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Abstrakt: Problematika manažmentu chránených území s akcentom na výskum inváznych druhov bioty patrí
nielen v krajinách EÚ, ale i v krajinách mimo EÚ medzi dôležité témy, ktorým je však neraz venovaná len
marginálna pozornosť. Tento status quo je nevyhovujúci, najmä ak zohľadníme vážne environmentálne
a ekonomické následky neriešenia tejto problematiky. Náš príspevok má snahu byť preto skromným príspevkom
k poznaniu vývoja územia ŠPR Carska bara v minulosti (1718 – 20. stor.) a zároveň sa usilujeme o analýzu
aktuálnych problémov – s akcentom na mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín – v tomto chránenom
území a navrhujeme i riešenie týchto problémov.
Špeciálna prírodná rezervácia Carska Bara, ležiaca v Srbsku (autonómna oblasť Vojvodina) predstavuje
komplex, mozaiku, močiarnych, lesných, lúčnych, stepných a slatinných ekosystémov s bohatou biotou a
biotopmi mnohých endemických, subendemických a reliktných druhov panónskeho prostredia.
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Abstract: The management of protected areas with an accent on invasive plant species belong amongst very
important topics not only in the EU countries, but also outside of the EU. Unfortunately, only marginal attention
is often paid to them. This status quo is inconvenient, especially if we consider its serious environmental and
economic consequences. This paper should be a contribution to better understanding of historical development in
the Special Nature Reserve (SNR) Carska Bara in the past (1718-20th century). At the same time, we try to
analyse recent problems with an emphasis on the mapping of invasive plant species in this area and we suggest
the solutions of these problems.
SNR Carska Bara, Serbia (Autonomous Region Vojvodina) is a mosaic of bog, forest, meadows, steppe and
moor ecosystems with diverse biota, which is rich in endemic, subendemic and relict species of Pannonian
environment.
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