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Úvod

1Úvod

Predkladaná publikácia vychádza s podporou projektu PHARE Twinning SK2002/IB/EN/03 „Implemen-
tácia Smernice o biotopoch a Smernice o vtákoch“.   

V roku 2004 vstúpila Slovenská republika do Európskej Únie, kde základnou úlohou v oblasti ochrany 
prírody je vytvorenie súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Cieľom vytvorenia sústavy chránených území NATURA 2000 je udržanie alebo zlepšenie priaznivého 
stavu biotopov a druhov európskeho významu. Každá členská krajina je povinná pripraviť potrebné plány, ktoré 
sledujú tento cieľ. Podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike tieto plány nazývame Programy starostlivosti. 
Pre národnú sieť chránených území už boli zostavené metodiky pre vypracovanie programov starostlivosti. 
Pre Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu sme sa rozhodli pripraviť osobitné metodiky na 
spracovanie programov starostlivosti, ktoré nadväzujú na metodiky pre národné kategórie chránených území 
a reagujú tiež na systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku, súvisiace s implementáciou smerníc o bi-
otopoch a vtákoch do zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.. Pripravené metodiky programov 
starostlivosti o Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu predkladáme v úvode tejto publikácie.

Vypracovanie programov starostlivosti je v predkladaných metodikách založené na zlepšovaní alebo 
udržovaní priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu ako hlavného cieľa vytvorenia sústavy 
chránených území NATURA 2000. Vzhľadom k tomu, že priaznivý stav biotopov a druhov je v smernici len 
orientačne vysvetlený, boli na Slovensku formulované  definície priaznivého stavu zachovania pre každý typ 
biotopu a každý druh. V rámci spracovávania tejto úlohy bol vytvorený aj spôsob hodnotenia zadefinovaných 
stavov biotopov a druhov ako aj všeobecné zásady manažmentu pre typy biotopov. 

Na úrovni Európskej komisie prebieha odborná diskusia na tému Definícii a hodnotenia priaznivého 
stavu zachovania. Slovensko sa do tejto diskusie aktívne zapája a je jedna z prvých členských krajín Európskej 
Únie, ktorá vypracovala definície a spôsob hodnotenia priaznivého stavu zachovania typov biotopov a druhov 
európskeho významu.

Spracovanie definícií priaznivého stavu zachovania biotopov a druhov, ich hodnotenie a všeobecné 
zásady manažmentu bolo realizované s podporou dvoch projektov a to projektu PHARE Twinning – „Implemen-
tácia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch“, v rámci ktorého boli spracované druhy živočíchov a projektu 
DANCEE - „Natura 2000 na Slovensku  – Preklenutie medzier v implementačnom procese“, v rámci ktorého boli 
spracované druhy rastlín a typy biotopov. Jednotlivé časti boli spracovávané v pracovných skupinách odborní-
kov pre uvedené oblasti.

- Nelesné typy biotopov a druhy rastlín – experti z Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie, Botanického 
ústavu SAV a Štátnej ochrany prírody SR

- Lesné typy biotopov – experti z Lesoprojektu Zvolen, Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Ecological 
Forest Research Association Zvolen a Štátnej ochrany prírody SR

- Európsky významné živočíšne druhy v členení 
- skupina pre bezstavovce – experti z Pedagogickej fakulty UK Bratislava, Prírodovedeckej fakulty UK 

Bratislava, Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen, Fakulty ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Ústa-
vu krajinnej ekológie SAV Nitra, Zoologického ústavu SAV Bratislava, Fakulty prírodný vied UMB 
Banská Bystrica a Štátnej ochrany prírody SR

- skupina pre ryby, obojživelníky a plazy – experti z Prírodovedného múzea SNM Bratislava, Prírodove-
deckej fakulty UK Bratislava a Fakulty humanitných a prírodných vied PU Prešov

- skupina pre cicavce okrem netopierov – experti z  Lesníckej fakulty TU Zvolen, Lesníckeho výskumné-
ho ústavu Zvolen, Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAPu, Fakulty ekológie a environmentalistiky 
TU Zvolen  a Štátnej ochrany prírody SR

- skupina pre netopiere – experti zo Skupiny pre ochranu netopierov
- skupina pre vtáky – experti zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku,  Ochrany dravcov na 

Slovensku, Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen, Botanickej záhrady UK Blatnica, Zoologického ústavu 
SAV Bratislava, Pedagogickej fakulty TU Trnava, Východoslovenského múzea Košice, Prírodovedec-
kej fakulty UK Bratislava, SOSNA Košice a Štátnej ochrany prírody SR

 V priebehu spracovávania definícií priaznivého stavu sa výsledky prác z pracovných skupín predkladali 
na posúdenie širšej odbornej verejnosti v rámci celoslovenských pracovných konferencií, ktoré boli organizova-
né v polročných intervaloch v rokoch 2003 až 2005. Spracované materiály ohľadom definícii priaznivého stavu 
ich hodnotenia a všeobecné zásady manažmentu sme zaradili do tejto publikácie, nakoľko spracovanie progra-
mov starostlivosti si vyžaduje používanie týchto materiálov. 

Vzhľadom k rozsiahlosti predkladaných materiálov a pre krátke časové obdobie, v ktorom boli spraco-
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vané, nebolo možné praktické odskúšanie nastavenia niektorých hodnôt a výpočtu v definíciách a v hodnotení. 
Predpokladáme, že po praktickom odskúšaní a overovaní sa postupne budú niektoré hodnoty a spôsoby vý-
počtu spresňovať a upravovať. Toto súborné vydanie, však považujeme za dôležité pre potreby spracovávania 
programov starostlivosti o chránené vtáčie územia a územia európskeho významu a boli by sme radi, aby ma-
teriál ostal otvorený pre jeho praktické používanie a skvalitnenie.

Zmyslom tohto praktického manuálu je napomôcť pracovníkom ŠOP SR a širokej odbornej verejnosti 
v oblasti ochrany prírody pri spracovávaní programov starostlivosti o územia NATURA 2000, pri hodnotení sta-
vu druhov a biotopov európskeho významu a pri posudzovaní vplyvov na zložky životného prostredia. Veríme 
že praktickým využívaním predkladaného manuálu sa nám spoločne podarí prispieť k napĺňaniu cieľov ochrany 
prírody na Slovensku a v Európe.

          Editori
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2

Metodika k vypracovaniu  programu 
starostlivosti o Územia európskeho 

významu a  o územia medzinárodného 
významu

Ján Šeffer, Tomáš Dražil, Pavol Polák, Milan Janák, Roman Rajtar, Alžbeta Cvachová, 
Rastislav Lasák, Viera Stanová, Ema Gojdičová, Daniel Dítě

SÚHRN PROGRAMU STAROSTLIVOSTI

Súhrn obsahuje zdôvodnenie vzniku programu starostlivosti, právny rámec jeho vzniku, súvislosť s národnou 
legislatívou a príslušnými medzinárodnými dokumentmi vzťahujúcimi sa na dané územie. Uvedú sa všetky 
kategórie ochrany na medzinárodnej a národnej úrovni a vysvetlí sa, prečo je vypracovanie programu starostlivosti 
a jeho následná realizácia nevyhnutná. Zohľadnia sa aj ďalšie strategické dokumenty na medzinárodnej, 
národnej a lokálnej úrovni, napr.: Program starostlivosti o mokrade a jeho akčný plán, Národná stratégia ochrany 
biodiverzity, Akčný  plán  pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity, Globálny akčný plán pre 
rašeliniská Ramsarskej konvencie a pod. 
Podá sa stručná informácia o stave územia, problémoch, ktorých riešením sa program starostlivosti zaoberá, 
strategickom cieli (-och), ktorý sa realizáciou opatrení programu  starostlivosti o územie má dosiahnuť. Načrtnú sa 
zásady starostlivosti o územie na základe navrhovaných opatrení pre jednotlivé ekologicko-funkčné priestory. 
Súhrn je obyčajne základným podkladom pre vypracovanie predkladacej správy, ktorá je súčasťou schvaľovacieho 
procesu programu starostlivosti.

1.   Základné údaje 

1.1. Číslo podľa štátneho zoznamu alebo kód územia
Pre územie súvislej európskej sústavy chránených území sa uvádza evidenčné číslo chráneného územia 
(CHÚ) vyhláseného v zmysle § 17 a § 27 ods. 10 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
podľa štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (§ 51 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.). 
V prípade územia medzinárodného významu sa uvedie osobitné číslo alebo kód podľa zoznamu príslušného 
medzinárodného dohovoru (ak sú územia vyhlásené podľa príslušného dohovoru takto evidované). V prípade, že 
územie ešte nemá číslo alebo kód, podľa ktorého je evidované (program starostlivosti je predkladaný spoločne 
s návrhom na vyhlásenie ochrany územia), uvedie sa to v texte kapitoly. 
          
1.2. Kategória a názov územia
Pre územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území sa uvedie kategória a názov územia podľa 
§27 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. V prípade územia medzinárodného významu sa  uvedie jeho kategória a 
názov podľa príslušného medzinárodného dohovoru. Ak územie medzinárodného významu, resp. jeho časť (-i) 
je tiež chráneným územím podľa § 17 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny uvedie sa 
kategória a názov chráneného územia podľa štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody. V takomto 
prípade je vhodné uviesť percentuálny podiel výmery územia medzinárodného významu v jednotlivých stupňoch 
ochrany podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

1.3. Platný právny predpis o vyhlásení územia patriaceho do súvislej európskej sústavy 
chránených území alebo medzinárodný právny predpis, na ktorého základe bolo 
vyhlásené územie medzinárodného významu 

Platným právnym predpisom o vyhlásení územia môže byť všeobecne záväzná vyhláška územne príslušného 
krajského úradu, vyhláška MŽP SR, výnos MŽP SR, oznámenie o vyhlásení územia chráneného podľa právnych 
noriem EÚ alebo medzinárodných dohovorov. Vždy je potrebné uviesť orgán, ktorý predpis vydal, miesto a 
dátum vydania, číslo predpisu a miesto jeho uloženia. 

1.4. Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
Jednotlivé administratívne jednotky sa uvádzajú podľa platného územnosprávneho členenia.

1. 5. Celková výmera územia a výmera v členení podľa druhov pozemkov
Uvádza sa celková výmera územia a tiež výmera v členení podľa druhov pozemkov, podľa údajov v štandardnom 
formulári. 
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Plochová tabuľka lesného pôdneho fondu (LPF) je súčasťou digitálneho prehľadu lesného hospodárskeho 
plánu (LHP) ak je k dispozícii a súpis parciel poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) je súčasťou digitálnej 
tabuľky informačného systému evidencie parciel v poľnohospodárstve („land parcels information system“ – ďalej 
len LPIS) ak je k dispozícií pre vyhotovenie programu starostlivosti. 

2. Súčasný stav chráneného územia 

2.1. Prírodné pomery 
       (abiotické pomery, biotopy, flóra a fauna – historické a súčasné)
Podrobnosť informácií uvádzaných v bodoch 2.1.1. až 2.1.8. je potrebné prispôsobiť charakteru územia a 
predmetu jeho ochrany. Základným podkladom pre spracovanie kapitol 2.1.1. až 2.1.5. je Atlas krajiny SR 
(2002) a Atlas SSR (Mazúr et al., 1980). Ak sú dostupné aj iné podklady, je nutné ich použiť a uviesť v texte 
citáciu zdroja.

2.1.1. Geografická poloha a vymedzenie územia
Uvedie sa lokalizácia územia, vzdialenosť od väčších sídiel a prístup na lokalitu (cesty, železnica). Je potrebné 
slovne vymedziť hranice územia a samozrejme k tejto časti programu starostlivosti tiež doložiť mapu  (kópia 
základnej mapy v mierke 1:50 000, resp. vojenskej mapy 1:25 000 je postačujúca).

2.1.2. Klíma
Uvedie sa celková charakteristika klímy regiónu, teplota (priemerné teploty v januári, júli, extrémne teploty), 
ročné zrážky, vlhkosť vzduchu, dĺžka obdobia so snehovou pokrývkou, bezmrazové obdobie, počet letných dní 
v roku, rýchlosť a prevládajúci smer vetra. Na charakteristiku lokálnej klímy je možné použiť údaje z najbližšej 
meteorologickej stanice (staníc) SHMÚ.  

2.1.3. Geologické podmienky a formy reliéfu
Priloží sa mapa alebo sa opíše typ podložia, nadložných vrstiev lokality v regionálnom kontexte. Postačí, ak 
sa využijú poznatky z geologických prieskumov – Geologická mapa Slovenska a vysvetlivky k nej. Ďalej sa 
stručne charakterizuje dymanika geologických a reliéfotvorných procesov (prebiehajúca erózia/akumulácia, 
postglaciálne procesy a pod.). Opíšu sa dominantné formy reliéfu. Potrebné je použiť štandardnú terminológiu. 
Užitočné je, ak sa lokalizácia a typ dôležitých charakteristických prvkov lokality dokumentuje na mapách alebo 
fotografiách.

2.1.4. Pôdy
Charakterizujú sa hlavné typy a druhy pôd, pričom sa použije klasifikácia podľa Morfogenetického klasifikačného 
systému pôd Slovenska (VÚPOP, 2000). Podľa uváženia, je možné k charakteristike pôd spracovať aj mapy 
podľa existujúcich mapových diel a podkladov.

2.1.5. Hydrologické pomery
Charakterizuje sa povrchová voda a odtok z územia a ak je to relevantné podzemná voda, jej stav a dynamika. K 
hydrologickým pomerom je možné spracovať i mapové podklady. Ak lokalitou alebo v jej bezprostrednej blízkosti 
preteká vodný tok, je možné zistiť a uviesť dlhodobú hydrologickú charakteristiku (M - denné prietoky, dlhodobé 
mesačné priemerné prietoky, maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za N rokov, 
priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas M dní v roku, kvalita  vody a pod.), 
ak takéto údaje existujú. Pokiaľ je známa, uvedie sa aspoň plocha alebo stručná hydrologická charakteristika 
mikropovodia, do ktorého daná lokalita spadá.

2.1.6. Vymedzenie a opis biotopov 
Opis biotopov vychádza z výsledkov celoplošného mapovania biotopov podľa metodiky Katalógu biotopov 
Slovenska (Stanová, V., Valachovič, M., (eds.)., 2002). V opise sa uvedie významnosť biotopov, počet lokalít 
v rámci územia a ich výmera. Biotopy sa uvedú v prehľadnej tabuľke: Pričom biotopy sa zoradia zostupne od 
najvýznamnejšieho po najmenej významný. Pričom za najvýznamnejšie sa považujú všetky biotopy určené ako 
kľúčové pre územie európskeho významu. 
Kľúčovosť pre územie je určená z výsledku aktuálnej iterácie biotoov, na základe toho ako je územie významné 
pre ten ktorý biotop, t.j. jednotlivé ÚEV v ktorých sa uvedený biotop vyskytuje sa zoradia podľa kvantity (počet 
pixelov) a kvality (váhy pixelov) výskytu daného biotopu v nich. A ak je naplnené percento pokrytia v zmysle 
kritérií pre vyčleňovanie ÚEV, tak ÚEV v ktorých sa uvedený biotop vyskytuje nad rámec stanoveného % sa 
považujú za nekľúčové a to tie,  kde sú najnižšie sumy váh a pixelov daného biotopu v území. 
Ďalšie zoradenie biotopov je v zmysle kritérií A a B pri vyčleňovaní ÚEV, t.j. podľa priority významnosti, resp. 
podľa biogeografického statusu (kritérium B).
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Tab. 1: Príklad tabuľky významnosti biotopov  z odhadovanou výmerou aj s vysvetlivkami

Kód biotopu Kľúčovosť pre 
územie Priorita, ENV Biogeografický status Pokryvnosť

Kód podľa SK 
katalógu

podľa výsledku 
iterácie

podľa význam-
nosti N2K a ná-
rodného význa-

mu

podľa zaradenia biotopu do 
skupiny v rámci vyčleňovania 
území európskeho významu 

(kritérium B)

Výmera
(ak nie k dispozí-

cií exaktná výmera 
z vrstiev GIS, uvedie sa 

kvalifikovaný odhad)

kód kľúčový............x
nekľúčový........- 

prioritný...P 
európsky 
význam...EV
národne 
význam.....NV

1 – hojný v SK aj v okolí
2 – hojný v SK, v okolí zried-
kavý
3 – zriedkavý v SK, v okolí 
hojne
4 – zriedkavý v SK aj v okolí
5 – výskyt len v SK

ha

Ls4 x P 4 125
Tr2b x P 3 3,8
Ls3.1 x P 3 15
Ls3.4 x EV 3 188
Ls5.1 x EV 1 298
Lk1 x EV 1 47
Sk5 - EV 4 0,2
Kr6 - P 3 13
Ls5.2 - EV 1 4,3
Ls2.1 - NV - 130
Kr7 - - - 24
X3 - - - 11
X9 - - - 66
antrop. biot. - - - 25

SUMA: 950,0
  Údaj o výmere sa doplní po vypracovaní mapy biotopov.

V rámci opisu sa uvedie aj počet lokalít a výmera biotopu (presnej alebo určenej kvalifikovaným odhadom). V 
prehľade sa uvádzajú prioritné biotopy, biotopy európskeho významu a biotopy národného významu v zmysle 
§ 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny a všetky ostatné typy biotopov (ostatné prírodné typy, ruderálne, antropogénne – zastavané plochy 
cesty a pod. – tieto typy biotopov je možné popísať súborne (viď Tab. 1). Výskyt biotopov v území sa uvedie 
v mape biotopov (GIS-vrstve) v rámci prílohy 7.3. v časti 7.3.1.. Všetky lokality výskytu biotopov sa uvedú 
v príslušnej atribútovej tabuľke GIS vrstvy alebo v samostatnej databáze v časti 7.3.2..
V ďalšom textovom opise biotopov je možné popísať štruktúru a ekológiu prírodných typov biotopov. V rámci 
opisu biotopov je možné ísť až na úroveň spoločenstiev opísaných metodikou zurišsko-montpelliérskej školy. 
V takom prípade je vhodné uviesť aj syntaxonomický prehľad spoločenstiev, ktoré boli v území opísané. 
Okrem aktuálnych biotopov/spoločenstiev zastúpených na lokalite je možné v tejto kapitole uviesť aj zaniknuté 
typy, ak ich výskyt na lokalite bol zdokumentovaný a sú dôležité z hľadiska manažmentových opatrení. Vždy 
je potrebné uvádzať citáciu konkrétnej práce. Opis biotopov vrátane ich dynamiky bude pre mnohé lokality 
vytvárať základný rámec plánovania ďalšej starostlivosti. Pri opise sa môžu využiť výsledky mapovania travinnej 
vegetácie, rašelinísk, mapovania biotopov pre Natura 2000 a pod. V prípade lesných biotopov sa použijú údaje 
z LHP, ktoré sa overia terénnym prieskumom. Dôležité je opísať aj dynamiku biotopov. Neodmysliteľnou 
súčasťou je mapa biotopov (vegetačná mapa, prílohy 7.3.1.; 7.3.2.). 
V digitálnej mape biotopov sa biotopy vyznačujú samostatne. V tlačenej mapovej prílohe vyznačíme  biotop 
s najväčšou pokryvnosťou v rámci komplexu.
Ak si to charakter lokality vyžaduje, aby sa zohľadnil i širší kontext lokality alebo v prípade, že lokalita je súčasťou 
väčšieho komplexu biotopov, ktorý je vhodné posudzovať ako celok, stručne je potrebné charakterizovať aj 
okolie lokality. Je tiež vhodné uviesť, či je lokalita obklopená prirodzenými alebo poloprirodzenými biotopmi 
(spoločenstvami) alebo je obklopená plochami hospodárskych lesov, intenzívne využívanými poľnohospodárskymi 
plochami, plochami určenými na hospodársky a urbanistický rozvoj.

2.1.7. Flóra
V charakteristike flóry je potrebné uvádzať mená rastlinných taxónov podľa práce Zoznam nižších a vyšších 
rastlín Slovenska (Marhold a Hindák eds., 1998).
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2.1.7.1. Nižšie rastliny
Uvedie sa celkový počet taxónov nižších rastlín zaznamenaných na lokalite, počet taxónov európskeho významu, 
taxónov národného významu a taxónov významných z hľadiska medzinárodných dohovorov. Vymenujú sa 
najvýznamnejšie z týchto taxónov ako aj taxóny významné pre charakter lokality. V tabuľkovom prehľade (tab. 
2) sa uvedú všetky taxóny európskeho významu z prílohy II smernice o biotopoch, a možno uviesť taxóny 
ostatné európskeho významu,  národného významu a taxóny významné z hľadiska medzinárodných dohovorov 
(Bernská konvencia). Uvádza sa tiež významnosť taxónov (t.j. zaradenie taxónu do príloh medzinárodných 
dohovorov alebo smerníc EÚ). V prehľade sa uvedie aj kľúčovosť pre územie a biogeografický status (v zmysle 
kapitoly 2.1.6). Uvedie sa počet lokalít resp. lokalizácia a predpokladaná výmera výskytu druhu. 
Európsky významné druhy nižších rastlín sa zaznamenávajú do mapy výskytu druhov (príloha 7.3.3.; 7.3.5. 
digitálna vrstva GIS s atribútovou tabuľkou alebo databáza kde sa zaznamenávajú všetky informácie o druhu, 
resp. sa dopĺňajú v procese tvorby programu starostlivosti)
Ak sú k dispozícii podrobné zoznamy nižších rastlín územia, uvedie sa kde sú uložené. Uvedú sa aj zaniknuté 
výskyty významných taxónov rastlín.

Tab. 2:  Príklady prehľadu významných taxónov nižších rastlín

Vedecké meno 
taxónu

Slovenské 
meno ta-

xónu

Kľúčovosť 
pre úze-

mie

Významnosť
Biogeo-
-grafický 
status

Charakteristika výskytu, popu-
lácie, podkladu a pod.

(uvedú sa relevantné informá-
cie o výskyte, populácií, inom, 

podľa charakteru druhu)
ENV Bern 

I § RL

Buxbaumia 
viridis

kyjanôčka 
zelená x E II P §E VU 4

roztrúsene na ploche cca 14 
ha na rozkladajúcich  sa pňoch 
a kmeňov stromov

Ochyraea ta-
trensis

ochyrea 
tatranská x E II P §E EN 5

roztrúsene v hornom toku poto-
ka ... nad 1700 m.n.m, v dĺžke 
cca 250m

Kľúčovosť pre územie – viď kap. 2.1.6.
x - kľúčový druh pre ÚEV

    –  - druh nie je kľúčový pre ÚEV
Významnosť:
ENV -  druh európskeho alebo národného významu, na ktorého ochranu sa vyhlasujú chránené územia (príloha 

č.4 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.):  
P – prioritný európsky významný druh z prílohy II smernice o biotopoch
E II - európsky významný druh z prílohy II smernice o biotopoch
E IV - európsky významný druh uvedený len v prílohe IV smernice o biotopoch
E V - európsky významný druh uvedený len v prílohe V smernice o biotopoch
NV - národne významný druh

Bern I – druh uvedený v prílohe I  Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných 
stanovíšť 

§ - chránené a prioritné druhy rastlín (príloha č.5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.):
§E - chránené druhy európskeho významu
§ -   chránené druhy národného významu
§P - prioritné druhy  

RL – druhy uvedené v Červenom zozname rastlín a živočíchov Slovenska (Feráková a kol., 2001):  
CR – Critically Endangered – kriticky ohrozený
EN – Endangered – ohrozený
VU – Vulnerable – zraniteľný
LR – Lower Risk – menej ohrozený

cd - Conservation Dependent – závislý na ochrane 
nt – Near Threatened – takmer ohrozený
lc – Least Concern – najmenej ohrozený

DD – Data Evaluated – nehodnotený

Biogeografický status – viď kap. 2.1.6.
zohľadňuje rozšírenie biotopu/druhu v rámci Slovenska k jeho celkovému rozšíreniu:
1) biotop/druh je hojne rozšírený na Slovensku aj v okolitých krajinách;
2) biotop/druh je hojne rozšírený na Slovensku, kde je jeho centrum a v okolitých krajinách je zriedkavý;
3) biotop/druh sa na Slovensku vyskytuje na hranici svojho rozšírenia, alebo sa tu vyskytujú zriedkavo a v 

ostatných krajinách je hojný;
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4) biotop/druh sa zriedkavo vyskytuje na Slovensku, kde je ich centrum a v okolitých krajinách je tiež 
zriedkavý;

5) biotop/druh sa zriedkavo vyskytuje na Slovensku, pričom jeho rozšírenie je len na Slovensku.

2.1.7.2. Vyššie rastliny
Pri charakteristike vyšších rastlín sa uvedie celkový počet taxónov zaznamenaných na lokalite, počet taxónov 
európskeho významu, taxónov národného významu a taxónov významných z hľadiska medzinárodných 
dohovorov. Vymenujú sa najvýznamnejšie z týchto taxónov ako aj taxóny významné pre charakter lokality. 
V tabuľkovom prehľade (tab. 3) sa uvedú všetky taxóny európskeho významu, a môžu sa uviesť taxóny ostatných 
európsky významných, národne významných a taxóny významné z hľadiska medzinárodných dohovorov 
(Bernská konvencia). Zároveň sa uvedie ich početnosť (presný alebo odhadovaný počet podľa príkladu v tabuľke 
č. 3 , ak sa v území vyskytuje na viacerých lokalitách, početnosť sa uvedie sumárne za ÚEV), významnosť (t.j. 
zaradenie taxónu do príloh medzinárodných dohovorov alebo smerníc EÚ), kľúčovosť pre územie – t.j. či je 
dané územie pre uvedený druh kľúčové a biogeografický status v zmysle kritéria B v rámci vyčleňovania ÚEV. 
Zoznam všetkých zistených taxónov vyšších rastlín nemusí tvoriť súčasť programu starostlivosti.  Uvedie sa,  
kde je takýto zoznam uložený. V zozname však musia byť uvedené všetky vyskytujúce sa taxóny z prílohy II 
smernice o biotopoch. Môžu sa uviesť aj zaniknuté výskyty významných taxónov rastlín.
Európsky významné druhy (z prílohy II smernice o biotopoch) vyšších rastlín sa zaznamenávajú do mapy 
výskytu druhov, resp. do mapy biotopov (prílohy 7.3.3. a 7.3.5.; digitálna vrstva GIS s relačnou databázou, 
kde sa zaznamenávjú všetky informácie o druhu, resp. sa dopĺňajú v procese tvorby programu starostlivosti).

Tab. 3: Príklad prehľadu významných taxónov vyšších rastlín

Vedecké 
meno 
taxónu

Slovenské 
meno 
taxónu

Kľúčovosť 
pre územie

Významnosť Biogeo-
grafický 
status

Početnosť
(napr. počet kvitnúcich 

jedincov)ENV Bern 
I § RL

Ligularia 
sibirica

jazyčník 
sibírsky x E II P §E VU 4 3950 jedincov

Pulsatilla 
grandis

poniklec 
veľkokvetý E II P §E VU 1 1001 – 10000

počet trsov
Marsilea 

quadrifolia
marsilea 
štvorlistá x E II P §E EN 4 125 m2 plocha výskytu

2.1.8. Fauna
Pri charakteristike fauny sa v členení podľa zoologického systému uvedie celkový počet taxónov zaznamenaných 
na lokalite. Ďalej sa uvedie počet taxónov európskeho významu, taxónov národného významu a taxónov 
významných z hľadiska medzinárodných dohovorov. Vymenujú sa najvýznamnejšie z týchto taxónov ako aj 
taxóny významné pre charakter lokality. Informácie sa usporiadajú do tabuľkového prehľadu v členení podľa 
zoologického systému (tab. 4) sa uvedú všetky taxóny živočíchov európskeho významu, ktoré sú predmetom 
ochrany, môžu sa uviesť taxóny národného významu a taxóny významné z hľadiska medzinárodných dohovorov. 
Zároveň sa uvedie ich početnosť, významnosť (t.j. zaradenie taxónu do príloh medzinárodných dohovorov 
alebo smerníc EÚ), kľúčovosť pre územie, lokalizácia a charakter výskytu. Pokiaľ sú známe uvedú sa tiež 
nároky na zachovanie populácie druhu. Kompletný zoznam zistených taxónov nemusí tvoriť súčasť programu 
starostlivosti. Postačí uviesť, kde je takýto zoznam uložený. 
Európsky významné druhy živočíchov sa zaznamenávajú do mapy výskytu druhov, resp. do mapy biotopov 
(len ak relevantný, t.j. v prípade že výskyt je diferencovaný v rámci ÚEV; digitálna vrstva GIS s atribútovou 
databázou (tabuľkou), kde sa zaznamenávajú všetky informácie o druhu, resp. sa dopĺňajú v procese tvorby 
programu starostlivosti; prílohy 7.3.4. a 7.3.5.)

Tab. 4:  Príklad prehľadu významných taxónov živočíchov

Vedecké meno 
taxónu

Slovenské 
meno taxó-

nu

Kľúčo-
-vosť 
pre 

územie

Významnosť
Biogeo-
-grafický 
status

Početnosť (počet 
jedincov, párov, 
kolónií, lokalít, 
príp. rozsah od 

– do)

Charakter vý-
skytu a lokali-

zácia populácieENV INT § RL

Ursus arctos medveď 
hnedý x P Bern 

II §E LRcd 2 3 jedince

prechodný 
výskyt, stály len 
v S časti,
teritoriálne 
správanie
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Vedecké meno 
taxónu

Slovenské 
meno taxó-

nu

Kľúčo-
-vosť 
pre 

územie

Významnosť
Biogeo-
-grafický 
status

Početnosť (počet 
jedincov, párov, 
kolónií, lokalít, 
príp. rozsah od 

– do)

Charakter vý-
skytu a lokali-

zácia populácieENV INT § RL

Cerambyx cerdo fuzáč veľký x E II Bern 
II §E LRnt 2

3 lokality nad 5 
ha (početnosť 
100-200 jedin-
cov/lokalita) a 1 
lok. do 5 ha (do 

50 jed./lok.)

stály a hojný 
v JV časti
územia, mozai-
kovite v ostat-
ných častiach

Polyommatus 
eroides

modráčik 
stepný x E II - §E CR 4

4 lok. do 2 ha 
(do10 jedincov/

lok.)

rozšírený len 
v J časti územi

Vertigo moulin-
siana

pimprlík 
bruškatý x E II - §E EN 4 1 lok. do 0,2 ha 

(do 10 ex./ m2)

izolovaný 
výskyt na 1 lo-
kalite v JZ časti 
územia

Gymnocephalus 
schraetser

hrebenačka 
pásavá - E II Bern 

III §E EN 4 1 tok v úseku 5 
km

SV časť územia 
(stredný tok 
Hrona)

Kľúčovosť pre územie – viď kap. 2.1.6.
    x - kľúčový druh pre ÚEV
    – - druh nie je kľúčový pre ÚEV
Významnosť:
ENV - druh európskeho alebo národného významu, na ktorého ochranu sa vyhlasujú chránené územia (príloha 

č.4 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.)  
 P – prioritný európsky významný druh z prílohy II smernice o biotopoch
 E II - európsky významný druh z prílohy II smernice o biotopoch
 E IV – európsky významný druh uvedený len v prílohe IV smernice o biotopoch
 E V – európsky významný druh uvedený len v prílohe V smernice o biotopoch
 NV – národne významný druh
INT – druh uvedený v ostatných významných medzinárodných dohovoroch 

Bern II, III – taxón uvedený v prílohe II. alebo III. Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov 
a prírodných stanovíšť 
Bonn I, II - taxón uvedený v prílohe I. alebo II. Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich 
živočíchov
AEWA – taxón uvedený v prílohe II. Dohody o ochrane africko-euroázijských migrujúcich vodných vtákov

§ - chránené a prioritné druhy živočíchov (príloha č.6 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.) a vtákov (príloha č. 32 
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.):

§E - chránené druhy európskeho významu
§ - chránené druhy národného významu
§P - prioritné druhy

RL – druhy uvedené v Červenom zozname rastlín a živočíchov Slovenska (Feráková a kol., 2001):  
CR – Critically Endangered – kriticky ohrozený
EN – Endangered – ohrozený
VU – Vulnerable – zraniteľný
LR – Lower Risk – menej ohrozený

cd - Conservation Dependent – závislý na ochrane 
nt – Near Threatened – takmer ohrozený
lc – Least Concern – najmenej ohrozený

DD – Data Deficient – nehodnotený

Biogeografický status – viď kap. 2.1.6.
zohľadňuje rozšírenie biotopu/druhu v rámci Slovenska k jeho celkovému rozšíreniu:
1) biotop/druh je hojne rozšírený na Slovensku aj v okolitých krajinách;
2) biotop/druh je hojne rozšírený na Slovensku, kde je jeho centrum a v okolitých krajinách je zriedkavý;
3) biotop/druh sa na Slovensku vyskytuje na hranici svojho rozšírenia, alebo sa tu vyskytujú zriedkavo a v 

ostatných krajinách je hojný;
4) biotop/druh sa zriedkavo vyskytuje na Slovensku, kde je ich centrum a v okolitých krajinách je tiež 

zriedkavý;
5) biotop/druh sa zriedkavo vyskytuje na Slovensku, pričom jeho rozšírenie je len na Slovensku.
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2.2. Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny
V prípade, ak je územie zónované, uvedie sa prehľad zón s určením výmery, na ktorú sa vzťahuje konkrétny 
stupeň ochrany. Uvedie sa prípadný prekryv s územím CHKO alebo NP. Ak územie nie je zónované, uvedie 
sa platný stupeň ochrany, respektíve sa vyhotoví súpis vyhlásených maloplošných chránených území s  3., 4. 
a 5. stupňom ochrany, pričom sa uvedie názov chráneného územia, kategória, výmera spolu a podľa stupňov 
ochrany. V prípade prekryvu s chráneným vtáčím územím sa uvedie výmera a podmienky ochrany vtáčieho 
územia výlučne v časti prekryvu.  
Vymenujú sa všetky medzinárodne významné územia, ktoré zasahujú do územia a a uvedú sa  osobitné 
podmienky ochrany vyplývajúce z predpisov o ich vyhlásení. Ide najmä o ramsarské lokality, biosférické 
rezervácie, svetové prírodné dedičstvo (UNESCO), územia, ktoré sú držiteľom Európskeho diplomu, územia 
s ďalšími súvisiacimi nomináciami (napr. významné botanické územia). 
Priebeh hraníc jednotlivých zón, hranice MCHÚ, hranice území medzinárodného významu sa znázornia na 
mape vhodnej mierky (1: 5 000 až 1: 50 000).
Uvedú sa tiež súčasne platné výnimky a rozhodnutia štátnej správy z podmienok ochrany, ktoré majú významný 
vplyv na predmet ochrany územia.

2.3. Vlastnícke a užívateľské vzťahy 
Údaje o vlastníkoch, užívateľoch pozemkov, parcelnom stave sa preberú zo štandardného formulára, kde sa aj 
priebežne aktualizujú. 

2.4. Socio-ekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) ovplyvňujúce územie 
v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory

Táto časť programu starostlivosti je rozdelená do 11 menších celkov. V rámci nich je potrebné faktograficky 
uviesť aktivity človeka v lokalite. Uvádzajú sa aktivity na lokalite aj v jej okolí, ktoré pozitívne alebo negatívne 
ovplyvnili, ovplyvňujú, resp. môžu ovplyvniť samotnú lokalitu. V prípadoch, že sa činnosť v území nevyskytuje 
alebo jej vplyv je bezvýznamný, je potrebné uviesť aj negatívnu informáciu. Hodnotenie prejavov a dôsledkov 
vplyvu pozitívnych a negatívnych faktorov na lokalite sa uvedie v kapitole 3. Hodnotenie a členenie. 

2.4.1. Ochrana prírody
Uvedú sa ochranné/záchranné (ak boli vypracované PZ), manažmentové a  revitalizačné opatrenia, ktorých 
cieľom bolo udržať alebo zlepšiť stav územia. Uvádza sa predovšetkým pri územiach s menšou výmerou (menej 
ako 100 ha).

          
2.4.2. Poľnohospodárstvo
Charakterizovať poľnohospodársky pôdny fond (podiel ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a ostatných 
kultúr), doterajšie spôsoby poľnohospodárskej výroby (hlavné poľnohospodárske plodiny, väčšie akumulácie 
chovu hospodárskych zvierat, spôsob chovu). Pozornosť venovať lokalizácii ustajnenia zvierat − kravíny, salaše, 
voľne ustajňovaný hovädzí dobytok. Osobitne uviesť negatívne dôsledky poľnohospodárskej činnosti v krajine, 
napr. hnojiská, skladiská priemyselných hnojív a pesticídov, melioračné zásahy, rekultivácie, nadmernú pastvu, 
pastvu v nevhodných termínoch, chemizáciu, poľné cesty, absenciu tradičného využívania pozemkov, reálnu a 
potenciálnu eróziu.
Vo väzbe na nevyhnutné opatrenia vyplývajúce pre zabezpečovanie starostlivosti o biotopy alebo druhy 
situované na PPF poukázať i na tie činnosti (napr. primeraná pastva, kosenie, udržiavanie TTP bez používania 
nadmerných chemických prostriedkov a pod.), ktoré v rámci poľnohospodárskej výroby pozitívnym spôsobom 
ovplyvňujú charakter biotopov alebo stav jednotlivých druhov na stanovišti a tým prispievajú ku plneniu 
požiadaviek ochrany prírody.
Poľnohospodárske využívanie lokality a jej okolia je možné dokumentovať aj na mape. Je vhodné zobraziť 
jednotlivé spôsoby poľnohospodárskeho využívania územia podľa nasledovnej kategorizácie:

2.4.3. Lesníctvo
Lesné hospodárstvo spracovať podľa jednotlivých LHC a LUC. Uviesť základné údaje o platnosti LHP, členení 
lesného pôdneho fondu a kategorizácii lesa podľa funkcií (lesy hospodárske, osobitného určenia a ochranné), 
hlavné hospodárske spôsoby a použitie holorubov, Môže sa uviesť použitie ťažobnej techniky (lanovky), lesná 
dopravná sieť (stav, hustota).
Môžu sa uviesť sa komplexy porastov bez zásahu.
Reálny stav je znázornený na platnej lesníckej porastovej mape M 1: 10 000, alebo na organizačnej mape 1:25 
000 a v databáze LHP.

2.4.4. Rekreácia a šport
Do úvahy sa berú aktivity spojené s rekreačným a športovým využitím územia a jej okolia. Lokalizujú sa 
areály cestovného ruchu (rozsah, forma, sezónnosť), charakterizuje sa frekvencia návštevnosti a návštevnosť 
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celého územia, resp. jeho častí, sezónne výkyvy návštevnosti, koncentrácia/rozptyl návštevníkov, rekreačné a 
športové aktivity v území (cyklistika, horolezectvo, skialpinizmus, vyhliadkové a iné nízke lety), zámery na ďalší 
rozvoj rekreácie a športu podľa schválenej územno-plánovacej dokumentácie a iných plánov. Špecifické formy 
rekreácie (vidiecka turistika, agroturistika) sa uvedú, ak majú vzťah k lokalite. Rekreačné a športové využívanie 
lokality a jej okolia je možné dokumentovať aj na mape.
V rámci tejto kapitoly sa popíšu tiež náučné chodníky, informačné strediská ochrany prírody a náučné 
lokality, ktoré sa vyskytujú v ÚEV, prípadne v jeho blízkom okolí. Uvedú sa ich známe parametre a intenzita 
využívania.

2.4.5. Poľovníctvo a rybárstvo
Do úvahy sa berú aktivity spojené s  využitím lokality a jej okolia pre účely poľovníctva a rybárstva, ktoré majú 
vplyv na predmet ochrany. Uvedie sa názov revíru/ov, jeho/ich výmera, ak je to možné percentuálny podiel 
revíru/ov z plochy lokality a druhy poľovnej zvery, ktorá môžu vplývať na predmet ochrany. Využívanie lokality a 
jej okolia pre účely poľovníctva a rybárstva je možné dokumentovať aj na mape.

2.4.6. Ťažba nerastných surovín
Opíše sa spôsob ťažby nerastných surovín, rašeliny, piesku, štrku. Uvedie sa  rozsah a doba ťažby (súčasná, 
dočasná, ukončená). Do úvahy by sa mala brať i ťažba vo vzdialenejšom okolí územia, ak môže potenciálne 
ohroziť jej významné prvky, kvalitu vody transportom znečistenia ovzduším alebo vodou, môže ovplyvniť 
hydrologickú bilanciu povodia a pod.. Uvedie sa lokalizácia a výmera chráneného ložiskového územia 
vyhradených nerastov, lokalizácia a výmera dobývacieho priestoru. V prípade, že na lokalite alebo v jej okolí bol 
vytýčený dobývací priestor, je potrebné venovať pozornosť i prístupovým komunikáciám, depóniám skrývkového 
materiálu, technike trhacích prác, technickej a biologickej rekultivácii vyťaženej plochy. Využívanie lokality a jej 
okolia pre účely ťažby sa môže dokumentovať aj na mape.

2.4.7. Využitie vody
Do úvahy sa berie využívanie vody v území, či už to je také využívanie, ktoré v konečnom dôsledku vytvára 
charakteristický, významný prvok v území alebo ju ovplyvňuje zásadným spôsobom (odvodňovanie, 
zavlažovanie, odber vody a pod.). Do úvahy by sa malo brať i využitie vody vo vzdialenejšom okolí záujmovej 
lokality (napr. kde je plánované budovanie sídiel alebo hospodárskych objektov nad záujmovou lokalitou, a to 
predovšetkým vodných nádrží, rybníkov, malých vodných elektrární, sedimentačných a prečerpávacích nádrží, 
hatí, stavov, sklzov a prahov a iných vodných diel na priľahlom vodnom toku, resp. v povodí lokality), pretože 
môže potenciálne ohroziť jej významné prvky i samotnú kvalitu vody transportom znečistenia vodou, môže 
ovplyvniť hydrologickú bilanciu povodia a pod. Uvedú sa chránené vodohospodárske oblasti  a ochranné pásma 
vodných zdrojov. Využitie vody, vrátane existujúcich vodohospodárskych diel, bariérových prvkov na vodných 
tokoch, odvodňovacích a zavlažovacích kanálov, drenáží a pod., sa tiež môže dokumentovať na mape.

2.4.8. Výskum a monitoring ochrany prírody
Prehľadne sa uvedú druhy výskumov a štúdií zrealizovaných v území a jej okolí za posledných 10 rokov,  ako 
aj významné výskumy realizované v skoršom období. 

2.4.9. Ďalšie využitie
Do úvahy sa berie ďalšie využívanie lokality, napr.: doprava, produktovody, skládkovanie odpadov, vojenské 
využitie, znečisťovanie a i..
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3. Hodnotenie 

Účelom tejto kapitoly je zhodnotiť všetky získané informácie a súčasný stav predmetného územia z časti 2, 
identifikovať významné alebo podstatné črty územia a nakoniec stanoviť priority manažmentu, na základe 
ktorých budú následne identifikované strategické ciele starostlivosti o územie. 
Na základe skúseností sa zvolilo použitie súboru ekologických a socio-ekonomických kritérií, ktoré majú viesť 
spracovateľa programu hodnotením. Kritériá budú pri hodnotení územia aplikované z rôznych hľadísk (na 
rôznych hierarchických úrovniach): 
● Územia ako celku (hlavných skupín biotopov)
● Jednotlivých biotopov
● Druhy flóry a fauny
Prístup hodnotenia berúceho do úvahy vyššie uvedené hľadiská je vhodné použiť pri veľkých územiach 
a predovšetkým tých, ktoré majú vysokú ochranársku hodnotu. Práve pri takýchto územiach je však len 
v ojedinelých prípadoch nutné deliť hodnotenie daného kritéria na odstavce podľa jednotlivých úrovní (hľadísk) 
hodnotenia. Je však nevyhnutné pri hodnotení každého z kritérií všetky úrovne hodnotenia aspoň zohľadniť. 
Je samozrejmé, že pokiaľ to spracovateľ uzná za vhodné môže vzhľadom na povahu územia pri hodnotení 
použiť aj iné, doplňujúce kritériá. Pri hodnotení území maloplošného charakteru alebo území, ktoré nemajú 
vysokú ochranársku hodnotu je možné niektoré z úrovní hodnotenia vynechať.
Taktiež nie je nevyhnutné každému kritériu venovať osobitnú podkapitolu, nakoľko niektoré kritériá spolu úzko 
súvisia, resp. ide o menšie lokality s malým počtom biotopov alebo druhov. Napriek tomu, že takéto hodnotenie 
bude sčasti relatívne, nakoľko pre jednotlivé kritériá nemožno stanoviť jednotnú hodnotiacu stupnicu, je potrebné, 
aby hodnotenie bolo vykonávané komparatívnym spôsobom. Je to nevyhnutné predovšetkým pre stanovenie 
priorít manažmentu územia. 

3.1. Ekologické hodnotenie
Ekologické hodnotenie je rozdelené do dvoch častí, kde sa v prvej časti samostatne hodnotia jednotlivé 
biotopy a druhy a ich stav zachovania a v druhej časti je možné doplniť údaje o stave zachovania biotopov/
druhov osobitnými záujmami ochrany príslušného druhu/biotopu a ich lokalít výskytu. 
Pre hodnotenie stavu zachovania biotopov a druhov sa využívajú metodiky na hodnotenie priaznivého stavu 
zachovania biotopov a druhov na Slovensku vypracované v roku 2004 spracované v rámci manuálu k programom 
starostlivosti. 
V osobitných záujmoch sa zohľadňujú špecifické záujmy ochrany príslušného biotopu/druhu, založené na 
poznatkoch o rozšírení, výskyte a ekológie príslušného biotopu/druhu. 

3.1.1. Hodnotenie stavu biotopov a druhov
Hodnotenie stavu biotopov a druhov je hierarchicky usporiadané podľa opisu biotopov a druhov, tzn. na základné 
rozdelenie na biotopy, druhy rastlín a druhy živočíchov. Európsky významné druhy vtákov je účelné vždy hodnotiť 
v rámci samostatnej kapitoly. Na zatriedenie biotopov a druhov do týchto skupín sa využíva vyhláška MŽP SR 
č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.. o ochrane prírody a krajiny 
Pri európsky významných biotopoch a druhoch sa v úvode môže uviesť  príslušný tabuľkový prehľad zo 
štandardného formulára – SDF, pre porovnanie s hodnotením na základe priaznivého stavu zachovania. 
Tabuľkový prehľad sa doplní textovým komentárom v prípade, že sú známe nové skutočnosti o výskyte biotopov 
a druhov, prípadne ak záznam v SDF je chybný.
Následne sa hodnotí samostatne každý biotop a druh európskeho alebo národného významu.
Každá lokalita výskytu biotopu/druhu sa hodnotí samostatne, pričom hodnotenie lokalít v rámci biotopu/druhu 
sa uvedie v tabuľkovom prehľade (uvedie sa v prílohe, prípadne sa ukladá v rámci databázy a GIS vrstiev 
v rámci grafického spracovania). Každé kritérium, prípadne indikátor sa hodnotí samostatne v zmysle metodík 
na hodnotenie priaznivého stavu zachovania. V tabuľkovom prehľade sa uvedie konkrétna hodnota daného 
kritéria/indikátora; stav zachovania daného kritéria/indikátora a príslušná váha daného kritéria/indikátora. Dáta 
a hodnoty pre jednotlivé kritéria/indikátory sa preberú z doterajších výsledkov mapovania (mapovanie travinnej 
vegetácie, mapovanie rašelinísk, mapovanie ostatných európsky významných nelesných biotopov, mapovanie 
lesných biotopov, mapovanie rastlinných druhov pre potreby vyčlenenia sústavy N2000, mapovanie živočíšnych 
druhov). 
Pre lesné biotopy sa uvedie prehľad hodnotenia priaznivého stavu biotopov JPRL  na základe dát z databáz 
Lesoprojektu, týmto hodnotením však nemožno nahradiť skutočné hodnotenie lesných biotopov na základe 
zhodnotenia všetkých kritérií a indikátorov. 
V prípade, že údaje potrebné na hodnotenie  nemáme k dispozícií sa biotopy nehodnotia a uvedie sa, že dáta 
nie sú k dispozícií. Uvedie sa tiež dôvod, prečo uvedené dáta nie sú k dispozícií a kedy budú doplnené. Po ich 
doplnení sa prevedie hodnotenie. K doplneniu údajov pre biotopy a druhy, pre ktoré nie sú dostupné výsledky 
z mapovania sa prevedú nové mapovania v zmysle metodiky mapovania biotopov a mapovania druhov. V rámci 
mapovania sa kladie dôraz na získanie dát pre jednotlivé kritéria/indikátory hodnotenia.
Veľkosť hodnotiaceho polygónu (lokality) nie je obmedzená a nie je potrebné aby bola súvislá (môže byť zložená 
z viacerých polygónov).
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Tab. 5: Príklad hodnotiacej tabuľky lokalít priaznivého stavu zachovania travinných biotopov v ÚEV Sitno:

identi-
fikácia 

polygónu

kód 
biot

% 
zho-
dy

% 
do-
min

počet charak-
ter. taxónov

počet indikač-
ných taxónov veľkosť  lokality

pokryvnosť etáži počet exp. 
taxónov

počet inv. 
taxónovE1 E2 E3

ks fcs W ks fcs W m2 fcs W % fcs W % fcs W % fcs W ks fcs W ks fcs W

Tatárska 
lúka
M34-
122Dc 
001

Lk1 69,5 100 22 C 0,6 4 A 0,6 11910 AB 0,35 95 AB 0,175 10 AB 0,35 0 AB 0,35 1 B 0,45 0 A 0,2

Sitno p/ 
chatou 
M34-
122Dd 
016

Lk1 76,5 69,6 24 B 0,9 4 A 0,6 19370* AB 0,35 96 AB 0,175 2 AB 0,35 5 AB 0,35 1 B 0,45 0 A 0,2

Tr1 36,4 19,2 8 D 0,4 1 CD 0,3 19370* AB 0,175 96 AB 0,175 2 AB 0,35 5 AB 0,175 1 B 0,3 0 A 0,2

Lk3° 35,5 21,2 C 0,6 C 0,3 19370* CD 0,15 96 AB 0,175 2 AB 0,35 5 AB 0,35 1 B 0,45 0 A 0,2

Sitno n/ 
vysielač
M34-
122Dd 
020

Lk1 35,3 100 19 C 0,6 2 C 0,3 4497 CD 0,15 90 AB 0,175 5 AB 0,35 10 AB 0,35 1 B 0,45 0 A 0,2

Sitno  n/ 
chatou
M34-
122Dd 
017

Lk1 37,3 67,9 20 C 0,6 3 B 0,45 4595* CD 0,15 95 AB 0,175 3 AB 0,35 3 AB 0,35 1 B 0,45 0 A 0,2

Lk3° 29,0 32,1 D 0,3 C 0,3 4595* CD 0,15 95 AB 0,175 3 AB 0,35 3 AB 0,35 1 B 0,45 0 A 0,2

* prepočítava sa cez percento dominancie (% zhody a % dominancie – pozri metodika definícií a hodnotenia 
stavu zachovania európsky významných nelesných typov biotopov)
° národne významný typ biotopu hodnotím  orientačne podľa hodnotenia biotopu  Lk1, charakteristické 
a indikačné taxóny hodnotím podľa katalógu biotopov Slovenska a metodiky mapovania travinnej vegetácie 
Slovenska (Šeffer et all.: Grasslands of Slovakia; DAPHNE 2002)
ks – počet kusov
fcs – favourable conservation status – priaznivý stav zachovania PSZ 
W – weight – VÁHA podľa metodiky PSZ

Na uvedenú tabuľku nadväzuje sumárna tabuľka na hodnotenie celkového stavu zachovania lokalít biotopov.

Tab. 6: Príklad celkovej tabuľky pre travinné biotopy v ÚEV Sitno

Identifikácia polygónu Kód 
biotopu

Súčet váh (W)
rozpätie (1,175 - 

3,825)

Celkové 
hodnotenie 

Tatárska lúka M34-122Dc 001 Lk1 3,075 B

Sitno p/ chatou  M34-122Dd 016
Lk1 3,375 A
Tr1 2,075 C
Lk3 2,575 C

Sitno n/ vysielač M34-122Dd 020 Lk1 2,575 C

Sitno  n/ chatou M34-122Dd 017 Lk1 2,725 B
Lk3 2,275 C

Hodnotenie je možné uviesť aj v rámci jednej tabuľky hodnotenia. 
Ak sú tabuľky súčasťou databázového spracovania v prílohách (7.3.1. a 7.3.2.) nie je ich potrebné uvádzať v 
texte. Ak sa hodnotenia vykonáva automaticky v rámci databázovej aplikácie  uvedie sa iba výstup hodnotenia, 
ale aj s čiastkovým hodnotením jednotlivých kritérií, ktoré sú určujúce pre stanovenie najslabšieho kritéria 
v rámci stavu biotopu/druhu ako východisko pre manažment biotopu/druhu.

Tab. 7: Príklad hodnotiacej tabuľky lokalít priaznivého stavu zachovania ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla 
grandis) v ÚEV Sitno aj s výsledným hodnotením jednotlivých lokalít.

Loka-
lita

Veľkosť plochy Početnosť Vitalita
(kvitnúce)

Stav biotopu
Dynamika Celkové 

hodnotenieveľ-
kosť

% 
neofy-

tov

osvet-
lenie

nega-
tívne 

vplyvy

m2 fcs W ks fcs W ks fcs W m2 fcs W % fcs W % fcs W fcs W fcs W W FCS

Tatár. 
lúka 500 B 0,2 109 B 0,6 30 B 0,2 11910 A 0,3 <1 A 0,15 <25 A 0,15 B 0,4 B 0,2 2,2 B

Sitno 20000 A 0,3 147 B 0,6 51 B 0,2 23867 A 0,3 <1 A 0,15 <25 A 0,15 B 0,4 B 0,2 2,3 B

Hodnotiace tabuľky sa uvedú v prílohách programu starostlivosti v kapitole 7 (7.3.1.; 7.3.2.; 7.3.3; 7.3.4.; 7.3.5.). 
Dáta sú uvedené v príslušných databázach a GIS vrstvách o biotopoch a druhoch tam tiež.
Pri lesných biotopoch a druhov živočíchov sú niektoré kritéria/indikátory vyjadrené zložitým kvalitatívnym 
hodnotením. Pre zrozumiteľnosť programu starostlivosti je preto možné v prílohách uviesť aj tabuľku priaznivého 
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stavu biotopu/druhu z metodík hodnotenia priaznivých stavov zachovania.
Hodnotí sa aj stav národne významných biotopov. V prípade, že nie sú k dispozícií nadefinované hodnotiace 
tabuľky, biotopy sa ohodnotia kvalifikovaným odhadom stavu jednotlivých kritérií hodnotenia (veľkosť plochy, stav 
typických druhov - reprezentatívnosť, štruktúra biotopu a negatívne ovplyvnenia, resp. použije sa hodnotiaca 
tabuľka príbuzného európsky významného biotopu).
Hodnotenie národne významných druhov nie je povinné uvádzať. Uvádzajú sa len v prípade prekryvu 
s niektorým územím národnej kategórie chránených území, ak sú predmetom ochrany tohto chráneného 
územia. Ak nie je k dispozícii tabuľka hodnotenia, druh sa hodnotí na základe kvalifikovaného odhadu stavu 
jednotlivých hodnotiacich kritérií (veľkosť plochy; početnosť populácie; vitalita populácie; stav biotopu – veľkosť, 
negatívne vplyvy; dynamika; a iné podľa typu druhu, prípadne podľa hodnotiacej tabuľka príbuzného európsky 
významného druhu).
Výsledky hodnotenia v rámci tabuľky sa následne v stručnosti popíše. Zameriava sa na popis kritérií a indikátorov, 
ktoré najvyššou mierou ovplyvnili stav zachovania biotopu/ druhu a odhad príčin tohto stavu. Následný 
manažment by mal byť zameraný práve na tie kritéria, ktoré sú v nepriaznivom stave zachovania, prípadne 
odstránenie príčin, ktoré ich spôsobujú. Pri opise tabuliek druhov sa zameriavame aj na väzbu s jednotlivými 
biotopmi a odhadom korelácie jednotlivých kritérií medzi druhom a biotopom. 
Pre prehľadnosť sa môže v závere uviesť aj celkové hodnotenie biotopu/druhu v rámci celého ÚEV (nakoľko 
v rámci doterajšieho spracovania sa hodnotili biotopy/druhy samostatne po jednotlivých lokalitách a aj v rámci 
ďalšieho spracovania sa využíva len toto hodnotenie biotopov/druhov pre jednotlivé lokality výskytu). V prípade 
živočíšnych druhov hodnotíme európsky významné druhy pre celé územie ÚEV.

Tab. 8: Príklad hodnotenia stavu druhu Modráčik stepný (Polyommatus eroides) v ÚEV Sitno

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
Populácia
Územie obývané populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha

Relatívna početnosť druhu bežný druh (> 10 ex./ha) nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha)

veľmi zriedkavý až 
absentujúci (< 1 ex./ha)

Pravidelnosť (časová 
frekvencia) výskytu/nálezov 
druhu 

pravidelne každoročne
menej pravidelne: 

vyskytujú sa roky bez 
nálezov

v posledných 2 rokoch 
bez nálezov

Trend abundancie (denzity) z 
roka na rok

rastúci trend za 
posledných 6 rokov 
(medziročne môže 
abundancia kolísať)

vcelku stabilná 
abundancia za 

posledných 6 rokov 
(medziročne môže 
abundancia kolísať)

abundancia 
v posledných 6 rokoch 
pravidelne klesajúca

Biotop

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 

potenciálnych biot. 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
optimálnych biotopov 

alebo ich stav (štruktúra) 
sú pre prežitie pop. 

problematické

Biotopy nedospelých štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
lariev s hojným výskytom 

hostiteľských rastlín

dostatočná rozloha 
potenciálnych biotopov 
lariev s dostatočným 

množstvom hostiteľských 
rastlín

rozloha potenciálnych 
biotopov lariev a/alebo 

výskyt hostiteľských 
rastlín sú pre prežitie 

populácie motýľa 
problematické

Ohrozenia
Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi negat. vplyvy nie 

sú viditeľné, resp. 
zanedbateľné

zreteľné mierne 
narušenia alebo 

zatiaľ málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo 
zaniknutý biotop (v 

súčasnosti alebo do 2 
rokov problematický pre 

prežívanie motýľa)

Ohrozenia biotopov 
antropogénnymi vplyvmi

Priame ohrozenia jedincov 
druhu (aplikácia insekticídov, 
zberatelia, príp. iné vplyvy 
mimo bežných prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená

väčšina jedincov 
ohrozená
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Tab. 9: Príklad celkového vyhodnotenia stavu druhu modráčik stepný Polyommatus eroides v nÚEV Sitno:

Kritérium A B C
Váha 
para-
metra

Dosiah-
nutá hod-

nota

Možná 
hodnota

 Populácia

Územie obývané populáciou 3 2 1 3 9 9
Relatívna početnosť druhu 3 2 1 2 4 6
Pravidelnosť výskytu/nálezov druhu 3 2 1 2 2 6
Trend abundancie 3 2 1 3 6 9

 Biotop Biotop adultov 3 2 1 2 4 6
Biotop nedospelých štádií 3 2 1 3 6 9

 Ohrozenia
Ohrozenia biotopov prírod. procesmi 3 2 1 1 2 3
Ohrozenia biotopov antropog. vplyvmi 3 2 1 2 6 6
Priame ohrozenia jedincov druhu 3 2 1 3 6 9

Spolu: 45 63
Výsledná hodnota: 71 %

A – dobrý B – priemerný C – nepriaznivý
100 – 78 % 77 - 55 % 54 - 0 %

X

Druh je v uvedenom území v stave priaznivom priemernom. Limitujúcim faktorom je v tomto prípade vhodný 
biotop pre nedospelé štádiá druhu – larvy s dostatkom živných rastlín (stepné skalnaté stanovištia s rastlinnými 
druhmi Genista depressa, Oxytropis spp., Astragalus spp.)
Manažmentové opatrenia je potrebné smerovať na  udržiavnie optimálneho stavu stanovíšť extenzívnym 
vypásaním, resp. konzervovať stav biotopu, v ktorom druh úspešne prežíva.

3.1.2. Osobitné záujmy
Osobitné záujmy jednotlivých druhov a biotopov, ktoré ich existenčne ovplyvňujú v danom území, alebo sú 
nevyhnutné k udržaniu ich priaznivého stavu a nebolo možné ich dostatočne zahrnúť do hodnotenia priaznivého 
stavu zachovania, nakoľko sa prejavujú rôzne v závislosti od miesta výskytu, resp. od ekológie biotopu/druhu.
Osobitný záujem je možné uplatniť len pre niektoré/ú lokality/u výskytu biotopu/druhu.
Za osobitné záujmy považujeme aj regionálne záujmy ochrany prírody so zreteľom k niektorým druhom alebo 
biotopom. Napríklad v rámci Slovenska sa niektorý druh vyskytuje hojne na veľkých územiach, ale v danom 
regióne je na okraji rozšírenia a v tomto regióne sa vyskytuje len na obmedzenom počte lokalít, s obmedzenou 
veľkosťou a v obmedzenom množstve.
V rámci tohto kritéria je možné uprednostniť významnosť niektorého druhu alebo biotopu ak sa jedná o kriticky 
ohrozený biotop alebo druh vyskytujúci sa len na obmedzenom počte lokalít v rámci SR. V kapitole sa uvedú 
len druhy a biotopy a ich lokality výskytu, pre ktoré sa uplatňuje osobitný záujem a popíše sa dôvod 
uplatnenia osobitné záujmu. Dôvod zaradenia musí vyplývať zo špecifík rozšírenia a výskytu biotopu/druhu 
alebo so špecifík ekológie biotopu/druhu
Príklady dôvodov uplatnenia osobitného záujmu:
 - izolovanosť
 - okraj areálu rozšírenia

- anomálie charakteru výskytu, príp. iného kritéria FCS (napr. všeobecne rozšírený roztrúsene, v  
lokalite xy   koncentrovane)

- regionálny význam
- koncentrovaný výskyt je mimo vyčleneného územia, ale druh využíva lokalitu xy ako lovisko (potravnú  

bázu)
- a iné 

Biotopy/druhy na lokalitách uvedené v rámci osobitných záujmov sa v ďalšom spracovaní považujú za kľúčové, 
resp. v rámci vymedzených EFP sa pre nich uplatňuje osobitný zreteľ a zároveň sa pre tieto biotopy/druhy 
uplatňuje zlepšovací (obnovný) manažment, ak je relevantné jeho použitie.

3.2. Socio-ekonomické hodnotenie
Každý súbor socioekonomických aktivít rozdelený v časti 2.4. sa ohodnotí samostatne, ak činnosť má vplyv 
na biotopy a druhy európskeho významu pre ktoré je územie vyčlenené (napr. ak sa jedná o malé územie, kde 
vplyv turizmu nie je zaznamenaný, tak aktivity spadajúce do oblasti turistiky sa nehodnotia, alebo ak v území 
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nie je les, lesné hospodárstvo a príslušné aktivity sa nehodnotia a pod. ).
Vzhľadom k tomu, že údaje sa zapracovávajú do GIS vrstiev a databáz, je potrebné v tom pokračovať aj v rámci 
socioekonomického hodnotenia. Hodnotenie socioekonomických aktivít sa vykoná vo všetkých zmapovaných 
polygónoch (lokalitách) biotopov a druhov. 
V takto spracovávanom programe starostlivosti získame kompletné informácie o polygóne a  znížime riziko 
„zabudnutia“ vyhodnotenia niektorej aktivity (dôležité predovšetkým z hľadiska veľkých území).
Pre jednotlivé územia sa vytvorí model optimálnej starostlivosti pre biotopy (skupiny biotopov), resp. biotopy 
druhov s rovnakými parametrami využívania, ktorý bude reflektovať hodnotu priaznivého stavu  - model 
udržiavací, model obnovný. 
Model obnovný alebo udržiavací uplatňujem podľa toho, či sa jedná o biotop/druh kľúčový, či sa pre druh 
uplatňuje osobitný záujem, resp. či je v kolízií s iným biotopom/druhom, ktorý je v danej lokalite významnejší, 
alebo jeho stav je priaznivý alebo nepriaznivý vo vzťahu k iným /biotopom druhom vyskytujúcim sa na danej 
lokalite (na základe výsledkov opisu bioty a hodnotenia biotopov druhov; kapitoly 2.1.6. – 2.1.8 a 3.1.). Modely 
ochrany a hospodárenia je možné uviesť v rámci prílohy 7.3.6. programu starostlivosti.

Tab. 10: Príklad nadefinovania modelu manažmentu pre niektoré typy biotopov a druhov, ktoré sa vyskytujú na 
jednom území

udržiavací manažment
poľnohospodárstvo vodné hospodárstvo

kosenie hnojenie pas-
enie

kvan-
tita

kval-
ita
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ód
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(m
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Kl Kosné lúky (Lk1, 
Lk4) VI – VIII 1-2x/

rok akýkoľvek 0-40 do 1 0

Pa Pasienky jeseň 1x/rok akýkoľvek 20 - 60 0,5-3
prekladať 
min. 1x 

za 5. dní

Zl
Zaplavované 
kosné lúky (Lk7, 
Lk8, Lk9)

V-VI, 
VIII

1-2x/
rok akýkoľvek 0 0 - 5 30 0 50

Modr. modráčik VII, VIII 1x/rok striedať 
miesta 0 0,5-1 0

V ďalšom procese spracovania budem sledovať odchylku  socioaktivity v polygóne (lokalite) od modelu. To 
znamená, že či súčasný manažment sa odchyluje od modelu a v dôsledku, ktorej socioaktivity je súčasný 
manažment v rozpore s modelovým manažmentom. 
Následné hodnotenie aktivít prebieha podľa dopadu na príslušné lokality biotopov/druhov európskeho významu, 
t.j. či dopad činnosti je negatívny (-), neutrálny (0) alebo pozitívny (+).
Pri lesných biotopoch optimálny model pre polygón (JPRL) stanovíme podľa definícií priaznivého stavu 
zachovania z výsledkov ekologického hodnotenia.

 
Tab. 11: Príklad socioekonomického hodnotenia poľnohospodárskych aktivít.

Súbor socioekonom. aktivít poľnohospodárstvo
 Socioekonomická aktivita kosenie hnojenie pasenie 
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 kritériá

Modely
ochrany a hospodárenia

termín frekvencia spôsob dávka NPK 
(kg/ha)

množstvo
VDJ/ha košarovanie

 Kosné lúky Lk1, Lk4   VI - VIII 1-2x/1 rok akýkoľvek 0 - 40 do 1 -

 Modráčik krvavcový VII,VIII 1x/1 rok striedať 
miesta 0 0,5 – 1 -

Súčasný stav ekologicko-funkčných plôch
 PSZ(FCS)       
 Lk1_polyg_1 A + + + + +  
 Lk1_polyg_2 C - - - + -  
 Lk1_polyg_3 B - + - + +  
 Lk4_polyg_2 C - + - - +  
 Mo1_polyg_1 B + - - + +  

Samotné hodnotenie dopadov činností na biotop/druh sa hodnotí aj podľa faktu, či stav biotopu/druhu zlepšujem 
(obnovujem) alebo udržujem podľa hodnotenia v kapitolách 2.1. a 3.1.. Ku socio-ekonomickým aktivitám v členení 
kapitoly 2.6.. je vhodné vytvoriť GIS vrstvu, ak si to vyžadaje spôsob spracovania je vhodné vytvoriť pre každý 
biotop, alebo skupinu biotopov samostatnú GIS vrstvu a príslušnú databázu (príloha 7.3.7.). Pri aktivitách, kde 
máme k dispozícií návrh manažmentu, resp. manažment  je spravovaný v rámci iného rezortu,  resp. inej oblasti 
(napr. LHP) je potrebné v rámci socio-ekonomického hodnotenia hodnotiť tento manažment a to tým spôsobom 
či takto navrhnutý, resp. realizovaný manažment je vhodný z hľadiska zlepšovania/udržovania stavu biotopov/
druhov.
V prípade komplexov biotopov je možné hodnotiť jeden vyčlenený polýgón z viacerými modelmi podľa biotopov 
v komplexe. 
Rozdielny manažment v rámci jedného polygónu a jedného biotopu (t.j ak sa lúka s biotopom Lk1 na časti 
polygónu kosí, na časti polygónu pasie a na časti polygónu nie je praktizovaný nijaký manažment); je potrebné 
lokalitu rozdeliť podľa manažmentu a tak hodnotiť s modelom. Rozdelenie polygónu sa prevedie len pre účely 
socioekonomického hodnotenia.
V rámci textového spracovania programu starostlivosti následne v stručnosti popíšem hodnotenie socio-
ekonomických aktivít vo vzťahu k biotopom a druhom.

3.3. Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory a zóny
Po spracovaní modelov ochrany a manažmentu ochrany biotopov a druhov a po úvodnom oboznámení 
s výsledkami analytických častí a hodnotenia s vlastníkmi, užívateľmi a zainteresovanými skupinami 
sa pristupuje k vyčleňovaniu ekologicko-funkčných priestorov EFP. EFP sa vyčleňujú na základe socio-
ekonomického hodnotenia (tab.11), výsledkov ekologického hodnotenia, osobitných záujmov ochrany druhov 
a biotopov a zhodnotenia pripomienok a návrhov z úvodneho prerokovania podľa kapitoly 6.2. .
Po spracovaní EFP sa pristúpi k vyčleňovaniu zón ak je to potrebné z povahy územia a predmetov ochrany 
územia

3.3.1. Ekologicko-funkčné priestory
EFP sa vymedzí na základe zoskupenia ekologicky príbuzných biotopov a ich rovnakého ekologického 
a socioekonomického hodnotenia. EFP je charakterizovaný homogenitou ekologických podmienok 
(ekologický aspekt) a jednotným funkčným zameraním z hľadiska cieľov ochrany prírody (funkčný 
aspekt), pričom je v území priestorovo opakovateľnou jednotkou. 
Na plochách zahrnutých do jedného EFP v rozličných častiach územia  sa teda uplatňuje rovnaký alebo podobný 
„model manažmentu“. To, či sa pri vymedzení EFP dá priorita aspektu ekologickému alebo funkčnému závisí 
od konkrétnych podmienok územia. Všeobecne možno odporučiť zvýrazniť funkčný aspekt, t.j. napr. zlúčiť 
do jedného EFP rôzne typy lúčnych biotopov na základe podobnosti ich modelu ochrany a hospodárenia. 
Do jedného EFP je možné zlúčiť aj rôzne typy biotopov a druhy ak obhospodarovanie tejto plochy sa bude 
riadiť zlúčeným modelom hospodárenia (t.j. špecifiká z modelu ochrany a obhospodarovania druhu je možné 
integrovať do príslušného modelu biotopu). V prípade že jednotlivé modely a ich uplatňovanie nie možné zlúčiť 
je potrebné vymedziť ďalší (ďalšie) EFP, alebo  ak nie možné riešiť to samostatným vymedzením EFP je 
potrebné sa rozhodnúť, ktorý s modelov budem na danej lokalite uplatňovať. Rozhodujem sa na základe 
kapitol 2.1.6. – 2.1.8. a 3.1. a 3.2..
V rámci vymedzovania EFP je dôležitá veľkosť územia, v menších územiach je možno zdôrazniť detail 
(tab. 12), vo väčších územiach je snaha o čo najväčšiu generalizáciu (tab. 13). Pri vyčleňovaní jednotlivých 
EFP spravidla prekrývame mapu biotopov a ich stavov (kapitoly 2.1.6; 2.1.7; 3.1.) s mapou využitia krajiny 
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spracovanou na základe kapitoly 2.4. a 3.2. Celý proces je vhodné spracovávať v prostredí GIS, spracovateľ 
však musí do vyčleňovania EFP vstupovať generalizáciou EFP, alebo ak je to potrebné detailnejším vyčlenením 
EFP  na základe budúcich cieľov programu starostlivosti stanovovaných v kapitole 4. Z tohto dôvodu je vhodné 
spracovávať kapitolu 3.3. súbežne s kapitolou 4.,  aby priestorové rozčlenenie územia bolo pokiaľ možno čo 
najoptimálnejšie vzhľadom k budúcej funkčnosti realizácie programu starostlivosti. 
Po ukončení spracovania EFP sa vytvorí samostatná mapa EFP, ktorá sa zaradí do prílohy 7.4.1. – Mapa 
ekologicko-funkčných priestorov, môže byť zaradená v tejto prílohe aj ako vrstva GIS.

Tab.12:  Príklady tvorby ekologicko-funkčných priestorov, časť 1.

Kód EFP Názov EFP Biotopy v EFP Polyg., JPRL, 
parcely a pod.

Plocha
(ha) Model

EFP 1 Rašelinné lúky jedno-
kosné

Caricion davali-
anae/
lasiocarpae

Polygón 
4,  Z časti 
polygónu 2 

2,03 Model pre Ra5_1

EFP 2 Rašelinné lúky s výskytom 
pimprlíka Vertigo sp.

Caricion davali-
anae/ lasiocar-
pae

V časť polygónu 
2 0,66 Model pre Ra5_

2xVertigo

Tab. 13:  Príklady tvorby ekologicko-funkčných priestorov, časť 2.

Kód EFP Názov EFP Biotopy v EFP Polyg., JPRL, 
parcely a pod.

Plocha
(ha) Model

EFP 1 alpínske travinno-bylinné 
porasty bezzásahové

A14, A 15, A19, 
Tr 8, Polygón 25-28 368,02 Al_1

bez zásahu

EFP 2 Reliktné boriny bezzása-
hové Ls6.2 JPRL 45a, 88b ... 105,88

Ls6.2_1 - 
ponechať na 
prirodzený vývoj

EFP 3
Bukové a jedľovo-bukové 
kvetnaté lesy  4. a 5. lvs 
-hospodárske

Ls 5.1 LHC Smižany: 
JPRL..., LHC... 2596.52 Ls5_H21

3.3.2. Zóny 
Zónovanie územia (podľa § 30 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.) je rozdelenie chráneného územia podľa 
povahy prírodných hodnôt na plochy s jednoznačne určeným stupňom ochrany. Ak je územie príliš malé 
alebo veľmi homogénne, rozdelenie na zóny nie je potrebné. (územie je potom chránené rovnakým stupňom 
ochrany a táto kapitola (3.3.2.) sa pre takéto územie nespracováva). V každej z vyčlenených zón bude v zmysle 
platnej legislatívy platiť iný stupeň ochrany, čomu tiež bude zodpovedať rozsah a intenzita navrhovaných 
opatrení, čím sa bude daná zóna odlišovať od ostatných zón územia (tab. 14). 
Zóny vytvárame spájaním už vyčlenených ekologicko-funkčných priestorov vzhľadom na ich plánovaný 
cieľový stav a manažment ("bez zásahu", obnovný manažment, intenzívne využívanie...).  Najoptimálnejšie 
je spracovávať kapitoly 3.3. a 4. súbežne a podľa stanovených cieľov pôvodný návrh zón upravovať, tak aby 
optimálne vyhovoval stupňom ochrany územia a stavu biotopov/druhov, resp. potrebám zlepšovania/udržovania 
stavov zachovania biotopov/druhov.
Zónovať by sa mali územia len v tom prípade, ak to zjednodušuje ich manažment a uľahčuje úlohu manažéra 
a zjednoduší realizáciu a vykonanie naplánovaných opatrení. Systém tvorby zón by mal tiež slúžiť na 
oboznámenie všetkých zainteresovaných subjektov s cieľmi starostlivosti. 
Po spracovaní zonácie sa vytvorí mapa zón a zaradí sa do prílohy 7.4.2.. Ak sa program starostlivosti spracováva 
v digitálnom prostredí, vytvorí sa v rámci tejto prílohy aj GIS-vrstva zón.

Tab. 14: Charakteristika jednotlivých  zón
Zóna A 
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Územia ponechané na prirodzený vývoj. V zóne A platí podľa § 30 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 5. stupeň ochrany. 
Niektoré aktivity, ako napríklad výskum, môžu byť vykonávané na miestach, kde neprekážajú cieľom na dosiahnutie 
priaznivého stavu. 
Do týchto častí územia je obyčajne koncentrovaný najväčší záujem ochrany prírody, a preto napriek ich prírodnému 
charakteru si môžu vyžadovať určitý vklad zdrojov (napríklad kúpu pozemkov, kompenzácie). Monitoring týchto zón je 
nevyhnutný na rýchle zistenie negatívnych faktorov alebo zmien. Uplatňuje sa zväčša udržiavací typ manažmentu, pričom 
prevažná časť biotopov/druhov je v stave  zachovania A alebo B, t.j. priaznivom.
Do A zóny môžu byť začlenené priestory ponechané bez zásahov. Môže ísť o prírodné územia, ktoré neboli zmenené 
ľudskou činnosťou (napr. pralesy) alebo boli pozmenené len veľmi málo (prírodné lesy, skalné biotopy, alpínske biotopy 
a pod.), alebo môže ísť o biotopy, kde dlhodobým cieľom starostlivosti je umožnenie sukcesie a ponechanie na procesy 
prirodzeného vývoja.
Zóna B:  
V tejto časti územia sú potrebné manažmentové vstupy na udržanie, rehabilitáciu, obnovu alebo vytvorenie hodnôt záujmu 
ochrany prírody. V prípade lesov sú tu začlenené taktiež porasty, kde sa predpokladá aj trvalé hospodárenie,  avšak s 
použitím jemných metód. Plánované zásahy si vyžadujú obyčajne veľa času aj prostriedkov. V zóne B platí 4. stupeň 
ochrany. 
V prípade zóny B môže dôjsť k týmto prípadom (častiam zóny):
1. Časť zóny s pravidelným  (udržiavacím) manažmentom  (B1)
V rámci tejto časti  zóny sa vyčleňujú najhodnotnejšie nelesné typy biotopov, ktoré si vyžadujú aktívny manažment na 
udržanie ich priaznivého stavu (lúčne a teplo a suchomilné travinno-bylinné biotopy v stave A, B prípadne krovinové 
biotopy, nelesné brehové biotopy, vodné biotopy)
Realizácia programov záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov alebo akčných plánov ochrany 
ohrozených druhov chránených medzinárodnými dohovormi, kontrola alebo ničenie inváznych druhov sú plánované pre 
tieto časti záujmového územia. Niektoré moderné spôsoby využívania územia podporujúce hodnoty ochrany prírody 
alebo negatívne ich neovplyvňujúce môžu byť v tejto zóne povolené (napríklad extenzívne poľnohospodárstvo alebo 
ekoturizmus). Tu patria aj do budúcna trvalo využívané lesné porasty. 
2. Časť zóny s obnovným  manažmentom  (B2)
V tejto časti zóny je cieľom zlepšenie stavu zachovania, obnova, ozdravenie, alebo vytvorenie hodnotných biotopov/
populácií druhov prostredníctvom aktívnych zásahov. Dlhodobým cieľom v týchto priestoroch je zlepšenie prírodných 
hodnôt na takú mieru, že:
● si nebudú vyžadovať takmer žiadne alebo len malé zásahy, t.j. budú preradené do zóny A v nadväznom alebo 

v nadväzných programoch starostlivosti (predovšetkým lesné, skalné a alpínske typy biotopov v stave zachovania B, 
príp. C); 

alebo
● si budú naďalej vyžadovať už len udržiavací manažment, t.j. budú preradené do podtypu B1 (prevažne nelesné typy 

biotopov v stave B, prípadne C).
Zóna C
Zahŕňa časti územia, kde priaznivý stav zachovania biotopov a druhov je zväčša možné udržovať, alebo zlepšovať ich 
trvalým obhospodarovaním za použitia jemnejších ekologicky prístupnejších metód obhospodarovania (t.j. je potrebné len 
určité usmernenie hospodárskych aktivít). V zóne C platí 3. stupeň ochrany. 
V lesných ekosystémoch sa jedná o hospodárske lesy, ktoré sú prevažne v stave B, prípadne v stave C s perspektívou 
zlepšenia na stav B, pričom je naďalej možné ich využívanie na dosahovanie aj hospodárskych cieľov.
Pri ostatných typoch biotopov sa jedná o menej hodnotné lokality, alebo časti, ktoré si vyžadujú udržiavací typ manažmentu, 
prípadne zlepšovací (obnovný), ak z hľadiska dlhodobých cieľov je možnosť začlenenia týchto biotopov do zóny B.
Táto zóna ssa môže vyčleniť aj v prípadoch, keď sa zraniteľné zóny A alebo B nachádzajú blízko hraníc územia európskeho 
významu a z okolia  prichádzajúce škodlivé faktory by ich mohli ovplyvniť. Z tohto dôvodu je preto potrebné usmernenie 
niektorých aktivít, ktoré inak nie sú v rozpore s celkovými cieľmi ochrany prírody v tejto zóne (turizmus, šport, neintenzívne 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo atď.). 
V trvaloudržateľnej zóne by mali byť uplatňované obmedzené dohody o obhospodarovaní a právne obmedzenia. Niektoré 
územia s intenzívnym využívaním, ktoré sú dlhodobo obnovované (napríklad smrekové monokultúry premieňané na 
listnaté lesy po ťažbe) sú tiež zahrnuté do tejto zóny. 
Zóna D
Ide o územia s intenzívnym hospodárskym využivaním, kde cieľom manažmentu z hľadiska ochrany prírody je zmierniť a 
ovplyvniť dopady intenzívneho hospodárskeho využívania na biotopy a druhy vyskytujúce sa v týchto častiach. V zóne D 
platí 2. stupeň ochrany.
V tejto časti sa prevažne vyskytujú biotopy a druhy v nepriaznivom stave zachovania (v niektorých prípadoch môžu byť aj 
v priaznivom stave, pričom intenzívne využívanie územia nemá zásadný vplyv na tento stav). Z hľadiska ochrany prírody 
v tejto zóne ide o usmernenie akivít v prospech biotopov a druhov vyskytujúcich sa v tejto zóne, pričom nedochádza 
k výraznému obmedzeniu uplatňovaných aktivít (napr. zmena trasy turistického chodníka, alebo zmena spôsobu kosenia 
– od stredu k okraju plochy a pod.)
Do zóny D sa zahrnú aj budovy, infraštruktúra, verejné zariadenia, iné stavby, priestory s účelom zachovania kultúrnych, 
archeologických, historických hodnôt a pod. 
Miera zásahov ochrany prírody je v tejto zóne najnižšia v porovnaní  s  ostatnými ch zónami. 

4. Ciele a opatrenia
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Ciele a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu v zmysle § 5 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny, ktoré budú determinované v nasledujúcom kroku spracovania programu starostlivosti musia 
zohľadniť predovšetkým: 
a) priority manažmentu územia, t.j. potreby biotopov a druhov, ktorých zachovanie a ochrana sú prvoradé,
b) potenciálne možnosti zlepšenia alebo udržania kvality územia, jeho biotopov, druhov a ich stavu a funkcií 

(ochrana prírody, zlepšenie krajiny a estetických hodnôt, vzdelávacie /výchovné /výskumné možnosti, 
ekonomický potenciál, zvýšenie percepcie verejnosti, ochrana kultúrneho, sociálneho, historického 
dedičstva)

Priority manažmentu územia by mali byť zrejmé z kapitol 2.1.6, 2.1.7., 2.1.8. a predovšetkým z kapitoly 3. 
Hodnotenie. Zohľadnenie potenciálu územia pri stanovovaní cieľov by malo predstavovať súčasné zohľadnenie 
potenciálnych možností zlepšenia všetkých relevantných funkcií územia. 

4.1. Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
Spracovanie tejto kapitoly zahŕňa vypracovanie strategického cieľa (-ov) na dosiahnutie priaznivého stavu v 
zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu kľúčových druhov a biotopov a úzea ako celku. Musia byť 
založené na hodnotení existujúcich pomerov a potenciálnej hodnoty územia. Z metodického hľadiska môžu 
strategické ciele v niektorých prípadoch vyzerať neprakticky alebo nedosiahnuteľne vzhľadom na dostupné 
zdroje a môžu ísť nad časový rámec programu starostlivosti. Všetky významné aspekty manažmentu vrátane 
politiky (stratégií, plánov), historických, kultúrnych a sociálnych aspektov územia, výskumu, vzdelávania a 
verejného využitia územia by mali byť brané do úvahy. Strategické ciele by mali byť jasným vyjadrením cieľov 
manažmentu územia, avšak nemali by byť vágnymi a voľne interpretovateľnými. 
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu sa určujú pre územie ako celok, resp. môžu sa stanoviť pre 
jednotlivé v ňom vyčlenené zóny. 

Tab. 15: Príklad stanovenia strategických cieľov pre PR Mútňanská píla
Program starostlivosti Prírodnej rezervácie Mútňanské rašelinisko 

4.1.1.   Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu:

1.1.1.1. Chrániť, zachovať a   zlepšiť stav vrchoviskových a slatinných biotopov PR Mútňanské rašelinisko
4.1.1.2. Chrániť, zachovať a obnoviť biodiverzitu vzácnych a ohrozených druhov PR Mútňanské rašelinisko, 

s osobitným dôrazom na zachovanie populácie druhu Salix myrtilloides

Strategické ciele by mali byť zoradené v poradí podľa priority (v programe starostlivosti môže byť o tom uvedená 
poznámka). Spôsob, ako dosiahnuť tieto ciele, by nemal byť na tomto mieste spomenutý.  

4.2. Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
Operatívne ciele by mali byť výstižným vyjadrením ako dosiahnuť dlhodobé ciele starostlivosti. Operatívne ciele 
by mali byť odvodené od zadefinovaných optimálnych modelov ochrany a manažmentu. Operatívne ciele by 
mali byť prakticky dosiahnuteľné. 
Operatívne ciele stanovujeme pre jednotlivé  navrhnuté ekologicko-funkčné priestory. Pri definovaní operatívnych 
cieľov zohľadňujeme stav a hodnotenie jednotlivých biotopov a druhov v rámci navrhnutého ekologicko-
funkčného priestoru, ako aj výsledky hodnotenia vplyvov socio-ekonomických aktivít na ne a porovnanie 
optimálnych modelov ochrany a manžmentu so súčasným aplikovaným modelom manažmentu. 
V rámci definovania operatívnych cieľov tiež zohľadňujeme potrebu udržovania alebo zlepšovania stavu 
zachovania jednotlivých biotopov/druhov definovanú na zálade kľúčovosti a aplikovaných modelov. V rámci 
operatívnych cieľov by mali byť zadefinované ciele pre všetky kľúčové biotopy a druhy, so zohľadnením 
ich existujúceho stavu zachovania a odchyliek súčasného manažmentu od optimálneho modelu ochrany 
a hospodárenia. Operatívne ciele, takisto ako strategické by mali byť zoradené podľa priority.
Pre druhy rozšírené vo viacerých EFP sa stanovuje 1 operatívny cieľ pre viacero EFP.
Nakoľko dosiahnutie operatívnych cieľov môže byť použité ako časť kritérií hodnotenia úspešnosti alebo 
zlyhania manažmentu, mali by byť kvantifikované alebo späté s výstupom, ktorý je určitým spôsobom merateľný, 
napríklad: 
“Udržanie populácie druhu X v rozmedzí 400 až 500 jedincov.”
je jasnejšie formulovaný cieľ ako
“Udržanie vysokej populačnej úrovne druhu X.”
V prípade, že sú údaje o zmenách početnosti populácií nedostatočné, alebo existuje viacero premenných mimo 
dosah manažmentu, ktoré môžu silne ovplyvniť početnosť populácií, je lepšie stanoviť cieľ, ktorý špecifikuje 
vytvorenie takých podmienok programom starostlivosti, o ktorých je známy, alebo jednoducho na základe 

Kniha 1.indb   25Kniha 1.indb   25 6. 5. 2005   16:49:066. 5. 2005   16:49:06



26

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

dostupných informácií je predpokladaný, ich pozitívny účinok na cieľové druhy.

Tab. 16: Príklad stanovenia operatívnych cieľov

EFP A2
Cieľový stav: Nerušený vývoj spoločenstiev skalných biotopov (stanovený v optimálnom udržiavacom modele 
pre skalné biotopy – MU – SK), so zabezpečením kľudu pre hniezdenie dravých vtákov v uvedenom území 
(mimo turistických chodníkov a vyhliadok – vymedzenie v mape)
Operatívne ciele:

1. Zamedzenie nepriaznivých vplyvov skalolezectva na vývoj spoločenstiev skalných biotopov
2. Monitorovanie hniezdenia dravých vtákov s cieľom vysledovania miest hniezdenia a v týchto miestach 

vylúčiť nepriaznivé socio-ekonomické aktivity.

Stanovenie cieľov, ktoré kvantifikujú výsledky manažmentu územia prostredníctvom indikačných druhov alebo 
parametrov, ako napríklad úroveň hladiny podzemnej vody môže týmto spôsobom poskytnúť užitočné merania 
celkovej kvality manažovaného ekosystému. 

4.3. Navrhované opatrenia a regulatívy s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou 
za realizáciu

Každý z operatívnych cieľov bude napĺňaný konkrétnymi opatreniami. Na základe predchádzajúcich častí 
programu starostlivosti navrhnú sa konkrétne opatrenia v oblasti legislatívy, praktickej starostlivosti, výskumu a 
vzdelávania, monitoringu, výchovy a spolupráce s verejnosťou. 
Jednotlivé opatrenia by mali reagovať na stav biotopov/druhov, na spôsob ich manažmentu (udržovanie/
zlepšovanie stavu) a na negatívne hodnotenia socio-ekonomických aktivít resp. odchýlky od optimálneho mdeu 
ochrany a manažentu). Samozrejme už operatívne ciele manažmentu by mali tieto skutočnosti zohladňovať.
Jednotlivé operatívne ciele z kapitoly 4.2. a navrhované manžmentové opatrenia z tejto kapitoly (4.3.) je 
možné spracovať aj v rámci databázy v prepojení z EFP. Pričom túto databázu je možné ďalej členiť v zmysle 
merateľných a navrhnutých ukazovateľov. Ak sa takáto databáza vytvára, zaradí sa do prílohy 7.4.3.

Tab. 17: Príklad vypracovania opatrení v PR Mútňanské rašelinisko 
1.1.1. Do roku 2012 prostredníctvom pravidelného a včasného manažmentu zlepšiť stav spoločenstiev 

slatín, vlhkých lúk a pramenísk v PR Mútňanské rašelinisko. Pritom zachovať existenčné 
podmienky pre populácie vzácnych druhov drobných zemných cicavcov - Muscardinus 
avellanarius, Sorex alpinus, Sicista betulina (EFP 4 až 8, 10).

1.1.1.1 Každoročne, v mesiacoch VIII.-IX. kosiť a odstraňovať sukcesné štádiá drevín na výmere 2 ha (EFP 5, 
6, porovnávacia plocha v EFP 10), okrem označených miest s výskytom „čistých“ jedincov druhu Salix 
myrtilloides a zárastov krovín okolo potôčka. 

1.1.1.2 V dvojročných intervaloch kosiť a odstraňovať zárasty krovín v EFP 7, 8 okrem  porovnávacej plochy   
bez kosenia v EFP 7. Každý rok realizovať opatrenie na polovici plochy o výmere 2,0 ha, pričom je 
nevyhnutné striedanie plôch.

Opatrenia sa tiež stanovujú podľa výsledkov ekologického a socio-ekonomického hodnotenia. V prvom rade 
podľa toho, ktorý biotop/druh prioritne v danom EFP ochraňujeme, následne, či je potrebné stav jednotlivých 
biotopov/druhov udržovať, obnovovať alebo zlepšovať a následne podľa výsledkov socio-ekonomického 
hodnotenia.
Napríklad: Činnosť má negatívny vplyv na prežitie biotopu/druhu je potrebné navrhnúť opatrenie, ktoré zamedzí 
pôsobeniu tejto socio-ekonomickej aktivity, alebo aktivitu usmerní, tak aby sa vplyv činnosti na biotop/druh 
zmiernil, resp. zamedzil, alebo ak sa súčasný manažment odchyľuje od optimálneho manažmentu a cieľom je 
zepšiť súčasný stav, je potrebné navrhnúť opatrenia súvisiace s úpravou súčasného manažmentu na dosiahnutie 
optimálneho modelu. 
Takisto je potrebné navrhovať opatrenia všade tam, kde sa súčasný manažment odchyľuje od optimálneho 
modelu ochrany a obhospodarovania. (predovšetkým v prípadoch ak sa jedná o kľúčové biotopy alebo druhy.
Pre neutrálne a pozitívne pôsobiace socio-ekonomické aktivity  nie je potrebné navrhovať opatrenia (resp. len 
opatrenia na sledovanie pôsobenia týchto aktivít, ak je to potrebné, t.j. ak je predpoklad že neutrálny alebo 
pozitívny charakter činnosti sa v priebehu programu starostlivosti zmení) . 
Rovnakým spôsobom sa postupuje pri stanovovaní opatrení vzhľadom k výsledkom ekologického hodnotenia, 
pričom pri definovaní  opatrení sa využívajú všeobecné zásady manažmentu pre udržanie resp. zlepšenie 
stavov jednotlivých biotopov/druhov nadefinované v rámci definovania priaznivých stavov biotopov/druhov. 
Ak sú spracované konkrétne modely hospodárenia (napr. pre lesné biotopy) opatrenia sa navrhujú podľa 
týchto modelov, resp, podľa toho, či manažment navrhnutý v LHP vyhovuje udržaniu, alebo zlepšeniu stavu 
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biotopov, resp. navrhujú sa opatrenia, ktoré sa zohľadnia ako pripomienky Ochrany prírody pri prerokovávaní a 
vypracovávaní nového LHP, resp. môžu sa použiť ako podklad pre spracovanie LHP. 
Jednotlivé opatrenia by mali byť jasne nadefinované, tak aby podľa nich bolo možné postupovať pri realizácii, t.j. 
mali by byť územne jasne vymedzené, časovo zadefinované (obdobie uplatnenia opatrenia, termín vykonania, 
alebo vykonávania opatrenia) stanovený spôsob realizácie opatrenia, náklady na realizáciu opatrenia 
so špecifikáciou možného zdroja (napr. náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania, opatrenie 3 
znevýhodnené oblasti, opatrenie 5 agroenvironmentálna schéma, zmluvná ochrana, rozpočet ŠOP SR a pod.), 
spôsob riadenia, kontroly a vyhodnotenia realizácie opatrenia, prípadne iné relevantné charakteristiky.
Jednotlivé opatrenia je možné členiť podľa charakteru opatrenia na 

- zákazové
- obmedzujúce (usmerňovacie)
- limitujúce 
- strážne a kontrolné
- monitorovacie

Opatrenia sa rozpracajú do formy krátkych projektov, ktoré budú mať charakter formulára (tab. 19). Je možné 
tiež do jedného projektu zlúčiť niekoľko opatrení podľa ich vzájomnej logickej súvislosti v členení na oblasti 
legislatívy, praktickej starostlivosti, výskumu a vzdelávania, monitoringu, výchovy a spolupráce s verejnosťou. 
Projekty budú podkladom pre kontrolu a odhad nákladov, pre hlásenie a hodnotenie vykonanej činnosti. 
Projektom a úlohám bude pridelená priorita: 

vysoká - opatrenie je nutné vykonať do 2 rokov, inak hrozí náhle a vážne poškodenie kvality významných 
biotopov územia so značným negatívnym dopadom na významné druhy a/alebo môže byť ohrozená 
realizácia celého programu starostlivosti;

stredná - opatrenie je nutné vykonať do 5 rokov, inak hrozí postupné a významné zhoršenie kvality významných 
biotopov s negatívnym dopadom na viaceré významné druhy a/alebo môže byť čiastočne ohrozená 
realizácia celého programu starostlivosti;

nízka  -   opatrenie je nutné vykonať do 9 rokov, inak hrozí pomalé zhoršovanie alebo spomalenie procesu 
zlepšovania kvality významných biotopov s menším negatívnym dopadom na významné druhy a/
alebo môže byť spomalená realizácia programu starostlivosti.

Tab. 18:   Formulár realizačného projektu opatrenia programu starostlivosti
1. Názov projektu a kód MR-P1: Realizácia pravidelných manažmentových opatrení – kosenie 

2. Príslušný operatívny cieľ

4.3.3. Do roku 2012 prostredníctvom pravidelného a včasného manažmentu 
udržať a zlepšiť stav spoločenstiev slatín, vlhkých lúk a pramenísk v PR 
Mútňanské rašelinisko. Pritom zachovať existenčné podmienky pre populácie 
vzácnych druhov drobných zemných cicavcov - Muscardinus avellanarius, 
Sorex alpinus, Sicista betulina (EFP 4 až 8, 10).
4.3.5. Do roku 2006 zlepšiť stav spoločenstiev vlhkých lúk prostredníctvom 
vykonávania pravidelného manažmentu (EFP 9).

3. Opatrenia 4.3.3.1., 4.3.3.2., 4.3.5.1.  
4. Priorita vysoká
5. Miesto uskutočnenia 

zásahu
EFP 5, 6 (2,0 ha) –  kosiť každý rok
EFP  7, 8, 9 (4,4 ha) – každý rok kosiť polovicu plochy, striedať  plochy 

6. Dátum začiatku a 
ukončenia projektu 2003-2012

7. Garant realizačného 
projektu napr. S-CHKO Horná Orava, Obecný úrad, a pod.

8. Spôsob realizácie svojpomocne alebo dodávateľsky (vlastníci)
9. Celkové náklady na 

realizáciu projektu  a spôsob 
financovania 

600 000 Sk 
(10 rokov x  60 000 Sk) – napr. rozpočet,  fin. príspevok , zahraničný grant, 
podľa toho aj rozpísať
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10. Špecifikácia potrebného 
technického vybavenia, času 
a dĺžky obdobia jeho potreby

Technické vybavenie - krovinorezy, kosy, motorová píla, hrable, vidly
Obdobie realizácie: VIII.-IX.
Podmienky realizácie: 
- prvú realizáciu opatrenia v roku 2003 vykonať až po vyznačení miest 

s výskytom Salix myrtilloides (opatrenie 4.3.2.1., projekt MP-P3)  a po 
vyznačení porovnávacích plôch (4.3.11.1., projekt MP-V1))

- vykonať aj odstránenie sukcesných štádií drevín, 
- bez zásahu ponechať vyznačené miesta s výskytom Salix myrtilloides 

(EFP 6) a úzky pás zárastov krovín okolo potôčka v severovýchodnej 
časti (EFP 5)

- nekosiť vyznačenú porovnávaciu plochu 10 x 10 m v EFP 7, na ploche 
odstraňovať iba sukcesné štádiá drevín 

- biomasu uložiť na kopy po okraji rezervácie a EFP 11,  prípadne vysušiť 
a odviesť  

- nepoškodiť hydrologické sondy a značenie výskumných a 
monitorovacích plôch (kolíky)

- intenzitu a obdobie zásahu po roku 2007 v prípade potreby korigovať 
podľa zistenia vplyvu kosenia na biotopy slatín a pramenísk na 
porovnávacích plochách (opatrenie 4.3.11.2., projekt MP-V1)

11. Určenie obdobia pre 
vyhodnotenie výsledkov 
plnenia úloh a spôsob 
vyhodnotenia

Každoročne IX. mesiac, napr. záverečnou koncoročnou hodnotiacou 
správou

12. Spôsob vyhodnotenia 
projektu

Vyhodnotenie vegetačných zmien na základe účelového výskumu a 
monitoringu vegetácie (opatrenia  4.3.11.2., 4.3.11.5. – projekt MP-V1) 

Pri vypracovaní realizačného projektu sú záväzné časti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. Tieto časti musia byť zadefinované 
pri jednotlivých navrhovaných opatreniach, aj v prípade, že pre realizáciu jednotlivých opatrení sa nevypracováva 
samostatný projekt

5. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

Programy starostlivosti sa vypracovávajú na obdobie 10 rokov.Osobitný dôraz bude venovaný vyhodnoteniu 
plnenia strategických a operatívnych cieľov na dosiahnutie priaznivého stavu vo svetle stanovených indikátorov 
úspešnosti a spôsobov ich overenia. Každý z cieľov by mal byť zohľadnený a kriticky zhodnotený a pokiaľ je to 
potrebné mali by byť navrhnuté upravené ciele a k nim prislúchajúce opatrenia. 

Päťročného vyhodnotenie by malo byť započaté obyčajne v druhej polovici štvrtého roku realizácie programu 
starostlivosti. Napriek tomu doba uskutočnenia vyhodnotenia by mala byť flexibilná a malo by to byť na úsudku 
manažéra rozhodnúť o uskutočnení vyhodnotenia programu starostlivosti skôr, najmä ak dochádza k vnútorným 
alebo vonkajším zmenám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu 
v predmetnom území alebo, ak vykonávané opatrenia sa míňajú stanovenným strategickým či operatívnym cieľom 
či viditeľne dosahovanej  úspešnosti smerujúcej k udržaniu alebo obnoveniu priaznivého stavu biotopu/druhu. 

Vyhodnotenie programu starostlivosti na konci decénia jeho platnosti by malo predstavovať jeho kompletnú 
revíziu. Je veľmi nepravdepodobné, že počas desiatich rokov ostanú všetky hlavné politické, sociálne 
a ekonomické sily vplývajúce na územie nezmenené. Okrem zmeny spoločensko-ekonomických podmienok 
môže dôjsť aj k zmene prírodných podmienok, napr. ku klimatickým zmenám. Pri vyhodnocovaní programu 
starostlivosti je potrebné zohľadniť aj takéto zmeny a vziať do úvahy ich dopad na predmetné územie. Všetky 
uvedené zmeny si môžu vyžiadať prehodnotenie a zmenu strategických cieľov na dosiahnutie priaznivého stavu 
a tým tiež zmenu operatívnych cieľov a opatrení.

Objektívne vyhodnotenie úspešnosti programu starostlivosti sa zakladá na vyhodnotení objektívne overiteľných 
indikátorov úspešnosti identifikovaných pre jednotlivé strategické ciele, operatívne ciele a opatrenia. 
Ročné vyhodnotenie programu starostlivosti sa spracováva v rámci vyhodnotenia Plánu hlavných úloh 
príslušného organizačného útvaru Štátnej ochrany prírody, prípadne iného subjektu, ktorý má na starosti 
príslušnú úlohu realizácie programu starostlivosti. 
Pre vyhodnotenie cieľov a opatrení počas i v závere programu starostlivosti je potrebné pripraviť logickú 
maticu pre vyhodnocovanie programu starostlivosti podľa tabuľky 19. Táto matica je povinnou súčasťou návrhu 
programu starotlivosti.
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Tab. 19:   Logická matica pre vyhodnocovanie programu starostlivosti 

Štruktúra programu starostlivosti Objektívne overiteľný 
indikátor úspešnosti Spôsob overenia obdobie 

vyhodnotenia

Strategické ciele:
Chrániť, zachovať a obnoviť 
ekosystémy PR Mútňanské 
rašelinisko  prostredníctvom 
integrovaného trvaloudržateľného 
manažmentu

Zabezpečená efektívna 
ochrana, zachovaná 
pôvodná  biodiverzita a 
obnovené poškodené 
prioritné ekosystémy lokality, 
dosiahnutý priaznivý stav 
biotopov a druhov

Vyhodnotené výsledky 
legislatívnych, 
obnovných 
a udržiavacích 
manažmentových 
opatrení

10-ročne

Operatívne ciele:
Do roku 2012 prostredníctvom 
pravidelného a včasného 
manažmentu udržať a zlepšiť 
stav biotopov slatín, vlhkých lúk 
a pramenísk v PR Mútňanské 
rašelinisko. Pritom zachovať 
existenčné podmienky pre populácie 
vzácnych druhov drobných 
zemných cicavcov – Muscardinus 
avellanarius, Sorex alpinus, Sicista 
betulina (EFP 4 až 8, 10)

Stav biotopov biotopov 
slatín, vlhkých lúk 
a pramenísk podľa metodiky 
FCS

Veľkosť populácií 
Muscardinus avellanarius, 
Sorex alpinus, Sicista 
betulina

Správa o monitoringu 
stavu cieľových 
biotopov a druhov

5-ročné

Navrhované opatrenia a regulatívy:
Každoročne, v mesiacoch VIII.-
IX. kosiť a odstraňovať sukcesné 
štádiá drevín na výmere 2 ha (EFP 
5, 6, porovnávacia plocha v EFP 
10), okrem označených miest 
s výskytom „čistých“ jedincov druhu 
Salix myrtilloides a zárastov krovín 
okolo potôčka.

Cieľové plochy pokosené 
a dreviny odstránené

Protokol z 
preberacieho konania ročne

a) Štruktúra programu starostlivosti
Strategické, operatívne ciele a navrhované opatrenia sa prevezmú z kapitoly 4. programu starostlivosti 
rovnako.
b) Objektívne overiteľné indikátory úspešnosti
Mali by byť:
- merateľné: indikátor musí byť zmerateľný ako kvalitatívne, tak kvantivatívne (je možné použiť kritéria 

a indikátory zadefinované v priaznivom stave zachovania jednotlivých biotopov a druhov a kritéria 
zadefinované v modeloch ochrany a hospodárenia jednotlivých biotopov/druhov na lokalitách),

- uskutočniteľný najmä vo vzťahu k finančným zdrojom, materiálno-technickému vybaveniu, skúsenostiam a 
schopnostiam a časovým kapacitám manažéra územia,

- relevantný a výstižný: mal by výstižne odrážať, to čo sa snažíme zmerať,
- citlivý: mal by byť schopný zachytiť zmeny a odchýlky od stanovených cieľov a opatrení počas časového 

obdobia platnosti programu starostlivosti,
- včasný: mal by včas zachytiť zmeny a odchýlky a poskytnúť informácie v správnom čase.
Indikátory úspešnosti by mali ukázať kto/čo bude profitovať z realizácie programu starostlivosti a umožniť 
vyhodnotenie chcených aj nechcených dopadov programu starostlivosti ako na predmet ochrany územia, tak aj 
na rôzne subjekty a skupiny zainteresované do programu starostlivosti.
c) Spôsob overenia
Spôsob overenia indikátorov úspešnosti by mal obsahovať informáciu o forme overovania (záznamy, zápisy 
z jednaní s prezenčnými listinami, správy z výskumov, publikácie a pod.), subjekte ktorý by mal poskytnúť 
potrebné informácie a periodicite overovania.
d) Obdobie vyhodnotenia 
Do tejto časti matice sa stanoví sa obdobie (dátum) v ktorom bude indikátor cieľ vyhodnocovaný alebo overovaný 
(ročne, 5-ročne, 10-ročne). Program starostlivosti sa vyhodnocuje a overuje v polovici platnosti programu 
starostlivosti a na konci platnosti programu starostlivosti. Na základe vyhodnotenia a overenia merateľných 
indikátorov sa identifikujú aj potrebné opatrenia na splnenie stanovených strategických a operatívnych cieľov.
Kľúčová informácia o úspešnosti pĺnenia cieľov bude získaná z monitoringu biotopov a druhov, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou manažmentových aktivít. Monitorovací systém bude nastavený v súlade s metodikami 
(Šeffer et al. 2004, Vladovič et al 2004). 
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6. Záverečné údaje

6.1. Použité podklady a zdroje informácií

6.1.1. Bibliografia a ďalšie údaje
Uvedie sa zoznam všetkých materiálov/publikácií, ktoré sa využili pri príprave programu starostlivosti, ale aj 
všetkých relevantných materiálov, ktoré obsahujú dôležité informácie o lokalite.

6.1.2. Databázy
Uvedie sa zoznam všetkých (lokálnych, regionálnych, národných) databáz, ktoré obsahujú akékoľvek údaje 
vzťahujúce sa k lokalite. Potrebné je uviesť i správcu databázy a podmienky, za ktorých je možné získať údaje 
z príslušnej databázy. Uvedú sa aj databázy, ktoré sú súčasťou GIS vrstiev (atribútová tabuľka, databáza).
Databázy s dátami o výskyte druhov a biotopov, ich priaznivom stave, modeloch ochrany a hospodáren
ia, socioekonomických aktivít a všetky relevantné databázy používané a vytvorené v rámci spracovania 
programu starostlivosti sú nedeliteľnou súčasťou tohto programu starostlivosti uložené na cd-nosiči, 
prípadne inom záložnom médiu (príloha 7.3.).

6.1.3. Mapové podklady
Uvedie sa zoznam (kódy) základných a vojenských topografických máp, ktoré pokrývajú záujmovú lokalitu. 
Uvedú sa aj ďalšie typy máp (geologické, pedologické, historické a i.). Vždy sa uvedie mierka mapy a kto a kedy 
ju vydal. Môže sa uviesť i miesto, kde sa tieto mapy dajú získať. Uvedú sa aj vrstvy GIS – ak je mapový podklad 
len v digitálnej vrstve – uvedie sa z akých dát bola digitálna vrstva spracovaná (napr.: mapovanie rašelinísk na 
podklade ZM v M 1:10000). 
GIS-vrstvy použité k spracovaniu a vytvorené v súvislosti s vypracovaním programu starostlivosti sú 
uložené na cd-nosiči, prípadne inom záložnom médiu a tvoria nedeliteľnú súčasť programu starostlivosti 
(príloha 7.3.). 
GIS-vrstvy alebo mapy výskytu európsky významných druhov a biotopov, prípadne ich stavov je vhodné 
zapracovať do programu starostlivosti aj v tlačenej forme. 

6.1.4. Pozemné fotografické snímky
Uvedú sa hlavné zbierky fotografií lokality, miesto ich uloženia, dátum zhotovenia, autor, farba a pod.

6.1.5. Letecké a satelitné snímky
Uvedie sa typ snímkov, rok zhotovenia, mierku, autor a miesto ich uloženia. Uvedie sa tiež, či ich vlastní 
organizácia ochrany prírody zodpovedná za manažment územia.

6.2. Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s vlastníkmi dotknutých pozemkov
Dôležitou súčasťou programu starostlivosti je i doklad o jeho prerokovaní s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa 
budú realizovať navrhované opatrenia. Doklad by mal obsahovať záznam zo stretnutia s vlastníkmi pozemkov 
so zoznamom pripomienok , dátum/y uskutočnenia a prezenčnú/é listiny. Vznesené pripomienky je možné 
spracovať do samostatného prehľadu s vyhodnotením ich zapracovania do programu starostlivosti

6.3. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 
zainteresovaných subjektov a vlastníkov pozemkov

Kompletne spracovaný program starostlivosti zašle obstarávateľ programu starostlivosti všetkým dotknutým 
orgánom štátnej správy, samosprávy a ďalším zainteresovaným subjektom na pripomienkovanie. Vyhodnotenie 
pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, zainteresovaných subjektov, ako i vlastníkov 
pozemkov spracuje spracovateľ programu starostlivosti a môže na pripomienky dotknutých subjektov prihliadať, 
čo sa odrazí i v zmene textu niektorých častí programu starostlivosti. Vyhodnotenie pripomienok sa stane 
súčasťou definitívnej verzie programu starostlivosti.
Spracovateľ predloží obstarávateľovi návrh programu starostlivosti spolu s vyhodnotením odbornej oponentúry. 
O ďalšom postupe rozhodne obstarávateľ.

6.4. Doklad potvrdzujúci schválenie programu starostlivosti
Záväznosť schváleného programu starostlivosti sa potvrdí priložením dokladu potvrdzujúceho schválenie 
programu starostlivosti. Proces obstarávania a schvaľovania programu starostlivosti o územie patriace do 
súvislej európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu upravuje § 54 Zákona 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
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7. Prílohy

7.1. Súpis parciel
Údaje sa preberú zo štadardného datového formulára, kde sa priebežne aktualizujú (pozri 2.3.; údaje sú 
vedené v databázovej forme podľa štandardného datového formulára).

7.2. Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov

Názov chráneného územia:
Kategória chráneného územia:
Kraj / okresy:
Stav k:

Druh 
pozemku

Druh vlastníctva
(výmera v ha)

štátne súkromné spoločenstvenné cirkevné poľnohosp. 
org.

miest a 
obcí

iní vlast-
níci

nevyspo-
riadané 

pozemky

urbárske ostatné

orná pôda

chmeľnice

vinice

záhrady

ovocné 
sady

TTP

lesné 
pozemky

Vodné 
plochy

Zastavané 
plochy a 
nádvoria

ostatné plo-
chy

spolu
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7.3.  Mapa biotopov
V rámci tejto prílohy sa uvedú všetky použité, spracované a vytvorené databázy, GIS vrstvy a mapové podklady 
o výskyte európsky významných druhov, o výskyte biotopov, aj mapy (GIS vrstvy, databázy) stavu biotopov 
a druhov, jednotlivých socio-ekonomických aktivít, prípadne iné GIS-vrstvy a databázy  použité pri spracovaní 
programu starostlivosti. V prípade, že sa jedná o výmerou malé územie do 100ha je možné priložiť len mapu 
biotopov v analógovej forme, ostatné dáta spracovávané pri väčších územiach v rámci databáz, sa uvedú 
v príslušných tabuľkových prehľadoch.
Prehľad databáz (tabuliek), GIS-vrstiev (máp), ktoré sú súčasťou prílohy 7.3.:
7.3.1. Mapa biotopov (GIS-vrstva)

Prehľadná mapa biotopov. Jednotlivé skupiny biotopov, alebo jednotlivé typy biotopov je možné 
spracovať aj do samostatných GIS-vrstiev. V takom prípade je však nutné zabezpečiť, aby sa jednotlivé 
lokality biotopov neprekrývali v prípade, že nie sú v komplexe biotopov. 

7.3.2. Databáza biotopov (alebo atribútová tabuľka ku GIS vrstve)
Databáza biotopov obsahujúca kód biotopu, kód lokality výskytu biotopu, výmeru lokality a charakteristiky 
podľa časti 2.1.6. (kľúčovosť, biogeografický status, prioritnosť), prípadne iné charakteristiky viažuce sa 
k biotopom a lokalitám biotopov. V procese tvorby programu starostlivosti sa databáza dopĺňa o údaje 
o stave biotopov a stave jednotlivých kritérií a indikátorov (prípadne  sa vytvorí samostatná databáza 
o stave biotopov, pričom je zabezpečené jej prepojenie na databázu biotopov, prostredníctom kódu 
lokality, v databáze sa zaznamenávajú aj dáta  z ktorých sa vychádzalo pri stanovení stavov kritérií/
indikátorov na lokalite, napr.počet charakteristických druhov, počet indikačných druhov a pod., ak sú 
k dispozícií aj detailnejšie dáta zaradia sa do databázy aj tie, napr. súpis druhov s určením pokryvností 
v Tansleyho škále). 

7.3.3. Mapa výskytu európsky významných rastlinných druhov (GIS-vrstva)
V prípade výskytu malého počtu lokalít je možné zaradiť tieto lokality aj do mapy biotopov v rámci 
prílohy 7.5.1.. Ak sa územia výskytu jednotlivých druhov prekrývajú, je potrebné samostatne spracovať 
každý európsky významný druh (mapa alebo GIS-vrstva).

7.3.4. Mapa výskytu európsky významných druhov živočíchov (GIS-vrstva)
Ak sú k dispozícií presné dáta o výskyte druhov živočíchov, spracuje sa mapa výskytu druhov európsky 
významných druhov živočíchov. V prípade že živočíchy sa vyskytujú celoplošne v rámci celého ÚEV 
v tom prípade nie potrebné spracovávať tieto mapy. Je účelné riešiť samostatnými mapami, alebo GIS-
vrstvami každý druh osobitne.

7.3.5. Databáza druhov (atribútová tabuľka ku GIS vrstve, tabuľka)
Databáza druhov obsahujúca názov druhu, kód lokality výskytu druhu, výmeru lokality a charakteristiky 
podľa časti 2.1.7. (kľúčovosť, biogeografický status, prioritnosť, kategóriu Červeného zoznamu a iné), 
prípadne iné charakteristiky viažuce sa k druhom a lokalitám druhov (napr. pokyvnosť v Tansley škále, 
väzba na biotop). V procese tvorby programu starostlivosti sa databáza dopĺňa o údaje o stave druhov 
a stave jednotlivých kritérií a indikátorov (prípadne  sa vytvorí samostatná databáza o stave druhov, 
pričom je zabezpečené jej prepojenie na databázu druhov, prostredníctom kódu lokality, v databáze sa 
zaznamenávajú aj dáta,   z ktorých sa vychádzalo pri stanovení stavov kritérií/indikátorov na lokalite, 
napr. počet kvitnúcich druhov, veľkosť populácie, ohrozenia, a pod., ak sú k dispozícií aj detailnejšie 
dáta zaradia sa do databázy aj tie, napr. súpis druhov s určením pokryvností v Tansleyho škále). 

7.3.6. Databáza (tabuľka) modelov    ochrany a hospodárenia.
Ak sa jedná o väčšie územie spracuje sa samostatná databáza modelov ochrany a hospodárenia pre 
jednotlivé socio-ekonomické aktivity a ich charakteristiky vo vzťahu k jednotlivým druhom. V zmysle 
tabuľky č. 10. v kapitole 3.2..

7.3.7. Mapa (GIS-vrstva) a Databáza (atribútová tabuľka) socioekonomických aktivít.
K jednotlivým lokalitám, sa vypracuje databáza socio-ekonomických aktivít, podľa povahy a prejavu 
jednotlivých socio-ekonomických aktivít a ich charakteristík. Každý súbor socioekonomických aktivít 
sa posúdi z hľadiska pozitívneho, negatívneho alebo neutrálneho dopadu na lokalitu výskytu biotopov 
a druhov, podľa tabuľky č.11 v kapitole 3.2.. Ak sa jedná o relatívne málo ovplyvnené územie socio-
ekonomickými aktivitami, nie je potrebné databázové spracovanie kapitoly 3.2.. Hodnotenie socio-
ekonomických aktivít môže byť aj súčasť databáz z príloh 7.3.2. a 7.3.5.

Poznámka:
Program starostlivosti o územia do 1000 ha sa vypracúva spravidla v mierke 1:5000 alebo 1:10000, o územia 
väčšie ako 1000 ha v mierke 1:25000 alebo 1:50000 
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7.4. Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón

7.4.1. Mapa ekologicko-funkčných priestorov
Mapa alebo GIS-vrstva ekologicko funkčných priestorov s označením jednotlivých EFP.

7.4.2. Mapa zón
Podkladom je mapa alebo GIS-vrstva ekologicko funkčných priestorov  Jednotlivé vyčlenené zóny sa 
vyznačia do mapy zón.

7.4.3. Databáza operatívnych cieľov a manažmentových opatrení
Podľa tabuliek č.17, 18, 19 je možné aj databázové spracovanie operatívnych cieľov z kapitoly 4.2. 
a manažmentových opatrení podľa kapitoly 4.3.. Databázu je možné spojiť aj z mapou EFP a vytvoriť 
tak mapu opatrení, ak je to účelné z hľadiska realizácie programu starostlivosti.

Poznámka:
Program starostlivosti o územia do 1000 ha sa vypracúva spravidla v mierke 1:5000 alebo 1:10000, o územia 
väčšie ako 1000 ha v mierke 1:25000 alebo 1:50000 
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Metodika k vypracovaniu programu 
starostlivosti o Chránené vtáčie územie

Autor: Roman Rajtar

1.   Základné údaje 

1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu alebo kód územia
Pre chránené vtáčie územie (ďalej len CHVÚ) patriace do súvislej európskej sústavy chránených území sa 
uvádza evidenčné číslo chráneného územia (ďalej len CHÚ) vyhláseného v zmysle § 17 a § 26 zákona NR SR 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, podľa štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody (§ 51 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.). V prípade, že územie ešte nemá číslo alebo kód, podľa ktorého je evidované 
(program starostlivosti je predkladaný spoločne s návrhom na vyhlásenie ochrany územia), uvedie sa to v texte 
kapitoly. 
       Uvedie sa kód územia, napr. SKCHVU027 pre Slovenský kras.

1.2. Kategória a názov územia
Pre územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území sa uvedie kategória a názov územia 
podľa § 28 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 
- k bodom 1.1 a 1.2 spoločne, napr:  Kód územia: SKCHVU027
  Kategória: Chránené vtáčie územie
     Názov územia: Slovenský kras

1.3. Platný právny predpis o vyhlásení územia patriaceho do súvislej európskej sústavy 
chránených území alebo medzinárodný právny predpis, na ktorého základe bolo 
vyhlásené územie medzinárodného významu 

Platným právnym predpisom o vyhlásení územia je vyhláška MŽP SR. Vždy je potrebné uviesť orgán, ktorý 
predpis vydal, miesto a dátum vydania, číslo predpisu a miesto jeho uloženia.
Doplní sa po schválení vyhlášky.

1.4. Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
Jednotlivé administratívne jednotky sa uvádzajú podľa platného územnosprávneho členenia. 
Kraj, okres, obec, katastrálne územie. Napr.  Kraj: Košický
  Okres: Košice okolie
                             Obec: Hačava
  Katastrálne územie: Hačava

1. 5. Celková výmera územia a výmera v členení podľa druhov pozemkov
Uvádza sa celková výmera územia a tiež výmera v členení podľa druhov pozemkov podľa údajov v štandardnom 
dátovom formulári (chmeľnice, lesná pôda, ostatné plochy, orná pôda, ovocné sady, TTP, vinice, vodné plochy, 
záhrady, zastavaná plocha). Výmery sa udávajú podľa údajov nie starších ako tri roky z územne príslušnej 
správy katastra nehnuteľností. Vždy je potrebné uviesť stav katastra (t.j. dátum, ku ktorému sa uvedené údaje 
vzťahujú). Ak sa územie nachádza na lesnom pôdnom fonde (LPF), potom je potrebné uviesť aj členenie LPF 
podľa LHP – podľa prílohy 7.2. Plochová tabuľka LPF podľa LHP.

2. Súčasný stav chráneného územia 

2.1. Prírodné pomery (abiotické pomery, biotopy, flóra a fauna – historické a súčasné)
Podrobnosť informácií uvádzaných v bodoch 2.1.1. až 2.1.8. je potrebné prispôsobiť charakteru územia a 
predmetu jeho ochrany (európsky významným druhom vtákov a ich biotopom, ktoré sú predmetom ochrany). 
Základným podkladom pre spracovanie kapitol 2.1.1. až 2.1.5. je Atlas krajiny SR (2002) a Atlas SSR (Mazúr 
et al., 1980). Ak sú dostupné aj iné podklady, je nutné ich použiť a uviesť v texte citáciu zdroja. Tieto časti sa 
spracujú čo najstručnejšie. Táto stať môže byť  totožná so staťou 1.3. Prírodné pomery z Projektu ochrany 
CHVÚ. 

2.1.1. Geografická poloha a vymedzenie územia
Uvedie sa lokalizácia územia, vzdialenosť od väčších sídiel a prístup na lokalitu (cesty, železnica). Je potrebné 
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slovne vymedziť hranice územia a doložiť mapu (kópia základnej mapy v mierke 1:50 000, resp. vojenskej mapy 
1:25 000). Vymedzenie územia bude obsahovať samotná vyhláška. 

2.1.2. Klíma
Uvedie sa celková charakteristika klímy regiónu, teplota (priemerné teploty v januári, júli, extrémne teploty), 
ročné zrážky, vlhkosť vzduchu, dĺžka obdobia so snehovou pokrývkou, bezmrazové obdobie, počet letných dní 
v roku, rýchlosť a prevládajúci smer vetra. Na charakteristiku lokálnej klímy je možné použiť údaje z najbližšej 
meteorologickej stanice (staníc) SHMÚ.  
Táto podkapitola nie je povinná. Uváza sa v prípade, ak sú známe alebo predpokladané vplyvy klímy na predmet 
ochrany.

2.1.3. Geologické podmienky a formy reliéfu
Priloží sa mapa alebo sa opíše typ podložia, nadložných vrstiev lokality v regionálnom kontexte. Postačí, ak 
sa využijú poznatky z geologických prieskumov – Geologická mapa Slovenska a vysvetlivky k nej. Ďalej sa 
stručne charakterizuje dymanika geologických a reliéfotvorných procesov (prebiehajúca erózia/akumulácia, 
postglaciálne procesy a pod.). Opíšu sa dominantné formy reliéfu. Potrebné je použiť štandardnú terminológiu. 
Užitočné je, ak sa lokalizácia a typ dôležitých charakteristických prvkov lokality dokumentuje na mapách alebo 
fotografiách.
Táto podkapitola nie je povinná. Uvádza sa v prípade, ak má geológia a formy reliéfu súvis s cieľovými 
druhmi.

2.1.4. Pôdy
Charakterizujú sa hlavné typy a druhy pôd, pričom sa použije klasifikácia podľa Morfogenetického klasifikačného 
systému pôd Slovenska (VÚPOP, 2000). Podľa uváženia, je možné k charakteristike pôd spracovať aj mapy 
podľa existujúcich mapových diel a podkladov. Táto podkapitola nie je povinná. Uvádza sa v prípade, ak majú 
pôdy súvis s cieľovými druhmi.

2.1.5. Hydrologické pomery
Charakterizuje sa povrchová voda a odtok z územia a ak je to relevantné podzemná voda, jej stav a dynamika. 
K hydrologickým pomerom je možné spracovať i mapové podklady.. Pokiaľ je známa, uvedie sa aspoň plocha 
alebo stručná hydrologická charakteristika mikropovodia, do ktorého daná lokalita spadá. Táto podkapitola nie 
je povinná. Uvádza sa v prípade, ak majú hydrobiologické pomery súvis s  cieľovými druhmi, napr. pri vodných 
druhov  vtákov.

2.1.6. Vymedzenie a opis biotopov druhov
V tejto časti je potrebné zamerať sa na identifikáciu biotopov konkrétnych druhov vtákov európskeho významu 
ktoré sú predmetom ochrany v území a uviesť túto skutočnosť slovným popisom.

2.1.7. Flóra
Vymenujú sa európsky významné druhy, prípadne aj druhy, ktoré majú vzťah k ochrane cieľových druhov. Z 
formulára SDF.

2.1.8. Fauna
Vymenujú sa európsky významné druhy živočíchov (okrem druhov vtákov), ako aj druhy, pre ktoré bude program 
starostlivosti predstavovať potenciálne výhody. Z formulára SDF.

2.2. Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny
Uvedú sa podmienky ochrany podľa §§ 11 až 16 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.. Ak v území platia osobitné 
podmienky ochrany vyplývajúce z medzinárodných dohovorov, dohôd, právnych noriem EÚ atď. (napr. pri 
ochrane druhov), na základe ktorých bolo územie vyhlásené, uvedú sa v texte aj tieto podmienky. 

V prvom rade sa uvedie odôvodnenie návrhu ochrany pre CHVÚ, napr.:

Odôvodnenie návrhu ochrany: 
Dunajské luhy sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov orliak morský 
(Haliaeetus albicilla), volavka striebristá (Egretta garzetta), haja tmavá (Milvus migrans), bučiačik močiarny 
(Ixobrychus minutus), čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus), rybár riečny (Sterna hirundo), rybárik riečny 
(Alcedo atthis) a jedným z piatich pre hniezdenie druhov kačica chrapľavá (Anas querquedula), kalužiak 
červenonohý (Tringa totanus), hrdzavka potápavá (Netta rufina) a kačica chripľavá (Anas strepera). V území 
pravidelne zimuje alebo migruje viac ako 1% európskej ťahovej populácie druhov potápač biely (Mergus 
albellus), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), chochlačka sivá (Aythya ferina) a hlaholka severská (Bucephala 
clangula). Územie pravidelne podporuje počas migrácie viac ako 20 000 a počas  zimovania viac ako 70 000 
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jedincov viacerých vodných druhov vtákov. Ďalej v území pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie 
druhov ľabtuška poľná (Anthus campestris), bocian čierny (Ciconia nigra), kaňa močiarna (Circus aeruginosus) 
a brehuľa hnedá (Riparia riparia).
Uvedie sa percentuálny podiel rozlohy, na ktorú sa vzťahuje konkrétny stupeň ochrany. Priebeh hraníc 
jednotlivých stupňov ochrany je možné presnejšie vymedziť na mape.         

2.3. Vlastnícke a užívateľské vzťahy 
Prehľadne sa uvedú vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov v chránenom území podľa súčasného stavu 
KN zisteného v  evidencii príslušnej Správy katastra Katastrálneho úradu – je možné použiť formu podľa prílohy 
7.1. Súpis parciel alebo navrhnúť inú štruktúru tabuľky pri zachovaní rovnakého obsahu. 

2.4. Plány a súvisiace právne predpisy, vzťah k územnoplánovacej dokumentácii 
regiónu a k dotknutým obciam 

Uvedú sa všetky ďalšie práva účinné na lokalite v čase platnosti programu starostlivosti, ďalšie obmedzenia 
alebo podmienky ochrany vyplývajúce z iných právnych predpisov (napr.: ochranné pásma vodných zdrojov, 
prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnej stolovej vody, chránené ložiskové územia 
vyhradených nerastov, dobývacie priestory, chránené rybie oblasti, poľovné oblasti), pretože môžu ovplyvniť 
manažment lokality. Ďalej je potrebné zistiť a uviesť všetky aktuálne plány a obdobie ich platnosti (najmä ÚSES, 
územné plány, lesohospodárske plány atď.), ktoré sa vzťahujú k celému územiu alebo jeho častiam, pretože 
tiež môžu ovplyvniť manažmentové opatrenia, napr. lokalita alebo jej časť sa môžu nachádzať v ploche určenej 
na rozvoj v rámci územného plánu.

2.5. Prehľad subjektov a zariadení
V prehľadnej tabuľke (tab. 4) je potrebné uviesť zoznam všetkých oprávnených subjektov pôsobiacish v území, 
ktoré majú vplyv na predmet ochrany a  ktoré môžu ovplyvniť (pozitívne alebo negatívne) manažmentové 
opatrenia.
Stručne sa môžu uviesť aj všetky zariadenia nachádzajúce sa na lokalite, ich účel a štruktúra, ak majú vplyv na 
predmet ochrany. Ak je to nutné, môžu sa opísať všetky servisné trasy, ktoré do územia vstupujú, prechádzajú 
ním alebo sa nachádzajú v bezprostrednom okolí lokality, napr. cesty, vodovod, plynovod, elektrické vedenia, 
odvodňovacie kanály a pod. V prípade, ak sú tieto informácie potrebné pri realizácii programu starostlivosti, 
uvedie sa aj aké sú podmienky na ich údržbu, právo vstupu a frekvencia bežných činností. Všetky zariadenia, 
cesty, trasy produktovodov a iné objekty nachádzajúce sa v území je možné zakresliť do mapy primeranej 
mierky (nie je podmienkou).

Tab. 4 Prehľad subjektov a zariadení v území
Subjekt Pôsobnosť Činnosť
Obec Sklené

Adresa
Kontaktná osoba

kataster obce Sklené (Z ha)

Rekreácia, ukladanie odpadu, stavebný 
materiál, záhradky, zavlažovanie, štrk, 
piesok, vodná energia, chov zvierat, 
pastva atď.

Mestské lesy Kremnica LHC Sklené, Turček (X ha) Lesné hospodárstvo na LPF, využívanie 
4 riečnych brodov

Poľovné združenie Sklené poľovný revír Sklené (Y ha) Lov zveri, prikrmovanie

2.6. Socio-ekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) ovplyvňujúce územie 
v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory

Stručne sa uvedú aktivity ktoré majú vplyv na predmet ochrany. Stať je totožná so staťou 2.      Zhodnotenie 
využívania územia s návrhom zásad hospodárenia a racionálneho využívania prírodných zdrojov v území 
z Projektu ochrany CHVÚ.

2.6.1. Využívanie lokality človekom
Táto časť programu starostlivosti je rozdelená do 10 menších celkov. V rámci nich je potrebné faktograficky 
uviesť aktivity človeka v lokalite. Uvádzajú sa aktivity na lokalite aj v jej okolí, ktoré pozitívne alebo negatívne 
ovplyvnili, ovplyvňujú, resp. môžu ovplyvniť samotnú lokalitu, alebo predmet ochrany. Ak sú z územia známe a 
dostupné aj údaje o aktivitách človeka v minulosti, ktoré podstatne ovplyvnili lokalitu, je potrebné ich získať a 
uviesť v príslušnej podkapitole. Hodnotenie prejavov a dôsledkov vplyvu pozitívnych a negatívnych faktorov na 
lokalite sa uvedie v kapitole 3. Hodnotenie a členenie. 

2.6.1.1. Ochrana prírody
Zohľadnia sa ochranné, manažmentové a revitalizačné opatrenia, ktorých cieľom bolo udržať alebo zlepšiť stav 
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lokality. Uvedie sa prehľad vývoja ochrany lokality. V textovej časti sa uvedú všetky legislatívne zmeny, napr. 
zmena kategórie chráneného územia, zmena hraníc, zmena podmienok ochrany.
              
2.6.1.2. Poľnohospodárstvo
Do úvahy sa berie poľnohospodárske využívanie územia, ak má vplyv na predmet ochrany a ak môže ovplyvniť 
manažmentové opatrenia. Ak je to možné, je vhodné uviesť kvantitatívnu charakteristiku poľnohospodárskej 
výroby, napr. využívanie TTP, rekultivácie, počty hospodárskych zvierat, spôsob a miesto ich ustajnenia 
(kravíny, salaše), hlavné pestované plodiny, množstvo používaných hnojív, pesticídov na 1 ha, opísať stručne 
cyklus prác - frekvenciu vstupov na lokalitu a pod. Poľnohospodárske využívanie lokality a jej okolia je možné 
dokumentovať aj na mape. 
Je vhodné (nie nevyhnutné) zobraziť jednotlivé spôsoby poľnohospodárskeho využívania územia podľa 
kategorizácie v tabuľke č. 5., ale stačí aj slovný opis.

Tab. 5: Využívanie poľnohospodárskej pôdy pre potreby jeho mapového zobrazenia 
kultúra spôsob využívania

orná pôda
intenzívna
extenzívna
nevyužívaná/opustená

lúky
intenzívne
extenzívne
nevyužívané/opustené

pasienky
intenzívne
extenzívne
opustené

chmeľnice využívané
opustené

vinice
intenzívne
extenzívne
opustené

záhrady

intenzívne
polointenzívne
extenzívne
opustené

ovocné sady
intenzívne
extenzívne
opustené

ostatné plochy (cesty, poľné hnojiská...) 

2.6.1.3. Lesné hospodárstvo
Charakterizujú sa lesohospodárske aktivity využívania lokality a jej okolia, ktoré majú vplyv na predmet ochrany. 
Ak je to potrebné, uvedie sa kategorizácia lesov (lesy hospodárske, ochranné a osobitného určenia) – Príloha 
7.2b, opisom sa môže charakterizovať napr. zastúpenie drevín, veková a priestorová štruktúra porastov, 
zdravotný stav porastov (poškodenie biotickými a abiotickými faktormi), používané hospodárske spôsoby, lesná 
dopravná sieť (stav a hustota) a pod. Reálny stav je znázornený na platnej lesníckej porastovej mape M 1: 10 
000, ktorá bude slúžiť aj na vymedzenie lesných biotopov, alebo na organizačnej mape M 1:25 000.

2.6.1.4. Rekreácia a šport
Uvedú sa všetky vplyvy rekreácie a športu na ochranu cieľových druhov.
Môžu sa lokalizovať areály cestovného ruchu (rozsah, forma, sezónnosť), charakterizuje sa frekvencia 
návštevnosti a návštevnosť celého územia, resp. jeho častí, sezónne výkyvy návštevnosti, koncentrácia/rozptyl 
návštevníkov, rekreačné a športové aktivity v území (cyklistika, horolezectvo, skialpinizmus, vyhliadkové a iné 
nízke lety), zámery na ďalší rozvoj rekreácie a športu podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie a 
iných plánov. Špecifické formy rekreácie (vidiecka turistika, agroturistika) sa uvedú, ak majú vzťah k lokalite. 
Rekreačné a športové využívanie lokality a jej okolia je možné dokumentovať aj na mape.

2.6.1.5. Poľovníctvo a rybárstvo
Do úvahy sa berú aktivity spojené s  využitím lokality a jej okolia pre účely poľovníctva a rybárstva, ktoré majú 
vplyv na predmet ochrany. Uvedie sa názov revíru/ov, jeho/ich výmera, ak je to možné percentuálny podiel 
revíru/ov z plochy lokality a druhy poľovnej zvery, ktorá môžu vplývať na predmet ochrany. Využívanie lokality a 
jej okolia pre účely poľovníctva a rybárstva je možné dokumentovať aj na mape.

Kniha 1.indb   38Kniha 1.indb   38 6. 5. 2005   16:49:136. 5. 2005   16:49:13



39

Metodika k vypracovaniu  programu

3

2.6.1.6. Ťažba nerastných surovín
Opíše sa spôsob ťažby nerastných surovín, rašeliny, piesku, štrku. Uvedie sa  rozsah a doba ťažby (súčasná, 
dočasná, ukončená). Do úvahy by sa mala brať i ťažba vo vzdialenejšom okolí lokality, pretože môže 
potenciálne ohroziť jej významné prvky, kvalitu vody transportom znečistenia ovzduším alebo vodou, môže 
ovplyvniť hydrologickú bilanciu povodia a pod. Uvedie sa lokalizácia a výmera chráneného ložiskového územia 
vyhradených nerastov, lokalizácia a výmera dobývacieho priestoru. V prípade, že na lokalite alebo v jej okolí bol 
vytýčený dobývací priestor, je potrebné venovať pozornosť i prístupovým komunikáciám, depóniám skrývkového 
materiálu, technike trhacích prác, technickej a biologickej rekultivácii vyťaženej plochy. Využívanie lokality a jej 
okolia pre účely ťažby sa môže dokumentovať aj na mape.
Uvedie sa len v prípade, pokiaľ má vplyv na predmet ochrany.

2.6.1.7. Využitie vody
Do úvahy sa berie akékoľvek využívanie vody na lokalite, či už to je také využívanie, ktoré v konečnom dôsledku 
vytvára charakteristický, významný prvok na lokalite alebo ju ovplyvňuje akýmkoľvek spôsobom (odvodňovanie, 
zavlažovanie, odber vody a pod.). Do úvahy by sa malo brať i využitie vody vo vzdialenejšom okolí záujmovej 
lokality (napr. kde je plánované budovanie sídiel alebo hospodárskych objektov nad záujmovou lokalitou, a to 
predovšetkým vodných nádrží, rybníkov, malých vodných elektrární, sedimentačných a prečerpávacích nádrží, 
hatí, stavov, sklzov a prahov a iných vodných diel na priľahlom vodnom toku, resp. v povodí lokality), pretože 
môže potenciálne ohroziť jej významné prvky i samotnú kvalitu vody transportom znečistenia vodou, môže 
ovplyvniť hydrologickú bilanciu povodia apod. Uvedú sa chránené vodohospodárske oblasti  a ochranné pásma 
vodných zdrojov. Využitie vody, vrátane existujúcich vodohospodárskych diel, bariérových prvkov na vodných 
tokoch, odvodňovacích a zavlažovacích kanálov, drenáží a pod., sa tiež môže dokumentovať na mape.
Uvedie sa len v prípade, pokiaľ má vplyv na predmet ochrany 

2.6.1.8. Vzdelávanie 
Do úvahy sa berie akékoľvek využitie lokality pre výchovno-vzdelávacie aktivity, napr. pre základné, stredné školy, 
univerzity. Uvedie sa zoznam náučných chodníkov, náučných lokalít a informačných stredísk a charakterizujú 
sa ich služby.

2.6.1.9. Výskum a monitoring
Prehľadne sa uvedú všetky druhy výskumov a štúdií zrealizovaných na lokalite za posledných 10 rokov. 
Významné výskumy realizované v okolí lokality sa uvedú pokiaľ existuje vzťah k predmetu ochrany. Ďalej sa 
uvedú informácie o tom, či sú na lokalite založené výskumné plochy, trvalé monitorovacie plochy, meteorologické 
stanice a pod. Výskumné a monitorovacie plochy je potrebné zakresliť aj do mapy primeranej mierky. 
Základné údaje o trvalých monitorovacích plochách uvádzame v prehľadnej tabuľke 6.

Tab. 6: Prehľad monitoringu územia

Monitorovaná skupina Frekvencia 
monitoringu Metóda monitoringu Vykonávateľ 

monitoringu

2.6.1.10. Ďalšie využitie
Do úvahy sa berie akékoľvek ďalšie využívanie lokality, napr. skládkovanie odpadov, vojenské využitie, 
znečisťovanie a iné. 

2.6.2. Kultúrne dedičstvo a náboženské aktivity
Uvedie sa zoznam archeologických nálezísk, kultúrnych a technických pamiatok na lokalite. Pozornosť je 
potrebné venovať i využívaniu lokality pre náboženské účely, napr. pútnické miesta a i.
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3. Hodnotenie 

Účelom tejto kapitoly je zhodnotiť všetky získané informácie spracované do kapitoly 2. Súčasný stav 
chráneného územia, identifikovať významné a/alebo kľúčové črty územia a stanoviť priority manažmentu, 
na základe ktorých budú následne identifikované strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu územia 
patriaceho do súvislej európskej sústavy chránených území a územia medzinárodného významu, jeho druhov 
a biotopov v zmysle § 5, ods. 1, 2, 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
Pre lokality navrhnuté do sústavy Natura 2000, bolo vykonané hodnotenie podľa vybraných ekologických kritérií 
na európskej a národnej úrovni v rámci procesu výberu území sústavy Natura 2000. Výstupy tohto hodnotenia 
môžu pomôcť v procese hodnotenia pre potreby programu starostlivosti. Údaje o hodnote lokality, biotopov 
a taxónov sú pre každú lokalitu sústavy Natura 2000 spracované v podobe Štandartného dátového formulára 
(Standard Data Form).

Hodnotenie je rozdelené na tri samostatné časti:
3.1.Ekologické hodnotenie, 
3.2. Socioekonomické hodnotenie a 
3.3. Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory.

3.1. Ekologické hodnotenie

3.1.1. Stav druhov vtákov  a ich biotopov na ochranu ktorých sa vyhlasuje CHVÚ
Stav druhov vtákov  a ich biotopov („priaznivý stav“) tvorí základnú a najdôležitejšiu časť hodnotenia územia.
Stav jednotlivých európsky významných druhov vtákov bol vypracovaný pod gesciou Spoločnosti na ochranu 
vtáctva na Slovensku v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku, Slovenskou ornitologickou spoločnosťou 
a ich odborníkmi pre jednotlivé druhy.

Príklad definície priaznivého stavu druhu:

Názov druhu: bocian čierny (Ciconia nigra)

Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu:  Kmeň: Chordata (chordáty)

 Trieda: Aves (vtáky)
 Rad: Ciconiiformes (brodivce) 
 Čeľaď: Ciconiidae (bocianovité)
 Rod: Ciconia (bocian)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia. Areál sa tiahne medzi 30o – 61o s. z. š. od východného Francúzska 
po Sachalin a Kóreu. Izolovane hniezdi na Iberskom polostrove, v južnom Iráne a v južnej Afrike. V Európe má 
ťažisko rozšírenia v Pobaltí, Bielorusku, Poľsku a na Slovensku. Zimoviská ležia v strednej a južnej Afrike, a 
južnej Ázii. 
- rozšírenie na Slovensku: Obýva väčšiu časť štátu od nížin po horské polohy do 1000 m n. m. s jadrom 
rozšírenia v severnej polovici štátu v Karpatoch. 
Hlavné biotopy výskytu: Staršie lesy všetkým typov v blízkosti vodných tokov, jazier a močiarov.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, AEWA, W2, 
E, CITES II 

Definovanie stavu: Ciconia nigra
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PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

Kritériá hodnotenia
A – B – C –

dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Populácia má vyše 600 
párov

Populácia má 400 - 600 
párov

Populácia má pod 400 
párov

1.2. Lokálna 
populačná hustota 

Územie na ktorom žije 
(hniezdi i loví) aspoň 10 
párov má denzitu nad 4 

páry/100 km2

Územie na ktorom žije 
(hniezdi i loví) aspoň 10 
párov má denzitu 2 - 4 

páry/100 km2

Územie na ktorom žije 
(hniezdi i loví) aspoň 10 
párov má denzitu pod 2 

páry/100 km2

1.3. Populačný trend Populácia má dlhodobo 
rastúci trend

Populácia je stabilná, 
alebo kolíše (± 20 %)

Populácia má dlhodobo 
klesajúci trend

1.4. Areálový trend Areál má dlhodobo rastúci 
trend

Areál je stabilný, alebo 
kolíše (± 20 %)

Areál má dlhodobo 
klesajúci trend

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Na hniezdiskách je 
dostatok starých lesov 
(nad 80 r. veku), ich 

distribúcia je rovnomerná, 
mladiny tvoria  do 20% 

porastov

Staré lesy (nad 80 r. 
veku) sa na hniezdiskách 
vyskytujú ostrovčekovito, 
mladiny tvoria do 40 % 

porastov

Staré lesy (nad 80 r. veku) 
na hniezdiskách majú 

malú rozlohu a vyskytujú 
sa nerovnomerne, mladiny 
tvoria nad 80 % porastov

2.2. Potravný biotop
Loviská s dostatkom 

zarybnených vodných 
tokov a mokradí

Loviská s dostatkom 
zarybnených vodných 

tokov a mokrade 
sezónne vysychajú

Loviská sú nedostatočne 
zarybnené, mokrade 
sezónne vysychajú

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie a 
translokácie

Mokrade s dostatkom 
potravy podlimitne 

znečistené, s nízkym 
stupňom vyrušovania

Mokrade s dostatkom 
potravy podlimitne 

znečistené, so stredným 
stupňom vyrušovania

Mokrade s nedostatkom 
potravy nadlimitne 

znečistené, s vysokým 
stupňom vyrušovania

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(vyrušovanie)

Malá intenzita 
(plošne obmedzená a 
nepravidelná) lesných 

prác v porastoch nad 80 r. 
v hniezdnom období

Stredne veľká intenzita 
(plošne obmedzená a 

pravidelná) lesných prác 
v porastoch nad 80 r. v 

hniezdnom období

Intenzívna a pravidelná 
lesnícka činnosť vo väčšine 

porastov nad 80 r. v 
hniezdnom období

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Ťažba v starých 
porastoch nízkej intenzity 

alebo sa nevyskytuje, 
podiel starých porastov 

rastie

Ťažba v starých 
porastoch strednej 

intenzity, podiel starých 
porastov sa nemení

Intenzívna ťažba starých 
porastov (holoruby), podiel 

starých porastov klesá

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
potravného biotopu Znečistenie mokradí a 

urbanizácia má klesajúci 
trend

Znečistenie mokradí 
a urbanizácia je 

stabilizovaná

Znečistenie mokradí a 
urbanizácia má stúpajúci 

trend3.4. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu 

Vyhodnotenie stavu: 

Kritérium A B C Váha 
parametra

Počet 
bodov

po
pu

lá
ci

a 1.1. Veľkosť populácie 3 2 1 2
1.2. Lokálna pop. hustota 3 2 1 3
1.3. Populačný trend 3 2 1 3
1.4. Areálový trend 3 2 1 2

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop 3 2 1 3
2.2. Potravný biotop 3 2 1 3
2.3. Biotopy migrácie a translokácie 3 2 1 1
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Kritérium A B C Váha 
parametra

Počet 
bodov

oh
ro

ze
ni

a 3.1. Ohrozenie druhu vyrušovaním 3 2 1 3
3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu 3 2 1 3
3.3. Ohrozenia potravného biotopu 3 2 1 3
3.4. Ohrozenia migračného biotopu 3 2 1 1

Možný počet bodov: 81
Dosiahnutá hodnota:

Označte pridelenie bodov v rozsahu 3, 2, 1
Prideľte váhu parametrov 0, 1, 2, 3. Váhu 0 použite najmä ak existuje o danom parametri nedostatok údajov 
Možný počet bodov sme dosiahli ako: ∑ A (3 body) x váha

Percentá 
A –

dobrý
B – 

priemerný 
C – 

nepriaznivý
100 – 78% 77 – 55% 54 – 33%

* podľa počtu dosiahnutých percent maximálneho možného počtu bodov vyznačte príslušné políčko znakom X

4. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- usmernenie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezd
- zachovanie starých lesov v krajine
- inštalácia zábran a signalizačných zariadení na stĺpy a drôty elektrického vedenia
- zachovanie a obnova mokradí najmä zarybnených vôd
- zamedzenie znečisťovaniu vôd
- ekovýchova

5. Monitoring:
Populácia: Základnou úlohou je čo najlepšie spoznať distribúciu a početnosť druhu. Vzhľadom na náročnosť 
úlohy nie je možné dostatočne spracovať naraz celé Slovensko. Preto si zvolíme územie (napr. VÚ, CHKO, NP, 
orografický celok, okres), ktoré dokážeme dostatočne zvládnuť, čiže na ktorom, dokážeme zmapovať podľa 
možnosti všetky hniezdiská a na nich dohľadať čo najviac hniezd. Veľkosť územia je individuálna, čím väčšie 
tým lepšie. Pravidlo hniezdenia minimálne 10 párov v ňom je dôležitá z hľadiska stanovenia biologicky správnej 
denzity. Menšie územie by skresľovalo porovnávanie. Hľadanie samotného hniezda u bocianov čiernych patrí 
k najťažším úlohám vôbec. Je to veľmi opatrný vták a keď zistí, že je pozorovaný, hniezdo zatajuje (letí naň 
pomedzi porast, alebo odlieta z hniezdiska a pod.). Nájdenie hniezda je preto vecou náhody, pomôcť môžu údaje 
znalca miestnych pomerov. Z tohto dôvodu neodmysliteľnou súčasťou tohto mapovania, najmä v počiatočných 
fázach, je sondáž medzi týmito skupinami obyvateľstva. Bocian čierny je nápadný a ľahko rozpoznateľný vták, 
preto sú tieto údaje väčšinou hodnoverné. Vlastnou terénnou prácou je potrebné preveriť tieto údaje, uskutočniť 
obhliadku známych hniezd. V prípade predpokladaných párov mapovanie začať od lovísk (vodné toky, priehrady, 
močiare a pod.). Obyčajne v blízkosti miest s najväčšou frekvenciou lovu bocianov sa nachádzajú aj hniezdiská. 
Z týchto miest pozorujeme zalietajúce exempláre a podľa smeru záletov lokalizujeme hniezdiská. Hniezda 
sa dajú dohľadať aj pomocou sledovania svadobného letu bocianov (obyčajne apríl). Sledovanie záletov s 
potravou má pomerne malú efektivitu, lebo bociany zaletujú na hniezdo s vajciami alebo mláďatami s nízkou 
frekvenciou a trvá aj niekoľko hodín, kým sa objavia nad hniezdiskom (potravy totiž donesú v hrvoli viac naraz). 
Tu si dávame pozor, kde bocian zaletí do porastu a pozorne sledujeme, odkiaľ vyletí. Až potom prehľadávame 
porast. Pri sledovaní územia sa snažme byť čo najďalej od potencionálneho hniezdiska, aby sme bociany 
prítomnosťou nerušili, nakoľko potom budú veľmi opatrné. Niekedy sa vypláca už na skôr zlokalizovaných 
hniezdiskách prehľadávať „strom po strome“ celý vhodný porast. Bociany sa na rozdiel od dravcov rady vracajú 
na to isté hniezdo, takže raz obsadenému hniezdu sú verné po viac rokov. U náhodne nájdených veľkých hniezd 
poznáme hniezdo bociana čierneho podľa množstva trusu nachádzajúcim sa pod nim už v počiatočných fázach 
hniezdenia. Hniezda sú obyčajne umiestňované v dolnej polovici koruny. Na ihličnanoch sa nachádzajú obvykle 
na mohutných stromoch v staršom poraste ďalej od kmeňa (nie je k nemu tesne pritisnuté ako hniezdo dravcov). 
Na listnáčoch sú na hrubých horizontálne rastených haluziach ďalej od kmeňa stromu.
Biotop: Stav hniezdnych biotopov zisťujeme z porastových máp a lesných hospodárskych plánov, stupeň 
znečistenia od správcu toku, dostatok potravy ichtyologickým kvantitatívnym výskumom.
Ohrozenia: Zisťujú sa zmeny (rozdiely v plošnom rozšírení, hodnoty znečistenia).

Spracoval: Oponoval:
Dušan Karaska Anton Krištín
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3.1.2 Súčastný stav druhu
Súčastný stav jednotlivých druhov v jednotlivých CHVÚ vypracujú pracovníci organizačných útvarov. Pri 
určovaní stavu jednotlivých druhov vtákov v CHVÚ vychádzame z bodov 2 a 3 definície priaznivého stavu pre 
jednotlivý druh.

3.1.1.3 Cieľový stav druhu
Ná základe zisteného súčastného stavu druhu a priaznivého stavu druhu, bude určený cieľový stav druhu 
a manažmentové opatrenia na dosiahnutie tohto stavu.

3.1.2 Postavenie v ekologických sieťach (sústavách) 
Hodnotenie územia na základe tohto kritéria by malo odrážať jeho postavenie v rámci existujúcich ekologických 
sietí a sústav (ÚSES, NECONET, Paneurópska ekologická sieť, ale aj Významné vtáčie územia, Významné 
botanické územia a pod.).

3.1.3 Osobitné záujmy
Toto kritérium predstavuje zohľadnenie osobitných záujmov človeka vo vzťahu k určitým druhom. Vnímanie 
dôležitosti rôznych skupín živočíchov je rozličné. Napr. vtákom sa obvykle prikladá väčší dôraz ako chrobákom, 
hoci tie môžu byť v skutočnosti viac ohrozené nevhodným manažmentom územia. Bežné sú rozpory pri ochrane 
rastlín a živočíchov. Na tomto mieste by sa mali definovať jestvujúce a možné konflikty záujmov pri ochrane 
jednotlivých biotopov a druhov. Taktiež estetické hodnoty územia môžu pozdvihnúť alebo znížiť hodnotu územia 
v očiach človeka, a to aj na úkor jeho ochrany.

3.2. Socioekonomické hodnotenie
Medzi socio-ekonomické kritériá hodnotenia patrí hospodársky význam lokality, spoločenský význam (udržiavanie 
zamestnanosti, zachovanie tradičného spôsobu hospodárenia, remesiel, tradičného spôsobu života), kultúrny 
význam (archeologická, historická lokalita, lokalita kultúrneho dedičstva, prírodno-technické pamiatky a pod.), 
náboženský význam a význam pre zachovanie tradícií regiónu, krajinársky a estetický význam, význam 
územia pre výchovu, vzdelávanie, výskum a štúdium a pod. Svoje opodstatnenie majú i historické podklady 
o manažmente územia. Socio-ekonomické hodnotenie územia nemusí byť nevyhnutne členené do podkapitol 
podľa jednotlivých kritérií. Môže tvoriť stručný jednoliaty text, z ktorého bude zrejmé, že všetky relevantné 
kritériá boli pri hodnotení prinajmenšom zohľadnené.  

3.2.1  Stav a využívanie  územia v minulosti
Význam tohto kritéria pri hodnotení územia spočíva v potrebe pochopenia vývoja územia, biotopov a druhov 
v minulosti a jeho zohľadnenia pri stanovovaní cieľov budúceho manažmentu. Je tu potrebné preto zohľadniť 
predovšetkým:

a) Dostupnosť a kvalitu vedeckých dát a záznamov o využívaní územia v minulosti.
b) Závažnosť akýchkoľvek takýchto záznamov pre manažment územia. 

3.2.2 Spoločenský a ekonomický význam územia
Obsahom tejto časti je zhodnotenie hospodárskeho významu lokality z pohľadu poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva, vodného hospodárstva, poľovníctva, rybárstva, ostatných spôsobov využitia krajiny a sociálneho 
významu územia (hodnotenie podľa štruktúry v kapitole 2.6.). Je potrebné identifikovať všetky významné aktivity, 
ich konflikty alebo prínosy pre ochranu prírody, ich pozitívne alebo negatívne dopady na územie a tolerančnú 
kapacitu územia voči vplyvom týchto aktivít. Je možné použiť aj hodnotenie významu lokality založené na 
stanovení spoločenskej hodnoty chránených rastlín, živočíchov, drevín a biotopov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 Z.z..  

V hodnotení napr.:
- poľnohospodárstva sa charakterizuje dôležitosť poľnohospodárstva pri udržiavaní dobrej kvality lokality 

a ako poľnohospodárske aktivity ovplyvňujú ekologické procesy; uvedie sa tiež ekonomická významnosť 
lokality pre miestne obyvateľstvo a pod.;

- lesníctva sa charakterizuje vplyv všetkých lesohospodárskych aktivít na lokalitu a pre kľúčové prvky lokality 
by sa mali uviesť i citlivé obdobia počas roka, kedy by mohli byť tieto prvky poškodené lesohospodárskymi 
aktivitami a pod.;

- ťažby nerastných surovín sa charakterizujú pozitívne a negatívne vplyvy na významné prvky lokality; lomy 
a bane tiež môžu byť významné pre niektoré druhy rastlín (xerofyty), vtákov a netopierov;

- využitia vody sa uvedie ako závisia významné prvky lokality na vode (jej dôležitosť pre ich prežitie) a pod.
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3.2.3 Význam pre vzdelávanie, výchovu a výskum
Ide o kritérium používané na zhodnotenie vzdelávacieho a výchovného potenciálu územia. Podstatné je 
odpovedať na otázky, či je územie vhodné na výchovu a vzdelávanie (či to umožňuje predmet ochrany, stav 
územia a pod.), ak áno do akej miery môže byť na daný účel využívané, čo môže ponúknuť pre daný cieľ (napr. 
ktoré biotopy, druhy sú vhodné pre tento účel), aké sú vzťahy voči iným územiam, ktoré môžu byť využívané na 
vzdelávanie a výchovu, či je potrebné spracovať osobitný plán vzdelávania. 
S takýmto hodnotením úzko súvisí určenie vhodnosti a potenciálu územia ako ukážky napr. ekologických, 
geologických procesov a pod. Je potrebné stanoviť účel vzdelávania, výchovy a interpretácie a kto je/mal by 
byť cieľovou skupinou takéhoto vzdelávania.

Zohľadnenie  kritéria  výskumu vychádza z predpokladu, že zachovanie územia a druhov do veľkej miery závisí 
na vhodných manažmentových rozhodnutiach. Takéto rozhodnutia sa musia opierať o výsledky vedeckého 
výskumu a štúdia. Hlavný zreteľ sa musí týkať rozsahu výskumu, ktorý bude realizovaný. Ten závisí na zhodnotení 
vhodnosti územia pre výskum vzhľadom na jeho možnú zraniteľnosť, zhodnotení potenciálu územia pre výskum 
a štúdium a oblastí potreby, na ktoré by sa mal výskum zamerať (otázky, na ktoré by mal odpovedať). 

3.3. Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory 
V prípade, že územie, pre ktoré sa vypracováva program starostlivosti, je veľké alebo ide o komplex rozličných 
biotopov, respektíve z procesu hodnotenia v kapitole 3. vyplynula veľká rôznorodosť pomerov v území, je 
potrebné vymedziť v území priestorové jednotky a tieto v rámci programu starostlivosti riešiť samostatne. 
Jednotkami priestorovej diferenciácie sú ekologicko-funkčné priestory. Vymedzenie takýchto jednotiek umožní 
efektívnejšie stanoviť režim starostlivosti, pričom pre každú jednotku sa stanovia konkrétne ciele a opatrenia, 
ktoré môžu byť odlišné od cieľov a opatrení v iných jednotkách. 

3.3.1. Ekologicko-funkčné priestory (EFP)
EFP sa vymedzí na základe zoskupenia druhov vtákov, ktoré majú rovnaké časové alebo priestorové nároky na 
biotop alebo jeho časť. EFP je charakterizovaný homogenitou ekologických podmienok a jednotným funkčným 
zameraním z hľadiska cieľov ochrany prírody, pričom je v území priestorovo opakovateľnou jednotkou. Na 
plochách zahrnutých do jedného EFP v rozličných častiach územia  sa teda uplatňuje rovnaký alebo podobný 
„model manažmentu“.
Pri vymedzovaní EFP zohľadňujeme aj materiál  Návrh sústavy CHVÚ (SPA) v SR a ich ochranné podmienky 
od SOVS, kde je územie jednotlivých CHVÚ rozdelené do oblastí, v ktorých platia rovnaké súbory zakázaných 
činností.

Tab. 8: Príklady tvorby ekologicko-funkčných priestorov.

Kód EFP Názov EFP Druhy v EFP
Polygóny, 
JPRL, parcely 
a pod.

Plocha
(ha) Opatrenia

EFP 1 Hniezdisko 1 Ciconia nigra
Aquila pomarina

Polygón 
4,  Z časti 
polygónu 2 

2,03 ............

EFP 2 Hniezdisko 2 Crex crex Parcela č.xy 0,57 ...kosiť v období...

EFP 3 Potravný priestor 1 Ciconia ciconia
Ciconia nigra

V časť 
polygónu 2 0,66 ..............

EFP 4 Potravný priestor 2 ........ Parcela č.XY 2,50 .................

4. Ciele a opatrenia
Ciele a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu v zmysle § 5 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny, ktoré budú determinované v nasledujúcom kroku spracovania programu starostlivosti musia 
zohľadniť predovšetkým: 
a) priority manažmentu územia, t.j. potreby biotopov a druhov, ktorých zachovanie a ochrana sú prvoradé,
b) potenciálne možnosti zlepšenia kvality územia, jeho biotopov, druhov a ich funkcií (ochrana prírody, 

zlepšenie krajiny a estetických hodnôt, vzdelávacie/výchovné/výskumné možnosti, ekonomický potenciál, 
zvýšenie percepcie verejnosti, ochrana kultúrneho, sociálneho, historického dedičstva)

Priority manažmentu územia sú zrejmé z kapitoly 3. Hodnotenie. 
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4.1. Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
Spracovanie tejto kapitoly zahŕňa vypracovanie strategického cieľa (-ov) na dosiahnutie priaznivého stavu v 
zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zhodnotenie limitujúcich a modifikujúcich 
faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť dosiahnutie strategických cieľov.

4.1.1. Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu musia byť založené na hodnotení existujúcich pomerov a 
potenciálnej hodnoty územia. Pri ich definovaní by mal správca územia ignorovať všetky limitujúce faktory. 
Všetky významné aspekty manažmentu vrátane politiky (stratégií, plánov), historických, kultúrnych a sociálnych 
aspektov územia, výskumu, vzdelávania a verejného využitia územia by mali byť brané do úvahy. Strategické 
ciele by mali byť jasným vyjadrením cieľov manažmentu územia, avšak nemali by byť vágnymi a voľne 
interpretovateľnými. 
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu sa určujú pre územie ako celok, resp. môžu sa stanoviť pre 
jednotlivé v ňom vyčlenené zóny. 

Strategické ciele by mali byť zoradené v poradí podľa priority (v programe starostlivosti môže byť o tom uvedená 
poznámka). Spôsob, ako dosiahnuť tieto ciele, by nemal byť na tomto mieste spomenutá.  

2.2.2. Limitujúce a modifikujúce faktory a ich zhodnotenie 
 Pod pojmom limitujúce faktory rozumieme faktory negatívne ovplyvňujúce dosiahnutie strategických cieľov. 
Modifikujúce faktory môžu byť pozitívne, negatívne alebo s neznámym vplyvom na predmetné územie. 
Limitujúce a modifikujúce faktory by mali byť systematicky vymenované a stručne opísané. Uvádzajú sa len 
relevantné faktory, nie je potrebné umelo stanovovať limitujúce a modifikujúce faktory alebo faktory, ktorých 
vplyv na manažment daného územia nemusí byť zjavný. Faktory obyčajne patria do 4 skupín: 

� vnútorné prírodné faktory
Sú to prírodné faktory vyplývajúce z procesov vnútri územia a ovplyvňujúce jeho manažment. Do tejto 
skupiny patria napr. prirodzená sukcesia, premnoženie hmyzu, erózia. Je vhodné rozdeliť ich na pozitívne 
a negatívne. 

� vnútorné človekom podmienené faktory
Sú to faktory zapríčinené človekom pôsobiace vo vnútri územia a ovplyvňujúce jeho manažment. Medzi 
tieto faktory môže patriť využívanie krajiny a ekonomické trendy, zdroje a personál pre manažment územia, 
odborná znalosť manažujúcej organizácie, technológia používaná na manažment územia, plány a legislatíva. 
Minulé aktivity stále ovplyvňujúce predmetné územie môžu byť tiež zaradené do tejto skupiny faktorov.

� vonkajšie prírodné faktory
Patria sem faktory ovplyvňujúce predmetné územie, majúce však svoj pôvod mimo neho. Je dôležité pozrieť 
sa na túto problematiku z miestneho, regionálneho a globálneho hľadiska. Môžeme sem zaradiť čokoľvek 
od sukcesie v dôsledku zníženia hladiny podzemnej vody po záplavy spôsobené nadmernými zrážkami v 
rámci celého povodia.

� vonkajšie človekom podmienené faktory
Sú to faktory zapríčinené človekom mimo samotného územia ovplyvňujúce však svojimi dôsledkami 
jeho manažment. Môže sem patriť spôsob využívania okolitej krajiny, ekonomické trendy spoločnosti 
v regionálnom alebo celoštátnom meradle, technologické zmeny, odborné znalosti alebo poznatky, sociálne 
alebo kultúrne zmeny, právne alebo zákonodarné zmeny, politické zmeny, tlak vyplývajúci zo strategického 
(územného, rozvojového atď.) plánovania.

Limitujúce a modifikujúce faktory a ich vplyv (pozitívny, negatívny, neznámy) a potenciálny účinok môžu 
byť uvedené v prehľadnej tabuľke. 

Zhodnotenie faktorov by malo odpovedať na nasledujúce otázky:

1. Aký vplyv majú limitujúce a modifikujúce faktory na strategické ciele na dosiahnutie priaznivého 
stavu? 
2. Ako rýchlo dôjde k prejaveniu sa limitujúcich a modifikujúcich faktorov?
3. Do akej miery sa limitujúce a modifikujúce faktory prejavia?
4. Môžu byť limitujúce a modifikujúce faktory zmenené, a ak áno, vykonanie akého opatrenia je k tomu 
potrebné?
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Hodnotenie by malo byť systematicky overované, aby sa zaistilo prehodnotenie každého strategického cieľa vo 
svetle všetkých relevantných limitujúcich faktorov a došlo k vytvoreniu operatívnych cieľov. 

4.2. Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
Operatívne ciele by mali byť výstižným vyjadrením ako dosiahnuť dlhodobé ciele starostlivosti berúc do úvahy 
limitujúce a modifikujúce faktory. Operatívne ciele by mali byť prakticky dosiahnuteľné a mali by vyhovovať 
požiadavkám uvedeným v tabuľke nižšie. Všetky podstatné politické otázky, ako legislatíva alebo vyhlásenie 
ochrany územia by mali byť pokryté operatívnymi cieľmi.

      Spĺňajú Vaše operatívne ciele nasledovné podmienky? 
      Š pecifické                Buďte stručný a presný nakoľko sa len dá
      M erateľné                Určite čo bude výsledkom alebo výstupom daného cieľa
      D osiahnuteľné         Nepreceňujte ani seba ani Vaše zdroje
      R ealistické               Nepokúšajte sa zachrániť svet! Myslite lokálne
      Č asované                 Špecifikujte kedy dosiahnete daný cieľ

Operatívne ciele stanovujeme pre jednotlivé konkrétne ekologicko-funkčné priestory. Operatívne ciele, takisto 
ako výhľadové ciele by mali byť zoradené podľa priority.

Nakoľko dosiahnutie operatívnych cieľov môže byť použité ako časť kritérií hodnotenia úspešnosti alebo 
zlyhania manažmentu, mali by byť kvantifikované alebo späté s výstupom, ktorý je určitým spôsobom merateľný, 
napríklad: 

“Udržanie populácie druhu Ciconia nigra minimálne na hranici 40 hniezdnych párov.”

je jasnejšie formulovaný cieľ ako

“Udržanie vysokej populačnej úrovne druhu Ciconia nigra.”

V prípade, že sú údaje o zmenách početnosti populácií nedostatočné, alebo existuje viacero premenných mimo 
dosah manažmentu, ktoré môžu silne ovplyvniť početnosť populácií, je lepšie stanoviť cieľ, ktorý špecifikuje 
vytvorenie takých podmienok programom starostlivosti, o ktorých je známy, alebo jednoducho na základe 
dostupných informácií je predpokladaný, ich pozitívny účinok na cieľové druhy.

“Udržať trávne porasty na výške 5 až 10 cm na minimálne 60% ich rozlohy za účelom podpory hniezdnej 
úspešnosti škovránka krátkoprstého (Calandrella brachydactyla).”

Stanovenie cieľov, ktoré kvantifikujú výsledky manažmentu územia prostredníctvom indikačných druhov alebo 
parametrov ako napríklad úroveň hladiny podzemnej vody môže týmto spôsobom poskytnúť užitočné merania 
celkovej kvality manažovaného ekosystému. 

Pri výbere operatívnych cieľov by mal manažér brať do úvahy ako bude územie monitorované a ciele voliť vo 
vzťahu k parametrom, ktoré budú predmetom monitoringu. 

4.3. Navrhované opatrenia a regulatívy s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou 
za realizáciu

Každý z operatívnych cieľov bude napĺňaný konkrétnymi opatreniami. Na základe predchádzajúcich častí 
programu starostlivosti navrhnú sa konkrétne opatrenia v oblasti legislatívy, praktickej starostlivosti, výskumu a 
vzdelávania, monitoringu, výchovy a spolupráce s verejnosťou.
Vychádzame z časti 4. Definície priaznivého stavu druhu -  Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie 
priaznivého stavu druhu (str., ako aj zo samostatnej tabuľky 2. Definovanie stavu (str.

Jednotlivé opatrenia sa rozpracujú do formy krátkych projektov, ktoré budú mať charakter formulára (tab. 11). 
Je možné tiež do jedného projektu zlúčiť niekoľko opatrení podľa ich vzájomnej logickej súvislosti v členení 
na oblasti legislatívy, praktickej starostlivosti, výskumu a vzdelávania, monitoringu, výchovy a spolupráce 
s verejnosťou. Projekty budú podkladom pre kontrolu a odhad nákladov, pre hlásenie a hodnotenie vykonanej 
činnosti. Projektom a úlohám bude pridelená priorita: 

vysoká - opatrenie je nutné vykonať do 2 rokov, inak hrozí náhle a vážne poškodenie kvality biotopov druhov 
vtákov, ktoré sú predmetom ochrany so značným negatívnym dopadom na druhy a/alebo môže byť 
ohrozená realizácia celého programu starostlivosti;
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stredná - opatrenie je nutné vykonať do 5 rokov, inak hrozí postupné a významné zhoršenie kvality poškodenie 
kvality biotopov druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany s negatívnym dopadom na viaceré a/
alebo môže byť čiastočne ohrozená realizácia celého programu starostlivosti;

nízka  -   opatrenie je nutné vykonať do 9 rokov, inak hrozí pomalé zhoršovanie alebo spomalenie procesu 
zlepšovania kvality biotopov druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany s menším negatívnym 
dopadom na významné druhy a/alebo môže byť spomalená realizácia programu starostlivosti.

Tab. 11: Formulár realizačného projektu opatrenia programu starostlivosti
1. Názov projektu a kód
2. Príslušný operatívny cieľ
3. Opatrenia
4. Priorita
5. Miesto uskutočnenia 

zásahu  

6. Dátum začiatku a 
ukončenia opatrenia

7. Spôsob riadenia 
8. Spôsob realizácie
9. Zodpovednosť za 

realizáciu
10. Celkové náklady na 

realizáciu opatrenia
11. Špecifikácia potrebného 

technického vybavenia, 
času a dĺžky obdobia jeho 
potreby

- 

12. Určenie obdobia pre 
vyhodnotenie výsledkov 
plnenia úloh

13. Spôsob vyhodnotenia 
projektu

14. Požiadavky na 
zabezpečenie BOZP 
a akékoľvek právne a 
organizačné záväzky 
vzťahujúce sa na 
pracovníkov a ostatných 
osôb zapojených do 
realizácie projektu

Jednotlivé projekty sa následne spracujú do súhrnného Prehľadu realizačných projektov a predpokladaných 
nákladov programu starostlivosti (tab. 12). 

Tabuľka 12: Prehľad realizačných projektov a predpokladaných nákladov programu starostlivosti

Kód projektu Názov projektu

Rok (Sk)
Spolu      
(Sk)

Na základe kvantifikovaných nárokov jednotlivých opatrení (projektov) a množstva dostupných finančných 
a ľudských zdrojov budú spracovávané ročné plány práce. Tieto plány budú obsahovať vyčíslené náklady na 
realizáciu opatrení, podľa ich časovania a priority určenej pri vypracovávaní projektov opatrení. Pri príprave 
plánu práce bude môcť manažér jednoducho zistiť, na ktoré úlohy chýbajú prostriedky a bude môcť rozhodnúť, 
ktoré opatrenia nie je pre chýbajúce prostriedky možné dokonale uskutočniť. Ďalšou výhodou tohto procesu je, 
že kedykoľvek počas roka manažér a osoby poverené jeho kontrolou budú schopní nahliadnuť do formulárov 
projektov, preveriť plnenie ročného plánu práce a ak to bude potrebné, vykonať nápravné opatrenia, ktoré 
zabezpečia dosiahnutie stanovených strategických a operatívnych cieľov na dosiahnutie priaznivého stavu.  
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5.  Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

Objektívne vyhodnotenie úspešnosti programu starostlivosti sa zakladá na vyhodnotení objektívne overiteľných 
indikátorov úspešnosti identifikovaných pre jednotlivé strategické ciele, operatívne ciele a opatrenia. Z tohto 
hľadiska je potrebné spracovať logickú maticu vyhodnocovania programu starostlivosti podľa tabuľky 13.

Tab. 13: Logická matica vyhodnocovania programu starostlivosti
Štruktúra programu 
starostlivosti

Objektívne overiteľný 
indikátor úspešnosti Spôsob overenia Stav realizácie

Strategické ciele:
Zachovať a udržať 
priaznivý stav pre druh 
Ciconia nigra  minimálne 
v kategórii B priaznivého 
stavu.

Operatívne ciele:
Udržanie populácie druhu 
Ciconia nigra minimálne 
na hranici 40 hniezdnych 
párov.

Navrhované opatrenia a 
regulatívy:
Každoročne v mesiacoch 
VIII.-IX. Kosiť a 
odstraňovať sukcesné 
štádiá drevín na 
výmere 2 ha (EFP 5, 
6, potravný biotop), 
okrem označených miest 
s výskytom druhu XY a 
zárastov krovín okolo 
potôčka.,.
.
.
.

a) Štruktúra programu starostlivosti:
Strategické, operatívne ciele a navrhované opatrenia sa prevezmú z kapitoly 4. programu starostlivosti 
rovnako.

b) Objektívne overiteľné indikátory úspešnosti
Mali by byť:
- merateľné: indikátor musí byť zmerateľný ako kvalitatívne, tak kvantivatívne,
- uskutočniteľný najmä vo vzťahu k finančným zdrojom, materiálno-technickému vybaveniu, skúsenostiam a 

schopnostiam a časovým kapacitám manažéra územia,
- relevantný a výstižný: mal by výstižne odrážať, to čo sa snažíme zmerať,
- citlivý: mal by byť schopný zachytiť zmeny a odchýlky od stanovených cieľov a opatrení počas časového 

obdobia platnosti programu starostlivosti,
- včasný: mal by včas zachytiť zmeny a odchýlky a poskytnúť informácie v správnom čase.

Indikátory úspešnosti by mali ukázať kto/čo bude profitovať z realizácie programu starostlivosti a umožniť 
vyhodnotenie chcených aj nechcených dopadov programu starostlivosti ako na predmet ochrany územia, tak aj 
na rôzne subjekty a skupiny zainteresované do programu starostlivosti.

c) Spôsob overenia
Spôsob overenia indikátorov úspešnosti by mal obsahovať informáciu o forme overovania (záznamy, zápisy 
z jednaní s prezenčnými listinami, správy z výskumov, publikácie a pod.), subjekte ktorý by mal poskytnúť 
potrebné informácie a periodicite overovania.
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d)  Stav realizácie
Do tejto časti matice sa stručne zaznamenáva stav uplatňovania programu starostlivosti, realizácie navrhovaných 
opatrení a regulatív a plnenia strategických a operatívnych cieľov na dosiahnutie priaznivého stavu (splnené, 
priebežne sa plní do roku…, zatiaľ nerealizované, a pod.). 

5.1. Ročné vyhodnotenie programu starostlivosti
Cieľom ročného vyhodnotenia je identifikovať stav rozpracovanosti resp. splnenia opatrení a cieľov programu 
starostlivosti. 

Opatrenia programu starostlivosti sa v rámci ročného vyhodnotenia vyhodnocujú spracovaním záznamov 
plnenia opatrení. Záznamy sa spracovávajú na konci každého roku realizácie daného opatrenia. Sú označené 
názvom a kódom príslušného opatrenia (projektu) a rokom realizácie. Záznam obsahuje zhodnotenie úspešnosti 
opatrenia. Záznam tiež navrhne pokračovanie v realizácii opatrenia už navrhnutým spôsobom, resp. možné 
úpravy spôsobu realizácie opatrenia. 

Okrem plnenia opatrení sa v rámci ročného vyhodnotenia hodnotí plnenie stanovených strategických a 
operatívnych cieľov na dosiahnutie priaznivého stavu. Na základe výsledkov vyhodnotenia dosiahnutia cieľov 
sa v prípade potreby navrhnú zmeny v realizácii opatrení. Tieto zmeny sa premietnu do projektov dotknutých 
opatrení. Pokiaľ je to potrebné v rámci ročného vyhodnotenia sa navrhnú aj úpravy v operatívnych cieľoch na 
dosiahnutie priaznivého stavu. Navrhované zmeny sa samozrejme odrazia v pláne práce na nasledujúci rok. 

Ročné vyhodnotenie sa zašle obstarávateľovi programu starostlivosti začiatkom nasledujúceho roku po 
hodnotenom období na pripomienkovanie a schválenie. Podľa potreby sa na pripomienkovanie zašle aj iným 
zainteresovaným subjektom. Predložené pripomienky obstarávateľa programu starostlivosti a relevantné 
pripomienky ostatných subjektov sa zohľadnia pri úprave opatrení, resp. tiež operatívnych cieľov programu 
starostlivosti a odrazia sa v pláne práce na nasledujúci rok. 

5.2. Trojročné vyhodnotenie programu starostlivosti
Programy starostlivosti sa vypracovávajú na obdobie 10 rokov a stanovujú ciele, ktorých dosiahnutie zaberie 
zvyčajne viac ako jeden rok práce. Každé 3 roky sa zasiela správa Európskej komisii. Z tohto dôvodu je potrebné 
spracovať vyhodnotenie v 3-ročných intervaloch.

Pri trojročnom vyhodnotení programu starostlivosti sa vychádza z ročných vyhodnotení plnenia programu 
starostlivosti a prípadne spätne tiež zo záznamov plnenia opatrení. Osobitný dôraz bude venovaný 
vyhodnoteniu plnenia strategických a operatívnych cieľov na dosiahnutie priaznivého stavu. Každý z cieľov by 
mal byť zohľadnený a kriticky zhodnotený a pokiaľ je to potrebné mali by byť navrhnuté upravené ciele a k nim 
prislúchajúce opatrenia. 

Vyhodnotenie programu starostlivosti na konci decénia jeho platnosti by malo predstavovať jeho kompletnú 
revíziu. Je veľmi nepravdepodobné, že počas desiatich rokov ostanú všetky hlavné politické, sociálne 
a ekonomické sily vplývajúce na územie nezmenené. Okrem zmeny spoločensko-ekonomických podmienok 
môže dôjsť aj k zmene prírodných podmienok, napr. ku klimatickým zmenám. Pri vyhodnocovaní programu 
starostlivosti je potrebné zohľadniť aj takéto zmeny a vziať do úvahy ich dopad na predmetné územie. Všetky 
uvedené zmeny si môžu vyžiadať prehodnotenie a zmenu strategických cieľov na dosiahnutie priaznivého stavu 
a tým tiež zmenu operatívnych cieľov a opatrení.
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6. Záverečné údaje

6.1. Použité podklady a zdroje informácií

6.1.1. Bibliografia a ďalšie údaje
Uvedie sa zoznam všetkých materiálov/publikácií, ktoré sa využili pri príprave programu starostlivosti, ale 
aj všetkých relevantných materiálov, ktoré obsahujú dôležité informácie o lokalite.

        
6.1.2. Databázy

Uvedie sa zoznam všetkých (lokálnych, regionálnych, národných) databáz, ktoré obsahujú akékoľvek 
údaje vzťahujúce sa k lokalite. Potrebné je uviesť i správcu databázy a podmienky, za ktorých je možné 
získať údaje z príslušnej databázy.

6.1.3. Mapové pokrytie
Uvedie sa zoznam (kódy) základných a vojenských topografických máp, ktoré pokrývajú záujmovú lokalitu. 
Uvedú sa aj ďalšie typy máp (geologické, pedologické, historické a i.). Vždy sa uvedie mierka mapy a kto 
a kedy ju vydal. Môže sa uviesť i miesto, kde sa tieto mapy dajú získať.

6.1.4. Pozemné fotografické snímky
Uvedú sa hlavné zbierky fotografií lokality, miesto ich uloženia, dátum zhotovenia, autor, farba apod.

 
6.1.5. Letecké a satelitné snímky

Uvedie sa typ snímkov, rok zhotovenia, mierku, autor a miesto ich uloženia. Uvedie sa tiež, či ich vlastní 
organizácia ochrany prírody zodpovedná za manažment územia.

6.2. Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s vlastníkmi dotknutých pozemkov
Dôležitou súčasťou programu starostlivosti je i doklad o jeho prerokovaní s vlastníkmi pozemkov, na ktorých 
sa budú realizovať navrhované opatrenia.

6.3. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 
zainteresovaných subjektov a vlastníkov pozemkov.

Kompletne spracovaný program starostlivosti zašle obstarávateľ/spracovateľ programu starostlivosti všetkým 
dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a ďalším zainteresovaným subjektom na pripomienkovanie. 
Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, zainteresovaných subjektov, ako i 
vlastníkov pozemkov spracuje spracovateľ programu starostlivosti a môže na pripomienky dotknutých subjektov 
prihliadať, čo sa odrazí i v zmene textu niektorých častí programu starostlivosti. Vyhodnotenie pripomienok sa 
stane súčasťou definitívnej verzie programu starostlivosti.

6.4. Doklad potvrdzujúci schválenie programu starostlivosti
Záväznosť schváleného programu starostlivosti sa potvrdí priložením dokladu potvrdzujúceho schválenie 
programu starostlivosti. Proces obstarávania a schvaľovania programu starostlivosti o územie patriace do 
súvislej európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu upravuje § 54 Zákona 543/
2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

7. Prílohy

7.1. Súpis parciel

_________________________________________________________
kategória,  názov CHÚ
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1. Súpis parciel podľa KN1)

k.ú.2):
obec:
okres:
stav KN k:

P.č. Č. parcely Výmera (m2) Druh pozemku Vlastník3) Správca, nájomca 
al. iná opráv. os. Poznámka

1.

2.

K.ú. spolu:

Celková výmera4):

Vypracoval:

V                   dňa

1)  Súpis parciel podľa súčasného stavu katastra (register C-KN alebo E-KN)
2)  V prípade, že sa jedná o viac k.ú., uviesť každé k.ú. samostatne
3)    V prípade, že parcela má viac vlastníkov uvádza sa číslo LV, počet podielnikov a forma vlatníctva  
4)  Uvádza sa na konci za všetky k.ú. spolu.

7.2.Plochová tabuľka lesného pôdneho fondu podľa LHP
Plochová tabuľka sa vypĺňa pre jednotlivé LUC, respektíve LHC. V území nad 1000 ha porastovej plochy sa 
uvedie iba zoznam dielcov podľa LUC/resp. LHC.

LUC:
LHC:
Stav k:

Lesné porasty:

Číslo dielca Výmera
v ha

Parcela č.
podľa KN

Katastrálne 
územie

Kategória
Lesa 1) Vlastník Správca, nájomca

al. iná oprávn. os.
1.

2.

Lesné porasty spolu:

Ostatné lesné pozemky:

Číslo Výmera
v ha

Parcela č.
podľa KN

Katastrálne
územie

Druh
pozemku 2) Vlastník Správca, nájomca

al. iná oprávn. os.
1.

2.

Ostatné lesné pozemky spolu:
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S ú h r n :
Lesný pôdny fond spolu:
Lesné porasty spolu:
Ostatné lesné pozemky spolu:

Poznámka: V prípade, že sa jedná o časť porastu, resp. parcely, uvedie sa pri čísle porastu (parcely) – časť

1)  pri lesoch osobitného určenia sa zvlášť uvedie písmeno subkategórie a, e, f.
2)  Druh pozemku podľa spôsobu využívania (z prehľadov plochovej tabuľky LHP)

7.2.b Prehľad kategórií lesov
      

Kategória lesa Výmera %

Hospodárske lesy
Ochranné lesy

Lesy osobitného  
určenia

„a“
„e“
„f“

Ostatné
LOU spolu

Celkom

Uvedie sa výmera podľa jednotlivých kategórií lesa - pri lesoch osobitného určenia zvlášť pre lesy vyhlásené 
podľa písmen “a, e, f” Vyhlášky MP SR č. 5/1995 o hospodárskej úprave lesov v znení neskorších predpisov.

7.3. Realizácia manažmentových opatrení 

Kategória a názov CHÚ:

Realizované 
opatrenia

Organizácia 
vykonávajúca 

opatrenia 
(práce)

Rok 
realizácie

Financie/
Zdroj

Rozsah 
manažment.

opatrení Poznámka
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Definovanie a hodnotenie priaznivého 
stavu zachovania európsky významných 

nelesných typov biotopov

Ján Šeffer, Rastislav Lasák, Ivan Jarolímek, Milan Valachovič, Viera Stanová, 
Richard Hrivnák, Marta Kubandová

Definícia priaznivého stavu biotopu podľa Smernice o biotopoch
Smernica, v článku 1(e), definuje priaznivý stav biotopu (BSP), tak že:
i.  prirodzený areál rozšírenia a plocha, ktorú pokrýva, sú stabilné alebo rastú
ii.  špecifické štruktúry a funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobé udržanie biotopu, existujú a je 

pravdepodobné, že budú naďalej existovať
iii.  stav zachovania typických druhov biotopu je priaznivý podľa definície v článku 1(i)

článok 1(i)
� Údaje o populácii druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok biotopu
� Jeho prirodzený areál rozšírenia sa nezmenšuje
� Existuje dostatok biotopov na zachovanie jeho populácie

„Slovenská cesta“ k definovaniu (priaznivého) stavu nelesných biotopov
Podkladom pre definovanie stavu biotopu sú údaje z mapovania nelesných biotopov, ktoré sa realizuje od 
roku 1999 a jeho základom bolo mapovanie travinných biotopov. Štruktúra získaných dát je dostatočná na to, 
aby sme hodnotili biotop podľa kritérií stanovených Smernicou. 

Stav biotopu hodnotíme na základe piatich kritérií:
1. Horizontálna štruktúra
2. Vertikálna štruktúra
3. Veľkosť lokality
4. Ohrozenie lokality
5. Areál rozšírenia

Kritérium 5. napĺňajú požiadavky pre hodnotenia kritéria (i) Smernice.
Kritérium 1., 2., 3. a 4. napĺňajú požiadavky pre hodnotenia kritéria (ii) Smernice.
Kritérium 1. napĺňajú požiadavky pre hodnotenia kritéria (iii) Smernice.

Vychádzame pri tom zo základnej ekologickej paradigmy o tom, že druhové zloženie spoločenstva (biotopu) 
odráža spolupôsobenie vplyvov ekologických faktorov. 

Účelom hodnotenia stavu biotopov je podávať informácie o účinnosti ochrany a manažmentu na lokálnej a 
národnej úrovni. Hodnotenie stavu biotopu na národnej úrovni pozostáva zo syntézy hodnotení na lokálnej 
úrovni (krit. 1.-4.) a hodnotenia areálu rozšírenia (krit. 5.). 

Kategórie hodnotenia stavu biotopu

Kategórie hodnotenia stavu biotopu sa v súčasnosti diskutujú v rámci pracovnej skupiny, ktorú organizuje 
Európska komisia EK (DG Environment). Identifikovali sa dva základné prístupy

•  “nemecký” – využíva kategórie štandartného dátového formulára: A. výborný, B. dobrý, 
C. priemerný/redukovaný

• “EK” – nové kategórie: A – priaznivý (“zelený”), B – priemerný (“jantárový”), 
C – redukovaný/slabý (“červený”), D – neznámy

Náš návrh je blízky nemeckému prístupu, navyše pridávame kategóriu nevyhovujúci, pre prípady veľmi 
zmenených lokalít biotopov, ktoré v budúcnosti zrejme nebudú ojedinelé. 
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Priaznivý Nepriaznivý
A. výborný B. dobrý C. narušený D. nevyhovujúci

Pre kategórie hodnotiace ohrozenie/degradáciu lokality je potrebné odstupňovať negatívny efekt ohrozujúceho 
faktoru. 

Priaznivý Nepriaznivý
A. absencia B. nízky C. významný D. zničujúci

Definovanie kritérií stavu biotopu

1. Horizontálna štruktúra
Je tvorená dvomi subkritériami, ktoré vychádzajú z definovania zoznamov charakteristických a indikačných 

taxónov pre každý typ biotopu. Podkladom boli upravené druhové zoznamy z Katalógu biotopov Slovenska 
(Stanová, Valachovič eds. 2002).

1.1 Počet charakteristických taxónov
Kritérium sa hodnotí podľa počtu charakteristických taxónov vyskytujúcich sa na lokalite biotopu.
Rozsah pre hodnotenie je limitným (najnižším možným) počtom charakteristických taxónov daného biotopu 

a maximálnym nájdeným počtom charakteristických taxónov daného biotopu. Rozsah sa delí na štyri kategórie 
A až D stavu biotopu. Intervaly medzi jednotlivými kategóriami sú definované metódou Equal Interval. 

1.2 Počet indikačných taxónov
Kritérium sa hodnotí podľa počtu indikačných taxónov vyskytujúcich sa na lokalite biotopu.
Rozsah pre hodnotenie je daný limitným (najnižším možným) počtom indikačných taxónov daného biotopu 

a maximálnym nájdeným počtom indikačných taxónov daného biotopu. Rozsah sa delí na štyri kategórie A až D 
stavu biotopu. Intervaly medzi jednotlivými kategóriami sú definované metódou Equal Interval.

Intervaly sa stanovujú v nultej fáze hodnotenia stavu biotopu. Je nevyhnutné dodržať zásadu, že rozsah 
a následne intervaly sa môžu meniť len v prípade, že v tejto fáze nemáme dostatočné informácie o rozšírení 
biotopu a tým stavoch, ktoré môže nadobúdať.

2. Vertikálna štruktúra
Je tvorená štyrmi subkritériami pre jednotlivé vertikálne vrstvy E0-E3. Každá vrstva je vyjadrená percentom 

pokryvnosti. Každý typ biotopu má stanovené limitné hodnoty percenta pokryvností pre všetky relevantné etáže, 
ktoré daný biotop lokality zaraďujú do dvoch kategorií: stav priaznivý (A,B) alebo nepriaznivý (C,D).

3. Veľkosť lokality
Pre každý typ biotopu sú stanovené limitné hodnoty veľkosti biotopu, ktoré daný biotop lokality zaraďujú do 

dvoch kategorií: stav priaznivý (A,B) alebo nepriaznivý (C,D).

4. Ohrozenie lokality
Ohrozenie lokality pozostáva z dvoch subkritérií:

4.1 Výskyt expanzívnych autochtónnych taxónov
Subkritérium zahŕňa výskyt expanzívnych taxónov (ET) na lokalite. Tento údaj je získavaný z druhového 

záznamu danej lokality, ktorý je porovnávaný s expanzívnymi taxónmi definovanými pre daný biotop. 
Pre hodnotenie biotopu je rozhodujúca abundancia expanzívnych taxónov na lokalite.

Každý biotop, v ktorom výskyt expanzívnych autochtónnych taxónov môže spôsobiť jeho ohrozenie, má 
stanovené limity abudancie pre všetky štyri kategórie A až D.

A:  žiadny expanzívny taxón (∀ ET: AET=0),
B:  aspoň jeden expanzívny taxón s abundanciou 1 (∃ 1 ET: AET=1), 
C:  aspoň jeden expanzívny taxón s abundanciou 2 (∃ 1 ET: AET=2), 
D:  aspoň jeden expanzívny taxón s abundanciou 3 (∃ 1 ET: AET=3).
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4.2 Výskyt inváznych neofytných taxónov
Subkritérium zahŕňa výskyt neofytných taxónov na lokalite. Tento údaj je získavaný z druhového záznamu 

danej lokality, ktorý je porovnávaný so zoznamom inváznych neofytných taxónov. Pre hodnotenie biotopu je 
rozhodujúci počet a pokryvnosť inváznych neofytných taxónov na lokalite.

Každý biotop, v ktorom výskyt neofytov môže spôsobiť jeho ohrozenie, má stanovené limity počtu a abu-
dancie neofytných taxónov pre všetky štyri kategórie A až D.

A:  žiadny neofytný taxón (∀ NT: ANT=0), 
B:  jeden neofytný taxón s abundanciou 1 (∃ 1 NT: ANT=1), 
C:  jeden neofytný taxón s abundanciou 2 alebo aspoň dva neofytné taxóny s abundaciou 1 ((∃ 1 NT: 

ANT=2) ∨ (∃ 2 NT: ANT=1)),
D:  aspoň jeden neofytný taxón s abundanciou 3 alebo aspoň dva neofytné taxóny s abundaciou 2 ((∃ 1 

NT: ANT=3) ∨ (∃ 2 NT: ANT=2)).

5. Areál rozšírenia
je definovaný dvomi subkritériami

5.1 Zmeny počtu a rozšírenia lokalít
Vyjadrí sa mapovým znázornením priestorového rozmiestnenia lokalít, kde sa zvýraznia lokality zaniknuté, 

existujúce a nové.

5.2 Zmeny veľkostí plôch lokalít
Vyjadrí sa v grafe a na mape.

Určenie stavu biotopu na lokalite

Pre určenie stavu biotopu na lokalite je potrebné najprv identifikovať aký typ/y biotopu/ov sa tam nachádza/
jú. Je to nevyhnutné pre správne nastavenie hodnotiacich kritérií, nakoľko každý typ biotopu má rôzne intervaly 
hodnotenia.

1. Identifikácia biotopu
Základné definície potrebné pre identifikovanie biotopu:

Druhový záznam: 
Súpis taxónov s hodnotami pokryvností na lokalite biotopu, pokryvnosť je chápaná v zmysle Tansley-ho 

škály (1= menej ako 1%, 2= viac ako 1% a menej ako 50%, 3= viac ako 50%)

Typy diagnostických taxónov:
SEN (Sin Equa Non) taxóny: Taxóny ktorých prítomnosť v druhovom zázname je nevyhnutná. Biotop nie je 

daným typom ak sa v ňom nevyskytujú všetky SEN taxóny.

Negatívne-diferenciálne taxóny: Prítomnosť týchto taxónov vylučuje identifikáciu daného typu. Daný taxón 
je bližšie špecifikovaný svojou pokryvnosťou (napr: Petasites hybridus s pokryvnosťou 3 je negatívne-diferen-
ciálny taxón pre biotop Br2),

Edifikátory: Taxóny s pokryvnosťou 3 (t.j. viac ako 50%).  Typ biotopu je identifikovaný prítomnosťou dané-
ho, limitného počtu edifikátorov.

Indikačné taxóny: Taxóny s pokryvnosťou väčšou ako 1 (t.j. pokryvnosť viac ako 1%). Typ biotopu je iden-
tifikovaný prítomnosťou daného, limitného počtu indikačných taxónov.

Charakteristické taxóny: Zoznam taxónov charakterizujúcich biotop. Na stanovenie typu biotopu je potreb-
ná prítomnosť daného, limitného počtu týchto taxónov.
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Stanovenie diagnózy pre identifikáciu typu biotopu
Pre každý typ biotopu je potrebné stanoviť diagnózu definovanú pomocou diagnostických taxónov. Pre 

edifikátory, indikačné a charakteristické taxóny sa stanoví ich limitný počet, ktorý určuje, koľko diagnostických 
taxónov musí byť na lokalite zastúpených a v akej abundancii (tá je určená typom diagnostického taxónu).

Kroky identifikácie typu biotopu
Biotop je identifikovaný z druhového záznamu. Každý druhový záznam je analyzovaný/konfrontovaný opro-

ti diagnóze každého nelesného typu biotopu.

Identifikovanie typu biotopu prebieha postupne. Pričom postup do ďalšieho kroku je podmienený splnením 
testu.

Test 1:
Ak diagnóza typu biotopu obsahuje SEN taxóny, ich prítomnosť je podmienkou pre postup do ďalšieho 

kroku

Test 2:
Ak diagnóza typu biotopu obsahuje negatívne-diferenciálne taxóny ich neprítomnosť je podmienkou pre 

postup do ďalšieho kroku

Test 3:
Ak diagnóza typu biotopu obsahuje edifikátory, ich požadovaný, limitný počet je podmienkou pre postup do 

ďalšieho kroku

Test 4:
Ak druhový záznam obsahuje požadovaný limitný počet indikčných taxónov postupuje do ďalšieho kroku

Test 5:
Ak druhový záznam obsahuje požadovaný limitný počet charakteristických taxónov je to ten typ

2.Hodnotenie stavu biotopu na lokalitnej úrovni
Pre každý biotop je vytvorená hodnotiaca tabuľka s limitnými hodnotami - HTLH pre všetky relevantné 

kritériá a všetky kategórie (Tab 1). 
Pre potreby celkového ohodnotenia biotopu na lokalite je nevyhnutné získať sumárnu, syntetickú hodnotu 

stavu biotopu. Pre tento krok je nevyhnutné zvažovať rôznu váhu jednotlivých hodnotiacich kritérií (príklad: 
kritérium vertikálnej štruktúry E0 má pri rašeliniskových biotopoch väčší význam/váhu - ako kritérium E1). Váhy 
určujeme takým spôsobom aby súčet váh všetkých kritérií bol rovný 1.

Tab 1: Hodnotiaca tabuľka s limitnými hodnotami biotopu 6410

6410 váhy
priaznivý stav nepriaznivý stav

A B C D
Počet charakteristických 

taxónov 0,4 > 28 28 - 24 23 - 18 17 - 12

Počet indikačných taxónov 0,15 14 - 10
9 - 8

7 - 6
5

Vert. štrukt. E0 0 - -
Vert. štrukt. E1 0,05 >=80% <80%
Vert. štrukt. E2 0,1 <=30% >30%
Vert. štrukt. E3 0,1 <=20% >20%
Veľkosť lokality 0,05 >=0,5ha <0.5ha

Ohrozenie expanzívnymi 
taxónmi 0,05 ∀ ET: AET=0 ∃ 1 ET:AET=1 ∃ 1 ET:AET=2 ∃ 1 ET:AET=3

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0,1 ∀ NT: ANT=0 ∃ 1 NT: ANT=1 (∃ 1 NT: ANT=2) ∨ 
(∃ 2 NT: ANT=1)

(∃ 1 NT: ANT=3) ∨ 
(∃ 2 NT: ANT=2)

HTLH je podkladom pre zaradenie konkrétneho biotopu na lokalite do kategórií hodnotenia stavu biotopu tzv. 
lokalitná tabuľka stavu biotopu - LTSB (Tab 2).
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Tab 2: Lokalitná tabuľka stavu biotopu 6410 podľa hodnotiacej tabuľky (tab 1)

Lokalita xy biotopu 6410 priaznivý stav P nepriaznivý stav N
A B C D

Počet charakteristických taxónov 24
Počet indikačných taxónov 12

Vert. štrukt. E0 - -
Vert. štrukt. E1 100
Vert. štrukt. E2 40
Vert. štrukt. E3 30
Veľkosť lokality 5 ha

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi Phragmites 
communis 2

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0

Kategóriám jednotlivých kritérií sa pridelia hodnoty podľa tabuľky kvantifikátorov (Tab. 3).

Tab 3: Tabuľka kvantifikátorov pre jednotlivé kritériá

6410 priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 4 3 2 1

Počet indikačných taxónov 4
3

2
1

Vert. štrukt. E0 3,5 1,5
Vert. štrukt. E1 3,5 1,5
Vert. Štrukt. E2 3,5 1,5
Vert. štrukt. E3 3,5 1,5
Veľkosť lokality 3,5 1,5

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 4 3 2 1
Ohrozenie neofytmi 4 3 2 1

Napríklad výsledná kombinácia hodnôt jednotlivých kritérií podľa LTSB (Tab. 2) je BAPNNPCA (B=3; A=4; 
P=3,5; N=1,5; N=1,5; P=3,5; C=2; A=4). Tieto hodnoty sú násobené váhami uvedenými v HTLH daného bioto-
pu (Tab. 4). Napríklad: pre počet charakteristických taxónov je váha 0,4 násobená hodnotou kategórie B=3, t.j. 
výsledná hodnota je 1,2.

Tab 4: Vážené hodnoty kritérií podľa príkladu z tabuľky 2

6410 váhy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0,4            1,2
 Počet indikačných taxónov 0,15 0,6

Vert. štrukt. E0 0 - -
Vert. štrukt. E1 0,05 0,175
Vert. štrukt. E2 0,1 0,15
Vert. štrukt. E3 0,1 0,15
Veľkosť lokality 0,05 0,175

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0,05 0,1
Ohrozenie neofytmi 0,1 0,4

Suma týchto hodnôt je váženým priemerom, čo vyjadruje syntetickú hodnotu stavu biotopu. V našom prí-
klade je to hodnota 2,95. Syntetická hodnota zaraďuje stav biotopu do jednej zo štyroch kategórií A až D podľa 
vyrátaného intervalu.

Stanovenie intervalu pre zaradenie syntetickej hodnoty do výslednej kategórie
Maximálny teoretický počet kombinácií výsledkov LTSB je 8192. Avšak maximálny počet syntetických hodnôt pre 

jednotlivé tieto kombinácie je podstatne nižší, nakoľko väčšina kombinácií LTSB majú rovnakú syntetickú hodnotu. 
Kombinácia z nášho príkladu BAPNNPCA=2,95 podobne ako aj ďalších 235 kombinácií (BCPPPNA-

Kniha 1.indb   57Kniha 1.indb   57 6. 5. 2005   16:49:216. 5. 2005   16:49:21



58

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

B=2.95,CAPPPNAA=2.95,CAPPPPAB…). Pre každý typ biotopu sú vytvorené limity hodnôt pre jednotlivé ka-
tegórie. Medián určuje hranicu medzi priaznivým a nepriaznivým stavom a začlenenie do jednotlivých kategórií 
sa deje rozčlenením rozsahu syntetických hodnôt na štyri rovnaké intervaly.

Tab 6. Základné štatistické údaje biotopu 6410 s vymedzením limitov pre kategórie A-D
Celkový počet kombinácií LTSB 8192
Min. hodnota 1.15
Max. hodnota 3.85
Rozsah hodnôt 2.70
Aritmetický priemer 2.50
Medián 2.50
Počet jedinečných syntetických hodnôt 55
Hraničné syntetické hodnoty kategórií D|C = 1.75, C|B = 2.45, B|A = 3.15

Hodnotenie stavu biotopu na národnej úrovni

Hodnotenie prebieha tromi spôsobmi:
1. sumarizáciou lokalít podľa syntetických hodnôt pre každý biotop. 
2. sumarizáciou lokalít podľa jednotlivých kritérií
3. zobrazením výskytu a kvality lokalít na mape 

Sumarizácia lokalít podľa syntetických hodnôt pre každý biotop 
Sumárna syntetická hodnota (SSH) sa vyráta:

NA-D - počet lokalít zaradených do kategórií A až D podľa syntetickej kategórie
KA-D - kvantifikátory jednotlivých kategórií podľa tabuľky kvantifikátorov (Tab. 3)

Výsledná SSH dostáva kategóriu podľa intervalov. Pre kritéria so štyrmi kategóriami sú hranice jednotlivých 
kategórií pre sumárne hodnoty nasledovné: A: 4 - 3,25; B: 3,25 - 2,5; C: 2,5 - 1,75; D: 1,75 - 1.

Tab. 7: Hodnotenie biotopu 6410 na národnej úrovni, hodnoty v jednotlivých kategóriách sú počty syntetických 
kategórií lokalít a SSH je sumárna syntetická hodnota 

6410 - národná úroveň priaznivý stav nepriaznivý stav SSH Výsledná 
kategóriaA B C D

Syntetické hodnoty lokalít 17 23 4 0 2,77 B

Sumarizácia lokalít podľa jednotlivých kritérií
Sumárna hodnota pre jednotlivé kritériá (SHK) sa vyráta: 

PA-D - počet lokalít zaradených do kategórií A až D daného kritéria
KA-D - kvantifikátory jednotlivých kategórií podľa tabuľky kvantifikátorov (Tab. 3)

Výsledná hodnota SHK prideľuje kritériu sumárnu kategóriu podľa intervalov. Pre kritéria so štyrmi kategó-
riami sú hranice jednotlivých kategórií pre sumárne hodnoty nasledovné: A: 4 - 3,25; B: 3,25 - 2,5; C: 2,5 - 1,75; 
D: 1,75 - 1. Pre kritériá s dvomi kategóriami je hraničná hodnota 2.
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Tab. 8: Hodnotenie biotopu 6410 na národnej úrovni, hodnoty v jednotlivých kategóriách sú počty lokalít a 
SHK je sumárna hodnota kritérií

6410 - národná úroveň priaznivý stav nepriaznivý stav SHK Sumárne 
kategórieA B C D

Počet charakteristických taxónov 11 18 9 6 2,77 B

Počet indikačných taxónov 18
4

10
12 2,63 B

Vert. štrukt. E0 - - - -
Vert. štrukt. E1 44 0 3,5 P
Vert. štrukt. E2 38 6 3,23 P
Vert. štrukt. E3 38 6 3,23 P
Veľkosť lokality 44 0 3,5 P

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 33 7 4 0 3,66 A
Ohrozenie neofytmi 43 1 0 0 3,97 A

Zobrazenie výskytu a kvality lokalít na mape 

1. mapa stavu existujúcich lokalít biotopov rozlíšených podľa kategórií stavu biotopu na lokalite
2. mapa hodnotiaca zmeny rozšírenia lokalít biotopov za sledované obdobie
3. mapa hodnotiaca zmeny veľkostí lokalít biotopov

Hodnotiace tabuľky stavu nelesných typov 
biotopov

Sl Slaniská a biotopy s výskytom halofytov

Biotop Sl1

Názov biotopu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky
NATURA kód: 1340

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Achillea aspleniifolia, Artemisia santonicum subsp. patens, Atriplex littoralis, Bupleurum tenuissimum, 
Camphorosma annua, Carex distans, Carex divisa, Cirsium brachycephalum, Festuca pseudovina, Galatella 
cana, Galatella punctata, Glaux maritima, Heleochloa alopecuroides, Hordeum geniculatum, Juncus gerardii, 
Limonium gmelinii subsp. hungaricum, Lotus tenuis, Pholiurus pannonicus, Plantago maritima subsp. 
salsa, Plantago tenuiflora, Poa bulbosa, Podospermum canum, Puccinellia distans, Ranunculus pedatus, 
Scorzonera parviflora, Senecio doria, Taraxacum bessarabicum, Trifolium angulatum, Trifolium bonannii, 
Trifolium strictum, Triglochin maritima, Tripolium pannonicum
Počet všetkých taxónov: 32
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Bupleurum tenuissimum, Carex divisa, Festuca pseudovina, Hordeum geniculatum, Limonium gmelinii subsp. 
hungaricum, Plantago tenuiflora, Podospermum canum, Tripolium pannonicum
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Carex davalliana s abundanciou >=1, Eleocharis quinqueflora s abundanciou >=1, Spergularia salina s 
abundanciou >=2
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SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Phragmites australis
                        
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sl1 _ 1340 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 19 >= 13 >= 7 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 4
>= 3

>= 2
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 10% > 10%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.1 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Sl2

Názov biotopu: Karpatské travertínové slaniská
NATURA kód: 1340

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Carex distans, Centaurium littorale subsp. uliginosum, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza 
lapponica, Dactylorhiza majalis subsp. Majalis, Glaux maritima, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Plantago 
maritima subsp. salsa, Primula farinosa, Schoenoplectus tabernaemontani, Scorzonera parviflora, 
Trichophorum pumilum, Triglochin maritima, Triglochin palustre
Počet všetkých taxónov: 15
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Trichophorum pumilum, Triglochin palustre
Počet všetkých taxónov: 2
Limitná hodnota: 0

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Molinia sp., Phragmites australis

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sl2 _ 1340 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.5 >= 8 >= 7 >= 6 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.3 >= 1
>= 1

>= 0
>= 0

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
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Sl2 _ 1340 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.2 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Sl3a

Názov biotopu: Panónske slané stepi a slaniská
NATURA kód: 1530

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Carex distans, Chenopodium chenopodioides, Crypsis aculeata, Elytrigia repens, Heleochloa schoenoides, 
Juncus gerardii, Melilotus macrorrhizus, Spergularia media, Spergularia salina, Trifolium angulatum, Trifolium 
fragiferum
Počet všetkých taxónov: 11
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Crypsis aculeata, Heleochloa schoenoides, Spergularia salina
Počet všetkých taxónov: 3
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sl3a _ 1530 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.6 >= 5 >= 4 >= 2 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.4 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Sl3b

Názov biotopu: Panónske slané stepi a slaniská
NATURA kód: 1530

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acorellus pannonicus, Artemisia santonicum, Atriplex littoralis, Atriplex prostrata, Camphorosma annua, 
Chenopod ium glaucum, Crypsis aculeata, Heleochloa alopecuroides, Heleochloa schoenoides
Počet všetkých taxónov: 9
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Acorellus pannonicus, Camphorosma annua, Chenopodium glaucum, Crypsis aculeata, Heleochloa 
schoenoides
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Camphorosma annua

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sl3b _ 1530 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.6 >= 5 >= 4 >= 2 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.4 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Pi Piesky a pionierske porasty

Biotop Pi1

Názov biotopu: Vnútrozemské panónske pieskové duny
NATURA kód: 2340

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Cerastium semidecandrum, Ceratodon purpureus, Corynephorus canescens, Cynodon dactylon, Dianthus 
serotinus, Erysimum diffusum, Festuca vaginata, Filago vulgaris, Gypsophila fastigiata subsp. arenaria, 
Jasione montana, Koeleria glauca, Pilosella officinarum, Polytrichum juniperinum, Psyllium arenarium, 
Spergula morisonii, Spergula pentandra, Stipa borysthenica, Teesdalia nudicaulis, Thymus serpyllum, 
Veronica dillenii, Viola saxatilis subsp. curtisii
Počet všetkých taxónov: 21
Limitná hodnota: 8

Indikačné taxóny:
Corynephorus canescens, Festuca vaginata, Koeleria glauca, Spergula morisonii, Spergula pentandra, 
Thymus serpyllum, Viola saxatilis subsp. curtisii
Počet všetkých taxónov: 7
Limitná hodnota: 3

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Calamagrostis epigejos, Trifolium arvense 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Pi1 _ 2340 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 11 >= 10 >= 9 >= 8

Počet indikačných taxónov 0.1 >= 4
>= 4

>= 3
>= 3

Vert. štrukt. E0 0.05 >= 10% < 10%
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 20% < 20%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 5% > 5%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 5% > 5%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.1 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Pi2

Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch
NATURA kód: 6120

Identifikácia biotopu
Charakterisktické taxóny:
Alyssum alyssoides, Alyssum desertorum, Alyssum tortuosum, Anthemis arvensis, Anthemis ruthenica, 
Arenaria serpyllifolia, Bromus hordeaceus, Bromus squarrosus, Bromus tectorum, Cerastium pumilum, 
Cerastium semidecandrum, Colchicum arenarium, Corispermum marschallii, Corispermum nitidum, Cynodon 
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dactylon, Erysimum diffusum, Gypsophila fastigiata subsp. arenaria, Iris arenaria, Koeleria glauca, Koeleria 
macrantha, Poa bulbosa, Polygonum arenarium, Psyllium arenarium, Silene conica, Tithymalus cyparissias, 
Tribulus terrestris
Počet všetkých taxónov: 26
Limitná hodnota: 10

Indikaèné taxóny:
Tribulus terrestris
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---

Negatívne diferenciaèné taxóny:
---

SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Calamagrostis epigejos, Trifolium arvense

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Pi2 _ 6120 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Poèet charakteristikých taxónov 0.4 >= 16 15 - 14 13 - 12 11 - 10

Poèet indikaèných taxónov 0.2 >= 2
1

1
1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 20% < 20%
Vert. štrukt. E2 0.05 <= 5% > 5%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 5% > 5%
Veľkosť lokality 0 >= m² < m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.15 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Pi4

Názov biotopu: Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
NATURA kód: 8230

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosella tenuifolia, Allium senescens subsp. montanum, Androsace elongata, Arabidopsis thaliana, 
Arenaria serpyllifolia, Cerastium brachypetalum, Cerastium semidecandrum, Ceratodon purpureus, 
Cruciata pedemontana, Erophila verna, Gagea bohemica, Galium tenuissimum, Herniaria glabra, Jovibarba 
globifera, Minuartia glomerata, Myosotis ramosissima, Myosotis stricta, Poa bulbosa, Polytrichum formosum, 
Polytrichum piliferum, Potentilla argentea, Racomitrium canescens, Scleranthus annuus, Scleranthus 
perennis, Scleranthus polycarpos, Sedum acre, Sedum album, Sedum annuum, Sedum sexangulare, 
Sempervivum wettsteinii subsp. heterophyllum, Veronica dillenii, Veronica fruticans, Veronica verna, Vulpia 
bromoides
Počet všetkých taxónov: 34
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Erophila verna, Jovibarba globifera, Minuartia glomerata, Polytrichum piliferum, Racomitrium canescens, 
Scleranthus annuus, Scleranthus perennis, Scleranthus polycarpos, Sedum acre, Sempervivum wettsteinii 
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subsp. heterophyllum
Počet všetkých taxónov: 10
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Pi4 _ 8230 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 8 >= 6 >= 3 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.2 >= 10% < 10%
Vert. štrukt. E2 0.2 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Pi5

Názov biotopu: Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických 
substrátoch
NATURA kód: 6110

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acinos arvensis, Allium senescens subsp. montanum, Alyssum alyssoides, Arenaria serpyllifolia, Cerastium 
pumilum, Erophila verna, Festuca pallens, Jovibarba globifera subsp. glabrescens, Medicago minima, Poa 
badensis, Poa bulbosa, Potentilla arenaria, Pulsatilla sp., Racomitrium canescens, Reseda phyteuma, 
Saxifraga tridactylites, Scleranthus annuus, Sedum acre, Sedum album, Sedum sexangulare, Thlaspi jankae, 
Thlaspi perfoliatum, Toninia sedifolia, Tortula ruralis, Valerianella carinata, Valerianella locusta, Veronica 
arvensis, Veronica triphyllos
Počet všetkých taxónov: 28
Limitná hodnota: 7

Indikačné taxóny:
Erophila verna, Festuca pallens, Jovibarba globifera subsp. glabrescens, Poa bulbosa, Pulsatilla sp., Sedum 
acre, Sedum album, Sedum sexangulare
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Pi5 _ 6110 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 12 >= 10 >= 8 >= 7

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 4
>= 3

>= 2
>= 2

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.2 >= 15% < 15%
Vert. štrukt. E2 0.2 <= 15% > 15%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Vo Vodné biotopy

Biotop Vo1a

Názov biotopu: Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo 
Isoeto-Nanojuncetea
NATURA kód: 3130

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Ranunculus reptans, Sparganium angustifolium
Počet všetkých taxónov: 2
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Sparganium angustifolium
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Vo1a _ 3130 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0  --- ---
Vert. štrukt. E1  --- ---
Vert. štrukt. E2  --- ---
Vert. štrukt. E3  --- ---
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Vo1b

Názov biotopu: Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo 
Isoeto-Nanojuncetea
NATURA kód: 3130

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Eleocharis acicularis, Juncus bulbosus, Marsilea quadrifolia, Ranunculus flammula
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 2

Indikačné taxóny:
Eleocharis acicularis, Marsilea quadrifolia
Počet všetkých taxónov: 2
Limitná hodnota: 1
Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Trapa natans s abundanciou >=3

SEN taxóny:
Marsilea quadrifolia

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Vo1b _ 3130 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.3 >= 2 >= 2 >= 2 >= 2

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 40% < 40%
Vert. štrukt. E2 0.2 <= 0% > 0%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0.2 >= 15 m² < 15 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Vo1c

Názov biotopu: Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo 
Isoeto-Nanojuncetea
NATURA kód: 3130

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Botrydium granulatum, Carex bohemica, Centunculus minimus, Cyperus fuscus, Dichostylis micheliana, 
Elatine alsinastrum, Eleocharis acicularis, Eleocharis ovata, Filaginella uliginosa, Heleochloa alopecuroides, 
Heleochloa schoenoides, Isolepis setacea, Juncus bufonius, Juncus capitatus, Juncus sphaerocarpus, 
Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Lythrum hyssopifolia, Lythrum tribracteatum, Peplis portula, 
Plantago uliginosa, Pulicaria vulgaris, Pycreus flavescens, Radiola linoides, Ranunculus lateriflorus, Riccia 
cavernosa, Schoenoplectus supinus, Tillaea aquatica
Počet všetkých taxónov: 28
Limitná hodnota: 3

Kniha 1.indb   67Kniha 1.indb   67 6. 5. 2005   16:49:256. 5. 2005   16:49:25



68

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Indikačné taxóny:
Carex bohemica, Cyperus fuscus, Eleocharis acicularis, Filaginella uliginosa, Isolepis setacea, Juncus 
bufonius, Limosella aquatica, Lythrum hyssopifolia
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Bidens frondosa s abundanciou >=3, Bidens tripartita s abundanciou >=3, Typha latifolia s abundanciou >=3

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Vo1c _ 3130 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.3 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E2 0.2 <= 0% > 0%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0.1 >= 40 m² < 40 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Vo2

Názov biotopu: Pridodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených 
cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
NATURA kód: 3150

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aldrovanda vesiculosa, Batrachium aquatile, Batrachium circinatum, Batrachium trichophyllum, Ceratophyllum 
demersum, Ceratophyllum submersum, Elodea canadensis, Groenlandia densa, Hydrocharis morsus-ranae, 
Lemna gibba, Lemna minor, Lemna trisulca, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Najas marina, 
Najas minor, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Potamogeton alpinus, Potamogeton crispus, 
Potamogeton gramineus, Potamogeton lucens, Potamogeton natans, Potamogeton pectinatus, Potamogeton 
perfoliatus, Potamogeton pusillus, Potamogeton trichoides, Riccia fluitans, Riccia rhenana, Ricciocarpos 
natans, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Stratiotes aloides, Trapa natans, Utricularia australis, Utricularia 
vulgaris, Wolffia arrhiza
Počet všetkých taxónov: 38
Limitná hodnota: 3

Indikačné taxóny:
Aldrovanda vesiculosa, Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Lemna minor, Myriophyllum 
spicatum, Myriophyllum verticillatum, Najas marina, Najas minor, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides 
peltata, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Potamogeton natans, Potamogeton pectinatus, 
Potamogeton perfoliatus, Potamogeton trichoides, Riccia fluitans, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, 
Stratiotes aloides, Trapa natans
Počet všetkých taxónov: 22
Limitná hodnota: 1
Edifikátory:
---
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Negatívne diferenciačné taxóny:
Carex elata s abundanciou >=3, Carex paniculata s abundanciou >=3, Carex riparia s abundanciou >=3, 
Carex vesicaria s abundanciou >=3, Glyceria maxima s abundanciou >=3, Phellandrium aquaticum s 
abundanciou >=3, Sparganium erectum s abundanciou >=3, Typha angustifolia s abundanciou >=3, Typha 
latifolia s abundanciou >=3

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Vo2 _ 3150 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.3 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E2 0.2 <= 2% > 2%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 0% > 0%
Veľkosť lokality 0.1 >= 40 m² < 40 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Vo3

Názov biotopu: Prirodzené dystrofné stojaté vody
NATURA kód: 3160
Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Campylium stellatum, Carex paniculata, Carex rostrata, Comarum palustre, Drepanocladus aduncus, 
Drepanocladus revolvens, Eleocharis quinqueflora, Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium, 
Hydrocotyle vulgaris, Menyanthes trifoliata, Potamogeton natans, Scorpidium scorpioides, Sparganium 
natans, Sphagnum contortum, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fallax, Sphagnum subsecundum, Triglochin 
palustre, Utricularia australis, Utricularia minor, Valeriana dioica, Warnstorfia fluitans
Počet všetkých taxónov: 23
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Sparganium natans, Utricularia minor
Počet všetkých taxónov: 2
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Carex davalliana s abundanciou >=3, Carex lasiocarpa s abundanciou >=3, Carex paniculata s abundanciou 
>=3, Carex rostrata s abundanciou >=3, Eriophorum angustifolium s abundanciou >=3, Eriophorum latifolium 
s abundanciou >=3

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Vo3 _ 3160 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0 0.1 >= 1% < 1%
Vert. štrukt. E1 0.2 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E2 0.3 <= 0% > 0%
Vert. štrukt. E3 0.2 <= 0% > 0%
Veľkosť lokality 0.2 >= 6 m² < 6 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Vo4

Názov biotopu: Nížinné a horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion
NATURA kód: 3260

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Batrachium aquatile, Batrachium fluitans, Batrachium penicillatum, Berula erecta, Callitriche sp., Fontinalis 
antipyretica, Groenlandia densa, Potamogeton crispus, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, 
Potamogeton perfoliatus, Rhynchostegium riparioides, Sparganium emersum, Zannichellia palustris
Počet všetkých taxónov: 14
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Batrachium fluitans, Batrachium penicillatum, Groenlandia densa, Potamogeton nodosus
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Batrachium circinatum s abundanciou >=3, Batrachium trichophyllum s abundanciou >=3, Ceratophyllum 
demersum s abundanciou >=3, Lemna minor s abundanciou >=3, Lemna trisulca s abundanciou >=3, 
Potamogeton crispus s abundanciou >=3, Sagittaria sagittifolia s abundanciou >=3, Spirodela polyrhiza s 
abundanciou >=3

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Vo4 _ 3260 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---
Počet indikačných taxónov 0 ---

---
---
---

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.4 >= 40% < 40%
Vert. štrukt. E2 0.15 <= 0% > 0%
Vert. štrukt. E3 0.15 <= 0% > 0%
Veľkosť lokality 0.3 >= 50 m² < 50 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Vo5

Názov biotopu: Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
NATURA kód: 3140
Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Chara aspera, Chara canescens, Chara contraria, Chara foetida, Chara fragilis, Chara hispida, Nitella flexilis, 
Nitella gracilis, Nitella opaca, Nitella syncarpa, Nitellopsis obtusa, Tolypella prolifera
Počet všetkých taxónov: 12
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Chara contraria, Chara foetida, Chara fragilis, Chara hispida, Nitellopsis obtusa
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Lemna minor s abundanciou >=3, Typha latifolia s abundanciou >=3, Typha laxmannii s abundanciou >=3

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Vo5 _ 3140 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0 0.3 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E1 0.2 <= 25% > 25%
Vert. štrukt. E2 0.15 <= 5% > 5%
Vert. štrukt. E3 0.15 <= 0% > 0%
Veľkosť lokality 0.2 >= 10 m² < 10 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Br Nelesné brehové porasty

Biotop Br2

Názov biotopu: Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž brehov
NATURA kód: 3220

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis gigantea, Calamagrostis pseudophragmites, Dactylis glomerata, Epilobium roseum, Galium aparine, 
Glyceria fluitans, Myosotis scorpioides, Myosoton aquaticum, Petasites hybridus, Phalaroides arundinacea, 
Poa trivialis, Ranunculus repens, Rorippa sylvestris, Rumex aquaticus, Rumex conglomeratus, Rumex 
crispus, Rumex obtusifolius, Stellaria nemorum
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Počet všetkých taxónov: 18
Limitná hodnota: 3

Indikačné taxóny:
---
Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Petasites hybridus s abundanciou >=3

SEN taxóny:
Calamagrostis pseudophragmites, Phalaroides arundinacea

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Epilobium hirsutum, Urtica dioica 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Br2 _ 3220 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.2 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Br3

Názov biotopu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica)
NATURA kód: 3230

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosa scutata, Agrostis stolonifera, Barbarea vulgaris, Calamagrostis pseudophragmites, Chamerion 
dodonaei, Lotus corniculatus, Lycopus europaeus, Mentha longifolia, Myricaria germanica, Origanum vulgare, 
Potentilla reptans, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Salix purpurea, Tithymalus cyparissias
Počet všetkých taxónov: 15
Limitná hodnota: 4

Indikačné taxóny:
---
Edifikátory:
---

Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Myricaria germanica

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Epilobium hirsutum, Urtica dioica 
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Br3 _ 3230 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.2 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Br4

Názov biotopu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix elaeagnos)
NATURA kód: 3240

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosa arifolia, Aconitum firmum, Aconitum variegatum, Agrostis capillaris, Alnus incana, Caltha palustris, 
Carduus personata, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Cirsium rivulare, Crepis paludosa, 
Delphinium elatum, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Geranium palustre, Petasites hybridus, Poa 
trivialis, Polemonium caeruleum, Polygonatum verticillatum, Primula elatior, Salix elaeagnos, Salix fragilis, 
Salix purpurea, Veratrum album
Počet všetkých taxónov: 24
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Caltha palustris, Salix elaeagnos, Salix purpurea
Počet všetkých taxónov: 3
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Petasites hybridus s abundanciou >=3, Petasites kablikianus s abundanciou >=3

SEN taxóny:
Salix elaeagnos

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Br4 _ 3240 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 9 >= 8 >= 7 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E2 0.1 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 20% > 20%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.15 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.05 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D
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Biotop Br5

Názov biotopu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a 
Bidention p.p.
NATURA kód: 3270

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis stolonifera, Alopecurus aequalis, Atriplex prostrata, Bidens cernua, Bidens radiata, Bidens tripartita, 
Catabrosa aquatica, Chenopodium rubrum, Epilobium roseum, Juncus bufonius, Myosotis caespitosa, 
Myosotis scorpioides, Myosoton aquaticum, Persicaria dubia, Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia, 
Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri, Persicaria minor, Potentilla supina, Pulicaria vulgaris, Ranunculus 
sceleratus, Rorippa palustris, Rumex crispus, Rumex maritimus, Rumex palustris, Rumex stenophyllus, 
Veronica anagallis-aquatica, Veronica beccabunga
Počet všetkých taxónov: 28
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Agrostis stolonifera, Juncus bufonius, Ranunculus sceleratus, Rorippa palustris, Rumex stenophyllus
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Festuca pseudovina s abundanciou >=1

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Br5 _ 3270 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 10 >= 8 >= 6 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert . štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.25 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.15 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Br6

Názov biotopu: Brehové porasty deväťsilov
NATURA kód: 6430

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aconitum firmum, Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Carduus personata, Chaerophyllum 
aromaticum, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Gentiana asclepiadea, 
Geranium phaeum, Geum rivale, Myosotis scorpioides, Orobanche flava, Petasites albus, Petasites hybridus, 
Petasites kablikianus, Poa trivialis, Primula elatior, Roegneria canina, Rumex alpinus, Stellaria nemorum, 
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Thalictrum aquilegiifolium, Veratrum album, Viola biflora
Počet všetkých taxónov: 24
Limitná hodnota: 2
Indikačné taxóny:
Petasites hybridus, Petasites kablikianus, Rumex alpinus
Počet všetkých taxónov: 3
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Br6 _ 6430 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 14 >= 10 >= 6 >= 2

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E2 0.05 <= 15% > 15%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 5% > 5%
Veľkosť lokality 0.05 >= 30 m² < 30 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.1 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.05 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Br7

Názov biotopu: Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek
NATURA kód: 6430

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aristolochia clematitis, Calystegia sepium, Chaerophyllum bulbosum, Cucubalus baccifer, Cuscuta europaea, 
Dipsacus laciniatus, Epilobium hirsutum, Fallopia dumetorum, Humulus lupulus, Poa palustris, Poa trivialis, 
Rubus caesius, Senecio sarracenicus, Solanum dulcamara
Počet všetkých taxónov: 14
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Calystegia sepium, Humulus lupulus, Rubus caesius, Senecio sarracenicus
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Asclepias syriaca s abundanciou >=1, Aster lanceolatus s abundanciou >=1, Aster novi-belgii s abundanciou 
>=1, Echinocystis lobata s abundanciou >=1, Fallopia japonica s abundanciou >=1, Fallopia sachalinensis 
s abundanciou >=1, Helianthus tuberosus s abundanciou >=1, Heracleum mantegazzianum s abundanciou 
>=1, Impatiens glandulifera s abundanciou >=1, Impatiens parviflora s abundanciou >=1, Rudbeckia laciniata 
s abundanciou >=1, Rumex patientia s abundanciou >=1, Solidago canadensis s abundanciou >=1, Solidago 
gigantea s abundanciou >=1
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SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Asclepias syriaca, Aster lanceolatus, Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Fallopia japonica, Fallopia 
sachalinensis, Helianthus tuberosus, Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Impatiens 
parviflora, Rudbeckia laciniata, Rumex patientia, Solidago canadensis, Solidago gigantea 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Br7 _ 6430 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.35 >= 8 >= 7 >= 6 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0.1 >= 30 m² < 30 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.2 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.05 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Kr Krovinové a kríčkové biotopy

Biotop Kr1

Názov biotopu: Vresoviská
NATURA kód: 4030

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosa pratensis, Acetosella vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, 
Chamaecytisus ratisbonensis, Cladonia sp., Corynephorus canescens, Deschampsia cespitosa, Dianthus 
carthusianorum, Genista germanica, Genista pilosa, Genista tinctoria, Hypericum perforatum, Lembotropis 
nigricans, Luzula campestris, Nardus stricta, Pilosella officinarum, Polytrichum sp., Racomitrium sp., 
Sarothamnus scoparius, Scleranthus perennis, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, Teucrium scorodonia, 
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea
Počet všetkých taxónov: 26
Limitná hodnota: 10

Indikačné taxóny:
Calluna vulgaris, Genista pilosa, Nardus stricta
Počet všetkých taxónov: 3
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Calluna vulgaris, Genista pilosa

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Sarothamnus scoparius 
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Kr1 _ 4030 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.3 >= 10 >= 10 >= 10 >= 10

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 2
>= 2

Vert. štrukt. E0 0.1 >= 20% < 20%
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Kr2

Názov biotopu: Porasty borievky obyčajnej
NATURA kód: 5130

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Calamagrostis epigejos, Calluna vulgaris, Carex humilis, Festuca 
pallens, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Genista sp., Juniperus communis, Sesleria albicans
Počet všetkých taxónov: 11
Limitná hodnota: 3

Indikačné taxóny:
Juniperus communis
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Kr2_ 5130 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 6 >= 5 >= 4 >= 3

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0.2 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E3 0.2 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Kr4

Názov biotopu: Spoločenstvá subalpínskych krovín
NATURA kód: 4080

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aconitum firmum, Adenostyles alliariae, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis villosa, Campanula 
serrata, Cyanus mollis, Daphne mezereum, Festuca carpatica, Festuca tatrae, Geranium sylvaticum, Knautia 
kitaibelii, Linum extraaxillare, Rosa pendulina, Salix silesiaca, Sesleria tatrae, Soldanella carpatica, Sorbus 
aucuparia
Počet všetkých taxónov: 17
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Salix silesiaca
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Kr4 _ 4080 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 8 >= 7 >= 6 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.25 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 25% < 25%
Vert. štrukt. E2 0.25 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Kr5

Názov biotopu: Nízke subalpínske kroviny
NATURA kód: 4080
Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aconitum firmum, Adenostyles alliariae, Alchemilla sp., Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Caltha 
palustris subsp. laeta, Deschampsia cespitosa, Gentiana punctata, Homogyne alpina, Luzula alpinopilosa 
subsp. obscura, Ranunculus pseudomontanus, Rhodiola rosea, Salix helvetica, Salix kitaibeliana, Soldanella 
carpatica, Trisetum fuscum, Vaccinium myrtillus, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora
Počet všetkých taxónov: 19
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
---
Edifikátory:
---
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Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Salix helvetica

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Kr5 _ 4080 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 1 >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

BIiotop Kr6

Názov biotopu: Xerotermné kroviny
NATURA kód: 40A0

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aconitum anthora, Althaea cannabina, Amelanchier ovalis, Amygdalus nana, Bupleurum affine, Cerasus 
fruticosa, Cerasus mahaleb, Colutea arborescens, Convolvulus cantabrica, Cornus mas, Cotoneaster 
integerrimus, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosus, Fraxinus ornus, Gasparrinia peucedanoides, 
Geranium sanguineum, Inula ensifolia, Inula hirta, Isatis campestris, Laser trilobum, Linaria pallidiflora, 
Orchis purpurea, Peucedanum alsaticum, Peucedanum carvifolia, Peucedanum cervaria, Prunus spinosa 
subsp. dasyphylla, Quercus pubescens, Rosa gallica, Rosa pimpinellifolia, Spiraea crenata, Spiraea media, 
Staphylea pinnata, Teucrium chamaedrys, Vicia tenuifolia, Vinca herbacea, Vincetoxicum hirundinaria, 
Waldsteinia geoides
Počet všetkých taxónov: 37
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, Cerasus mahaleb, Cornus mas, Cotoneaster integerrimus, Crataegus 
monogyna, Prunus spinosa subsp. dasyphylla, Rosa gallica, Rosa pimpinellifolia, Spiraea media
Počet všetkých taxónov: 10
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Fraxinus ornus 
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Kr6 _ 40A0 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 18 >= 12 >= 6 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 4
>= 3

>= 2
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0.05 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.2 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.05 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Al Alpínska vegetácia

Biotop Al1

Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade
NATURA kód: 6150

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis alpina, Agrostis pyrenaica, Armeria alpina, Campanula alpina, Carex bigelowii, Carex sempervirens 
subsp. silicicola, Cerastium eriophorum, Cetraria cucullata, Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, Cladonia 
gracilis, Cladonia rangiferina, Festuca supina, Festuca versicolor, Gentiana frigida, Hieracium alpinum, Juncus 
trifidus, Ligusticum mutellinoides, Lloydia serotina, Luzula spicata, Minuartia sedoides, Oreochloa disticha, 
Pedicularis oederi, Pedicularis verticillata, Poa laxa, Polytrichum alpinum, Polytrichum piliferum, Primula 
minima, Pulsatilla scherfelii, Pulsatilla vernalis, Sanionia uncinata, Saxifraga carpatica, Saxifraga moschata, 
Saxifraga oppositifolia, Saxifraga paniculata, Saxifraga retusa, Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus, 
Senecio incanus subsp. carniolicus, Silene acaulis, Thamnolia vermicularis
Počet všetkých taxónov: 40
Limitná hodnota: 7

Indikačné taxóny:
Carex bigelowii, Festuca supina, Festuca versicolor, Juncus trifidus
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Calamagrostis villosa
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al1 _ 6150 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 24 >= 18 >= 12 >= 7

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.1 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E1 0.15 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.15 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Al2

Názov biotopu: Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade
NATURA kód: 6150
Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Antennaria carpatica, Anthelia julacea, Anthelia juratzkana, Avenella flexuosa, Carex atrata, Carex lachenalii, 
Cladonia bellidiflora, Cladonia ecmocyna, Cladonia macrophyllodes, Dichodon cerastoides, Kiaeria falcata, 
Kiaeria starkei, Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae, Ligusticum mutellina, Luzula alpinopilosa, Moerckia 
blyttii, Nardia scalaris, Omalotheca supina, Pedicularis oederi, Poa granitica, Pohlia drummondii, Polytrichum 
sexangulare, Ranunculus pygmaeus, Salix herbacea, Sedum alpestre, Solorina crocea
Počet všetkých taxónov: 26
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Carex atrata, Salix herbacea
Počet všetkých taxónov: 2
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al2 _ 6150 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 10 >= 9 >= 7 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.2 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 5% > 5%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie in váznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Al3a

Názov biotopu: Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty
NATURA kód: 6170

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Androsace villosa, Arenaria tenella, Bartsia alpina, Carex firma, Chamorchis alpina, Dryas octopetala, Festuca 
versicolor, Minuartia sedoides, Pedicularis oederi, Pedicularis verticillata, Salix retusa, Saxifraga caesia, 
Saxifraga mutata, Silene acaulis
Počet všetkých taxónov: 14
Limitná hodnota: 3

Indikačné taxóny:
Androsace villosa, Carex firma, Salix retusa, Saxifraga mutata
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al3a _ 6170 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 6 >= 5 >= 4 >= 3

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.1 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E1 0.2 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 10% > 10%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Al3b

Názov biotopu: Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty
NATURA kód: 6170
Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Arctostaphylos uva-ursi, Asperula neilreichii, Aster alpinus, Astragalus 
penduliflorus, Campanula carpatica, Campanula tatrae, Carex brachystachys, Carex rupestris, Carex 
sempervirens, Coronilla vaginalis, Daphne arbuscula, Dendranthema zawadskii, Dianthus praecox subsp. 
praecox, Erysimum hungaricum, Erysimum wittmannii, Euphrasia exaristata, Gentiana clusii, Gentianella 
fatrae, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Gypsophila repens, Hedysarum hedysaroides, Hippocrepis 
comosa, Kernera saxatilis, Leontodon pseudotaraxaci, Leontopodium alpinum, Minuartia langii, Onobrychis 
montana, Plantago atrata subsp. carpatica, Poa margilicola, Poa seiuncta, Primula auricula subsp. hungarica, 
Pulsatilla slavica, Pyrola carpatica, Rhodax alpestris, Salix kitaibeliana, Saxifraga paniculata, Saxifraga 
wahlenbergii, Scabiosa lucida, Soldanella carpatica, Thymus pulcherrimus, Tofieldia pusilla, Trisetum alpestre, 
Viola alpina, Sesleria albicans
Počet všetkých taxónov: 45

Kniha 1.indb   82Kniha 1.indb   82 6. 5. 2005   16:49:316. 5. 2005   16:49:31



83

Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných nelesných typov biotopov

4

Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Aster alpinus, Carex sempervirens, Dianthus praecox subsp. praecox, Scabiosa lucida, Trisetum alpestre, 
Sesleria albicans
Počet všetkých taxónov: 6
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al3b _ 6170 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 14 >= 11 >= 8 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 3
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.05 >= 10% < 10%
Vert. štrukt. E1 0.2 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 20% > 20%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Al3c

Názov biotopu: Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty
NATURA kód: 6170

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Astragalus frigidus, Dianthus nitidus, Festuca tatrae, Oxytropis campestris subsp. tatrae, Sesleria tatrae
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Festuca tatrae, Sesleria tatrae
Počet všetkých taxónov: 2
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al3c _ 6170 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 2 >= 2 >= 1 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.05 >= 10% < 10%
Vert. štrukt. E1 0.2 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 20% > 20%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Al4

Názov biotopu: Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade
NATURA kód: 6170

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Arctous alpina, Carex atrofusca, Carex parviflora, Leontodon pseudotaraxaci, Omalotheca hoppeana, 
Papaver tatricum, Plantago atrata subsp. carpatica, Primula minima, Pritzelago alpina, Ranunculus alpestris, 
Salix kitaibeliana, Salix reticulata, Saxifraga androsacea, Saxifraga cernua, Saxifraga wahlenbergii, Sedum 
atratum, Tofieldia pusilla, Veronica alpina
Počet všetkých taxónov: 18
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Salix reticulata
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al4 _ 6170 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 4 >= 3 >= 2 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.15 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E1 0.15 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 20% > 20%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Al5

Názov biotopu: Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa
NATURA kód: 6430

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aconitum firmum, Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Athyrium filix-femina, Bistorta major, Carduus 
personata, Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, Cortusa matthioli, Cystopteris montana, Delphinium 
elatum, Delphinium oxysepalum, Doronicum austriacum, Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas, Geranium 
sylvaticum, Hordelymus europaeus, Hypericum maculatum, Myosotis alpestris, Pimpinella major subsp. 
rhodochlamys, Senecio hercynicus, Senecio subalpinus, Thalictrum aquilegiifolium, Veratrum album subsp. 
lobelianum, Viola biflora
Počet všetkých taxónov: 25
Limitná hodnota: 8

Indikačné taxóny:
Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina, Doronicum austriacum, Geranium sylvaticum
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al5_ 6430 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 12 >= 11 >= 9 >= 8

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 4
>= 3

>= 2
>= 2

Vert. štrukt. E0 0.2 >= 20% < 20%
Vert. štrukt. E1 0.2 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Al9

Názov biotopu: Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
NATURA kód: 4060

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis pyrenaica, Arctous alpina, Avenella flexuosa, Avenula versicolor, Bartsia alpina, Calluna vulgaris, 
Campanula alpina, Campanula tatrae, Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, Cladonia gracilis, Cladonia 
rangiferina, Diphasiastrum alpinum, Empetrum hermaphroditum, Empetrum nigrum, Euphrasia tatrae, 
Festuca supina, Hieracium alpinum, Homogyne alpina, Huperzia selago, Hylocomium splendens, Juncus 
trifidus, Juniperus sibirica, Loiseleuria procumbens, Peltigera aphthosa, Pilosella alpicola subsp. ullepitschii, 
Pleurozium schreberi, Polytrichum alpinum, Polytrichum juniperinum, Polytrichum strictum, Salix kitaibeliana, 
Soldanella carpatica, Sphagnum sp., Thamnolia vermicularis, Vaccinium gaultherioides, Vaccinium myrtillus, 
Vaccinium vitis-idaea
Počet všetkých taxónov: 37
Limitná hodnota: 12
Indikačné taxóny:
Calluna vulgaris, Cetraria islandica, Empetrum hermaphroditum, Empetrum nigrum, Juncus trifidus, Salix 
kitaibeliana, Vaccinium gaultherioides, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea
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Počet všetkých taxónov: 9
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Al9 _ 4060 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 25 >= 21 >= 16 >= 12

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 5
>= 4

>= 3
>= 2

Vert. štrukt. E0 0.15 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E1 0.15 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 25% > 25%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Tr Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty

Biotop Tr1a

Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte
NATURA kód: 6210

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Achillea collina, Achillea nobilis, Allium flavum, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica, Campanula 
sibirica, Carex humilis, Chondrilla juncea, Danthonia alpina, Dianthus praecox subsp. lumnitzeri, Festuca 
rupicola, Festuca valesiaca, Helianthemum nummularium, Hippocrepis comosa, Inula ensifolia, Jurinea 
mollis, Koeleria macrantha, Linum austriacum, Linum tenuifolium, Medicago falcata, Medicago lupulina, 
Medicago minima, Onosma tornensis, Onosma visianii, Orchis coriophora, Orchis morio, Orchis tridentata, 
Orchis ustulata subsp. aestivalis, Orobanche teucrii, Pilosella bauhinii, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion 
spicatum, Pulsatilla grandis, Pulsatilla patens, Rhodax canus, Seseli osseum, Stipa capillata, Stipa joannis, 
Taraxacum erythrocarpum, Teucrium chamaedrys, Thlaspi jankae, Trifolium arvense, Trifolium campestre, 
Trinia glauca
Počet všetkých taxónov: 44
Limitná hodnota: 9

Indikačné taxóny:
Carex humilis, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Inula ensifolia, Potentilla arenaria, Pulsatilla grandis, Stipa 
capillata, Stipa joannis
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 2
Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr1a _ 6210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 19 >= 16 >= 12 >= 9

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 5
>= 4

>= 3
>= 2

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 40% > 40%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 30% > 30%

Veľkosť lokality 0.05 >= 2500 
m² < 2500 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Tr1b

Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte
NATURA kód: 6210

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Anacamptis pyramidalis, Avenula pubescens, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus monocladus, 
Buphthalmum salicifolium, Carduus glaucinus, Carex flacca, Carex michelii, Carex montana, Cirsium acaule, 
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza sambucina, Dracocephalum austriacum, Ferula sadleriana, Festuca 
rupicola, Galium album, Gymnadenia conopsea, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Linum flavum, 
Onobrychis viciifolia, Ophrys apifera, Ophrys holosericea, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis 
mascula subsp. signifera, Orchis militaris, Phelipanche purpurea, Poa angustifolia, Prunella grandiflora, 
Serratula lycopifolia, Traunsteinera globosa
Počet všetkých taxónov: 33
Limitná hodnota: 10

Indikačné taxóny:
Bromus erectus, Bromus monocladus, Carex michelii, Carex montana
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---

Negatívne diferenciačné taxóny:
---

SEN taxóny:
Bromus erectus

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigejos

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr1b _ 6210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 14 >= 13 >= 11 >= 10

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 3
>= 3

>= 2
>= 2

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 40% > 40%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 30% > 30%

Veľkosť lokality 0.05 >= 2500 
m² < 2500 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D
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Biotop Tr1c

Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte
NATURA kód: 6210

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Adonis vernalis, Agrimonia eupatoria, Brachypodium pinnatum, Briza media, Carex montana, Cirsium acaule, 
Cirsium pannonicum, Dianthus carthusianorum, Festuca rupicola, Fragaria viridis, Galium verum, Leontodon 
hispidus, Linum flavum, Medicago falcata, Onobrychis arenaria, Plantago media, Poa angustifolia, Potentilla 
heptaphylla, Prunella grandiflora, Scabiosa ochroleuca, Securigera varia, Teucrium chamaedrys, Veronica 
teucrium
Počet všetkých taxónov: 23
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Brachypodium pinnatum, Carex montana, Poa angustifolia
Počet všetkých taxónov: 3
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Brachypodium pinnatum

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr1c _ 6210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 15 >= 12 >= 9 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 40% > 40%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 30% > 30%

Veľkosť lokality 0.05 >= 2500 
m² < 2500 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.05 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Tr1d

Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte
NATURA kód: 6210

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosella vulgaris, Carex praecox, Crinitina linosyris, Dianthus pontederae, Festuca rupicola, Jasione 
montana, Koeleria macrantha, Linaria genistifolia, Luzula campestris, Phleum phleoides, Poa angustifolia, 
Poa bulbosa, Potentilla argentea, Potentilla rupestris, Saxifraga bulbifera, Steris viscaria, Veronica verna
Počet všetkých taxónov: 17
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Koeleria macrantha, Phleum phleoides, Poa bulbosa, Steris viscaria
Počet všetkých taxónov: 4
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Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Koeleria macrantha

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Calamagrostis epigejos, Rubus sp.

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr1d _ 6210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 8 >= 7 >= 6 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.3 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 40% > 40%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 30% > 30%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Tr2

Názov biotopu: Subpanónske travinno-bylinné porasty
NATURA kód: 6240

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Achillea collina, Achillea nobilis, Adonis vernalis, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis, Campanula 
macrostachya, Carduus collinus subsp. collinus, Carex caryophyllea, Carex humilis, Carex supina, 
Chrysopogon gryllus, Convolvulus cantabrica, Cruciata pedemontana, Crupina vulgaris, Festuca 
pseudodalmatica, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Herniaria incana, Hieracium racemosum, Inula 
oculus-christi, Koeleria macrantha, Linum tenuifolium, Linum trigynum, Lychnis coronaria, Medicago minima, 
Medicago monspeliaca, Medicago rigidula, Melampyrum pratense, Melica ciliata, Minuartia glomerata, 
Minuartia hirsuta subsp. frutescens, Onosma visianii, Orchis militaris, Orchis tridentata, Orchis ustulata 
subsp. ustulata, Pilosella bauhinii, Poa pannonica subsp. scabra, Potentilla arenaria, Pulsatilla grandis, Salvia 
aethiopsis, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Seseli hippomarathrum, Seseli osseum, Stipa capillata, 
Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Stipa tirsa, Teucrium chamaedrys, Teucrium scorodonia subsp. scorodonia, 
Trifolium ochroleucon, Trifolium pannonicum, Trinia glauca, Valerianella coronata, Valerianella pumila, 
Verbascum x basneanum, Veronica jacquinii, Woodsia ilvensis
Počet všetkých taxónov: 58
Limitná hodnota: 12

Indikačné taxóny:
Aurinia saxatilis, Cruciata pedemontana, Festuca pseudodalmatica, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Inula 
oculus-christi, Poa pannonica subsp. scabra, Stipa capillata
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
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SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Calamagrostis epigejos

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr2 _ 6240 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 22 >= 19 >= 15 >= 12

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 2
>= 2

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 20% > 20%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.1 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Tr3

Názov biotopu: Panónske travinno-bylinné porasty na spraši
NATURA kód: 6250

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Adonis vernalis, Allium paniculatum subsp. paniculatum, Astragalus austriacus, Astragalus exscapus, Bassia 
prostrata, Bromus inermis, Crambe tataria, Echium russicum, Elytrigia intermedia, Falcaria vulgaris, Festuca 
rupicola, Festuca valesiaca, Galium glaucum, Hypericum elegans, Peucedanum alsaticum, Phelipanche 
arenaria, Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa, Seseli pallasii, Stipa capillata, Stipa joannis, Taraxacum 
serotinum, Tithymalus tommasinianus, Viola ambigua
Počet všetkých taxónov: 24
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Bromus inermis, Elytrigia intermedia, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Stipa capillata, Stipa joannis, 
Taraxacum serotinum
Počet všetkých taxónov: 7
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Conium maculatum, Elytrigia intermedia, Vicia villosa

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr3 _ 6250 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 9 >= 8 >= 6 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 3
>= 3

>= 2
>= 2

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 60% < 60%

Kniha 1.indb   90Kniha 1.indb   90 6. 5. 2005   16:49:356. 5. 2005   16:49:35



91

Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných nelesných typov biotopov

4

Tr3 _ 6250 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Vert. štrukt. E2 0.1 <= 10% > 10%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.1 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Tr4

Názov biotopu: Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch
NATURA kód: 6260

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Achillea ochroleuca, Achillea pannonica, Alkanna tinctoria, Alyssum tortuosum, Arenaria serpyllifolia, Bassia 
laniflora, Bromus hordeaceus, Bromus squarrosus, Bromus tectorum, Calamagrostis epigejos, Carex praecox, 
Carex stenophylla, Chondrilla juncea, Colchicum arenarium, Corispermum nitidum, Cynodon dactylon, 
Dianthus serotinus, Ephedra distachya, Erysimum diffusum, Festuca pseudovina, Festuca vaginata, Fumana 
procumbens, Galium verum, Gypsophila fastigiata subsp. arenaria, Gypsophila paniculata, Iris arenaria, 
Koeleria macrantha, Lotus corniculatus, Minuartia glaucina, Onosma pseudoarenarium subsp. tuberculatum, 
Peucedanum arenarium, Phleum phleoides, Polygonum arenarium, Pulsatilla zimmermannii, Scabiosa 
ochroleuca, Silene conica, Silene otites, Stipa borysthenica, Syrenia cana, Tithymalus seguierianus subsp. 
seguierianus, Tragus racemosus, Tribulus terrestris
Počet všetkých taxónov: 42
Limitná hodnota: 9
Indikačné taxóny:
Bromus hordeaceus, Bromus tectorum, Calamagrostis epigejos, Cynodon dactylon, Festuca pseudovina, 
Festuca vaginata, Fumana procumbens, Stipa borysthenica
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---

SEN taxóny:
Festuca vaginata

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr4 _ 6260 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 20 >= 16 >= 12 >= 9

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 5
>= 4

>= 3
>= 2

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 40% < 40%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 10% > 10%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 10% > 10%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.1 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D
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Biotop Tr5

Názov biotopu: Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty
NATURA kód: 6190

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aethionema saxatile, Allium flavum, Allium senescens subsp. montanum, Anthericum ramosum, Asperula 
cynanchica, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Astragalus vesicarius subsp. albidus, Aurinia 
saxatilis, Biscutella laevigata, Bupleurum falcatum, Campanula sibirica, Carex humilis, Ceratodon purpureus, 
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri, Dianthus praecox subsp. pseudopraecox, Ditrichum flexicaule, Draba 
lasiocarpa, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Encalypta streptocarpa, Festuca pallens, Fumana procumbens, 
Galium glaucum, Globularia punctata, Jovibarba globifera subsp. hirta, Lotus borbasii, Melica ciliata, Minuartia 
setacea, Poa badensis, Potentilla arenaria, Rhodax canus, Sanguisorba minor, Saxifraga paniculata, 
Scorzonera austriaca, Sedum acre, Sedum sexangulare, Seseli hippomarathrum, Seseli osseum, Sesleria 
albicans, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Thlaspi montanum, Thymus praecox, 
Tithymalus cyparissias, Tortella tortuosa
Počet všetkých taxónov: 46
Limitná hodnota: 12

Indikačné taxóny:
Carex humilis, Festuca pallens, Potentilla arenaria, Sesleria albicans, Teucrium chamaedrys
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 1
Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr5 _ 6190 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 21 >= 18 >= 15 >= 12

Počet indikačných taxónov 0.3 >= 4
>= 3

>= 2
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 40% < 40%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 20% > 20%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Tr8a

Názov biotopu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
NATURA kód: 6230

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis pyrenaica, Agrostis rupestris, Avenella flexuosa, Avenula versicolor, Campanula alpina, Carex 
bigelowii subsp. rigida, Carex sempervirens subsp. sempervirens, Festuca picturata, Gentiana punctata, 
Hieracium alpinum, Nardus stricta, Oreogeum montanum, Pulsatilla scherfelii, Trommsdorffia uniflora
Počet všetkých taxónov: 14
Limitná hodnota: 4
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Indikačné taxóny:
Agrostis pyrenaica, Avenula versicolor, Campanula alpina, Nardus stricta
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1
 Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr8a _ 6230 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 9 >= 7 >= 5 >= 4

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 3
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 20% > 20%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%

Veľkosť lokality 0.05 >= 2500 
m² < 2500 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Tr8b

Názov biotopu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
NATURA kód: 6230

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis capillaris, Antennaria dioica, Avenella flexuosa, Avenula planiculmis, Campanula rotundifolia agg., 
Carex ovalis, Cruciata glabra, Festuca rubra, Hieracium lachenalii, Homogyne alpina, Leucanthemum vulgare 
agg., Lotus corniculatus, Luzula campestris, Nardus stricta, Omalotheca sylvatica, Pilosella officinarum, Poa 
chaixii, Pseudorchis albida, Ranunculus nemorosus, Soldanella carpatica, Veronica officinalis, Viola canina, 
Viola lutea subsp. sudetica
Počet všetkých taxónov: 23
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Nardus stricta
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis villosa 

Kniha 1.indb   93Kniha 1.indb   93 6. 5. 2005   16:49:366. 5. 2005   16:49:36



94

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr8b _ 6230 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 14 >= 11 >= 8 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 30% > 30%

Veľkosť lokality 0.05 >= 5000 
m² < 5000 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Tr8c

Názov biotopu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
NATURA kód: 6230

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aulacomnium palustre, Carex nigra, Carex panicea, Eriophorum angustifolium, Juncus filiformis, Juncus 
squarrosus, Nardus stricta, Potentilla erecta, Sphagnum sp.
Počet všetkých taxónov: 9
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Nardus stricta
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Juncus squarrosus

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Pteridium aquilinum, Rubus sp.

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Tr8c _ 6230 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 7 >= 6 >= 5 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E2 0.15 <= 40% > 40%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 30% > 30%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D
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Lk Lúky a pasienky

Biotop Lk1

Názov biotopu: Nížinné a podhorské kosné lúky
NATURA kód: 6510

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, 
Bromus erectus, Bromus hordeaceus, Campanula glomerata, Campanula patula, Carum carvi, Cerastium 
holosteoides, Colchicum autumnale, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Dactylorhiza sambucina, Daucus 
carota, Festuca pratensis, Festuca rubra, Festuca rupicola, Galium mollugo, Geranium pratense, Heracleum 
sphondylium, Holcus lanatus, Jacea pratensis, Jacea pseudophrygia, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, 
Lotus corniculatus, Lychnis flos-cuculi, Ophrys insectifera, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis militaris, 
Orchis morio, Orchis ustulata subsp. aestivalis, Ornithogalum umbellatum, Pastinaca sativa, Phleum 
pratense, Pimpinella major, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Potentilla alba, Primula veris, Ranunculus 
acris, Ranunculus bulbosus, Ranunculus repens, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, 
Sanguisorba officinalis, Saxifraga granulata, Silene vulgaris, Tragopogon orientalis, Trifolium dubium, Trifolium 
pratense, Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys
Počet všetkých taxónov: 56
Limitná hodnota: 14

Indikačné taxóny:
Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca rubra
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigejos, Cirsium arvense

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Lk1 _ 6510 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.3 >= 34 >= 27 >= 20 >= 14

Počet indikačných taxónov 0.15 >= 4
>= 3

>= 2
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 80% < 80%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%

Veľkosť lokality 0.1 >= 5000 
m² < 5000 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.05 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.15 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Lk2

Názov biotopu: Horské kosné lúky
NATURA kód: 6520

Identifikácia biotopu
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Charakteristické taxóny:
Acetosa arifolia, Alchemilla sp., Anthoxanthum odoratum, Bistorta major, Campanula glomerata agg., 
Cardaminopsis halleri, Chaerophyllum hirsutum, Crepis mollis, Crocus discolor, Dactylis glomerata subsp. 
slovenica, Deschampsia cespitosa, Geranium phaeum, Geranium sylvaticum, Jacea pseudophrygia, Lychnis 
flos-cuculi, Phleum hirsutum, Phyteuma spicatum, Pimpinella major, Poa chaixii, Primula elatior, Senecio 
subalpinus, Silene dioica, Soldanella carpatica, Thlaspi caerulescens subsp. tatrense, Tithymalus sojakii, 
Trifolium spadiceum, Trisetum flavescens, Trollius altissimus
Počet všetkých taxónov: 28
Limitná hodnota: 10

Indikačné taxóny:
Alchemilla sp., Bistorta major, Dactylis glomerata subsp. slovenica, Deschampsia cespitosa, Geranium 
sylvaticum, Jacea pseudophrygia, Poa chaixii, Trisetum flavescens
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 3

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu

Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Lk2 _ 6520 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 14 >= 13 >= 11 >= 10

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 5
>= 4

>= 3
>= 3

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 80% < 80%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%

Veľkosť lokality 0.1 >= 5000 
m² < 5000 m²

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Lk4

Názov biotopu: Bezkolencové lúky
NATURA kód: 6410

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Achillea aspleniifolia, Betonica officinalis, Briza media, Carex flacca, Carex hostiana, Carex panicea, Carex 
tomentosa, Cirsium canum, Cirsium palustre, Dactylis glomerata, Dactylorhiza majalis, Deschampsia 
cespitosa, Dianthus superbus subsp. superbus, Epipactis palustris, Eriophorum angustifolium, Eriophorum 
latifolium, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Festuca rubra, Galium boreale, Gentiana pneumonanthe, 
Gladiolus palustris, Inula salicina, Iris sibirica, Laserpitium prutenicum, Lathyrus pannonicus, Lychnis flos-
cuculi, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Molinia arundinacea, Molinia caerulea, Ophioglossum vulgatum, 
Orchis militaris, Orchis palustris, Potentilla alba, Potentilla erecta, Prunella laciniata, Prunella vulgaris, Salix 
rosmarinifolia, Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Silaum silaus, Succisa pratensis, 
Valeriana dioica
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Počet všetkých taxónov: 45
Limitná hodnota: 12

Indikačné taxóny:
Achillea aspleniifolia, Betonica officinalis, Carex panicea, Dianthus superbus subsp. superbus, Festuca rubra, 
Gentiana pneumonanthe, Inula salicina, Iris sibirica, Laserpitium prutenicum, Molinia arundinacea, Molinia 
caerulea, Salix rosmarinifolia, Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis
Počet všetkých taxónov: 14
Limitná hodnota: 5

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Molinia caerulea

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Phragmites australis

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Lk4 _ 6410 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 29 >= 23 >= 17 >= 12

Počet indikačných taxónov 0.15 >= 10
>= 8

>= 6
>= 5

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.05 >= 80% < 80%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.1 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Lk5

Názov biotopu: Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach
NATURA kód: 6430

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aegopodium podagraria, Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Carduus personata, 
Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, 
Geranium palustre, Iris sibirica, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha longifolia, Phragmites 
australis, Pseudolysimachion longifolium
Počet všetkých taxónov: 17
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa, 
Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Geranium palustre
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 2
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Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Filipendula ulmaria, Geranium palustre, Lysimachia vulgaris

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Phragmites australis

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Lk5 _ 6430 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 11 >= 9 >= 7 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 5
>= 4

>= 3
>= 2

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E2 0.05 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.05 <= 20% > 20%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.1 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Lk8

Názov biotopu: Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
NATURA kód: 6440

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis stolonifera, Allium angulosum, Alopecurus pratensis, Cardamine matthioli, Cardamine pratensis, 
Carex acuta, Carex acutiformis, Carex melanostachya, Carex praecox, Carex vulpina, Clematis integrifolia, 
Cnidium dubium, Dichodon viscidum, Elytrigia repens, Festuca pratensis, Festuca rupicola, Filipendula 
vulgaris, Fragaria viridis, Galium boreale, Gratiola officinalis, Inula britannica, Juncus atratus, Lathyrus 
palustris, Lathyrus pratensis, Leucojum aestivum, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, Lythrum 
virgatum, Phalaroides arundinacea, Plantago altissima, Poa palustris, Poa pratensis, Potentilla reptans, 
Pseudolysimachion longifolium, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus agg., Ranunculus repens, Rorippa 
austriaca, Rumex crispus, Sanguisorba officinalis, Scutellaria hastifolia, Senecio erraticus, Serratula tinctoria, 
Symphytum officinale, Viola elatior, Viola pumila
Počet všetkých taxónov: 46
Limitná hodnota: 14

Indikačné taxóny:
Alopecurus pratensis, Carex praecox, Clematis integrifolia, Elytrigia repens, Galium boreale, Gratiola 
officinalis, Lychnis flos-cuculi, Lythrum virgatum, Plantago altissima, Poa pratensis, Ranunculus acris, 
Ranunculus repens, Serratula tinctoria
Počet všetkých taxónov: 13
Limitná hodnota: 5

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
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Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Phalaroides arundinacea

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Lk8 _ 6440 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 31 >= 25 >= 19 >= 14

Počet indikačných taxónov 0.1 >= 9
>= 8

>= 6
>= 5

Vert. štrukt. E0  --- ---
Vert. štrukt. E1 0.1 >= 80% < 80%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3  <= 20% > 20%
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.2 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Ra Rašeliniská a slatiny

Biotop Ra1a

Názov biotopu: Aktívne vrchoviská
NATURA kód: 7110

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Andromeda polifolia, Aulacomnium palustre, Calluna vulgaris, Carex canescens, Carex echinata, Carex 
nigra, Carex pauciflora, Carex rostrata, Dicranum bonjeanii, Drosera rotundifolia, Empetrum hermaphroditum, 
Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum, Gymnocolea inflata, Jungermannia sphaerocarpa, Ledum 
palustre, Mylia anomala, Oxycoccus microcarpus, Oxycoccus palustris, Pinus mugo, Polytrichum commune, 
Polytrichum strictum, Scheuchzeria palustris, Sphagnum capillifolium, Sphagnum compactum, Sphagnum 
cuspidatum, Sphagnum fallax, Sphagnum fuscum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum palustre, Sphagnum 
papillosum, Sphagnum rubellum, Sphenolobus minutus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium 
vitis-idaea, Warnstorfia fluitans
Počet všetkých taxónov: 37
Limitná hodnota: 10

Indikačné taxóny:
Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Sphagnum compactum, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum 
fallax, Sphagnum magellanicum, Sphagnum palustre, Sphagnum papillosum, Sphagnum rubellum, Vaccinium 
myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea
Počet všetkých taxónov: 12
Limitná hodnota: 4

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Picea abies s abundanciou >=3

SEN taxóny:
---
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Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Calluna vulgaris, Deschampsia cespitosa, Molinia arundinacea, Molinia caerulea

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Ra1a _ 7110 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 19 >= 16 >= 13 >= 10

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 6
>= 5

>= 4
>= 4

Vert. štrukt. E0 0.1 >= 80% < 80%
Vert. štrukt. E1  <= 60% > 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 30% > 30%
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Ra1b

Názov biotopu: Aktívne vrchoviská
NATURA kód: 7110

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Calypogeia neesiana, Carex limosa, Carex nigra, Carex rostrata, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, 
Gymnocolea inflata, Mylia anomala, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Sphagnum balticum, 
Sphagnum capillifolium, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fallax, Sphagnum majus, Sphagnum subnitens, 
Sphagnum tenellum, Warnstorfia exannulata, Warnstorfia fluitans
Počet všetkých taxónov: 19
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Gymnocolea inflata, Rhynchospora alba, Sphagnum balticum, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum majus, 
Sphagnum tenellum
Počet všetkých taxónov: 6
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Deschampsia cespitosa, Molinia arundinacea, Molinia caerulea

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Ra1b _ 7110 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 8 >= 7 >= 6 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.2 >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E1  <= 20% > 20%
Vert. štrukt. E2  <= 20% > 20%
Vert. štrukt. E3  <= 30% > 30%
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Ra1b _ 7110 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Veľkosť lokality  --- ---
Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---

Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.2 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Ra3a

Názov biotopu: Prechodné rašeliniská a trasoviská
NATURA kód: 7140

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis canina, Calliergonella cuspidata, Carex canescens, Carex echinata, Carex nigra, Climacium 
dendroides, Epilobium palustre, Eriophorum angustifolium, Plagiomnium affine, Ranunculus flammula, 
Rhytidiadelphus squarrosus, Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum, Sphagnum subsecundum, 
Sphagnum teres, Sphagnum warnstorfii, Viola palustris
Počet všetkých taxónov: 17
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Carex canescens, Carex echinata, Carex nigra, Epilobium palustre
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Carex davalliana s abundanciou >=2

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Deschampsia cespitosa, Molinia arundinacea, Molinia caerulea, Rubus sp.

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Ra3a _ 7140 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 13 >= 11 >= 8 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 3
>= 3

>= 2
>= 2

Vert. štrukt. E0  >= 30% < 30%
Vert. štrukt. E1  >= 60% < 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 30% > 30%
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.2 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Ra3b

Názov biotopu: Prechodné rašeliniská a trasoviská
NATURA kód: 7140

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Bryum pseudotriquetrum, Bryum subneodamense, Calliergon trifarium, Carex chordorrhiza, Carex diandra, 
Carex lasiocarpa, Carex limosa, Carex rostrata, Comarum palustre, Eriophorum angustifolium, Meesia 
triquetra, Menyanthes trifoliata, Pedicularis palustris, Scorpidium scorpioides
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Počet všetkých taxónov: 14
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Carex chordorrhiza, Carex diandra, Carex lasiocarpa, Meesia triquetra, Menyanthes trifoliata, Scorpidium 
scorpioides
Počet všetkých taxónov: 6
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Deschampsia cespitosa, Molinia arundinacea, Molinia caerulea, Rubus sp. 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Ra3b _ 7140 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 6 >= 6 >= 5 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0  >= 50% < 50%
Vert. štrukt. E1  --- ---
Vert. štrukt. E2 0.2 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 30% > 30%
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Ra3c

Názov biotopu: Prechodné rašeliniská a trasoviská
NATURA kód: 7140

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Calliergon sarmentosum, Caltha palustris, Carex nigra, Eriophorum angustifolium, Philonotis seriata, 
Warnstorfia exannulata
Počet všetkých taxónov: 6
Limitná hodnota: 3

Indikačné taxóny:
Warnstorfia exannulata
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
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Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Deschampsia cespitosa

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Ra3c _ 7140 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 4 >= 4 >= 3 >= 3

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.2 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E1  <= 40% > 40%
Vert. štrukt. E2  <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3  <= 30% > 30%
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.2 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Ra3d

Názov biotopu: Prechodné rašeliniská a trasoviská
NATURA kód: 7140

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Aulacomnium palustre, Calliergon stramineum, Carex canescens, Carex echinata, Carex panicea, Carex 
pauciflora, Carex rostrata, Carex tumidicarpa, Drosera rotundifolia, Equisetum fluviatile, Eriophorum 
angustifolium, Oxycoccus palustris, Sphagnum capillifolium, Sphagnum magellanicum, Sphagnum palustre, 
Sphagnum subsecundum, Sphagnum teres
Počet všetkých taxónov: 17
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Aulacomnium palustre, Carex pauciflora, Sphagnum capillifolium, Sphagnum palustre
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 2
Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
Carex davalliana s abundanciou >=2

SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Deschampsia cespitosa, Molinia arundinacea, Molinia caerulea, Rubus sp. 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Ra3d _ 7140 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 10 >= 9 >= 7 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 2
>= 2

>= 2
>= 2

Vert. štrukt. E0 0.1 >= 70% < 70%
Vert. štrukt. E1  <= 60% > 60%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
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Ra3d _ 7140 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Vert. štrukt. E3 0.1 <= 30% > 30%
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.1 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Ra5

Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae
NATURA kód: 7210

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Carex davalliana, Carex elata, Cladium mariscus, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza 
incarnata subsp. pulchella, Eleocharis palustris, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium, Eupatorium 
cannabinum, Galium palustre, Juncus articulatus, Mentha aquatica, Molinia caerulea, Orchis elegans, Orchis 
palustris, Phragmites australis, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenus ferrugineus, Schoenus nigricans, 
Triglochin maritima, Triglochin palustre, Typha angustifolia, Valeriana dioica
Počet všetkých taxónov: 23
Limitná hodnota: 5

Indikačné taxóny:
Carex davalliana, Cladium mariscus, Molinia caerulea, Schoenus ferrugineus
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
Cladium mariscus

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Phragmites australis

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Ra5 _ 7210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 12 >= 10 >= 7 >= 5

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 3
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0  --- ---
Vert. štrukt. E1  >= 40% < 40%
Vert. štrukt. E2 0.2 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3  <= 30% > 30%
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.2 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Biotop Ra6

Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz
NATURA kód: 7230

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Agrostis canina, Blysmus compressus, Bryum pseudotriquetrum, Calliergon stramineum, Campylium 
stellatum, Carex appropinquata, Carex davalliana, Carex dioica, Carex distans, Carex flava, Carex hostiana, 
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Carex lasiocarpa, Carex lepidocarpa, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. 
pulchella, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis subsp. majalis, Drepanocladus revolvens, Drosera 
rotundifolia, Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris, Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium, 
Fissidens adianthoides, Gymnadenia densiflora, Helodium blandowii, Hippochaete variegata, Hypnum 
pratense, Juncus subnodulosus, Liparis loeselii, Orchis palustris, Oxycoccus palustris, Paludella squarrosa, 
Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pedicularis sceptrum-carolinum, Philonotis calcarea, Pinguicula 
vulgaris, Polygala amarella, Primula farinosa, Salix rosmarinifolia, Schoenus ferrugineus, Sesleria caerulea, 
Succisa pratensis, Tofieldia calyculata, Tomenthypnum nitens, Trichophorum pumilum, Triglochin palustre, 
Valeriana dioica, Valeriana simplicifolia, Viola palustris
Počet všetkých taxónov: 51
Limitná hodnota: 6

Indikačné taxóny:
Carex davalliana, Carex flava, Carex lepidocarpa, Eleocharis quinqueflora, Eriophorum angustifolium, 
Eriophorum latifolium, Juncus subnodulosus, Valeriana dioica, Valeriana simplicifolia
Počet všetkých taxónov: 9
Limitná hodnota: 2

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
Carex paniculata, Molinia arundinacea, Molinia caerulea, Phragmites australis 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Ra6 _ 7230 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 24 >= 18 >= 12 >= 6

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 6
>= 5

>= 3
>= 2

Vert. štrukt. E0  >= 40% < 40%
Vert. štrukt. E1  --- ---
Vert. štrukt. E2 0.2 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3  <= 30% > 30%
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0.2 4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D

Pr Prameniská

Biotop Pr3

Názov biotopu: Penovcové prameniská
NATURA kód: 7220

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Allium schoenoprasum subsp. alpinum, Aneura pinguis, Arabis soyeri, Bellidiastrum michelii, Blysmus 
compressus, Bryum pseudotriquetrum, Cardamine amara subsp. amara, Carex brachystachys, Carex 
flacca subsp. claviformis, Carex flacca subsp. flacca, Carex lepidocarpa, Chrysosplenium alternifolium, 
Circaea lutetiana, Conocephalum conicum, Cortusa matthioli, Cratoneuron filicinum, Epipactis palustris, 
Eucladium verticillatum, Eupatorium cannabinum, Palustriella commutata, Palustriella decipiens, Parnassia 
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palustris, Philonotis calcarea, Philonotis seriata, Pinguicula alpina, Pinguicula vulgaris, Preissia quadrata, 
Primula farinosa, Saxifraga aizoides, Scapania undulata, Scrophularia umbrosa, Silene pusilla, Stellaria 
alsine, Swertia perennis subsp. perennis, Thuidium philibertii, Tofieldia calyculata, Tozzia carpathica subsp. 
carpathica, Veronica beccabunga, Viola biflora
Počet všetkých taxónov: 39
Limitná hodnota: 4
Indikačné taxóny:
Arabis soyeri, Bryum pseudotriquetrum, Conocephalum conicum, Cratoneuron filicinum, Eucladium 
verticillatum, Palustriella commutata, Saxifraga aizoides, Viola biflora
Počet všetkých taxónov: 8
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Pr3 _ 7220 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.4 >= 9 >= 7 >= 5 >= 4

Počet indikačných taxónov 0.2 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0.15 >= 20% < 20%
Vert. štrukt. E1 0.15 >= 20% < 20%
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 10% > 10%
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Sk Skalné a sutinové biotopy

Biotop Sk1a

Názov biotopu: Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou
NATURA kód: 8210

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Artemisia eriantha, Asplenium viride, Aster alpinus, Campanula cochlearifolia, Carex brachystachys, Carex 
sempervirens subsp. Sempervirens, Crepis jacquinii, Cystopteris fragilis, Draba aizoides, Draba tomentosa, 
Gentiana clusii, Globularia punctata, Gypsophila repens, jovibarba globifera subsp. Tatrensis, Kernera 
saxatilis, Leontopodium alpinum, Minuartia langii, Petrocallis pyrenaica, Primula auricula subsp. hungarica, 
Trisetum alpestre
Počet všetkých taxónov: 20
Limitná hodnota: 4

Indikačné taxóny:
Campanula cochlearifolia, Crepis jacquinii, Cystopteris fragilis, Trisetum alpestre
Počet všetkých taxónov: 4
Limitná hodnota: 1
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Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk1a _ 8210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.6 >= 8 >= 7 >= 5 >= 4

Počet indikačných taxónov 0.4 >= 3
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Sk1b

Názov biotopu: Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou
NATURA kód: 8210

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
allium senescens subsp. Montanum, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Asplenium trichomanes 
subsp. Quadrivalens, Aurinia saxatilis, Ceterach officinarum, draba aizoides subsp. Beckeri, draba lasiocarpa 
subsp. Klasterskyi, Erysimum odoratum, jovibarba globifera subsp. Glabrescens, Kernera saxatilis, Minuartia 
setacea, primula auricula subsp. Hungarica
Počet všetkých taxónov: 13
Limitná hodnota: 4

Indikačné taxóny:
Asplenium ruta-muraria, draba aizoides subsp. Beckeri
Počet všetkých taxónov: 2
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk1b _ 8210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.6 >= 5 >= 5 >= 4 >= 4

Počet indikačných taxónov 0.4 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1
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Sk1b _ 8210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Sk1c

Názov biotopu: Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou
NATURA kód: 8210
Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Androsace lactea, asplenium trichomanes subsp. Quadrivalens, Asplenium viride, Bellidiastrum michelii, 
Campanula carpatica, Conioselinum tataricum, Cystopteris fragilis, Moehringia muscosa, Phyllitis 
scolopendrium, Polypodium interjectum
Počet všetkých taxónov: 10
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
asplenium trichomanes subsp. Quadrivalens
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---

Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk1c _ 8210 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Sk2

Názov biotopu: Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou
NATURA kód: 8220

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosella vulgaris, Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Aurinia 
saxatilis, Bellardiochloa variegata, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia, Cardaminopsis arenosa, 
Draba fladnizensis, Draba siliquosa, Hylotelephium argutum, Lasallia pustulata, Minuartia hirsuta subsp. 
frutescens, Parmelia stygia, Pertusaria sp., Polypodium vulgare, Primula minima, Pritzelago alpina subsp. 
dubia, Racomitrium lanuginosum, Ranunculus alpestris, Rhizocarpon sp., Saxifraga bryoides, Sempervivum 
matricum, Silene acaulis, Umbilicaria hirsuta, Viola saxatilis subsp. saxatilis, Woodsia alpina, Woodsia ilvensis
Počet všetkých taxónov: 29
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium septentrionale, Draba fladnizensis, Draba siliquosa, Lasallia 
pustulata, Minuartia hirsuta subsp. frutescens, Saxifraga bryoides, Umbilicaria hirsuta, Woodsia alpina, 
Woodsia ilvensis
Počet všetkých taxónov: 10
Limitná hodnota: 1
Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk2 _ 8220 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.6 >= 4 >= 3 >= 2 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.4 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Sk2a

Názov biotopu: Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou
NATURA kód: 8220

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosella vulgaris, Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Aurinia 
saxatilis, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia, Cardaminopsis arenosa, Lasallia pustulata, Minuartia 
hirsuta subsp. frutescens, Parmelia stygia, Pertusaria sp., Polypodium vulgare, Racomitrium lanuginosum, 
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Sempervivum matricum, Umbilicaria hirsuta, Viola saxatilis subsp. saxatilis, Woodsia ilvensis
Počet všetkých taxónov: 18
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Asplenium septentrionale, Lasallia pustulata, Minuartia hirsuta subsp. frutescens, Umbilicaria hirsuta, Woodsia 
ilvensis
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk2a _ 8220 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.6 >= 4 >= 3 >= 2 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.4 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Sk2b

Názov biotopu: Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou
NATURA kód: 8220

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Cardaminopsis arenosa, Hylotelephium maximum, 
Polypodium vulgare
Počet všetkých taxónov: 5
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
---
Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk2b _ 8220 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.6 >= 5 >= 4 >= 2 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.4 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Sk3

Názov biotopu: Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni
NATURA kód: 8110

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Campanula alpina, Cardaminopsis neglecta, Cerastium arvense subsp. glandulosum, Cerastium uniflorum, 
Cochlearia tatrae, Cryptogramma crispa, Doronicum stiriacum, Gentiana frigida, Linaria alpina, Lloydia 
serotina, Luzula alpinopilosa subsp. obscura, Novosieversia reptans, Oreochloa disticha, Oreogeum 
montanum, Oxyria digyna, Poa laxa, Primula minima, Ranunculus alpestris, Ranunculus glacialis, Ranunculus 
pseudomontanus, Ranunculus pygmaeus, Saxifraga androsacea, Saxifraga carpatica, Saxifraga hieraciifolia, 
Saxifraga oppositifolia, Sedum alpestre, Sibbaldia procumbens, Silene acaulis, Soldanella carpatica
Počet všetkých taxónov: 29
Limitná hodnota: 2

Indikačné taxóny:
Cardaminopsis neglecta, Cryptogramma crispa, Oxyria digyna
Počet všetkých taxónov: 3
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk3 _ 8110 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.5 >= 11 >= 8 >= 5 >= 2

Počet indikačných taxónov 0.3 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Sk4

Názov biotopu: Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni
NATURA kód: 8120

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosa scutata, Aconitum firmum, Arenaria tenella, Biscutella laevigata subsp. hungarica, Campanula tatrae, 
Carex sempervirens subsp. sempervirens, Cerastium arvense subsp. glandulosum, Cerastium carinthiacum, 
Delphinium oxysepalum, Draba tomentosa, Dryas octopetala, Erysimum hungaricum, Euphrasia tatrae, 
Festuca carpatica, Festuca tatrae, Festuca versicolor, Jovibarba globifera subsp. tatrensis, Linaria alpina, 
Linum extraaxillare, Oxytropis carpatica, Papaver tatricum, Saxifraga androsacea, Saxifraga caesia, Saxifraga 
cernua, Saxifraga moschata subsp. kotulae (syn.), Saxifraga moschata var. Dominii, Saxifraga wahlenbergii, 
Sesleria tatrae, Silene vulgaris
Počet všetkých taxónov: 29
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Acetosa scutata, Cerastium carinthiacum, Silene vulgaris
Počet všetkých taxónov: 3
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk4 _ 8120 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.5 >= 4 >= 3 >= 2 >= 1

Počet indikačných taxónov 0.3 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0.1 <= 30% > 30%
Vert. štrukt. E3 0.1 <= 20% > 20%
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Sk5

Názov biotopu: Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni
NATURA kód: 8150

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosella vulgaris, Chamerion angustifolium, Dalanum ladanum, Dianthus carthusianorum, Epilobium 
collinum, Galeopsis tetrahit, Hylotelephium maximum, Microrrhinum minus, Petasites albus, Polytrichum 
piliferum, Racomitrium canescens, Sedum acre, Senecio viscosus, Silene vulgaris, Steris viscaria, Tortella 
tortuosa, Tussilago farfara
Počet všetkých taxónov: 17
Limitná hodnota: 2
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Indikačné taxóny:
Acetosella vulgaris, Chamerion angustifolium, Dalanum ladanum, Microrrhinum minus, Petasites albus, 
Tussilago farfara
Počet všetkých taxónov: 6
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk5 _ 8150 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.5 >= 5 >= 4 >= 3 >= 2

Počet indikačných taxónov 0.3 >= 2
>= 2

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.2 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Sk6a

Názov biotopu: Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni
NATURA kód: 8160

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Acetosa scutata, Dalanum angustifolium, Galium album, Galium anisophyllon, Geranium robertianum, 
Microrrhinum minus, Origanum vulgare, Parietaria officinalis, Sedum album, Silene vulgaris, Teucrium botrys, 
Vincetoxicum hirundinaria
Počet všetkých taxónov: 12
Limitná hodnota: 3

Indikačné taxóny:
---
Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
--- 
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Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk6a _ 8160 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.5 >= 6 >= 5 >= 4 >= 3

Počet indikačných taxónov 0.3 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.2 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---

Biotop Sk6b

Názov biotopu: Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni
NATURA kód: 8160
Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Arabis alpina, Campanula carpatica, Corydalis capnoides, Cystopteris montana, Epilobium montanum, 
Geranium robertianum, Gymnocarpium robertianum, Moehringia muscosa, Sedum album, Valeriana tripteris
Počet všetkých taxónov: 10
Limitná hodnota: 3

Indikačné taxóny:
Gymnocarpium robertianum
Počet všetkých taxónov: 1
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk6b _ 8160 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0.5 >= 5 >= 4 >= 3 >= 3

Počet indikačných taxónov 0.3 >= 1
>= 1

>= 1
>= 1

Vert. štrukt. E0 0 --- ---
Vert. štrukt. E1 0 --- ---
Vert. štrukt. E2 0 --- ---
Vert. štrukt. E3 0 --- ---
Veľkosť lokality 0 --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0.2 4.2 A 4.2 B 4.2 C 4.2 D
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Biotop Sk8b

Názov biotopu: Neprístupné jaskynné útvary
NATURA kód: 8310

Identifikácia biotopu
Charakteristické taxóny:
Arabis auriculata, Arabis nova, Arabis turrita, Bromus tectorum, Camelina microcarpa, Campanula 
rapunculoides, Cardaminopsis borbasii subsp. carpatica, Chenopodium foliosum, Cortusa matthioli, Corydalis 
capnoides, Cynoglossum officinale, Descurainia sophia, Erysimum wittmannii, Fumaria schleicheri, Galium 
anisophyllon, Galium spurium subsp. vaillantii, Hackelia deflexa, Lappula squarrosa, Lithospermum arvense, 
Papaver dubium, Papaver tatricum, Podospermum laciniatum, Sisymbrium austriacum, Sisymbrium 
strictissimum, Tragopogon dubius
Počet všetkých taxónov: 25
Limitná hodnota: 1

Indikačné taxóny:
Arabis nova, Chenopodium foliosum, Hackelia deflexa
Počet všetkých taxónov: 3
Limitná hodnota: 1

Edifikátory:
---
Negatívne diferenciačné taxóny:
---
SEN taxóny:
---
Hodnotenie biotopu
Expanzívne taxóny ohrozujúce biotop:
---

Hodnotiaca tabuľka limitných hodnôt - HTLH

Sk8b _ 8310 vahy priaznivý stav nepriaznivý stav
A B C D

Počet charakteristických taxónov 0 --- --- --- ---

Počet indikačných taxónov 0 ---
---

---
---

Vert. štrukt. E0  --- ---
Vert. štrukt. E1  --- ---
Vert. štrukt. E2  --- ---
Vert. štrukt. E3  --- ---
Veľkosť lokality  --- ---

Ohrozenie inváznymi neofytmi 0 --- --- --- ---
Ohrozenie expanzívnymi taxónmi 0 --- --- --- ---
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Manažmentové opatrenia pre zachovanie 
priaznivého stavu európsky významných 

nelesných typov biotopov 

M. Valachovič, D. Galvánek, V. Stanová, I. Jarolímek, R. Hrivnák, R. Lasák, H. Oťaheľová, J. Šeffer

Sl Slaniská a biotopy s výskytom halofytov

Travinno-bylinné biotopy s výskytom na silne zasolených pôdach. Rozhodujúcim činiteľom existencie bio-
topu je zasolenosť pôdy a jej stála vlhkosť resp. striedanie vlhkostí. Do tejto jednotky patria aj slaniská, ktoré sa 
utvárajú okolo travertínových prameňov, z ktorých vyvierajú minerálne vody s vysokým obsahom solí.

Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Sl3 Panónske slané stepi a slaniská

Väčšina lokalít z minulosti je v súčasnosti silne narušená, prípadne zničená, ostatné si vyžadujú najprís-
nejšiu ochranu! Žiaden biotop sa v súčasnosti nedá zaradiť medzi také, ktoré by zniesli kritérium zachovalého 
priaznivého stavu. Naopak, všetky patria vzhľadom k skupine indikačných taxónov aj vzhľadom k zmenšeniu 
plôch oproti minulosti do skupiny s negatívnym stavom. 

Všetky lokality spĺňajúce charakter biotopu treba vykúpiť od majiteľov, alebo im kompenzovať ujmu a za-
viezť prísne vedecký spôsob obnovy biotopov. Posledné zvyšky biotopov treba chrániť špeciálnym manažmen-
tom, v prípade jednotiek Sl1 a Sl3 okamžitým zákazom orby, a riadeným pasením hovädzieho dobytka, ovci a 
kôz, chovom vodnej hydiny a pod. 

V prípade Sl2 obnovením vodného režimu a zamedzením prístupu na lokality. Osobitná pozornosť sa musí 
venovať podpore populácií slanomilných taxónov  – treba študovať ich populačnú biológiu a stratégie prežíva-
nia. 

Manažment potrebný na udržanie biotopu:
  Dátum kosenia: pred začiatkom leta
 Kosenie:  Max. 2-krát/rok
 Pasenie:  Áno
 Dopásanie:  Áno
 Hnojenie:  Nie
 Košarovanie:  Nie
 Špecifiká:   zabrániť zmene vodného režimu

Manažment potrebný na obnovu biotopu:
Náprava vodného režimu
V prvých rokoch obnovy intenzívnejšie kosenie alebo spásanie
Na východe - klíma, zasolené vody

Sl2 Karpatské travertínové slaniská

Manažment potrebný na udržanie biotopu:
 Dátum kosenia: kedykoľvek
 Kosenie:  Max. 2-krát/rok
 Pasenie:  Nie
 Dopásanie:  Nie
 Hnojenie:  Nie
 Košarovanie:  Nie
 Špecifikácia:   zabrániť zmene vodného režimu
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Pi Piesky a pionierske porasty

Skupina biotopov nespevnených pieskových dún s riedko zapojenými a druhovo veľmi chudobnými spolo-
čenstvami rastlín a svojráznou faunou. Okrem prevažne travín sú prítomné nízke, prípadne plazivé psamofytné 
byliny a dobre vyvinutá je aj synúzia kryptogamov, najmä na bázických a živinami bohatších pieskoch.

Pi1 Vnútrozemské panónske pieskové duny

Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch

Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch
Pôvodné biotopy viatych pieskov sa tvorili okolo riečnych terás a meandrov riek a všade tam kde 

sa prirodzenou cestou (požiare, činnosť zvierat) odstránil vegetačný kryt. Nadväzujú na ne štruktúrne a 
druhovo bohatšie travinno-bylinné spoločenstvá na pieskoch a pieskových dunách Tr4. 

Na nespevnených pieskových dunách niekedy ešte dochádza vplyvom veternej erózie k pomalej priro-
dzenej sukcesii. Vznik nových biotopov sa dá pozorovať aj v okolí pieskovní. Rozľahlé nespevnené duny sa 
už prirodzenou cestou nevytvárajú, preto pre zachovanie priaznivého stavu biotopu na aspoň obmedzenom 
priestore je potrebné robiť manažmentové opatrenia: 1/pravidelne narušovať vegetačný kryt pasením, 2/ me-
chanicky, odstraňovať šíriace sa náletové dreviny, napr. v podobe širokých protipožiarnych pásov a pod. Vhod-
ným manažmentovým postupom je 3/ mechanické odstránenie vrstvy humusu kombinované s vypaľovaním 
v zimnom období. 

Prevažná väčšina biotopov sa v súčasnej kultúrnej krajine nachádza v nepriaznivom stave. Ohrozená je 
najmä 1/ zalesňovaním otvorených stanovíšť, 2/ náhlou premenou na polia, stavebné pozemky a pod. Vlastník 
podľa určených priorít môže nastaviť stupeň sukcesie od pieskových dún až po trávnaté spoločenstvá, ale na 
všetkých úrovniach je potrebné zabrániť prieniku ruderálov, najmä v okolí sídel.

Manažment potrebný na udržanie biotopu:
 Dátum kosenia: 
 Kosenie:   Max. 1-krát/rok
 Pasenie:   Áno
 Dopásanie:   Áno
 Hnojenie:   Nie
 Košarovanie:   Nie

Manažment potrebný na obnovu biotopu:
v prvých rokoch obnovy intenzívnejšie kosenie alebo spásanie
disturbanciu, odlesňovanie

Pi4 Pionierske porasty plytkých silikátových pôd

Pi5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a 
bázických substrátoch

Pionierske, travinno-bylinné spoločenstvá s prevahou drobných sukulentných rastlín, jarných a jesenných 
terofytov a nízkych tráv. Významným fyziognomickým znakom je bohaté poschodie machorastov a naopak len 
nízka pokryvnosť cievnatých rastlín. Stanovišťom sú skalky a skalnaté svahy s extrémne plytkými, vysychavými 
silikátovými (protoranker) a karbonátovými (protorendzina) pôdami. 

Pionierske biotopy si vyžadujú prirodzené narúšanie pôdneho krytu (erózia) a udržanie nezapojených po-
rastov, avšak zásah na lokalite nesmie byť náhly. Ohrozenosť biotopu spočíva v prirodzenej sukcesii. Sekun-
dárne sú biotopy ohrozované najmä nekontrolovanou turistikou a premnožením poľovných zvierat, ale aj zales-
ňovaním či umelým spevňovaním skalnatých svahov, najčastejšie nad cestnými komunikáciami.

Vo Vodné biotopy 
Veľmi rôznorodé typy biotopov, vyskytujúce sa prevažne v nížinách. Ich spoločným rysom je, že ide o 

štruktúrne jednoduché a druhovo veľmi chudobné rastlinné spoločenstvá plytkých, stojatých prípadne perio-
dicky prietočných alebo mierne tečúcich vôd. Každý biotop pre svoju existenciu potrebuje zachovanie svojho 
prirodzeného vodného režimu. Predpokladom vzniku je niekedy aj striedavé obnažovanie brehov pri poklese 
vodnej hladiny. Niektoré druhy vyžadujú vodu počas celej vegetačnej sezóny. Viaceré rastliny vytvárajú dvojaké 
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tvary listov, podľa toho, či sú pod vodou, alebo na súši

Vo1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea 
uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

V prípade podjednotiek Vo1a a Vo1b nie je potrebný žiadny manažment (pri zachovaní existujúcich pod-
mienok; pri akomkoľvek náznaku zmien treba minimalizovať potenciálnu možnosť eutrofizácie biotopu). 

Pri jednotke Vo1c súvisí manažment so špecifickými nárokmi jednotlivých druhov a nevyhnutnými pod-
mienkami pre ich vznik a existenciu. Druhy sú viazané na obnažené dno vodných nádrží a prirodzených te-
rénnych zníženín a vyžadujú niekoľkomesačné zaplavenie (hydroekofázu), následný krátkodobý pokles vody 
od plytkého litorálu, cez dlhodobejšiu limóznu až po terestrickú ekofázu. Prechod jednotlivých ekofáz musí byť 
pozvoľný, pri rýchlych a silných zmenách dochádza k vývinu iných typov vegetácie. 

Ohrozenie týchto biotopov spočíva najmä 1/ v nevhodnej manipulácii s vodnou hladinou (dlhodobé obna-
ženie substrátu, hlboký a rýchly pokles hladiny vody pod úroveň povrchu pôdy, vypustenie vody v nevhodných 
termínoch, trvalá stabilizácia výšky vodnej hladiny), 2/ zazemňovacích procesoch (podstatná časť spoločen-
stiev je viazaná na piesčitý alebo ílovitý substrát), 3/ v nízkej konkurenčnej schopnosti jednotlivých druhov bu-
dujúcich spoločenstvá tejto jednotky, 4/ prísune živín (pri oligo- a mezotrofnejších typoch vegetácie). Priaznivý 
stav biotopov sa dosahuje tam, kde kvalita vôd zabezpečuje prirodzenú biodiverzitu rastlinstva aj živočíšstva.

Súvisiaci manažment predpokladá: 1/ usmernenie manipulácie s vodnou hladinou, vypúšťanie vodných 
nádrží (vrátane rybníkov), 2/ odstránenie sedimentu, 3/ vytváranie vhodného prostredia pre vegetáciu tejto jed-
notky napr. narušovaním povrchu pôdy, 4/ zamedzenie vápnenia a hnojenia rybníkov.

Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo 
ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Široko chápaná jednotka zahŕňajúca predovšetkým eutrofné až mezotrofné porasty hydrofytov stojatých 
(zriedkavo aj pomaly tečúcich) vôd. 

Ohrozenie tohto biotopu spočíva jednak v prirodzenej sukcesii vegetácie a celkových zmenách abiotických 
a biotických charakteristík vodných biotopov ako napr. – zmeny kvality vody a pôdy, (eutrofizácia, deficit kyslíka, 
sedimentácia a pod.), ako aj v priamych a sekundárnych antropických činnostiach – priama likvidácia biotopov 
(napr. v dôsledku regulácie tokov, výstavby a pod.) príp., znečisťovanie odpadmi, prísun živín z poľnohospo-
dárskej činnosti, znečisťovanie vôd priemyselnou činnosťou, manipulácia s vodnou hladinou, intenzívny chov 
rýb a vodnej hydiny a s tým súvisiace činnosti (napr. priame odstraňovanie makrofytov), úpravy vodného režimu 
v okolí s vplyvom na vodné biotopy s výskytom makrofytov. V narušených biotopoch často prevláda konkurenč-
ne najsilnejší druh (pokles biodiverzity). Špecifickým zdrojom ohrozenia vegetácie tejto jednotky je zavlečenie 
a šírenie nepôvodných druhov (napr. Eleodea canadensis, E. nuttallii). 

So súvisiacim ohrozením medzi doporučené a možné manažmentové opatrenia patria: 1/ zavodňovanie 
najmä pririečnych biotopov so stojatou vodou (eliminácia dôsledkov prirodzenej sukcesie a zazemňovacích pro-
cesov), 2/ dôsledné posúdenie vhodnosti akýchkoľvek zásahov do vodného režimu v mikropovodí, 3/ odstra-
ňovanie sedimentov z dna nádrží [po odbornej expertíze; vo vodných nádržiach v ktorých je možnosť vypustiť 
dočasne vodu (zimovanie, letnenie) treba uprednostniť tento zásah keď chceme dosiahnuť elimináciu porastov 
a mineralizáciu sedimentov], 4/ kosenie makrofytov a ich odstránenie z nádrže, manipulácia s vodnou hladi-
nou (podpora resp. obmedzenie výskytu niektorých druhov; (po odbornej expertíze), 5/ ovplyvňovanie rybného 
hospodárstva, jeho intenzity, druhového zloženia rýb (nevhodnosť bylinožravých rýb), prihnojovanie rybníkov 
(stanovenie únosnej hranice), 6/ zamedzenie nadmernému prísunu živín z antropických činností i prirodzených 
zdrojov (rozkladajúca sa fytomasa, jej odstránenie z vody). Samozrejmosťou je zamedzenie aktivít smerujúcich 
k likvidácii biotopu.

Vo3 Prirodzené dystrofné stojaté vody 
Biotopy v plytkých šlenkoch s mezotrofnou až oligotrofnou vodou, alebo bázicky a minerálne bohatších 

slatín a travertínových jazierok so stojatou vodou s riedkymi porastami vo vode rastúcich rastlín. Niekedy sa vy-
tvárajú v zatienených depresiách slatinných rašelinísk v riedkych brezových lesíkoch ako súčasť slatín s nízkym 
obsahom uhličitanov a prechodných rašelinísk. Iné typy sa vyznačujú výskytom chár a machorastov. 

V rámci porastov slatín s bohatým výskytom báz, v ktorých sa mozaikovite vyskytujú, vynikajú prítomnos-
ťou vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Ide všeobecne o veľmi vzácne porasty, maloplošné a 
často rozptýlené v mozaike ostatných mokraďových a rašelinných spoločenstiev. Na území Slovenska má frag-
mentárny a okrajový výskyt. Lokality ležia najmä v dosahu subatlantických elementov flóry, v západnej a sever-
nej časti územia Slovenska.

Pri optimálnych podmienkach nie je potrebný žiadny zásah človeka. Ohrozenie predstavujú zásahy do 
vodného režimu, napr. 1/ zmeny trofie (prísun živín, napr. z antropogénnej činnosti, odumretej fytomasy, znečis-
ťovanie vôd splachmi z polí), 2/ ukladanie sedimentu, 3/ priama likvidácia (ťažba rašeliny). Tento stav vyžaduje 
isté manažmentové opatrenia: 1/zamedzenie prísunu živín, 2/ jednorázové odstránenie sedimentu, 3/ eliminá-
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cia priameho ohrozenia.

Vo4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a 
Callitricho-Batrachion

Druhovo chudobné spoločenstvá, fyziognomicky a druhovo rozdielne na horných a dolných tokoch tečú-
cich vôd. Jednotlivé druhy sú závislé od ekologických podmienok (najmä rýchlosti prúdenia vody, substráte, ob-
sahu živín a kyslíka) a antropických vplyvov (regulácia riečneho koryta, poľnohospodárske využívanie okolitých 
pozemkov, priemyselná výroba, ľudské sídla). V prípade vyrovnaných podmienok pre existenciu vegetácie tejto 
jednotky nie je potrebný žiadny manažment. 

Negatívne sa prejavuje opäť eutrofizácia v dôsledku splachov živín z poľnohospodárskej pôdy (umelé 
hnojivá, hnojiská a pod.), vážne nebezpečenstvo predstavujú melioračné zásahy, plošné vysúšanie mokradí 
a močiarov, ich premena na hospodársky využívané rybníky a pod. Znečistenie vôd, premnoženie rias a siníc je 
príčinou zániku mnohých spoločenstiev rastlín. Každý zásah do prirodzeného režimu rieky sa negatívne odrazí 
v druhovej bohatosti a prirodzenej štruktúre biotopov. Enormný nárast vodnej vegetácie indikuje narušenie prí-
rodného prostredia (najmä druhy indikujúce eutrofizáciu a znečistenie tokov) a je potrebná jej eliminácia.

Vo5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
Vegetácia makroskopických rias tr. Charetea fragilis osídľuje najmä oligotrofné až mezotrofné biotopy 

(zriedkavejšie aj eutrofné), trvalo zavodnené, často aj biotopy „pionierskeho“ charakteru. Biotopy sa sporadicky 
vyskytujú pravdepodobne na celom Slovensku, vznikajú spontánne a časom sa v procese sukcesie menia a 
zanikajú. Vzhľadom na špecifické podmienky v ktorých sa vegetácia tejto jednotky vyskytuje nie je potrebný 
žiadny manažment. Medzi najbežnejšie negatívne faktory patria najmä 1/ eutrofizácia (prirodzená aj umelá), 
2/ akumulácia bahnitého sedimentu s prímesou organického materiálu, 3/ priame antropické vplyvy (napr. od-
straňovanie porastov, intenzívne rybné hospodárstvo, pokles alebo úplné vypustenie vody). Tieto spôsobujú 
postupné zmeny v druhovom zložení v prospech eutrofnejších typov vegetácie (napr. Vo2, v extrémnejších prí-
padoch až Vo6, Vo7). Na ich elimináciu je možné: 1/ vypustenie nádrže, odstránenie sedimentu (a teda aj živín 
v ňom sa nachádzajúcich) a následné opätovné napustenie nádrže, 2/ zamedzenie prísunu živín (len pri antro-
pickej činnosti), 3/ zamedzenie využívania vodných nádrží na chov rýb, 4/ trvalé udržiavanie vodnej hladiny.

Br  Nelesné brehové porasty

Pre nelesné brehové porasty je významné najmä zachovanie vodného režimu (hladina podzemnej vody 
a jej fluktuácia v priebehu roka, hladina vody vo vodnom toku, prívalové vody a povodne). Ohrozenie predsta-
vujú všetky druhy meliorácií: narovnávanie tokov, prehlbovanie korýt, spevňovanie (dláždenie) brehov. V stred-
ných a najmä nižších polohách sú masívne ohrozované inváznymi druhmi (Solidago gigantea, S. canadensis, 
Impatiens glandulifera, I. parviflora, Echinocystis lobata, Reynoutria japonica, R. x bohemica, R. sachalinensis, 
Heracleum mantegazzianum, Aster lanceolatus, A. novi belgii, Helianthus tuberosus ai.). Manažment pre na-
stolenie priaznivého stavu (pôvodnému prírodnému stavu) biotopov  musí smerovať k zachovaniu vodného 
režimu stanovíšť, k eliminácii vplyvu meliorácií (tj. všetkých hospodárskych úprav vodných tokov) a k redukcii 
až eliminácii inváznych druhov. Poškodené biotopy je vhodné revitalizovať, pričom je potrebné začať od abiotic-
kých podmienok (najmä vodný režim) a uviesť ich do pôvodného stavu (blízkeho pôvodnému). 

Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Br3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 
(Myricaria germanica)

Br4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix elaeagnos)
Vyvíjajú sa len na čerstvo obnažených štrkových laviciach a sú konkurenčne slabé. Manažment musí sme-

rovať k potenciálnemu vytváraniu biotopov. Prívalové vody, prinášajúce nový štrk, prospievajú zachovaniu po-
rastov všetkých jednotiek. Prirodzené narúšanie brehov prívalmi vody počas prietrží je základným faktorom 
prirodzenej obnovy biotopov.

Podmienkou vzniku a zachovania biotopov Br3 je nepravidelný vodný režim s občasnými prívalovými vo-
dami, ktorý má za následok vznik štrkových lavíc. Tie myrikovka osídľuje a svojou bohatou koreňovou sústavou 
spevňuje. Tak ich pripravuje v procese sukcesie pre ďalšie, vzrastom vyššie dreviny. Myrikovka je heliofilná 
drevina a neznáša zatienenie, preto možno proces sukcesie oddialiť výrubom konkurenčne silnejších drevín.

Vzhľadom na výskyt biotopu Br4 na dnách horských údolí sa nevyžaduje zvláštny manažment.
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Br5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov 
Chenopodionrubri p.p. a Bidention p.p.

Výskyt biotopu je viazaný na opakovanú sedimentáciu jemnejších častíc (piesok až íl). Pri zachovaní roz-
kolísaného režimu hladiny vodného toku nie sú potrebné ďalšie manažmentové zásahy. Pre biotop je typické, 
že sa vytvára každoročne nanovo na čerstvých sedimentoch, vzhľadom k dynamike riečneho ekosystému sa 
nemusí vytvárať vždy na tom istom mieste a v niektorých rokoch môže úplne chýbať. Tieto fluktuácie sa nedajú 
považovať za príznak nepriaznivého stavu biotopu.

Br6  Brehové porasty deväťsilov
Porasty tvoria na brehoch tokov charakteristické lemy rôznej dĺžky a šírky bylinnej povahy. Vhodné biotopy 

sú v montánnom stupni horných a stredných tokoch väčších riek. Cenné sú najmä prirodzené biotopy v hor-
skom a subalpínskom stupni. V týchto polohách ich lokálne môže ohrozovať nadmerná pastva dobytka a to 
buď priamym ohryzom (ožerom), alebo nadmernou nitrifikáciou stanovíšť. Manažmentové opatrenia by mali 
smerovať k regulácii množstva paseného dobytka na únosnú mieru. Lokálne v horských oblastiach preniká do 
porastov deväťsilov Heracleum mantegazzianum. Osvedčená je kombinovaná mechanická a následne chemic-
ká likvidácia.

Porasty nad 600 m, nerobiť tu nič.
Zabrániť regulácii tokov nad porastami.

Br7  Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek

Br8 Bylinné brehové porasty tečúcich vôd
Biotop s najväčším zastúpením nebezpečných inváznych druhov. Slúži ako koridor na šírenie, zásobáreň 

a emitor inváznych druhov do širšieho okolia. Väčšina poriečnych neofytov je v súčasnosti natoľko rozšírená, že 
sú obvyklými manažmentovými opatreniami nezvládnuteľné. Účinné manažmentové opatrenie by si vyžadovalo 
komplexný a koordinovaný zásah v celom povodí cieľového vodného toku, počnúc od pramenných oblastí.

Pri nenarušenom vodnom režime nevyžadujú špeciálny manažment. Najväčším faktorom ohrozujúcim 
biotopy je regulácia vodných tokov, čiastočne aj ruderalizácia komunálnym odpadom. Nepriaznivým faktorom 
v nižších polohách je eutrofizácia, najmä na miestach so zvýšeným prísunom živín do vody (v blízkosti ľudských 
obydlí, poľnohospodárskych objektov a pod.). Pokiaľ sa podarí zamedziť regulácii a znečisťovaniu vodných 
tokov v horných častiach potokov a riek je tento dynamický biotop schopný autoregulácie a udržiavania sa 
v priaznivom stave. 

Vzhľadom k veľkoplošne narušeným brehovým porastom je nutné na zníženie počtu biotopov v nepriaz-
nivom stave cielene zakladať brehové porasty s prirodzenou drevinovou a bylinnou skladbou a revitalizovať 
riečne ekosystémy. Pri riešení protipovodňových opatrení v krajine (hrádze, suché poldre) dbať na to, aby boli 
súčasťou ekologickej stability vodného režimu v krajine. Intenzívne likvidovať invázne dreviny a byliny v breho-
vých porastoch.

Kr Krovinné a kríčkovité biotopy

Kr1 Vresoviská

Kr2  Porasty borievky obyčajnej
Všeobecne tvoria kríčkovité formácie vresu a borievky významné biotopy pre zoocenózy. V krajine sú 

dôkazom minulých vplyvov človeka na vegetáciu a plnia aj estetický význam. V prípade vresu na kyslých, pie-
sočnatých až kamenistých pôdach ide zväčša o náhradné porasty na miestach odlesnených borovicových a 
dubových kyslomilných lesov, kde tvoria mozaiku s travinno-bylinnou vegetáciou. Borievka sa najčastejšie šíri 
na extenzívne využívaných až opustených pasienkoch.

Biotop ohrozujú v letných mesiacoch požiare. Dlhšie trvajúce suchá a menšie požiare mimo vegetačnej 
sezóny prispievajú k obnove biotopov rovnako ako občasné narušenie vegetačného krytu. Zachovať biotopy 
v priaznivom stave si vyžaduje permanentný manažment človeka. Najvyššiu diverzitu majú prvé štádiá krátko 
po opustení trávnych porastov s roztrúsenou borievkou, kde ešte prebieha extenzívna pastva. Po jej skončení 
sa začínajú šíriť expanzívne trávy a dreviny. Vyššie náletové dreviny postupne vytlačia borievku a preto ich 
treba priebežne odstraňovať. Staršie porasty vzhľadom k poklesu alfa diverzity sa považujú za biotopy v ne-
priaznivom stave.

30-70% borievky
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Kr6 Xerotermné kroviny 
Husté kroviny, budované predovšetkým malolistými druhmi trniek, hlohov a ruží. Viacero druhov preniká do 

krovín zo susedných teplomilných lemových biotopov. 
Biotop ohrozuje človek budovaním komunikácií a premenou výhrevných svahov na vinice a polia. V rámci 

jednotky majú osobitné postavenie dunajské hložiny na štrkových laviciach. Tieto sú ohrozované ťažbou štrku 
a je potrebné im preto venovať zvýšenú pozornosť.

Na vhodných miestach ako sú hrany skál, strmšie kamenisté svahy a pod. sa biotopy vyskytujú prirodzene 
a bez potreby zásahu v priaznivom stave. Na kontakte s hospodársky využívanou krajinou je potrebné za-
brániť ruderalizácii a následnému šíreniu nepôvodných drevín. Veľké nebezpečenstvo predstavujú človekom 
zámerne vysádzané dreviny okolo ciest a vodných tokov (Amorpha fruticosa, Ailanthus, Spirea a iné), ktoré 
majú tendenciu v teplejších oblastiach Slovenska zplanievať. 

Kr4 Spoločenstvá subalpínskych krovín 

Kr5 Nízke subalpínske kroviny

Kr10 Kosodrevina 
Porasty kosodreviny vo vysokých pohoriach Karpát tvoria v horách samostatný vegetačný stupeň. Pred-

stavujú primárne spoločenstvá K najvzácnejším patria pôvodné spoločenstvá, obmedzené často na najex-
trémnejšie časti reliéfu izolovaných skalných komplexov. Porasty s vŕbou švajčiarskou osídľujú bázy balvanitých 
sutinových kužeľov a svahy vlhkých, zatienených žľabov s dlho trvajúcou snehovou pokrývkou. K ich formova-
niu významnou mierou prispelo pôsobenie snehových más (lavíny, plazivý sneh, preveje). Špecifické vlastnosti 
ekotopu eliminujú prítomnosť kosodreviny. Ťažká dostupnosť ich uchránila pred výraznejším vplyvom človeka; 
k viac-menej prirodzeným rušivým faktorom patrí občasný ohryz krov a bylín a narúšanie pôdneho krytu lesnou 
zverou. 

Budovanie turistických chodníkov, zjazdoviek a vlekov nad hornou hranicou lesa, skialpinizmus a občasné 
požiare predstavujú najväčšie ohrozenie pre kosodrevinu a ostatné krovinové biotopy. V minulosti išlo najmä o 
pasenie a zámerné vypaľovanie. Skutočným nebezpečenstvom je ale aj neopodstatnená snaha o zalesňovanie 
prirodzených lavínových dráh či už samotnou kosodrevinou, alebo dokonca introdukovanou jelšou zelenou. 
V týchto prípadoch treba urobiť asanačný výrub drevín a uvolnené plochy ponechať pre postupný prienik tra-
vinnobylinnej vegetácie.
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Biotopy poloprírodných a prírodných trvalých 
trávnatých porastov

V súčasnosti ich možno nájsť v rôznych vývojových štádiách, ktoré sa vytvorili vplyvom dlhodobého pa-
senia (až stovky rokov) a sekundárnej sukcesie po jeho ukončení. Pre priaznivý stav biotopov je potrebný 
určitý manažment vo forme kosenia a pasenia. Inak sa biotopy v procese sukcesie menia a dostávajú sa tak do 
nepriaznivého stavu.

Pre všetky typy poloprírodných a prírodných trvalých trávnatých porastov TTP (zahrňujúcich teplo a sucho-
milné  travinno-bylinné porasty, alpínske  travinno-bylinné porasty, lúky a pasienky) platia nasledovné manaž-
mentové opatrenia/odporúčania:

1. Všeobecné (platí pre všetky typy TTP)
• Na plochách nie je možné vykonávať žiadne prísevy

2. Manažovanie porastov kosením (platí pre všetky typy TTP)
• Doba kosenia je z praktického  hľadiska daná časom kvitnutia tráv, tj. nie je potrebné ju uvádzať, 

avšak z hľadiska zoologického môže byť tento dátum významný.
• Frekvencia kosenia udáva maximálny počet opakovaní kosenia za rok a je určená pre každý typ 

osobitne. 
• Pre niektoré lokality je z hľadiska zoologického významné kosiť plochy po pásoch alebo od stredu 

smerom k okrajom 
• Pokosenú biomasu je potrebné z plôch odstrániť
• Je potrebné rozširovať kosné plochy na všetkých mechanizačne prístupných častiach odstraňovaním, či 

prerieďovaním hustých zárastov a zberom kameňa 
• Je nutné redukovať nálet aj na okrajoch kosených plôch vzhľadom na to, že aj tieto okraje sú súčasťou 

biotopov poloprírodných a prírodných TTP. Po likvidácii náletu plochy vykášať alebo extenzívne prepásať.

3. Manažovanie porastov pasením (platí pre typy, ktoré možno pásť)
• Pasienky zaťažovať rovnomerne
• Na spásaných plochách je potrebné redukovať rozsah náletu, tak aby tento nepokrýval viac ako 20 % plochy 

a aby bolo možné celú plochu lokality využívať na pastvu hospodárskych zvierat 
• Napájadlá sa musia lokalizovať mimo podmáčaných lokalít odvedením časti vody na priľahlú suchšiu časť 

lokality
• Na pasených plochách je potrebné udržiavať zaťaženie v rozmedzí 0,3-0,6 VDJ/ha konkrétnej plochy 

4. Manažovanie porastov košarovaním (platí pre typy, ktoré možno košarovať)
• Košarovaním sa rozumie šetrné košarovanie, tj. denné prekladanie košiara. Pozrieť max VDJ z PRV.

5. Manažovanie porastov hnojením (platí pre typy, ktoré možno hnojiť)
• Hnojením sa rozumie aplikácia 50kg čistého dusíka, v organickej forme, na hektár raz za dva roky.

6. Obnova zarastených alebo ruderálnych spoločenstiev (platí pre všetky zarastené alebo ruderalizované TTP)
• Nitrofilné a ruderálne spoločenstvá (spoločenstvá burín) kosiť v období pred kvitnutím burinových 

druhov, a to podľa možnosti dvakrát za rok. Mládze na týchto plochách intenzívne spásať, aby sa 
využil efekt silného zošlapávania, ktoré ruderálne druhy neznášajú.

• Je vhodné brániť zarastaniu okrajov lokalít odstraňovaním náletu
• Mulčovanie je vhodné len ako jednorázový zásah na obnovu zarastených porastov, nie je možné ho 

vykonávať opakovane ako pravidelný spôsob obhospodarovania

zarastené lokality
neskoré vykášanie, vymrznutie krovín
odstraňovanie krovín
vypaľovanie, zakázané, len jednorázovo, cez mrazy mulčovanie

obnova intenzifikovanej lúky alebo obnova rozoraného porastu
dosievanie semien pôvodných, miestnych druhov
rozhadzovanie sena zo zdrojových lúk
prenos drnov
zoochória
častejšie kosenie

obnova vodného režimu
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Tr  Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty
Prirodzené travinno-bylinné porasty otvorených, často skalnatých svahov na vápnitom aj silikátovom podlo-

ží a na spraši. Podľa hrúbky pôdy sa na nich utvára mozaika rastlinných spoločenstiev od pionierskych porastov 
s dominanciou sukulentov až po zapojené travinno-bylinné porasty. Priestory medzi trsmi niekedy vypĺňajú po-
liehavé kríčky a polokríčky. Pôvodne sa tieto biotopy mohli vytvárať ba na miestach s plytkou pôdou, ich plošné 
rozšírenie zabezpečil človek.

6210  Tr1a  Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

Na lokalitách s porastami borievky je možné ponechať krovinovú vegetáciu až do pokryvnosti 50% plochy

6210  Tr1b  Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Áno, nie pre lokality s biotopom v kategórii A alebo B
 Košarovanie: Nie

Na lokalitách s porastami borievky je možné ponechať krovinovú vegetáciu až do pokryvnosti 50% plochy

6210 Tr1c Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

Na lokalitách s porastami borievky je možné ponechať krovinovú vegetáciu až do pokryvnosti 50% plochy

6240  Tr2   Subpanónske travinno-bylinné porasty
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

6250  Tr3  Panónske travinno-bylinné porasty na spraši
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

6260  Tr4  Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie
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6190  Tr5  Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

6230  Tr8  Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok (max. 2-krát/rok pre polygóny v stave C)
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Áno, pre podmáčané nie
 Košarovanie: Áno, nie pre lokality s biotopom v kategórii A alebo B

Lk Lúky a pasienky

6510  Lk1  Nížinné a podhorské kosné lúky
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 2-krát/rok
 Pasenie: Nie, pre lokality s biotopom v kategórii C je prípustné
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Áno
 Košarovanie: Nie, pre lokality s biotopom v kategórii C je prípustné

6520  Lk2  Horské kosné lúky
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 2-krát/rok
 Pasenie: Nie, pre lokality s biotopom v kategórii C je prípustné
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Áno
 Košarovanie: Nie

6230  Lk3  Mezofilné pasienky a spásané lúky
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok, max. 2-krát/rok pre lokality s biotopom v kategórii C
 Pasenie: Áno
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Áno
 Košarovanie: Áno, nie pre lokality s biotopom v kategórii A

6410  Lk4  Bezkolencové lúky
 Dátum kosenia: Po 31.7.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Nie
 Dopásanie: Nie
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

6430  Lk5  Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach
 Dátum kosenia: Po 30.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok, pravidelne neobohospodarované plochy je nutné aspoň 1krat/3roky 
   pomulčovať
 Pasenie: Nie
 Dopásanie: Nie
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie
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6440  Lk8  Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
 Dátum kosenia: Po 30.6. 
 Kosenie: Max. 2-krát/rok
 Pasenie: Nie
 Dopásanie: Áno
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

Al  Alpínske trvalé trávne porasty

6150  Al1  Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade
 Dátum kosenia: 
 Kosenie: Nie
 Pasenie: Nie
 Dopásanie: Nie
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

6170  Al3  Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty
 Dátum kosenia: Po 15.6.
 Kosenie: Max. 1-krát/rok
 Pasenie: Nie – alpínske, Áno – subalpínske, extenzívne (0,3 VDJ)
 Dopásanie: Nie – alpínske, Áno - subalpínske
 Hnojenie: Nie
 Košarovanie: Nie

Ra  Rašeliniská a slatiny

Existencia rastlinných spoločenstiev na rašelinných substrátoch je podmienená vysokou a stabilnou hladi-
nou podzemnej, povrchovej alebo zrážkovej vody, a v rovnakej miere obsahom minerálnych živín vo vode. Na-
rušenie vodného režimu a chemizmu vody nielen na rašelinisku, ale aj v jeho okolí znamená výrazné ohrozenie 
pre daný biotop a veľmi často môže spôsobiť jeho nevratné zmeny. V minulosti boli takéto biotopy veľmi často 
odvodňované a boli aj ovplyvnené melioračnými zásahmi v okolí. Pre obnovu priaznivého stavu biotopov na 
mnohých lokalitách je potrebné zastaviť ich degradáciu zlepšením vodného režimu. Pochopenie fungovania 
vodného režimu a chemizmu vody je nevyhnutnou podmienkou pre prípravu obnovného plánu, ktorý by mal za-
hrňovať biologickú a technickú časť. Bez pochopenia fungovania týchto ekosystémov môžeme, hoci v dobrom 
úmysle, lokalitu aj poškodiť. 

Mnohé najmä slatinné biotopy sú po stáročia využívané človekom a teda aj závislé na obhospodarovaní, 
hlavne na ručnom alebo šetrnom kosení, bez používania ťažkej mechanizácie. V súčasnosti takéto obhospo-
darovanie nie je ekonomicky zaujímavé a väčšina lokalít nie je obhospodarovaná, čím dochádza k hromadeniu 
biomasy a následnej sekundárnej sukcesii, ktorá sa ale môže objaviť aj po zásahoch do vodného režimu. Na 
takýchto lokalitách je manažment bez zlepšenia vodného režimu často neefektívny a veľmi nákladný. Sekun-
dárna sukcesia sa najčastejšie prejavuje zarastaním náletovými drevinami, trstinou alebo kompetenčne silnými 
trávami.

Ra1  Aktívne vrchoviská

Ra2 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
Vrchoviská sú rastlinné spoločenstvá sýtené prevažne zrážkovou vodou a vzhľadom na klimatické pod-

mienky Slovenska tu boli vždy veľmi vzácne. V horských oblastiach, najmä vo Vysokých Tatrách môžeme nájsť 
maloplošné lokality, ktoré sa nachádzajú v priaznivom stave, kde nie je potrebný žiadny manažmentový zásah. 
Väčšina lokalít s výskytom vrchoviskových rašelinísk bola úplne zničená ťažbou a mnohé existujúce sú silne 
ohrozené odvodnením, ťažbou, alebo sekundárnou sukcesiou.

V prípade, že sa na lokalite nachádzajú odvodňovacie kanále, je potrebné zastaviť odtok vody z lokality 
prehradením týchto kanálov. Prehrádzky musia zohľadňovať sklon terénu a rýchlosť prúdenia vody a mali by byť 
budované bez použitia ťažkej mechanizácie. Ak sú v blízkosti lokality funkčné melioračné kanále, mali by byť 
zablokované. V snahe zlepšiť podmienky pre ohrozené druhy rastlín alebo živočíchov dochádza na niektorých 
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lokalitách k ručnému kopaniu plytkých jám, ktoré majú nahradiť fungovanie šlenkov. Je potrebné brať pri tom do 
úvahy terén a poškodenie lokality, pretože týmto spôsobom môžeme prispieť aj k jej ďalšiemu odvodneniu. 

Vrchoviská sú prirodzené biotopy a ak nie sú porušené nevyžadujú si aktívny manažment. Ak došlo k ich 
narušeniu, preschnutiu vrchnej vrstvy rašeliny a sekundárnej sukcesii, doporučujeme výrub náletových drevín 
a kosenie ručne alebo krovinorezom. Bez zlepšenia vodného režimu je takýto manažment veľmi nákladný. Pa-
senie vrchovísk sa nedoporučuje, pretože môže zvýšiť eutrofizáciu lokality.

Ak je lokalita obklopená lesom, jeho výrub vo forme holorubu môže ovplyvniť hydrológiu celého systému 
a takýto zásah by nemal byť povolený, takisto ako aplikácia hnojív na okolitých pozemkoch.  

Ra4  Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba
Opis podľa európskeho interpretačného manuálu a najnovšie fytocenologické chápanie tejto jednotky je 

trochu zavádzajúce. Patria sem veľmi vzácne a výrazne oceánické spoločenstvá na plytkých rašelinách Borskej 
nížiny, ktoré vyžadujú oligotrofné podmienky. Často dochádza k zámene so spoločenstvami vrchoviskových 
šlenkov s dominanciou Rhynchospora alba, ktoré ale patria k aktívnym vrchoviskám. 

Historické lokality výskytu druhu a pravdepodobne aj biotopu s dominanciou Rhynchospora alba neboli 
na Borskej nížine potvrdené (Díťe 2003). V súčasnosti bolo spoločenstvo zaznamenané na Borskej nížine iba 
na lokalite Červený rybník a to bez prítomnosti dominantného druhu, je teda otázne, ako máme takúto lokalitu 
hodnotiť. 

Ra3  Prechodné rašeliniská a trasoviská

Ra6  Slatiny s vysokým obsahom báz
Sú to minerotrofné rašeliniská, zásobované povrchovou a podzemnou vodou, ktorá prináša väčšinu mine-

rálnych látok, ktoré majú vplyv na ekológiu a druhové zloženie rastlinných spoločenstiev. Hydrologický režim 
lokalít je úzko prepojený s okolím a vodozdržnou vrstvou, ktorá lokalitu zásobuje a môže byť rozsiahla – napr. 
povodie toku. Zásahy v širšom okolí, napr. meliorácie, odvodňovanie, alebo hnojenie, môžu mať na lokalitu 
veľmi negatívny dopad. Degradácia rašelinísk sa prejavuje výrazným kolísaním hladín podzemnej vody v prie-
behu vegetačnej sezóny. Na jar je vodný stĺpec najvyšší a môže dochádzať až k čiastočnému zaplaveniu lokalít, 
v lete dochádza k preschnutiu lokalít. Ak poklesne hladina podzemnej vody v tomto období o viac ako 40 cm, 
dochádza k naštartovaniu procesov mineralizácie a následne sekundárnej sukcesie.   

Niekedy je možné obnoviť vodný režim zahradením alebo úplným zakopaním odvodňovacích kanálov. 
Prehrádzky musia zohľadňovať sklon terénu a rýchosť prúdenia vody. Zablokovanie funkčných melioračných 
kanálov v okolí môže mať tiež pozitívny dopad. 

Ak privádzame vodu z iného zdroja, je potrebné, aby táto voda mala podobnú trofiu ako voda, ktorá loka-
litu zásobovala pôvodne. Ak tomu tak nie je, voda, ktorá má iné chemické zloženie, prípadne obsahuje väčšie 
množstvo živín, môže úplne zmeniť rastlinné spoločenstvá. 

Hnojenie na okolitej poľnohospodárskej pôde by malo byť úplne vylúčené. Živiny ako dusík, fosfor a draslík 
sa môžu na lokalitu dostať povrchovými tokmi, kanálmi, alebo prenikajú pomaly do podzemnej vody, v ktorej sa 
môžu udržať dlhé obdobie, aj po skončení ich aplikácie a môžu spôsobiť eutrofizáciu týchto citlivých biotopov.

Obhospodarovanie
V rámci minerotrofných rašelinísk máme niektoré typy biotopov, ktoré si nevyžadujú žiaden zásah. Sú to 

biotopy, v ktorých je počas roka stabilný vodný režim s minimálnym kolísaním. Dominujú v nich machorasty 
a ostrice, prípadne konkurečne slabšie druhy, patria sem aj slatinné jazierka. 

Kosenie – mnohé typy rašelinísk boli kosené a využívané po stáročia. V súčasnosti buď nie sú využívané, 
alebo sú využívané sporadicky a aplikuje sa tzv. ochranársky manažment. Doba kosenia sa často prispôsobuje 
tomu, aby mohli vykvitnúť a vyplodiť vzácne druhy rastlín a posúva sa na koniec vegetačnej sezóny. To môže 
na druhej strane podporovať rast konkurenčne silných tráv (napr. bezkolenec), ktorému sa na lokalite vytvárajú 
ideálne podmienky a v konečnom dôsledku vzácne druhy potlačí. Doporučujeme teda, aby sa kosilo v dobe 
plodenia tráv, ktoré lokalitu ohrozujú. Je potrebné, aby bola pokosená biomasa z lokality odstránená. 

Pasenie sa na rašeliniskách vo všeobecnosti nedoporučuje. Ak sú lokality malé, obklopené intenzívne vy-
užívanými lúkami, je lepšie, ak sú oplotené. 

Mulčovanie je na zarastených rašeliniskách veľmi efektívne, pretože odstraňuje náletové dreviny aj vege-
táciu a umožní konkurenčne slabším druhom, aby sa prejavili. Dôležité je, aby bolo mulčovanie robené ľahkou 
mechanizáciu, ktorá má široké kolesá a je adaptovaná na mokraďové podmienky. Použitím ťažkej mechani-
zácie môže dôjsť k stlačeniu rašeliny. Pri mulčovaní je biomasa rozsekaná na drobné kúsky a nie je možné ju 
z lokality odstrániť. Doporučujeme, aby sa tento spôsob obhospodarovania použiť maximálne dva roky po sebe 
a potom by sa malo pokračovať v kosení a následnom odstraňovaní biomasy. 

Sekundárna sukcesia:
Náletové dreviny sa na lokalitách objavujú buď po zásahu do vodného režimu alebo po ukončení obhos-

podarovania. Svojim rastom odčerpávajú z lokality vodu, menia druhové zloženie spoločenstiev a tým ju ďalej 
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poškodzujú. Mladé porasty môžeme odstraňovať mulčovaním alebo krovinorezom, staršie porasty výrubom. 
Často je diskutované použitie chemických inhibítorov rastu. Odstraňovanie náletových drevín a ich výmladkov 
je vhodné v období vegetačného kľudu a je potrebné, aby bola drevná hmota z lokality odstránená. Ak sukcesia 
pokročila tak, že na lokalite sa vyvinul les a pôvodné druhy už nie sú zastúpené, v takom prípade obnova nemá 
zmysel. 

Trstina často zarastá rašeliniská, ktorých vodný režim sa zdá dosť stabilný a v podraste sa nachádzajú 
takmer všetky pôvodné druhy. Stimulom pre jej rast môže byť eutrofizácia, spôsobená dodatočným prísunom 
živín alebo krátkodobým preschnutím lokality, napr. počas roka chudobného na zrážky. Optimálna doba kosenia 
trstiny je v mesiachoch jún, júl, kedy druh kvitne a živiny sú sústredené v stonkách a nie v koreňoch. Častým ja-
vom ochranárskeho manažmentu posledných rokov je kosenie trstiny na konci vegetačnej sezóny. Vtedy jej rast 
podporujeme, pretože živiny sú už uložené v koreňovej sústave a v ďalšom roku bude porast trstiny vitálnejší. 

Zníženie zakmenenia, 

Ra5  Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae
V priaznivom stave sa nachádza iba lokalita Stankovianske rašelinisko. Pre udržanie tohto stavu je po-

trebné zachovanie režimu podzemných vôd a výdatnosti prameňov, ktoré na lokalite vyvierajú. Miestami do 
porastov preniká trstina alebo bezkolenec a tak doporučujeme, aby bola lokalita kosená ľahkou mechanizáciu 
raz za dva roky. 

Eliáš et al. (2003) potvrdili výskyt druhu na lokalitách Malé Bielice, Hroboňovské rybníky pri Dolnom Štáli 
a na lokalite Smrdáky pri obci Boheľov. Vodný režim týchto lokalít bol výrazne narušený, prípadne slatinné lo-
kality úplne zanikli a druh sa vyskytuje na sekundárnych a ruderalizovaných stanovištiach, ktoré nepredstavujú 
európsky významný biotop a nachádzajú sa v nepriaznivom stave. Obnova vodného režimu na takto naruše-
ných lokalitách pravdepodobne nie je možná. 

Pr Prameniská

Pr3  Penovcové prameniská
Sú to pomerne časté, ale maloplošné spoločenstvá vápencových pramenísk karpatskej oblasti, ktoré sa 

často nachádzajú v mozaike so slatinnými rašeliniskami.  Predstavujú biotopy, v ktorých vyviera podzemná 
voda a sú preto veľmi citlivé na akékoľvek zásahy do vodného režimu (ťažba dreva, zalesňovanie). V priazni-
vom stave sú biotopy s nenarušeným vodným režimom a bez potreby manažmentu. 

Ak je tlak vody narušený napríklad odvodnením okolia, voda už nie je vytláčaná na vrch prameňa alebo 
kupolu rašeliniska a prameň vyrazí na inom mieste. Často pritom vznikajú sekundárne erózne ryhy a prameň 
už nie je tak výdatný, aby sýtil celý pramenný systém. Niektoré jeho časti sú mineralizované a iné sú ešte stále 
sýtené vodou, ale funkčnosť takéhoto systému je už limitovaná. 

Ak sú prameniská obklopené intenzívne využívanými lúkami, je lepšie, ak sú oplotené, aby nedošlo k me-
chanickému poškodeniu vegetácie a substrátu, ako aj k eutrofizácii.

Sk  Skalné a sutinové biotopy

Do skupiny patria jednotky, zahŕňajúce biotopy, u ktorých prevláda kompaktný skalný substrát a len v mini-
málnej miere je zastúpená zvetraná skalná sutina a pôda. Pôdu predstavuje iba plytká vrstva jednoduchých A-C 
pôd, bez ďalších vyvinutých horizontov. Spravidla sa jedná o biotopy s význačným sklonom svahu, nezriedka 
kolmé skalné steny. Organicky na skaly nadväzujú biotopy skalných sutín, ktoré sú výsledkom zvetrávania skál, 
gravitácie a akumulácie skalného materiálu pod skalami. Špecifickým typom sú nesprístupnené jaskynné útvary 
Sk8.

Sk1 Karbonátov skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Sk2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
Skupina skalných biotopov sa vyskytuje v celých Karpatoch, od najvyšších polôh až po najnižšie jadrové 

pohoria a ich obalové série. Biotopy na bázických (vápencových, dolomitových ai.) skalách sú zastúpené čas-
tejšie čo súvisí s ľahším spôsobom zvetrávania a s vyššou úživnosťou substrátov. Silikátové skalné biotopy s 
druhovo chudobnými spoločenstvami na žule, rule, kremenci, melafýre, veľmi vzácne aj na hadci. Jednotka sa 
viaže najmä aj na sopečné (neovulkanické) pohoria stredného a východného Slovenska. Náhradné stanovištia 
sa tvoria na odkryvoch svahov.
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Rastliny sú zväčša prispôsobené extrémnym edafickým podmienkam, vedia odolávať dlhodobému suchu a 
teplotným zmenám. Pre porasty skalných štrbín je typická prevaha papraďorastov a machorastov. Na skalných 
teraskách a plošinách sa tvorí mozaika petrofytnej vegetácie s okolitými travino-bylinnými a krovitými spoločen-
stvami. 

Biotopy sú citlivé voči umelým zásahom, našťastie väčšina z nich leží v málo dostupných lokalitách a je 
teda uchránená pred priamymi vplyvmi človeka. Vápencové skalné biotopy sú ohrozované ťažbou kameňa pre 
cementárne a vápenky, menšie vplyvy predstavujú turisti a horolezci v niektorých atraktívnych skalných oblas-
tiach Slovenska. Ohrozenosť silikátových skalných biotopov v nižších polohách súvisí s priemyselnou ťažbou 
kameňa. V prípade vysokohorských biotopov predstavujú nebezpečie skalničkári a turisti. Niektoré biotopy sú 
na výslnných stanovištiach, iné na úplne zatienených – podľa toho sa musí upraviť aj manažment, napr. odles-
ňovanie a zalesňovacie práce v bezprostrednom okolí skalných biotopov.

Na zachovanie otvorených skalných stanovíšť v priaznivom stave biotopu sa však musia čas od času 
urobiť zásahy spojené s odstraňovaním drevín, čím sa prirodzená sukcesia vracia naspäť a vzácna druhová 
kombinácia a počet indikačných druhov sa nemení.

Relatívne dobrý stav skalných biotopov sa dá dosiahnuť aj na miestach občasne navštevovaných turis-
tami (skalné vyhliadky) a horolezcami (steny a skalné veže), pokiaľ sa vybudujú vhodné chodníky alebo sa na 
stenách osadia zlaňovacie prostriedky.

Nepriaznivý stav biotopov indikuje prítomnosť expanzívnych taxónov, najmä zo skupiny nitrátofytov a vyšší 
stupeň erózie. Optimálny manažment pozostáva z vylúčenia prístupu človeka do skalných oblastí a v ponecha-
ní biotopov prirodzenému vývoju.    

Sk3 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 

Sk4 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 

Sk5 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa

Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 
Biotopy sutín stabilizujú nespevnené vápencové a dolomitové sutiny, najmä podstenové osypy a kužele 

v alpínskom až v kolínnom stupni. Sporadicky sú rozšírené na žulových sutinách, morénach a sutinových vý-
ležiskách v najvyšších polohách Tatier, často v kontakte so snehovými poliami, ktoré zabezpečujú začiatkom 
leta vegetácii dostatok vlahy. Veľké balvanité sutiny a zlomiská sú spravidla bez vegetácie. Biológia rastlín 
aj živočíchov sa v prípade sutín musela prispôsobiť stálemu pohybu nespevnenej horniny, kompenzovať 
dlhodobý nedostatok pôdy a vody. Na výslnných stanovištiach sa tvoria štruktúrne jednoduché spoločen-
stvá, ktoré v suchom letnom období často odumierajú. Rastliny vyhľadávajú skôr jemnejšie sutiny spevnené 
splavenou hlinou. Na severných svahoch a na tienistých stanovištiach sa na vlhších sutinách uplatňujú aj 
papraďorasty a vysokú pokryvnosť dosahujú machorasty a lišajníky.

Relatívne málo ohrozený biotop, ale v mylonitových zónach Tatier a na ľahko zvetrávaných horninách 
treba starostlivo trasovať turistické cesty. Biotop je ohrozený v prípadoch, keď sutinu v bezprostrednej blíz-
kosti križujú turistické chodníky (silná erózia, znečisťovanie a pod.). Na zachovanie  priaznivého stavu je 
potrebné obmedziť prístup ľudí a ponechať vývoj na prirodzenú sukcesiu, čiastočne regulovať nálet drevín 
v prospech pionierskej vegetácie.

Sk8 Nesprístupnené jaskynné útvary 
Biotop v NATURA 2000 nie je vymedzený floristicky. V jeho rámci sa mapujú neprístupné jaskynné útvary 

vrátane jaskynných vôd (napr. vyvieračky). Dôvody pre zaradenie do jednotky poskytujú vzácnejšie živočíšne 
druhy, najmä zo skupiny bezstavovcov, napr. chrobákov čeľade Bathyscinae a Trechinae a vodné kôrovce (Is-
opoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda). Osobitnú pozornosť si zasluhujú jaskyne slúžiace ako zimoviská 
netopierov (Chiroptera).

Ide o veľmi zraniteľný biotop. V najcennejších lokalitách je potrebné úplne zamedziť prístup človeka, ktorý 
so sebou nesie zvýšenú nitrifikáciu, zošlapovanie a vypaľovanie (táborenie pod prevismi) – faktory, negatívne 
ovplyvňujúce flóru aj faunu jaskynných útvarov.
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Al  Alpínska vegetácia

Al2 Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade

Al4 Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade
Chionofilné, mozaikovite vyvinuté vysokohorské spoločenstvá, ktoré osídľujú dná terénnych depresií, žľa-

by, lievikovité závrty a ich priľahlé, mierne sklonené svahy, prevažne na silikátovom podklade (Al2), veľmi vzác-
ne aj na karbonátoch (Al4). Sú to biotopy osem a pol až deväť a pol mesiaca chránené hrubou vrstvou snehu. 
Krátkemu vegetačnému obdobiu, chladnému a vlhkému prostrediu sú najlepšie prispôsobené machorasty a 
lišajníky tvoriace podstatnú časť porastov. Snehové výležiská charakterizujú vankúšovité chamaefyty a ružico-
vité hemikryptofyty.

V súčasnosti sú ohrozované globálnymi zmenami (otepľovanie a s tým spojené skrátenie doby so sneho-
vou pokrývkou). Znečistenie ovzdušia a kyslé dažde ohrozujú hlavne biotopy na vápnitých substrátoch. Jediným 
účinným manažmentom na zachovanie biotopov v priaznivom stave je vylúčenie prístupu turistov na lokality. 

Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 
Do skupiny biotopov patria alpínske, floristicky chudobné až bohaté spoločenstvá nízkych, prevažne van-

kúšovito trsnatých ostríc a bylín s výrazným zastúpením nízkych poliehavých kríčkov. Kríčkovité spoločenstvá 
s dominujúcimi nízkymi až poliehavými kríčkami brusníc, vresu, borievky, šuchy a hlavne rozľahlé porasty ču-
čoriedky s nimi tvoria mozaiku. 

Aby sa alpínske biotopy mohli označiť za biotopy v priaznivom stave treba ich chrániť jediným spôso-
bom – vylúčením prístupu človeka. V minulosti boli kríčkovité biotopy najviac ohrozované intenzívnou pastvou. 
Dnes sú na mnohých miestach zberom lesných plodov likvidované celé populácie. V súčasnosti ich dostatočne 
ohrozuje zhoršujúce sa životné prostredie (kyslé zrážky, zvýšený obsah ťažkých kovov).
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu 
zachovania európsky významných Lesných 

typov biotopov

Definície indikátorov Priaznivého stavu zachovania Lesných  biotopov

Autori:
Konečný zostavovateľ:  Ing. M. Schwarz (Lesoprojekt Zvolen); 
spoluautori:  Ing. J. Vladovič, PhD., Ing. V. Šebeň, PhD., Ing. R. Longauer, CSc., prof. Š. Šmelko, DrSc.,  

doc. Ing. V. Čaboun, CSc., Ing. I. Rizman, Ing. Z. Kmeťová, Ing. P. Polák, Ing. T. Dražil.

Rámcový prehľad základných kritérií a indikátorov pre hodnotenie stavu lesných biotopov z hľadiska 
ich ochrany

Základná informácia o lesnom biotope na hodnotenom území

Výmera
(plocha biotopu)

− Súčasná výmera biotopu na hodnotenom území 
− Potenciálna výmera biotopu (na základe pokladov 

lesníckych typologických máp po transformácii 
jednotiek na biotopové)

Hodnotenie stavu lesného biotopu z hľadiska jeho ochrany (FCS)
Kritériá (FCS) Indikátory (FCS)

a) Typické druhy biotopu − Druhové zloženie stromovej vrstvy (miera priblíženia 
k modelu a výskyt inváznych drevín)

− Bylinné druhy a kry

b) Štruktúra lesného biotopu

− Veková štruktúra (vývojové štádiá a rastové stupne);
− Prirodzené zmladenie drevín 
− Priestorová štruktúra (vertikálna, horizontálna, 

štrukturálna mozaikovitosť)
− Hrubé a zvlášť cenné stromy 
− Hrubé mŕtve drevo 

c) Negatívne vplyvy 

− Negatívne faktory 
− Zdravotný stav (ako výsledok vplyvu negatívnych 

faktorov)
− Širšie priestorové súvislosti

Kritériá, indikátory, subindikátory

Kritérium
Označuje základný princíp resp. zložku alebo vlastnosť ekosystému, voči ktorej sa FCS hodnotí.

Indikátor
Každé kritérium je hodnotené pomocou kvalitatívnych alebo kvantitatívnych indikátorov, ktoré musia byť 
merateľné alebo monitorovateľné a ktoré dostatočne vyjadrujú, do akej miery je kritérium plnené (v akom je 
stave). 

Celkový FCS sa vypočíta z mier plnenia jednotlivých kritérií a indikátorov pomocou osobitnej metodiky (Koncept 
hodnotenia pomocou číselných kvantifikátorov).
 
Subindikátor
Počet indikátorov, ktoré môžu vstupovať do výpočtu pomocou váženého priemeru, je obmedzený. Preto sú 
zložitejšie indikátory rozdelené na subindikátory, ktoré slúžia na určenie miery plnenia celého indikátora. Tieto 
sú navzájom spojené pomocou operátorov A resp. ALEBO. V prípade, že sa pomocou týchto operátorov 
zaradia subindikátory do dvoch rôznych stavov, za celkový stav indikátora sa považuje horší z nich (napr. ak 
subindikátory majú stav A a C, celkový stav indikátora je C)
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Druhové zloženie stromovej vrstvy (miera priblíženia k modelu)
Drevinové zloženie
Uvedie sa zoznam druhov stromovitých drevín prirodzene sa vyskytujúcich v rámci biotopu v zostupnom 
usporiadaní. V prípade veľkej variability biotopu sa rozčlenia podľa vegetačných stupňov. Tučným písmom sa 
uvedú hlavné dreviny biotopu, podčiarknuto dreviny považované za zvlášť cenné z hľadiska biodiverzity.

miera priblíženia k modelu
Model prirodzeného drevinového zloženia obsahuje intervaly prirodzeného zastúpenia drevín pre jednotlivé 
typologické jednotky a oblasti lesov. Miera priblíženia k modelu sa odvodí tzv. metódou aproximácie, t.j. 
vypočíta sa miera priblíženia aktuálneho (súčasného) drevinového zloženia k potenciálnemu prirodzenému 
drevinovému zloženiu, ktoré je stanovené v modeloch prirodzeného drevinového zloženia pre jednotlivé 
typologické jednotky. Percento aproximácie je základným údajom pre odvodenie stupňa vhodnosti súčasného 
drevinového zloženia. 
Porovnanie drevinového zloženia je možné previesť na základe metodiky: Spracovanie dát o lesných biotopoch 
pre potreby vyčlenenia území európskeho významu (Schwarz M., Rizman I., Schmidt J., Dražil T., Polák P., 
2003; 
http://www.sopsr.sk/natura/doc/metodiky/spracovanie_dat.doc. Tento postup bol použitý aj pri vyhodnocovaní 
stavu lesných biotopov Slovenska, pre hodnotenie drevinového zloženia.
Osobitný dôraz sa dáva na výskyt inváznych druhov drevín. Prípadný výskyt týchto drevín spôsobí preradenie 
hodnoteného územia do nižšieho stupňa (toto bude upresnené v tabuľkách pre jednotlivé biotopy).

Bylinné druhy a kry
Uvedú sa bylinné druhy a kry na hodnotenej ploche. Pre každý biotop sú charakteristické určité prirodzené 
diagnostické (diferenciálne) druhy. Kvôli veľkému množstvu typických druhov biotopov sa hodnotenie zameria 
na výskyt inváznych a expanzívnych druhov, ktorý svedčí vo väčšej či menšej miere o nepriaznivom stave 
biotopu z hľadiska druhového zloženia.
V prípade prepočtu Tansleyho stupnice na percentá sa použijú stredné hodnoty intervalov, t.j. 0,5 %, 25 % a 75 %.
Posudzovať sa budú významné odchýlky v zastúpení (pokryvnosť) od prirodzeného zloženia nedrevnatej 
vegetácie (na úrovni lesného typu) na ktoré vplýva zmena ekologického faktora. Stanoví sa percentuálny podiel 
inváznych a expanzívnych druhov z celkového zastúpenia. Výskyt a zastúpenie druhu v rámci prirodzenej 
variability sa nehodnotí ako expanzia.
Invázne druhy sú alochtónne (nepôvodné/cudzokrajné) taxóny, archeofyty a neofyty, ktoré sa uplatňujú tak v 
synantropných spoločenstvách (na antropogénnych stanovištiach), ako aj v poloprirodzených a prirodzených 
spoločenstvách a v nich potom vytláčajú pôvodné druhy, správajú sa invázne (Cvachová A., Gojdičová E., 
Karasová E.; 2002, príloha je uvedená aj v závere definícii ako príloha 1).
V lesných biotopoch ide napr. o druhy rodov Heracleum, Fallopia, Impatiens a Solidago. 
Expanzívne druhy sú autochtónne (pôvodné) taxóny, ktoré sa nápadne šíria na úkor ostatných druhov 
(správajú sa expanzívne) (Cvachová A., Gojdičová E., Karasová E.; 2002; príloha je uvedená v závere definícii 
ako príloha 8).
Pre jednotlivé biotopy sa uvedie rozsah (v % pokryvnosti) a zoznam inváznych a expanzívnych druhov. Pre 
jednotlivé skupiny inváznych a expanzívnych druhov sa uvedie pre každý biotop stručný zoznam, ktorý sa bude 
postupne dopĺňať. Ak niektorá skupina neprichádza pre niektorý biotop vôbec do úvahy, jej riadok sa vynechá, 
ak chýba len znalosť o druhoch, riadok sa ponechá s textom „nie sú známe“. 
Pokiaľ nie je uvedený stručný zoznam, tak sú to druhy z prílohy 1 – invázne druhy a prílohy 8 – expanzívne druhy 
zo Zoznamu nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska (Cvachová A., Gojdičová 
E., Karasová E.; 2002; prílohy sú súčasťou definícií).

Veková štruktúra
Vyjadrujeme ju zastúpením jednotlivých rastových stupňov rovnovekého lesa, vývojových štádií resp. fáz 
rôznovekého lesa alebo jednotlivých vekových resp. stromových vrstiev výberkového lesa.

Vývojové štádiá: Rozdielne dlho trvajúce úseky života prírodného lesa, charakterizované určitým špecifickým 
pomerom medzi vznikajúcou a zanikajúcou generáciou a dynamikou vývoja jednotlivých generácií.
Rastové stupne: Rozdielne dlho trvajúce úseky života rovnovekého porastu, ktoré sú charakterizované strednou 
výškou alebo strednou hrúbkou porastu a ktoré sa vyznačujú určitými osobitými ekologickými, pestovnými aj 
produkčnými charakteristikami. Počet rastových stupňov je pre účely hodnotenia FCS príliš vysoký, preto sa tu 
využívajú aj agregované rastové stupne.

Vývojové štádiá
Hodnotiť sa budú len pre pralesy a prírodné lesy (priaznivý stav A a B). Za prales považujeme les vyvíjajúci 
sa úplne bez vplyvu človeka. Prírodný les má pralesovitý vzhľad, bez zrejmých stôp po antropickej činnosti, 
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pripúšťa sa túlavá ťažba v minulosti. Prirodzený les má prirodzené druhové zloženie, ale zmenenú priestorovú 
výstavbu vplyvom činnosti človeka.

Rozlišovať sa budú tri základné vývojové štádiá podľa Korpeľa (1989): štádium dorastania, štádium optima 
a štádium rozpadu bez ďalšieho delenia na vývojové fázy.
V štádiu dorastania prevažujú stromy mladých generácií, stromy v spodnej a strednej vrstve majú vysoký 
stupeň zápoja a vysokú vitalitu, stromy v hornej vrstve sa vyznačujú nepatrnou mortalitou s priemerným počtom 
živých stromov a priemernou zásobou.
V štádiu optima sa dosahuje maximálna zásoba, nastáva stagnácia výškového rastu, výstavba porastu je 
výškovo silne znivelizovaná, stráca sa vrstevnatosť, dostáva vzhľad podobný horizontálne zapojenému 
rovnovekému hospodárskemu lesu a výrazne prevládajú stromy posledných hrúbkových tried.
V štádiu rozpadu zásoba stromov rapídne klesá, je nepravidelne rozmiestnená, hlúčiky až skupiny stromov sú 
vystriedané medzerami alebo nastupujúcou obnovou. 

Rastové stupne
Do hodnotenia sa zahŕňajú len rastové stupne s drevinovým zložením umožňujúcim porast zaradiť do daného 
biotopu. Započítaný rastový stupeň musí mať minimálnu výmeru 10% a súhrnné zakmenenie všetkých vrstiev 
v rámci stupňa nesmie klesnúť pod 0,7. Minimálna veľkosť samostatnej súvislej plochy, ktorá sa klasifikuje 
jedným samostatným rastovým stupňom je 0,30 ha.

 Agregované rastové stupne
Nehodnotí 

sa
Holina

1.

Nálet rastový stupeň vzniknutý prirodzenou obnovou; pestovne ešte nezabezpečená. 
Kultúra rastový stupeň lesného porastu, ktorý tvoria jedince umelej obnovy; je vymedzený 
strednou porastovou výškou do 0,5 m.
Odrastená kultúra rastový stupeň lesného porastu, ktorý tvoria jedince z umelej obnovy; je 
vymedzený strednou porastovou výškou od 0,51 m do 1,0 m. 
Zmladenie rastový stupeň lesného porastu, ktorý tvoria jedince z prirodzenej obnovy; je 
vymedzený strednou porastovou výškou do 0,5 m.
Nárast rastový stupeň lesného porastu vzniknutého prirodzenou obnovou, ktorý je vymedzený 
strednou porastovou výškou od 0,51 m do 1,0 m.

2. Mladina rastový stupeň lesného porastu vymedzený strednou porastovou výškou nad 1,0 m 
a strednou hrúbkou (ds) do 5 cm.

3.

Žŕďkovina rastový stupeň lesného porastu vymedzený strednou hrúbkou porastu (ds) od 6 cm 
do 12 cm.
Žrďovina rastový stupeň lesného porastu vymedzený strednou hrúbkou porastu (ds) od 13 cm 
do 19 cm.

4.
Tenká kmeňovina rastový stupeň vymedzený strednou hrúbkou porastu (ds) od 20 cm do 27 
cm. Stredná kmeňovina rastový stupeň vymedzený strednou hrúbkou porastu (ds) od 28 cm 
do 35 cm.

5.
Hrubá kmeňovina rastový stupeň vymedzený strednou hrúbkou porastu (ds) od 36 cm do 43 
cm. Veľmi hrubá kmeňovina rastový stupeň vymedzený strednou hrúbkou porastu (ds) od 44 
cm.

Prirodzené zmladenie drevín
 Do prirodzeného zmladenia zahrňujeme semenáčiky, nálet do výšky 50 cm a nárasty do výšky 1 m. V špecifických 
biotopoch sa započítavajú aj koreňové výmladky (jelšiny). Hodnotí sa plošná pokryvnosť prirodzeného zmladenia 
a rovnomernosť jeho rozmiestnenia po posudzovanej ploche.

Posudzuje sa podiel z plochy na ktorej by sa z hľadiska aktuálneho stavu štruktúry materského porastu už malo 
vyskytovať prirodzené zmladenie (nové alebo už dorastené).
Hodnotenie využitia podmienok sa vykoná odhadom podľa 4-člennej stupnice:
1 – Podmienky pre prirodzené zmladenie zodpovedajú vývojovým fázam alebo rastovým stupňom jednotlivých 
porastov a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 61 – 100 % plochy na ktorej by sa podľa 
podmienok malo vyskytovať 
2 – Podmienky pre prirodzené zmladenie nie celkom zodpovedajú rastovým stupňom jednotlivých porastov 
(medzery v zápoji, celkové preriedenie porastov) a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 11 – 60 
% plochy na ktorej by sa podľa podmienok malo vyskytovať (vrátane medzier v mladých porastoch)
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3 – Podmienky pre prirodzené zmladenie nie celkom zodpovedajú rastovým stupňom jednotlivých porastov 
(medzery v zápoji, celkové preriedenie porastov) a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 1 – 10 % 
plochy na ktorej by sa podľa podmienok malo vyskytovať (vrátane medzier v mladých porastoch)
4 – Neexistuje predpoklad pre vznik podmienok pre prirodzené zmladenie (vyskytujú sa iba prestarnuté porasty) 
alebo podmienky pre prirodzené zmladenie sú, ale dreviny sa z nejakého dôvodu nezmladzujú.

Priestorová štruktúra
Súborné označenie vertikálneho a horizontálneho rozmiestnenia štrukturálnych prvkov (rastových stupňov, 
druhov drevín). Posudzuje sa forma výstavby (vrstevnatosť), forma zmiešania, prípadne zápoj.
 
Porastové vrstvy sú vyjadrením porastového profilu, rozdeleného na tretiny od hornej výšky po povrch pôdy. 
Priestor vrstvy je tvorený korunami stromov. Vrstva sa uvádza, ak jej pokryvnosť je aspoň 10 %. Za dvoj 
a viacvrstvové porasty sa považujú porasty s vrstvami umiestnenými nad sebou, resp. porasty s tzv. vertikálnym 
alebo stupňovitým zápojom.
Skupina stromov jednej výšky, ktorá svojou výmerou prekročí hranicu 0,30 ha, sa berie ako samostatný rastový 
stupeň rovnovekého lesa, nie ako súčasť vrstvy. 

Porast môže byť:
  jednovrstvový, tvorený len jednou korunovou vrstvou (pripúšťa sa diferenciácia výšky stromov do veľkosti 
1/3 hornej výšky),
  dvojvrstvový, tvorený hornou a spodnou korunovou vrstvou (spodná vrstva siaha maximálne do 2/3 hornej 
výšky),
  viacvrstvový, je tvorený viac ako dvomi vrstvami, pričom každá z nich sa nachádza v samostatnej tretine 
hornej výšky. 
Ak sa pri hodnotení niektorých biotopov ukáže potreba hodnotenia zápoja, tento bude sa vyjadrovať v %.

Krovinová vrstva je osobitnou vrstvou typickou pre niektoré biotopy. Hodnotí sa oddelene od korunových vrstiev 
(porast tvorený jednou korunovou a jednou krovinovou vrstvou sa považuje za jednovrstvový). Požiadavky na 
výskyt krovinovej vrstvy sa udávajú v % pokryvnosti. Uvedú sa len v tých biotopoch, kde sa táto vrstva hodnotí 
pozitívne (je neoddeliteľnou súčasťou fytocenózy) alebo naopak pôsobí negatívne na prirodzenú obnovu. 
V takýchto prípadoch sa uvedie minimálna alebo maximálna pokryvnosť krovinovej vrstvy resp. interval, v rámci 
ktorého sa táto vrstva považuje za vhodnú.
Horizontálna štruktúra
Vyjadruje formy zmiešania štrukturálnych prvkov (od ostrovčekov stromov jedného druhu alebo veľkosti 
s výmerou nad 0,30 ha až po celé porasty alebo skupiny porastov). Maximálna veľkosť štrukturálneho prvku 
prípustná pre zaradenie plochy do jednotlivých stavov bude stanovená každý biotop osobitne.
Viacvrstvový porast je v podstate tvorený viacerými štrukturálnymi prvkami (avšak s výmerou pod 0,30 ha) 
a preto neuvažujeme s horným limitom výmery pre zaradenie lokality do niektorého zo stavov.
Pozn.: Štrukturálny prvok nemusí byť zhodný s JPRL.

Hrubé a zvlášť cenné stromy (z hľadiska biodiverzity)
Hrúbka hrubých stromov sa definuje pre každý biotop. Zvlášť cenné stromy predstavujú stromy značných 
prírodných hodnôt, ktoré svojim tvarom alebo vlastnosťami vytvárajú priaznivé životné prostredie pre vzácne 
organizmy. Radíme sem napr. stromy s dutinami a vhodnými hniezdnymi otvormi, rozložité a košaté stromy, 
ale aj exempláre vzácnych a zriedkavých pôvodných druhov drevín. Za zvlášť cenné stromy sa považujú aj 
všetky stromy viditeľne o generáciu staršie ako okolitý porast. Zvlášť cenné stromy nemusia dosahovať limitnú 
hrúbku.
Sledovať sa bude počet hrubých a zvlášť cenných stromov v kusoch na hektár. Hodnotní sa počet spolu, teda 
nemusia byť zastúpené obe zložky.

Hrubé mŕtve drevo
Hodnotí sa stojace a ležiace mŕtve drevo presahujúce limitné rozmery (hrúbka a dĺžka). Neprítomnosť 
mŕtveho dreva poukazuje neprimerane vysokú mieru využívania resp. obhospodarovania lesa. Stav mŕtveho 
dreva charakterizuje stupeň rozkladu – inú štruktúru má drevo čerstvo odumreté (zlomy, vývraty), inú drevo 
rozkladajúce sa niekoľko rokov.
Mernou jednotkou bude počet kusov na hektár požadovaných dimenzií. Za požadované dimenzie sa pre každý 
biotop zvolia minimálne rozmery šírky (hrúbky) v desiatkach centimetrov podľa bonity stanovišťa, minimálna 
dĺžka je pre všetky biotopy rovnaká – 3 metre. Rozmery limitnej hrúbky budú priamo závisieť na hrúbke hrubých 
a zvlášť cenných stromov. Pri hrúbke nad 50 cm bude minimálna hrúbka mŕtveho dreva nižšia o cca 20 cm, pri 
nižšej hrúbke len o 10 cm.
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Orientačne sa určí požiadavka na rozmiestnenie odumretej drevnej hmoty v polygóne. Rozmiestnenie mŕtveho 
dreva sa považuje za rovnomerné ak: 

1. požadované množstvo dreva je v rámci každých 5 ha plochy rozdelené aspoň na 2 miesta, pričom 
mŕtve započítané do susediacich „5 ha plôch“ nesmie ležať tesne pri sebe, a / alebo

2. počas terénnej pochôdzky sa vždy na dohľad nachádza nejaké mŕtve drevo (vrátane tenkého) 
a požadovaný počet kusov hrubého mŕtveho dreva v akomkoľvek rozmiestnení.

Pri hodnotení rozmiestnenia mŕtveho dreva sa osobitne zameriavame na mladé porasty (1. až 3. ARS, v ktorých 
by sa malo nachádzať mŕtve drevo požadovaných rozmerov. Ak sa takéto v porastoch nenachádza a mladé 
porasty tvoria viac ako ¼ plochy, hodnotenie sa znižuje o 1 stupeň (stav). Ak mladé porasty bez mŕtveho dreva 
tvoria viac ako ½ plochy, požiadavka rovnomernosti sa považuje za nesplnenú.
Úroveň rozkladu sa bude hodnotiť subjektívne v dvoch stupňoch: čerstvé mŕtve drevo (tvrdé, obvykle s kôrou) 
a rozložené mŕtve drevo (mäkké drevo v dekompozícii rôznej fázy). Požiadavka na výskyt oboch stupňov 
rozkladu sa považuje za splnenú, ak sa v rámci každých 10 ha vyskytujú oba stupne rozkladu v ľubovoľnom 
pomere.
Druh dreviny tvoriacej mŕtve drevo sa nerozlišuje. Drevo sa nedelí na stojace a ležiace, ale hodnotí sa spolu.
Horný limit pre počet kusov mŕtveho dreva nie je stanovený, rozsiahlejšie kalamity sa však nehodnotia 
pozitívne.

Negatívne faktory
Uvedú sa najčastejšie sa vyskytujúce negatívne faktory ovplyvňujúce zmenu stavu biotopu. Zoradia sa zostupne 
podľa významnosti (ak je to zrejmé a možné). Tučným písmom sa vyznačia predpokladané limitujúce faktory.

Zdravotný stav 
Zdravotný stav sa hodnotí nepriamym spôsobom na základe viditeľných dôsledkov pôsobenia prírodných 
faktorov a antropogénnych vplyvov. 
Vyjadruje sa priemerným stupňom poškodenia celého hodnoteného polygónu. Priemerný stupeň poškodenia 
polygónu sa vypočíta ako vážený aritmetický priemer z plošného zastúpenia plôch poškodených určitým 
rovnakým priemerným stupňom poškodenia Za poškodenie sa nepovažuje defoliácia alebo odumieranie 
stromov vplyvom veku, prirodzenej selekcie v rámci porastu (postupné odumieranie zaostávajúcich stromov). 
Pre jednotlivé stavy biotopu sa definuje aj maximálne plošné zastúpenie stupňa 4 v % z plochy hodnoteného 
polygónu (spôsobeného pôsobením škodlivých činiteľov a negatívnych faktorov; prirodzený rozpad prírodných 
lesov sa nehodnotí). Toto poškodenie sa hodnotí rovnocenne v prípade sústredeného aj rozptýleného výskytu. 
V prípade väčších sústredených výskytov stupňa poškodenia 4 treba zvážiť, či sa takéto plochy zahrnú do 
biotopu (podmienky zaradenia „kalamitných holín“ sú špecifikované osobitne pre každý biotop.).

Definície stupňov:
0 – bez poškodenia
1 – mierne poškodenie neovplyvňujúce fyziologické procesy drevín
2 – stredné poškodenie krátkodobo ovplyvňujúce fyziologické procesy drevín
3 – značné poškodenie dlhodobo ovplyvňujúce fyziologické procesy drevín
4 – fatálne poškodenie, ktoré už spôsobilo odumretie stromov alebo ho s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí 
v časovom horizonte do 10 rokov

Rozsah a intenzita poškodenia sa určí pre jednotlivé biotopy. Pri hodnotení zdravotného stavu platí medzi 
rozsahom a intenzitou nepriama úmera: pri veľkom rozsahu môže byť výskyt menšej intenzity a naopak.

Širšie priestorové súvislosti 
Hodnotí sa veľkosť lokality biotopu, vyjadrená minimálnou rozlohou (určí sa pre každý biotop). Pri lokalite zloženej 
z viacerých menších plôch sa hodnotí súhrnná veľkosť menších lokalít vyjadrená minimálnou rozlohou.
Izolovanosť a obklopenie plochy antropogénne narušenými (premenenými) biotopmi alebo inými plochami, 
ktoré môžu priamo alebo sprostredkovane pôsobiť ako negatívny vplyv. Za negatívne pôsobiace plochy sa 
považujú najmä: 

• súčasné aj minulé intenzívne obhospodarované poľnohospodárske pozemky (polia, hnojené lúky 
a pasienky, salaše, ustajnenie dobytka, hnojiská, silážne jamy) a to najmä ak sa nachádzajú vyššie 
ako hodnotený biotop alebo ak dobytok z nich preniká do porastov alebo ak sa z nich šíria do biotopu 
nepôvodné druhy

• aktívne povrchové lomy ak ovplyvňujú biotop zmenou vodného režimu a mikroklimatickych pomerov, 
šírením nepôvodných druhov, prachom, hlukom, zasýpaním štrkom, hrozí rozširovanie lomu a p.

• intravilány obcí ak ohrozujú biotop zavlečením cudzích druhov, zošľapávaním, hlukom, prenosom 
chorôb rastlín alebo živočíchov, zakladaním nelegálnych skládok, alebo iným znečistením, nelegálnym 
výrubom drevín a p. (ak sú všetky tieto ohrozenie eliminované, intravilán sa nemusí považovať za 
negatívne pôsobiacu plochu)
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• skládky odpadu (legálne aj nelegálne) ak ohrozujú biotop znečistením alebo šírením chorôb
• rekreačné centrá, chatové osady najmä vo vzťahu k ľahko priechodným biotopom (pokiaľ rekreanti 

neprenikajú do biotopu z dôvodu nedostupnosti, nemusia sa rekreačné centrá hodnotiť negatívne)
• lyžiarske centrá ak lyžiari prenikajú do biotopu (mimoriadne ohrozená býva kosodrevina), ak sa používa 

chemická úprava snehu alebo ak ohrozujú biotop hlukom a znečisťovaním
• nedostatočne vybavené a zabezpečené odpočívadlá pri cestách (odpad, ruderalizácia biotopov)
• nadmerne frekventované turistické chodníky, lesné cesty, ak ohrozujú biotop šírením chorôb (napr. 

sypavka v kosodrevine), zavliekaním cudzích druhov, znečisťovaním, hlukom
• frekventované cestné komunikácie a železnice ak ohrozujú biotop zmenou klimatických pomerov, 

zmenou vodného režimu, šírením nepôvodných druhov, fragmentáciou, hlukom a splodinami motorov.
• rozširujúce sa kalamitiská bez ohľadu na príčinu vzniku (spoznajú sa podľa nedostatku prirodzenej 

obnovy vnútri kalamitiska a zlého zdravotného stavu stojacich stromov na okrajoch kalamitiska (zvlášť 
prísne sa posudzujú ohniská kôrovcovej nákazy, prípadne iných chorôb)

Obklopenie negatívne pôsobiacimi plochami sa vyjadruje percentuálnym podielom dĺžky hranice s týmito 
plochami na celkovej dĺžke hranice danej lokality..
Pri biotopoch, prirodzene sa vyskytujúcich mozaikovito, sa sleduje aj vzdialenosť medzi jednotlivými segmentmi 
biotopu.

Stav biotopov z hľadiska ich ochrany sa klasifikuje v štyroch základných 
kvalitatívnych kategóriách:

FCS kategória stav ochrany
A výborný priaznivý
B dobrý priaznivý
C narušený nepriaznivý
D nevyhovujúci nepriaznivý

Príloha k definíciam indikátorov priaznivého stavu zachovania lesných biotopov
Zoznam inváznych taxónov (časť 1 – invázne druhy, časť 8 – expanzívne druhy)

1a) neofyty
I, A Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
I, B Ambrosia artemisiifolia L.
I Asclepias syriaca L. 
I, A Aster novi-belgii L.
I, A Aster lanceolatus Willd.
I, A Bidens frondosa L. 
I, B, A Bunias orientalis L. 
I, A Conyza canadensis (L.) Cronq.
I, A Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. et A. Gray 
I, A Elodea canadensis L. C. Rich. ex Michx.
 Fallopia × bohemica (Chrtek et Chrtková ) J. P. Bailey
I, A Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. 
I, A Galinsoga parviflora Cav.
I, A Galinsoga urticifolia (Humb., Bonpl. et Kunth) Benth.
I, A Helianthus tuberosus L.
I, A Heracleum mantegazzianum Somm. et Levier
I, A Impatiens glandulifera Royle 
I, A Impatiens parviflora DC.
I, A Iva xanthiifolia Nutt.
A Lycium barbarum L. 
A Negundo aceroides Moench 
I, A Robinia pseudoacacia L.
I, A Rudbeckia laciniata L.
I, A Solidago canadensis L.
I, A Solidago gigantea Aiton
I Stenactis annua (L.) Nees subsp. annua
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I Stenactis annua subsp. septentrionalis (Fernald et Wiegand) Á. Löve et D. Löve
I Veronica filiformis J. C. Smith
         1b) archeofyty
I,A Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
 Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit.
 Atriplex sagittata Borkh.
 Atriplex tatarica L.
 Ballota nigra L. subsp. nigra
I,A Brassica nigra W. D. J. Koch
A Bromus sterilis L.
A Bryonia alba L. 
I Cardaria draba (L.) Desv.
 Chenopodium ficifolium Sm.
 Chenopodium pedunculare Bertol.
A Cichorium intybus L.
 Cirsium vulgare (Savi) Ten.
A Conium maculatum L.
 Melilotus albus Medik.
 Melilotus officinalis (L.) Pall.
I Sisymbrium loeselii L.
A Tanacetum vulgare L.
 Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz

8. Expanzívne taxóny
A Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl
 Artemisia vulgaris L.
A Atriplex patula L.
 Bidens tripartita L.
 Calamagrostis epigejos (L.) Roth
A Chaerophyllum bulbosum L.
 Cirsium arvense (L.) Scop.
A Cotinus coggygria Scop.        EN, §
  Erigeron acris L.
A Fraxinus ornus L.      § 
 Larix decidua Mill. subsp. decidua
A Pastinaca sativa L.
A Phleum pratense L.
A Picris hieracioides L. subsp. hieracioides
 Polygonum aviculare L.
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
I Puccinellia distans (Jacq.)Parl.
I Ranunculus repens L.
A Rumex confertus Willd. 
B Rumex patientia L.
 Sambucus ebulus L.
 Sambucus nigra L. 
A Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 
 Trapa natans L.        VU, §
 Trifolium pratense L. subsp. pratense
 Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang.
 Verbascum chaixii subsp. austriacum (Schott ex Roem. et Schult.) Hayek
A Vinca minor L. 
 Viscum album L.
         Zoznam upravený k 1. 12. 2002
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Koncept Hodnotenia  stavu  lesných  biotopov v projekte 
Natura – 2000  pomocou číselných kvantifikátorov

Prof. Ing. Štefan  Š m e l k o, DrSc.,  EFRA Zvolen
     _______________________________________________________________________

(Výstup z riešenia projektu DANCEE „NATURA 2000 – SR“)

1. Potreba kvantifikácie hodnotenia stavu lesných biotopov

     Stav lesných biotopov zaradených do sústavy chránených území európskeho významu sa podľa dohodnutej 
metodiky  hodnotí  na základnej priestorovej jednotke lesa. Posudzuje sa  druhové zloženie (a), vnútorná 
štruktúra biotopu (b) a negatívne vplyvy, ktoré na neho pôsobia (c) podľa  jednoznačne stanovených kritérií  
a indikátorov (uvedených v tab. l. Výsledkom je zaradenie každého z uvedených znakov biotopu do jednej 
zo štyroch kategórií charakterizujúcich „priaznivý stav biotopu“ ako A – vynikajúci, B- dobrý, C – narušený, D 
– nevyhovujúci. Tým vznikne pre každú priestorovú jednotku lesa kvalitatívne ohodnotenie minimálne troch 
kritérií (a, b, c), napr. A. C, B alebo aj viacerých indikátorov (ai, bi, ci), napr. v našom modelovom príklade v tab. 
1: (A, B), (A,D,B, A, C), (A,B).
 

      Tab. 1. Schéma kritérií a indikátorov pre zaradenie biotopu podľa jeho stavu 
                  do kategórie A,B,C,D   (x – príklad konkrétneho hodnotenia)

Stav biotopu 
Kritériá Indikátory A

výborný
B

dobrý
C

narušený
D

nevyhovujúci

a1 x   
          a a2  x  

b1 x   

b2    x

b3  x  

b4 x   

          b 

b5   x 

c1 x   
          c c2  x  

a – typické druhy:        a1 – dreviny,   a2 – byliny a kry 
b – štruktúra biotopu:  b1 – veková štruktúra,   b2 – prirodzené zmladenie drevín, 
                                     b3 – priestorová štruktúra,   b4 – hrubé a zvláš� cenné stromy, 
                                     b5 – hrubé m�tve drevo 
c – negatívne vplyvy:    c1-  zdravotný stav,  c2 – širšie priestorové súvislosti   

Problémom je, ako objektívne komplexne zhodnotiť celkový stav biotopu na danej priestorovej jednotke 
lesa a ako toto hodnotenie agregovať do vyšších hierarchických rovín – lokality, biotopu a SR. Kategórie A,B,C,D 
sú totiž typické kvalitatívne veličiny, pre ktoré neplatia bežné číselné operácie (z biometrických  charakteristík  
sa tu dá určiť jedine modus – kategória s najväčšou početnosťou) a okrem toho jednotlivé hodnotiace kritériá a 
indikátory nemajú rovnakú významnosť (váhu). 
      Východiskom môže byť kvantifikácia – čiže číselné vyjadrenie takéhoto kvalitatívneho  ohodnotenia. 
V predloženom príspevku sa skúmajú štyri spôsoby riešenia. Aby ich bolo možné posúdiť a vybrať najvhodnejší, 
uvažuje sa s viacerými variantmi – bez váh i s váhami, s priradením rôznych číselných hodnôt ku kvalitovým 
kategóriám A, B, C, D a všetky sa overujú na modelových príkladoch. V závere sa uvádzajú konkrétne návrhy 
na váhy jednotlivých kritérií a indikátorov, ktoré vznikli v pracovnej skupine  WG 2 v procese tvorby „hodnotiacich 
tabuliek FCS pre lesné biotopy SR“ (Schwarz a kol. 2004) a ich  súborné zhodnotenie  a zovšeobecnenie.
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2. Priemerná bodová hodnota („známka“) stavu biotopu

    Jednotlivým  kategóriám A,B,C,D sa pridelí bodová hodnota (známka Z) 1 – 2 – 3 - 4  a jednotlivým kritériám 
a indikátorom a, b, c príslušné váhy (w) napr. podľa tab.2. Z konkrétneho hodnotenia napr. A,C,B resp. (A,B), 
(A,D,B,A,C), (A,B) sa vypočíta výsledná priemerná známka, a to  ako aritmetický priemer pridelených bodov 
• buď jednoduchý (bez váh)

          
,  pre ACB

  
= (1+3+2) / 3 = 2,0

• alebo vážený (s ohľadom na zvolené váhy)

         
, pre ACB a váhy 0,45-0,35-0,20 

  
= (0,45*1+0,35*3+0,2*2) = 1,75

V tab. 2 sú kvôli prehľadnosti uvedené jednak známky Zi , váhy wi  aj  ich násobky  wi.Zi pre všetky možné 
kombinácie, jednak aplikácia metódy na piatich konkrétnych príkladoch, a to v dvoch alternatívach: keď 
hodnotiteľ a) hodnotí kritériá a,b,c ako celok spoločne a keď b) zaznamenáva  svoje hodnotenie aj pre jednotlivé 
indikátory ai, bi, ci samostatne. Súčasne sú pod tabuľkou zhrnuté aj výhody a nevýhody tejto metódy a možnosti 
jej použitia.
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3. Kvantifikátor vyjadrujúci relatívne priblíženie sa stavu biotopu k žiadanému optimu

     Všetkým možným kombináciám kritérií a indikátorov  ai, bi, ci  so stupňami kvality biotopu A,B,C,D  sa priradia 
príslušné kvantifikátory  Qij, napr.  podľa tab. 3. Použité kvantifikátory vznikli tak,  že kategóriám A – B – C - D 
boli pridelené hodnoty 1,0 – 0,8 – 0,5 a mínus 1,0  (vyjadrujú relatívne priblíženie sa biotopu k priaznivého stavu 
relatívne dobre na 100 – 80 – 50% a veľmi zle - na  mínus 100 %), jednotlivým kritériám a – b – c  boli pridelené 
relatívne váhy 0,45 – 0,35 – 0,20 a indikátorom v rámci kritérií ďalšie podiely týchto váh, podobne ako v tab. 2,  a 
to vzhľadom na rozdielnu významnosť týchto znakov. Samozrejme, že sú možné aj rôzne iné kvantifikácie, ktoré 
treba dohodnúť. V modelovom prípade sú zámerne zvolené tak, aby boli od seba dostatočne „vzdialené“, kedy 
lepšie vynikne ich vplyv na výsledok konečného hodnotenia. Aplikovali sa na nich tri rôzne spôsoby odvodenia 
výsledného kvantifikátora s využitím systému EMDS (Ecomanagement Decision Support System) pre podporu 
rozhodovania v ekologickom manažmente.

3.1. Kvantifikátor Q1 

  Definovaný je ako jednoduchý súčet kvantifikátorov Qij pridelených jednotlivým indikátorom 
v kategóriách A, B, C, D (uplatňuje sa  operátor OR, logický súčet, 

predpoklad o ich vzájomnej nezávislosti) a vyjadrený je v %

            
 Q1 = 100.

 
,  pre príklad 6     Q1 = 100. (0,30+0,12+.....+0,08) = 80,5 %

3.2.   Kvantifikátor Q2

    Odvodený je na princípe systému EMDS zo všetkých kvantifikátorov Qij pre kritériá aj indikátory spoločne 
(použitý je operátor AND, predpoklad o čiastočnej vzájomnej závislosti) a vyjadrený je v % z maximálnej možnej 
hodnoty pre najlepší stav biotopu  Q2(max), t.j. pre všetky hodnotenia A, resp. pre najhorší stav biotopu  Q2(min), 
t.j. pre všetky hodnotenia D:
 

               
Q2 =

   
*100

                
Q2(max) =

 

                
Q2(min) = -0,3 +

 
-0,234

  Pre príklad 6 dostaneme

        
Q2 =  (-0,05 +

  
/ Q2(max) * 100 

    

                                           
3.3.  Kvantifikátor Q3

     Určuje sa tiež na princípe EMDS, ale  kombinovane -  zo súčtu kvantifikátorov Qij v rámci kritérií a, b, c. 
Použije sa ten istý vzorec ako pre  Q2, len s tým rozdielom, že hodnoty kvantifikátorov pridelené indikátorom (a1, 
a2), (b1,b2. b3, b4, b5) a (c1,c2) sa najprv spočítajú a vo vzorci sa uvažuje s takto získanými súčtami. Dôvodom 
sú tieto skutočnosti: v rámci jednotlivých kritérií sa nepredpokladá vzájomná závislosť znakov -  napr. štruktúra 
biotopu môže byť ešte relatívne dobrá ak je splnená aspoň jedna z podmienok a1, a2, napr. vyskytujú sa všetky 
požadované druhy drevín, ale bylinný kryt je nedostatočný,  čiastkové kvantifikátory sa preto môžu spočítať 
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(uplatní sa operátor OR).  Naproti tomu medzi kritériami a, b, c existuje oveľa väčšia podmienenosť – biotop 
nemôže mať priaznivý stav ak nespĺňa napr. kritérium  druhového zloženia (a), hoci ostatné kritériá (b, c) spĺňa 
vynikajúco, preto sa na agregáciu hodnotenia musí použiť operátor AND. Po tejto modifikácii sa samozrejme 
zmení aj hraničná hodnota  Q3, takto:  

− pre najlepší prípad (všetky hodnotenia A) bude  Q3(max) =  +0,280  
− pre najhorší prípad (všetky hodnotenia D) bude  Q3(min) =  -0,458.

Pre náš príklad 6 dostaneme:

           súčty Qa = 0,2+0,04+0,04 = 0,28   Qb = 0,4+0,05 = 0,45   Qc = 0,04+0,05+0,05 = 0,14

            
=  (0,2255 / 0,280)*100 = 80,5 %

      Všetky tri kvantifikátory sú vzájomne porovnané na 10 modelových príkladoch a aj súhrnne zhodnotené 
v tab.3. Ako najvhodnejší z vecného i logického hľadiska sa javí kvantifikátor Q3.

4. Váhy kritérií a indikátorov FCS pre kvantifikáciu stavu jednotlivých lesných 
biotopov, ich overenie a zovšeobecnenie

      Uvedená metodika  kvantifikácie stavu biotopov bola podrobne prediskutovaná v odbornej skupine GW2 
a všetci jej členovia, ktorí vypracúvali „hodnotiacej tabuľky FCS“ navrhli k príslušným lesným biotopom súčasne 
aj váhy pre kritériá a indikátory ich FCS. Konkrétne návrhy sú zhrnuté v tab. 4,  jednak pre každý biotop osobitne, 
jednak pre príbuzné skupiny biotopov – bučiny, sutiny, luhy, dubiny a horské lesy. Zároveň sú k nim kvôli možnosti 
zovšeobecnenia pripojené základné štatistické charakteristiky – priemerná hodnota a absolútna i relatívna 
variabilita  jednotlivých návrhov. V ďalšej tabuľke 5 je urobený podrobnejší rozbor návrhov, ktorého cieľom je 
preskúmať aké diferencie vzniknú v celkovom hodnotení vybratých lesných biotopov, keď sa na kvantifikáciu 
ich stavu pomocou kvantifikátora Q3 použijú individuálne váhy kritérií a indikátorov, resp. ich priemerné hodnoty 
alebo zaokrúhlené (zovšeobecnené) hodnoty. Z rozboru vyplynuli poznatky, ktoré sú sformulované priamo pod 
uvedenou porovnávacou tabuľkou.
       Pri aplikácii navrhnutého systému kvantifikátorov v  riešení úlohy 2,3 „Súčasný stav ochrany lesných 
biotopov NATURA 2000 na Slovensku“ vznikla potreba upraviť čiastkové kvantifikátory (známky) pre jednotlivé 
kategórie FCS tak, aby vznikol väčší odstup medzi výslednými hodnotami kvantifikátorov Q3 pre stav A,B 
(ktorý je považovaný za priaznivý) voči stavu C,D (ktorý je považovaný za nepriaznivý). V nadväznosti na to 
sa preskúmali tri ďalšie varianty, ktoré sú charakterizované a overené na viacerých modelových príkladoch 
a súhrnne zhodnotené v tab. 6a, 6b. Okrem toho pracovná skupina WG2 na svojom zasadnutí (v dňoch 15. 
a 16. novembra 2004 v Bratislave) znovu komplexne prehodnotila pôvodne navrhnuté váhy  wij  pre kritériá 
a indikátory FCS (uvedené v tab. 4) a navrhla pre jednotlivé biotopy konkrétne úpravy, ktoré sú kvôli úplnosti 
zdokumentované v tab. 7. 
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5. Súhrnné závery
 
• Navrhnutá sústava kvantifikátorov umožňuje transformovať kvalitatívne hodnotenie veľkého počtu (až 9) 

pomerne rôznorodých indikátorov FCS tak, že celkový stav biotopu sa vyjadrí komplexne jednou číselnou 
hodnotou , ktorá udáva jeho relatívne priblíženie sa (v %) k želanému najpriaznivejšiemu stavu.

• Zo štyroch uvažovaných kvantifikátorov  sa pre praktické použitie najlepšie hodí kvantifikátor  Q3, kvantifikátor 
Q1 je použiteľný skôr na predbežné, informatívne účely.

• Pre jednotlivé stavy FCS (A,B,C,D), kritériá a indikátory sú k dispozícii príslušné váhy, a to individuálne pre 
každý biotopov i priemerné zovšeobecnené hodnoty, môžu sa podľa potreby meniť, systém je otvorený.

• Pre automatizovaný výpočet kvantifikátorov je k dispozícii výpočtový program na PC, ktorý vypracoval 
Fabrika (2004, výstup EFRA  č. III.).

Tab. 2. Výsledné hodnotenie stavu biotopu metódou priemernej bodovej hodnoty 
             (známky)
   a) Pridelené bodové hodnoty (Zij) pre kategórie stavu biotopu A,B,C,D a váhy (wij) pre
       kritériá a indikátory a,b,c
Kritériá
 (váhy)

A B C D Indikat.
 (váhy)

A B C D
Z = 1 Z = 2 Z = 3 Z = 4 Z=1 Z = 2 Z = 3 Z = 4

a (0,45) 0,45 0,9 1,35 1,8 a1(0,30) 0,30 0,6 0,90 1,2
a2(0,15) 0,15 0,3 0,45 0,6

b (0,35) 0,35 0,7 1,05 1,4

b1(0,10) 0,10 0,2 0,30 0,4
b2(0,05) 0,05 0,1 0,15 0,2
b3(0,10) 0,10 0,2 0,30 0,4
b4(0,05) 0,05 0,1 0,15 0,2
b5(0,05) 0,05 0,1 0,15 0,2

c (0,20) 0,2 0,4 0,6 0,8
c1(0,10) 0,10 0,2 0,30 0,4
c2(0,10) 0,10 0,2 0,30 0,4

b) Príklady hodnotenia 1-5: Zj–jednoduchý priemer (bez váh),  Zv - vážený priemer (s váhami)
Krit. l 2 3 4 5 Indik. 1 2 3 4 5

a A A B A B a1 A A B A B
b C A B D D a2 B A B B C
c B B A A D b1 A B A C D

b2 D A C D D
b2 B A B D D
b4 A B B C B
b5 C A B D C
c1 A A A B C
c2 B C  A A D 

Zj 2,0 1,3 1,7 2,0 3,3 Zj 1,9 1,4 1,8 2,7 3,2
Zv   1,75 1,2 1,8 2,05 3,1 Zv 1,6 1,35 1,8 2,15 2,8

c) Priemerná známka: 

             
d) Zhodnotenie metódy:

− bodové hodnotenie stavu biotopu je veľmi jednoduché, logicky ľahko pochopiteľné,
− priemerná známka  svojou hodnotou názorne vyjadruje kvalitu biotopu, čím sa viac blíži k 1,0, tým je 

stav biotopu priaznivejší,
− všeobecne lepšiu charakteristiku skutočného stavu biotopu poskytuje vážený priemer,
− jednotlivé bodové hodnoty 1, 2, 3, 4 sú však odstupňované v rovnakých intervaloch, predpokladajú že 

stav biotopu B, C, D je 2x, 3x, 4x horší ako stav A, čo nezodpovedá prijatej definícii týchto kategórií,
− horšie hodnotenie C, D sa vo výslednej známke neprejaví dostatočne silno, aj pri výskyte dvoch kritérií 

v kategórii D, je priemerná známka cca 3,0, čiže celkový stav biotopu hodnotí iba ako „narušený“, nie ako 
„nevyhovujúci“,

− metóda je preto použiteľná iba na približné, hrubé kvantifikovanie  celkového stavu biotopu a to za 
predpokladu, že sa vymedzia hraničné známky   pre kategórie A,B,C v rozpätí od 1,0 do max. 2,0.
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6

Tab.3. Výsledné (agregované) hodnotenie stavu biotopu metódou číselných kvantifikátorov Q 
a) Pridelené kvantifikátory Qij pre kvalitatívne stavy biotopov A,B,C,D a váhy wij pre
    jednotlivé hodnotiace kritériá a, b, c  indikátory ai ,bi, ci   (x – hodnotenie pre príklad 6)

Kritérium
a jeho váhy

(wi)

Indikátor
a jeho váhy

(wij)

Stav biotopu a jeho kvantifikátory Qj
A B C D

Q = 1,0 Q = 0,8 Q = 0,5 Q = -1,0
a = 0,45

b = 0,35

a1 = 0,30 0,30 0,24 0,15 -0,30
a2 = 0,15 0,15 0,12 0,075 -0,15
b1 = 0,10 0,10 0,08 0,05 -0,10
b2 = 0,05 0,05 0,04 0,025 -0,05
b3 = 0,10 0,10 0,08 0,05 -0,10
b4 = 0,05 0,05 0,04 0,025 -0,05
b5 = 0,05 0,05 0,04 0,025 -0,05

       c = 0,20 c1 = 0,10 0,10 0,08 0,05 -0,10
c2 = 0,10 0,10 0,08 0,05 -0,10

b) Príklady hodnotenia 1-10: Kvantifikátory Q1, Q2 a Q3
Indi-
kátor

Príklady hodnotenia biotopov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a1
a2

A
A

B
B

C
C

A
B

B
B

A
B

A
D 

A
A

D
D

A
B

b1
b2
b3
b4
b5

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C

A
B
A
B
B

B
C
C
B
C

A 
D 
B 
A 
C

A
C
A
A
B

B
D
B
B
C

B
B
B
B
B

D
D
D
C
D

c1
c2

A
A

B
B

C
C

A
B

B
C

A
B

C
C

D
D

A
A

A
A

Q1 100,0 80,0 50,0 92,0 71,0 80,5 56,5 42,2 3,0 34,5
Q2 100,0 79,7 49,5 88,1 64,1 19,8 -72,6 -41,1 -236 -46,0
Q3 100,0 79,2 48,8 91,0 68,0 82,9 53,1 -22,6 -115 -47,7

    Q1 – určený ako jednoduchý súčet Qij (operátor OR)
    Q2 – určený metódou EMDS z   Qij   všetkých 8 indikátorov (operátor AND)
    Q3 – určený metódou EMDS zo súčtu Qij indikátorov v rámci kritérií a,b,c (kombináciou
             operátora OR a AND)

c) Zhodnotenie metódy:
− zo všetkých troch kvantifikátorov skutočný stav biotopu najlepšie vystihuje kvantifikátor Q3, dostatočne 

citlivo reaguje na horšie hodnotenie (C,D)  a kombináciou operátora OR a AND dobre vystihuje vzájomnú 
väzbu (podmienenosť) hodnotiacich klritérií a indikátorov, kvantifikátor Q1 môže slúžiť ako orientačný, Q2 
je nepoužiteľný,

− Q3 svojou hodnotou vyjadruje priamo mieru priblíženia sa stavu hodnoteného biotopu k najpriaznivejšiemu 
stavu = 100 %,

− hodnoty Q sú kvantitatívne veličiny, preto možno s nimi robiť všetky počtárske operácie, napr. určiť 
priemernú hodnotu ako charakteristiku celkovej úrovne kvality biotopu, variabilitu jednotlivých hodnôt Qi 
z priestorových jednotiek lesa na úrovni lokality, biotopu a celej SR ako charakteristiku homogenity FCS 
biotopu a ďalšie,

− z číselného vyjadrenia stavu biotopu sa dá ľahko znovu prejsť na jeho kvalitatívne vyjadrenie pomocou 
kategórií, ak sa na spätnú transformáciu použije dohodnutý kľúč, napr. 

         Q3 > 90 %  A,  Q3 = 90 – 70 %  B,  Q3 = 70 – 49 %  C,    Q3 < 49%  D
– výpočet Q3 sa dá dobre zvládnuť aj na vreckovej kalkulačke a automatizovane na PC.
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Tab. 5. Porovnanie relatívnych kvantifikátorov Q3 vypočítaných  pre  modelové príklady hodnotenia  
lesných biotopov (1-10)  podľa váh indikátorov (w) navrhnutých členmi pracovnej skupiny WG2 NATURA 
2000/SR 
(varianty váh : a-priemerné hodnoty, b-zaokrúhlené priemerné hodnoty, c-biotop 9130, Schwarz)

Indikátor  Varianty váh (w)                      Príklady hodnotenia biotopov
a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a1
a2

0,30
0,14

0,30
0,15

0,30
0,10

A
A

B
B

C
C

A
B

B
B

A
A

A
D

A
A

D
D

A
B

b1
b2
b3
b4
b5

0,09
0,06
0,07
0,05
0,06

0,10
0,05
0,10
0,05
0,05

0,10
0,05
0,05
0,05
0,05

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C

A
B
A
B
B

B
C
C
B
C

B
C
C
C
C

A
C
A
A
B

B
D
B
B
C

B
B
B
B
B

D
D
D
C
D

c1
c2

0,13
0,10

0,10
0,10

0,15
0,15

A
A

B
B

C
C

A
B

B
C

A
B

C
C

D
D

A
A

A
A

Q3   a = 100,0 79,4 49,0 91,3 68,9 75,7 53,0 -33,0 -106 -38
Q3 b = 100,0 79,2 48,8 91,0 68,0 82,9 53,1 -22,6 -115 -47
Q3 c = 100,0 79,8 49,6 91,2 68,2 70,6 56,5 -52,1 -82 -25

  
Porovnanie kvantifikátorov Q3 určených pre modelové príklady č. 4, 5 a 8 podľa váh

a)  navrhnutých jednotlivými autormi, b) zaokrúhlených  priemerných  hodnôt 
Biotop 9110 9130 9140 9170 91E0 91G0* 9110 9410 91H0*
Autor w Rizman Schwarz Longauer Dražil Kmeťová Šebeň Čaboun Vladovič Polák
Q3(a) 4 91,7 91,2 91,1 92,8 89,9 92,5 91,5 93,4 92,7
          5 69,0 68,2 69,2 72,1 68,4 70,2 67,2 68,5 69,7
          8   -22,1 -52,1 -38,9 20,0 -52,1 -52,1 -3,0 -28,3 17,6
Q3(b)4 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0
          5 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
          8 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6 -22,6

Poznatky:
• Najväčšie váhy sa všeobecne pridelili indikátoru a, najmä drevinovému zloženiu, čo je celkom správne, 

pretože ono rozhoduje prakticky o existencii daného biotopu. Zníženie tejto váhy by bolo síce opodstatnené, 
lebo drevinové zloženie už bolo do určitej miery preferované tým, že biotop sa vybral do sústavy NATURA 
2000, avšak podstatne by to oslabilo hodnotenie v prípade, keby daný biotop nespĺňal tento indikátor 
(hodnota váhy D, ktorá je záporná by bola nižšia a menej by zavážila v komplexnom posúdení stavu 
biotopu). 

• Rozdiely medzi kvantifikátormi Q3 z „individuálnych“ a priemerných váh sú pri stavoch biotopu A, B, C 
relatívne malé, vôbec neovplyvnia celkové hodnotenie – zaradenie biotopu do kategórie A, B, C podľa Q3 
= >90 %, 90-70 %, <50 %. Väčšie diferencie sú iba pri záporných hodnotách Q3, ktorých veľkosť nie je 
rozhodujúca, pretože všetky biotopy s Q3  pod 50 % považujeme už za nevyhovujúce.

• Za celkom dobre použiteľné možno  preto považovať aj priemerné hodnoty váh.
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Tab. 4b. V
áhy kritérií a, b, c indikátorov a

i , b
i , c

i  pre hodnotenie P
S

Z lesných biotopov - N
ATU

R
A 2000/S

R
  - združenie do skupín

B
ukové lesy

0,43
0,31

0,11
0,31

0,10
0,05

0,05
0,05

0,06
0,26

0,14
0,13

0,05
0,06

0,03
0,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,03
0,05

0,02
0,03

12%
20%

22%
8%

0%
0%

0%
0%

40%
18%

18%
23%

S
utinové lesy

0,60
0,45

0,15
0,30

0,07
0,03

0,09
0,06

0,06
0,10

0,07
0,03

0,00
0,07

0,07
0,00

0,00
0,00

0,01
0,01

0,01
0,00

0,00
0,00

0%
16%

47%
0%

0%
0%

16%
13%

13%
0%

0%
0%

Lužné lesy
0,41

0,24
0,17

0,33
0,09

0,06
0,06

0,05
0,06

0,26
0,14

0,13
0,02

0,07
0,06

0,04
0,02

0,02
0,02

0,00
0,02

0,05
0,02

0,03
5%

32%
33%

12%
20%

33%
38%

0%
38%

18%
18%

21%

D
ubové lesy

0,52
0,41

0,11
0,29

0,06
0,06

0,07
0,05

0,05
0,20

0,11
0,09

0,11
0,12

0,02
0,04

0,02
0,02

0,03
0,01

0,03
0,07

0,09
0,02

21%
30%

20%
14%

37%
37%

39%
19%

53%
35%

81%
25%

H
orské lesy

0,40
0,30

0,10
0,40

0,12
0,07

0,12
0,05

0,05
0,20

0,12
0,08

0,10
0,10

0,00
0,10

0,03
0,03

0,08
0,00

0,00
0,00

0,03
0,03

25%
33%

0%
25%

25%
43%

65%
0%

0%
0%

25%
35%

K
ritériá a indikátory:

a - typické druhy biotopu: 
a

1  - dreviny,
a

2 - byliny a kry
b – štruktúra lesného biotopu: 
b

1  – veková štruktúra, 
b

2  - prirodzené zm
ladenie, 

b
3  - priestorová štruktúra, 

b
4  – hrubé a zvlášť cenné strom

y, 
b

5  - m
ŕtve drevo 

c - negatívne vplyvy:
c

1  - zdravotný stav,
c

2 - širšie súvislosti
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6

Tab. 6a. Overenie nových variantov známok pre kategórie A,B,C,D,(E) s cieľom získať väčší odstup 
medzi hodnotami kvantifikátorov Q3 A,B voči C,D

Známky pre A,B,C,D:

Variant A B C D
I. 1,0 0,4 -0,4 -1,0
II. 1,0 0,5 0 -0,5
III. 1,0 0,5 0 -1,0

Váhy pre kritériá a indikátory: 
      a = 0,3+0,1 = 0,40      b = 0,15+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,35     c = 0,15+0,10 = 0,25

Príklady:
Príklad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a A B C D A A B B A A
b A B C D B B A B B C
c A B C D A B A A C B

Q3:  I. 100 39,2 -49,3 -125,8 69,9 57,3 53,7 54,5 3,6 -9,3
       II. 100 49,1 0 -61,8 77,4 61,6 79,4 64,4 31,7 29,0
      III. 100 49,1 0 -125,8 77,4 61,6 79,4 64,4 31,7 29,0

Príklad 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
a A C C C A A B A A D
b C A C A A D D A C A
c C B B C C B A D D D

Q3:  I.. -18,8 -17,3 -40,0 -26,5 14,1 -72,8 -76,1 -31,0 -51,3 -102,6
       II. 22,1 26,2 6,9 19,3 41,4 –18,1 -21,5 6,9 -10,0 -38,6
      III. 22,1 26,2 6,9 19,3 41,4 -71,9 -74,6 -31,0 -45,5 -102,6

Hranice pre spätnú transformáciu z Q3 na kategóriu A,B,C,D:

I.           A > 80 ,           B = 80 - 20 ,             C = +20 až –50 ,        D < -50
II.         A   >  80             B = 80 – 50              C =  50 - 0                 D < 0
III.                                                        detto
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Závery:
1) Rozpätia Q3 pre jednotlivé kategórie A,B,C,D by mali byť väčšie ako 10- 20, aby sa nestalo, že z titulu chyby 

zisťovania by sa polygón alebo celý biotop zaradil nesprávne do susednej kategórie, napr. namiesto A do B. 
Pri návrhu metód monitorovania (výstup EFRA č.II.) sa uvažuje s chybou kvantifikátora EQ =7–15 %, ktorá 
sa na chybu diferencie Q3 medzi dvomi následnými monitorovaniami zvýši podľa zákona o prenášaní chýb 
na EQ(diferencia) = 10-21 %.

2) Maximálne hodnoty Q3 pre rovnaké hodnotenie všetkých kritérií (napr. všetky A, všetky B..) závisia od 
zvolených váh pre kritériá. Vyššie uvedené hodnoty platia pre váhy 0,4 –0,35 – 0,25. Ak by sa zmenili napr. 
na 0,4 – 0,3 –0,3 boli by pre A, B, C, D nasledovné: pri var.I: 100 – 39,6 – mínus 46,3 – minus118,1, pri var. 
III: 100 – 49,6 – 0 – mínus118,1.

3) Z preverených troch variantov najlepšie vyhovuje variant I. resp. aj variant III, pri ktorom sú jednoduchšie 
definované  hranice medzi kategóriami. Variant II. nedáva dobrý výsledok pre príklad č. 18 (zaradil by ho do 
kategórie C a nie D)

Tab. 6b. Uplatnenie variantov I. – III. na modelových príkladoch 1 – 10 z tab. 3b 

Indikátor Príklady hodnotenia biotopov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a1
a2

A
A

B
B

C
C

A
B

B
B

A
B

A
D 

A
A

D
D

A
B

b1
b2
b3
b4
b5

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

C
C
C
C
C

A
B
A
B
B

B
C
C
B
C

A 
D 
B 
A 
C

A
C
A
A
B

B
D
B
B
C

B
B
B
B
B

D
D
D
C
D

c1
c2 A

A
B
B

C
C

A
B

B
C

A
B

C
C

D
D

A
A

A
A

I.

II.

III.

100
    A

100
A

100
A

39,2
B

49,1
B

49,1
B

-49,3
C
0
C
0
C

77,3
B

81,1
B

81,1
B

14,5
C

33,7
C

33,7
C

64,2
B

76,1
B

70,9
B

-0,8
C

29,0
C

26,2
C

-44,3
D

-5,2
D

-42,4
D

-93
D

-29,8
D

-91,9
D

-59,8
D

-7,4
D

-53,0
D

Poznatky:

1) Všetky tri varianty zaradili príklady podľa vypočítaného Q do tej istej kategórie FCS.

2) Stalo sa tak aj napriek tomu, že v niektorých príkladoch (6, 7) výsledná kategória vyšla B, resp. 
C, hoci sa v nich vyskytli indikátory aj s horším  hodnotením  C resp. D a to zrejme preto, že daný 
indikátor mal v porovnaní s inými (lepšie hodnotenými) indikátormi relatívne menšiu váhu. 

3) Kvantifikátotry Q3 pomerne dobre vystihujú princíp „najslabšieho článku“, ale iba vo všeobecnosti, v detailoch 
poskytujú spojité (kontinuálne) hodnotenie v rámci príslušnej škály (rozpätia hraničných hodnôt Q3), čo je 
výhoda najmä pri agregácii výsledkov hodnotenia z lokalít a polygónov do vyšších hierarchických úrovní 
monitorovania.
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Hodnotiace tabuľky Priaznivého stavu zachovania pre lesné biotopy 

Autori:
Konečný zostavovateľ:  Ing. M. Schwarz (Lesoprojekt Zvolen);  
spoluautori:    Ing. J. Vladovič, PhD., Ing. V. Šebeň, PhD., Ing. I. Rizman, Ing. P. Polák,   

  Ing. T. Dražil, Ing. Z. Kmeťová, Ing. R. Longauer, CSc., doc. Ing. V. Čaboun, CSc.,

Pre hodnotenie stavu jednotlivých kritérií a indikátorov sa použijú hodnotiace tabuľky, ktoré sú vytvorené osobitne pre 
každý biotop Natury 2000. Pokiaľ je takýto biotop  v Katalógu biotopov Slovenska rozdelený na viacero „národných 
biotopov“, mohli byť hodnotiace tabuľky vytvorené pre tieto jednotky. 

Tieto tabuľky sa aplikujú na celý hodnotený polygón biotopu, pre ktorý boli vytvorené. To znamená, že sa neaplikujú 
na časti lesných porastov, ktoré podľa Katalógu biotopov Slovenska do biotopu nepatria. V zmysle tohto princípu sa 
do polygónu biotopu nezaradia: 
1) plochy stanovištne nepatriace do biotopu > 0,5 ha 
2) z plôch stanovištne patriacich do biotopu sa do polygónu nezahrnú: 

a) holiny >3 ha (holiny na hranici medzi hodnoteným biotopom a pozmeneným biotopom na rovnakom stanovišti 
sa do polygónu nezahrnú v nijakom prípade) 

b) holiny so zachovalými zbytkami porastov biotopu >5 ha 
c) vylíšiteľné1

časti porastov s natoľko zmeneným drevinovým zložením, že už nepatria do biotopu >3 ha (patria 
sem porasty alebo ich časti mapované do biotopu X9 alebo porasty resp. ich časti s aproximáciou 
drevinového zloženia < 30 %) 

HTB – Hodnotiaca tabuľka priaznivého stavu zachovania 
 1 Za vylíšiteľné časti porastov sa považujú drevinovo odlišné časti tvorené prevažne stanovištne nevhodnými drevinami, pokiaľ sa výrazne odlišujú 
od okolitých pôvodných porastov. Časti porastov s plynulými prechodmi do biotopu alebo časti líšiace sa od okolitého porastu len nevýrazne (rozdiel 
v aproximácii do 30%) sa považujú za nevylíšiteľné a zahrnú sa do hodnoteného biotopu aj ak ich výmera presahuje 3 ha.
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6

Autor HTB: Ing. Ivor Rizman 

Biotop názov Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy 
Natura 2000: Luzulo-Fagetum beech forest

kód 9110
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

86 424 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

167 597 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny2)

3. v.s.: Fagus sylvatica, Quercus petraea agg., Carpinus betulus,  Betula pendula, Acer 
pseudoplatanus, Acer platanoides, Tilia cordata, Tilia platyphylos, Cerasus avium,
4. v.s.: Fagus sylvatica, Abies alba, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Tilia 
cordata, Tilia platyphylos,  Cerasus avium
5. a 6. v.s.: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Betula pendula,  Sorbus aucuparia, Acer 
pseudoplatanus, Acer platanoides, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS3 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS4

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu vývoja 

nezodpovedajú štádiu 
vývoja

(predčasné preriedenie 
mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 5 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

60 (403) cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 (303) cm,  l 

≥ 3 m ) 

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

2 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
3 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
4 na stanovištiach (hlavne ochranného rázu) s prirodzene nižšou bonitou stačí o jeden ARS nižší a použije sa nižšia hrúbka u hrubých stromov 
a mŕtveho dreva (uvedená v zátvorke) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory imisie, nekrózy buka, pastva, zver (odhryz, obhryz), sucho, mechanické poškodenie, nálet 
smreka zo susedných porastov 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt5 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo6

<30 ; ∞) <15 ; 30) <3 ; 15) <0,5 ; 3) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<50 ; ∞) <25 ; 50) <5 ; 25) <1 ; 5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,35
Typické druhy biotopu 0,45

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,05

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,35

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1

5 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
6 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Matej Schwarz 

Biotop názov Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 
Natura 2000: Asperulo-Fagetum beech forest

kód 9130
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

527 778 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol. jednot.) [ha] 

992 871 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci

Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny7)

3. v.s.: Fagus sylvatica, Quercus petraea agg., Carpinus betulus,  Acer pseudoplatanus, Acer 
platanoides, Acer campestre, Tilia cordata, Tilia platyphylos, Ulmus laevis, Cerasus avium, Taxus 
baccata
4. v.s.: Fagus sylvatica, Abies alba, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Tilia cordata, Tilia 
platyphylos,  Cerasus avium, Taxus baccata
5. a 6. v.s.: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, 
Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia,  Tilia cordata, Tilia platyphylos, Taxus baccata

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoacacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Impatiens parviflora, Telekia speciosa
(mimo východného Slovenska) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS8 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 5 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

60 cm a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

7 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
8 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory imisie, nekrózy buka, pastva, zver (odhryz, obhryz), sucho, mechanické poškodenie
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt9 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo10

<50 ; ∞) <30 ; 50) <5 ; 30) <0,5 ; 5) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<75 ; ∞) <45 ; 75) <7,5 ; 50) <1 ; 7,5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,05

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,35

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,15
Negatívne vplyvy 0,25

Širšie priestorové súvislosti 0,1

9 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
10 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

 Autor HTB: Ing. Roman Longauer, CSc 

Biotop názov
Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy 

Natura 2000: Medio-European subalpine beech woods (with Acer and Rumex 
arifolius)

kód 9140
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

8071
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

11 609 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny11)

Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, vtrúsene/fakultatívne Sorbus aucuparia, Ulmus glabra,
Picea abies, v 5. v.s. Abies alba, Fraxinus excelsior, Salix spp. 

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); abnormálna dominancia Rubus sp.,
Senecio sp. mimo prirodzenej variability

Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%] <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS12 a 4. ARS 

alebo 5. (4.) ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS13

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. (4.) 

ARS nesmie 
presahovať 1/3. Ak 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať14

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi alebo 

porastmi výrazne 
hrúbkovo

diferencovanými

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 2 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 2 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

40 (304) cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 10 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

5 – 10 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 –  4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 1 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 (304) cm,  l 

≥ 2 m ) 

≥ 5 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

11 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
12 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
13 na stanovištiach v najvyšších polohách s prirodzene nižšou bonitou stačí o jeden ARS nižší a použije sa nižšia hrúbka u hrubých stromov 
a mŕtveho dreva (uvedená v zátvorke) 
14 prirodzená obnova je v tejto jednotke aj prirodzene veľmi slabá 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory imisie, hubové ochorenia, turistický ruch, sneh, námraza, mráz, erózia pôdy
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 1> (1;2> (2 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt15 [%]

<0 ; 10 > (10 ; 20 > (20 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo16

<3 ; ∞) <2 ; 3) <1 ; 2) <0,5 ; 1) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<4 ; ∞) <2 ; 4) <1 ; 2) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 25> (25 ; 50> (50 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1

15 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
16 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Matej Schwarz 

Biotop názov Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy 
Natura 2000: Medio-European limestone beech forests (Cephalanthero-Fagion)

kód 9150
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

68 012 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

134 671 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci

Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny17)

3. v.s.: Fagus sylvatica, Quercus petraea agg., Carpinus betulus,  Pinus sylvestris, Acer 
pseudoplatanus, Acer platanoides, Tilia cordata, Tilia platyphylos, Cerasus avium, Sorbus aria, 
Sorbus torminalis,
4. v.s.: Fagus sylvatica, Abies alba, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Tilia 
cordata, Tilia platyphylos,  Cerasus avium, Sorbus aria, Sorbus torminalis, Taxus baccata,
5. a 6. v.s.: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Pinus sylvestris, Larix decidua, Acer 
pseudoplatanus, Acer platanoides, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia,  Tilia 
cordata, Tilia platyphylos, Sorbus aria, Taxus baccata

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Impatiens parviflora, Telekia speciosa
(mimo východného Slovenska)

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS18 a 4. ARS 
alebo 5. ARS  tvorí 

aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 5 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

5019 (40) cm) a 
zvlášť cenné stromy 

spolu

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 403 (35) cm,  l 

≥ 3 m) 

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

17 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
18 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
19 na stanovištiach s prirodzene nižšou bonitou sa použijú nižšie hrúbky zo zátvorky 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Imisie, nekrózy buka, pastva, zver (odhryz, obhryz), sucho, mechanické poškodenie
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt20 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo21

<40 ; ∞) <20 ; 40) <2 ; 20) <0,5 ; 2) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<60 ; ∞) <30 ; 60) <3 ; 30) <1 ; 3) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,05

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,35

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,15
Negatívne vplyvy 0,25

Širšie priestorové súvislosti 0,1

20 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
21 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Tomáš Dražil 

Biotop názov Ls 2.3.1 Dubovo-hrabové lesy lipové – časť A 
Natura 2000: Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

kód 9170
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

1 174 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

3 920 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny22)

Tilia cordata, Quercus petraea agg., Q. robur agg., Abies alba, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior,  Populus tremula,., Sorbus aucuparia, T. 
platyphyllos

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS23 a 4. ARS

alebo
5. ARS  tvorí aspoň 1/3 

ak sa jedná mozaiku 
aspoň dvoch ARS 

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 5 ha

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy 
(d1,3 ≥ 50 cm) a 

zvlášť cenné stromy 
spolu

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

22 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
23 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory zver (odhryz, obhryz), imisie, sucho, priame prevody s použitím nepôvodných drevín
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt24 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo25

<25 ; ∞) <10 ; 25) <3 ; 10) <0,5 ; 3) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<40 ; ∞) <15 ; 40) <5 ; 15) <1 ; 5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,35
Typické druhy biotopu 0,5

Bylinné druhy a kry 0,15

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,35

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,15

Širšie priestorové súvislosti 0,05

24 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
25 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Tomáš Dražil 

Biotop názov Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy 
Natura 2000: Tilio-Acerion forests on slopes, screes and ravines

kód 9180*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

28 107 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

49 123 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci

Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny26)

1. a 2. v.s.: Acer platanoides, Carpinus betulus, Quercus petraea agg., Tilia cordata, T. 
platyphyllos, Ulmus minor, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis, Cerasus avium, 
Fagus sylvatica 
3. A 4. V.S.: FAGUS SYLVATICA, TILIA CORDATA, T. PLATYPHYLLOS,  ACER PLATANOIDES, 
A. PSEUDOPLATANUS, CARPINUS BETULUS, FRAXINUS EXCELSIOR,  QUERCUS PETRAEA 
AGG., ABIES ALBA, ULMUS GLABRA, TAXUS BACCATA
5.  a 6. v.s.: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Abies alba, Acer 
platanoides, Picea abies, Taxus baccata, Tilia cordata, T. platyphyllos, Ulmus glabra, Taxus baccata

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia, Ailanthus altissima a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Impatiens parviflora, Stenactis annua, 
Solidago gigantea, Lupinus polyphyllus

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS27 a 4. ARS 
alebo 5. ARS  tvorí 

aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 5 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

60 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

26 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
27 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory zver (odhryz, obhryz), imisie
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt28 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo29

<5 ; ∞) <2 ; 5) <0,5 ; 2) 

neuvažuje sa, 
každá mapovaná 
lokalita je aspoň

C

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<7 ; ∞) <3 ; 7) <1; 3) 

neuvažuje sa, 
každá mapovaná 
skupina aspoň 2 
lokalít je aspoň

C

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1

28 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
29 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Pavol Polák 

Biotop názov Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy 
Natura 2000: Old acidophilous oak woods with Qurcus robur on sandy plains

kód 9190
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

766
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

2 574 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny30)

Quercus robur, Betula pendula, Betula pubescens, Populus tremula, Frangula alnus (len v spodnej 
etáži ale jej prezencia je významná), Quercus petraea, Sorbus aucuparia, Pinus sylvestris, Pyrus 
pyraster

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia, Ailanthus altissima a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 5) <5 ; 15> (15 ; 30>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Sambucus ebulus, Rubus sp – mimo 
prirodzeného výskytu a zastúpenia

Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%] <0 ; 3) <3 ; 10) <10 ; 30) <30 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 3) <3; 20) <20 ; 100>

Veková štruktúra 

Pralesy a prírodné 
lesy;
alebo

v polygóne 5. ARS31  a 
4. ARS tvoria aspoň

1/3 plochy 

V polygóne  5. ARS
a 4. ARS tvoria aspoň

1/5 plochy 

Na ploche sú prítomné 
aspoň dva ARS, 

pričom výmera 4. a 5. 
ARS je menšia ako 1/5 

plochy

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová
štruktúra

(vertikálna,
horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)
≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

Dvoj- a viacvrstvový 
na ploche 20 - 49% 

bez ohľadu na 
výmeru

štrukturálnych
prvkov
alebo

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku 
je prevažne do 3 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera
štrukturálneho prvku 
a je prevažne nad 3 

ha

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

50 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 3 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / 10 ha 

30 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
31 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory odvodnenie (vysychanie), eutrofizácia prostredia, tracheomykózy dubov, premnoženie 
fytofágneho hmyzu,  imisie, premnoženie inváznych a expanzívnych druhov 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt32 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo33

<10 ; ∞) <5 ; 10) <0,5 ; 5) 

neuvažuje sa, 
každá mapovaná 
lokalita je aspoň

C

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<15; ∞) <7,5 ; 15) <1 ; 7,5) 

neuvažuje sa, 
každá mapovaná 
skupina aspoň 2 
lokalít je aspoň

C

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,1

Štruktúra lesného 
biotopu 0,45

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,05
Negatívne vplyvy 0,15

Širšie priestorové súvislosti 0,1

32 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
33 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Ivor Rizman 

Biotop názov Ls7.3 Rašeliniskové smrekové lesy
Natura 2000: Bog woodland

kód 91D0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

2 758 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

3 672 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny34)

Picea abies,  Abies alba, Betula pubescens, Pinus silvestris, Alnus incana, Alnus glutinosa, Sorbus 
aucuparia, Populus tremula, Salix caprea, Salix ssp.

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

ústup machovej (rašelinníkovej) vrstvy na úkor ostatných trávovitých, alebo bylinných druhov T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

dr
uh

y 
a 

kr
y 

Expanzívne
druhy

––––––––––
–

pokryvnosť
[%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS35 a 4. ARS 
alebo 5. ARS  tvorí 

aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 1 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 1 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

40) cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 30 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

34 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
35 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory odvodnenie (vysychanie), imisie, podkôrny hmyz 
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt36 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo37

<10 ; ∞) <5 ; 10) <3 ; 5) <0,5 ; 3) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<20 ; ∞) <10 ; 20) <5 ; 10) <1 ; 5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,2
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,2

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,1

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1

36 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
37 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Matej Schwarz 

Biotop názov Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky
Natura 2000: Bog woodland

kód 91D0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

34
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

189

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny38)

Betula pubescens, ,  Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Salix ssp.

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť

[%]

<0 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 75) <75 ; 100>

Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum, Oxycocus palustris a p. 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Indikátory
priaznivého

stavu <75 ; 100> <50 ; 75) <25 ; 50) <0 ; 25) 

Štruktúra lesného 
biotopu

V polygóne prevažujú 
prirodzené formácie 

(postupne sa 
zvyšujúce okraje 

rašelinísk, ostrovčeky
brezín na vyvýšených 

miestach a p.) 

V polygóne prevažujú 
umelé výsadby brezy, 

prípadne ďalších
drevín bez viditeľných

úprav terénu 

V polygóne prevažuje 
vyvýšená sadba brezy 

a ďalších drevín 
(viditeľné kopčeky,

brázdy a p.) 

Neuvažuje sa 

Negatívne faktory odvodnenie (vysychanie), príprava pôdy (tvorba hroblí, kopčekov, brázd) 
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>

Z
dr

av
ot

ný
 s

ta
v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt39 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo3

<5 ; ∞) <5 ; 3) <1 ; 3) <0,5 ; 1) 

38 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo2

<10 ; ∞) <10 ; 5) <5 ; 10) <1 ; 5) 

Lokalita je 
súčasťou

rašeliniska o 
celkovej výmere 

[ha]

<10 ; ∞) <10 ; 5) <5 ; 10) Neuvažuje sa 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,2
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,2

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,1

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Matej Schwarz 

Biotop názov Ls7.2 Rašeliniskové borovicové lesy
Natura 2000: Bog woodland

kód 91D0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

400
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

464

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny40)

 Picea abies, Pinus sylvestris, Pinus mugo, Betula pendula,. Betula pubescens, Salix ssp.

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť

[%]

<0 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 75) <75 ; 100>

Sphagnum sp., Eriophorum vaginatum, Oxycocus palustris a p. 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Indikátory
priaznivého

stavu <75 ; 100> <50 ; 75) <25 ; 50) <0 ; 25) 

Štruktúra lesného 
biotopu

V polygóne prevažujú 
prirodzené formácie 

(postupne sa 
zvyšujúce okraje 

rašelinísk, ostrovčeky
borín na vyvýšených 

miestach a p.) 

V polygóne prevažujú 
umelé výsadby 

borovice, prípadne 
ďalších drevín bez 
viditeľných úprav 

terénu (viditeľné rady) 

V polygóne prevažuje 
vyvýšená sadba 

borovice a ďalších
drevín (viditeľné

kopčeky, brázdy a p.) 

Prehustené zapojené 
porasty jednoznačne

umelého pôvodu 

Negatívne faktory odvodnenie (vysychanie), príprava pôdy (tvorba hroblí, kopčekov, brázd) 
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>

Z
dr

av
ot

ný
 s

ta
v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt41 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo42

<5 ; ∞) <5 ; 3) <1 ; 3) <0,5 ; 1) 

40 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
41 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých stromov a odumieranie vplyvom zvýšenia pôdnej 
vlhkosti
42 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“  a súčasť rašeliniska sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo2

<10 ; ∞) <10 ; 5) <5 ; 10) <1 ; 5) 

Lokalita je 
súčasťou

rašeliniska o 
celkovej výmere 

[ha]

<10 ; ∞) <10 ; 5) <5 ; 10) Neuvažuje sa 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,2
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,2

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,3

Hrubé mŕtve drevo 0,1

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Zuzana Kmeťová

Biotop názov
Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy

Natura 2000: Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

kód 91E0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

602
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

2 457 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny43)

Salix alba, Salix fragilis, Salix x rubens, Salix triandra, Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus 
alba, Fraxinus angustifolia, Padus racemosa, 

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Ailanthus altissima, Negundo acerifolia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 75) <75 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Impatiens glandulifera, Solidago 
gigantea, Solidago canadensis, Aster novi-belgii, Aster lanceolatus, Fallopia japonica, Conium 
maculatum

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%]
<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS44 a 4. ARS 
alebo 5. ARS  tvorí 

aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú45

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 3 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 3 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

60 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

43 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
44 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
45 najčastejšie kvôli poklesu hladiny spodnej vody 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory 
Pokles hladiny podzemnej vody, zmeny záplavového režimu (mechanické bariéry - 
priehrady),  ekonomický tlak -premena na topoľové plantáže, chemické znečistenie vody a pôdy, 
plávajúce ľady

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>

Z
dr

av
ot

ný
 s

ta
v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt46 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo47

<5 ; ∞) <3 ; 5) <0,5 ; 3) Neuvažuje sa 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<7 ; ∞) <5 ; 7) <1 ; 5) Neuvažuje sa 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,25
Typické druhy biotopu 0,45

Bylinné druhy a kry 0,2

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,05

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,3

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,25

Širšie priestorové súvislosti 0,15

46 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
47 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Zuzana Kmeťová

Biotop názov
Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 

Natura 2000: Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

kód 91E0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

1 857 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

4 205 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny48)

Alnus glutinosa, , Fraxinus excelsior, Alnus incana, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis, Salix alba, 
Salix pentandra, Picea abies, Populus tremula, Betula pendula, Carpinus betulus, Frangula alnus, 
Staphylea pinata

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Ailanthus altissima, Negundo aceroides a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 75) <75 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Impatiens glandulifera, Impatiens 
parviflora, Solidago gigantea, Aster novi-belgii, Fallopia japonica, Rudbeckia sp., Telekia speciosa 
(mimo východného Slovenska), Heracleum mantegazzianum 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%]
<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS49 a 4. ARS 
alebo 5. ARS  tvorí 

aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 5 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

40 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 30 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

48 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
49 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Pokles hladiny podzemnej vody, pastva, vykrádanie porastov (jaseň), približovanie dreva, 
chemické znečistenie vody a pôdy 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt50 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo51

<5 ; ∞) <3 ; 5) <1 ; 3) <0,5 ; 1) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<7 ; ∞) <5 ; 7) <2 ; 5) <1 ; 2) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,45

Bylinné druhy a kry 0,15

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,05

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,3

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,25

Širšie priestorové súvislosti 0,15

50 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
51 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Zuzana Kmeťová

Biotop názov
Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy

Natura 2000: Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

kód 91E0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

2 341 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

3 546 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny52)

Alnus incana, Picea abies, Alnus glutinosa, Salix purpurea, Salix fragilis, Abies alba, Fraxinus 
excelsior, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Padus avium 

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Ailanthus altissima, Negundo aceroides a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Telekia speciosa, Fallopia japonica, 
Fallopia sachalinensis, Heracleum mantegazzianum 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažuje 
5. ARS53 a / alebo 4. 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastmi

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 5 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

35 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 20 cm,  l ≥ 3 

m

≥ 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

52 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
53 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Pastva (preháňanie dobytka),  vykrádanie porastov (jaseň, smrek), približovanie dreva, úpravy 
vodných tokov, výstavba malých vodných elektrární 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4,5>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt54 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha lokality 
súvislej lokality 

(môže
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo55

<3 ; ∞) <1 ; 3) <0,5 ; 1) Neuvažuje sa 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<5 ; ∞) <3 ; 5) <1 ; 3) Neuvažuje sa 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,35

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,25

Širšie priestorové súvislosti 0,15

54 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
55 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autori HTB: Ing. Zuzana Kmeťová, Ing. Matej Schwarz 

Biotop názov

Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy
Natura 2000: Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers of the 

Atlantic and Middle -European provinces (Ulmenion minoris)

kód 91F0
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

9 194 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

21 272 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Quercus robur agg., Fraxinus excelsior , Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Ulmus laevis, Acer 
campestre, Acer platanoides, Populus nigra, Populus alba, Populus tremula, Populus x canescens, 
Alnus glutinosa, Tilia cordata, Padus avium

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 75) <75 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Impatiens glandulifera, Impatiens 
parviflora, Solidago gigantea, Solidago canadensis, Aster novi-belgii, Aster lanceolatus, Fallopia 
japonica, Galega officinalis, Rudbeckia sp.

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 k
ry

 

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%]
<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS2 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 3. 
ARS, 2. ARS a 1. ARS, 
pričom 5. ARS nesmie 

presahovať 1/3. V 
prípade, že prevažuje 

1.ARS, musí byť prítomný 
ešte aspoň jeden ďalší

ARS

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu vývoja 

nezodpovedajú štádiu 
vývoja

(predčasné preriedenie 
mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 

plochy, na ktorej 
by sa podľa

podmienok malo 
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 3 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 3 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

70 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 50 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 

Kniha 1.indb   177Kniha 1.indb   177 6. 5. 2005   16:50:186. 5. 2005   16:50:18



178

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Pokles hladiny podzemnej vody, zmeny záplavového režimu (mechanické bariéry - 
priehrady),  ekonomický tlak -premena na topoľové plantáže, chemické znečistenie vody a pôdy, 
plávajúce ľady

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>

Z
dr

av
ot

ný
 s

ta
v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt58 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo59

<7 ; ∞) <5 ; 7) <3 ; 5) <0,5 ; 3) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<10 ; ∞) <7 ; 10) <5 ; 7) <1 ; 5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,05

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,35

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,15

58 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
59 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Vladimír Šebeň, PhD. 

Biotop názov Ls 2.2 Panónske dubovo-hrabové lesy
Natura 2000: (Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus)

kód 91G0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

9 830 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

31 275 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Quercus robur, Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Fagus 
sylvatica, Tilia cordata, Sorbus torminalis, Ulmus minor

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002)

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS2 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu vývoja 

nezodpovedajú štádiu 
vývoja

(predčasné preriedenie 
mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

 

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 5 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

60 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 3 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 3 ks / 10 ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Sucho, zaburinenie, listožravý hmyz (holožery), veterná erózia 
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt60 [%]

<0 ; 10 > (10 ; 20 > (20 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo61

<30 ; ∞) <15 ; 30) <3 ; 15) <0,5 ; 3) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<40 ; ∞) <25 ; 40) <5 ; 25) <1 ; 5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,15
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,05

60 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
61 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Pavol Polák 

Biotop názov Ls3.1 Teplomilné panónske dubové lesy
Natura 2000: Pannonian woods with Quercus pubescens

kód 91H0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

8 728 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

23 674 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Quercus pubescens agg. (Q. pubescens, Q. virgiliana), Quercus petraea agg. (Q. petraea, Q. 
daleschampii, Q.polycarpa), Quercus cerris, Cornus mas, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Acer 
tataricum, Acer campestre, Ulmus minor, Sorbus aria

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 3) <3 ; 15> (15 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002); Elytrigia repensExpanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 20) <20 ; 40) <40 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 k
ry

 

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS2 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami a 

aspoň na 40% plochy 
prítomnosť krov. vrstvy 
E2 prirodzenej skladby 

biotopu

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových porastov, 
v ktorej výmera jedného 
štrukturálneho prvku je 

prevažne do 3 ha a aspoň
na 10% plochy prítomnosť
krov. vrstvy E2 prirodzenej 

skladby biotopu 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových porastov, 
v ktorej výmera 

štrukturálneho prvku a je 
prevažne nad 3 ha alebo 
prítomnosť krov. vrstvy E2

prirodzenej skladby 
biotopu je pod 10% 

plochy

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

40 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 20 cm,  l ≥ 2 

m)

≥ 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1– 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / 10 ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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182

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory zaburinenie (premnoženie expanzívnych krovín > 50 %; hloh, trnka, skalník, tavoľník, jaseň
manový – na nepôvodných stanovištiach),  tracheomykózy dubov, premnoženie fytofágneho 
hmyzu, nadmerná pastva, eutrofizácia, imisie, premnoženie inváznych a expanzívnych druhov 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>

Z
dr

av
ot

ný
 s

ta
v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt62 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo63

<15 ; ∞) <5 ; 15) <0,5 ; 5) <0 ; 0,5) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<30 ; ∞) <10 ; 30) <1 ; 10) <0 ; 1) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,35
Typické druhy biotopu 0,55

Bylinné druhy a kry 0,2

Veková štruktúra 0,05

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,3

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,05
Negatívne vplyvy 0,15

Širšie priestorové súvislosti 0,1

62 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
63 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB:  Doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. 

Biotop názov Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku
Natura 2000: Euro-Siberian steppic oak woods

kód 91I0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

95
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

1 097 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Quercus robur agg., Quercus virgiliana, Quercus cerris, Acer tataricum, Acer campestre, Ulmus
minor,

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia, Ailanthus altissima a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 40) <40 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS2 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami a 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 3 ha

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 3 ha

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

50 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 2 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 1 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / 10 ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Erózia, sucho, mráz, kolísanie hladiny spodnej vody, vietor, pastva, námraza, fytofágny hmyz, 
premnoženie inváznych a expanzívnych druhov 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt64 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo65

<10 ; ∞) <3 ; 10) <0,5 ; 3) <0 ; 0,5) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<10 ; ∞) <7 ; 10) <5 ; 7) <1 ; 5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,35
Typické druhy biotopu 0,45

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,15

Širšie priestorové súvislosti 0,05

64 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
65 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB:  Doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. 

Biotop názov Ls 3.3 Dubové nátržníkové lesy 
Natura 2000: Euro-Siberian steppic oak woods

kód 91I0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

3 692 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

6 950

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Quercus robur agg., Quercus petraea agg., Betula pendula, Frangula alnus, Populus tremula 

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 40) <40 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS2 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami a 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 3 ha

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 3 ha

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

50 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 2 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 1 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / 10 ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Erózia, sucho, mráz, kolísanie hladiny spodnej vody, vietor, pastva, námraza, fytofágny hmyz, 
premnoženie inváznych a expanzívnych druhov 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt66 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo67

<10 ; ∞) <3 ; 10) <0,5 ; 3) <0 ; 0,5) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<10 ; ∞) <7 ; 10) <5 ; 7) <1 ; 5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1

66 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
67 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB:  Doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. 

Biotop názov Ls 3.52 Sucho a kyslomilné dubové lesy – časť B
Natura 2000: Euro-Siberian steppic oak woods

kód 91I0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

515
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

829

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Quercus petraea agg., Betula pendula, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Populus tremula, Tilia
cordata, Tilia platyphyllos 

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 40) <40 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS2 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami a 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 3 ha

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 3 ha

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

40 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 2 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 20 cm,  l ≥ 1 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / 10 ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Erózia, sucho, mráz, kolísanie hladiny spodnej vody, vietor, pastva, námraza, fytofágny hmyz, 
premnoženie inváznych a expanzívnych druhov 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt68 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo69

<10 ; ∞) <3 ; 10) <0,5 ; 3) <0 ; 0,5) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<10 ; ∞) <7 ; 10) <5 ; 7) <1 ; 5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,35
Typické druhy biotopu 0,45

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,35

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,15
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,05

68 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
69 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

 Autor HTB: Ing. Roman Longauer, CSc. 

Biotop názov Ls3.4 Panónsko-balkánske cerové lesy 
Natura 2000: Pannonian-Balkanic turkey oak – sessile oak forests 

kód 91M0
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

12 564 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

40 082 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Quercus cerris, Quercus petraea, Carpinus betulus, Cornus mas, Ulmus minor, Acer campestre, 
Acer platanoides,  Tilia cordata, Prunus avium, Sorbus torminalis

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100) 

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS2 a 4. ARS 

alebo 5. ARS  tvorí 
aspoň 1/3 ak sa jedná 
mozaiku aspoň dvoch 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
prevažne

výmladkového pôvodu 

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 3 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 3 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

40 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Invázne šírenie agáta bieleho, hubové ochorenia, sucho, fytofágny hmyz, expanzívne byliny, 
líniové stavby (energovody, komunikácie) 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2>, po gradácii fylofágneho hmyzu môže 
byť dočasne vyšší 

(2;3> po gradácii fylofágneho 
hmyzu môže byť dočasne

vyšší
(3 ; 4>

Z
dr

av
ot

ný
 s

ta
v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt70 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo71

<20 ; ∞) <10 ; 20) <5 ; 10) <0,5 ; 5) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<30 ; ∞) <15 ; 30) <10 ; 15) <1 ; 10) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,25
Typické druhy biotopu 0,35

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,1

Štruktúra lesného 
biotopu 0,45

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1

70 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
71 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Pavol Polák 

Biotop názov Ls10 Panónske topoľové lesy s borievkou
Natura 2000: Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-populetum albae)

kód 91N0*
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

40
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

120

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Populus alba, Populus nigra, Populus x canescens, Quercus cerris, Juniperus communis

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 3) <3 ; 20) <20 ; 100>

Veková štruktúra Prevažuje prírodný les 

Prevažuje 5. ARS2 a 4. 
ARS alebo 5. ARS

tvorí aspoň 1/3 ak sa 
jedná mozaiku aspoň

dvoch ARS 

Prevažujú 3. ARS, 2. 
ARS a 1. ARS, pričom

5. ARS nesmie 
presahovať 1/3. V 

prípade, že prevažuje 
1.ARS, musí byť

prítomný ešte aspoň
jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

Aspoň na 40% plochy 
prítomnosť krovinovej 
E2 vrstvy prirodzenej 

skladby biotopu 

Aspoň na 10% plochy 
prítomnosť krovinovej 
E2 vrstvy prirodzenej 

skladby biotopu 

Prítomnosť krovinovej 
E2 vrstvy prirodzenej 

skladby biotopu menej 
ako 10% 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

40 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

> 2 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 1 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 30 cm,  l ≥ 2 

m)

> 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

1– 2 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1- 9 ks /10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / 10 ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Premnoženie inváznych a expanzívnych druhov, imisie 
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt72 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo73

<20 ; ∞) <5 ; 20) <0,5 ; 5) <0 ; 0,5) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<30 ; ∞) <10 ; 30) <1 ; 10) <0 ; 1) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,35
Typické druhy biotopu 0,45

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,05

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,2

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,05
Negatívne vplyvy 0,15

Širšie priestorové súvislosti 0,1

72 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
73 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

 Autor HTB: Ing. Jozef Vladovič, PhD. 

Biotop názov Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 
Natura 2000: Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests 

kód 91Q0
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

2 103 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

2 730 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

2. v.s.: Pinus sylvestris, Larix decidua, Carpinus betulus, Sorbus aria, Sorbus torminalis, Quercus 
cerris, Quercus petraea agg., Tilia cordata, Acer campestre 
3. v.s.: Pinus sylvestris, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Sorbus aria, Sorbus torminalis, Cornus 
mas, Acer platanoides
6. v.s.: Larix decidua, Pinus sylvestris, Picea abies, Sorbus aria, Sorbus aucuparia agg. 
7. v.s: Larix decidua, Picea abies, Pinus mugo, Pinus sylvestris, Sorbus aria, Sorbus aucuparia 

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

Robinia pseudoaccacia a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
prirodzené lesy. 

Prevaha 5. ARS2 a 4. 
ARS alebo 5. ARS

tvorí aspoň 1/3 ak sa 
jedná mozaiku aspoň

dvoch ARS 

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Výrazne až úplne 
zmenené lesy, vekovo 

nediferencované.
Prítomnosť len 1. ARS 

na celej ploche 
polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 3 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 3 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

50 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

1 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche
0

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 50 cm,  l ≥ 2 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 

Kniha 1.indb   193Kniha 1.indb   193 6. 5. 2005   16:50:286. 5. 2005   16:50:28



194

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Silná insolácia, sucho, požiare, mráz, erózia pôdy 
Priemerný

stupeň
poškodenia

a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt3 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo4

<5 ; 10) <5 ; 10) <1 ; 5) <0,5 ; 1) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<30 ; ∞) <30 ; ∞) <10 ; 30) <1 ; 10) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,3
Typické druhy biotopu 0,4

Bylinné druhy a kry 0,1

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,1

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,4

Hrubé mŕtve drevo 0,05

Zdravotný stav 0,15
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,05

3 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
4 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autor HTB: Ing. Jozef Vladovič, PhD. 

Biotop názov
Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové; Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné; Ls 9.3 
Podmáčané smrekové lesy; Ls 2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové – časť C 
Natura 2000: Acidophilous spruce forests (Vaccinio–Piceetea)

kód 9410
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

42 425 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

44 734 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

6. v.s: Picea abies, Abies alba, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia agg., Larix
decidua
7. v.s: Picea abies, Sorbus aucuparia agg., Sorbus aria, Larix decidua, Acer pseudoplatanus, Fagus 
sylvatica
Ls 9.3: Picea abies, Abies alba, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia agg., Betula pubescens, Salix 
caprea, Populus tremula 

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
prirodzené lesy. 

Prevaha 5. ARS2 a 4. 
ARS alebo 5. ARS

tvorí aspoň 1/3 ak sa 
jedná mozaiku aspoň

dvoch ARS 

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Výrazne až úplne 
zmenené lesy, vekovo 

nediferencované.
Prítomnosť len 1. ARS 

na celej ploche 
polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (vysoká 
burina, krovitá etáž) 

alebo
existujú, ale dreviny sa 

z nejakého dôvodu 
nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou, 

dvoj- a viacvrstvovými 
porastami,

jednovrstvové iba 
v štádiu produkčného

optima na súvislej 
ploche do 3 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne 3–5 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 5 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

50 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 40 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Vietor, sneh, erózia, lavíny, podkôrny hmyz, zaburinenie, námraza 
Ls 9.3: Zaburinenie, hniloby, zamokrenie, vietor 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt3 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo4

<50 ; ∞) <30 ; 50) <5 ; 30) <0,5 ; 5) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<75 ; ∞) <45 ; 75) <7,5 ; 45) <1 ; 7,5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,2
Typické druhy biotopu 0,25

Bylinné druhy a kry 0,05

Veková štruktúra 0,15

Prirodzené zmladenie drevín 0,1

Priestorová štruktúra 0,15

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,55

Hrubé mŕtve drevo 0,1

Zdravotný stav 0,15
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,05

3 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
4 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Definovanie a hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných Lesných typov biotopov

6

Autori HTB: Ing. Zuzana Kmeťová, Ing. Matej Schwarz 

Biotop názov Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy
Natura 2000: Alpine Larix decidua and Pinus cembra forests 

kód 9420
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

612
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

1 178 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie 
stromovej vrstvy 
(hlavné dreviny,
typické dreviny,

zvlášť cenné 
dreviny1)

Picea abies, Pinus mugo, Pinus cembra, Larix decidua, Sorbus aucuparia agg., Sorbus 
chamaespilus

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

a/alebo
výskyt najčastejších

inváznych drevín 
[%]

0 <0 ; 1) <1 ; 20> (20 ; 60>

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) 

T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 75) <75 ; 100>

Veková štruktúra V polygóne prevažujú 
pralesy a prírodné lesy 

V polygóne prevažujú 
5. ARS2 a/alebo 4. 

ARS

V polygóne prevažujú 
3. ARS, 2. ARS a 1. 
ARS, pričom 5. ARS 
nesmie presahovať
1/3. V prípade, že 

prevažuje 1.ARS, musí 
byť prítomný ešte 

aspoň jeden ďalší ARS 

Prítomnosť len 1. ARS 
na celej ploche 

polygónu

Podmienky pre 
zmladenie
a / alebo 

zodpovedajú štádiu 
vývoja

nezodpovedajú štádiu vývoja
(predčasné preriedenie mladších porastov) 

P
rir

od
ze

né
 z

m
la

de
ni

e 
dr

ev
ín

Pokryvnosť
zmladenia z 
plochy, na 
ktorej by sa 

podľa
podmienok

malo
vyskytovať

(60 ; 100> (10 ; 60> <1 ; 10>

neexistujú (zapojená 
kosodrevina) alebo

existujú, ale dreviny sa 
z nejakého dôvodu 

nezmladzujú

Priestorová štruktúra 
(vertikálna,

horizontálna,
štrukturálna

mozaikovitosť)

≥ 50 % lokality je 
tvorených dvoj- a 

viacvrstvovými
porastami

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 
výmera jedného 

štrukturálneho prvku je 
prevažne do 3 ha 

≥ 50 % lokality je 
tvorených mozaikou 

jednovrstvových
porastov, v ktorej 

výmera štrukturálneho 
prvku a je prevažne 

nad 3 ha 

Neuvažuje sa 

Hrubé stromy (d1,3 ≥

40 cm) a zvlášť
cenné stromy spolu 

≥ 5 ks/ha pravidelne 
rozmiestnených

1 – 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche

3 – 9 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

< 3 ks / 10 ha 
rovnomerne po celej 

ploche

Š
tr

u
kt

ú
ra

 le
sn

éh
o

 b
io

to
p

u
 

Hrubé mŕtve drevo 
(d ½ ≥ 30 cm,  l ≥ 3 

m)

≥ 4 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

2 – 3 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche, ploche, 
v rôznom stupni 

rozkladu

1 ks / ha 
rovnomerne po celej 

ploche,
v rôznom stupni 

rozkladu

< 1 ks / ha 

1 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
2 ARS – agregovaný rastový stupeň (pozri Definície indikátorov FCS) 
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Negatívne faktory Imisie, hubové ochorenia, turistický ruch (prenos patogénov), skialpinizmus, lyžovanie, lavíny, 
holomrazy, sneh, sucho, pastva 

Priemerný
stupeň

poškodenia
a / alebo 

(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>
Z

dr
av

ot
ný

 s
ta

v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho prirodzený 
výskyt3 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez obmedzenia 

Rozloha súvislej 
lokality (môže 
presahovať

výmeru
polygónu)

[ha]
alebo4

<30 ; ∞) <15 ; 30) <3 ; 15) <0,5 ; 3) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
menšou

výmerou než sa 
požaduje pre 

súvislú lokalitu 
[ha]

a / alebo 

<45 ; ∞) <25 ; 45) <4,5 ; 25) <1 ; 4,5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice lokality 

[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,4
Typické druhy biotopu 0,45

Bylinné druhy a kry 0,05

Veková štruktúra 0,1

Prirodzené zmladenie drevín 0,05

Priestorová štruktúra 0,05

Hrubé stromy a zvlášť cenné stromy 0,05

Štruktúra lesného 
biotopu 0,35

Hrubé mŕtve drevo 0,1

Zdravotný stav 0,1
Negatívne vplyvy 0,2

Širšie priestorové súvislosti 0,1

3 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
4 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Autori HTB: Ing. Zuzana Kmeťová, Ing. Matej Schwarz, Ing. Vladimír Šebeň, PhD. 

Biotop názov Kr10 Kosodrevina
Natura 2000: Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum

kód 4070
Odhad súčasnej

výmery
[ha]

14 977 
Odhad potenciálnej 

výmery
(typol.jednot.) [ha] 

15 214 

Priaznivý stav Nepriaznivý stav 
A B C DKritérium / Indikátor 

výborný dobrý narušený nevyhovujúci
Druhové zloženie
(hlavné, typické,

zvlášť cenné 
dreviny74)

Pinus mugo, Picea abies, , Pinus cembra, Salix silesiaca, Larix decidua, Sorbus aucuparia agg., 
Sorbus chamaespilus, Juniperus nana

Miera priblíženia k 
modelu  na celej 

ploche polygónu [%]
<85 ; 100> <70 ; 85) <55 ; 70) <40 ; 55) 

príloha 8 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) Expanzívne
druhy

–––––––––––
pokryvnosť [%]

<0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 50) <50 ; 100>

príloha 1 (CVACHOVÁ A., GOJDIČOVÁ E., KARASOVÁ E., 2002) T
yp

ic
ké

 d
ru

h
y 

b
io

to
p

u
 

B
yl

in
né

 d
ru

hy
 a

 
kr

y

Invázne druhy 
–––––––––––

pokryvnosť [%] 0 <0 ; 5) <5 ; 25) <25 ; 100>

Štruktúra biotopu 

Staré porasty 
kosodreviny s 

priemerným vekom 
nad 120 r, na spodnej 

hranici rozšírenia 
s pravidelnou 

prímesou stromovitých 
drevín, medzernaté 
alebo plne zapojené 

porasty

Staršie porasty 
kosodreviny s 

priemerným vekom od 
60 do 120  r,  plne 

zapojené alebo 
medzernaté, prímes 

stromovitých drevín je 
ojedinelá

Porasty kosodreviny s 
priemerným  vekom od 

20 do 60 r,
jednoduchá

jednovrstvová štruktúra 
bez prímesi ostatných 

drevín

Výsadby kosodreviny, 
väčšinou nezapojené, 

s vekom do 20 r. 

Negatívne faktory Imisie, hubové ochorenia, turistický ruch (prenos patogénov), skialpinizmus, lyžovanie, lavíny, 
holomrazy, sneh, sucho, pastva 

Priemerný st. 
poškodenia

a / alebo 
(0 ; 2> (2;3> (3 ; 4>

Z
dr

av
ot

ný
 s

ta
v 

Podiel stupňa
poškodenia 4 
prekračujúci

jeho
prirodzený

výskyt75 [%]

<0 ; 5 > (5 ; 10 > (10 ; 100> bez
obmedzenia

Rozloha súvislej 
lokality (nad 

výmeru
polygónu) [ha] 

alebo76

<30 ; ∞) <15 ; 30) <3 ; 15) <0,5 ; 3) 

Súhrnná výmera 
skupiny lokalít 
vzdialených

max. 0,5 km s 
výmerou menej 
ako sa požaduje 

pre súvislú 
lokalitu[ha]
a / alebo 

<45 ; ∞) <25 ; 45) <4,5 ; 25) <1 ; 4,5) 

N
eg

at
ív

n
e 

vp
ly

vy
 

Š
irš

ie
 p

rie
st

or
ov

é 
sú

vi
sl

os
ti 

Podiel hranice s 
nepriaznivo
pôsobiacimi
plochami na 

celkovej dĺžke
hranice

lokality[%]

0 (0 ; 30> (30 ; 60> (60 ; 100>

74 Zvlášť cenné dreviny – dreviny, ktoré sa v prípade stromovitého vzrastu považujú za zvlášť cenné stromy (pozri Definície indikátorov FCS) 
75 za prirodzený výskyt stupňa poškodenia 4 sa považuje postupné odumieranie prestarnutých a zaostávajúcich stromov 
76 z možností „súvislá lokalita“ a „skupina lokalít“ sa vyberie vždy len jedna a to tá, ktorá dáva priaznivejší stav 
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Kritérium Váha
kritérium Indikátor Váha

indikátora

Druhové zloženie stromovej vrstvy 0,15
Typické druhy biotopu 0,2

Bylinné druhy a kry 0,05

Štruktúra biotopu 0,3 Štruktúra biotopu 0,3

Zdravotný stav 0,4
Negatívne vplyvy 0,5

Širšie priestorové súvislosti 0,1
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