Príloha č. 6.6.13

Opatrenia na dosiahnutie cieľov starostlivosti v Národnom parku Poloniny
Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

vlastník, správca, užívateľ,
Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky (ŠOP
SR) - Správa Národného
parku Poloniny (Správa
NP Poloniny)

vlastné zdroje - rozpočet
Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky (ŠOP
SR)

EFP1
až 3 a
EFP6 až 13

Oblasť ochrany rastlín - R
R.1.

Operatívny cieľ: udržanie alebo zlepšenie stavu chránených a ohrozených druhov rastlín
Merateľný indikátor plnenia: stav populácie rastlín, zastúpenia charakteristických druhov lúčnych biotopov

R.1.1.

Riadená starostlivosť o lokality s výskytom východokarpatských
druhov rastlín.

počet lokalít s riadenou
starostlivosťou, stav
biotopov

R.1.2.

Riadená starostlivosť o lokality s výskytom vzácnych
a ohrozených druhov rastlín .

počet lokalít s riadenou
starostlivosťou, stav
biotopov

1 až 2-krát/rok

R.1.3.

Eliminácia rozširovania nepôvodných druhov, odstraňovanie
a zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín

stav biotopov

1 až 2-krát/rok

vlastník, správca, užívateľ

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP8 EFP9
SR

R.1.4.

Riadená starostlivosť o poloninské lúky

1-krát/ za 2 roky

vlastník, správca, užívateľ

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP6 EFP7
SR

R.1.5.

Riadená starostlivosť o slatinné a vrchoviskové spoločenstvá
(lokality: Prírodná rezervácia Stinská slatina a Prírodná
rezervácia Bahno)

každoročne

vlastník, správca, užívateľ

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP11 EFP12 EFP13
SR

R.1.6.

Riadená starostlivosť biodiverzitne bohatých nelesných
spoločenstiev (lokality: Národná prírodná rezervácia Pod
Ruským, Prírodná rezervácia Ruské, Prírodná rezervácia
Gazdoráň, Prírodná rezervácia Bzaná).

každoročne

vlastník, správca, užívateľ

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP8 až 13
SR

Raz za 3 roky

Ústav krajinnej ekológie
Slovenskej akadémie vied
Nitra

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP6 až 13
SR

R.1.7.

Monitoring stavu lúčnych spoločenstiev na založených trvalých
monitorovacích plochách v NP Poloniny.

plocha riadenej
starostlivosti,
stav biotopov
plocha riadenej
starostlivosti,
stav biotopov
plocha riadenej
starostlivosti,

1-krát/ za 2 roky

EFP1
vlastné zdroje - rozpočet ŠOP až 3 a
vlastník, správca, užívateľ
SR
EFP6 až 13

stav biotopov
počet trvalých
monitorovacích plôch
(TMP)

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

Oblasť ochrany živočíchov - Ž
Ž.1.

Operatívny cieľ: zabezpečiť výskum a monitoring druhov bezstavovcov, vtákov a cicavcov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany na lesných ekosystémoch
Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie druhov a ich priaznivý stav.
podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 4
SR, iné zdroje

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 4
SR, iné zdroje

Ž.1.1.

Výskum a monitoring druhov kobylka sedmohradská
(Pholidoptera transsylvanica), kobylka Štysová (Isophya stysi),

Ž.1.2.

Výskum a monitoring druhov bystruška potočná (Carabus
podklady k hodnoteniu
variolosus), bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii) a fuzáč stavu (priaznivý,
alpský (Rosalia alpina)
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania

Ž.1.3.

Kvantitatívny výskum vtákov v národných prírodných
rezerváciách Stužica, Havešová a Grúnik

podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 4
SR

Ž.1.4.

Doplniť osadenie kritických úsekov vzdušných elektrických
vedení zábranami

zníženie mortality vtákov
2017 -2026
na elektrických vedeniach

Východoslovenské
elektrárne a.s.

rozpočet Východoslovenskej
energetiky, a.s.

Ž.1.5.

Monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia MŽP č.
25/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Bukovské vrchy

zlepšenie súčasného stavu
2017 - 2026
druhov vtákov

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP EFP1 až 16
SR, iné zdroje

Ž.1.6.

Monitorovať vývoj populácie dravých vtákov a zaznamenávanie
konkrétnych hniezdnych lokalít

zistenie početných stavov

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 4
SR, iné zdroje

Ž.1.7.

Zabezpečiť stráženie hniezda orla skalného

počet vyvedených mláďat

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 4
SR, iné zdroje

Ž.1.8.

Zachovať a/alebo zlepšiť súčasný druhov veľkých šeliem vlk
dravý (Canis lupus), mačka divá (Felis sylvestris), rys ostrovid
(Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos)

zistenie početných stavov

2015 - 2025

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 10
SR, iné zdroje

EFP1 až 16

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ž.1.9.

Zabezpečiť celoplošný monitoring veľkých šeliem

zistenie početných stavov

2015 - 2025

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 10
SR, iné zdroje

Ž.1.10.

Zachovať a/alebo zlepšiť súčasný druhu zubor hrivnatý (Bison
bonasus)

zvýšujúci sa počet
jedincov v čriede

2015 - 2025

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 10
SR, iné zdroje

Ž.1.11.

Veterinárna starostlivosť o zubrov

dobrý zdravotný stav

2015 - 2025

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 10
SR, iné zdroje

Ž.1.12.

Prikrmovanie zubrov v zimnom období

dobrý zdravotný stav

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 9
SR, iné zdroje

Ž.1.13.

Telemetrické sledovanie zubrov

poznatky o priestorovej
distribúcií

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1 až 10
SR, iné zdroje

Ž.1.14.

Zriadiť trvalé monitorovacie plochy vtákov v národných
prírodných rezerváciách Havešová, Jarabá skala a Stužica

zriadená a označená TMP 2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP1
SR, iné zdroje

Ž.2.

Operatívny cieľ: zabezpečiť výskum a monitoring druhov plazov a vtákov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany v kriačinách a skupinách stromov mimo lesa

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie druhov a ich priaznivý stav.
ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania
Ž.2.2.

Kvantitatívny výskum vtákov na 2 lokalitách (Nová Sedlica a
Ruské

podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP5
SR, iné zdroje

Ž.2.3.

Monitorovať mulčovanie v hniezdnom období

priaznivý stav biotopov

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP5
SR

Ž.2.4.

Zriadiť trvalú monitorovaciu plochu vtákov v Zboji

zriadená a označená TMP 2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP5
SR, iné zdroje

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

Ž.3.

Operatívny cieľ: zabezpečiť výskum a monitoring druhov bezstavovcov, plazov, vtákov a cicavcov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany na lúkach, pasienkoch a poliach
Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie druhov a ich priaznivý stav..
ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania

2017 - 2026

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie,vysoké školyprírodovedného
zamerania

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP6 až 10
SR, iné zdroje

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP6 až 9
SR, iné zdroje

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP6 až 10
SR, iné zdroje

Výskum a monitoring druhov čmeľov (rod Bombus)

podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

Ž.3.3.

Kvantitatívny výskum vtákov na 2 lokalitách (Nová Sedlica,
Zvala a Ruské)

podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania

Ž.3.4.

Zachovať pôvodné lúčné biotopy s obmedzením chemizácie

priaznivý stav

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

Ž.4.

Operatívny cieľ: zabezpečiť výskum a monitoring druhov bezstavovcov, obojživelníkov a vtákov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany na mokradiach a stojatých vodách

Ž.3.2.

Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie druhov a ich priaznivý stav.
ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania
ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ž.4.3.

Výskum a monitoring druhov vtákov na Vodárenskej nádrži
Starina

podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP11 EFP12 EFP13
SR, iné zdroje

Ž.4.4.

Monitorovať a zachovať rozlohu a kvalitu reprodukčných lokalít

dobrý a funkčný stav
lokalít

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP11 EFP12 EFP13
SR, iné zdroje

Ž.4.5.

Vytvoriť 3 nové reprodukčné lokality pre obojživelníky a na
vodu viazané bezstavovce

zlepšenie pobytových
príležitostí

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP EFP11 EFP12 EFP13
SR, iné zdroje
EFP14

Ž.5.

Operatívny cieľ: zabezpečiť výskum a monitoring druhov bezstavovcov, plazov, vtákov a cicavcov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany na tečúcich vodách s brehovou
vegetáciou

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie druhov a ich priaznivý stav.
Ž.5.1.

Monitoring vydry riečnej (Lutra lutra)

podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP EFP11 EFP12 EFP13
SR, iné zdroje
EFP14

Ž.5.2.

Monitoring bobra vodného (Castor fiber)

podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP EFP11 EFP12 EFP13
SR, iné zdroje
EFP14

Ž.5.3.

Výskum a monitoring druhu mihuľa potiská (Eudontomyzon
danfordi)

podklady k hodnoteniu
stavu (priaznivý,
nepriaznivý)

2017 - 2026

ŠOP SR -Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP14
SR, iné zdroje

Ž.5.4.

Zriadiť trvalú monitorovaciu plochu vtákov v PP Ulička pri
Kolbasove

zriadená a označená TMP 2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

rozpočet ŠOP SR

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
EFP14
SR, iné zdroje

Rozpočet ŠOP SR

Ž.5.5.

Zriadiť trvalú monitorovaciu plochu pre ryby na rieke Uličke
pred štátnou hranicou

zriadená a označená TMP 2017 - 2026

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny, vedecké
inštitúcie, vysoké školy
prírodovedného
zamerania

Ž.5.6.

Eliminovať výstavbu nevhodných regulácií vodných tokov

priaznivý stav vodných
tokov

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

stály

EFP14

EFP14

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ž.6.

Operatívny cieľ: zabezpečiť výskum a monitoring druhov cicavcov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany na urbánnych a suburbánnych biotopoch

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie druhov a ich priaznivý stav.

Ž.6.1.

Výskum a monitoring druhov netopierov uchaňa čierna
(Barbastella barbastellus), večernica severská (Eptesicus
nilssoni), večernica pozdná (Eptesicus serotinus), netopier
Bechsteinov (Myotis bechsteini), netopier Blythov (Myotis blythi),
netopier Brandtov (Myotis brandti), netopier pobrežný (Myotis
dasycneme), netopier vodný (Myotis daubentoni), netopier brvitý
podklady k hodnoteniu
(Myotis emarginatus), netopier veľký (Myotis myotis), netopier
stavu (priaznivý,
fúzatý (Myotis mystacinus), netopier riasnatý (Myotis nattereri),
nepriaznivý)
raniak malý (Nyctalus leisleri), raniak hrdzavý (Nyctalus
noctula), večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), ucháč svetlý
(Plecotus auritus), ucháč sivý (Plecotus austriacus), podkovár
veľký (Rhinolophus ferrumequinum), podkovár malý
(Rhinolophus hipposideros), a večernica tmavá (Vespertilio
murinus).

Ž.7.

Operatívny cieľ: zabezpečiť výskum a monitoring cicavcov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany jaskynných a podzemných biotopov

2017 - 2026

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, odborníci na
netopiere, Spoločnosť pre
vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
ochranu netopierov
EFP15
(SON), vedecké inštitúcie, SR, iné zdroje
vysoké školy
prírodovedného
zamerania

Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie druhov a ich priaznivý stav.

Ž.7.1.

Výskum a monitoring druhov netopierov uchaňa čierna
(Barbastella barbastellus), večernica severská (Eptesicus
nilssoni), večernica pozdná (Eptesicus serotinus), netopier
Bechsteinov (Myotis bechsteini), netopier Blythov (Myotis blythi),
netopier Brandtov (Myotis brandti), netopier pobrežný (Myotis
dasycneme), netopier vodný (Myotis daubentoni), netopier brvitý
podklady k hodnoteniu
(Myotis emarginatus), netopier veľký (Myotis myotis), netopier
stavu (priaznivý,
fúzatý (Myotis mystacinus), netopier riasnatý (Myotis nattereri),
nepriaznivý)
raniak malý (Nyctalus leisleri), raniak hrdzavý (Nyctalus
noctula), večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), ucháč svetlý
(Plecotus auritus), ucháč sivý (Plecotus austriacus), podkovár
veľký (Rhinolophus ferrumequinum), podkovár malý
(Rhinolophus hipposideros), a večernica tmavá (Vespertilio
murinus).

2017 - 2026

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, odborníci na
netopiere, SON, vedecké
inštitúcie, vysoké školyprírodovedného
zamerania

rozpočet ŠOP SR

EFP1 až 14
EFP 17

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

Ž.8.

Operatívny cieľ: zvýšiť ekologické povedomie miestneho obyvateľstva a návštevníkov národného parku, zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi pozemkov pri ochrane živočíšnych druhov
Merateľný indikátor plnenia: ekologického povedomie a spolupráca

2017 - 2026

ŠOP SR - Správa
Národného parku
Poloniny (ďalej len
"Správa NP Poloniny")

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
SR, iné zdroje

2017

ŠOP SR- Správa NP
Poloniny

vlastné zdroje - rozpočet ŠOP
SR, iné zdroje

Ž.8.1.

Realizovať prednášky, besedy, vydať propagačný materiál
k ochrane druhov živočíchov

zlepšenie povedomia

Ž.8.2.

Vypracovať Červený zoznam živočíchov Národného parku
Poloniny

zlepšenie povedomia

Ž.9.

Operatívny cieľ: Zlepšiť nepriaznivý stav motýľov rodu Maculinea vhodným manažmentom lokalít s výskytom biotopov týchto druhov
Merateľný indikátor plnenia: veľkosť a kvalita habitatu, udržanie, resp. zvýšenie rozlohy vhodných biotopov, udržanie, resp. zvýšenie počtu lokalít s výskytom druhov motýľov rodu Maculinea

Ž.9.1.

Zabezpečiť vhodný manažment lokalít s výskytom modráčikov
podľa požiadaviek jednotlivých druhov - pravidelné kosenie,
prípadne prepásanie a odstraňovanie náletových drevín s
následným odstránením biomasy a inváznych druhov

zlepšenie hodnotenia
stavu populácií druhov
modráčikov

2017 - 2026

Operačný program Kvalita
vlastník, správca, užívateľ životného prostredia 20142020 (OP KŽP)

EFP8
EFP9 EFP10 EFP11
EFP13

Ž.9.2.

Vytváranie tzv. nášľapných kameňov, lokalít predstavujúcich
plôšky biotopov, ktoré prepájajú jednotlivé populácie druhov
modráčikov

zlepšenie hodnotenia
priaznivého stavu
populácií druhov
modráčikov

2017 - 2026

vlastník, správca, užívateľ OP KŽP

EFP8
EFP9 EFP10 EFP11
EFP13

Oblasť lesného hospodárstva - L
Operatívny cieľ: udržanie alebo zlepšenie stavu lesných ekosystémov
L.1.
Merateľný indikátor plnenia: stav biotopov, zastúpenia pôvodných, nepôvodných a sukcesných drevín
L.1.1.

L.1.2.
L.1.3.

Zväčšiť výmeru jadrového územia SPD o 405 ha
Zabezpečiť výberkový spôsob obhospodarovania v naraznikovej
zone lokalite UNESCO
Zabezpečiť výberkový spôsob obhospodarovania vo vlastnom
území NP

OÚ ŽP

v súlade s § 61 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov

EFP1

priebežne

obhospodarovateľ

štátny rozpočet

EFP2

priebežne

obhospodarovateľ

PRV

EFP3

plocha územia bez zásahu
priebežne
2 391 ha
plocha 2 110 ha
plocha 22 769 ha

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

L.1.4.

Zintenzívnenie starostlivosti o mladé lesné ekosystémy

L.1.5.

Zlepšenie stavu bučín v ich prirodzenom areáli

L.1.6.

Zníženie zastúpenia pionierskych drevín

L.1.7.

Redukcia zastúpenia nepôvodných drevín na výmere 557 ha

L.1.8.

Podpora zastúpenia cenných listnáčov, jedle a duba na výmere
80 ha

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

priebežne

obhospodarovateľ

bežné obhospodarovanie

EFP4

priebežne

obhospodarovateľ

bežné obhospodarovanie

EFP4

priebežne

obhospodarovateľ

bežné obhospodarovanie

EFP4

percento zastúpenia
nepôvodných drevín v
porastových skladbách

priebežne

obhospodarovateľ

bežné obhospodarovanie

EFP 4

percento zastúpenia
pôvodných drevín v
porastových skladbách

priebežne

obhospodarovateľ

OP KŽP, Nórsky finančný
mechanizmus

EFP4

obhospodarovateľ

OP KŽP, Nórsky finančný
mechanizmus

EFP2
až 9

plocha územia bez
predpisu 2 449 ha
zlepšenie stavu na ploche
4 369 ha
zníženie zastúpenia
sukcesných drevín na
ploche 655 ha

Optimalizácia siete zvážnic a rekonštrukcia erodovaných resp.
10 km
priebežne
nepoužívaných zvážnic
Oblasť poľnohospodárstva - P
Operatívny cieľ: udržanie alebo zlepšenie stavu trvalých trávny porastov
P.1.
Merateľný indikátor plnenia: stav biotopov, zastúpenia charakteristických druhov lúčnych biotopov
Vykonávať pravidelnú starostlivosť o poloninské lúky (kosenie s
P.1.1.
následným odstránením biomasy, odstránenie náletovej
50 ha
1-krát/rok
vegetácie občasným výrubom)
Pravidelné kosenie lúk a pasienkov s následným odstránením
P.1.2.
stav biotopov
1 až 2-krát/rok
biomasy
Vykonávať občasný výrub pre zachovanie štruktúry
P.1.3.
500ha
1 až 2-krát/rok
poľnohospodársky využívaných plôch
L.1.9.

vlastník, správca, užívateľ, bežné obhospodarovanie

EFP6 EFP7

vlastník, správca, užívateľ bežné obhospodarovanie

EFP8 EFP9

vlastník, správca, užívateľ bežné obhospodarovanie

EFP8 EFP9

P.1.4.

Na ornej pôde preferovať pestovanie viacročných krmovín

20 ha

každoročne

vlastník, správca, užívateľ vlastné zdroje

EFP8 EFP9

P.1.5.

Na vhodných miestach určených MÚSES rozčleniť veľké bloky
pásmi biokoridorov zo stromov a krovín

500 m

každoročne

vlastník, správca, užívateľ vlastné zdroje

EFP8 EFP9

P.1.6.

Udržať extenzívne pasenie

500 ha

každoročne

platby pre oblasti s
vlastník, správca, užívateľ prírodnými obmedzeniami,
alebo inými obmedzeniami

EFP8 EFP9

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

P.1.6.

Udržať extenzívne pasenie

500 ha

každoročne

platby pre oblasti s
vlastník, správca, užívateľ prírodnými obmedzeniami,
alebo inými obmedzeniami

EFP8 EFP9

P.1.7.

Odstrániť náletovú vegetáciu

369,6 ha

každoročne

vlastník, správca, užívateľ bežné obhospodarovanie

EFP8 EFP9

P.1.8.

Vylúčiť používanie chemických látok a hnojív (pesticídov,
herbicídov, insekticídov, priemyselných hnojív) a silážnych štiav

Okrem schválených na
použitie

každoročne

vlastník, správca, užívateľ -

EFP8 EFP9

Likvidácia inváznych rastlín
Analyzovať vlastnícke vzťahy k pozemkom a vypracovať zámer
výkupu pozemkov

1ha
majetkoprávna
dokumentácia

každoročne

Správa NP Poloniny

rozpočet ŠOP SR

EFP8 EFP9

5-ročne

Správa NP Poloniny

rozpočet ŠOP SR

EFP8 EFP9

P.1.11

Zabezpečenie certifikácie medu z NP Poloniny v zmysle vyhlášky
Ministestva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
vybudovaný objekt
republiky č. 41/2012 Z. z. o mede

5-ročne

Slovenský zväz
včelárov

OP KŽP

EFP 5
EFP8 EFP9
EFP 15
EFP 16

P.1.12

Zriadenie „regionálnej medárne“ v rámci územia NP Poloniny

5-ročne

Slovenský zväz
včelárov

OP KŽP

EFP 16

OP KŽP

OP KŽP

P.1.9.
P.1.10.

vybudovaný objekt

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

EFP 5
EFP8 EFP9
EFP 15
EFP 16
EFP 5
EFP8 EFP9
EFP 15
EFP 16

P.1.13

Zvýšenie dotácie na opeľovaciu činnosť pre včelárov

podpora

každoročne

Slovenský zväz
včelárov

P.1.14

Záchrana pôvodných odrôd ovocných stromov

500 ks

každoročne

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny

P.1.15

Starostlivosť o ovocné stromy v národnom parku, hlavne nad VN
500 ks
Starina (v zmysle podmienok definovaných v NV č.36/2015 Z.z.)

každoročne

podpora v súvislosti so
vlastník, správca, užívateľ schémami viazaných
priamych platieb, OP KŽP

EFP 15

P.1.16

Vytvorenie ovocných sadov z miestnych starých odrôd

9 ovocných sadov, výmera
každoročne
sadu 0,2ha

vlastník, správca, užívateľ

OP KŽP

EFP8 EFP9
EFP 15
EFP 16

P.1.17

Predaj ovocia z dvora

vybudovaný objekt

každoročne

vlastník, správca, užívateľ

OP KŽP

EFP 16

P.1.18

Zriadenie „regionálnej pálenice“
vybudovaný objekt
Zber semien lúčnych tráv: využitie kvalitného genofondu lúčnych
50 ha
tráv a bylín na osievanie neproduktívnych plôch

každoročne

SOMUD

OP KŽP

každoročne

vlastník, správca, užívateľ OP KŽP

EFP 16
EFP6 EFP7
EFP8 EFP9

P.1.19

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

P.1.20

Zriadenie objektu na čistenie a uskladnenie semena

vybudovaný objekt

každoročne

vlastník, správca, užívateľ

OP KŽP

EFP 16

P.1.21

Podpora chovu a pastvy dobytka z dôvodu potlačenia sukcesie
na existujúcich TTP a zvýšenia biodiverzity(v zmysle podmienok
definovaných v NV č.36/2015 Z.z.)

30 ks oviec

každoročne

podpora v súvislosti so
vlastník, správca, užívateľ schémami viazaných
priamych platieb, OP KŽP

EFP8 EFP9

EFP14

Oblasť vodného hospodárstva - V
Operatívny cieľ: zachovanie prirodzenej akumulácie vôd
V.1
Merateľný indikátor plnenia: stav biotopov, zastúpenia charakteristických druhov biotopov
V.1.1

Neregulovať brehy pri tečúcich vodách, ale ponechať ich
v prírodnom stave

stav biotopov

stály

vlastník, správca

V.1.2.

Likvidácia inváznych rastlín

stav biotopov

každoročne

správca vodného toku

V.1.3.

Odstránenie odpadov

stav biotopov

stály

obce

V.1.4.

Tvorba rybochodov a neresísk vo vodných tokoch

stav biotopov

stály

správca vodného toku

OP KŽP

EFP14

V.1.5.

Protipovodňové opatrenia

stav biotopov

stály

správca vodného toku

OP KŽP

EFP14

vlastné zdroje

EFP14
EFP14

Oblasť rybného hospodárstva - Ry
Operatívny cieľ: zlepšenie stavu populácie pôvodných druhov rýb
Ry.1
Merateľný indikátor plnenia: stav biotopov, zastúpenie, početnosť a veková skladba charakteristických pôvodných druhov rýb

Ry.1.1

Podpora výstavby drobných rybochovných zariadení

vybudované rybníky

Podpora zarybňovania vodných tokov a rybochovných zariadení
stav biotopov
pôvodnými druhmi rýb
Oblasť poľovníctva - Po
Operatívny cieľ: zlepšenie stavu populácie pôvodných druhov zveri
Po.1
Ry.1.2.

stály

vlastník, správca

OP KŽP

EFP5
EFP8 EFP9
EFP15
EFP16

každoročne

správca vodného toku

vlastné zdroje

EFP14

OP KŽP

EFP5
EFP8 EFP9
EFP15
EFP16

Merateľný indikátor plnenia: zastúpenie, početnosť a veková skladba charakteristických pôvodných druhov rýb

Po.1.1

Zážitkové pozorovanie voľne žijúcej zveri

počet návštev

stály

vlastník, správca

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

Oblasť územného rozvoja - ÚR
Operatívny cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj v oblasti ekoturizmu
Merateľný indikátor plnenia: Eliminácia negatívnych vplyvov na druhy a biotopy

ÚR.1

ÚR.1.1.

Zapracovať požiadavky ochrany prírody a krajiny do územnoplánovacej dokumentácie

počet stanovísk

podľa potreby pri tvorbe ŠOP SR - Správa NP
ÚPD alebo jej zmenách Poloniny

ÚR.1.2.

Aktualizovať územný systém ekologickej stability územia
(aktuálne genofondové plochy, biokoridory, biocentrá)

územný systému
ekologickej stability
územia

2021

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, SAŽP

ÚR.1.3.

Odstrániť nelegálne objekty v území

počet odstránených
nelegálnych objektov

2021

príslušný stavebný úrad a
iné zdroje
orgány štátnej správy

ÚR.1.4.

Mapovanie významných krajinných prvkov (identifikácia,
zmapovanie, monitoring a ochrana)

počet lokalít

priebežne

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny

rozpočet ŠOP SR, iné zdroje

ÚR.1.5.

Monitoring vplyvu urbanizácie na prírodné prostredie

stav biotopov

stály

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny

rozpočet ŠOP SR

rozpočet ŠOP SR

rozpočet ŠOP SR, iné zdroje

EFP8 EFP9

Oblasť turistického a cestovného ruchu - CR
CR.1

Operatívny cieľ: Rozvoj usmerneného cestovného ruchu a zlepšenie stavu infraštruktúry v turisticky sprístupnených častiach národného parku s cieľom zvýšenia príjmov miestneho obyvateľstva
Merateľný indikátor plnenia: Sprístupnenie vybraných častí NP Poloniny návštevníkom so zapojením samospráv a vlastníkov/užívateľov pozemkov

CR.1.1.

Únosne rozširovať existujúcu sieť turistických chodníkov a
cyklotrás

CR.1.2.

Neorganizovať verejné podujatia, nevykonávať športové aktivity
s výnimkou pešej turistiky po značených chodníkoch

CR.1.4.
CR.1.5.

Rekonštrukcia a oprava turistických a náučných chodníkov,
náučných lokalít, Inštalácia a údržba informačných zariadení
(panely)
Rekonštrukcia, údržba a čistenie vyhradených miest na
stanovanie a bivakovanie

stav turistickej
infraštruktúry

stály

príslušné stavebné orgány
a orgány štátnej správy

EFP1
EFP2
EFP3

stály
stav turistickej
infraštruktúry

každoročne

stav turistickej
infraštruktúry

priebežne

EFP1 až 16

Klub slovenských turistov,
rozpočet ŠOP SR, KST, iné
ŠOP SR - Správa NP
zdroje
Poloniny
ŠOP SR - Správa NP
rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
Poloniny

EFP1
až 16

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

CR.1.6.

Vytvoriť a zlepšiť služby pre turistov (ubytovacie a stravovacie
slyžby, jazda na koni, požičovňa lyží, bicyklov a pod.)

stav turistickej
infraštruktúry

stály

obce, podnikatelia v CR,
záujmové združenia, ŠOP iné zdroje
SR - Správa NP Poloniny

CR.1.7.

Kontrolná činnosť na dodržiavanie návštevného poriadku NP
Poloniny

počet pokút a riešení
priestupkov

stály

ŠOP SR -Správa NP
Poloniny

rozpočet ŠOP SR

CR.1.8.

Monitoring vplyvu turistiky a športu na prírodné prostredie

stav turistickej
infraštruktúry

stály

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny

rozpočet ŠOP SR

CR.1.9.

Zriaďovanie malých turistických chatiek v intraviláne obcí

stav turistickej
infraštruktúry

stály

Obce

program cezhraničnej
spolupráce Poľská republika Slovenská republika

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

CR.1.10.

Hypoturistika, hypoterapia

stav turistickej
infraštruktúry

stály

KST, obce, vlastníci

EFP3
EFP4
program cezhraničnej
EFP5
spolupráce Poľská republika EFP8 EFP9
Slovenská republika
EFP15
EFP16

CR.1.11.

Zriadenie požičovne bicyklov

stav turistickej
infraštruktúry

stály

Obce

program cezhraničnej
spolupráce Poľská republika - EFP16
Slovenská republika

CR.1.12.

Zriadenie pozorovateľne v parku tmavej oblohy pre turistov

stav turistickej
infraštruktúry

stály

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny

program cezhraničnej
spolupráce Poľská republika - EFP8 EFP9
Slovenská republika

Číslo operatívneho
cieľa/opatrenia

Opis operatívneho cieľa/opatrenia

Čo bude výstupom/
merateľný indikátor
plnenia opatrenia

Predpokladaný termín
realizácie

Kto vykoná /
zodpovednosť

Predpokladaný zdroj
financovania

Ekologicko-funkčný
priestor (EFP)*

Oblasť Environmentálnej výchovy - EV
Operatívny cieľ: Zvýšenie environmentálneho povedomia pri ochrane významných rastlinných a živočíšnych druhov NP Poloniny
EV.1
Merateľný indikátor plnenia: Edično-propagačná činnosť

EV.1.1.

Zvýšiť úroveň vedomostí o význame NP a predmete jeho ochrany prednášková činnosť,
u cieľových skupín (žiaci základných a stredných škôl, vlastníci a edičná činnosť, výstavy
stály
správcovia pozemkov, návštevníci a pod.)
spolupráca s masmédiami

EV.1.2.

Medzinárodná spolupráca najmä v rámci MBR

workshopy, sympóziá,
výstavy

stály

EV.1.3.

Prevádzka Informačného strediska v Novej Sedlici (potrebná
rekonštrukcia objektu)

poskytovanie informácií
návštevníkom, súťaže pre
deti

každoročne v období do ŠOP SR - Správa NP
1.4. do 31.10.
Poloniny

rozpočet ŠOP SR, iné zdroje

EV.1.4.

Výstavba informačných stredísk

poskytovanie informácií
návštevníkom, súťaže pre
deti

do 30.12.2017

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny

rozpočet ŠOP SR, iné zdroje

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny

rozpočet ŠOP SR, iné zdroje

ŠOP SR - Správa NP
Poloniny, partneri v rámci rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
MBR

EFP16

