


Projekt  Poklady môjho kraja vám priblíži význam a spôsob 
ochrany prírody nielen na Slovensku. Dozviete sa o 
najvzácnejších územiach, o živočíchoch i rastlinách. A spolu s 
nami budete pátrať po prírodných pokladoch vo vašom kraji, v 
najbližšom okolí, vo svojej obci...
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Príroda okolo nás, to sú hory, doliny, lúky, rieky, 
potoky, i tá najmenšia bystrinka, či samotný 
prameň. Sú to živočíchy, od tých najväčších 
cicavcov a dravcov až po vtáky, hmyz a 
mikroskopické bunky. Sú to stromy, kríky, kvety, 
i tá najobyčajnejšia rastlinka  pri ceste... Všetko, 
čo každý z nás považuje za samozrejmosť.  Ak 
bude človek naďalej drancovať prírodu tak ako 
doteraz, pre našich vnukov ostane z tej krásy 
naozaj málo. 

Príroda nie je len krásna, ale prebiehajú v nej 
dôležité procesy, ktoré umožňujú život na tejto 
planéte. Je to predovšetkým tvorba kyslíka 
a kolobeh vody. Niektoré časti prírody sú 
pozmenené ľudskou činnosťou viac, iné menej. 
Tie, ktoré sú človekom pozmenené len málo 
alebo vôbec, sú veľmi vzácne. Nazývame ich tiež 
pôvodné. A práve tu môžeme objaviť vzácne 
miesta a druhy rastlín či živočíchov. Mnohé z nich 
sú v súčasnosti ohrozované ľudskou činnosťou, a 
to najmä znečisťovaním a premenou prírodného 
prostredia. Každý organizmus má v kolobehu 
života svoje miesto, preto je dôležité jeho prežitie 
a existencia prostredia, v ktorom žije. Tieto časti 
prírody si človek od istého okamihu začal chrániť, 
lebo si uvedomil, že bez prírody by prostredie, 
v ktorom žije, nemohlo fungovať.  Biologická 
rozmanitosť - pestrosť robí prostredie, v ktorom 
žijeme kvalitnejším nielen svojou funkciou, ale aj 
svojou krásou.

Vo svete a aj na Slovensku sa kvôli zachovaniu 
prírody začali vyhlasovať chránené územia s 
rôznym stupňom ochrany. Vytvorili sa zákony a 
zoznamy nielen území, ale aj zoznamy chránených 
a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Skúsme si však prírodu vážiť a chrániť všade a 
nielen tam, kde je to vyznačené tabuľkami. Zdravé 
stromy a zakvitnuté lúky, rôzne druhy zvierat, 
hmyzu by nemali ostať vzácnosťou, na ktorú sa 
budeme chodiť pozerať iba do rezervácií. Príroda 
má byť prirodzenou súčasťou  nášho životného  
prostredia a najbližšieho okolia. 

Ako by vyzeral „deň bez prírody“?

Čo sú potravové reťazce a aký je ich význam v prírode?

Ktoré organizmy produkujú kyslík? 

Ako sa nazýva proces, pri ktorom vzniká kyslík?

Dýchajú aj rastliny?

Porovnajte mestské a prírodné prostredie. Uveďte klady aj 
zápory obidvoch prostredí.

Prostredníctvom obrázku č.1 skúste popísať prírodné 
procesy a vzťahy. 

Na obrázku č.2 je zjednodušene znázornený jeden zo 
základných životných procesov v prírode. Podľa obrázka si 
vysvetlite, ako prebieha.

Diskutujte na tému „Prečo človek chodí do prírody?“

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

VÝZNAM OCHRANY 
PRÍRODY   
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Natura 2000 zahŕňa najhodnotnejšie územia 
Európy. Ochrana má zabezpečiť priaznivé 
podmienky pre vybrané druhy živočíchov a 
rastlín a tým aj priaznivý stav biotopov. Priaznivý 
stav znamená, že druhy ani biotopy nie sú nijak narušované ani ohrozované. Táto ochrana vôbec nevylučuje hospodárske 
činnosti človeka v týchto územiach. Naopak, v niektorých prípadoch Európska únia podporuje obhospodarovanie najmä 
lúk, aby nezarástli drevinami a nevymizli tak vzácne lúčne druhy.
Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území: chránené vtáčie územia a územia európskeho významu:

Viac o Nature 2000

   

Natura 2000 je spoločný názov pre chránené 
územia členských krajín Európskej únie s cieľom 
zachovania prírodného dedičstva, ktoré je 
významné nielen pre jednu krajinu, ale pre celú 
Európu.

Tento európsky systém ochrany má zabezpečiť 
ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených 
druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich 
živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich 
sa na území štátov Európskej únie. Biotop  
(z gréčtiny: bios - život, topos - miesto) je miesto 
s rovnakými podmienkami pre život určitých 
druhov rastlín a živočíchov - napríklad biotop 
dubového lesa, vlhkej alebo suchej lúky, vodný 
biotop potoka alebo biotop jazierka. 

EURÓPSKY SYSTÉM 
OCHRANY - NATURA 2000   

Územie chránené systémom NATURA 2000

Dva európske zákony na ochranu 
prírody, nazývané smernice, sú doposiaľ 
najkomplexnejšie vo svete.
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K roku 2013 eviduje sústava Natura 2000 na území 
Slovenska 97 území európskeho významu. Sú to 
územia s výskytom vzácnych druhov alebo biotopov 
európskeho významu. Najrozsiahlejšími sú: 
• Šíp (pri Ružomberku) v Národnom parku Malá  
 Fatra
• Pieniny v Pieninskom národnom parku
• Javornícky hrebeň v Chránenej krajinnej oblasti   
 Kysuce

Naturou 2000 je chránených celkom 44 druhov 
rastlín, medzi nimi napríklad aj päť druhov poniklecov 
– veľkokvetý, otvorený, lúčny maďarský, slovenský a 
prostredný. 

V tomto európskom zozname ochrany je aj 95 druhov 
živočíchov – cicavcov, vtákov, obojživelníkov, motýľov, 
hmyzu. Tými najvzácnejšími a dobre známymi sú 
kamzík tatranský, medveď hnedý, rys ostrovid, vlk 
dravý, zubor hrivnatý, bobor vodný, vydra riečna, 
svišť vrchovský, či korytnačka močiarna. 

Tieto územia sa vyhlasujú na ochranu jedného alebo 
viacerých ohrozených druhov vtákov európskeho významu. 
Na území Slovenska bolo do roku 2013 vyhlásených 41 
chránených vtáčích území (CHVÚ), Najrozsiahlejším CHVÚ 
sú: 
 • Volovské vrchy
 • Laborecká vrchovina
 • Nízke Tatry

Spomeňme ešte niektoré z tých väčších území - Malá 
Fatra, Slanské vrchy, Horná Orava, Strážovské vrchy, Malé 
Karpaty, Tatry, Vihorlatské vrchy, Veľká Fatra, atď. 

Chránené vtáčie územia

Územia európskeho významu

Orol kráľovský

Kosatec nízky
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Mokrade sú prírodné lokality s vysokou 
biologickou hodnotou a neustálou 
alebo dočasnou prítomnosťou vody. Sú 
neodmysliteľnou súčasťou nášho ekosystému.
Zúrodňovanie pôdy a s tým spojené 
odvodňovanie najmä v poslednom storočí 
malo vo svete, ale najmä v Európe za následok 
likvidáciu existujúcich mokradí.  Ľudia chceli 
mokrade odvodniť a premeniť na úrodnú pôdu 
a nesprávne ich považovali za liaheň škodlivých 
organizmov (napríklad komárov). 

V roku 1971 bol v iránskom meste Ramsar  
podpísaný dohovor, kde sa krajiny zaviazali 
chrániť mokrade na svojom území, vypracovať a 
realizovať rôzne opatrenia. Slovenská republika 
pristúpila k nemu ešte v rámci bývalého 
Československa v roku 1990, čím na seba zobrala 
príslušné záväzky.

Vo svetovom zozname je 22 slovenských  
mokradí.

Medzinárodne (a vlastne celosvetovo) 
významnými mokraďami sú: Parížske 
močiare, Šúr, Senné rybníky, Dunajské 
luhy, Číčovské mŕtve rameno, niva Moravy, 
Latorica, riečne nánosy Rudavy, mokrade 
Turca, Poiplie, mokrade Oravskej kotliny, 
Oravská priehrada, Rudné 1 a Rudné 2, 
Sosnina, rieka Orava a jej prítoky, Domica, 
riečne nánosy Tisy, Hrhovské rybníky, 
Chymské rybníky, Zemplínska priehrada a 
Sivá brada.

Významné slovenské mokrade

MEDZINÁRODNÁ 
OCHRANA MOKRADÍ   

Maličké ÚEV (územie európskeho významu) Bielické 
Bahná neďaleko Partizánskeho 

(na jeho ochrane sa podieľa aj Strom života)

Zátišie mokradí s leknom bielym
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Vo svetovom zozname je 22 slovenských  
mokradí.

Medzinárodne (a vlastne celosvetovo) 
významnými mokraďami sú: Parížske 
močiare, Šúr, Senné rybníky, Dunajské 
luhy, Číčovské mŕtve rameno, niva Moravy, 
Latorica, riečne nánosy Rudavy, mokrade 
Turca, Poiplie, mokrade Oravskej kotliny, 
Oravská priehrada, Rudné 1 a Rudné 2, 
Sosnina, rieka Orava a jej prítoky, Domica, 
riečne nánosy Tisy, Hrhovské rybníky, 
Chymské rybníky, Zemplínska priehrada a 
Sivá brada. Zoznam  Natury 2000 má 81 druhov chránených vtákov žijúcich na Slovensku, medzi nimi aj orol kráľovský, bocian biely, 

prepelica poľná, hrdlička poľná, rybárik riečny, pipíška chochlatá, ba dokonca aj pre nás možno bežná kačica divá.

Naturou 2000 je chránený aj náš najväčší slovenský chrobák – roháč obyčajný, či korýtko riečne, alebo až päť druhov 
netopierov – veľkouchý, ostrouchý, pobrežný, brvitý a obyčajný.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Aké hospodárske aktivity človeka v krajine poznáte?

Koľko chránených vtáčích území je na Slovensku?

Poznáte v blízkosti vášho okolia miesto, kde sa zdržujú 
vtáky pri jarnej alebo jesennej migrácii – sťahovaní do 
teplých krajín?

Aký najväčší vták žije u nás?

Zistite, kde najbližšie vo vašom okolí je územie 
európskeho významu alebo chránené vtáčie územie. 
Zistite aj dôvod ochrany.

Skúste nájsť na internete obrázky všetkých druhov 
poniklecov európskeho významu a zistite, v akom 
prostredí rastú.

Navrhnite opatrenia pre zachovanie alebo prinavrátenie 
mokradí do krajiny, ktorá vás obklopuje.

Nájdite na mape aspoň niektoré z medzinárodne 
významných mokradí na Slovensku. Čím sú významné?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Odbornou organizáciou Ministerstva životného 
prostredia, ktorá pôsobí na celom území Slovenska, 
je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
(ŠOP SR). Prostredníctvom mnohých pracovísk 
zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie a 
ochranu prírody vrátane ochrany jaskýň, rastlín aj 
živočíchov. Spolupracuje aj s ostatnými inštitúciami 
a organizáciami tohto zamerania, ako aj so 
samosprávami miest a obcí, či vysokými školami.

 

Ochrana prírody na Slovensku sa riadi podľa Zákona o 
ochrane prírody a krajiny. Podľa tejto zákonnej normy sú 
vzácne územia rozdelené na veľkoplošné a maloplošné 
chránené územia. Medzi veľkoplošné chránené územia 
patria národné parky (NP) a chránené krajinné oblasti 
(CHKO).

Na Slovensku máme deväť národných parkov (NP). 
Najstarším a najrozsiahlejším je Tatranský národný park 
(TANAP), ktorý zahŕňa Vysoké, Západné a Belianske Tatry. 
Nachádza sa tu najvyšší štít Slovenska - Gerlachovský štít, 
vysoký 2655 m. n. m. Druhým najväčším NP je Národný 
park Nízke Tatry (NAPANT)  a tretím Veľká Fatra. 
Ďalšie národné parky: Slovenský kras, Poloniny, Malá 
Fatra, Muránska planina, Slovenský raj, Pieninský NP 
(PIENAP).

OCHRANA PRÍRODY  
NA SLOVENSKU  

Chránené územia

Národné parky

Lomnický štít vo Vysokých Tatrách
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Na území SR sa nachádza množstvo maloplošných 
chránených území. Sú to prírodné rezervácie, 
chránené areály a prírodné pamiatky. Významnejšie 
jaskyne a vodopády sú tiež prírodnými pamiatkami.

Na území Slovenska bolo do roku 2003 vyhlásených 14 chránených krajinných oblastí, ktorých počet sa nezmenil dodnes. 
Najrozsiahlejšou je CHKO Štiavnické vrchy.
Ďalšie CHKO: Kysuce, Malé Karpaty, Horná Orava, Biele Karpaty, Ponitrie, Strážovské vrchy, Záhorie, Východné Karpaty, 
Latorica, Poľana. 

Ostatné chránené územia

Chránené krajinné oblasti

Najstarším národným parkom na svete je 
Yellowstonský národný park (od 1. marca 1872). Na 
území parku je mnoho gejzírov a horúcich prameňov. 
Z veľkých zvierat tu žijú bizóny, medvede grizly a losy.

Vihorlat je najstaršou CHKO, vyhlásenou už v roku 
1973.

Rozlohou najmenšou CHKO sú Dunajské Luhy. 

  Viete, že...?  Viete, že...?

Hrebeň Nízkych Tatier

CHKO Strážovské vrchy

Jaskyňa Domica
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Ktorý národný park je najstarší na Slovensku?

Ktorý národný park je na Slovensku rozlohou najmenší?

Aké chránené územia sú k vám najbližšie? Prečo sú chránené?

Ktorá rozprávková postavička žila v Yellowstone?

Skúste priradiť k príslušným číslam na mape názvy národných parkov. 
1...................................................................

2...................................................................

3...................................................................

4...................................................................

5...................................................................

6...................................................................

7...................................................................

8...................................................................

9...................................................................
 

 

 

Úlohy:

 

Otázky:

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Označenie chránených území
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V chránených územiach sa správame tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov, ničeniu 
ich životného prostredia, vrátane znečisťovania odpadkami. Poškodzovanie rastlín či zabíjanie živočíchov, ničenie ich 
životného prostredia a odhadzovanie odpadkov je v prírode zakázané (a nielen v chránených územiach, samozrejme). 
Veď kto z vás by sa tak správal, však? V chránených územiach je zakázané aj ničiť či zbierať skameneliny a dreviny.
Pešia turistika v chránených územiach by sa mala vykonávať len po vyznačených turistických či kúpeľných chodníkoch. 

Zákon o ochrane prírody a krajiny rozdelil  
jednotlivé chránené územia do piatich stupňov 
ochrany. Najvyšším a najprísnejším – piatym 
stupňom je chránená príroda v národných 
prírodných rezerváciách, prírodných rezerváciách 
a národných parkoch, ale chránené sú aj prírodné 
pamiatky. 

Stupne ochrany prírody

Ktorý najnižší stupeň ochrany platí na území národných 
parkov?

V chránených územiach sú zakázané niektoré činnosti. 
Pospájajte jednotlivé zákazy k prislúchajúcim obrázkom 
a diskutujte na danú tému.
• Zákaz trhania rastlín 
• Zákaz chytania hmyzu 
• Zákaz zakladania ohňa 
• Zákaz vodenia psov 
• Zákaz lovenia rýb 
• Zákaz stanovať a kempovať  
• Zákaz odhadzovania odpadkov 
• Zákaz skracovania si turistických a náučných chodníkov

 

 

 

Úlohy:

 

Otázky:

Viete sa správať v chránených územiach?

Brankovský, Kľacký, Lúčanský, Starohutský a vodopád Bystré sú 
národnými prírodnými pamiatkami (NPR).

Prvým chráneným územím u nás bola Kvetnica v NPR Velická 
dolina v TANAP-e z roku 1876.

Najstaršou rezerváciou je Ponická dúbrava z roku 1895 v obci 
Poniky.

Medzi najbohatšie oblasti na rozmanitosť rastlinných druhov 
Slovenska patria Slovenský kras, kde sa odhaduje až 1400 druhov, 

TANAP s 1300 druhmi a Záhorská nížina s 1200 druhmi.

  Viete, že...?  Viete, že...?
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Rôznorodosť alebo pestrosť rastlinných 
a živočíšnych druhov nazývame odborne 
biodiverzita.

Tá je ohrozovaná rôznymi prírodnými 
faktormi, ale najmä ľudskou činnosťou. 

Medzi prirodzené zaraďujeme hlavne 
zmenu prostredia – stanovíšť, kde 
organizmy žijú. Zmenu zapríčiňujú 
prírodné katastrofy (veterné či snehové 
kalamity, zosuvy pôdy či záplavy). Zmena 
klímy spôsobuje výkyvy počasia (obdobia 
nedostatku vody sa striedajú s prívalovými 
dažďami), ale hlavne posuny vegetačných 
pásiem – to znamená zmenu klimatických 
podmienok na danom mieste. To môže 
negatívne pôsobiť na niektoré citlivejšie 
druhy, ktoré nie sú schopné prispôsobiť sa 
tejto zmene a hynú. Ostatné sa presúvajú 
na miesta, ktoré im vyhovujú. Ďalším 
prirodzeným faktorom je zarastanie lúk a 
pasienkov drevinami. Väčšina z nich vznikla 
na Slovensku v minulosti odlesňovaním z 
dôvodu pasenia hospodárskych zvierat a 
ťažby dreva na kúrenie a stavbu domov. 
Tým, že sa na lúkach postupom času 
prestalo pásť a kosiť, prirodzene začali 
zarastať drevinami. To ohrozuje vzácne 
druhy, ktoré sú úzko viazané na lúky a 
pasienky.

Človek ohrozuje biodiverzitu najmä 
ničením a zastavaním území za účelom 
výstavby diaľnic, obchodných centier 
alebo skladových priestorov pre firmy. 
Ohrozuje ju zároveň aj znečisťovaním 
ovzdušia, vody a pôdy. Neprimeraná 
ťažba dreva v lesoch je ďalším negatívnym 
faktorom ľudskej činnosti.

Na Slovensku je 
ohrozených takmer 
polovica druhov rastlín, 
ktoré sú zapísané v Červenom 
zozname papradí a kvitnúcich 
rastlín flóry Slovenska.

Zjednodušene ich môžeme 
rozdeliť do troch kategórií 
ohrozenia:
• kriticky ohrozené 
• veľmi ohrozené 
• ohrozené 

Zoznam ohrozených rastlín

OCHRANA RASTLÍN  
A ŽIVOČÍCHOV  

Orchidea
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Na Slovensku máme približne 270 druhov, ktoré sú 
chránené celoeurópsky. U nás nemusia byť až tak vzácne, 
ale v celej Európe ich je pomerne málo. Zhruba o stovku 
viac máme druhov národného významu, čo znamená, že sú 
veľmi vzácne na území Slovenska.

Ktoré faktory ohrozujú najviac biodiverzitu vo vašom 
okolí?

Poznáte nejaké ďalšie chránené druhy rastlín a 
živočíchov?

Aký spôsob ochrany prírody na Slovensku by ste zaviedli 
vy?

Kto zastupuje Stráž prírody?

Skúste vyhľadať obrázky a informácie o 5 kriticky 
ohrozených druhoch rastlín a živočíchov.

Zahrajte si scénku. Navoďte situáciu prichyteného 
nedisciplinovaného turistu v národnom parku strážcom 
prírody. Pomôžte strážcovi s argumentáciou, prečo sa 
turisti musia chovať disciplinovane.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Na Slovensku máme celkom 1256 jedincov chránených 
stromov.

Endemity sú také druhy, ktoré vznikli na malom území a 
nikde inde na svete sa nevyskytujú. Na Slovensku rastie 
92 endemitov rastlín.

Okrem zoznamu chránených rastlín a živočíchov je 
súčasťou Zákona o ochrane prírody a krajiny, resp. jeho 
vyhlášky aj zoznam chránených nerastov a skamenelín. 

Pre ohrozené a chránené druhy sú vyčíslené aj tzv. 
spoločenské hodnoty – čiže akú majú hodnotu pre 
spoločnosť. Spoločenská hodnota chránených živočíchov 
európskeho významu môže byť celkom vysoká - napríklad 
hodnota korytnačky močiarnej je 40 000 EUR, takú istú 
hodnotu má aj vydra riečna a mačka divá. Rys ostrovid 
a medveď hnedý majú dvojnásobnú hodnotu a zubor 
hrivnatý a svišť vrchovský až 100 000 EUR. A viete, kto 
má najväčšiu spoločenskú hodnotu? No predsa kamzík 

tatranský - až 150 000 EUR!  Poznáte tieto živočíchy?

  Viete, že...?  Viete, že...?

Ochrana a ohrozenosť
živočíchov

Chránený šafrán karpatský, v Čechách kriticky 
ohrozený druh

Plesnivec alpínsky
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Aké štátne inštitúcie ochrany prírody poznáte?

Poznáte niektoré mimovládne organizácie, ktoré sa 
zaoberajú environmentálnou výchovou a ochranou 
prírody?

Zúčastňujete sa na aktivitách, ktoré prispievajú k 
zveľadeniu alebo ochrane životného prostredia?

Ak ste už niekedy navštívili náučný chodník, popíšte, 
v akom bol stave a čo zaujímavé ste na ňom videli.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

   

Náučné chodníky sú vyznačené turistické trasy 
rôznej dĺžky a rôzneho zamerania. Vytvárajú sa v 
zaujímavej, vzácnej a najmä chránenej prírode, alebo 
v krajine, ktorá je unikátna v kultúrnej či historickej 
oblasti.  V rámci týchto značených trás sú niektoré 
vybrané zaujímavosti osobitne vysvetlené – slovne i 
fotograficky - na informačných paneloch. 

V súčasnosti predstavujú náučné chodníky 
neoddeliteľnú súčasť slovenskej krajiny a sú veľkým 
prínosom v oblasti environmentálnej výchovy najmä 
školopovinnej mládeže. Už v názvoch náučných 
chodníkov sa objavujú označenia ako lesnícky, 
ekologický, historický, poľovnícky, environmentálny 
a pod. Náučné chodníky prezentujú nielen konkrétnu 
vzácnu prírodnú lokalitu, ale aj históriu a kultúru 
celého regiónu či obce.

Na Slovensku v súčasnosti je zhruba 400 náučných 
chodníkov.  Z tohto počtu je väčšina venovaná 
prírodným zaujímavostiam v chránených územiach. 
Väčšinou ich budujú mestá a obce, štátne správy 
chránených území, štátne a iné lesnícke organizácie, 
turistické kluby a rôzne občianske združenia.

V mnohým obciach a mestách pôsobia ochranárske 
združenia alebo kluby, ktorých hlavným cieľom je 
environmentálna výchova a ochrana prírody. 

NÁUČNÉ CHODNÍKY AKO SÚČASŤ 
ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY   

Náučný chodník pri hrade Dobrá Voda
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Najdlhší náučný chodník na Slovensku, ktorý sa 
budoval od roku 1996 do 2004, má až 80 km, vedie 
nivou rieky Moravy z Devína po obec Moravský Svätý 
Ján a má až 39 zastávok! 

Najstarší náučný chodník je Arborétum Mlyňany pri 
Zlatých Moravciach. Má 4 kilometre a 57 zastavení. 
Bol otvorený už v roku 1892.

Na území Štiavnických vrchov v okolí  Piargu vznikol 
už v roku 1926 prvý lesnícky náučný chodník. 

Prvý oficiálny náučný chodník u nás vznikol v roku 
1960 v Pieninskom národnom parku s názvom 
Prielom Dunajca.

Náučný chodník Šurský les patrí medzi najväčšie 
komplexy nížinného jelšového lesa v Európe a svojím 
porastom pripomína džungľu. Chodník má 4 km a 6 
zastávok.

Náučný chodník Sitno vznikol v roku 1987. Tento 
legendami opradený kopec je kolískou turistiky. Prvý 
turistický spolok tu vznikol už v roku 1860. Navyše 
- Sitno je jediný vrch na Slovensku, na ktorý sa 
vystupuje a zostupuje po schodoch – celkom je tam 

300 schodov. 

  Viete, že...?  Viete, že...?

Náučný chodník Príroda Javoria

Ekocentrum v Zázrivej
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Ako už napovedá samotný názov projektu – Poklady môjho kraja, v rámci terénneho prieskumu sa sústredíte 
na svoje bydlisko – obec alebo mesto, prípadne celý kraj v okruhu 20 kilometrov. 

V prvom rade získajte informácie o chránených územiach vo vašom okolí, maximálne v okruhu 20 km cez 
internet - na webových portáloch Ministerstva životného prostredia (www.minzp.sk), alebo Štátnej ochrany 
prírody (www.sopsr.sk). Na  týchto stránkach je možné získať informácie o výskyte chránených rastlín, živočíchov, 
strome či mokradi vo vašom kraji.
Ak už máte dostatok informácií, čaká na vás terénny prieskum. Bližšie informácie vám môžu poskytnúť 
osobne informačné centrá, obecné úrady, oddelenia životného prostredia v mestách, či odbory starostlivosti 
o životné prostredie na okresných úradoch. V spomínaných úradoch sa môžete osobne nielen informovať, ale 
aj získať tlačené propagačné materiály, samozrejmosťou by mala byť monografia obce, ktorej časť sa venuje aj 
prírodným zaujímavostiam, predovšetkým vzácnej chránenej prírode. Ak obec nemá monografiu, treba zistiť, či 
existuje spoločná publikácia, ktorú vydalo združenie – mikroregión obcí a ktorá  približuje celý región, vrátane 
chránených území.

Priamo na území vášho kraja – v okruhu 20 km zistíte, či existujú informačné tabule o prírodných územiach 
– chránených i nechránených. Označované bývajú vstupy do NP a CHKO na vstupných lesných cestách. Na 
hlavných cestách sú umiestňované dopravné informačné tabule alebo smerovníky, ďalšie môžete nájsť priamo 
pri vstupoch do chránených území, pri chránenom strome, chránenej prírodnej pamiatke, a pod. 

Každá obec i mesto by však malo mať základné informácie na tabuli umiestnenej priamo v centre, vrátane 
smerovníkov, ktoré návštevníkov privedú na dané miesto.

Všetky zistené skutočnosti z terénneho prieskumu zapíšete do záznamovej karty a tak vyhodnotíte tento 
indikátor svojej obce a regiónu. 

Lokálny bioindikátor - Chránené časti prírody a krajiny

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie a 
vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a obcí.

Projekt: Poklady môjho kraja
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Názov samosprávy:

Má vaša obec - región: body
samostatné informačné tabule o prírodných územiach
tlačené propagačné materiály o chránenej a inej  prírode 
propagáciu chránenej prírody na obecnej internetovej stránke
monografiu, či inú publikáciu, kde je kapitola venovaná chránenej prírode
iné propagačné materiály a informačné systémy

Nachádza sa vo vašej obci - regióne, alebo do nej zasahujú chránené územia:     
chránený areál (CHA)
prírodná pamiatka a národná prírodná pamiatka (PP a NPP)
prírodná rezervácia a národná prírodná rezervácia (PR a NPR)
chránená krajinná oblasť (CHKO)
národný park (NP)

Objavili ste na území vašej obce - regiónu:
chránený strom
chránená rastlina
chránený živočích
chránená mokraď
náučný chodník 

Spolu bodov:
Výsledné percento:

Za každú kladnú odpoveď získate 1 bod. Vaša obec – región môže získať maximálne 15 bodov = 100%.  Zrátajte 
všetky body a prepočítajte ich na percentá. Okrem toho, že sa dozviete, aké poklady máte vo svojom okolí, toto 
percento vyjadruje mieru propagácie chránených častí prírody, ako aj ich množstvo na území vašej samosprávy 

a blízkeho okolia.

Záznamová karta

POUŽITÉ ZDROJE

www.sopsr.sk

www.minzp.sk

www.enviroportal.sk

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny
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