstvá, 

ktoré sú tvorené množstvom iných druhov a procesov. 

V súčasnosti zakladané chránené územia vznikajú najmä kvôli ochrane 

reprezentatívnych stanovíšť rôznych typov spoločenstiev. Svetová únia ochrany 

prírody (IUCN) vyvinula medzinárodný klasifikačný systém, ktorý má od roku 

1992 6 kategórií (EUROPARC a IUCN 2000). Na základe viacerých 

medzinárodných právnych noriem, globálnych stratégií a dokumentov, ale aj 

regionálnych iniciatív v rámci Európy, vznikli ďalšie programy, siete a sústavy 

území významných z prírodoochranného hľadiska, napr. Program Človek a 

biosféra (MAB, biosférické rezervácie), Európska ekologická sieť (EECONET 

– European Ecological Network, novšie PEEN – Paneuropean Ecological 

Network), Európska sieť biogenetických rezervácií (ENBR – European 

Network of Biogenetic Reserves), Iniciatíva Ekologické stavebné kamene pre 
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náš spoločný európsky dom (IEB – Initiative Ecological Bricks), lokality 

Ramsarského dohovoru, lokality svetového a prírodného dedičstva UNESCO. 

Ochrana reprezentatívnych príkladov prirodzených biotopov sa stala základom 

programov na vytváranie ekologických sietí v Európe. Zachovanie a obnova 

prírodných stanovíšť a druhov organizmov významných z hľadiska Európskej 

únie (EÚ) je predmetom sústavy chránených území NATURA 2000, ktorá je 

vytváraná napĺňaním smerníc EÚ: tzv. Habitats Directive (Smernica č. 

92/43/EEC o ochrane prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín) 

a Birds Directive (Smernica 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich vtákov). 

Slovensko participuje na spomínaných dohovoroch, programoch, sústavách a 

sieťach chránených území, avšak základným legislatívnym dokumentom 

ochrany prírody a krajiny je Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny, ktorý upravuje územnú ochranu a národný systém chránených území u 

nás.  

 

 

PROJEKTOVANIE A MANAŽMENT CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

 

Chránené územia vznikajú na základe iniciatívy štátnej správy, lokálnych 

a regionálnych komunít, ale aj po odkúpení pozemkov súkromnými osobami 

alebo mimovládnymi organizáciami. Pri projektovaní chránených území v 

týchto oblastiach je nevyhnutné hľadať rovnováhu medzi ochranou biodiverzity, 

funkciou ekosystémov, požiadavkami štátnej správy a potrebami miestnej 

občianskej komunity. 

Zvyčajne sú manažment chránených území a starostlivosť o chránené 

územia chápané v rovnakom význame. Podľa Šíbla et al. (2000) starostlivosť o 

chránené územia ako aj ostatné opatrenia smerujúce do „voľnej“ krajiny by mali 

zabezpečiť v prvom rade prežitie celého súboru organizmov autochtónnej bioty 

a zachovanie ekologickej stability podľa súdobých predstáv (požiadaviek 

spoločnosti).  

Uplatnenie biologických princípov ochrany prírody ustupuje rôznym 

ekonomickým záujmom, vlastníckym pomerom a je ovplyvnené existujúcou 

sekundárnou krajinnou štruktúrou. Podobne už existujúce chránené územia boli 

v minulosti zakladané skôr podľa dostupnosti pozemkov a financií ako podľa 

potrieb ochrany prírody. Napriek tomu existuje množstvo teórií, pravidiel a 

skúseností s projektovaním a manažmentom chránených území. Tieto podľa 

Primacka (2001) pomáhajú nájsť odpovede na kľúčové otázky: 

1. Aká veľká musí byť prírodné rezervácia, aby zaistila adekvátnu ochranu 

druhov? 

2. Je lepšie vytvoriť jednu rozsiahlu rezerváciu, alebo niekoľko menších?  

3. Koľko jedincov ohrozeného druhu musí byť v rezervácii chránených, aby sa 

predišlo jeho vyhynutiu? 

4. Aký tvar je pre prírodnú rezerváciu najlepší? 
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5. Ak vzniká niekoľko rezervácií, mali by byť blízko seba, alebo od seba 

vzdialené? Mali by byť jedna od druhej izolované, alebo prepojené 

koridormi? 

Neustále diskutovanou je otázka, do akej miery môžu chránené územia 

prispieť k zachovaniu ohrozených druhov, a aká rozloha a tvar chráneného 

územia postačuje na efektívnu ochranu druhovej rozmanitosti spoločenstva. 

V 70. a 80. rokoch sa v oblasti ekológie a biológie ochrany prírody v 

nadväznosti na teóriu ostrovnej biogeografie (MacArthur et Wilson 1967) 

rozvinula tzv. SLOSS diskusia (Single Large or Several Small) pojednávajúca o 

tom, či je vo fragmentovaných biotopoch vhodnejšia štruktúra jednej veľkej 

alebo niekoľkých malých rezervácií. Názory zástancov veľkých rezervácií sa 

opierajú o presvedčenie, že len veľká rezervácia môže umožniť prežitie 

populácie druhu vyžadujúceho veľkú rozlohu stanovišťa, má väčšiu 

rozmanitosť druhov a biotopov, minimalizuje sa okrajový efekt a pod. Iní však 

preferujú zriaďovanie väčšieho počtu malých rezervácií, ktoré pri vhodnom 

počte a rozmiestnení môžu zaistiť ochranu viacerým druhom a biotopom než 

jedna veľká rezervácia. Podobne niektorí autori tvrdia, že väčšiu účinnosť pre 

populácie vzácnych druhov má viac malých ako jedna veľká rezervácia (napr. 

Simberloff et Gotteli 1984).  

Jedným zo spôsobov, ako znížiť straty na biodiverzite, je zvýšenie 

konektivity krajiny a zníženie izolovanosti jednotlivých rezervácií (stanovíšť, 

plôšok), čo je možné zabezpečiť ich vzájomným prepojením biokoridormi a 

skvalitnením matrix. Tento princíp je základom tvorby ekologických sietí, u nás 

nazývaných územné systémy ekologickej stability, pozostávajúce z biocentier, 

biokoridorov a interakčných prvkov. Pre ekologickú stabilizáciu krajiny majú 

najväčší význam lokálne územné systémy, lebo tvoria v krajine najhustejšiu sieť 

stabilizovaných území, a členia tak prevládajúce plochy nestabilných poľných 

alebo ihličnatých monokultúr (Míchal, 1994). Biokoridory sú efektívnym 

spôsobom zachovania a zvýšenia biodiverzity v rámci biocentier, nakoľko 

umožňujú pohyb živočíchov, ale aj peľu, semien rastlín a pod., ich efektívnosť 

potvrdilo mnoho štúdií (najmä u viacerých druhov motýľov, vtákov, veľkých 

cicavcov a pod.).  

V praxi sú však okrem pozitívnych zaznamenávané aj negatívne účinky 

biokoridorov, čo súvisí s tým, že spôsob prežívania lokálnych populácií a 

spôsob migrácie zásadne závisí na type organizmu. Naviac hrozí určité riziko, 

že prepojením niektorým populáciám skôr uškodíme – niektoré organizmy sa 

udržujú v lokalite práve preto, že sú izolované od svojich konkurentov alebo 

predátorov. Existuje tiež veľmi málo empirických dôkazov, ako sú rôzne 

migračné koridory rôznymi organizmami využívané. (Storch et Mihulka 2000) 

Prehodnotenie efektívnosti koridorov odporúča Burkey (1997), ktorý, ako 

už bolo spomínané, štúdiom populácií baktérií a prvokov v laboratórnych 

podmienkach pozoroval rýchlejšie vymieranie metapopulácií, ktoré boli spojené 

koridormi, ako úplne izolovaných populácií. Schopnosť biokoridorov zlepšiť 

vysoké hodnoty vymierania a zvýšiť konektivitu krajiny spochybňuje 
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Rosenberg et al. (1997) a poukazuje na nedostatočné poznatky v tejto oblasti. 

Podľa neho, konektivitu je možné dosiahnuť aj inými spôsobmi ako budovaním 

koridorov. Odporúča vždy zvážiť efektivitu budovania umelých biokoridorov, 

nakoľko v niektorých prípadoch môže mať takáto snaha o zlepšenie ochrany 

stanovíšť skôr negatívne následky. Autor zároveň poukazuje na rozdiely medzi 

stanovišťom lineárneho tvaru (ktorý slúži ako dočasné stanovište pre niektoré 

organizmy) a koridorom (zabezpečujúcim migráciu). 

 

 

ZÁVER 

 

Pri každom chránenom území je potrebné prispôsobiť sa daným 

geografickým podmienkam a chránené územie má byť projektované v súlade s 

prioritným predmetom ochrany, pre ktorý vzniklo. Plocha by mala byť 

dostatočne veľká na to, aby umožnila životaschopnosť populácií, ktoré sú 

kľúčovými druhmi. Podobne je to aj s inými parametrami rezervácií. Z pohľadu 

vzťahu fragmentáciu biotopov k chráneným územiam je možné konštatovať, že 

neexistuje všeobecne platné odporúčanie pre veľkosť, tvar, polohu a iné 

parametre chráneného územia, ktoré by bolo použiteľné pre manažment 

všetkých chránených území.  

Existujú však isté princípy vychádzajúce z teórie ostrovnej biogeografie, 

dynamiky metapopulácií, teórií o miere izolácie a konektivity, z ktorých je 

možné vychádzať pri projektovaní a manažmente chránených území, pričom 

lepšou alternatívou je spravidla: väčšia a celistvá rezervácia, tvarom blížiaca sa 

kruhu (s výnimkou riečnych ekosystémov a pod.), rezervácie prepojené 

koridormi a tzv. nášľapnými kameňmi, plne chránený ekosystém (napr. povodie 

toku), zahrnutie viacerých druhov biotopov (nie homogénny biotop), rezervácie 

by nemali byť spravované jednotlivo, ale spolu v rámci jednej oblasti, ak to 

charakter chráneného územia dovoľuje, je potrebné začleniť do územia aj 

vhodné aktivity človeka  

Rozloha chráneného územia by mala byť determinovaná aj potravnými 

požiadavkami druhov nachádzajúcich sa na vrchole potravného reťazca. 

Veľkosť rezervácie má byť postačujúca na zachovanie životaschopnosti, kvality 

a integrity populácií. Starostlivosť je potrebné zamerať nielen na jadrové 

územie, ale aj na ochranné pásmo (nárazníková zóna). 
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