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Abstract: Nature conservation issues in selected protected areas in the administration 

Protected Landscape Area Latorica. The paper is taking consideration to present 

nature conservancy issues of chosen protected areas in the land operation of the PLA 

Latorica administration. Based on, an analysis of natural conditions, actual state of 

protected areas, creation and establishment of new protected areas, land use and 

management, the paper is not critise. It is showing the issues that are necessary to be 

discussed or it consider solutions to the presented issues.  
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ÚVOD 

 

Úlohou ochrany prírody v slovenských podmienkach je zachovať 

rastlinné a živočíšne druhy, významné biologicko-geografické lokality a taktiež 

kultúrno-prírodné dedičstvo, ktoré reprezentujú biologickú rozmanitosť života, 

pre svoju hodnotu a prospech budúcich generácií. Základným nástrojom 

územnej ochrany prírody v praxi sú chránené územia (CHÚ) s legislatívnou 

oporou, či už je to národná sústava chránených území alebo európska sústava 

chránených území NATURA 2000. 

História ochrany prírody z pohľadu ľudského života siaha ďaleko do 

minulosti. Idea moderne chápaných CHÚ sa datuje od r. 1872, kedy bol v USA 

založený Yellowstonský národný park, čo výrazne podnietilo rozvoj ochrany 

prírody (Lu et al. 2005). V súčasnosti sme svedkami prechodu od ochrany a 

starostlivosti o ostrovy (osobitne vyčlenených častí krajiny z bežného 

hospodárskeho využívania a rezervované pre iné potreby a účely spoločnosti – 

rôzne kategórie CHÚ) k ochrane krajiny ako časovo-priestorovej entity, v ktorej 

sa realizujú všetky ľudské aktivity. Z uvedeného vyplýva, že tradičným 

prístupom klasickej ochrany prírody bol model zachovania reálnych 

geobiocenóz s rešpektovaním kultúrno-historických aspektov, kým súčasná 

celoplošná ochrana prírody a krajiny aplikuje krajinnoekologický prístup 
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zachovania potenciálnych geobiocenóz. Je charakteristická prechodom k 

systémovému chápaniu Zeme, biosféry a všetkých jej ekosystémov na rozličnej 

úrovni (Vološčuk 2003). Existujú rôzne názory na funkcie CHÚ, ktoré uvádzajú 

napríklad Talbot (1982), Mose a Weixlbaumer (2007), McNeely (1994), Šíbl et 

al. (2000), Eagles a McCool (2002), Leroux et al. (2010). Všetky tieto 

možnosti, avšak aj ostatné necitované, prispievajú k definovaniu toho, ako sa 

môže CHÚ týkať ľudskej prosperity (Lucas 1982). 

Význam ochrany prírody tkvie v adekvátnom návrhu a efektívnom 

manažmente CHÚ, čím môže mať ľudská spoločnosť určitý úžitok z týchto 

oblastí (Waugh, Yerena 1999). Pod manažmentom (starostlivosťou) CHÚ sa 

rozumie činnosť, ktorá na jednej strane udržuje rovnováhu medzi globálnymi, 

národnými, regionálnymi a lokálnymi nárokmi a na strane druhej medzi 

ekologickými, ekonomickými a sociálno-kultúrnymi cieľmi (Hammer 2007). 

Predstavuje súbor praktických opatrení na udržanie alebo zlepšenie ekologickej 

stability ekosystémov a krajiny, resp. na zabezpečenie trvalej právnej ochrany, 

udržanie autoregulačných mechanizmov a procesov (v zmenených 

geobiocenózach navodenie procesov autoregulácie) a pre optimálne plnenie 

všetkých funkcií CHÚ (Vološčuk 2003). Vo všeobecnosti je podmienkou 

efektívneho a kvalitného manažmentu CHÚ aplikácia dosiahnutých 

(prístupných) vedeckých poznatkov o ekosystémoch, predovšetkým o ich 

ekologickej stabilite, ďalej sústavný monitoring, ktorý je nevyhnutný pre 

adaptívnu starostlivosť a finančné prostriedky na vykonanie praktických 

opatrení starostlivosti (Vološčuk 2003). 

V príspevku je venovaná pozornosť praktickým problémom ochrany 

prírody vybraných chránených území v územnej pôsobnosti správy CHKO 

Latorica, ktoré súvisia s aktuálnym stavom predmetov ochrany, vyhlasovaním 

nových chránených území, neinformovanosťou dotknutých strán, porušovaním 

zákazových činností, legislatívou atď. Úlohou článku nie je kritizovať, ale 

poukázať na problémy, o ktorých je nutné diskutovať príp. navrhnúť riešenia. 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

Územná pôsobnosť správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Latorica 

je súčasťou Zemplínskeho regiónu a nachádza sa na juhu Východoslovenskej 

nížiny, ktorá sa geomorfologicky člení na Východoslovenskú pahorkatinu a 

Východoslovenskú rovinu. Zaberá dva okresy: Trebišov a Michalovce. Na 

západe sa nachádzajú Slanské vrchy, na juhozápade okresu Trebišov sa 

nachádzajú Zemplínske vrchy. Zo severu je územie ohraničené úpätím pohoria 

Vihorlat. Nadmorská výška územia sa pohybuje od 94,3 m n. m. (najnižšie 

položené miesto na Slovensku, na Kováčskych lúkach, kde rieka Bodrog opúšťa 

Slovensko), po 895 m n. m. (vrch Veľký Milič v Slanských vrchoch). 

Zaujímavosťou územia sú treťohorné vulkanické kryhy – nazývané aj "sopečné 

exoty" predstavujúce ojedinelé, biologicko-krajinársky hodnotné územia v ináč 

jednotvárnej rovine. 
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METODIKA 

 

Prvým dôležitým krokom bolo zhromažďovanie podkladových 

materiálov (prírodné pomery záujmových území, dokumenty ochrany prírody, 

dokumenty NATURA 2000, záznamy z evidencie chránených území, programy 

starostlivosti chránených území, rezervačné knihy, programy záchrany 

vybraných chránených druhov). Následne prebiehalo vyhodnotenie vyššie 

zosumarizovaných materiálov. V ďalšom kroku sme zhromažďovali a 

spracovali údaje z platných dokumentácií vzťahujúcich sa k vybraným 

chráneným územiam: územné plány, územné systémy ekologickej stability, 

projekty pozemkových úprav (ak boli realizované), údaje z katastra 

nehnuteľností, výpisy registra parciel, informácie o vlastníckych vzťahoch. 

Druhým dôležitým krokom bol terénny prieskum. Cieľom bolo zistiť 

aktuálny stav chránených území. Terénny prieskum bol realizovaný v rokoch 

2009 a 2010. 

Tretím krokom bola analýza aktuálneho stavu CHÚ vychádzajúca z 

terénneho prieskumu a podkladových materiálov, vlastné zhodnotenie 

aktuálneho stavu predmetu ochrany. V ďalšej fáze sme pristúpili k 

porovnávaniu príslušnej dokumentácie CHÚ a aktuálneho stavu, ktorého 

výstupom v záverečnej fáze bol návrh riešení konkrétnych typov problémov v 

danom území. 

 

 

VÝSLEDKY A NÁVRHY RIEŠENÍ PROBLÉMOV 

 

Výber lokalít bol podmienený tým, že na relatívne malej skupine 

príkladov je možné charakterizovať opakované a často sa vyskytujúce typy 

problémov CHÚ na Slovensku v súčasnosti. 

 

Lokalita č. 1 – Bačkovské poniklece 

 typ chráneného územia v sústave NATURA 2000: územie európskeho 

významu (ÚEV) – 1. st. ochrany 

 typ chráneného územia v legislatíve SR: návrh na chránený areál s 3. st. 

ochrany 

 rozloha:11,8 ha 

 biotop/predmet ochrany: podhorské kosné lúky 

 kritériové, resp. európsky významné druhy/významné druhy: poniklec 

veľkokvetý (Pulsatilla grandis Wender). 

(SDF formulár, ŠOP SR 2010) 

Ohrozenie: sukcesia, antropogénna činnosť. 

Opis územia: Ide o územie na východnom úpätí Slanských vrchov. 

Lokalitu tvorí pomerne rozsiahla lúka a bočná chrbátnica priľahlého svahu v 
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lesnom poraste s malými lúčkami, na ktorých sa vyskytuje skupinovo poniklec 

veľkokvetý (Pulsatilla grandis Wender). 

Problematika: Pri vyhlasovaní územia do národnej siete vzniklo 

niekoľko problémov. Štátne lesy SR nesúhlasili v tom čase (rok 2009) so 

stupňom ochrany 3, vychádzajúc z princípu bojkotu novo navrhovaných CHÚ 

so stupňom vyšším ako 2 napriek tomu, že pôdny reliéf chrbátnice je pomerne 

skeletnatého charakteru s výskytom ojedinelých zakrpatených drevín. Nový 

majiteľ kupoval tento pozemok bez vedomia ťarchy chráneného územia. Hoci 

nemal námietky voči chránenému územiu, vzhľadom na prístup Štátnych lesov 

SR, taktiež nesúhlasil so stupňom ochrany 3. 

Terénnym výskum v r. 2009-2010 bolo zistených niekoľko nedostatkov 

územia a to, že biotop podhorské kosné lúky je v silnom štádiu sukcesie, ktorá 

sa v istých častiach územia prejavuje viac ako 15 rokov a výskyt ponikleca 

veľkokvetého je iba 30 až 35 trsov (Molitoris 2009, 2010). Ako tak zachovaný 

biotop predstavuje výmeru cca 2 ha. Je preto minimálne otázne, či vedecký 

návrh pred vstupom SR do EÚ zaradiť toto územie do zoznamu ÚEV, bol 

opodstatnený, keďže ide o jeden z najrozšírenejších biotopov na Slovensku. 

Taktiež sú známe lokality s výskytom ponikleca veľkokvetého s väčšou 

abundanciou a tieto nie sú súčasťou chráneného územia a ani sa neuvažovalo s 

ich navrhnutím do sústavy NATURA 2000. Navyše poľovníci umiestnili na 

zvyšok zachovalej lúky krmelec a v jeho okolí siláž. Preto hrozí zánik aj zvyšku 

biotopu v dôsledku deštrukcie vegetačného krytu nadmerným pohybom zveri, 

zmenou fyzikálno-chemických vlastností pôdy a následnou zmenou biotopu, 

umiestnením siláže. 

Návrh riešenia: Prehodnotiť opodstatnenosť vyhlásenia CHÚ. Pripraviť 

návrh na legislatívnu zmenu, ktorá uloží povinnosť katastrálnemu úradu 

evidovať ťarchu vecného bremena ochrany prírody a krajiny, zjednotiť politiku 

štátnych inštitúcii v oblasti ochrany prírody a krajiny. 

 

Lokalita č. 2 – Kašvár, Ladmovské vápence (obr. 1) 

 typ chráneného územia v sústave NATURA 2000: ÚEV – 2. st. ochrany 

 typ chráneného územia v legislatíve SR: NPR – 5. st. ochrany, CHKO – 2. 

st. ochrany 

 rozloha: NPR 116,4 ha, ÚEV 337,7 ha 

 biotop/predmet ochrany: xerotermné kroviny, suchomilné travinno-bylinné 

a krovinové porasty na vápnitom substráte, subpannónske travinno-bylinné 

porasty, teplomilné submediteránne lesy 

 kritériové, resp. európsky významné druhy/významné druhy: kosatec 

bezlistý uhorský (Iris aphylla subs. Hungarica Waldst. et Kit.), poniklec 

veľkokvetý (Pulsatilla grandis Wender.), vstavač purpurový (Orchis 

purpurea Huds.), kunka červenobruchá (Bombina bombina L.), mlynárik 

východný (Leptidea morsei Fenton.). 

(SDF formulár, ŠOP SR 2010) 



51 

Ohrozenie: sukcesia, antropogénna činnosť, vnútrorezortný spor. 

Opis územia: NPR Kašvár je vychýrená botanická lokalita v 

juhovýchodnej časti Zemplínskych vrchov. ÚEV Ladmovské vápence prekrýva 

rezerváciu a zaberá priľahlé lúky, vinice a lesný porast. Ochrana územia na 

mezozoickom podklade, ktorý tvorí vhodné prostredie pre vápnomilnú, 

xerotermnú vegetáciu a príslušné spoločenstvá fauny. Miestami výskyt 

krasových javov. Množstvo vzácnych a chránených taxónov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: NPR Kašvár a ÚEV Ladmovské vápence (Správa CHKO Latorica 2010) 

 

Problematika: Rezervácia Kašvár v súčasnosti podlieha sukcesii, ktorá 

je zapríčinená zánikom chovu oviec v širšom okolí. Taktiež nie je v silách 

pracovníkov správy CHKO Latorica vykonávať náhradné manažmentové 

opatrenia na 115 hektárovej bylinno-travinnej rezervácii. Ide o jedno z mnohých 

travinno-bylinných CHÚ v územnej pôsobnosti správy. 

Ďalším negatívnym javom je nerešpektovanie CHÚ obyvateľmi okolitých 

obcí. Či už je to tvorba nelegálnych skládok odpadu alebo tvorba poľných ciest, 

najčastejšie z dôvodu skracovania si prístupu k pozemkom využívajúc traktory, 

či iné motorové vozidlá. V poslednej dobe je to tiež fenomén jazdenia na 

štvorkolkách, ktorého dôsledky v území majú deštruktívny prejav. 

Negatívne vplyvy na samotnú NPR mali aj nepochopiteľné rozhodnutia 

Krajského úradu životného prostredia v Košiciach. Rozšírenie dobývacieho 

priestoru začiatkom roka 2007 existujúceho lomu vápenca na úkor NPR v 5. st. 
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ochrany. Súhlasné rozhodnutie s umiestnením podzemnej kabeláže krížom cez 

NPR. Bez vedomia správy CHKO Latorica došlo k vykopaniu líniového 

koridoru krížom cez NPR. 

Návrh riešenia: Nájsť záujemcov v radoch samostatne hospodáriacich 

roľníkov či agropodnikov o chov oviec a kôz. Užívatelia územia by mali nielen 

vhodne hospodáriť, ale byť zároveň schopní ustrážiť si pozemky. Hľadať iné 

možnosti manažmentových opatrení, ktoré nezaťažia štátny rozpočet, napr. vo 

forme masovej dobrovoľníckej akcie, či súťaže v kosení a pod. Zjednotiť 

politiku štátnych inštitúcii v oblasti ochrany prírody a krajiny. 

 

Lokalita č. 3 – Kopčianske slanisko 

 typ chráneného územia v sústave NATURA 2000: ÚEV 

 typ chráneného územia v legislatíve SR: NPR 5. st. ochrany  

 rozloha: 8,98 ha 

 biotop/predmet ochrany: vnútrozemské slaniská a slané lúky. 

(SDF formulár, ŠOP SR 2010) 

Ohrozenie: sukcesia, antropogénna činnosť. 

Opis územia: NPR sa nachádza v k. ú. Zemplínske Kopčany, v okrese 

Michalovce. Ide o doposiaľ jedinú známu lokalitu halofytnej vegetácie v 

Potiskej nížine, na ktorej sa nachádza veľký počet halofytov a bohato rozvinuté 

fytocenózy slanistej stepi panónónskej oblasti Artemisieto-Festucetum 

paseudovinae.  

Problematika: Zmenou vodného režimu územia v minulosti 

(vybudovanie melioračného kanála cca pred 10 rokmi, tesne vedľa rezervácie) a 

vplyvom prírodných podmienok (relatívne suché roky 2004 až 2009) nastal 

rýchly zánik predmetu ochrany. Do roku 2008 bola excelentná spolupráca 

medzi užívateľom pozemku a správou CHKO Latorica. Užívateľ dodržiaval 

potrebné manažmentové opatrenia, ktorými sú kosenie traktorom a odstránenie 

biomasy a to iba 1x ročne v období od 1. septembra do 31. októbra. Vytvorenie 

terénnych depresií, tzv. koľají, za pomoci traktora na celom území NPR, v 

období mierneho nasýtenia pôdy vodnými zrážkami. 

Následne v roku 2008 došlo k zmene užívateľa, ktorý odignoroval 

manažmentové opatrenia napriek mnohým výzvam správy CHKO Latorica. V 

roku 2008 lúku nechal ladom bez pokosenia a v roku 2009 bolo celé územie 

NPR pomulčované. V prípade neodstránenia hnijúcej biomasy hrozí zánik 

slanomilných spoločenstiev a nástup pionierskych a inváznych druhov flóry. 

Terénnou obhliadkou v roku 2010 bol zistený masívny ústup slanomilnej 

vegetácie, kde plocha indikačných druhov tvorila iba 3x4 metre a zároveň bol 

zistený masívny nástup pionierskych a bežných druhov flóry. 

Návrh riešenia: Aj keď rastliny majú schopnosť prežívať obdobie 

nepriaznivých vplyvov v štádiu dormancie či iným spôsobom, je otázne 

nakoľko dokážu konkurovať slanomilné druhy bežným či inváznym druhom pri 
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návrate relatívne priaznivých podmienok. Z tohto dôvodu je nutné prehodnotiť 

opodstatnenosť rezervácie ako aj samotného ÚEV. Ďalej je nutné určiť jasné 

legislatívne pravidlá, to znamená práva a povinnosti užívateľov a vlastníkov 

CHÚ, nakoľko v súčasnosti nie sú celkom presné alebo jasné v územiach, kde je 

nevyhnutné vykonávať manažmentové opatrenia na zachovanie predmetu 

ochrany. 

 

 

DISKUSIA 

 

Problémy národnej siete CHÚ sú spojené najmä so zánikom predmetov 

ochrany, vyhlasovaním nových chránených území, neinformovanosťou 

dotknutých strán, porušovaním zákazových činností, legislatívou atď. Problémy 

lokalít NATURA 2000 a zvlášť území európskeho významu sú spojené s týmito 

hlavnými faktormi: časovou náročnosťou pri ich vyhlasovaní, nepriaznivým 

prístupom vlády SR k chráneným územiam, nezohľadňovaním vlastníckych 

vzťahov v nových CHÚ navrhnutých mimo národnej siete CHÚ, ktoré sú 

zároveň fragmentované. 

V príspevku sú vybrané tri územia, ktoré reprezentujú najtypickejšie 

problémy ochrany prírody v kultúrnej krajine. Lokalita č. 1 predstavuje 

reprezentatívny príklad územia NATURA 2000 pripraveného v relatívne 

rýchlom čase, ktorý neumožnil dôkladné vedecké spracovanie. Územie nebolo 

dôkladne zmapované, nebol realizovaný podrobný botanický a fytocenologický 

prieskum. Závery prieskumov územia z rokov 2009 a 2010 ukázali, že biotop 

ktorý tvorí predmet ochrany už takmer zanikol, alebo sa tam ani posledných 10 

rokov nevyskytoval. Bez vhodného manažmentu, ktorý predstavuje kosenie 

alebo extenzívnu pastvu, sa ani neobnoví. Terénny prieskum lokality č. 2 ukázal 

jej významné ohrozenie až potenciálny zánik z dvoch hlavných dôvodov: kvôli 

silnej sukcesii – lokalita je bez vhodného manažmentu a narastajúcim 

antropogénnym tlakom (hrozba ďalšieho rozširovania dobývacieho priestoru na 

úkor rezervácie, samotná ťažba vápenca, narastajúci počet prejazdov 

motorových vozidiel chráneným územím, vznik nelegálnych skládok 

komunálneho odpadu). Na záchranu lokality je nutné vykonávať vhodné 

manažmentové opatrenia. Lokalita č. 3 je na tom podobne ako lokalita č. 2. 

Nevhodný manažment územia a narastajúci antropogénny tlak spolu s 

nepriaznivými klimatickými podmienkami v posledných rokoch spôsobili 

takmer zánik predmetu ochrany. V tomto prípade je preto otázne, či sa stav 

územia zlepší (v zmysle ochrany prírody) v prípade návratu vhodného 

manažmentu do územia. 

Negatívny antropogénny vplyv na chránené územia neustále narastá. S 

týmto faktorom súvisí znižovanie hodnoty území z pohľadu ochrany prírody, 

preto prehodnotenie CHÚ v niektorých prípadoch môže byť opodstatnené. 

Najmä v takých, pri ktorých došlo k zániku predmetov ochrany. Pri vyššie 

spomínaných prehodnocovaniach sa musí vychádzať z vedeckých štúdií. Na 

druhej strane je však nutné negatívny vplyv človeka zastaviť v najviac 
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ohrozených oblastiach alebo aspoň spomaliť v menej ohrozených oblastiach. 

Vytváranie ďalších CHÚ hodnotíme negatívne z viacerých dôvodov. Jedným z 

hlavných dôvodov je nerešpektovanie súkromného vlastníctva štátom, najmä 

neuhrádzanie kompenzácií. Ďalším je kumulovanie chránených sietí na tom 

istom území, vznikajú územia ako napr.: NPR s 5. st. ochrany, zároveň je to 

ÚEV, ďalej Chránené vtáčie územie (CHVÚ), národný park, či chránená 

krajinná oblasť a ešte môže byť územie zároveň súčasťou Ramsarského 

dohovoru, či svetového dedičstva UNESCO. Je nutné vypracovať Program 

starostlivosti zvlášť pre národný park, či chránenú krajinnú oblasť, zvlášť pre 

CHVÚ, zasielať správy pre Ramsarský výbor, UNESCO atď. Na to isté územie 

sa často na Slovensku v oblasti ochrany prírody a krajiny vzťahuje nejednotná 

politika a manažment štátnych inštitúcii. Ide o zbytočné kumulovanie a mrhanie 

financií, času a ľudských zdrojov v oboch prípadoch. Aj tieto fakty sú o. i. 

podnetom pre návrh nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý je v 

súčasnosti v etape pripomienkovania a prípravy do paragrafového znenia. 

Pre všetky tieto dôvody je nesmierne nutné klásť skôr dôraz na 

zlepšovanie ochrany prírody a krajiny v praxi už v existujúcej sieti CHÚ.  

 

 

ZÁVER 

 

Problematika ochrany prírody a krajiny je nesmierne komplexná. 

Neustále prebieha vývoj spoločnosti a s ňou aj väčšinový názor obyvateľstva na 

spoločensko-sociálne resp. socio-ekonomické otázky vrátane ochrany prírody. 

Spoločnosť ako taká vníma chránené územia skôr ako prekážku v istom 

„rozvoji“ oblasti či regiónu. Tento prístup je nutné zmeniť, napr. 

environmentálnou výchovou na školách, alebo väčšou otvorenosťou štátnych 

inštitúcii, zaoberajúcich sa ochranou prírody a krajiny, voči verejnosti. Záleží na 

odhodlaní vlády, ale aj jednotlivcov (z radov štátnych zamestnancov, 

edukačných centier, mimovládnych inštitúcií a pod.) ako sa bude vyvíjať 

situácia v ochrane prírody. 
 

 

POĎAKOVANIE 

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Centrum pre 

rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS 26240120002, 

spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (100 %). 

 
 

LITERATÚRA 

 
Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002. Ministerstvo životného prostredia SR, 

Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 344 p. 

Eagles P. F. J., McCool S. F. 2002. Tourism in national parks and protected areas: 

planning and management. CABI, Oxon, New York, 320 p. 



55 

Hammer T. 2007. Biospere reserves: An instrument for sustainable regional 

development. The case of Entlebuch, Switzerland. In: Mose I. (ed.): Protected areas 

and regional development in Europe. Towards a new model for the 21st century. 

Ashgate, Aldershot, pp. 39-54. 

Kohutková I. 2011. Udržateľný rozvoj a kvalita života v chránených územiach. Písomná 

práca k dizertačnej skúške, Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK v 

Bratislave, Bratislava, 58 p. 

Leroux S. J., Krawchuk M. A, Smiegelow F., Cumming S. G., Lisgo K., Anderson L. 

G., Petkova M. 2010. Global protected areas and IUCN designations: Do the 

categories match the conditions? Biological Conservation, 143(3), pp. 609-616. 

Lu D.-J., CHou Y.-F., Yuan H.-W. 2005. Paradigm shift in the institutional arrangement 

of protected areas management in Taiwan – a case study of Wu-Wei-Kang 

Waterfowl Wildlife Refuge in Ilan, Taiwan. Environmental Science & Policy, 8(4), 

pp. 418-430. 

Marhold K., Hindák F. (eds.) 1998. Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, 

Bratislava, 687 p. 

McNeely J. A. 1994. Protected areas for the 21st century: working to provide benefits to 

society. Biodiversity and Conservation, 3(5), pp. 390-405. 

Mose I., Weixlbaumer N. 2007. A new paradigm for protected areas in Europe? In: 

Mose I. (ed.): Protected area and regional development. MPG BOOKS, Cornwall, 

pp. 3-19. 

Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku 1997. Dostupné na: 

http://www.sopsr.sk/web/?cl=3401. 

Polák P., Saxa A. (eds.) 2005. Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. 

ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 p. 

Ružičková H., Kalivoda H. 2007. Kvetnaté lúky, Prírodné bohatstvo Slovenska. Veda, 

Bratislava, 133 p. 

Stanová V., Valachovič M. (eds.) 2002. Katalóg biotopov Slovenska. Daphne – Inštitút 

aplikovanej ekológie, Bratislava, 226 p. 

Šíbl J., Klinda J., Lisický M. J. 2000. Územná ochrana prírody a starostlivosť o 

chránené územia. Učebné texty, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská 

poľnohospodárska univerzita, Nitra, 127 p. 

Talbot L. M. 1982. The role of protected areas in the implementation of the world 

conservation strategy. In: McNeely J. A., Miller K. R. (ed.): National parks, 

conservation and development. The role of protected areas in sustaining society. 

Smithsonian Institution Press, Washington D. C., pp. 15-17. 

Vološčuk I. 2003. Ochrana prírody a krajiny. Technická univerzita, Zvolen, 234 p. 

Waugh D. R., Yerena E. 1999. Valuation and management of protected areas in 

Venezuela. In: Walkey M., Swindgland I. (eds.): Integrated protected area 

management. Kluwer Academic Publishers, Dortrecht, pp. 129-150. 

Zákon NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov. 

Interná dokumentácia ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, Rezervačné knihy, SDF 

formulár. 


