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Publikácie

Pozoruhodný atlas druhov európskeho významu

Pôvodne šlo najmä o podujatie pre odborníkov z radov štátnej ochrany prírody, ktorí 
sa v súčasnosti, vzhľadom na rôzne problémy, stavajú k účasti na nej pomerne rozpa-
čito. Na druhej strane je potešiteľná účasť odborníkov z vedeckých inštitúcii, ale tiež 
doktorandov z univerzít. Zborníky z konferencií (dosiaľ ich vyšlo 9) sa stali vhodným 
miestom pre publikovanie výsledkov ich záverečných prác. Z diskusie vyplynula po-
treba organizovania konferencie aj v budúcnosti. 

Organizátori pripravili účastníkom aj dotazník, v ktorom mohli anonymne vyjadriť 
svoj názor na túto problematiku. Z jeho vyhodnotenia vyplynulo, že všetci 42 respon-
denti, ktorí ho vyplnili a odovzdali, sú za to, aby sa konferencie v budúcnosti konali a 
23 (55 %) bolo za to, aby to bolo s dvojročnou periodicitou. Až 41 (98 %) označilo, 
aby bola určená všetkým, ktorí sa venujú výskumu a ochrane cicavcov. Pomerne tes-

ne vyšli odpovede na možnosti, či ďalšie konferencie zamerať len na Slovensko a jeho 
regióny, alebo aj širší európsky priestor, keď 18 respondentov (43 %) navrhlo, aby sa 
konferencia venovala Slovensku a okolitým štátom a 17 (40 %) Slovensku a Európe. 
25 (60 %) navrhlo publikovať výstupy z konferencie v niektorom z periodík.    

Záver
Desať konferencií Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku ukázalo, že daná 

problematika je naozaj aktuálna (zrodili sa na nich napríklad aktivity zamerané na 
sysľa pasienkového, pripravilo celoslovenské mapovanie vydry riečnej, rozbehla si-
zyfovská príprava Atlasu cicavcov Slovenska, ktorý by mal byť vydaný v budúcom 
roku a pod.), a preto je potrebné sa v dvojročných intervaloch stretávať aj naďalej a 
vymieňať si aktuálne poznatky a informácie.            Peter Urban

Tak ako biodiverzita (t. j. biologická rozmanitosť) má viaceré úrovne (ekosystémo-
vú, druhovú, vnútrodruhovú), aj  ochrana prírody má rôzne potrebné úrovne – od zón 
bezzásahovosti až po potrebu obhospodarovania území človekom. Treba len múdro 
a citlivo rozlíšiť, aká forma starostlivosti je vhodná pre konkrétne územie. Takýto 
pohľad dáva konečne aj človeku miesto, ktoré mu v prírode patrí, a predstavuje ho 
nielen ako deštruktora, ale aj ako tvorcu biodiverzity. Dosiahnutie takéhoto stavu v 
ochrane prírody je cieľ akiste veľmi odvážny, lebo niekedy je ťažko odlíšiť jedno od 
druhého a ako ľahko sa môže jedno premeniť na druhé. 

NATURA 2000 poukazuje na potrebu integrácie síl krajín Európskej únie nielen v 
oblasti ekonomiky a obchodu, ale aj ochrany prírody. V sieti európsky významných 
území dovoľuje využiť širokú škálu manažmentu území na udržanie priaznivého stavu 
biotopov populácií, druhov i spoločenstiev. To je memento pre novú éru v ochrane 
prírody a to sú úvodné slová Dany Šubovej, riaditeľky Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, v ich novej publikácii s názvom Atlas 
druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku. Vyšla vo 
Vydavateľstve SLOVART v Bratislave koncom tohto roka. 

Toto obsažné, až 520-stranové dielo, je výsledkom kolektívu autorov, ktorí napísali 
jednotlivé kapitoly nasledovne: Súvislá európska sústava chránených území NATURA 
2000 (Leonard Ambróz), Metodická časť (Pavol Mereďa jun., Ľubomír Vidlička), 
Machorasty (Katarína Mišíková, Anna Kubinská, Rudolf Šoltés) Cievnaté rastliny 
(Pavol Mereďa jun., Iva Hodálová), Mäkkýše (Tomáš Čejka), Článkonožce (Ľubomír 
Vidlička), Ryby (Jaroslav Černý), Obojživelníky a plazy (Ján Krištofík), Vtáky (Alžbeta 
Darolová) a Cicavce (Ján Krištofík). Kniha je bohato ilustrovaná, predovšetkým foto-
grafiami 78 autorov, v kapitolách venovaným machorastom a cievnatým rastlinám 
doplnená farebnými kresbami Zuzany Komárovej a v časti Bezstavovce Tomáša 
Kizeka. Celkovo sa je v knihe v slovenskom a anglickom jazyku predstavených 231 
druhov európskeho významu, z toho 47 druhov rastlín a 184 živočíchov. Pri jednot-
livých druhoch je popísaná morfológia, ekológia, celkové rozšírenie, rozšírenie na 

Slovensku, faktory ohrozenia 
a niektoré zaujímavosti. Text 
je doplnený mapami aktuálne-
ho rozšírenia druhu vo svete a 
na Slovensku. 

Žiaľ, tento skvelý atlas 
nevyšiel vo veľkom náklade 
a bol navyše vydaný vďaka 
projektu NATURA 2000 v 
celoživotnom vzdelávaní, 
podporeného Ministerstvom 
životného prostredia SR a 
zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie, takže by 
ste ho zatiaľ márne hľadali 
v kníhkupectvách. Avšak 
podľa vyjadrenia redakcie 
Vydavateľstva SLOVART, v 
budúcom roku je plánované 
druhé vydanie atlasu v skrá-
tenej forme, teda iba v sloven-
skom jazyku.
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