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Odborný posudok na výskyt chránených živočíchov
V zmysle usmernenia MŢP SR a MDVaRR SR k postupu štátnych orgánov
ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dáţďovníka
tmavého (Apus apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných
úpravách budov; bod A.2 ods.4 je potrebné zahrnúť opatrenia na ochranu chránených
ţivočíchov uţ do projektovej dokumentácie.
Výsledky vykonanej obhliadky:
Dňa 27.6.2018 bola vykonaná obhliadka - prieskum vonkajších častí objektu
za účelom zistenia výskytu chránených ţivočíchov – belorítok domových (Delichon
urbica), lastovičiek domových (Hirundo rustica), vrabcov domových (Passer
domesticus), dáţďovníkov tmavých (Apus apus), netopierov (Chiroptera sp.) a
zakreslenie ich úkrytov a hniezd (všetky priečelia). Vhodné úkryty boli zisťované
vizuálne pomocou ďalekohľadu Vortex 8,5x50. Bola vyhotovená fotodokumentácia.
Na budove bolo zistených mnoţstvo menších štrbín, ktoré môţu byť
krátkodobo vyuţívané v letnom období ako úkryty pre menšie druhy netopierov napr.
večernice malé (Pipistrellus pipistrellus) alebo netopiere fúzaté (Myotis mystacinus).
Niektoré zo štrbín poskytujú aj vhodné moţnosti pre hniezdenie vrabcov domových
(Passer domesticus) prípadne iné druhy vtáctva. Počas obhliadky neboli zaznamenané
pobytové známky chránených ţivočíchov – trus netopierov a hniezdny materiál.
Navrhované opatrenia:
1. Stavebné práce sa môţu v súčasnosti realizovať bez obmedzení (časové,
priestorové) a kompenzačných opatrení (búdky, umelé hniezda).
2. V prípade zistenia netopierov v menších štrbinách počas stavebných prác je
potrebné umoţniť netopierom nerušený odlet - nie je potrebná manipulácia
s nimi, prípadne oznámiť tento nález ŠOP SR, Správe NP Slovenský raj,
053/44 22 010 a následne v spolupráci so zoológom zabezpečiť bezpečné
vysťahovanie netopierov pomocou jednosmerných výpustov.
3. V prípade zmeny aktuálneho stavu, zistenia prebiehajúceho hniezdenia
vrabcov domových (Passer domesticus) alebo iných druhov vtáctva –
nájdením hniezd s vajíčkami alebo mláďatami, okamţite prerušiť stavebné
práce a ihneď kontaktovať ŠOP SR, Správu NP Slovenský raj, 053/44
22 010. Následne je potrebné postupovať podľa pokynov a odporúčaní
zoológa a zabezpečiť opatrenia k úspešnému vyhniezdeniu.
V Spišskej Novej Vsi, 04.05.2018

Mgr. Andrea Hájková
zoológ
ŠOP SR, Správa NP Slovenský raj

Prílohy:
1. Fotodokumentácia (foto č. 1 a 2)
Fotodokumentácia:

Foto č.1: štrbiny vhodné pre výskyt netopierov a hniezdenie vtáctva.

Foto č.2: štrbiny vhodné pre výskyt menších druhov netopierov.

