Projekt

Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
(skrátene názov projektu „Ondava pre život“)
V roku 2014 sme sa zamysleli nad aktuálnou situáciou, keď sa do početných
environmentálnych vyjadrení a koncepcií dostáva problematika nepriaznivých až
nebezpečných dopadov zmeny klímy na krajinu a potreba adaptácie na tieto dopady.
Problematika synergie ochrany a trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti
(biodiverzity) a príčin a následkov zmeny klímy sa reflektuje v rámci implementácie
Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) veľa rokov. V súčasnosti je nesporné, že za zmeny
v klimatickom režime nesie značný podiel ľudská spoločnosť a o to vyššiu zodpovednosť za
nepriaznivé dopady tejto globálnej zmeny na krajinné prostredie, biodiverzitu v celom jej
ponímaní a v konečnom dôsledku vo veľmi nepriaznivých výhľadoch na ľudskú spoločnosť.
Zhodou okolností sa RNDr. Peter Straka, PhD podieľal aj na spracovaní jednej z dôležitých
správ o implementácii CBD vydanej Sekretariátom CDB (Interlinkages between biologickal
diversity and climate change, Montreal 2003).
Preto sa Nadácia rozhodla spracovať aj prípadný realizačný projekt, ktorým by sa prispelo
konkrétnym postupom ako revitalizovať krajinu, naprávať jej zraniteľné alebo poškodené
miesta a zvyšovať jej adaptívnu kapacitu. Istým motívom a podkladom bol a program
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu krajiny, ktorý bol v roku 2010 spracovaný
na pôde Združenia miest a obcí Slovenska a v októbri 2010 aj schválený vládou SR. Následne
bol tento program v rokoch 2011 a 2012 realizovaný, Peter Straka ako jeden z jeho hlavných
spoluautorov, sa súčasne aj podieľal na jeho realizácii do doby, kým nebol predčasne
ukončený bez objektívneho vyhodnotenia jeho výsledkov, zmien v krajine a príspevku
k celkovej ekologizácii krajiny.
Pokiaľ väčšina adaptačných koncepcií a politík je zameraná najmä na sídelné útvary
a koncentráciu ľudských hodnôt a infraštruktúry, náš zámer a cieľ boli tzv. ekosystémové
služby a funkcie krajiny s dôrazom na tie funkcie, ktoré zabezpečujú ekologickú stabilitu
geoekosystému ekosystémovým prístupom k využívaniu a starostlivosť o krajinu a jej zdroje.
Jednou z dominantných a v súčasnosti už bez spochybňovania významných ekosystémových
funkcií je práve adaptačná (adaptívna) schopnosť krajiny vyrovnať sa a zmierňovať
nepriaznivé dopady zmeny klímy. Hlavnou úlohou a podmienkou je ale revitalizovať
poškodené časti krajiny zapríčinené nevhodnými a drastickými spôsobmi využívania krajiny
rôznymi hospodárskymi zásahmi a zmeniť aj prístup spoločnosti a jednotlivcov ku krajine
a jej funkciám. Na základe týchto predstáv bol spracovaný projekt Ondava pre život podľa
parametrov výzvy Úradu vlády SR ako správcu Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho
finančného mechanizmu vo výzve „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní
a sucha“ vyhlásenej v roku 2014. Treba na úvod podotknúť, že na základe podmienok výzvy,
Nadácia nemohla tento projekt predložiť sama ale musela nájsť obec alebo združenie obcí,
ktoré by o takýto projekt mali záujme. To sa ukázalo aj ako výborný zámer zapojiť do tejto
problematiky samosprávy a tým aj bežných obyvateľov obcí a regiónov. Po dlhšom hľadaní
sa dohodlo, že projekt predloží malá malebná obec Nižná Polianka ležiaca na úpätí Ondavskej
vrchoviny neďaleko prameňa rieky Ondava v okrese Bardejov. Veľmi precízne sa vyberali
ďalší potenciálni partneri projektu pričom sa zohľadnili najmä tí, ktorých záujmy budú
projektom dotknuté vrátane obcí v projektovom území horného povodia rieky Ondava (pozri
mapku).
Projekt bol orgánmi výzvy (Úradom vlády SR a ostatnými inštitúciami) schválený (aj trochu
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prekvapivo ale s veľmi dobrou referenciou). Následne sa zostavil riadiaci tím projektu pričom
sa preferovali ľudia z daného prostredia a regiónu, mimo Nadácie, čo sa však neskôr ukázalo
ako riskantný krok s neočakávanými následkami, krátko sa tomu budem venovať na konci
informácie ako poučenie do budúcnosti. Nadácia ostala ako odborný garant projektu
a zodpovedná za výstup V1 - spracovanie regionálnej adaptačnej stratégie vrátane jej
metodiky a zhodnotenia a vyčlenenia území pre modelovú realizáciu rôznych adaptačných
a revitalizačných opatrení v krajine a garant za ostatné, najmä metodické, technické a odborné
činnosti. Nadácia sa súčasne podieľala kofinancovaním projektu do výšky 15% jeho
schváleného rozpočtu.
Základné kritéria projektu:
Termín začatia projektu: 2. 7. 2014
Termín predpokladaného ukončenia projektu: 29. 2. 2016
Termín reálneho ukončenia projektu: 31. 4. 2016
Prijímateľ finančného grantu: Obec Nižná Polianka
Hlavní partneri:
Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát – hlavný finančný partner a odborný garant projektu.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) – hlavný partner pre sieťovanie a prácu s obcami.
Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Prešov.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR – vyčlenené pracoviská z Prešova –
RSOPK a Správa CHKO Východné Karpaty).
Zahraničný partner:
Norwegian Forest and Landscape Institute (Nórsky ústav pre lesy a krajinu), počas projektu sa
táto inštitúcia transformovala do veľkej štátnej organizácie NIBIO (Norwegian Institute of
Bioeconomy Research).
Hlavné výstupy projektu:
V1: Spracovanie a prezentácia regionálnej adaptačnej stratégie (RASHO)
V2: Realizácia navrhnutých opatrení v krajine (505 a katalóg opatrení)
V3: Práca s verejnosťou, sieťovanie partnerov vrátane dotknutých obcí a zabezpečenie
udržateľnosti výsledkov projektu
Podmienené výsledky a merateľné indikátory projektu:
Indikátor
Hodnota
1
počet vypracovaných strategických dokumentácií
1
2
celkový počet vytvorených individuálnych adaptačných opatrení
505
3
objem vytvorených vodozádržných opatrení
>625 000 m3
počet vypracovaných projektových dokumentácií protipovodňových
4
1
opatrení
5
počet komunít zapojených do realizácie projektu
7
6
počet národných a zahraničných inštitúcií zapojených do projektu
8
počet novovzniknutých inštitúcií - nezisková organizácia
7
1*
zodpovedná za udržateľnosť výsledkov projektu
8
počet miestnych obyvateľov zapojených do realizácie projektu
150
9
počet zainteresovaných obcí
45
10
plocha vplyvu projektu v krajine a v povodiach
cca 330 km2
* v súčasnosti je ňou formálne založené občianske združenie Ondava pre život, ktoré však
nefunguje.
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Situácia projektového územia

Nižná Polianka

Svidník

Projekt Ondava pre život sa následne realizoval v rokoch 2014 – 2016 (pozri tiež
www.ondavaprezivot). Téma výzvy a jej cieľov bolo „Prispôsobenie sa zmene klímy prevencia povodní a sucha“ pričom šlo o modelový prístup k riešeniu, teda ukázať verejnosti
(najmä laickej) ako pristupovať k uvedenej problematike, teda starostlivosti o krajinu, jej
obnovu a revitalizáciou a realizáciu vodozádržných a revitalizačných opatrení zameraných na
prevenciu voči prívalovým povodniam, svahovým deformáciám a prejavom sucha
a degradácie pôdy. Súčasťou toho bol aj celý rad rôznych školení, prednášok a diskusii
s miestnymi obyvateľmi, starostami a poslancami dotknutých obcí a hlavne obnova
pracovných návykov a zručností, ktoré sa vyžadovali pri práci v teréne. Mnohé tieto aktivity
boli zamerané na deti a školskú mládež v projektovom území.
Jednou z podstatných ambícií projektu a cieľov výzvy Úradu vlády SR bolo tento projekt
uviesť ako modelový a príkladný s tým, že obce a zainteresovaná verejnosť budú v rámci
vlastných kapacít a záujmov pokračovať v uvedených aktivitách zameraných na sociálnu
a environmentálnu stabilizáciu krajiny. Do realizácie projektu sa postupne prihlásilo 30 zo 44
obcí v projektovom území, pravdou ale je, že v konečnom dôsledku sa aktívne projektu
zúčastňovali len 3 – 4 obce a ich zástupcovia.
V projekte išlo o integrovaný režim realizácie projektu, kde sa zlúčilo zvyšovanie povedomia
a vzťahu miestnych obyvateľov ku svojej krajine, prinavrátilo dlhodobo nezamestnaných
k pracovným návykom, prispelo k sociálnemu stavu dlhodobo nezamestnaných ponukou
práce (pre mužov a aj pre ženy) a súčasne sa prispelo k modelu riešenie globálnych ale aj
miestnych environmentálnych problémov a priama realizácia národnej Adaptačnej stratégie
SR (2014). Projekt bol otvorený pre všetky aktívne subjekty v území, jeho ambíciou bolo ich
osloviť s ponukou spolupráce a participácie a „naučiť“ ich ako konať a realizovať adaptačné
opatrenia (vodozádržné, adaptačné a revitalizačné) vo verejnom záujme. Projekt spracoval
jedinečnú a unikátnu metodiku postupu na riešenie adaptačnej stratégie na regionálnej úrovni
a túto metodiku ako vzor v prvej fáze projektu aj realizoval. Súčasťou metodiky bol
spracovaný aj originálny Katalóg opatrení, ktorého podstatná časť bola aj zverejnená
a spracované ako formálny dokument modelových riešení dostupný pre verejnosť v tlačenej
a elektronickej verzii. Nepodarilo sa však spracovať všetky modely riešenia, katalóg takto
ostal otvorený ale na druhej strane pri pracovných postupoch sa objavili aj iné nové riešenia,
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mnohé z nich priamo navrhli majstri a pracovníci v teréne.
Začiatkom roku 2015 boli ukončené práce na výstupe 1
„Regionálnej adaptačnej stratégie hornej Ondavy“ (RASHO
– obr. titulnej strany). Autorsky sa na spracovaní tohto
originálneho dokumentu podieľalo 10 expertov pod vedením
RNDr. Petra Straku, PhD a súčasne počas prípravy sa metodika
a jej aplikácia prerokovala s ďalšími početnými expertmi a
odborníkmi, vrátane špecialistov zo zahraničia. Vlastnému
spracovávaniu predchádzal intenzívny terénny prieskum
vyčlenenej časti krajiny v rámci projektového územia, žiaľ
z nedostatku času (ale aj obmedzených financií) len vybraných
plôch poškodených ľudskou činnosťou alebo externými
dopadmi environmentálnych zmien. Popis práce a metodika
prípravy regionálnej adaptačnej stratégie je popísané v iných
odborných publikáciách a prezentované. Celá dokumentácia a početná fotodokumentácia sú
uložené v archíve Nadácie a na vebovom sídle www.ondavaprezivot.sk.
Po dopracovaní RASHO dokumentácia bola odovzdaná na verejné prerokovanie
a pripomienkovanie vrátane odbornej oponentúry. RASHO bola predstavená aj laickej
verejnosti v rámci vyčlenených obcí a odkomunikovaná. Po jej oponentúre sa na základe nej
pristúpilo k realizácii adaptačných a revitalizačných opatrení s cieľom ukázať verejnosti,
najmä vlastníkom pozemkov, hospodárom a zástupcom obcí, ako majú technicky
a technologicky pristúpiť k realizácii nápravných opatrení. Všetky tieto opatrenia boli
realizované podľa verejne prístupnom Katalógu opatrení, opatrenia boli lokalizované tak,
aby boli ľahko prístupné (so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľ pozemku) a slúžili
ako model pre ich replikáciu v záujme sanácie poškodených častí krajiny.
Z radov miestnych obyvateľov a za pomoci a finančného prispenia Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bardejove sa najmä z radov dlhodobo nezamestnaných obyvateľov vyberali
šikovní majstri, ktorým bol vysvetlený princíp a ciele spoločnej práce. Títo pomocníci (cca
140 ľudí) boli vybraní na základe ich prejaveného záujmu, vyškolení a zaučení a súčasne aj
vybavení pracovnými prostriedkami. Časť z nich bola vybraná ako „majstri“, teda vedúci
pracovných čiat a organizátori lokálnych prác, cca 80% pracovníkov (na dobu určitú) boli
Rómovia. Okrem mzdy dostali aj denne jeden stravný lístok, občerstvenie pri práci a
pracovný odev. Od začiatku leta 2015 až do jari 2016 sa zrealizovali projektové práce
budovaním
systému
vodozádržných,
protieróznych,
vegetačných
adaptačných
a revitalizačných opatrení. Postup práce a tvorcovia týchto malých ale efektných a účinných
diele v krajine je tu prezentovaný v obrazovej galérii na konci príspevku. Každé takto
vykonané dielko – opatrenie bolo zdokumentované, zamerané a založené do pasportov (v
archíve Nadácie). Je takto možné ho kedykoľvek navštíviť, monitorovať a zabezpečiť jeho
údržbu.
V prípade záujmu sme pripravení vykonať sprievod na predmetné lokality aj
s odborným výkladom.
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Zhrnutie, závery a poučenie do budúcna
Projekt takto nepriamo nadviazal na „Program revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí“ schválený vládou SR v októbri 2010 a realizovaný do roku 2012.
Podarilo sa „vychytiť“ nedostatky uvedeného programu a vyhnúť sa problémom, ktoré viedli
k jeho zastaveniu. Bol istým spôsobom aj dôkazom, že vyššie uvedený Program bol dobrou
cestou ako zahrnúť širokú, často laickú až nezainteresovanú verejnosť do verejnoprospešných činností zameraných na obnovu ekosystémových funkcií krajiny, rej revitalizáciu
a ekologickú stabilizáciu vrátane obnovenia vzťahu obyvateľov ku krajine a k vlastnej
domovine.
Na druhej strane sa objavili nové problémové okruhy, dôležité je to, že ich už poznáme
a vieme ich riešiť alebo sa im vyhnúť. V prvom rade možno konštatovať, že projekt bol
úspešný a aj isté negatíve prejavy v ňom viedli k poučeniu a racionalizácii ďalších krokov
Nadácie. V prvom rade sa podcenil charakter ľudí, ktorí boli vybraní do manažmentu
projektu, kde sa veľmi rýchlo ukázalo, že ich záujem v projekte je iný akým boli priority
Nadácie. To viedlo k narastajúcim sporom a rozporom ako aj k veľkému riziku ohrozenia
záujmov Nadácie čo v konečnom dôsledku viedlo k traumatizujúcemu rozhodnutiu
odstúpenia Nadácie z projektu cca 5 mesiacom pred jeho dokončením. Bolo to paradoxom, že
Nadácia, ktorá projekt pripravila a aj finančne podporila a súčasne zvládla metodickú
a odbornú prípravu projektu musela v záujme vyšších princípov a na základe vlastného
rozhodnutia z projektu odstúpiť a vzdať sa konečných výsledkov projektu ako aj kontroly nad
ich kvalitou a očakávanými cieľmi. Do ľudí sa však nedá vidieť a bola to aj naivná viera, že
v ľuďoch, ktorým sa dá dôvera a príležitosť na zmysluplnú robotu, nemajú v úmysle ísť
svojou cestou a splniť si vlastné ciele a predstavy odlišné od cieľov daných principiálnou
myšlienkou projektu. Na druhej strane je treba poďakovať starostovi obce Nižná Polianka,
ktorý zvládol aj túto situáciu a doviedol projekt do formálneho ukončenia.
Okrem týchto poučení, projekt priniesol aj vedomosti a poznanie v iných okruhoch, ktorých
sa projekt týkal. To sa dá rozdeliť do dvoch všeobecných okruhov. Prvým je okruh
problémov, ktoré sa dajú vyriešiť iným prístupom k manažmentu projektu a optimalizáciou
prerozdelenia úloh a cieľov, čo sa prejavilo najmä tým, čo je opísané vyššie. Druhým
okruhom sú problémy, ktorý vyžadujú buď dopredu dohodnuté pravidlá alebo celkovú
systémovú zmenu v štruktúre riadenia spoločnosti a jej priorít. Zhrnutím poznaní z priebehu
projektu môžeme konštatovať, že niekedy až skoro neriešiteľné problémy predstavovali
najmä:
1. veľký, skoro až neriešiteľný problém s identifikáciou vzťahov k pozemkom (parcelám)
na katastrálnych úradoch a záznamoch katastra,
2. byrokratický a neústretový prístup zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku
ako správcu tokov ale aj ich problematický výklad § 43 zákona o vodách - vodné útvary
a vodné toky,
3. nesplniteľné požiadavky zo strany štátnej vodnej správy na prvostupňovej úrovni –
vodná stavba, projekty, stanoviská....., niekedy až šikanózneho charakteru,
4. ich požiadavky nás nútili hľadať menej vhodné miesta na realizáciu adaptačných
opatrení, často krát bez opodstatnenia ich významu, funkčnosti a realizácie,
5. averzia a nezáujem väčšiny poľnohospodárskych podnikateľov, farmárov a iných
užívateľov často najzraniteľnejších a najpoškodenejších častí krajiny,
6. problém s LPIS a finančným dotáciami do poľnohospodárskych činností, nepríjemná
komunikácia s nulitnou mierou ústretovosti a pochopenia z príslušných úradov (PPA),
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7. nedostatok údajov o klimatických pomeroch a vývoji na regionálnej úrovni,
8. vznesené požiadavky na finančné kompenzácie alebo stimuly od vlastníkov pozemkov
za realizáciu opatrení, ktoré mali revitalizovať alebo sanovať poškodené časti ich
pozemkov,
9. nezáujem a neschopnosť zmeny v lesníckych a poľnohospodárskych praktikách, nízky
záujem zo strany vlastníkov a užívateľov lesných pozemkov na ponuku spolupráce,
10. malý záujem laickej verejnosti (miestnych obyvateľov) o problematiku životného
prostredia a o dopadoch klimatickej zmeny,
11. zle nastavený legislatívny rámec, ktorý nepodporuje takýto prístup v krajine, to sa týka
akejkoľvek obdobnej aktivity zameranej na obnovu krajiny,
12. aktuálny problém a deformácia priorít – masívne výruby nelesnej stromovitej vegetácie a
odpredaj biomasy do miestnych komerčných energetických zariadení, čím dochádzalo
k neuveriteľným paradoxom; na jednej strane snahy o obnove ekologických funkcií
krajiny na druhej nekontrolovateľné a do značnej miery až utajované exploatovanie jej
prírodných zdrojov a prvkov stability,
13. latentný záujem predstaviteľov obcí o danú problematiku.
Zo všeobecnej sumy týchto záverov a skúsenosti tieto sa dajú zhrnúť do všeobecného
poučenia, ktoré vedie ku skúsenostiam ako niektoré z týchto problémov riešiť alebo ich obísť,
resp. ignorovať v záujme dosiahnutia cieľov verejného záujmu charakterizovaného aj týmto
projektom.
Z pozitívnych skúseností musím zdôrazniť najmä prístup mnohých umných a dobrých ľudí
zapojených rôznou formou a úlohou v projekte. Za mnohých tu spomeniem s vďakou na
starostu obce N. Polianka J Cundru, ktorý najmä ku koncu, keď sa vyhrotila vzťahová
situácia, prevzal na seba viac ako musel. Z ostatných starostov dotknutých obcí vďaka patrí aj
A. Buvaličovi (Šarišské Čierne), S. Chudíkovej (Varadka), E. Oreničovej (Kečkovce), P.
Klimovy (Vagrinec) a J Sadivovi (Dlhoňa). Kolegovia a priatelia podieľajúci sa na RASHO
najmä M. Nižňanská, E. Gojdičová, J. Platko a Š. Koco, za výber lokalít oceňujem osobitný
prístup, početné terénne obhliadky a návrhy riešení oparení J. Bačínskemu z Prešova (aj jeho
synovi) a v neposlednej miere úprimná vďaka patrí majstrom a organizátorom technických
prác ktorých mená si už nepamätám, za všetkých spomeniem pánov Dujakoviča, Peržela,
Frického a Moroza. Záverom poďakovanie patrí množstvu pracantov, ktorí svojimi rukami,
umom a často krát aj dobrými nápadmi prispeli k realizácii adaptačných a technických
opatrení v krajine (viď nasledujúce foto) , ktorými sme sa snažili ukázať verejnosť ako dá aj
zranenej a poškodenej krajine pomôcť sa vyliečiť, napraviť jej poškodený stav a revitalizovať
jej ekosystémové funkcie.
To bol hlavný cieľ projektu a ten sa podarilo dosiahnuť. Ostane už len na ľuďoch aby si
osvojili tento problém, zmenili svoj prístup ku krajine a jej zdrojom službám a funkciám
a tam, kde sa dá napravili chyby vo využívaní krajiny a odstránili poškodenia napríklad aj
spôsobom, aký sa prezentoval v uvedenom projekte.
Záverom by som sa chcel ešte poďakovať aj pracovníkom Úradu vlády SR - odboru grantov
EHP a Nórska ako niektorým ďalším osobám na úradoch, za všetky napr. p. Ďurkovej z GKÚ
v Bratislave, ako aj ďalším, mnohokrát anonymným ľudom, ktorí nám pomáhali prekonať
administratívne požiadavky a požiadavky.
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Obrazová a dokumentačná galéria z projektu Ondava pre život.
Kapitola 1: Príprava RASHO a terénne prieskumy a výskumy v rámci cieľa V1
J. Bačínsky pri zameriavaní
opusteného objektu a rekognoskácii
terénu.

Dve milé špecialistky na trávnaté ekosystémy M. Nižňanská a E. Gojdičová (so S.
Dujakovičom) pri terénnych a výskumných prácach.

P.
Straka
a jeho
verná
spoločníčka
v teréne
pri
hodnotení vhodnosti realizácie
a vodozádržnej
kapacity
zasakávacej prielohy.
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Kapitola 2: Realizácia adaptačných opatrení v rámci cieľa V2
Konkurz a výber terénnych pracovníkov
(prihlásilo sa cca 10x viac uchádzačov
ako bola možnosť zamestnať!!!!!)

Jedno z početných školení vybraných terénnych
pracovníkov (Šarišské Čierne)

Kolektívne práce na systémoch
protieróznej ochrany pôdy a na
vodozádržných opatreniach.

Vyškolení a zaučení sa rýchlo dostali
do kvalitnej praxe - práca na stavbe
gabionóvej prehrázky.
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Zručná
tesárska
práca
na
stavbe
vodozádržného opatrenia – priečnej drevenej
hrázky na zníženie prívalovej vody v potoku
a brehovej erózie

Momentky
z manuálnej
práce
našich
šikovných spolupracovníkov vo vybraných
lokalitách.
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Niekoľko príkladov vydarených a veľmi účinných stavieb – splnený cieľ V2

Dlhoňa
–
pevná
a spoľahlivá
kombinovaná hrádzka na zmiernenie
prívalovej vody v toku

Vodozádržná a protierózna prieloha Kečkovce

Dubová – jednoduché ale účinné
protierózne opatrenia na lesnej ceste
v dĺžke cca 500 m

Nižná Polianka – drevená hrádzka
s premostením cez výmoľovú ryhu
s občasným tokom
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Opatrenia na zamedzenie bočnej erózii
brehov debry a občasného toku (Šarišské
Čierne).

Šemetkovce – vodozádržné vrstenicové
pásy plné zadržanej vody.

Plnohodnotná funkčnosť malej hrázky na
občasnom toku.

Unikátne riešenie kombinácie prechodu
cez občasný tok a mokrad použiteľný pre
dobytok, ľudí a menšie stroje v spojení
s vodozádržnou hrádzou a napájadlom
(Nižná Polianka).
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Masívna drevená hrádzka so zásypom
z kameňa (Jurkova vôľa)

Dlhoňa – na lesnej cestičke drevená
vodozadržná hrádzka na občasnom toku
s mostíkom cez tok a eróznu ryhu.

Nižná Polianka – jeden zo systémov
drevených hrádzok v eróznej ryhe......

.... aj v kombinácii so zásypom lomového
kameňa proti spätnej erózii.
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Kapitola 3: Práca s verejnosťou, obcami a omladinou v rámci cieľa V3
Prezentácia prístupu nórskych kolegov.

Škola hrou s miestnymi školákmi a deťmi.

Prezentácia
starostom
dotknutých obcí.

Spracoval:
RNDr. Peter Straka, PhD
výkonný riaditeľ a správca
Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát
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a poslancom

