
 

Prírodné perly Podunajska – ochrana a obnova vzácnych biotopov slanísk a pieskových dún 

Tlačová správa zo záverečnej konferencie projektu 

31. máj 2017, Wellness hotel Patince 

 

Ochrana prírody, obnova slanísk a viatych pieskov, návrat k tradičnému spôsobu obhospodarovania 

v chránených územiach, zvyšovanie povedomia obyvateľov o prírodných hodnotách Podunajska. Týmito 

slovami by sa dal charakterizovať projekt s názvom „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných 

dún na južnom Slovensku“, ktorý úspešne zrealizoval DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so 

Štátnou ochranou prírody SR a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) s finančnou 

podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR.  

„Zamerali sme sa na zlepšenie podmienok ochrany prírody v 15 územiach európskeho významu, patriacich 

do známej siete Natura2000. 11 lokalít je s výskytom slanísk a 4 lokality s výskytom viatych pieskov v 3 

okresoch (Nové Zámky, Komárno, Šaľa)“ hovorí Daniel Baláž zo Štátnej ochrany prírody. „Viate piesky sú 

ohrozené najmä inváznymi drevinami. V rámci projektu bol vykonaný zásah proti jedincom pajaseňa 

žliazkatého na rozlohe viac ako 100 ha a viac ako 3400 plodných stromov. Odstraňovanie agátov bolo 

realizované na rozlohe 7 ha“ dodáva Baláž. 

„Odstránili sme poškodenú vrchnú vrstvu pôdy slanísk na 33 lokalitách s celkovou plochou 15 000 m2. 

Premiestnilo sa pri tom 2,5 tisíc m3 zeminy. Pre zlepšenie hydrologického režimu Kamenínskeho slaniska sme 

zasypali sme slepý koniec Parížskeho kanála v dĺžke 450 m – objem privezeného ílu bol 4,8 tisíc m3 „ uvádza 

Ján Šeffer, riaditeľ organizácie DAPHNE. 

Ako uviedol Pavol Littera z BROZ „Na väčšine lokalít neprebiehala v roku 2012 žiadna forma hospodárenia. 

V rámci projektu bolo realizované odstraňovanie náletových drevín, mulčovanie a kosenie na celkovej 

rozlohe 380 ha slanísk a 10 ha pieskov. Pastva bola obnovená na celkovej ploche 350 ha, na mnohých 

lokalitách v spolupráci s miestnymi obyvateľmi.“  

Pri ekologickej obnove lokality Kamenínske slaniská zohrala kľúčovú úlohu obec Kamenín, ktorá uvítala 

aktivity na záchranu slaniska. "Veríme, že tento projekt úspešnej spolupráce medzi ochranármi a miestnymi 

obyvateľmi bude inšpiráciou aj pre iné obce a motivuje ich k realizácii ochranárskych projektov, z ktorých 

môžu mať samy prínosy“ dodáva Jozef Grman, starosta obce Kamenín. 

„Cieľom projektu, ktorý končí v júni, bolo predovšetkým zabezpečenie dlhodobej ochrany týchto jedinečných 

území. Projekt bol veľmi komplexný – venoval sa návrhu a realizácii ekologickej obnovy lokalít, zlepšeniu ich 

ochrany, práci s miestnymi samosprávami, vlastníkmi a užívateľmi, ako aj informovaniu širokej verejnosti o 

unikátnosti týchto vzácnych a pozoruhodných biotopov“ uviedla Viera Šefferová, manažérka projektu z 

DAPHNE.  

Bližšie informácie Vám poskytne:  Viera Šefferová, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, stanova@daphne.sk, 

0908708175 . Viac o projekte sa môžete dozvedieť na projektových stránkach: http://www.perlypodunajska.sk/  

http:// www.daphne.sk/pannonicsk  
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