Ochrana a manažment dunajských lužných lesov
Conservation and management of Danube floodplain forests

Prijímateľ: Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Partneri: Štátna ochrana prírody SR, RSOPK Bratislava, Správa
CHKO Dunajské Luhy
Nationalpark Donauauen (Rakúsko)
Celkový rozpočet: 570 000 €
Príspevok LIFE: 370 500 €
Trvanie: 1.9.2003 – 31.3.2007
LIFE03 NAT/SK/000097

Spolupráca s Rakúskom – Nationalpark Donauauen a NP Marchauen – skúsenosti
s ochranou lužných lesov a LIFE projektmi v minulosti, spolupráca s Českou republikou –
moravské lužné lesy.
Najvýznamnejšou aktivitou projektu je nákup a dlhodobý prenájom prírodne hodnotných a
zachovaných území a ich spravovanie tak, aby sa cenné lužné lesy zachovali aj pre ďalšie
generácie. Identifikácia takýchto plôch vychádza z terénnych prieskumov a súvisiacich
podkladov, ktoré boli vypracované v minulosti ako súčasť iných projektov. Pre všetky prenajaté
plochy budú vypracované v rámci projektu osobitné manažmentové plány. V nich sa bude klásť
dôraz na usmernenie lesného hospodárenia, ktoré bude rešpektovať predovšetkým vzácne
prírodné hodnoty. Vybrané územia budú neskôr slúžiť ako praktické ukážky racionálneho
trvaloudržateľného lesného hospodárenia pre odborných lesných hospodárov alebo iných
expertov z oblasti lesného hospodárstva. Taktiež sa budú tieto územia dlhodobo monitorovať a
porovnávať s okolitými lesnými porastmi, v ktorých sa bude hospodáriť bežným spôsobom,
takže projekt bude odborným prínosom aj pre ochranu prírody a lesné hospodárenie vo
všeobecnosti. V súčasnosti prebieha vytypovanie vhodných lesných území, resp. porastov
a rokuje sa s vlastníkmi o ich kúpe alebo dlhodobom prenájme.
Aktivity:
− zapracovanie požiadaviek na vylúčenie holorubnej ťažby na príslušných plochách
do lesného hospodárskeho plánu na roky 2005 -2014,
− výskum súčasného stavu vybraných biotopov a ich dlhodobý monitoring,
− vypracovanie krátkodobých akčných plánov manažmentu území,
− eliminácia inváznych druhov drevín na plochách, kde je to potrebné,
− podpora prirodzenej regenerácie domácich druhov drevín,
− inštalácia hniezdnych podložiek pre dravce a bociany čierne, hniezdnych búdok pre
sovy,
− stráženie hniezd vzácnych a ohrozených druhov dravcov a monitoring úspešnosti ich
hniezdenia,
− inštalácia informačných panelov o význame lokalít,
− informačné kampane a besedy pre verejnosť o význame prirodzených lužných lesov,
spojené s terénnymi exkurziami, produkcia letákov, brožúr, plagátov.
Webstránka projektu: http://www.dunaj.broz.sk/
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