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LUCAS 2022 prieskum: Štatistický prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky

Vážená pani, vážený pán,
Štatistický úrad Európskej komisie, EUROSTAT, vykonáva prieskum LUCAS 2022 o stave krajinnej pokrývky
a využitia krajiny a ich zmenách v Európskej únii. Prieskum sa vykonáva od marca do októbra 2022.
EUROSTAT láskavo žiada všetkých majiteľov pozemkov, poľnohospodárke subjekty a zodpovedné orgány
o spoluprácu, predovšetkým o umožnenie výkonu prieskumu a vykonanie odberu pôdnej vzorky tam, kde je
to potrebné.
Prieskumník má jednoznačné inštrukcie mapovať a fotografovať vyznačené body s minimálnym narušením
a poškodením, zahrňujúc akékoľvek pokrytie plodiny pozorovaného bodu.
V Slovenskej republike prieskum zahŕňa 3701 bodov v teréne a vykonáva ho Národné poľnohospodárske a
potravinárske centrum. Body môžu spadať do všetkých typov krajinnej pokrývky (orná pôda, trvalé trávne
porasty, lesy, zastavané plochy, dopravné siete atď.). Prieskumníci sledujú krajinnú pokrývku a využitie
krajiny, trávne porasty, hydromelioračné sústavy a štrukturálne prvky v krajine.
Navyše, v rámci 1080 bodov sa odoberá pôdna vzorka z povrchového horizontu. Pôdna vzorka je analyzovaná
v laboratóriu pre účely hodnotenia environmentálnych faktorov, akými sú aktualizácia Európskych pôdnych
máp, validácia pôdnych modelov a meranie obsahu organického uhlíka v pôdach, ktoré je dôležitým faktorom
ovplyvňujúci klimatickú zmenu.
V rámci 22 bodov sa odoberá ďalšia vzorka pôdy na účely analýzy biodiverzity pôdy.
Venujte prosím pozornosť faktu, že sledované informácie budú použité iba pre účely v rozsahu európskej
štatistiky a nebudú obsahovať žiadne informácie osobného alebo vlastníckeho charakteru. Informácie
prieskumu LUCAS 2022 nebudú použité pre účely kontroly poľnohospodárskych dotácií a ani tento prieskum
nie je na to určený.
V prípade záujmu o kópiu výsledkov pôdnych analýz, informujte prosím prieskumníka a poskytnite mu
kontaktné údaje (meno, adresu, telefónne číslo, e-mail adresu).
Pre ďalšie informácie o prieskume LUCAS navštívte prosím našu odbornú sekciu,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview alebo kontaktujte pani Alessandra Palmieri, tel. +352 4301
31776, e-mail: alessandra.palmieri@ec.europa.eu alebo ESTAT-LUCAS@ec.europa.eu.
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