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Ochrana a zlepšenie akvatickej biodiverzity v riečnom 
systéme rieky Muráň  
 

 
Prirodzený tok rieky Muránka – Foto: E. Hapl 

Background 
Riečny systém Muránky, ktorý sa nachádza na 
strednom Slovensku na juh od Nízkych Tatier 
je vďaka svojej čiastočne veľmi pôvodnej 
štruktúre, druhovej bohatosti a vysokej hustoty 
druhov podľa Smernice o biotopoch obzvlášť 
významný z hľadiska ochrany (o.i.  mihuľa 
potiská (Eudontomyzon danfordi) alebo slíž 
obyčajný (Barbatula barbatula)). Nachádzajú 
sa tu však aj zastavané úseky, ktoré prerušujú 
prirodzený charakter rieky a jeho priechodnosť. 
Okrem toho chýba systematický výskum akva-
tickej biodiverzity ako podklad pre ďalšie och-
ranné opatrenia. V spolupráci s katedrou pre 
hygienu zvierat, pracovnou skupinou biológiou 
rýb Technickej univerzity v Mníchove bol 
zostavený balík pre prieskum a opatrenia, 
ktorý posunie ochranu a zlepší ekologickú 
situáciu a biodiverzitu v území Natura 2000 
rieky Muráň. 

Projekt 
Poradenský projekt je zameraný na kvalifikáciu 
zúčastnených osôb (napr. biológov, úradníkov, 
starostov, rybárov, poľnohospodárov) v regió-
ne, aby bolo možné realizovať koncepciu och-
rany pre Muránku v strednodobom i dlhodo-
bom horizonte. K tomu sa budú reaizovať info-
ramčné podujatia o možnostiach aktivít v regi-
ón zamerané hlavne na ciele Rámcovej smer-
nice o vodách, šetrné obhodspodarovanie 
pôdy, riečnu ekológiu, druhovú ochranu, regu-
lované čističky vôd atď. Projektom sa má dosi-
ahnuť zvýšená komunikácia na tému „rieka a 
ekológia“. Po dohode s miestnymi odborníkmi 
sa vypracujú konkrétne návody konaní, ktoré 
prostredníctvom uplatňovania opatrení pri rie-
ke a v rieke povedú k zlepšeniu biotopov. Ne-
meckí a slovenskí odborníci si v rámci seminá-
ra môžu vymieňať skúsenosti k najnovšej situ-
ácii v oblasti biologických výskumných metód.  
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