Významné dni

Oslava biodiverzity vo Fiľakove

Foto: L. Papáčová

Štátna ochrana prírody SR, Regionálne
centrum ochrany prírody vo Zvolene,
Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská
Sobota a Z. p. o. Geopark Novohrad–
Nógrád pripravili 19. mája 2012 pre širokú verejnosť environmentálno-kultúrne
podujatie, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity (22.
máj), Dňa karpatských parkov (23. máj) a Európskeho dňa parkov (24. máj) v rámci
4. ročníka Týždňa Novohrad-Nógrád geoparku a iniciatívy Týždňa európskych geoparkov v areáli Fiľakovského hradu.
Cieľom podujatia bolo predstaviť chránené územia v širšom regióne Novohradu,
poskytnúť informácie o biodiverzite (biologickej rozmanitosti), poradiť, ako pomôcť
vo svojom okolí prírodnému a životnému prostrediu a predostrieť možnosti využitia
našej prírody na oddych a získanie nových poznatkov o nej. Pripravené boli propagačné materiály, výstavy, pre deti rôzne súťaže, úlohy, ekohry a kultúrne predstavenie, na ktorom sa podieľali školy vo Fiľakove.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Mestským úradom vo Fiľakove, Obvodným
úradom životného prostredia v Lučenci, Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš,
Hvezdárňou v Rimavskej Sobote, Správou CHKO Štiavnické vrchy, Správou NP Muránska
planina, Hradným múzeom vo Fiľakove, Novohradským turisticko-informačným centrom,
Slovenskou agentúrou životného prostredia, pripojili sa k nám aj skauti z Lučenca, ZŠ
Fiľakovo-Farská lúka, OZ Kvapky rosy a Stredná odborná škola vo Fiľakove.
Krásne prostredie, slnečný deň a zaujímavý program, prilákali na hrad asi
500 návštevníkov.
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Malá oslava života na Zemi spojila dokopy organizácie, ktoré zabezpečujú ochranu prírody a životného
prostredia, ale aj také organizácie,
ktoré jednoducho cítili potrebu prispieť svojím dielom a prihlásiť sa
medzi tých, ktorí si to, čo im Matka
Príroda poskytuje, vážia. Všetkým
patrí veľká vďaka a osobitná vedeniu mesta Fiľakovo na čele s primátorom JUDr. Jaromírom Kaličiakom.
Ďakujeme aj sponzorom podujatia:
PPS Group, a. s., Detva a Hradné
múzeum vo Fiľakove.
RNDr. Katarína Gaálová
riaditeľka Správy CHKO
Cerová vrchovina
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Chcete pripraviť projekt pre životné prostredie? Poradí vám SAŽP

A už sú pripravené pozdraviť Deň biodiverzity
milé lienky z MŠ Štúrova vo Fiľakove
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Medzinárodný deň biodiverzity a Týždeň Novohrad–Nógrád geoparku sa začína

18

Enviromagazín 3/2012

Foto: L. Papáčová

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote upriamila pozornosť na problémy svetelného znečistenia, ale veľkým pokušením bola aj možnosť nazrieť do ozajstného hvezdárskeho
ďalekohľadu a vidieť, čo sa deje na Slnku

Čakáme prvých návštevníkov
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Malé žabky sa nedali na pódiu zahanbiť
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Medzinárodný deň biodiverzity

Prezentácia CHKO Cerová vrchovina
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Skauti sú s prírodou prepojení a takto v nej prežívajú (MO Tetrov Lučenec)

Pomôžem

V kútiku pod stromom sa svedomito riešia úlohy
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Vypchatá vydra zaujala

Vieme vyrobiť krásne veci, postačí nám šúpolie, papier či železný odpad, ale potrebné sú aj šikovné ruky

Čo sa to len na tom Slnku deje

Schváliť významný dokument – Aktualizovaná národná stratégia na ochranu biodiverzity Slovenskej republiky, zameraný na ochranu a trvalo udržateľné využívanie rozmanitosti všetkých foriem života do roku 2020, je jednou
z dôležitých úloh, ktorú chce Ministerstvo životného prostredia SR splniť do
konca tohto roka. Chce tak prispieť k zachovaniu a trvalému využívaniu bohatej
slovenskej biodiverzity tak, aby z nej mali úžitok naše aj budúce generácie.
Pripravovaná národná stratégia má napomôcť vyriešiť otázky zosúladenia európskych právnych predpisov ochrany prírody s legislatívou SR, navrhnúť riešenia na rozumné využívanie lesov, pôdy a rybolovu.
Tento rok je významný aj blížiacou sa 11. konferenciou zmluvných strán dohovoru o biodiverzite v indickom Hyderabade, ktorá má zhodnotiť situáciu po prijatí Nagojského protokolu o
prístupe k zdieľaniu úžitku z využívania genetických zdrojov. Tento protokol je popri ochrane a
trvalo udržateľnom využívaní biodiverzity tretím pilierom dohovoru o biodiverzite. Z protokolu
je jasné, že podobne ako pôda, nerastné suroviny či voda, má aj živá príroda svoju cenu. Pri
zabezpečovaní ľudských potrieb a medzinárodnom obchode s ňou treba preto stále počítať.
Biologická diverzita predstavuje rozmanitosť všetkých foriem života, zahŕňa v sebe ekosystémy, rastlinné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich génové informácie. Slovensko
má čo pri príležitosti tohto dňa oslavovať. Naša krajina sa môže pýšiť bohatou rozmanitosťou
fauny a flóry. Z viac ako 12 600 rastlinných druhov je však u nás ohrozených 2 761 druhov
a vyhynutých je 196 druhov. Z vyše 24 500 živočíšnych druhov je ohrozených takmer
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Aj živá príroda má svoju cenu

Žiakom zo ZŠ Radzovce sa najviac darilo v 7. ročníku prírodovednej súťaže
Spoločne chráňme prírodu, ktorú v máji zorganizovali Správa CHKO Cerová
vrchovina, NP Bükk, TK Karancs–Medves (Maďarsko) a Z. p. o. NovohradNógrád geopark s Hradným múzeom vo Fiľakove

2 300 druhov a vyhynulo 38 druhov. Ohrozených je 24,1 % druhov rýb,
44, 4% druhov obojživelníkov, 38,5 % druhov plazov, 14 % druhov vtákov a
Zdroj: MŽP SR
21,7 % druhov cicavcov.
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