
Návrh doplnenia národného zoznamu území európskeho významu 

„C etapa“ 

vypracovaný v zmysle § 27 ods. 5 zákona  

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 

142. Trstinné lúky 

 

Identifikačný kód: SKUEV0945   

Okres: Kežmarok    k.ú. Spišská Belá                       

Výmera lokality: 54,76 ha  

Vymedzenie stupňov územnej ochrany podľa katastrálnych území: 

Stupeň ochrany: 4 

Katastrálne územie: Spišská Belá 

 

Odôvodnenie návrhu ochrany (ciele ochrany): Územie je navrhované z dôvodu zachovania alebo 

zlepšenia stavu ochrany biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom jeho ochrany. 

Predmet ochrany: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo 

ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Vlhkomilné 

vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a 

podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*), bobor vodný (Castor fiber). 

Obmedzenia vyplývajúce z titulu ochrany prírody: v súlade s navrhovaným stupňom ochrany  

 

Činnosti doterajšieho bežného obhospodarovania, ktoré budú obmedzené v zmysle stupňa ochrany: 
Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané najmä 

 

- rozširovať nepôvodné druhy,  

- zbierať rastliny vrátane ich plodov,  

- vykonávať geologické práce a banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom,  

- ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,  

- aplikovať chemické látky a hnojivá,  

- rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,  

- oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,  

- umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,  

- umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo 

vodného diela. 

 

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody najmä na 

 

- umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, 

vinice a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,  

- výstavbu lesných ciest a zvážnic, 

- vykonávanie technických geologických prác, 

- pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie 

mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, 

- umiestnenie stavby. 


