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Rámcové Manažmentové opatrenia pre 
zachovanie priaznivého stavu európsky 

významných lesných typov biotopov 

Riešiteľský kolektív:
Hlavný riešitelia: Ing. Ivor Rizman  Lesoprojekt Zvolen
   Ing. Pavol Polák  ŠOP SR
   Ing. Tomáš Dražil  ŠOP SR
Ostatní riešitelia: Ing. Matej Schwarz  Lesoprojekt Zvolen
   Ing. Zuzana Kmeťová.   Lesoprojekt Zvolen

Ostatní členovia pracovnej skupiny -  lesné biotopy (LVÚ, ŠOP SR, Lesoprojekt, 
EFRA)

Riešenie je založené  na ostatných výstupoch z úloh  pri definovaní a hodnotení priaznivého stavu zachovania 
spracovaných celou pracovnou skupinou – lesné biotopy, pričom najviac sa vychádza z hodnotiacich tabuliek 
biotopov (SCHWARZ et. al. 2004), kvantifikácie podľa ŠMELKA (2004).

1. Východiská riešenia

1.1. Cieľom menežmentu biotopov (Natura 2000) 
Cieľom menežmentu je aby:

1. výmera biotopu bola stabilná (prinajmenšom neklesala), prípadne sa zvyšovala
2. stav jeho typických druhov bol priaznivý (nezhoršoval sa), prípadne sa zlepšoval
3. štruktúra a funkcie biotopu boli zachované

1.2. Ohrozenie lesných biotopov Natura 2000:
V rámci tohto výstupu sa zameriavame hlavne na návrh rámcového obhospodarovania lesných 

porastov zaradených do sústavy Natura 2000. Načrtávame také rámce kľúčových základných rozhodnutí, aby 
sa v budúcnosti predišlo zániku biotopov Natura 2000 a čo najviac sa zachoval ich doterajší stav, prípadne sa 
postupne zlepšoval. 

Súčasná lesnícka činnosť sa hlási k princípom trvaloudržateľného rozvoja, čím zachováva existenciu 
trvaloprodukujúceho lesa  a zároveň plniaceho aj ostatné funkcie pre ďalšie generácie. Napriek tomu pri 
súčasnom bežnom obhospodarovaní lesných porastov, aj pri zohľadnení záujmov ochrany prírody, môže dôjsť 
k čiastočnému zhoršeniu stavu lesných biotopov Natura 2000.  

K ďalším ohrozeniam patria všeobecne známe javy ako globálne otepľovanie, poškodzovanie imisiami 
a prípadne aj z toho vyplývajúce premnoženia škodlivých činiteľov. Na tieto ohrozenia sa v tomto výstupe 
reaguje len čiastočne (súvisia väčšinou už s podrobnejšou úrovňou rámcového plánovania - konkrétnymi 
modelmi hospodárenia pre takto ohrozené porasty). Predpokladáme, že sa budú riešiť v ďalších projektoch.

K možným hrozbám patrí aj pripravovaná zmena legislatívnych predpisov na úseku lesného 
hospodárstva smerom k uvoľneniu direktív štátu na záväznosť ukazovateľov lesného hospodárskeho plánu, 
prípadne až neexistencia plánu na určitých územiach, pravdepodobne v závislosti od výmery vlastníctva. 
V tomto dokumente vychádzame z doterajšieho platného právneho stavu.

Konkrétnejšie ohrozenie je uvedené ešte aj pri každej skupine biotopov, kde je stručne zhodnotená 
súčasná výmera biotopu a trend vývoja stavu biotopu na Slovensku.

1.3. Vlastné východiská pre menežment lesných biotopov Natura 2000: 
1) Podľa platnej legislatívy na úseku lesného hospodárstva všetky lesy v SR je povinnosťou obhospodarovať 

podľa schválených lesných hospodárskych plánov (LHP), LHP obsahujú systém ukazovateľov, ktorých 
plnenie je pre vlastníkov a užívateľov lesa záväzné. Tieto ukazovatele sa plánujú pre 10 ročné obdobie 
pre jednotky priestorového rozdelenia lesa. Pri ich plánovaní sa vychádza z modelov hospodárenia, 
ktorých cieľom je trvaloudržateľné obhospodarovanie lesa. (t.j. zosúladenie produkcie drevnej hmoty, 
ekologickej stability a ostatných mimoprodukčných funkcií lesov). Medzi záväzné ukazovatele LHP pre 
jednotky priestorového rozdelenia lesa patria: výška ťažby, hospodársky spôsob, obnovné zastúpenie 
hlavných drevín a výchova porastov do 50 rokov. Tieto atribúty sú rámcovo definované v tzv. modeloch 
hospodárenia hlavne týmito údajmi: rubná doba, obnovná doba, hospodársky spôsob, obnovné 
a cieľové zastúpenie drevín. Tieto údaje rozhodujúcou mierou ovplyvňujú budúce dianie v konkrétnych 
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jednotkách priestorového rozdelenia lesa významné z hľadiska ďalšej existencie a kvality lesných 
porastov. Okrem toho sa ešte vypracovávajú aj tzv. zásady hospodárenia, ktoré ovplyvňujú obdobie 
od založenia porastu po jeho obnovu (dočasné odstránenie materského porastu a jeho nahradenie 
následným porastom). Jedná sa hlavne o spôsoby výchovy porastov a iné opatrenia sledujúce splnenie 
cieľov hospodárenia. Rozhodujúcejšie pre biotopy sú teda základné rozhodnutia a ciele hospodárenia 
spomínané vyššie, preto sme sa v tomto projekte zamerali na zmeny, ktoré je potrebné vykonať 
v prvom rade na tejto rozhodovacej úrovni. Lesnícka legislatíva ďalej ošetruje spôsoby vykonania 
ťažby zákonnými obmedzeniami použitia niektorých hospodárskych spôsobov a ich foriem. Striktne 
je obmedzený holorubný hospodársky spôsob na spoločenstvá, ktoré v podstate nie sú biotopmi 
v zmysle Natura 2000, jediným problematickým miestom je použitie holorubu pri priamych prevodoch 
hospodárskeho tvaru lesa nízkeho na les vysoký (výmladkových porastov starších generácií na les 
semenného pôvodu), pretože tieto už do biotopov patria (aj keď je doteraz diskutované ako hodnotiť 
ich FCS). Pri obmedzeniach veľkosti obnovných prvkov pozná lesnícka legislatíva dva termíny a to 
veľkoplošná forma (do 5 ha) a maloplošná forma do (3 ha). V lesníckom plánovaní a legislatíve je 
zaužívané, že naplánovaný hospodársky spôsob a jeho forma sú hranicou, ktorá je neprekročiteľná 
(záväzná). Obhospodarovateľ lesa teda nemôže použiť spôsob, pri ktorom sa zväčší povolená výmera 
a vykonalo radikálnejšie odstraňovanie materského porastu oproti tomu, ktorý má schválený v LHP. 
Naopak obhospodarovateľ lesa môže kedykoľvek použiť jemnejšiu formu obnovy porastu. Preto aj 
v tomto dokumente treba navrhnutý spôsob obnovy (hospodársky spôsob a jeho forma, obnovná doby, 
rubná doba) považovať ako za hraničnú neprekročiteľnú možnosť. Uplatnenie jemnejších spôsobov sa 
tu považuje za samozrejmé (Za najjemnejší sa v lesníckej terminológii považuje hospodársky spôsob 
výberkový a jeho stromová forma, za najextenzívnejší sa považuje holorub a jeho veľkoplošná forma, 
Medzi nimi stojí podrastový hospodársky spôsob s jemnejšou formou maloplošnou oproti veľkoplošnej. 
V rámci foriem sa ešte rozlišujú tvary rubov, kde v rámci maloplošného podrastového hospodárskeho 
spôsobu poznáme aj tzv. účelový výber, ako jeho najjemnejší tvar. Používa sa hlavne v lesoch 
ochranných a osobitného určenia).

2) Z hľadiska FCS budú všetky biotopy zaradené do tzv. stavov (A-D) a tie ktoré nesplnia kritériá 
biotopu do tzv. stavu E, ktorý sa už momentálne nepovažuje za daný biotop (potenciálne však na 
danom mieste biotop/habitat môže vzniknúť). Obhospodarovanie „biotopu“ v stave „E“ podľa LHP pri 
dodržaní základných rozhodnutí a cieľov hospodárenia v podstate vedie k vzniku biotopu a postupne 
k zlepšovaniu jeho FCS. Pre definovanie a hodnotenie FCS bol vyvinutý systém kritérií a indikátorov, 
prípadne aj ich váh, preto podľa nich je možné na danom mieste biotopu rozhodnúť, čo je potrebné 
zlepšiť, aby sa zlepšil prípadne udržal stav daného biotopu na danej konkrétnej lokalite, prípadne aspoň 
zistiť čo spôsobuje, že sa jeho stav zhoršuje a menežmentom tomu prípadne zabrániť. Predpokladáme, 
že systém indikátorov  a ich hodnotenia sa bude postupne zdokonaľovať, hlavne na základe terénnych 
prieskumov a monitoringu.

3) Pri bežnom obhospodarovaní biotopu podľa vyššie uvedených lesníckych zásad v stave A, B (priaznivom) 
môže prakticky na niektorých jeho častiach dôjsť k dočasnému, prípadne pri stave A aj dlhodobejšiemu 
zhoršeniu jeho FCS, pretože odstránením materského porastu na zákonom dovolených výmerách, 
dôjde k takým zmenám v jeho štruktúre, že už neplní kritériá pre stav A alebo B. (Za biotop v stave 
A, považujeme taký biotop, ktorý sa všetkými svojimi znakmi blíži prírodnému lesu (les pralesovitého 
vzhľadu so stopami ľudskej činnosti) a je schopný ďalšej existencie bez výraznej pomoci človeka. Jedná 
sa o najcennejšie zachovalé ukážky daného biotopu spravidla už v dnešnej dobe chránené najvyššími 
stupňami ochrany prírody alebo zaradené do kategórie lesov ochranných, Existujú však aj porasty, 
ktoré takto zaradené nie sú a bolo by vhodné ich zachovať). Stav B sa dá vyjadriť termínom prirodzený 
les (les vhodnej drevinovej skladby s pozmenenou štruktúrou oproti pralesom).

4) Významnou mierou cieľavedomú činnosť v lese ovplyvňuje zákon o ochrane prírody. Súčasné modely 
hospodárenia obsahujú identifikátor stupeň ochrany prírody a plne rešpektujú obmedzenia lesníckej 
hospodárskej činnosti vyplývajúce z tohto zákona (ktoré sa dotýkajú ich obsahu). Podobne aj ostatné 
zákony, ktorých predmetom je ochrana životného prostredia, prípadne zdrojov, jasne definujú pravidlá 
v akých mantineloch sa môže hospodárska činnosť v lese odohrávať, preto tieto zákazy a obmedzenia 
nemusia obsahovať menežmentové opatrenia pre biotopy. 

5) Definovanie zásad menežmentu biotopu preto bude vychádzať z odchýliek od tradičného spôsobu 
obhospodarovania osobitne pre každý FCS (A,B,C,D (E)) s definovaním predpokladaného (doterajšieho, 
tradičného) obhospodarovania a odchýliek pre udržanie, prípadne zlepšovanie FCS.

6) Aby mohlo dôjsť k prechodu z horšieho do lepšieho stavu biotopu, je potrebné v prvom rade 
menežmentom (zásahom) ovplyvniť tú vlastnosť biotopu, ktorá najväčšou mierou (váhou) ovplyvňuje 
jeho zaradenie do horšieho stavu (pokiaľ to je samozrejme možné z hľadiska súčasného stavu vývoja 
lesných porastov.

7) V ďalšej etape (projekte) sa bude potrebné zamerať na zosúladenie menežmentu  lesných biotopov 
s požiadavkami menežmentu jednotlivých anexových druhov a zosúladenie ochrany biotopov ako 
komplexu biotopov (lesných aj nelesných).
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2. Základné menežmentové opatrenia pri hospodárení v európsky 
významných lesných biotopoch.

1) Nešíriť geograficky nepôvodné druhy drevín. Pri výchove a obnove lesných porastov prednostne 
odstraňovať geograficky nepôvodné druhy drevín (geograficky nepôvodné dreviny: napríklad: agát biely, 
euroamerické topole, borovica čierna a iné, ale aj smrek obyčajný v Krupinskej planine a podobne).

2) Do lesných porastov vnášať chýbajúce dreviny prirodzenej druhovej skladby.
3) Umelú obnovu lesných porastov používať len v nevyhnutných prípadoch. Dôsledne využívať možnosti 

prirodzenej obnovy lesných porastov a s tým spojené jemnejšie spôsoby hospodárenia.
4) Uprednostňovať členitejšiu priestorovú výstavbu lesných porastov, ktorú je možné docieliť pestrejšou 

prirodzenou druhovou skladbou, dlhšou obnovnou dobou a vhodnými výchovnými zásahmi.
5) Udržiavať a zlepšovať vekovú diferencovanosť lesov (t.j. veľké rovnoveké komplexy lesov postupnými 

zásahmi diferencovať na menšie celky (mozaiky) rovnovekých alebo rôznovekých lesov, okrem 
prirodzeného výskytu rovnovekých lesov).

6) Pri hospodárení v lesných porastoch dbať na prítomnosť mŕtveho dreva – významného z hľadiska vývoja 
niektorých rastlinných a živočíšnych druhov, ale aj celého lesného ekosystému. Jeho účasť v porastoch 
je možné docieliť ponechaním niekoľkých dutinových stromov z prirodzenej druhovej skladby na dožitie 
a následne ponechať na mieste až do úplného rozpadu drevnej hmoty.

7) Výmladkové porasty (nízky les – vegetatívne pestovaný) je potrebné prebudovávať na porasty vysokého 
tvaru lesa. 

8) Pri obhospodarovaní lesných porastov používať jemnejšie spôsoby hospodárenia. Nepoužívať ťažké, 
hlučné mechanizmy. Využívať ekologicky nezávadné rozložiteľné materiály a chemické látky.

9) Udržiavať diverzitu mikrostanovíšť (čistinky, prameniská, brehy tokov, výstupy materskej horniny, 
mokriny).

10) Zabraňovať prenikaniu inváznych druhov (dbať o posilnenie ekologickej stability brehových porastov, 
včas odstraňovať ohniská výskytu inváznych druhov).

11) Zabezpečovať ochranu voči vonkajším škodlivým faktorom (zapláštené okraje oproti narušeným 
ekosystémom, likvidácia skládok, vytváranie prechodných zón, boj proti znečisťovaniu ŽP).

12) Zachovávať a podporovať obnovu prirodzených podmienok prostredia nevyhnutných pre existenciu 
daného biotopu (vodný režim, pastva požadovanej intenzity, udržiavanie medzernatého zápoja  
a pod.).

13) Podporovať tradičné formy hospodárenia na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch (pokiaľ ich  
udržanie alebo rozvoj nevyžaduje nevhodné zásahy do lesných ekosystémov).

14) Vytvárať bezzásahové zóny v lesoch s cieľom podporiť biodiverzitu a prežitie vzácnych a ohrozených 
druhov rastlín a živočíchov (extrémne alebo vzdialené stanovištia, stanovištia s výskytom vzácnych  
a ohrozených druhov).

15) Zabezpečiť informovanie verejnosti o dôležitosti zlepšovania stavu a udržania priaznivého stavu lesných 
biotopov.
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3. Vysvetlivky ku tabuľkovým výstupom 

V ďalšom texte sú definované konkrétne rámcové základné limity pre spôsob obhospodarovania lesných 
biotopov (rozhodujúcou mierou podmieňujúce existenciu a FCS lesných biotopov) v štruktúre: 

1) Ohrozenie biotopu
2) Definovanie doterajšieho rámcového stavu obhospodarovania biotopu spracovaný z doterajších 

platných modelov hospodárenia
3) Navrhovaný rámcový stav obhospodarovania v členení podľa súčasného stavu biotopu (jeho FCS) a 

cieľa ktorý chceme menežmentom dosiahnuť.

Pretože menežment, či doterajší, alebo navrhovaný, je pri mnohých biotopoch vo veľkej miere podobný, 
budú niektoré biotopy agregované do skupín biotopov, hlavne podľa prevládajúcich porastotvorných drevín 
a podobnosti menežmentu, poradie je prispôsobené katalógu biotopov (STANOVÁ, VALACHOVIČ, et al. 2002)

Všeobecné vysvetlivky skratiek a pojmov v nasledujúcich tabuľkách.
Tabuľka 1 : Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu (ov) (SCHWARZ et al., 2004) sa uvádzajú 
kvôli ilustrácii toho, čo najviac ovplyvňuje FCS daného biotopu, a sú prílohou tabuliek pre jeho stanovenie. 
Suma váh indikátorov je číslo 1. Preto váhy jednotlivých indikátorov prenásobené 100 % priamo udávajú, akou 
mierou sa daný indikátor (kvalita biotopu vyjadrená týmto indikátorom) podieľa na výslednom hodnotení FCS 
(priaznivého stavu ochrany) biotopu.
Tabuľka 2 : Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa subkategórie 
a stupňa ochrany prírody a ich vhodnosti z hľadiska stavu A, B a C, D. V tabuľkách sa uvádza prehľad 
najčastejších a najpravdepodobnejších základných rozhodnutí podľa jednotlivých kategórii lesov (LESOPROJEKT) 
pre ilustráciu dnešného spôsobu obhospodarovania lesných porastov s prevahou daného biotopu. V stavoch 
A a B sa predpokladá výskyt prirodzených drevinových zmesí a pre C a D menej vyhovujúce, spravidla 
s prímesou ekonomických drevín.
Je uvedený aj prípad modelu, keby bol daný biotop v 5. stupni ochrany prírody. Uvedený je aj vtedy, keď reálne 
takýto prípad neexistuje. Podobne je to aj s lesmi osobitného určenia.
Nie sú uvádzané prípady výmladkových lesov určených na priamy prevod. Spravidla majú všeobecne nízku 
rubnú a aj obnovnú dobu a prístup ku nim musí byť veľmi diferencovaný.
Kategória – kategória lesa – rozlišuje sa: O – kategória lesov ochranných, H - kategória lesov hospodárskych, 
U - kategória lesov osobitného určenia
Písmeno kategórie – subkategória bližšie určuje kategóriu lesov. V rámci kategórie lesov ochranných 
rozlišujeme: 
a – mimoriadne nepriaznivé stanovištia, 
b - vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených 
lesov a pozemkov, lesy na exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom  a 
lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín, 
c - lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
d - ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy
V rámci kategórie lesov osobitného určenia rozlišujeme tieto subkategórie:
a) v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa, ak pri odberoch vody z povrchového 

zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom 
osobitného režimu hospodárenia,

b) v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom  
kúpeľnom území kúpeľného miesta,

c) prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou, 
d) v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach,
e) v chránených územiach ,
f) lesy postihované imisiami,
g) určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
h) iné
Stupeň ochrany prírody – SOP 1 až 5 podľa zákona 543/2002 z. z.
Rubná doba – udáva sa v rokoch a vyjadruje rámcovú produkčnú dobu porastov
Obnovná doba - udáva sa v rokoch a vyjadruje rámcovú obnovnú dobu porastu počas ktorej dôjde k úplnej 
výmene generácií od začiatku obnovy po jej koniec (začiatok obnovy je vek v ktorom sa plánujú vykonať prvé 
obnovné zásahy a vypočíta sa odrátaním ½ obnovnej doby od rubnej doby. 99 – vyjadruje nepretržitú obnovnú 
dobu – spravidla v kategórii lesov ochranných, 98 – vyjadruje tzv. bezzásahový režim (ponechanie na samovývoj 
bez zásahu človeka)
Forma hospodárskeho spôsobu – rozlišujeme 3 hospodárske spôsoby: V – výberkový, P – podrastový, H – 
holorubný, V rámci podrastového a holorubného rozlišujeme formu M -maloplošnú (do 3ha) a V - veľkoplošnú 
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do 5 ha a tzv. UV – účelová výber používaný spravidla v kategórii lesov ochranných. Kombinácie hospodárskych 
spôsobov – HP – holorubný s podrastovým pokračovaním (náhrada odrubu).

Tabuľka 3. – Prehľad úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov XXXX lesov od doterajších 
platných modelov hospodárenia

Celková filozofia: Tabuľka je členená podľa cieľa ktorý bude mať budúci menežment a to buď so zameraním na 
udržanie doterajšieho FCS alebo na cieľ zlepšiť stav minimálne o jeden stupeň.
Pod stĺpcom opatrenia sú uvedené rámcové veličiny, ktorých parametre sú upravované konkrétne pre jednotlivé 
FCS. Stĺpec E (No habitat) vyjadruje potenciálny vznik biotopu na miestach, kde je dnes biotop nespĺňajúci 
podmienky pre zaradenie do biotopov Natura 2000.
Celkovo sa v poliach vyplňujú hodnoty ktoré vychádzajú z hodnotiacich tabuliek FCS. Prípadne niektoré 
doporučenia, ktoré tieto tabuľky neobsahovali.
Ak je niekde uvedené „podľa modelov“, znamená to, že v tomto atribúte nie je nutná zmena  v súčasnom 
menežmente ( oproti súčasným modelom hospodárenia používaných v dnešnej hospodársko- úpravníckej 
praxi).
ARS- znamená agregovaný rastový stupeň bližšie viď tabuľky pre hodnotenie stavu biotopu.
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4. Spôsob využitia predloženého výstupu

Cieľom predloženého výstupu bolo dať do rúk tvorcom modelov a zásad hospodárenia materiál, na základe 
ktorého ich bude možné pomerne jednoduchým spôsobom modifikovať  v územiach európskeho významu 
Natura 2000. V tejto etape nebolo možné ísť až na súčasnú podrobnú úroveň modelov a zásad hospodárenia, 
ktoré sa tvoria pre presnejšie vymedzené skupiny porastov systémom indentifikátorov modelov. Zavedením 
nového identifikátora – stav biotopu (FCS) – a modifikáciou modelových veličín podľa zásad načrtnutých vo 
výstupných tabuľkách sa rámcové plánovanie značne priblíži celkovým potrebám ochrany lesných biotopov 
Natura 2000. Je však potrebné vykonať overenie takéhoto prístupu v modelových územiach, čo by malo byť 
predmetom ďalších projektov.

Ochrancovia prírody dostávajú na druhej strane materiál, na základe ktorého budú môcť jasnejšie 
formulovať svoje požiadavky na obhospodarovanie lesných biotopov Natura 2000 tak, aby ich bolo možné 
priamo zapracovať do modelov hospodárenia. Zároveň budú môcť kvalifikovane vystupovať pri konkrétnych 
požiadavkách na formulovanie pokynu v konkrétnych jednotkách priestorového rozdelenia lesa v súlade s 
plánmi starostlivosti o chránené územia.

Výstup je v neposlednej rade aj východiskom pre stanovenie množstva finančných prostriedkov potrebných 
pre zabezpečenie navrhovaných zmien, prípadne obmedzenia ohospodarovania v niektorých prípadoch. Pre 
celkové stanovenie si však treba uvedomiť jednak mieru zovšeobecnenia a presnosť ostatných vstupov (výmera 
jednotlivých stavov, alternatívnosť, či pôjde o zachovanie alebo zlepšenie stavu v konkrétnych územiach 
a lokalitách výskytu biotopu).
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5. Vlastný návrh menežmentu pre skupiny biotopov

Ls1 Lužné lesy
a) mäkké a jelšové luhy
91E0 Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion-incanae, 
Salicion allbae) 
Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy
Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy

Ohrozenosť biotopu 
Prirodzené funkcie biotopov mäkkých a jelšových luhov a ich regeneračná schopnosť je ohrozená melioráciou 
vodných tokov, spravidla spojená s rýchlejším prietokom a odtokom povodňových vôd, prehlbovaním koryta a tým 
v letnom období poklesom hladiny spodných vôd. Degradáciu týchto biotopov spôsobuje aj expanzívne šírenie 
sa inváznych druhov a pestovanie intenzívnych topoľových monokultúr spôsobuje ich zánik. Je ohrozovaný aj 
výstavbou vodných priehrad a elektrární, ako aj budovaním dopravnej siete, keďže biotop lemuje prirodzené 
dopravné koridory. Biotopy je ovplyvňovaný splachom hnojív a pesticídov z okolitých poľnohospodárskych 
pozemkov.
Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS skupiny biotopov mäkkých luhov
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátor

Typické druhy biotopu 0.4 DZ stromov 0,25-0,3
Byliny a kry 0,1-0,2

Štruktúra lesného biotopu 0.3

Veková štruktúra 0,1
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,05-0,1
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,05

Negatívne vplyvy 0.3 Zdravotný stav 0,1
Širšie priestorové súvislosti 0,15

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

H 1-4 40-80 20-30 MP nevhodné čiastočne 
nevhodné

O d,a 1-4 100-150 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

U e 5 100-150 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

U e 3-4 40-100 + 30 + MP čiastočne 
nevhodné

čiastočne 
nevhodné

O d,a 5 100-150 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

H 1-4 30-80-100 20-40 MP, HP (MH)
O d,a 1-4 100-150 99 MP-UV

U a-g 
e

1-3
3-4

30-80-
100+ 20-40+

MP, HP (MH) 
a v 4. SOP
MH vylúčený
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Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov mäkkých luhov od platných 
modelov hospodárenia

Cieľ 
menežmentu Opatrenia

Favourable status Unfavourable status

A B C D E
U

dr
ža

ni
e 

do
te

ra
jš

ie
ho

 F
C

S

Minim.  rubná 
doba

blízka 
fyzickému 
veku 

Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá Podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Auto-
regulácia, 
prípadne 
účelový 
výber

MP
MH len pre časti so 
zmeneným dr. zlož. Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Max hlúčik 1 ha Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného polygónu dôjsť 
k poklesu výmer starších ARS pod hranicu 
stanovenú pre daný FCS Viď tabuľky FCS

Výchova porastov udržanie dostatočne diferenco-vanej štruktúry pre daný FCS, odstra-
ňovanie nežiadúcich prímesí a inváznych drevín. 

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre daný stav podľa možnosti v pravidelnom 
rozmiestnení. Kvôli rýchlemu rozkladu treba 
ponechávať väčšie množstvo ako je v tabuľkách FCS.

Opatrenia 
technického rázu

Zabrániť poklesu vodnej hladiny a absencii občasných záplav, typických 
pre konkrétny typ. Pri postupnom prehlbovaní koryta budovanie 
prehrádzok pre zdvih hladiny podzemnej vody. Obmedziť meliorácie 
tokov. Zabrániť neregulovanej ťažbe cenných sortimentov a preháňaniu 
dobytka.
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Cieľ 
menežmentu Opatrenia

Favourable status Unfavourable status

A B C D E
Zl

ep
še

ni
e 

FC
S 

o 
je

de
n 

st
up

eň
Minim. úprava 
rubnej doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

Podľa modelov prípadne 
mierne zvýšiť

Podľa 
modelov

Úprava obnovnej 
doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

Podľa modelov prípadne 
mierne zvýšiť

Podľa 
modelov

Hospodársky 
spôsob

MP -  postupne 
prechod k UV 
a bezzásaho-
vému režimu

Postupne obmedziť a neskôr 
v najpriaznivejších prípadoch 
úplne vylúčiť MH

Podľa 
modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Postupné 
zmenšovanie 
až na úroveň 
hlúčka Postupné zmenšovanie

Podľa 
modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň vyššieho 
FCS, umiestnenie zásahov hlavne do častí 
s nevhodnou štruktúrou, alebo drevinovou 
skladbou. Postupné likvidovanie prímesí 
ekonomických drevín (sm, sc, bo). Dôsledná 
likvidácia inváznych drevín

Výchova porastov

Zlepšovanie diferenciácie štruktúry pre dosiahnutie 
stavu o stupeň lepšieho FCS. Postupné likvidovanie 
ekonomických prímesí šľachtených topoľov a dôsledná 
likvidácia inváznych drevín v čo najmladších vývojových 
fázach porastov

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre dosiahnutie stavu o stupeň lepšieho FCS, čo 
najpravidelnejšie rozmiestnených, pričom treba brať do 
úvahy rýchli rozklad mŕtveho dreva a ponechávať väčšie 
množstvá.

Opatrenia 
technického rázu .

Zabrániť hlavne poklesu vodnej hladiny a absencii 
občasných záplav, typických pre konkrétny typ. Pri 
postupnom prehlbovaní koryta budovanie prehrádzok 
pre zdvih hladiny podzemnej vody. Obmedziť meliorácie 
tokov. Zabrániť neregulovanej ťažbe cenných sortimentov. 
Obmedziť plantážový spôsob hospodárenia v stave E 
a postupný prechod na prirodzené drevinovú skladbu 
domácich druhov drevín. Dôsledne likvidovať semeništia 
inváznych druhov bylín postupne od horných úsekov toku

b) tvrdé luhy - Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy
91F0 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) 
Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy

Ohrozenosť biotopu 
Podobne ako biotopy mäkkých luhov je ohrozený melioráciou vodných tokov, spravidla spojenou 

s rýchlejším prietokom a odtokom povodňových vôd, prehlbovaním koryta a tým v letnom období poklesom 
hladiny spodných vôd. Na mnohých územiach Slovenska je jeho ďalšia obnova bez pričinenia človeka v podstate 
nemožná (strata podzemnej vody pre korene mladých jedincov z prirodzenej obnovy). V podstate dochádza 
k takej zmene podmienok prostredia, že potenciálne sa už jedná biotopy suchšieho typu.
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Degradáciu týchto biotopov spôsobuje tiež expanzívne šírenie sa inváznych druhov a pestovanie 
intenzívnych topoľových monokultúr spôsobuje ich zánik a pomerne rozsiahlych plochách. Zároveň je ohrozený 
aj výstavbou vodných priehrad a elektrární, ako aj budovaním dopravnej siete, keďže biotop lemuje prirodzené 
dopravné koridory. 

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS skupiny biotopov tvrdých luhov
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátor

Typické druhy biotopu 0.4 DZ stromov 0,3
Byliny a kry 0,1

Štruktúra lesného biotopu 0.3

Veková štruktúra 0,15
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,05
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,05

Negatívne vplyvy 0.3 Zdravotný stav 0,1
Širšie priestorové súvislosti 0,15

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

H 1-4 60-110 30-40 MP nevhodné čiastočne 
nevhodné

U e 5 100-150 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

U e 3-4 60-110 + 40 + MP čiastočne 
nevhodné

čiastočne 
nevhodné

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

H 1-4 40-80-100 20-40 MP, (MH)

U a-g 
e

1-3
3-4

40-80-
100+ 20-40

MP, (MH) 
 v 4. SOP
MH vylúčený

Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov tvrdých luhov od platných 
modelov hospodárenia

Cieľ 
menež-
mentu

Opatrenia
Favourable status Unfavourable status No habitat

A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 F

C
S

Minim. rubná doba
blízka 
fyzickému 
veku 

Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá Podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

MP MH len pre časti so 
zmeneným dr. zlož.

Podľa 
modelov

Veľkosť 
obnovných prvkov Max hlúčik 3ha podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného 
polygónu dôjsť k poklesu 
výmer starších ARS pod 
hranicu stanovenú pre daný 
FCS Viď tabuľky FCS

Výchova porastov udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry pre daný FCS, odstraňovanie 
nežiadúcich prímesí a inváznych drevín. 
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Cieľ 
menež-
mentu

Opatrenia
Favourable status Unfavourable status No habitat

A B C D E
U

dr
ža

ni
e 

do
te

ra
jš

ie
ho

 F
C

S Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu
 

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých hrubých a 
cenných stromov v počtoch spĺňajúcich limit pre daný stav 
podľa možnosti v pravidelnom rozmiestnení. Viď tabuľky 
FCS.

Opatrenia 
technického rázu

Zabrániť poklesu vodnej hladiny a absencii pravidelných občasných 
záplav, typických pre konkrétny typ. Budovanie prehrádzok pri postupnom 
prehlbovaní koryta. Obmedziť meliorácie tokov. Zabrániť neregulovanej 
ťažbe cenných sortimentov a preháňaniu dobytka.

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

Podľa 
modelov 
prípadne 
mierne 
zvýšiť

Podľa modelov

Úprava obnovnej 
doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

Podľa 
modelov 
prípadne 
mierne 
zvýšiť

Podľa modelov

Hospodársky 
spôsob

MP -  postupne 
prechod k UV 
a bezzásaho-
vému režimu

Postupne 
obmedziť 
a neskôr 
v najpriazni-
vejších 
prípadoch 
úplne vylúčiť 
MH

Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných prvkov

Postupné zmenšovanie až na úroveň hlúčika
Postupné zmenšovanie
Podľa modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň vyššieho FCS, 
umiestnenie zásahov hlavne do častí s nevhodnou 
štruktúrou, alebo drevinovou skladbou. Postupné 
likvidovanie prímesí ekonomických drevín (sm, sc, bo). 
Dôsledná likvidácia inváznych drevín

Výchova porastov

Zlepšovanie diferenciácie štruktúry pre dosiahnutie 
stavu o stupeň lepšieho FCS. Postupné likvidovanie 
ekonomických prímesí šľachtených topoľov a dôsledná 
likvidácia inváznych drevín v čo najmladších vývojových 
fázach porastov

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých hrubých a 
cenných stromov v počtoch spĺňajúcich limit pre dosiahnutie 
stavu o stupeň lepšieho FCS, čo najpravidelnejšie 
rozmiestnených.

Opatrenia 
technického rázu

Zabrániť poklesu vodnej hladiny a absencii pravidelných 
občasných záplav, typických pre konkrétny typ. Budovanie 
prehrádzok pri postupnom prehlbovaní koryta. Obmedziť 
meliorácie tokov. Zabrániť neregulovanej ťažbe cenných 
sortimentov a preháňaniu dobytka. Obmedziť plantážový 
spôsob hospodárenia v stave E a postupný prechod na 
prirodzené drevinovú skladbu domácich druhov drevín. 
Dôsledne likvidovať semeništia inváznych druhov bylín 
postupne od horných úsekov toku.
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Ls2,3  Skupina dubových, dubo-hrabových lesov a zmiešaných dub. lesov
91G0* Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus
Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske
91I0* Euro-siberian steppic woods with Quercus spp.
Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku
Ls 3.3 Dubové nátržnikové lesy
Ls 3.52 Sucho a kyslomilné dubové lesy
91M0  Pannonian-Balkanic turkey oak - sessile oak forests
Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy
9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests
Ls 2.3.1 Dubovo-hrabové lesy lipové – časť A

Ohrozenosť biotopu 
Na Slovensku sú to veľmi vzácne a ohrozené biotopy. Porasty sú ohrozené nesprávnym hospodárením, 

pri ktorom sa na úkor dubov, ktoré potrebujú špecifické podmienky na prirodzenú obnovu, viac uplatňuje 
pestovanie buka, prípadne sa miesto neho expanzívne uplatňuje hrab. 

Takisto sa doteraz pomerne často uplatňuje výmladkové obhospodarovanie týchto porastov, resp. 
nepristupuje sa k prevodom výmladkových lesov alebo pri prevodoch dochádza k zániku biotopu zmenou 
skladby drevín.

Ďalšie ohrozenie vyplýva zo  samotného výskytu biotopov v intenzívne využívanej nížinnej a 
pahorkatinnej oblasti. Výrazné ohrozenie týchto biotopov predstavuje aj expanzívne rozširovanie agáta (a iných 
nepôvodných druhov), ktorému sa v podmienkach výskytu týchto biotopov veľmi darí. 

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopov dubohrabín a dubín
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátora

Typické druhy biotopu 0.35 -0.55 DZ stromov 0,25-0,35
Byliny a kry 0,1-0,15

Štruktúra lesného biotopu 0.3-0.45

Veková štruktúra 0,05-0,15
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,1
Hrubé stromy 0,05-0,1
Mŕtve drevo 0,05

Negatívne vplyvy 0.1- 0.2 Zdravotný stav 0,05-0,15
Širšie priestorové súvislosti 0,05-0,1

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

H 1-4 120-150 30-40 MP nevhodné čiastočne 
nevhodné

O a, d 1-4 150-250 99 MP-UV, BZ čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

U e 5 150-250 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

U e 3-4 120-150 + 30-40 + MP čiastočne 
nevhodné

čiastočne 
nevhodné

O a, d 5 200-250+ 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba Forma hospod. spôsobu

H 1-4 110-130 20-40 MP, HP (MH)
O a,d 1-4 150-200+ 99 MP-UV, BZ
U a-g 

e
1-3
3-4 110-150 20-40 MP, HP (MH) a v 4. SOP

MH vylúčený
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Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov 91G0*, 91I0*, 91M0, 9170 od 
platných modelov hospodárenia 

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 F

C
S

Minim. rubná 
doba

fyzický vek
(250)

Podľa modelov
(130+) Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá Podľa modelov Podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

MP
MH len pre časti so zmeneným dr. 
zlož..
Ls3.52 - vylúčený

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

3ha
na extrémnych 
stanovištiach 
udržovať 
stupňovitý 
medzernatý 
zápoj

3 ha
na extrémnych 
stanovištiach 
udržovať 
stupňovitý 
medzernatý 
zápoj

5ha
na extrémnych 
stanovištiach 
udržovať 
stupňovitý 
medzernatý 
zápoj

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného 
polygónu dôjsť k poklesu výmer 
starších ARS pod hranicu 
stanovenú pre daný FCS Viď 
tabuľky FCS

Výchova 
porastov

udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry pre daný 
FCS, odstraňovanie nežiadúcich prímesí a inváznych drevín (ag), včasné 
zásahy v prípade expanzívneho rozširovania hb, js, bz nad prípustné %, 
v prípade odstraňovanie ag dovolené vyššie zastúpenie hb, js, bz

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých hrubých 
a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich limit pre daný 
stav podľa možnosti v pravidelnom rozmiestnení. Viď 
tabuľky FCS.
 

Opatrenia pre 
výmladkové lesy

ponechať na 
dožitie

Výmladkové lesy v O ponechať na 
dožitie
Výmladkové lesy v H, U-1.a 2. 
generácie – postupný prevod 
výchovou cez nepravé kmeňoviny 
s kratšou rubnou dobou
Výmladkové lesy v H,U 3. gen. a > 
priamy prevod s použitím cieľových 
drevín.
V biotope 9170 realizovať priame 
prevody len v porastoch, kde 
zastúpenie cieľových drevín kleslo 
pod 25%.  
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Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

mierne zvýšiť  
+ (10)

Podľa modelov

Úprava obnovnej 
doby

V  hospod.  
lesoch + 20) 
oproti  modelu

mierne zvýšiť 
+ (10)

Podľa modelov

Hospodársky 
spôsob

MP -  postupne 
prechod k UV a 
bezzásahovému 
režimu

Postupne 
obmedzovať  
MH

Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Postupné 
zmenšovanie 
až na úroveň 
hlúčika
pri prevahe 
vyšších 
ARS (4,5) 
nie potrebné 
zmenšovanie 
pod 3ha

Postupné 
zmenšovanie
pri prevahe 
vyšších 
ARS (4,5) 
nie potrebné 
zmenšovanie 
pod 3ha

Podľa modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, umiestnenie zásahov hlavne 
do častí s nevhodnou štruktúrou, alebo 
drevinovou skladbou (odstraňovať aj dreviny 
prirodzenej skladby ak sú nad prípustnú 
hodnotu - hb, js). Postupné likvidovanie 
ekonomických prímesí drevín (bo, sm, sc, a 
iné). 

Výchova 
porastov

Zlepšovanie diferenciácie štruktúry pre dosiahnutie 
stavu o stupeň lepšieho FCS.  Postupné likvidovanie 
ekonomických prímesí drevín (bo, sm, sc) a dôsledná 
likvidácia inváznych drevín (ag) v čo najmladších 
vývojových fázach porastov, aj pri expanzii hb a js.

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre dosiahnutie stavu o stupeň lepšieho FCS čo 
najpravidelnejšie rozmiestnených. 
Ponechávanie výstavkov dubov
Neodstraňovať staršie jedince jv – poľný, tatársky v E2

Opatrenia pre 
výmladkové lesy

Výmladkové lesy v O ponechať na dožitie
Výmladkové lesy v H, U-1.a 2. generácie – postupný 
prevod výchovou cez nepravé kmeňoviny s kratšou 
rubnou dobou
Výmladkové lesy v H,U 3. gen. a > -  priamy prevod 
s použitím cieľových drevín
V biotope 9170 realizovať priame prevody len v 
porastoch, kde zastúpenie cieľových drevín kleslo pod 
25%.  

Kniha 1.indb   214Kniha 1.indb   214 6. 5. 2005   16:50:396. 5. 2005   16:50:39



215

Rámcové Manažmentové opatrenia pre zachovanie priaznivého stavu európsky významných lesných typov biotopov 

7

Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy
91H0* Pannonian woods with Quercus pubescens (Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932)
Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Ohrozenosť biotopu 
Porasty nemajú hospodársky význam, preto sa plochy predovšetkým v minulosti pretvárali na vinohrady, 

prípadne lúky a pasienky. V súčasnosti sú sporadicky atakované vnášaním nepôvodných expanzívnych druhov, 
ako napríklad agát biely alebo borovica čierna. V prípade, že tvoria komplex s krovinovými a travinno-bylinnými 
spoločenstvami a nie sú obhospodarované (v súčasnosti je to veľmi často), zarastajú krovinami nepôvodnými 
pre dané stanovištia (tavoľník prostredný, jaseň mannový, hlohy, zob vtáčí a pod.).

Niektoré porasty sú potencionálne iným biotopom a dnešný stav je potrebné považovať len za sukcesné 
štádium, ktorého zachovanie si bude vyžadovať nemalé úsilie. Je potrebné od seba odlíšiť pôvodné spoločenstvá 
a tieto sukcesné štádiá pre odlišný menežment.

V rámci biotopu spoločenstvá tvoria plynulý prechod ku nelesným biotopom preto je potrebné priamo 
na mieste rozhodnúť, či chceme zachovať lesné, alebo nelesné spoločenstvo, prípadne spoločenstvo 
lesostepného charakteru. Dôležité je pri tom zobrať do úvahy výskyt chránených rastlinných druhov a ich nároky 
na prostredie.

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu 91H0*
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátora

Typické druhy biotopu 0.6 DZ stromov 0,35
Byliny a kry 0,2

Štruktúra lesného biotopu 0.25

Veková štruktúra 0,05
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,1
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,05

Negatívne vplyvy 0.15 Zdravotný stav 0,05
Širšie priestorové súvislosti 0,1

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

H 1-4 130 30-40 MP nevhodné čiastočne 
nevhodné

O a, d 1-4 150-250 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

U e 5 200-250 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

U e 3-4 130-150 + 40 + MP čiastočne 
nevhodné

čiastočne 
nevhodné

O a, d 5 200-250 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

H 1-4 110-130 20-40 MP, HP (MH)
O a, d 1-4 150-200 99 MP-UV

U a-g 
e

1-3
3-4 110-150 20-40

MP, HP (MH) 
a v 4. SOP
MH vylúčený
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Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopu teplomilné submediteránne dubové 
lesy (91H0*) od platných modelov hospodárenia 

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 s

ta
vu

Minim. rubná 
doba

fyzický vek 
(+200)

Podľa modelov
(130+) Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá Podľa modelov

(≥ 30) Podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

MP
MP-UV

MP Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

hlúčik
udržovať 
stupňovitý 
medzernatý 
zápoj

hlúčik
udržovať 
stupňovitý 
medzernatý 
zápoj

3ha
udržovať 
stupňovitý 
medzernatý 
zápoj

Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

v rámci obnovy nevnášať 
cudzorodé prvky (jaseň manový)

Výchova 
porastov

udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry a zápoja pre daný FCS, 
vrátane krovinnej vrstvy E2, 
postupné odstraňovanie nežiadúcich prímesí a inváznych drevín (ag, bo, 
pajaseň žliazkatý a pod.), 
regulácia (prípadne až asanácia) expanzívnych krovín (jaseň manový, 
tavoľník prostredný, hlohy a pod.), pokiaľ ich rozširovanie ohrozuje 
udržanie CS 

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

zápoj môže byť rozvoľnený (zakmenenie < 0,7). Upraviť 
pokyn, tak aby obhospodarovateľ nemusel zabezpečiť 
porast ak nedosahuje zakmenenie 0,7.
občasné extenzívne spásanie medzernatých častí je 
prípustné (až žiadúce)

Opatrenia pre 
výmladkové lesy

ponechať na 
dožitie

Výmladkové lesy v O ponechať na 
dožitie
Výmladkové lesy v H, U 
– postupný prevod výchovou cez 
nepravé kmeňoviny s kratšou 
rubnou dobou(ak sa jedná 
o porasty duba plstnatého nechať 
bez zásahu)
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Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

Zl
ep

še
ni

e 
st

av
u 

o 
je

de
n 

st
up

eň
Minim. úprava 
rubnej doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

mierne zvýšiť + 
(20)

Podľa modelov

Úprava obnovnej 
doby

V  hospod.  
lesoch + (10) 
oproti  modelu

mierne zvýšiť + 
(10)

Podľa modelov

Hospodársky 
spôsob

MP -  postupne 
prechod k UV a 
bezzásahovému 
režimu

MP Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

hlúčik
Postupné 
zmenšovanie
pod 3ha

Podľa modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, 
umiestnenie zásahov hlavne do častí 
s nevhodnou štruktúrou, alebo drevinovou 
skladbou 
regulácia až asanácia nevhodných 
krovinových zárastov (js – manový, tavoľník 
prostredný, hlohy, a pod.)  

Výchova 
porastov

Zlepšovanie diferencieácie štruktúry pre dosiahnutie 
stavu o stupeň lepšieho FCS. 
Postupné likvidovanie prímesí nepôvodných drevín (bo, 
ag)
Udržovať rozvoľnený porasty so zakmenením 0,7 a 
nižším 

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

Ponechávanie výstavkov dubov (ak sú v dr.zložení aj 
iné duby – cr, dbz,)
Neodstraňovať staršie jedince jv – poľný, tatársky v E2 
ani dub plstnatý
ak je možné – zabezpečiť občasné spásanie

Opatrenia pre 
výmladkové lesy

Výmladkové lesy v O ponechať na dožitie
Výmladkové lesy v H, U – postupný prevod výchovou 
cez nepravé kmeňoviny s kratšou rubnou dobou (ak sa 
jedná o porasty duba plstnatého nechať bez zásahu)

Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy
9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains 
Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy

Ohrozenosť biotopu 
Biotop je ohrozený vysychaním pôvodných porastov v dôsledku odvodnenia okolitej krajiny a spôsobom 

obhospodarovania porastov borovice lesnej na Borskej nížine s veľkoplošnou prípravou pôdy, pri ktorej dochádza 
k vyrovnávaniu terénu. Aj nepatrný zásah do mikroreliéfu môže znamenať zánik tohto biotopu.

Istým ohrozením je aj vnášanie nepôvodných druhov drevín do týchto porastov (agát biely, dub červený 
a aj borovica lesná)

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu 9190
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátora

Typické druhy biotopu 0.45 DZ stromov 0,3
Byliny a kry 0,1

Štruktúra lesného biotopu 0.45

Veková štruktúra 0,15
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,1
Hrubé stromy 0,1
Mŕtve drevo 0,05
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Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátora

Negatívne vplyvy 0.1 Zdravotný stav 0,05
Širšie priestorové súvislosti 0,1

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

H 1-4 120-130 30-40 MP nevhodné čiastočne 
nevhodné

O d 1-4 150-200 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

U e 5 150-200 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

U e 3-4 120-150 + 40 + MP čiastočne 
nevhodné

čiastočne 
nevhodné

O d 5 150-200 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

H 1-4 80-120 20-40 MP, HP (MH)
O d 1-4 130-200 99 MP-UV

U a-g 
e

1-3
3-4 100-150 20-40+

MP, HP (MH) 
a v 4. SOP
MH vylúčený

Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopu vlhko a kyslomilné dubovo-brezové 
lesy (9190) od platných modelov hospodárenia 

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 s

ta
vu

Minim. rubná 
doba

fyzický vek 
(250 +)

Podľa modelov
(130+) Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá Podľa modelov

(≥ 30) Podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

MP
MP-UV

MP Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

hlúčik hlúčik 3ha Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

Podľa možnosti obmedzovať 
zastúpenie borovice lesnej po 
obnove

Výchova 
porastov

udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry a zápoja pre daný FCS, 
vrátane krovinnej vrstvy E2, 
postupné odstraňovanie nežiadúcich prímesí a inváznych drevín (ag, bo, 
pajaseň žliazkatý, dub červený a pod.), 

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

odstraňovať invázne dreviny
zabezpečiť udržanie existujúceho stavu vodného režimu 
na ploche
ak plocha dlhodobo vysychá, je potrebné riešiť obnovenie 
vodného režimu (prípadne mikroreliéfne podmienky)
Porasty v bezprostrednom okolí neodstraňovať 
veľkoplošne a s neobnovovať veľkoplošnou prípravou 
pôdy
Staré jedince dubov ponechávať na ploche v 
dostatočnom množstve až do odumretie
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Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

Zl
ep

še
ni

e 
st

av
u 

o 
je

de
n 

st
up

eň
Minim. úprava 
rubnej doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

mierne zvýšiť
 + (20)

Podľa 
modelov

Podľa 
modelov

Úprava obnovnej 
doby

V  hospod.  
lesoch + (10) 
oproti  modelu

mierne zvýšiť
 + (10)

Podľa 
modelov

Podľa 
modelov

Hospodársky 
spôsob

MP -  postupne 
prechod k UV a 
bezzásahovému 
režimu

MP Podľa 
modelov

Podľa 
modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

hlúčik
Postupné 
zmenšovanie
pod 3ha

Podľa 
modelov

Podľa 
modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, 
Obnovenie vodného režimu, 
Obnovenie pôvodnej drevinovej skladby 
Obnovenie štruktúry

Výchova 
porastov

Postupné likvidovanie prímesí nepôvodných drevín (bo, 
ag, pajaseň žliazkatý, dub červený) 

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

odstraňovať invázne dreviny
Zlepšiť  alebo obnoviť vodný  režim na ploche (úprava 
mikroreliéfnych podmienok)
Porasty v bezprostrednom okolí neodstraňovať 
veľkoplošne a neobnovovať veľkoplošnou prípravou pôdy
Staré jedince dubov ponechávať na ploche v 
dostatočnom množstve až do odumretia

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
9180* Tilio-Acerion forests on slopes, screes and ravin 
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Ohrozenie biotopu 9180
Sutinové lesy sa pre sťaženú prístupnosť zachovali na veľkej väčšine lokalít v priaznivom stave. Zväčša sa 
vyskytujú na menších plochách, z čoho vyplýva ich potenciálna zraniteľnosť. V nižších polohách sú ohrozované 
inváznymi drevinami (agát) a lokálne expanzívnymi domácimi drevinami (hrab). Vo vyšších polohách ich 
v minulosti ohrozovalo zámerné pestovanie ekonomických drevín (sm, bo, sc). Významným negatívnym 
faktorom je poškodzovanie biotopov raticovou zverou, ktorá na niektorých miestach ovplyvňuje ako druhové 
zloženie selekciou prirodzeného zmladenia, tak pri dlhodobom pôsobení aj štruktúru porastov. 

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopov sutinových lesov
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátora

Typické druhy biotopu 0.55 DZ stromov 0.30
Byliny a kry 0.10

Štruktúra lesného biotopu 0.3

Veková štruktúra 0.15
Zmladenie 0.05
Priestorová štruktúra 0.10
Hrubé stromy 0.05
Mŕtve drevo 0.05

Negatívne vplyvy 0.15 Zdravotný stav 0.10
Širšie priestorové súvislosti 0.10
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Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

O d 1-4 150-250 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

O d 5 150-250 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

O d 1-4 150-200 99 MP-UV

Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov sutinových lesov od platných 
modelov hospodárenia

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 F

C
S

Minim. rubná doba fyzický vek 
(200+)

Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba

Podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

UV Podľa modelov

Veľkosť obnovných 
prvkov Max hlúčik 1 ha Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného 
polygónu dôjsť k poklesu výmer 
starších ARS pod hranicu 
stanovenú pre daný FCS Viď 
tabuľky FCS

Výchova porastov udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry pre daný 
FCS, odstraňovanie nežiadúcich prímesí a inváznych drevín

Obhospodarovanie 
výmladkových 
porastov.

Ponechať v tvare nízkeho lesa alebo realizovať 
prevod výlučne výchovou. 

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre daný stav podľa možnosti v pravidelnom 
rozmiestnení. Viď tabuľky FCS.
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Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby

Podľa modelov

Úprava obnovnej 
doby

Podľa modelov

Hospodársky 
spôsob

Obmedzovať 
UV, prechod k 
bezzásahovému 
režimu

Postupne 
prejsť na UV Podľa modelov

Veľkosť obnovných 
prvkov

Postupné 
zmenšovanie až 
na úroveň hlúčka

Postupné 
zmenšovanie

Podľa modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, umiestnenie zásahov hlavne 
do častí s nevhodnou štruktúrou, alebo 
drevinovou skladbou. Postupné likvidovanie 
prímesí ekonomických drevín (sm, sc, bo). 
Dôsledná likvidácia inváznych drevín

Výchova porastov

Zlepšovanie diferenciácie štruktúry pre dosiahnutie 
stavu o stupeň lepšieho FCS. . Postupné likvidovanie 
ekonomických prímesí drevín (sm, sc, bo) a dôsledná 
likvidácia inváznych drevín v čo najmladších 
vývojových fázach porastov

Obhospodarovanie 
výmladkových 
porastov.

Ponechať v tvare nízkeho lesa alebo realizovať 
prevod výlučne výchovou

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre dosiahnutie stavu o stupeň lepšieho FCS, čo 
najpravidelnejšie rozmiestnených.

Ls5 Skupina bukových a zmiešaných bukových lesov
9110 Luzulo-Fagetum beech forest
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
9130 Asperulo-Fagetum beech forest
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
9140 Subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
9150 Medio-European limestone beech forests (Cefaphanthero-Fagion)
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Ohrozenie biotopov bučín
Biotopy bukových lesov nie sú ohrozené ako celok pre pomerne veľkú výmeru, ktorú zaberajú a vysoký 
zmladzovací potenciál buka, hlavne na juh od hranice rozdeľujúcej územie Slovenska na územie so zreteľným 
vplyvom klímy od Stredozemného mora a územie ovplyvňované klímou od Baltického a Severného mora 
(ZLATNÍK 1958). Ohrozený je biotop 9140, kde je tento potenciál menší a ostatné oblasti Slovenska na severe. 
Tu dochádzalo a v menšej miere stále dochádza podstatne rýchlejšie k ich premene na porasty s vyšším 
zastúpením ekonomických drevín (sm, bo, sc). Časť porastov je výmladkového charakteru, prevažne však 
nepravých kmeňovín, pri obnove ktorých nedochádza k podstatnejším odchýlkam ako u semenných porastov. 
U výmladkových porastov vyšších generácií v minulosti dochádzalo k priamym prevodom s podstatnou zmenou 
skladby drevín v neprospech buka. Dnes je tento trend už výrazne spomalený nezáujmom vlastníkov o nákladné 
prevody. V niektorých oblastiach dostatočnej obnove buka zabraňujú vysoké stavy raticovej zvery, ktoré aj 
takmer úplne decimujú pôvodnú prímes jedle miestami aj vzácneho tisa v týchto porastoch. 
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Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopov bučín
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátora

Typické druhy biotopu 0.35 -0.5 DZ stromov 0,3-0,35
Byliny a kry 0,1

Štruktúra lesného biotopu 0.3-0.4

Veková štruktúra 0,15
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,05-0,1
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,05-0.1

Negatívne vplyvy 0.2- 0.3 Zdravotný stav 0,1-0,15
Širšie priestorové súvislosti 0,1

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

H 1-4 110-130 30-40 MP nevhodné čiastočne 
nevhodné

O a, d, b 1-4 150-200 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

U e 5 120-200 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

U e 3-4 110-130 + 40 + MP čiastočne 
nevhodné

čiastočne 
nevhodné

O a, d, b 5 150-200 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

H 1-4 100-130 20-40 MP, HP (MH)
O d 1-4 150-200 99 MP-UV

U a-g 
e

1-3
3-4 100-150 20-40

MP, HP (MH) 
a v 4. SOP
MH vylúčený
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Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov bukových lesov od platných 
modelov hospodárenia

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 F

C
S

Minim. rubná 
doba

fyzický vek
(200)

Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá Podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

MP
MH len pre časti 
so zmeneným dr. 
zlož.

Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných prvkov Max hlúčik 3 ha 3 ha Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného 
polygónu dôjsť k poklesu výmer 
starších ARS pod hranicu 
stanovenú pre daný FCS Viď 
tabuľky FCS

Výchova porastov udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry pre daný 
FCS, odstraňovanie nežiadúcich prímesí a inváznych drevín

Obhospodaro-
vanie 
výmladkových 
porastov.

Podľa doterajších postupov. 1. a 2. generácia prevod 
výchovou a obnova ako u semenných porastov.
Staršie generácie – priamy prevod s naliehavosťou 
podľa kvality porastu, spravidla vo veku keď sa stráca 
výmladnosť.

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých hrubých 
a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich limit pre daný 
stav podľa možnosti v pravidelnom rozmiestnení. Viď 
tabuľky FCS.
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Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

Podľa modelov 
prípadne mierne 
zvýšiť

Podľa modelov

Úprava obnovnej 
doby

V  hospod.  
lesoch + ( 20) 
oproti  modelu

Podľa modelov 
prípadne mierne 
zvýšiť

Podľa modelov

Hospodársky 
spôsob

MP -  postupne 
prechod k UV 
a bezzásaho-
vému režimu

Postupne 
obmedziť, v 
najpriaznivejších 
neskôr prípadoch 
úplne vylúčiť MH

Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných prvkov

Postupné 
zmenšovanie 
až na úroveň 
hlúčka

Postupné 
zmenšovanie

Podľa modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, umiestnenie zásahov hlavne do 
častí s nevhodnou štruktúrou, alebo drevinovou 
skladbou. Postupné likvidovanie prímesí 
ekonomických drevín (sm, sc, bo). Dôsledná 
likvidácia inváznych drevín

Výchova porastov

Zlepšovanie diferenciácie štruktúry pre dosiahnutie 
stavu o stupeň lepšieho FCS. Postupné likvidovanie 
ekonomických prímesí drevín (sm, sc, bo) a dôsledná 
likvidácia inváznych drevín v čo najmladších vývojových 
fázach porastov

Obhospodaro-
vanie 
výmladkových 
porastov.

Podľa doterajších postupov. 1. a 2. generácia prevod 
výchovou a obnova ako u semenných porastov. Staršie 
generácie – priamy prevod s naliehavosťou podľa kvality 
porastu, spravidla vo veku keď sa stráca výmladnosť. 
Na menších plochách s väčším dôrazom na kvalitu a 
drevinovú skladbu následných porastov.

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre dosiahnutie stavu o stupeň lepšieho 
FCS rozmiestnených čo najpravidelnejšie
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Ls6 Suchomilné borovicové a borovicové zmiešané lesy
91Q0 Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Ohrozenie biotopu
Vzhľadom na endemický a reliktný charakter je biotop veľmi vzácny. Z lesníckeho hľadiska sa takéto 

porasty hospodársky takmer nevyužívajú a patria medzi ochranné lesy. V minulosti boli niektoré porasty založené 
umelou výsadbou po požiaroch alebo nadmernom pasení lepších stanovíšť (spravidla vápencových bučín). 
Tvoria teda degradačné stanovištia pôvodného produkčne lepšieho typu a postupne sa vyvíjajú smerom ku nim 
a tým strácajú charakter reliktného biotopu. Takéto stanovištia vyžadujú aj viac starostlivosti, lebo majú sklon 
k prehustlému zápoju, odumretiu vzácnej bylinnej etáže a sú náchylné na prírodné kalamity rôzneho druhu. 

Niektoré lokality sú prechodom ku nelesným biotopom, kde bude potrebné rozhodnúť, čo je cieľom 
ochrany a tomu prispôsobiť opatrenia pre zachovanie stavu. V prípade výskytu vzácnej kveteny viazanej na 
miesta s väčším svetelným pôžitkom sa môže jednať aj o cieľavedomé odstraňovanie alebo prerieďovanie 
lesných porastov.

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu 91Q0
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátor

Typické druhy biotopu 0.3 DZ stromov 0,3
Byliny a kry 0,1

Štruktúra lesného biotopu 0.5

Veková štruktúra 0,15
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,1
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,05

Negatívne vplyvy 0.2 Zdravotný stav 0,15
Širšie priestorové súvislosti 0,05

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

O a 1-4 150-250 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

O a 5 150-250 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

O a 1-4 130+ 99 MP-UV
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Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov reliktných borovicových 
a smrekovcových lesov od platných modelov hospodárenia

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 F

C
S

Minim. rubná 
doba

fyzický vek 
(200)

Podľa modelov
prípadne vyšší

Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba

nepretržitá aj podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

MP-UV ako v modeloch

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Max hlúčik skupina 1ha Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného 
polygónu dôjsť k poklesu výmer 
starších ARS pod hranicu 
stanovenú pre daný FCS Viď 
tabuľky FCS

Výchova 
porastov

udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry pre daný FCS, podľa 
možnosti včas predísť vytvoreniu jednovrstvových štruktúr na ploche 
väčšej ako 3 ha prípadne podľa tabuliek pre hodnotenie FCS, pri 
výchove v borovicových monokultúrach podporovať prímes listnatých 
drevín. Prirodzené holiny nezalesňovať.

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých hrubých 
a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich limit pre daný 
stav podľa možnosti v pravidelnom rozmiestnení. Viď 
tabuľky FCS.

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby (200)-fyzický vek Podľa modelov 

Úprava obnovnej 
doby nepretržitá je aj podľa modelov

Hospodársky 
spôsob

MP – UV 
prechod k 
bezzásahovému 
režimu

MP – UV ako v modeloch

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Postupné 
zmenšovanie až 
na úroveň hlúčka

Postupné 
zmenšovanie

Podľa modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, umiestnenie včasných zásahov 
hlavne do častí s nevhodnou jednovrtvovou 
štruktúrou. 

Výchova 
porastov

Včasná diferenciácia štruktúry pre dosiahnutie stavu 
o stupeň lepšieho FCS. Podpora prímesí listnatých 
drevín.

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre dosiahnutie stavu o stupeň lepšieho FCS, čo 
najpravidelnejšie rozmiestnených.
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Ls7 Rašeliniskové lesy
91D0 Bog woodland
Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky
Ls7.2 Rašeliniskové borovicové lesy
Ls7.3 Rašeliniskové smrekové lesy

Ohrozenie biotopu
Biotop 91D0 patrí k maloplošným biotopom s celkovo malou výmerou v rámci Slovenska a izolovanými 

výskytmi jednotlivých lokalít. Podobne ako ostatné rašeliniskové biotopy aj tento typ je ohrozený predovšetkým 
narušením vodného režimu s následným zarastaním a ťažbou rašeliny. Na rozdiel od iných biotopov nie je 
ohrozovaný zmenou drevinovej skladby, pretože len málo druhov dokáže rásť v týchto extrémnych pomeroch.

Niektoré lokality sú prechodom ku nelesným biotopom (vrchoviská), kde bude potrebné rozhodnúť, čo je 
cieľom ochrany a tomu prispôsobiť opatrenia pre zachovanie stavu. V prípade výskytu vzácnej kveteny viazanej 
na miesta s väčším svetelným pôžitkom sa môže jednať aj o cieľavedomé odstraňovanie alebo prerieďovanie 
lesných porastov.

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu 91D0.
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátor

Typické druhy biotopu 0.4 DZ stromov 0,2
Byliny a kry 0,2

Štruktúra lesného biotopu 0.4

Veková štruktúra 0,1
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,1
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,1

Negatívne vplyvy 0.2 Zdravotný stav 0,1
Širšie priestorové súvislosti 0,1

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

O a 1-4 150-200 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

O a 5 150-200 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba Forma hospod. spôsobu

O a 1-4 150-200 99 MP-UV
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Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopu rašeliniskových lesov od platných 
modelov hospodárenia

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 F

C
S

Minim. rubná doba Fyzický vek Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá Podľa modelov

Najextenzíbnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

MP- účelový 
výber 

MP- účelový 
výber 

Podľa modelov

Max. veľkosť 
obnovných prvkov hlúčik 1ha 1ha Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného 
polygónu dôjsť k poklesu výmer 
starších ARS pod hranicu 
stanovenú pre daný FCS Viď 
tabuľky FCS

Výchova porastov

udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry pre daný 
FCS, odstraňovanie nežiadúcich prímesí a inváznych drevín. Na časti 
s výskytom vzácnych rastlinných druhov aj prerieďovanie porastov, 
podľa cieľa ochrany.

Iné technického 
rázu

Zabezpečiť priaznivý vodný režim aj v najbližšom okolí (vylúčiť 
melioračné odvodňovacie zásahy)

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých hrubých 
a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich limit pre daný 
stav podľa možnosti v pravidelnom rozmiestnení. Viď 
tabuľky FCS.
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Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby

Fyzický vek 
(200)

Podľa modelov 
prípadne mierne 
zvýšiť

Podľa modelov

Úprava obnovnej 
doby nepretržitá

Podľa modelov 
prípadne mierne 
zvýšiť

Podľa modelov

Hospodársky 
spôsob

MP -  UV 
postupne 
prechod 
k jednotlivému 
výberu a 
režimu bez 
zásahu

MP- UV Podľa modelov

Max veľkosť 
obnovných prvkov

Postupné 
zmenšovanie 
až na úroveň 
hlúčka

Postupné 
zmenšovanie 
pod 1ha

1ha Podľa 
modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, umiestnenie zásahov hlavne 
do častí s nevhodnou štruktúrou, alebo 
drevinovou skladbou. Pre splnenie týchto 
kritérií je potrebné vyčleniť dostatočne 
veľkú plochu aj s pozitívnym ovplyvňovaním 
bezprostredného okolia biotopu, hlavne čo sa 
týka vodného režimu.

Výchova porastov

Zlepšovanie diferenciácie štruktúry pre dosiahnutie 
stavu o stupeň lepšieho FCS. Tam kde je cieľom 
záchrana nelesného biotopu aj odstraňovanie alebo 
prerieďovanie porastu.

Iné technického 
rázu

Zabezpečiť priaznivý vodný režim aj v najbližšom okolí 
(vylúčiť melioračné odvodňovacie zásahy)

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre dosiahnutie stavu o stupeň lepšieho FCS čo 
najpravidelnejšie rozmiestnených.

Kniha 1.indb   229Kniha 1.indb   229 6. 5. 2005   16:50:456. 5. 2005   16:50:45



230

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

Ls9 Smrekové lesy a zmiešané smrekové lesy
9410 Acidophilus spruce forests (Vaccinio-Picetea)
Ls2.3.3 Dubovo-hrabové lesy lipové – časť C
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy 

Ohrozenosť biotopu
Uvedený typ biotopu, okrem podjednotky Ls2.33, nebol v minulosti výrazne atakovaný ľudskou činnosťou. 

V niektorých častiach Slovenska sa v minulosti zalesňovalo smrekmi cudzieho pôvodu (predovšetkým z Álp) a 
tieto porasty môžu byť v súčasnosti postihované vetrovými a podkôrnikovými kalamitami.

Rozdielna dispozícia smrekových porastov ku kalamitnému rozpadu je podľa výškových pásiem, kde 
je hranicou cca 1400 m.n.m. Nad touto hranicou sa vyskytujú podstatne stabilnejšie porasty. Celkovo je biotop 
je ohrozený diaľkovým prenosom škodlivín (acidifikácia, ozón) a aj globálnym otepľovaním podnebia, ktoré so 
sebou prináša premnožovanie kalamitného hmyzu. Ľudskou činnosťou je zasahovaný v oblastiach turistického 
ruchu (budovanie lyžiarskych svahov). Je sporný aj prístup k rekonštrukcii poškodených a rozvrátených porastov 
hlavne na spodnej hranici smrekového lesného vegetačného stupňa. Celkovo patrí tento biotop k najrozsiahlejším 
administratívne chráneným biotopom na Slovensku s vysokým zastúpením najvyšších stupňov ochrany.

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu 9410.
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátor

Typické druhy biotopu 0.3 DZ stromov 0,2
Byliny a kry 0,05

Štruktúra lesného biotopu 0.5

Veková štruktúra 0,15
Zmladenie 0,1
Priestorová štruktúra 0,15
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,1

Negatívne vplyvy 0.2 Zdravotný stav 0,15
Širšie priestorové súvislosti 0,05

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

H 1-4 110-120 40 MP nevhodné čiastočne 
nevhodné

O b,c 1-4 150-200 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

U e 5 150-200 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

U e 3-4 110 + 40+ MP čiastočne 
nevhodné

čiastočne 
nevhodné

O b,c 5 180-200 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

H 1-4 100-120 30-40 MP, HP (MH)
O b,c 1-4 130-200 99 MP-UV

U a-g 
e

1-3
3-4 120+ 40-40+

MP, HP (MH) 
a v 4. SOP
MH vylúčený
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Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov smrekových lesov od platných 
modelov hospodárenia

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 F

C
S

Minim. rubná 
doba

fyzický vek 
(200)

Podľa modelov
prípadne výšší

Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá Podľa modelov

prípadne dlhšia
Podľa modelov

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

MP-UV MP Podľa modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Max hlúčik 1 ha 3 ha Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného 
polygónu dôjsť k poklesu výmer 
starších ARS pod hranicu 
stanovenú pre daný FCS Viď 
tabuľky FCS

Výchova 
porastov

udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry pre daný FCS, podľa 
možnosti včas predísť vytvoreniu jednovrstvových štruktúr na ploche 
väčšej ako 3 ha prípadne podľa tabuliek pre hodnotenie FCS

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých hrubých 
a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich limit pre daný 
stav podľa možnosti v pravidelnom rozmiestnení. Viď 
tabuľky FCS.

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

Podľa 
modelov 
prípadne 
mierne zvýšiť

Podľa modelov

Úprava obnovnej 
doby

V  hospod.  
lesoch + (20) 
oproti  modelu

Podľa 
modelov 
prípadne 
mierne zvýšiť

Podľa modelov

Hospodársky 
spôsob

MP -  postupne 
prechod k UV a 
bezzásahovému 
režimu

MP na 
postupne 
menších 
obnovných 
prvkoch 
– prechod k 
UV

Podľa 
modelov
postupne 
obmedze-
nie MH

Podľa 
modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Postupné 
zmenšovanie až 
na úroveň hlúčka

Postupné 
zmenšovanie

Podľa modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, umiestnenie včasných zásahov 
hlavne do častí s nevhodnou jednovrtvovou 
štruktúrou.

Výchova 
porastov

Včasná diferenciácia štruktúry pre dosiahnutie stavu 
o stupeň lepšieho FCS. 

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre dosiahnutie stavu o stupeň lepšieho FCS, čo 
najpravidelnejšie rozmiestnených.
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Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy
9420 Alpine Larix decidua and Pinus cembra forests 
Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Ohrozenosť biotopu
Pôvodné lesy s výskytom borovice limbovej sú pre vegetáciu Slovenska veľmi vzácne a sú zväčša 

chránené v rámci prírodných rezervácií najvyšším stupňom ochrany. Uvedený typ biotopu nebol v minulosti 
výrazne atakovaný ľudskou činnosťou. Biotop je ohrozený diaľkovým prenosom škodlivín (acidifikácia, ozón) 
a aj globálnym otepľovaním podnebia, ktoré so sebou prináša premnožovanie kalamitného hmyzu. Ľudskou 
činnosťou je zasahovaný v oblastiach turistického ruchu (budovanie lyžiarskych svahov a turistických 
chodníkov).  

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu 9420.
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátor

Typické druhy biotopu 0.5 DZ stromov 0,4
Byliny a kry 0,05

Štruktúra lesného biotopu 0.3

Veková štruktúra 0,1
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,05
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,1

Negatívne vplyvy 0.2 Zdravotný stav 0,1
Širšie priestorové súvislosti 0,1

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

O b,c 1-4 150-250 99 MP-UV čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

O b,c 5 180-250 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

O b,c 1-4 150-250 99 MP-UV
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Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov smrekovcovo-limbových  lesov od 
platných modelov hospodárenia

Cieľ 
menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 

habitat
A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 F

C
S

Minim. rubná 
doba

fyzický vek 
(250)

Podľa modelov
prípadne 
vyššia

Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá

Najextenzívnejší 
hospod. spôsob

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

Autoregulácia, 
prípadne 
účelový výber

UV aj podľa modelov

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Max hlúčik 1 ha 3 ha Podľa modelov

Obmedzenia 
obnovy porastov 
ak by:

malo v rámci hodnoteného 
polygónu dôjsť k poklesu výmer 
starších ARS pod hranicu 
stanovenú pre daný FCS Viď 
tabuľky FCS

Výchova 
porastov

udržanie dostatočne diferencovanej štruktúry pre daný FCS, podľa 
možnosti včas predísť vytvoreniu jednovrstvových štruktúr na ploche 
väčšej ako 3 ha prípadne podľa tabuliek pre hodnotenie FCS

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

V najlepších 
prípadoch 
ponechať na 
autoreguláciu

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých hrubých 
a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich limit pre daný 
stav podľa možnosti v pravidelnom rozmiestnení. Viď 
tabuľky FCS.

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby

fyzický vek 
(250)

Podľa modelov 
prípadne 
mierne zvýšiť

Podľa modelov

Úprava obnovnej 
doby

nepretržitá aj v modeloch

Hospodársky 
spôsob

UV aj v modeloch

Veľkosť 
obnovných 
prvkov

Postupné 
zmenšovanie 
až na úroveň 
hlúčka

Postupné 
zmenšovanie

Podľa modelov

Cieľ zásahov:

Dosiahnutie štruktúry pre stav o stupeň 
vyššieho FCS, umiestnenie včasných 
zásahov hlavne do častí s nevhodnou 
jednovrtvovou štruktúrou.

Výchova 
porastov

Včasná diferenciácia štruktúry pre dosiahnutie stavu 
o stupeň lepšieho FCS. 

Iné opatrenia
Viď tiež spoločné 
pre všetky 
biotopy

Ponechanie časti hmoty hrubších a časti živých 
hrubých a cenných stromov v počtoch spĺňajúcich 
limit pre dosiahnutie stavu o stupeň lepšieho FCS, čo 
najpravidelnejšie rozmiestnených.
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Ls10 Panónske topoľové lesy s borievkou
91N0* Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae)
Ls10 Panónske topoľové lesy s borievkou
 

Ohrozenosť biotopu 
 Je to najvzácnejší slovenský lesný biotop. Vzhľadom na vzácnosť výskytu tohto biotopu na Slovensku 
je potrebné zachovať všetky jeho existujúce lokality. Doteraz je známa jediná lokalita na Čenkove a tá je 
zabezpečená územnou ochranou v 5. stupni ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.
 Biotop vznikol na bázických pieskoch v alúviách väčších riek ako špecifické spoločenstvo udržiavané 
extenzívnou pastvou. Z tohto dôvodu ochrana v 5. stupni ochrany nie je vyhovujúca, nakoľko biotop si vyžaduje 
obnovenie bývalého manažmentu pasením.
 Biotop je takisto ohrozený expanziou a inváziou nepôvodných drevín predovšetkým agáta bieleho a 
pajaseňa žliazkatého, prípadne pestovaním a rozširovaním šľachtených topoľov.

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu 91N0*
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátora

Typické druhy biotopu 0.6 DZ stromov 0,35
Byliny a kry 0,1

Štruktúra lesného biotopu 0.25

Veková štruktúra 0,05
Zmladenie 0,05
Priestorová štruktúra 0,2
Hrubé stromy 0,05
Mŕtve drevo 0,05

Negatívne vplyvy 0.15 Zdravotný stav 0,05
Širšie priestorové súvislosti 0,1

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B. (súčasný stav je C alebo D, nakoľko biotop je posúdený z hľadiska 
lesníckej typológie ako 91I0, skutočný stav pri hodnotení 91N0 je zrejmä B)

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

U e 5 100 20 MP, MH nevhodné čiastočne 
nevhodné

O a 5 150 90 MP čiastočne 
nevhodné vyhovujúce

Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopu 91N0 od platných modelov 
hospodárenia 

Cieľ 
manažmentu Opatrenia

Favourable conservation 
status

Unfavourable 
conservation status No habitat

A B C D E

udržanie 
doterajšieho 
stavu

Iné 
opatrenia: odstránenie agáta bieleho z plôch,

Výchova: obnoviť pasenie, ak je to možné
Obnovné 
opatrenia

vytvorenie malých plôšok v zachovalých častiach, kde sa 
odstránia dreviny a byliny na podporu obnovy topoľa

zlepšenie 
stavu

Iné opatr. odstránenie agáta bieleho z plôch,
Výchova: obnoviť pasenie, ak je to možné

Obnovné 
opatrenia:

vytvorenie malých plôšok v zachovalých 
častiach, kde sa odstránia dreviny a byliny 
na podporu obnovy topoľa
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7

Kr10 Kosodrevina
4070 Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Kr10 Kosodrevina

Ohrozenie biotopu
Porasty kosodreviny dnes už nie sú atakované ľudskou činnosťou okrem skialpinizmu, turizmu a lyžovania 
s budovaním zjazdoviek, a prípadne budovaním turistických chodníkov. Náchylné sú k hubovým ochoreniam 
ihlíc. Takmer všetky porasty sú chránené najvyššími stupňami ochrany prírody. Problematická je skôr niekedy 
postupne prehustlá štruktúra a následne pokles zastúpenia vzácnych taxónov rastlín.

Váhy jednotlivých indikátorov pre stanovenie FCS biotopu 4070
Kritérium Váha kritériám Indikátor Váha indikátor

Typické druhy biotopu 0.5 DZ stromov 0,15
Byliny a kry 0,05

Štruktúra lesného biotopu 0.3 Veková štruktúra 0,3

Negatívne vplyvy 0.2 Zdravotný stav 0,4
Širšie priestorové súvislosti 0,1

Porovnanie pravdepodobných prípadov základných rozhodnutí, podľa kategórie lesa a SOP a ich 
vhodnosti z hľadiska stavu A, B.

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma 
hospod. 
spôsobu

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „A“

Vhodnosť 
z hľadiska 
FCS „B“

O c 1-4 150-200 99 MP-UV
BZ vyhovujúce vyhovujúce

O c 5 150-200 98 BZ vyhovujúce vyhovujúce

Prehľad základných rozhodnutí pre stav C a D

Kategória Písmeno
kategórie

Stupeň 
ochrany 
prírody

Rubná 
doba

Obnovná 
doba

Forma hospod. 
spôsobu

O c 1-4 150-200 99 MP-UV

Tabuľka úprav doterajšieho tradičného obhospodarovania biotopov kosodreviny  lesov od platných 
modelov hospodárenia

Cieľ menežmentu Opatrenia Favourable status Unfavourable status No 
habitat

A B C D E

U
dr

ža
ni

e 
do

te
ra

jš
ie

ho
 

FC
S

Minim. rubná 
doba

200 – fyzický vek Podľa modelov

Minim. obnovná 
doba nepretržitá aj v modeloch

Starostlivosť udržanie primeranej hustoty z hľadiska ochrany niektorých rastlinných 
druhov

Zl
ep

še
ni

e 
FC

S 
o 

je
de

n 
st

up
eň

Minim. úprava 
rubnej doby

200-fyzický 
vek

Podľa modelov prípadne mierne 
zvýšiť

Úprava 
obnovnej doby

nepretržitá aj v modeloch

Starostlivosť udržanie primeranej hustoty z hľadiska ochrany niektorých rastlinných 
druhov

Iné opatrenia Viď tiež spoločné pre všetky biotopy

Kniha 1.indb   235Kniha 1.indb   235 6. 5. 2005   16:50:476. 5. 2005   16:50:47



236

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

6. Citovaná literatúra:
SCHWARZ, M. a kol. (2004): Hodnotiace tabuľky FCS pre lesné biotopy NATURA 2000 – SR. Lesoprojekt Zvolen, 
47 s.
STANOVÁ, V. – VALACHOVIČ, M. (eds), (2002): Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, 
Bratislava, 225 s.
ŠMELKO, Š. (2004): Koncept metodiky monitoringu lesných biotopov na Slovensku (výstup s projektu Natura 
2000), EFRA Zvolen, 17 s.
VLADOVIČ, J. a kol. (2004): Definície kritérií a indikátorov FCS – lesné ekosystémy NATURA 2000 SR. LVÚ 
Zvolen, 7 s.
LESOPROJEKT: Modely hospodárenia pre lesné oblasti Slovenska, Lesoprojekt – Zvolen, nepublikované, priebežne 
aktualizované.
VICENÍKOVÁ, A., POLÁK, P.(2003): Európsky významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR Banská Bystrica, Daphne 
inštitút aplikovanej ekológie, Banská Bystrica, 151 s.
Citované zákony: 
Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch ako vyplýva zo zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej  správe lesného hospodárstva ako vyplýva zo 
zmien a doplnení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Kniha 1.indb   236Kniha 1.indb   236 6. 5. 2005   16:50:476. 5. 2005   16:50:47



237

Kritériá pre hodnotenie stavu zachovalosti  (voľne sa vyskytujúcich) populácií anexových druhov rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany

8

Kritériá pre hodnotenie stavu zachovalosti   
(voľne sa vyskytujúcich) populácií 

anexových druhov rastlín na Slovensku z 
hľadiska ich ochrany

Pavol Mereďa ml., Iva Hodálová, Ján Šeffer, Rastislav Lasák, Daniel Dítě, Marta Kubandová, Viera Feráková, 
Anna Kubínska, Karol Marhold

Stav zachovalosti populácie (resp. populácií) určitého anexového druhu rastliny na území Slovenska sa hodnotí 
na dvoch úrovniach:
I)  na lokalitnej úrovni – hodnotí sa stav zachovalosti populácie anexového druhu na konkrétnej lokalite 

[monitoring druhu sa bude vykonávať pri vybraných anexových druhoch každoročne a na každej lokalite; u 
zvyšných druhov sa bude každoročne monitorovať len časť z celkového množstva populácií a na zvyšnej 
časti populácií bude prebiehať monitoring len raz, 2-krát alebo 3-krát za 6 rokov (frekvencia sa stanoví pre 
každý druh osobitne). Výsledky monitoringov sa budú odovzdávať ŠOP SR.]

II) na národnej úrovni – hodnotí sa stav zachovalosti všetkých populácií druhu na Slovensku [výsledky 
hodnotenia stavu zachovalosti populácií anexových druhov na národnej úrovni bude potrebné posielať do 
Bruselu každých 6 rokov]

Na uvedených dvoch úrovniach sa stav zachovalosti posudzuje podľa nasledujúcich kritérií:

I.  Kritériá pre hodnotenie stavu zachovalosti populácie anexového 
druhu na konkrétnej lokalite (= kritéria lokalitnej úrovne)2

1.    Veľkosť plochy výskytu
 = veľkosť plochy [ha, m2, príp. pri machorastoch v dm2], ktorú osídľuje na lokalite anexový druh v podobe 

fertilných, sterilných alebo poškodených jedincov
 − veľkosť plochy sa stanoví odhadom a zakreslí sa do mapy 1: 10 000.

- v prípade, že je populácia tvorená z viacerých dobre ohraničených mikropopulácií, veľkosť plochy sa 
vypočíta ako súčet plôch týchto mikropopulácií (tzn. plochy medzi mikropopuláciami sa do veľkosti plochy 
výskytu nezarátavajú)

● pri machorastoch: pri epifytických druhoch je to veľkosť plochy, na ktorej sa vyskytujú dreviny 
(spadnuté alebo stojace, vrátane odumierajúcich) osídlené anexovým druhom machorastu

2.  Počet jedincov 3, 4, 5, 6

 • pri lokalitách, ktoré budú monitorované minimálne 2 × za 6 rokov (každoročne, každý druhý rok alebo 

1 Ide o druhy z Prílohy II a IV Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. Habitat 
Directive).
2 Veľmi dôležité je fixné ohraničenie (vymedzenie) lokality, resp. populácie v teréne, nakoľko v budúcnosti nebude možné aby sa lokality, 
resp. populácie pri opakovanom mapovaní (príp. aj inými mapovateľmi) rozčleňovali na viaceré menšie, alebo spájali do väčších. To 
by totiž znemožnilo porovnávanie historických údajov o stave zachovalosti daných populácií, a taktiež by to mohlo ovplyvniť celkové 
hodnotenie stavu zachovalosti populácie daného druhu na Slovensku (napr. nárast počtu lokalít na Slovensku len z dôvodu užšieho 
chápania historických lokalít). Od zadefinovania lokality, resp. populácie sa odvíja posudzovanie viacerých kritérií (najmä č. I.1, I.2, I.5, II.1, 
II.2), ako aj zadefinovanie stupníc hodnotenia týchto kritérií. Záväzné zadefinovanie lokalít pre NATURu už prebehlo a preto v budúcnosti 
nebude možné terajšie lokality ani spájať ani rozčleňovať. V budúcnosti sa môžu lokality len zväčšovať (rozšírením jedincov do nového 
priestoru) alebo zmenšovať, resp. môžu zanikať alebo nové vznikať (objavovať sa). 
3 Pri jedincoch rastúcich v trsoch, resp. pri klonálne rastúcich druhoch s ťažko identifikovateľnými jedincami sa bude počítať počet trsov.
4 Pri malých populáciách (do 500 ks) sa stanoví presný počet jedincov, pri väčších populáciách sa počet stanoví odhadom. Počet jedincov 
na určitej ploche sa stanoví odhadom aj v prípadoch, že populácia osídľuje ťažko prístupný terén (napr. strmé svahy, vodné plochy a 
pod.).
5 V prípade, že na lokalite nebol zistený pri poslednom monitoringu žiadny jedinec, lokalita sa hodnotí kategóriou “CX” a ak sa na nej 
ani v nasledujúcich 6 rokoch neobjaví anex. druh, lokalitu do hodnotenia neberieme. Pokiaľ však takáto lokalita nebola zničená (napr. 
stavebnými prácami) je vhodné lokalitu naďalej pravidelne sledovať a ak sa na nej objaví anex. druh, pribrať ju v danom 6 ročnom období 
do hodnotenia.
6 Pri niektorých druhoch sa namiesto poštu jedincov hodnotí veľkosť porastu.
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každý tretí rok): 
 = maximálny počet jedincov (fertilných, sterilných a poškodených spolu) anexového druhu zaznamenaný 

na lokalite za obdobie 6 rokov 
 − počet jedincov sa bude na lokalite sledovať každý rok (alebo každý druhý, resp. tretí rok) počas 6 rokov 

a pri vyhodnocovaní stavu zachovalosti populácie sa bude brať do úvahy len počet jedincov v roku, kedy 
dosiahla populácia najväčšiu početnosť
• pri lokalitách, ktoré budú monitorované raz za 6 rokov:
= počet jedincov anexového druhu zaznamenaný na lokalite v roku monitoringu

● pri machorastoch: počet jedincov sa bude vyjadrovať jednou z nasledujúcich štyroch možností 
[pri epifytických druhoch sa bude zaznamenávať aj počet stromov (spadnutých, stojacich, vrátane 
odumierajúcich), na ktorých rastie anexový druh machorastu (ďalej len „osídlené stromy“)]:
A: druh tvorí súvislé porasty na veľkej časti lokality (pri epifytických druhoch na väčšine stromov vyskytujúcich 
sa na lokalite) 
B: druh tvorí súvislé porasty na niekoľkých menších mikrolokalitách v rámci lokality, prípadne je rovnomerne 
vtrúsený medzi inými druhmi na celej ploche lokality (pri epifytických druhoch tvorí súvislé porasty na 
niekoľkých stromoch, prípadne je rovnomerne vtrúsený medzi inými druhmi machorastov na väčšine 
stromov vyskytujúcich sa na lokalite)
C: druh je zriedkavo vtrúsený medzi inými druhmi machorastov a vyskytuje sa len v niektorých častiach 
lokality (pri epifytických druhoch: je zriedkavo vtrúsený medzi inými druhmi machorastov a rastie len na 
niektorých stromoch vyskytujúcich sa na lokalite)
D: druh nebol za posledných 6 rokov na lokalite zaznamenaný 

3.  Vitalita populácie7, 8, 9

• pri lokalitách, ktoré budú monitorované minimálne 2 × za 6 rokov (každoročne, každý druhý rok alebo 
každý tretí rok):
= percentuálny podiel kvitnúcich, resp. plodných jedincov z celkového počtu jedincov anexového druhu 
na lokalite za obdobie 6 rokov 

 − na lokalite sa bude každý rok (alebo každý druhý, resp. tretí rok) počas 6 rokov zisťovať percentuálny 
podiel kvitnúcich resp. plodných jedincov v populácii a pri vyhodnocovaní stavu zachovalosti populácie (to 
znamená na 6. rok) sa bude brať do úvahy priemer týchto hodnôt
• pri lokalitách, ktoré budú monitorované raz za 6 rokov:
= percentuálny podiel kvitnúcich, resp. plodných jedincov z celkového počtu jedincov anexového druhu 
zaznamenaný na lokalite v roku monitoringu

 ● pri machorastoch sa toto kritérium nehodnotí 

4. Stav biotopu10

 4.1.  veľkosť biotopu
= plocha reálneho výskytu druhu + okolitá plocha celého biotopu [ha, m2]
− veľkosť plochy biotopu sa stanoví odhadom a zakreslí sa do mapy 1: 10 000.

 4.2.  percentuálne zastúpenie inváznych neofytných taxónov11

= pokryvnosť inváznych neofytných taxónov [%] na ploche biotopu
− pre každú lokalitu sa uvedie aj zoznam inváznych neofytných taxónov

 4.3. svetelné pomery 
= miera zatienenia resp. presvetlenia biotopu krovinami a stromami (v percentách)

4.4. nepriaznivé vplyvy 
=  pre druh nepriaznivá zmena charakteru biotopu prirodzenými procesmi [napr. vysychanie, 
zarastanie nežiadúcimi (expanzívnymi) druhmi (Bromus erectus, Calamagrostis epigejos atď.)] 
alebo ľudskými aktivitami, realizovanými na lokalite: napr. stavebné alebo poľnohospodárske práce 
(odvodňovanie, erózia, eutrofizácia atď.), doprava, nápadný výskyt nepôvodných (cudzokrajných) 

7 Pri stanovovaní stupnice hodnotenia tohto indikátora sa vychádza z toho, do akej miery je druh schopný vegetatívneho rozmnožovania, 
aký je jeho životný (vývinový) cyklus a pod.
8 Pri klonálne rastúcich druhoch s ťažko identifikovateľnými jedincami (zoznam pozri vyššie) sa bude vyhodnocovať percentuálny podiel 
kvitnúcich, resp. plodných trsov z celkového počtu trsov anexového druhu na lokalite.
9 Pri veľkých a ťažko prístupných populáciách (napr. na strmých svahoch, vo vode a pod.) sa vitalita populácie bude zisťovať na časti 
populácie a následne sa preráta na celú populáciu.
10 Pod pojmom biotop sa tu chápe plocha celého biotopu, na ktorom sa vyskytujú jedinci anex. druhu – t. j. plocha reálneho výskytu 
príslušného anexového druhu + okolitá plocha biotopu, na ktorej druh nerastie.
11 Za invázne neofytné taxóny sa považujú tie, ktoré sú v práci Gojdičová E., Cvachová A. et Karasová E. 2002: Zoznam nepôvodných, 
inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska. – Ochrana Prírody, Banská Bystrica, 21: 59 – 79 uvedené v kategórii 1a.
12 Za nepôvodné (cudzokrajné) taxóny sú považované tie, ktoré sú uvedené v práci: Gojdičová E. et al. (2002)  v kategóriách 1b až 6.
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neinváznych taxónov12

− pre každú lokalitu sa tieto nepriaznivé vplyvy aj bližšie charakterizujú (pri každom druhu bude 
uvedené, na čo sa majú mapovatelia pri posudzovaní tohto kritéria zamerať)

 (4.5. kľúčový ekologický faktor)
= abiotický faktor nevyhnutný pre výskyt anexového druhu 
− bude sa hodnotiť len pri vybraných druhoch
 

● pri machorastoch: sa hodnotia len kritériá č. 4.1 a 4.4, pri vybraných druhoch aj 4.3 a 4.5.

5. Dynamika populácie
= zmena v početnosti populácie anexového druhu na lokalite za posledných 10 rokov13 
- ak takéto sledovania v súčasnosti absentujú, budú sa zmeny v prvých 10 rokoch hodnotiť podľa zmien 

v početnosti populácie anex. druhu na lokalite za 1 rok, resp. príslušný počet rokov 
- pri hodnotení tohto indikátora sa nemôže vychádzať len z rozdielu v početnosti jedincov v terajšom 

roku a pred 10 (resp. menej ako 10) rokmi, ale treba zohľadňovať existenciu prípadných prirodzených 
výkyvov v početnosti populácie anexového druhu v priebehu jednotlivých rokov (prirodzenú mieru 
fluktuácie).

● pri machorastoch − zmeny v hustote populácie (pri epifytických druhoch sa budú sledovať aj zmeny v 
počte osídlených  stromov)

13 Napr. ak prvé vyhodnotenie stavu zachovalosti populácie anexového druhu na konkrétnej lokalite bude uskutočnené na konci roku 2004 
potom zmena v početnosti populácie v roku 2014 sa bude vzťahovať k obdobiu 2005-2014 atď.
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II.  Kritériá pre hodnotenie stavu zachovalosti populácií anexového druhu 
na národnej úrovni (= kritéria národnej úrovne)14, 15

1. Zmeny v počte lokalít
2. = zmeny v počte lokalít anexového druhu na Slovensku za posledných 10 rokov; 
- ak takýto referenčný zdroj v súčasnosti chýba, budú sa zmeny v prvých 10 rokoch hodnotiť podľa zmien 
v počte lokalít anex. druhu na Slovensku za 1 rok, resp. príslušný počet rokov16

2. Počet lokalít
 = počet lokalít anexového druhu na Slovensku, na ktorých bol za posledných 6 rokov zaznamenaný aspoň 
1 jedinec – pri stanovovaní stupnice hodnotenia tohto indikátora treba brať do úvahy počet lokalít v období 
„referenčného zdroja”, ktorý by mal byť starší ako 20 rokov.17

3. Veľkosť areálu na Slovensku
 = vzdialenosť medzi dvoma najkrajnejšími (najvzdialenejšími) slovenskými populáciami anexového druhu 

[v km]18

4. Priemerná kvalita populácií 
= priemerný stav zachovalosti populácií anexového druhu na Slovensku 
− vyjadruje sa číslom, ktorého hodnota sa stanovuje nasledovne: 

1. V prvom kroku bude stav zachovalosti populácie každej lokality príslušného anexového druhu 
ohodnotený podľa obdobnej tabuľky ako tab. 1, kritériom „A“, „B“, „C“, alebo „D“. 

2. Takto získané kategórie jednotlivých kritérií sa následne pomocou tab. 3 vyjadria tzv. váženými 
hodnotami a pre každú lokalitu sa spraví súčet týchto vážených hodnôt − tzv. sumárna vážená 
hodnota lokality (SVHL). 

3. V ďalšom kroku sa vypočíta aritmetický priemer sumárnych vážených hodnôt všetkých lokalít 
anexového druhu na Slovensku a získaná hodnota predstavuje priemernú kvalitu populácií 
daného anexového druhu. 

14 Kritériá č. II.1 – II.4 platia rovnako pre papraďorasty a semenné rastliny a aj machorasty.
15 Pri kritériách II.1-II.4 sa berú pri hodnotení CS do úvahy len lokality s prirodzeným výskytom anex. druhu (lokality umelého pôvodu 
– napr. v parkoch, botanických záhradách a pod. – nie sú brané do úvahy).
16 Tzn. zmeny v počte lokalít sa nehodnotia vzhľadom k počiatočnému roku monitoringu, ale vzhľadom k predposlednému vyhodnoteniu 
stavu zachovalosti populácií anexového druhu na národnej úrovni (napr. ak prvé vyhodnotenie stavu zachovalosti bude uskutočnené na 
konci roku 2004, potom v roku 2014 sa budú zmeny v počte lokalít vzťahovať k obdobiu 2005-2014, v r. 2022 sa budú zmeny v počte lokalít 
vzťahovať k obdobiu 2013-2022 atď.).
17 “Referenčným zdrojom” je najstaršia ústna alebo písomná informácia o počte lokalít anexového druhu na Slovensku v danom období 
alebo recentná práca, ktorá takéto historické údaje prináša.
18 Pri stanovovaní stupnice hodnotenia tohto indikátora treba brať do úvahy vzdialenosť medzi dvoma najkrajnejšími slovenskými 
populáciami v období tzv. „referenčného zdroja”, ktorý by mal byť zachytávať rozšírenie taxónu na Slovensku v prvej polovici 20. stor., 
alebo aspoň pred rokom 1980 (viď kritérium č. II.1).
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Tab. 1: Hodnotiaca tabuľka stavu zachovalosti populácií druhu Liparis loeselii
na lokalitnej úrovni19

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti populácie na lokalite

A
priaznivý 

– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

-zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 100 30 – 100 5 – 29 < 5

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >50% 
alebo

plodných rastlín > 
25 % 

kvit. rastlín 25−50 
% alebo

plodných rastlín 
10 − 25 % 

kvit. rastlín 10-
24 %

alebo plodných 
rastlín 5-9 % 

kvit. rastlín <10 
%

alebo plodných 
rastlín <5 %

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
svetelné 
pomery 
(miera 
zatienenia)

0,05 < 5 % 5 − 20 % 21 – 40 % > 40 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 
lokalita 

ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca 
menej ako 3 

roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o < 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%

alebo každý 
rok klesá 

v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o > 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,5 a 0,5 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** Všímať si najmä: stav vodného režimu na lokalite (voda stagnuje nad povrchom, resp. lokalita vysychá, 
v blízkosti sú vykopané odvodňovacie kanále), sukcesiu drevín alebo bylín (trstiny) na miestach s výskytom 
druhu.

*** Vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov.

19 Obdobná tabuľka je zostavená pre každý anexový druh.
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Tab. 2: Hodnotiaca tabuľka stavu zachovalosti populácií druhu Liparis loeselii 
na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti populácie na Slovensku
A

priaznivý 
– veľmi 
dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

-zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny 
v počte lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít 
klesol za 

posledných 10 
rokov o <5%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o <0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 20 10 - 20 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 300 200 − 300 15 - 199 < 15

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Postup pri vyhodnocovaní stavu zachovalosti populácie, resp. populácií

Kategórie kritérií hodnotenia stavu druhu na lokalitnej a národnej úrovni
Každé kritérium používané pre hodnotenie stavu zachovalosti populácie na lokalitnej aj národnej úrovni 
(kritériá č.I.1. – I.5. a II.1. – II.4.) je hodnotené kategóriami „A“, „B“, „C“, alebo „D“.

Hodnoty „A“ a „B“ znamenajú priaznivý stav zachovalosti určitého kritéria, populácie resp. populácií 
(Favourable Conservation Status, FCS),  pričom hodnota „A“ znamená „veľmi dobrý stav“ a hodnota „B“ 
„dobrý stav“. Hodnoty „C“ a „D“ znamenajú, že stav zachovalosti (daného kritéria, populácie alebo populácií) 
anexového druhu je na území Slovenska nepriaznivý, pričom hodnota „C“ znamená „zlý stav“ a hodnota 
„D“ „veľmi zlý stav“.

Kvantifikátory kategórií
Kategórie „A“, „B“, „C“ a „D“ sú ohodnotené podľa svojho významu aj číselnou hodnotou – tzv. kvantifikátorom, 
pričom kategórii „A“ prislúcha kvantifikátor „1“, kategórii „B“ kvantifikátor „0,8“, kategórii „C“ kvantifikátor „0,5“ 
a kategórii „D“ kvantifikátor „-1“. Tieto číselné údaje (kvantifikátory) sú potrebné pre stanovenie výslednej 
hodnoty stavu zachovalosti určitej populácie, resp. stavu zachovalosti populácií určitého anexového druhu 
na národnej úrovni (pozri ďalej). 

Váženie kritérií
Každému kritériu lokalitnej i národnej úrovne je pridelená váha vyjadrujúca jeho dôležitosť spomedzi 
ostatných kritérií. Hodnoty týchto váh môžu byť pri jednotlivých druhoch odlišné, ich súčet sa však vždy 
rovná 1 (tab. 3.1-3.X a 5.1.-5.X v prílohe „Natura 2000 plant species in Slovakia“). 
Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 da 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a 
I.4.3. (miera zatienenia).

Spôsob vyhodnocovania stavu zachovalosti populácie na lokalitnej úrovni
Pre každý rastlinný anexový druh je vytvorená hodnotiaca tabuľka stavu zachovalosti určitej jeho populácie, 
ktorá obsahuje limitné hodnoty pre všetky relevantné kritériá a ich kategórie (tab. 1.1. – 1.X v prílohe 
„Natura 2000 plant species in Slovakia“).

Vlastný postup:
1. Stav zachovalosti každej populácie určitého anexového druhu bude ohodnotený podľa obdobnej tabuľky 

ako tab. 1, pričom sa každému kritériu priradí kategória „A“, „B“, „C“ alebo „D“.
2. Takto získané kategórie jednotlivých kritérií sa pomocou tab. 3 vyjadria tzv. váženými hodotami a pre každú 

lokalitu sa spraví súčet týchto vážených hodnôt − tzv. sumárna vážená hodnota lokality (SVHL) (pozri tab. 
3.1.1). 
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3. V tab. 4 sú uvedené intervaly sumárnych vážených hodnôt lokality a im prislúchajúce kategórie. Tieto 
katagórie vyjadrujú stav zachovalosti populácie.

Spôsob vyhodnocovania stavu zachovalosti populácie na národnej úrovni 
Pre každý rastlinný anexový druh je vytvorená hodnotiaca tabuľka stavu zachovalosti jeho populácie na 
Slovensku, ktorá obsahuje limitné hodnoty pre všetky relevantné kritériá a ich kategórie (tab. 2.1. – 2.X v 
prílohe „Natura 2000 plant species in Slovakia“).

Vlastný postup:
1. Stav zachovalosti populácií každého anexového druhu bude ohodnotený podľa obdobnej tabuľky ako tab. 

2, pričom sa každému kritériu priradí hodnota „A“, „B“, „C“, alebo „D“. 
 Spôsob výpočtu číselnej hodnoty kritériá č. II.4. je uvedený vyššie.
2. Takto získané kategórie kritérií č. II.1. – II.3. a číselný údaj kritéria č. II.4. sa podľa vzoru tab. 5 vyjadria 

tzv. váženými hodnotami a pre každý druh sa spraví súčet týchto vážených hodnôt − tzv. sumárna vážená 
hodnota lokalít (SVHLL) (pozri tab. 5.1.1). 

3. V tab. 4 sú uvedené intervaly sumárnych vážených hodnôt lokalít a im prislúchajúce kategórie. Tieto 
kategórie vyjadrujú stav zachovalosti populácie príslušného druhu na Slovensku.

Tab. 3: Vážené hodnoty kategórií pre lokalitné tabuľky druhu Liparis loeselii.
stav 

zachovalosti priaznivý nepriaznivý

kategória A B C D

Kritérium

hodnota 
kvantifikátora 1 0,8 0,5 -1

váha
I.1. Veľkosť plochy výskytu 0,1 0,1 0,08 0,05 -0,1
I.2. Počet jedincov 0,3 0,3 0,24 0,15 -0,3
I.3. Vitalita populácie 0,1 0,1 0,08 0,05 -0,1
I.4.1. Veľkosť biotopu 0,1 0,1 0,08 0,05 -0,1
I.4.2. Zastúpenie inváznych neofytov 0,05 0,05 0,04 0,025 -0,05
I.4.3. Svetelné pomery 0,05 0,05 0,04 0,025 -0,05
I.4.4. Nepriaznivé vplyvy 0,2 0,2 0,16 0,1 -0,2
I.5. Dynamika populácie 0,1 0,1 0,08 0,05 -0,1

Tab. 4: Intervaly sumárnych vážených hodnôt a im prislúchajúce kategórie.
Intervaly SVHL* 0,9 – 1 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0
Kategória A B C D
Stav zachovalosti populácie na lokalite priaznivý nepriaznivý

Intervaly SVHLL* 0,9 – 1 0,65 – 0,9 0 – 0,64 < 0
Kategória A B C D
Stav zachovalosti populácie druhu na území 
Slovenska priaznivý nepriaznivý

* Maximálna hodnota SVHL aj SVHLL = 1; minimálna hodnota = -1.

Tab. 5: Vážené hodnoty kategórií pre národné tabuľky druhu Liparis loeselii.
stav 

zachovalosti priaznivý nepriaznivý

kategória A B C D

Kritérium

hodnota 
kvantifikátora 1 0,8 0,5 -1

váha
II.1. Zmeny v počte lokalít 0,2 0,2 0,16 0,1 -0,2
II.2. Počet lokalít 0,35 0,35 0,28 0,175 -0,35
II.3. Veľkosť slovenského areálu 0,25 0,25 0,2 0,125 -0,25
II.4. Priemerná kvalita populácií 0,2 0,2 × hodnota priemernej kvality populácií
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Príklad vyhodnocovania stavu zachovalosti populácií druhu Liparis loeselii

Tab. 1.1.1: Príklad hodnotenia stavu zachovalosti populácií druhu Liparis loeselii
na lokalite Plavecký Peter, Hanšpile

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 ca 20 000

I.2. Počet jedincov 0,3 50

I.3. Vitalita 
populácie 0,1 kvit. rastlín 60%  

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 ca 50 000 

I.4.2. % 
i n v á z n y c h 
n e o f y t n ý c h 
taxónov

0,05 5 %

I.4.3. svetelné 
pomery (miera 
zatienenia)

0,05 5 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

prirodzená sukcesia 
(expanzia náletových 

drevín na okraji lokality); 
na časti plochy zaplavenie 

vodou 

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
klesla

o > 80 %

Tab. 3.1.1: Príklad výpočtu sumárnej váženej hodnoty lokality 
Plavecký Peter, Hanšpile druhu Liparis loeselii.

stav zachovalosti Priaznivý nepriaznivý
kategória A B C D

kritérium

hodnota 
kvantifikátora

váha 1 0,8 0,5 -1

I.1. Veľkosť plochy výskytu 0,1 0,1
I.2. Počet jedincov 0,3 0,24
I.3. Vitalita populácie 0,1 0,1
I.4.1. Veľkosť biotopu 0,1 0,1
I.4.2. Zastúpenie inváznych neofytov 0.05 0,04
I.4.3. Svetelné pomery 0,05 0,04
I.4.4. Nepriaznivé vplyvy 0,2 0,16
I.5. Dynamika populácie 0,1 -0,1

SVHL = 0,1+0,24+0,1+0,1+0,04+0,04+0,16 = 0,78-0,1 = 0,68 = B

Stav zachovalosti lokality Plavecký Peter, Hanšpile druhu Liparis loeselii je „priaznivý – dobrý.
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Tab. 2.1.1: Príklad hodnotenia stavu zachovalosti populácií druhu Liparis loeselii 
na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v poč-
te lokalít 0,2

počet lokalít ± stabilný 
(od r. 1992 1 lokalita 
zanikla, 1 nová pribu-

dla)
II.2.  Počet lokalít 0,35 3

II.3. Veľkosť slo-
venského areálu 
[km]

0,25

350

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 (0,68+0,8 +0,65) / 3 = 

0,71

Tab. 5.1.1: Príklad výpočtu sumárnej váženej hodnoty lokalít 
druhu Liparis loeselii.

Stav zachovalosti Priaznivý nepriaznivý
kategória A B C D

kritérium

hodnota 
kvantifikátora

váha 1 0,8 0,5 -1

II.1. Zmeny v počte lokalít 0,2 0,2
II.2. Počet lokalít 0,35 -0,35
II.3. Veľkosť slovenského areálu 0,25 0,25
II.4. Priemerná kvalita populácií 0,2 0,2 × 0,71 = 0,142

SVHLL = 0,2+0,25+0,142= 0,592-0,35 = 0,242 = C

Záver: Stav zachovalosti populácie druhu Liparis loeselii na Slovensku je „nepriaznivý – zlý“.
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Hodnotenie stavu zachovalosti populácií 
anexových druhov rastlín na Slovensku z 

hľadiska ich ochrany

Pavol Mereďa ml., Iva Hodálová, Ján Šeffer, Rastislav Lasák, Daniel Dítě, Marta Kubandová, 
Viera Feráková, Anna Kubínska, Karol Marhold

január 2005

Poznámka
Ide o predbežný návrh kritérií a ich hodnotenia do kategórií vypracovaný pred vlastným podrobným 
monitoringom jednotlivých druhov. Po prvom roku monitoringu bude preto potrebné tu navrhované kritériá, 
ich hodnotenie ako aj ich váženie optimalizovať a následne vypracovať definitívnu verziu hodnotiacich kritérií 
a ich kategórií. 

A) PAPRAĎORASTY A SEMENNÉ RASTLINY

Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický
(prilbica tuhá moravská)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Prameniská (Cardamino-Montion), vlhké svetliny v horských zmiešaných aj smrekových lesoch, rašelinné 
smrečiny (Piceion excelsae), popri horských bystrinách (Petasition officinalis). Lokality ležia v montánnom 
až supramontánnom, len výnimočne v subalpínskom stupni.
I.2. Areál
Západokarpatský endemit s ťažiskom rozšírenia na Slovensku, výskytom zasahuje aj do moravskej a 
poľskej časti Západných Karpát.
Na Slovensku sa vyskytuje: v Javorníkoch, Strážovských vrchoch (tu aj vo var. maninense Skalický), 
Západných Beskydách, Malej Fatre; celkovo je evidovaných 22 lokalít.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Na lokalitách druh obyčajne dosahuje početnosť niekoľkých desiatok až stoviek jedincov. 
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa postupne mierne zmenšuje. Vzhľadom na 
charakter stanovíšť druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 81,8 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0188 – Pilsko
SKUEV0189 – Babia hora
SKUEV0252 – Malá Fatra
SKUEV0256 – Strážovské vrchy
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: menej ohrozený: takmer ohrozený (LR:nt)
U druhu prebieha čiastkový monitorovací systém „Biota“.

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 22 + 5 neoverených lit. údajov
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Tab. 1.1: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 100 – 1 999 < 100

I.2. Počet jedincov 0,2 > 300 50 – 300 10 – 49 < 10

I.3. Vitalita popu-
lácie 0,1

kvit. rastlín >60% 
alebo plod. rast-

lín >40% 

kvit. rastlín 
30−60% ale-

bo plod. rastlín 
20−40 % 

kvit. rastlín 15-29% 
alebo plod. rastlín 

10-19% 

kvit. rastlín <15% 
alebo plod. rastlín 

<10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. zatien-
enie kríkmi a 
stromami

0,1 <25 % 25 − 40 % 41 - 70 % >70%

I.4.4. nepriaz-
nivé vplyvy* 0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite ± pra-
videlný a vyhovu-
júci manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez pravi-
delného manaž-

mentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 
z dlhodobého hľa-

diska

zreteľné,
lokalita ohrozená 

z krátkodobého hľa-
diska (ca menej ako 

3 roky)

I.5. Dynamika po-
pulácie 0,1

početnosť rastú-
ca alebo stabili-
zovaná (v rámci 

prirodzenej miery 
fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za posled-
ných 10 rokov o 

< 10%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
< 1%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o > 50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
> 5%**

* na lokalite si všímať najmä: trhanie rastlín; zarastanie lokality expanzívnymi druhmi a sukcesnými 
drevinami
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.1: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti

A
priaznivý 

– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o <5% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 r. 

o 5-25% alebo každý 
rok klesá v priemere 

o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o >25% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 20 15 – 20 10 – 14 < 10
II.3. Veľkosť SR 
areálu [km] 0,25 > 120 50 − 120 30 - 49 < 30

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách odstraňovať šíriace sa ruderálne druhy (napr. štiav) a iné konkurenčne silnejšie druhy 
kosením jeden krát ročne a odstraňovať sukcesné dreviny na zarastajúcich lokalitách. Zároveň je potrebné 
zamedziť vodného režimu narušeniu tokov a pramenísk na lokalitách druhu.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 9 lokalitách vykonávať monitoring druhu 1 × za 5 rokov; na zvyšných 13 lokalitách vykonávať 
kontrolu stavu populácií 1 × za 10 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-august), resp. pred kosením lokality.
Pozn.: Jednotlivé byle môžu vyrastať z viachlavého podzemku, čo sa ale ťažko zisťuje, preto sa za jedince 
pokladajú jednotlivé byle.
Na lokalite treba venovať pozornosť možnej prítomnosti taxónov A. firmum subsp. firmum a A. variegatum, 
ako aj prítomnosti príp. prechodných typov (krížencov) medzi druhom A. firmum susbp. moravicum a 
týmito taxónmi.

Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.
(zvonovec ľaliolistý)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Svetlé lesy, krovinaté stráne a ich okraje spravidla v podhorskom vegetačnom stupni.
I.2. Areál
Submediteránno-subkontinentálny eurázijský druh.
Na Slovensku sa vyskytuje: Nízke Tatry, Muránska planina, Slovenský raj, Slovenský kras. 
V literatúre sú udávané lokality aj zo Strážovských vrchov, Chočských vrchov, Malej a Veľkej Fatry a 
stredného a dolného Pohornádia.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Populácie druhu majú početnosť cca 50 jedincov, vzácnejšie nájdeme aj niekoľko sto kusové populácie.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa postupne mierne zmenšuje. Vzhľadom na 
charakter stanovíšť a veľké množstvo lokalít však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: cca 87 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0110 – Dubiny pri Levoči
SKUEV0112 – Slovenský raj
SKUEV0155 – Fabianka
SKUEV0225 – Muránska planina
SKUEV0238 – Veľká Fatra
SKUEV0287 – Galmus 
SKUEV0310 – Kráľovohoľské Nízke Tatry
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: zraniteľný (VU)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 31 [podľa literárnych údajov 40 až 60 lokalít]

Tab. 1.2: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 500 – 5 000 50 - 499 < 50
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Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.2. Počet jedincov 0,2 > 100 30 – 100 5 – 29 < 5

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >60% 
alebo plod. 

rastlín >40% 

kvit. rastlín 
30−60% alebo 

plod. rastlín 
20−40 % 

kvit. rastlín 15-
29% alebo plod. 
rastlín 10-19% 

kvit. rastlín <15% alebo 
plod. rastlín <10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 10 000 1 000 – 10 000 100 - 999 < 100

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 – 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,1 <40 % 40 − 60 % 61 – 75 % >75%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej ako 
3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zarastanie expanzívnymi druhmi, vplyv pastvy a preháňania dobytka
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.2: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít kle-
sol za posledných 
10 rokov o <5%
alebo každý rok 
klesá v priemere 

o <0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 r. 
o 5-25% alebo kaž-
dý rok klesá v prie-
mere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 40 30 – 40 20 – 29 < 20
II.3. Veľkosť sloven-
ského areálu [km] 0,25 > 180 120 − 180 80 - 119 < 80

II.4. Priemerná kvali-
ta populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách v lesných porastoch primerane presvetľovať porasty (podľa potreby) a odstraňovať 
expanzívne druhy drevín. V prípade biotopov krovín a lesných okrajov je potrebné odstraňovať náletové 
dreviny, prerieďovať kroviny a v niekoľkoročných intervaloch (podľa potreby) zabezpečiť pokosenie 
lokality. Na lokalitách obmedziť prípadné preháňanie dobytka.
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III.2. Frekvencia monitoringu
Na vybraných 11 lokalitách vykonávať monitoring druhu 1 × za 5 rokov; zvyšné lokality druhu budú 
kontrolované 1 × za 10 rokov, napr. v rámci mapovania lesných a nelesných biotopov (hlavne veľkosť 
plochy výskytu populácie a počet jedincov). 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-august), resp. pred kosením lokality.

Aldrovanda vesiculosa L.
(Aldrovandka pľuzgierkatá)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Stenotopný druh, ktorý vyžaduje plytké, stojaté, zriedkavejšie pomaly tečúce vody (v lete 25-28 oC). 
Znáša široké rozpätie pH (4,5 – 7,6). Väčšina vodných nádrží s výskytom druhu má mezotrofný charakter, 
so strednou koncentráciou humínových kyselín
I.2. Areál
Druh sa veľmi disjunktívnym areálom zaberajúcim Kaukaz, východnú a juhovýchodnú Áziu, Afriku, 
Austráliu a Európu; pôvodný je v tropickej oblasti.
Na Slovensku sa druh vyskytoval na dvoch lokalitách na Východoslovenskej nížine (Veľké jazero pri 
Vojke a v blízkom odvodňovacom kanáli), naposledy bol druh potvrdený v r. 1983 vo Veľkom jazere, v 
súčasnosti je nezvestný.
Druh bol na Slovensku neúspešne presádzaný na nasledujúce lokality: do 2 jazierok pri obci Poľany a 
do mŕtveho ramena Latorice pri Veľkých Kapušanoch na Východoslovenskej nížine (v 80.-tych rokoch 
V. Vágenknechtom); do 1. a 2. rybníka na lokalite Marheček na Záhorí (v r. 1997 a 1999 H. Oťahelovou 
spolu s M. Valachovičom a I. Jarolímkom); do rybníka v k. ú. Revúca (v r. 1999 O. Števkom).
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
0 (druh na Slovensku nezvestný)
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 0 % lokalít druhu (druh je na Slovensku nezvestný).
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
0 (druh na Slovensku nezvestný)
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: vyhynutý v prírode (EW)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 0 (v minulosti 2 lokality)

Tab. 1.3: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,2 > 1 000 100 – 1 000 50 - 99 < 50

I.2. Počet jedincov 0,3*

súvislé porasty (lemy) na veľkej časti lokality
skupinové porasty na niektorých plochách lokality

druh zriedkavo vtrúsený medzi iné rastliny a to len na niektorých plochách lokality
rastliny s izolovaným výskytom niekoľkých exemplárov
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.3. Vitalita popu-
lácie (nehodnotí sa)

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 10 000 1 000 – 10 000 200 - 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 – 20 % >20%

I.4.3. za-
tienenie 
pobrežnými 
drevinami)

0,05 < 1 % 1 − 10 % 11 – 30 % >30%

I.4.4. nepriaz-
nivé vplyvy** 0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite ± pra-
videlný a vyhovu-
júci manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez pravi-
delného manaž-

mentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 
z dlhodobého hľa-

diska

zreteľné,
lokalita ohrozená 

z krátkodobého hľa-
diska (ca menej ako 

3 roky)

I.5. Dynamika po-
pulácie 0,1

početnosť rastú-
ca alebo stabili-
zovaná (v rámci 

prirodzenej miery 
fluktuácie)

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o < 10%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
< 1%***

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o 10-50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o  

1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
> 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 bodu 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: postupné zazemňovanie vodnej plochy, znečisťovanie a eutrofizáciu vody 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.3: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o <5% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 5 3 – 5 2 < 2
II.3. Veľkosť SR 
areálu [km] 0,25 > 5 1 – 5 0,5 – 0,9 < 0,5

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
V prípade výskytu druhu na Slovensku je potrebné na jeho lokalitách obmedziť postupné zazemňovanie 
vodnej plochy, znečisťovanie a eutrofizáciu vody (olejovými látkami, splachmi z okolitých hnojených 
plôch).
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III.2. Frekvencia monitoringu 
V prípade objavenia populácií sa bude na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring druhu každý 
rok.

Apium repens (Jacq.) Lag.
(Zeler plazivý)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Vlhké, temporálne zaplavované, nepravidelne vysychavé biotopy v nížinnom stupni, napr. slaniská, 
brehy vodných nádrží, vlhké ruderálne stanovištia, priekopy. Pôdy sú humusové, ílovité aj piesočnaté, 
prednostne karbonátové.
I.2. Areál
Európsky subatlanticko-submediteránny druh s disjunktívnym areálom. Druhotne sa vyskytuje v Severnej 
Amerike.
Na Slovensku sa druh vyskytuje v súčasnosti iba v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. 
V minulosti sa vyskytoval aj v iných častiach Podunajskej nížiny, na Záhorskej nížine a v Považskom 
Inovci. 
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Početnosť druhu na lokalitách je od 50 jedincov až po niekoľko tisícové populácie.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšuje. Vzhľadom na charakter 
stanovíšť však druh nie je na našom území bezprostredne ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 60 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0064 – Bratislavské luhy
SKUEV0069 – Búčske slanisko
SKUEV0093 – Bodícky kanál
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 5 

Tab. 1.4: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1000 100 – 1 000 10 – 99 < 10
I.2. Počet jedincov 0,3* > 500 100 – 500 20 – 99 < 20

I.3. Vitalita popu-
lácie 0,1

kvit. rastlín > 20 
% alebo

plod. rastlín > 
10 % 

kvit. rastlín 10 − 20 
% alebo

plod. rastlín 5 − 10 
% 

kvit. rastlín 5-9%
alebo 

plod. rastlín 1-4% 

kvit. rastlín <5%
alebo 

plod. rastlín <1%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 10 000 1 000 – 10 000 200 - 999 < 200
I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 5 % 5 − 10 % 11 – 30 % >30%

I.4.3. zatien-
enie kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 20 % 21 – 40 % >40%

I.4.4. nepriaz-
nivé vplyvy** 0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite ± pra-
videlný a vyhovu-
júci manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez pravi-
delného manaž-

mentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 
z dlhodobého hľa-

diska

zreteľné,
lokalita ohrozená 

z krátkodobého hľa-
diska (ca menej ako 

3 roky)

I.5. Dynamika po-
pulácie 0,1

početnosť rastú-
ca alebo stabili-
zovaná (v rámci 

prirodzenej miery 
fluktuácie)

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o < 10%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
< 1%***

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o 10-50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o  

1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
> 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie expanzívnymi druhmi, zmeny v hydrologickom režime (trvalejšie 
vysychanie alebo zaplavovanie lokality)
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.4: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 10 – 15 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť SR 
areálu [km] 0,25 > 100 80 − 100 50 - 79 < 50

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách obmedziť: zarastanie drevinami a expanzívnymi druhmi, zmeny v hydrologickom režime 
(trvalejšie vysychanie alebo zaplavovanie lokality).
III.2. Frekvencia monitoringu: 
Na všetkých lokalitách vykonávať každoročne monitoring druhu. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-august), resp. pri vhodnom stave vodnej 
hladiny.
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Asplenium adulterinum Milde
(Slezinník nepravý)

 
I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Skalné štrbiny, násypy, vývrate stromov na podklade z ultrabázických hornín, najmä na serpentinitoch 
(hadcoch) s vysokým obsahom horčíka. Zriedkavejšie sa vyskytuje aj na iných horninách s podobnými 
chemickým vlastnosťami, ako sú napr. dunity, svorové ruly, melafýry.
Je charakteristickým druhom zväzu Asplenion serpentiny.
I.2. Areál
Donedávna bol považovaný za európsky endemit. Novšie však bol zistený i na ostrove Vancouver v 
Kanade. V Európe zaberá disjunktívny areál severnú (Nórsko, Švédsko, Fínsko), strednú (Francúzsko, 
Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko) a juhovýchodnú 
(Rumunsko, Bosna, SZ Grécko) časť kontinentu. 
Na Slovensku sa vyskytuje: 1 lokalita v Šarišskej vrchovine, 1 lokalita vo Volovských vrchoch pri 
Prakovciach. Tri ďalšie lokality v Slovenskom rudohorí.
Kedysi sa druh vyskytoval aj na lokalite v okolí Primoviec na Spiši. 
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
2 populácie s celkovou početnosťou 200-300 trsov; zvyšné populácie s menšou početnosťou.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet je na Slovensku viac-menej stabilizovaný.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných územiach európskeho významu (ÚEV) sa nachádza: 20 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0330 – Dunitová skalka
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 4

Tab. 1.5: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,2 > 100 25 – 100 5 – 24 < 5

I.2. Počet trsov 0,2 > 100 20 – 100 5 – 19 < 5
I.3. Vitalita popu-
lácie 0,1 fertilných trsov 

> 60 %
fertilných trsov 

30 – 60 %
fertilných trsov 

10 - 29 %
fertilných trsov 

< 10 %

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 500 50 – 500 25 - 49 < 25

I.4.2. % in-
v á z n y c h 
n e o f y t n ý c h 
taxónov

0,05 < 5 % 5 − 10 % 11 – 30 % >30%

I.4.3. zatien-
enie kríkmi a 
stromami

0,05 < 40 % 40 − 60 % 61 – 75 % >75%

I.4.4. nepriaz-
nivé vplyvy* 0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite ± pra-
videlný a vyhovu-
júci manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez pravi-
delného manaž-

mentu

mierne až zreteľ-
né, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého hľa-

diska

zreteľné,
lokalita ohrozená 

z krátkodobého hľa-
diska (ca menej ako 3 

roky)
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.5. Dynamika po-
pulácie 0,1

početnosť rastú-
ca alebo stabili-
zovaná (v rámci 

prirodzenej miery 
fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za posled-
ných 10 rokov o 

< 10%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
< 1%**

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o 10-50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o  

1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 ro-

kov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: nadmerný zošľap, zarastanie náletovými drevinami alebo expanzívnymi 
bylinami, ťažbu horniny
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.5: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 10 5 – 9 2 – 4 < 2
II.3. Veľkosť 
slovenského areálu 
[km]

0,25 > 50 15 − 50 5 - 14 < 5

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách nie je potrebné zabezpečovať špeciálny manažment. Nevyhnutné je zabezpečiť zachovanie 
lokality zamedzením ťažby materiálu, obmedziť nadmerný zošľap. 
III.2. Frekvencia monitoringu
Na všetkých lokalitách vykonávať monitoring druhu v intervale 1 × za 5 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: počas celého roka, kedy listy nie sú pod snehom.

Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych
(Zvonček hrubokoreňový)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Pasienky a trávnaté hole v submontánnom až subalpínskom (zriedka až alpínskom) stupni, najmä v 
spoločenstvách radov Calamagrostietalia villosae a Nardetalia.
I.2. Areál
Karpatský endemit. Vyskytuje sa v Poľsku, na Slovensku, Ukrajine a Rumunsku.
Na Slovensku sa vyskytuje v Západných Beskydách, Malej a Veľkej Fatre, Turčianskej kotline, Chočských 
vrchoch, Kremnických vrchoch, Liptovskej kotline, Západných, Vysokých a Nízkych Tatrách, na Poľane, v 
Slovenskom rudohorí, na Muránskej planine a v Bukovských vrchoch.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku je viac-menej stabilizovaný.
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I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: cca 49 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0046 – Javorinka 
SKUEV0164 – Revúca
SKUEV0185 – Pramene Hruštinky
SKUEV0197 – Salatín 
SKUEV0198 – Zvolen 
SKUEV0203 – Stolica
SKUEV0210 – Stinská
SKUEV0221 – Varínka 
SKUEV0225 – Muránska planina
SKUEV0229 – Beskýd 
SKUEV0238 – Veľká Fatra
SKUEV0240 – Kľak 
SKUEV0251 – Zázrivské lazy
SKUEV0252 – Malá Fatra
SKUEV0288 – Kysucké Beskydy a Riečnica
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
SKUEV0307 – Tatry
SKUEV0310 – Kráľovohoľské Nízke Tatry
SKUEV0319 – Poľana
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: nie

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 243

Tab. 1.6: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 10 000 1 000 – 10 000 50 - 999 < 50
I.2. Počet jedincov 0,2 > 1 000 100 – 1 000 20 – 99 < 20
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>60% 

kvit. rastlín 
50−75% alebo

plod. rastlín 
40−60% 

kvit. rastlín 
25−49% alebo

plod. rastlín 
10−39%

kvit. rastlín <25% 
alebo

plod. rastlín <10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200
I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 10 % 11 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,1 < 1 % 1 − 15 % 16 - 40 % >40%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality expanzívnymi druhmi, hnojenie, vplyv pastvy a preháňania 
dobytka
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.6: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít 
klesol za 

posledných 10 
rokov o <5%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o <0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 500 300 – 500 100 – 299 < 100
II.3. Veľkosť 
slovenského areálu 
[km]

0,25 > 220 150 − 220 100 - 149 < 100

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je úpotrebné zabezpečiť extenzívnu pastvu, prepásanie ovcami alebo dobytkom, odstraňovať 
sukcesné dreviny na nižšie položených lokalitách. Tiež je potrebné zamedziť nadmernému hnojeniu, 
preháňaniu dobytka a v subalpínskom stupni zalesňovaniu lokalít kosodrevinou. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 13 lokalitách vykonávať monitoring druhu 1 × za 5 rokov; zvyšné lokality druhu sa nebudú 
pravidelne monitorovať, ale budú kontrolované v intervale 1 × za 10 rokov, napr. v rámci mapovania 
lesných a nelesných biotopov, zaznamená sa veľkosť plochy výskytu populácie a počet jedincov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-august), resp. pred kosením lokality.

Cirsium brachycephalum Jur.
(Pichliač úzkolistý)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Mokré, spravidla slatinné až mierne slanisté lúky, okraje kanálov, priekopy v nížinách. Viaže sa spravidla 
na trstiny zo zväzu Scirpion maritimi a s edifikátorom Phragmites australis a zazemňované porasty zväzu 
Magnocaricion elatae.
I.2. Areál
Endemit Panónskej nížiny. Vyskytuje sa v Rakúsku, Maďarsku, na Morave, Slovensku, Rumunsku a 
v Srbsku (vo Vojvodine). Na Slovensku sa vyskytuje na Záhorskej, Podunajskej a Východoslovenskej 
nížine.
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I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Na cca 50 % lokalít početnosť druhu nedosahuje 50 jedincov; na zvyšných lokalitách je početnosť desiatky 
až stovky jedincov. Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšuje v dôsledku 
zarastania jeho biotopov. Druh však nie je na našom území bezprostredne ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: cca 37,15 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0066 – Kameninske slaniská
SKUEV0068 – Jurský Chlm
SKUEV0070 – Martovská mokraď
SKUEV0072 – Detvice 
SKUEV0096 – Šurianske slaniská
SKUEV0097 – Palárikovské lúky
SKUEV0117 – Abrod 
SKUEV0155 – Alúvium Starej Nitry
SKUEV0160 – Karáb
SKUEV0182 – Číčovské luhy
SKUEV0279 – Šúr
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 35

Tab. 1.7: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 20 - 99 < 20

I.2. Počet jedincov 0,3* > 1 000 100 – 1 000 20 – 99 < 20
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>60% 

kvit. rastlín 50−75% 
alebo

plod. rastlín 
40−60% 

kvit. rastlín 
25−49% alebo

plod. rastlín 
10−39%

kvit. rastlín <25% 
alebo

plod. rastlín <10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 10 % 11 - 30 % >30%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 1 % 1 − 15 % 16 - 40 % >40%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
> 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zmeny v hydrologickom režime, sukcesiu, zasypávanie lokalít rôznymi 
navážkami
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.7: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 50 30 – 50 10 – 29 < 10
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 320 200 − 320 50 - 199 < 50

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné zabrániť zmenám v hydrologickom režime (dlhodobejšia stagnácia vody alebo 
vysychanie lokalít), zasypávaniu lokalít rôznymi navážkami, ťažbe rašeliny. Hlavne na slatinných biotopoch 
zabezpečiť pravidelné kosenie lokality raz za 1-3 roky, odstraňovanie sukcesných drevín zarastajúcich 
lokalitu.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 11 lokalitách vykonávať monitoring druhu 1× za 2 roky; na ostatných 24 lokalitách kontrolovať 
stav v intervale 1× za 6 rokov (veľkosť biotopu, početnosť populácie). 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (jún-september), resp. pred kosením 
lokality.

Cochlearia tatrae Borbás
(Lyžičník tatranský)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Vlhké mylonitové a granitové skaly a sutiny, zväčša na severných svahoch glaciálnych kotlov a žľabov v 
blízkosti snehových polí, v alpínskom a subniválnom vegetačnom stupni. Rastie v spoločenstvách zväzu 
Androsacion alpinae.
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I.2. Areál
Tatranský endemit rozšírený v Poľsku a na Slovensku.
Na Slovensku sa vyskytuje v Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách. V minulosti sa vyskytoval aj 
na jednej lokalite v Nízkych Tatrách.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku je stabilizovaný.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0307 – Tatry 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)
 
II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: min. 30 lokalít udávaných vo Flóre Slovenska

Tab. 1.8: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 10 1 – 10 0,1 – 0,99 < 0,1

I.2. Počet jedincov 0,25 > 100 30 – 100 5 – 29 < 5

I.3. Vitalita popu-
lácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 
25−75% alebo

plod. rastlín 
10−50% 

kvit. rastlín 10-24%
alebo 

plod. rastlín 5-9% 

kvit. rastlín <10%
alebo 

plod. rastlín <5%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 100 25 – 100 5 - 24 < 5

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 - 10 % >10%

I.4.3. zatien-
enie kríkmi a 
stromami

(nehodnotí sa)

I.4.4. nepriaz-
nivé vplyvy* 0,25

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite ± pra-
videlný a vyhovu-
júci manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez pravi-
delného manaž-

mentu

mierne až zreteľ-
né, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého hľa-

diska

zreteľné,
lokalita ohrozená 

z krátkodobého hľa-
diska (ca menej ako 

3 roky)

I.5. Dynamika po-
pulácie 0,1

početnosť rastú-
ca alebo stabili-
zovaná (v rámci 

prirodzenej miery 
fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za posled-
ných 10 rokov o 

< 10%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
< 1%**

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o 10-50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o  

1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: poškodenie turistami
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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Tab. 2.8: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
rokov o >25% ale-
bo každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 30 20 – 30 10 – 19 < 10
II.3. Veľkosť sloven-
ského areálu [km] 0,25 > 30 15 − 30 7 - 14 < 7

II.4. Priemerná kvali-
ta populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Lokality druhu si nevyžadujú špeciálny manažment. Je potrebné len eliminovať zošľapávanie lokalít 
turistami. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 3 lokalitách vykonávať monitoring druhu 1 × za 3 roky; zvyšné lokality druhu sa budú len 
kontrolovať (veľkosť lokality, početnosť populácie) 1 × za 10 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (jún-august).

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
(Koleant útly)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Bahnité miesta obnažených brehov a spodných častí rybníkov a priehrad; periodicky zavlažované, na jar 
zaplavené a v lete vysychavé stanovištia. Diagnostický druh spoločenstiev zväzu Elatino-Eleocharition 
ovatae.
I.2. Areál
Cirkumpolárny druh s disjunktívnym areálom na severnej pologuli (Európa, Ázia, Severná Amerika).
Na Slovensku bol druh v minulosti nájdený na Orave, v súčasnosti nezvestný.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
0 (druh na Slovensku nezvestný)
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 0 % lokalít druhu (druh je na Slovensku nezvestný).
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
0 (druh na Slovensku nezvestný)
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 
(1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: vyhynutý (EX)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 1 nepotvrdená lokalita
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Tab. 1.9: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 500 50 – 100 10 - 49 < 10

I.2. Počet 
jedincov 0,3*

súvislé porasty 
(lemy) na veľkej 

časti lokality

skupinové porasty 
na niektorých 

plochách lokality

druh zriedkavo 
vtrúsený medzi iné 
rastliny a to len na 

niektorých plochách 
lokality

rastliny 
s izolovaným 

výskytom 
niekoľkých 
exemplárov

I.3. Vitalita 
populácie 0,1 fertilných rastlín 

> 50 %
fertilných rastlín 

25 – 50 %
fertilných rastlín 

5 - 24 %
fertilných rastlín 

< 5 %

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 10 000 1 000 – 10 000 100 - 999 < 100
I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 10 % 11 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 1 % 1 − 15 % 16 – 30 % > 30 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: vodný režim 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.9: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 5 2 – 5 1 0
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 10 2 − 10 0,5 – 1,9 < 0,5

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
V prípade zaznamenania druhu na území Slovenska je potrebné zachovať vodný režim na lokalite 
(nevyhnutné je periodické klesanie vody v čase rastu a následné dlhodobejšie zaplavenie v období 
vegetačného pokoja), obmedziť vápnenie alebo hnojenie vôd a spásanie hydinou.
III.2. Frekvencia monitoringu 
V prípade objavenia populácií sa bude na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring každý rok.
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia alebo zrelosti semien druhu.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
(Jesienka piesočná)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Xerotermné travinno-bylinné spoločenstvá zväzu Festucion vaginatae a porasty s Robinia pseudoacacia 
na pieskoch.
I.2. Areál
Panónsky subendemit. Rastie v Maďarsku, Slovensku, Srbsku, Chorvátsku a v Rumunsku.
Na Slovensku sa vyskytuje len na jednej lokalite v NPR Čenkovská step.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Śtyri mikropopulácie majú spolu približne 800 kvitnúcich jedincov; početnosť jedincov na lokalite je viac-
menej stabilná.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0067 – Čenkov 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)
U druhu prebieha čiastkový monitorovací systém „Biota“ a bol vypracovaný program záchrany (PZ).

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 4 (resp. 4 mikrolokality v jednom území)

Tab. 1.10: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 500 50 – 500 10 – 49 < 10

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 25−74% 
alebo

plod. rastlín 
10−49% 

kvit. rastlín 10-24%
alebo 

plod. rastlín 5-9% 

kvit. rastlín <10%
alebo 

plod. rastlín <5%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 100 - 1 999 < 100

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov 
okrem agátu

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. svetelné 
pomery 
(miera 
zatienenia 
drevinami -
okrem agátu)

0,05 <30 % 30 − 60 % 61 - 80 % >80%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca 
menej ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 rokov 
o 10-50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o  

1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o > 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zmeny v zložení stromového poschodia; zarastanie expanzívnymi druhmi; 
vyhrabávanie hľúz 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.10: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o >25% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 4 2 – 4 1 0
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 5 0,2 - 5 0,05 – 0,19
priemer plochy 

populácie klesne 
pod 50 m

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné obmedziť vyhrabávanie hľúz diviakmi a zmeny v drevinovom zložení porastov. 
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Tiež je nevyhnuné odstraňovať invázne sa správajúce druhy rastlín.
III.2. Frekvencia monitoringu: 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring.
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (september-október).

Crambe tataria Sebeók
(Katran tatársky)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Suché trávnaté (stepné) stráne v nižších pahorkatinách s hlbokým pôdnym profilom, spravidla na 
pieskovcoch alebo sprašiach so zvýšeným obsahom karbonátov. Dáva prednosť miestam s nezapojenou 
vegetáciou, často rastie na úhoroch. Porasty patria k spoločenstvám zväzu Festucion valesiacae, vzácne 
zväzu Bromion erecti.
I.2. Areál
Eurázijský druh s pontickým a sarmatských rozšírením. Rastie v strednej a východnej Európe (Morava, 
Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, bývalá Juhoslávia, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko) a v západnej 
Sibíri.
Na Slovensku druh rastie v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Tri populácie s početnosťou cca 50, 200 a 400 jedincov. V minulosti bola populácia aj pri obci Malé 
Kosihy.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa mierne zmenšuje. Vzhľadom na početnosť 
populácií však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 66,7 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0157 – Starý vrch
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 3

Tab. 1.11: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
h o d n o t e n i e 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 10 000 1 000 – 10 000 100 - 999 < 100

I.2. Počet jedincov 0,3* > 200 50 – 200 10 – 49 < 10
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo plod. 

rastlín >50% 

kvit. rastlín 50−75% 
alebo plod. rastlín 

25−50 % 

kvit. rastlín 25-49% 
alebo plod. rastlín 

10-24% 

kvit. rastlín <25% 
alebo plod. rastlín 

<10%
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Kritérium / 
h o d n o t e n i e 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 20 % 21 - 40 % >30%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 rokov 
o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie expanzívnymi druhmi; úpravy svahov (terasovanie a pod.)
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.11: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v poč-
te lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
rokov o >25% ale-
bo každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 4 2 − 4 1 0
II.3. Veľkosť slo-
venského areálu 
[km]

0,25 > 10 5 − 10 2 - 4 < 2

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné odstraňovať náletové a sukcesné dreviny, zamedziť zalesňovaniu lokalít 
drevinami (napr. agát, borovica) a úpravám svahov (terasovanie). V prípade potreby v 2-3 ročných 
intervaloch zabezpečiť pokosenie lokalít (jedince druhu by mali byť len obkášané) alebo extenzívnu 
pastvu. 
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III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring každoročne. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (apríl-jún).

Cyclamen fatrense Halda et Soják
(Cyklámen fatranský)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Bučiny a zmiešané lesy (zriedkavejšie aj sekundárne smrečiny, rúbaniská a lúky na okraji lesov) na 
vápencoch a dolomitoch v podhorskom a horskom vegetačnom stupni.
I.2. Areál
Subendemit Veľkej Fatry. Rozšírený v južnej časti Veľkej Fatry a západnej časti Nízkych Tatier.
Druh bol vysadený (hlavne v parkoch a záhradách) na viacerých miestach Slovenska (Belianske Tatry, 
Pieniny, Slovenský kras, Rimavská Sobota, Nová Baňa, Kočkovce, Oravské Podhradie, Demänovská 
dolina a i.).
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Druh na Slovensku tvorí populácie s početnosťou niekoľkých desiatok až stoviek jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku je viac-menej stabilizovaný. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 81,25 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0198 – Zvolen 
SKUEV0238 – Veľká Fatra
SKUEV0298 – Brvnište 
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: zraniteľný (VU)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 16 (z toho dve nejasného pôvodu – pravdepodobne vysadené)

Tab. 1.12: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 20 000 500 – 20 000 50 - 499 < 50
I.2. Počet jedincov 0,3 > 1 000 100 – 1 000 20 – 99 < 20
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >50% 
alebo

plod. rastlín 
>40% 

kvit. rastlín 25−50% 
alebo

plod. rastlín 10−40 
% 

kvit. rastlín 10-24% 
alebo

plod. rastlín 1-9%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <1%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 100 000 5 000 – 100 000 200 - 4 999 < 200
I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

(nehodnotí sa)

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,25

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%**
* na lokalite si všímať najmä: celkovú pokryvnosť buka v E2 a E3 etáži – čím je pokryvnosť buka vyššia, 
tým má druh  na lokalite vhodnejšie podmienky (optimálna pokryvnosť buka je aspoň 30 % z porastu); 
zber rastlín do záhradiek; hospodárske zásahy do porastov (ťažba dreva, úpravy lesných ciest); zmeny 
druhového zloženia drevín (najmä pribúdanie smreka v poraste na úkor buka)
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.12: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 r. 

o 5-25% alebo každý 
rok klesá v priemere 

o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o >25% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 13 11 – 13 6 – 10 < 6
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 30 25 − 30 20 - 24 < 20

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné obmedziť a regulovať hospodárske zásahy v lesných porastoch (najmä ťažbu, 
úpravy lesných ciest), zamedziť zmenám druhového zloženia drevín v porastoch (najmä pribúdanie 
smreka v poraste na úkor buka) a zberu rastlín do záhradiek. 
III.2. Frekvencia monitoringu
Na vybraných 6 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 5 rokov; zvyšné lokality druhu budú pravidelne 
kontrolované (veľkosť plochy výskytu populácie a počet jedincov) v intervale 1× za 10 rokov, napr. v rámci 

Kniha 1.indb   268Kniha 1.indb   268 6. 5. 2005   16:51:016. 5. 2005   16:51:01



269

Hodnotenie stavu zachovalosti populácií anexových druhov rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany

9

mapovania lesných a nelesných biotopov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: aj keď druh možno na lokalite pozorovať prakticky po celý rok, 
monitoring je robiť v čase kvitnutia druhu (júl), príp. v období zrelosti semien, kedy je možné zisťovať 
vitalitu populácie.

Cypripedium calceolus L.
(Črievičník papučkový)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Listnaté (hlavne bukové) a zmiešané, zriedka ihličnaté (aj sekundárne) lesy a ich okraje, kroviny najmä 
na karbonátovom podklade, od pahorkatinového do horského vegetačného stupňa.
I.2. Areál
Druh rozšírený v miernom pásme Európy a Ázie.
Na Slovensku sa druh vyskytuje od Bielych Karpát až po Bukovské vrchy.
 I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Druh vytvára početné populácie niekoľko desiatok až stoviek kusov. Zriedkavo sa vyskytujú aj populácie 
v počte niekoľko kusov jedincov alebo naopak tisícové populácie druhu.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku je viac-menej stabilizovaný. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: cca 58 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0005 – Drieňová
SKUEV0109 – Rajtopíky
SKUEV0112 – Slovenský raj
SKUEV0197 – Prosečné 
SKUEV0199 – Plavno 
SKUEV0205 – Húpková 
SKUEV0207 – Kamenná Baba
SKUEV0225 – Muránska planina
SKUEV0238 – Veľká Fatra
SKUEV0251 – Zázrivské lazy
SKUEV0252 – Malá Fatra
SKUEV0256 – Strážovské vrchy
SKUEV0287 – Galmus
SKUEV0288 – Kysucké Beskydy
SKUEV0296 – Turková 
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
SKUEV0305 – Choč
SKUEV0307 – Tatry 
SKUEV0310 – Kráľovohoľské Nízke Tatry
SKUEV0337 – Pieniny 
SKUEV0350 – Brzotínske skaly
SKUEV0353 – Plešivská planina
SKUEV0356 – Horný vrch
SKUEV0363 – Ťahan

I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: zraniteľný (VU)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 130 
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Tab. 1.13: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 10 000 100 – 10 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet trsov 0,2 > 100 20 – 100 5 – 19 < 5
I.3. Vitalita populá-
cie (= % kvitnúcich, 
resp. plodných je-
dincov, nie trsov) 0,1

kvit. rastlín >50% 
alebo

plod. rastlín >25% 

kvit. rastlín 
25−50% alebo

plod. rastlín 10−25 
% 

kvit. rastlín 10-
24% alebo

plod. rastlín 1-9%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <1%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. zatien-
enie kríkmi a 
stromami

0,1 30 – 60 %
20 − 30 %

alebo 
60 – 75 %

10 - 19 %
alebo 

76 – 90 %

< 10 %
alebo

> 90 %

I.4.4. nepriaz-
nivé vplyvy* 0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite ± pravi-
delný a vyhovujúci 

manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez pravi-
delného manaž-

mentu

mierne až zreteľ-
né, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého hľa-

diska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika po-
pulácie 0,1

početnosť rastúca 
alebo stabilizovaná 
(v rámci prirodzenej 

miery fluktuácie)

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o < 10%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
< 1%**

počet jedincov 
klesol za posled-
ných 10 rokov o 

10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o > 50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
> 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zarastanie expanzívnymi druhmi; hospodárske zásahy do lesného porastu; 
zber rastlín
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.13: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v poč-
te lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
rokov o >25% ale-
bo každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 150 100 – 150 70 – 99 < 70
II.3. Veľkosť slo-
venského areálu 
[km]

0,25 > 330 300 − 330 250 – 299 < 250

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné podľa potreby v primeranej miere presvetľovať porasty (vo veľmi zatienených 
porastoch len málokedy zaznamenáme kvitnúce jedince), regulovať zásahy do lesných porastov. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 33 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 5 rokov; zvyšné lokality druhu sa budú pravidelne 
kontrolovať (veľkosť plochy výskytu populácie a počet jedincov) v intervale 1× za 10 rokov, napr. v rámci 
mapovania lesných a nelesných biotopov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (máj-jún).

Daphne arbuscula Čelak.
(Lykovec muránsky)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Zrázne skalnaté svahy, skalné hrany, hrebienky, terasy, zriedkavejšie aj sutiny, na vápencovom substráte, 
od 590 do 1330 m n. m. Optimálne podmienky má druh na južne exponovaných otvorených alebo málo 
zatienených svahoch s plytkou skeletnatou pôdou, v skalných a mačinových spoločenstvách s ostrevkou 
vápnomilnou a kostravou sivou (zväz Seslerio-Asterion alpini a Seslerio-Festucion glaucae). Častý je 
však aj na severných svahoch v porastoch s ostricou pevnou a dryátkou osemlupienkovou (zv. Caricion 
firmae). Zriedkavejšie sa vyskytuje v reliktných borinách (zv. Pulsatillo slavicae-Pinion).
I.2. Areál
Endemit Muránskej planiny. 
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku je viac-menej stabilizovaný.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0225 – Muránska planina
SKUEV0282 – Tisovský kras
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN) 

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 35

Tab. 1.14: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 10 000 500 – 10 000 50 - 499 < 50

I.2. Počet jedincov 
(= trsov) 0,3 > 100 20 – 100 5 – 19 < 5

I.3. Vitalita populá-
cie* 0,1 kvit. rastlín >75% kvit. rastlín 

50−75% 
kvit. rastlín 25-

49% kvit. rastlín <25%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. zatien-
enie kríkmi a 
stromami

0,05 < 10 % 10 − 30 % 31 – 60 % >60%

I.4.4. nepriaz-
nivé vplyvy** 0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite ± pra-
videlný a vyhovu-
júci manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez pravi-
delného manaž-

mentu

mierne až zreteľ-
né, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého hľa-

diska

zreteľné,
lokalita ohrozená 

z krátkodobého hľa-
diska (ca menej ako 

3 roky)

I.5. Dynamika po-
pulácie 0,1

početnosť rastú-
ca alebo stabili-
zovaná (v rámci 

prirodzenej miery 
fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za posled-
ných 10 rokov o 

< 10%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
< 1%***

počet jedincov kle-
sol za posledných 
10 rokov o 10-50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o  

1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%***

* zastúpenie plodných jedincov sa nehodnotí
** na lokalite si všímať najmä: zber a zošliapávanie rastlín 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.14: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny 
v počte lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 33 28 – 33 23 – 27 < 23
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 20 18 - 20 12 - 17 < 12

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Druh si nevyžaduje špeciálny manažment. Na lokalitách je potrebné len obmedziť zber a zošliapávanie 
rastlín turistami.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring 1× za 5 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: je v čase kvitnutia (máj-jún), kedy je možné zisťovať vitalitu 
populácie, aj keď druh pretrváva na lokalite celý rok.
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Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
(Klinček lesklý)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Vápencové a dolomitové skaly a v montánnom až subalpínskom (ojedinele i v pahorkatinnom) vegetačnom 
stupni, hole, v spoločenstvách radu Seslerietelia coerulae a zväzu Pulsatillo slavicae-Pinion.
I.2. Areál
Západokarpatský endemit, výskytom viazaný na Slovensko a Poľsko.
Na Slovensku sa vyskytuje: Strážovské vrchy, Malá a Veľká Fatra, Chočské vrchy, Západné a Nízke Tatry. 
Kedysi druh rástol aj v PR Prielom Dunajca a v Slovenskom raji.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Až na niekoľko lokalít, kde bolo zaznamenaných len niekoľko trsov, druh tvorí početné populácie desiatok, 
stoviek a niekedy až tisícov jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet je na Slovensku viac-menej stabilizovaný. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0197 – Salatín 
SKUEV0198 – Zvolen
SKUEV0238 – Veľká Fatra
SKUEV0252 – Malá Fatra
SKUEV0256 – Strážovské vrchy
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
SKUEV0305 – Choč 
SKUEV0307 – Tatry 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: menej ohrozený: takmer ohrozený (LR:nt)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 33 (4 z nich sú literárne údaje)

Tab. 1.15: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 10 000 100 – 10 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet trsov 0,2 > 500 50 – 500 10 – 49 < 10
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >60% 
alebo plod. 

rastlín >40% 

kvit. rastlín 
30−60% alebo 

plod. rastlín 
20−40 % 

kvit. rastlín 15-
29% alebo plod. 
rastlín 10-19% 

kvit. rastlín <15% 
alebo plod. rastlín 

<10%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 1 000 – 20 000 100 - 999 < 100

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,1 < 1 % 1 − 15 % 16 - 30 % >30%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zber a zošliapávanie rastlín v blízkosti turistických chodníkov; zalesňovanie 
kosodrevinou
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.15: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi 
dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 30 25 – 30 15 – 24 < 15
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 110 80 − 110 50 - 79 < 50

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na skalných biotopoch si druh nevyžaduje špeciálny manažment, potrebné je len zamedziť poškodzovanie 
zberom a zošliapávaním rastlín v blízkosti turistických chodníkov. Na holiach je potrebné zamedziť 
zalesňovanie kosodrevinou.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 10 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 5 rokov; na zvyšných 23 lokalitách vykonávať 
kontrolu populácií v intervale 1× za 10 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-august).
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Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová
(Klinček včasný Lumnitzerov)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Xerotermofilné spoločenstvá zväzov Seslerio-Festucion pallentis (diagnostický druh) a Festucion 
valesiacae na vápencoch v kolínnom až submontánnom vegetačnom stupni.
I.2. Areál
Predkarpatský subendemit. Vyskytuje sa na Morave, Rakúsku (Hainburské kopce), Maďarsku (Pilis) a na 
Slovensku.
Na Slovensku sa vyskytuje na území Devínskej Kobyly, vo vápencových obvodoch Malých Karpát, 
Tematínskych kopcoch a v Považskom Inovci.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Len na 7 lokalitách početnosť druhu neprevyšuje 50 jedincov. Na zvyšných lokalitách sa nachádzajú 
stovky jedincov druhu.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet je na Slovensku viac-menej stabilizovaný. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 89,14 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0103 – Čachtické Karpaty
SKUEV0267 – Biele Hory
SKUEV0278 – Brezovské Karpaty
SKUEV0380 – Tematínske vrchy
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: zraniteľný (VU)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 46 

Tab. 1.16: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 10 000 100 – 10 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet trsov 0,3 > 300 50 – 300 10 – 49 < 10

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo plod. 

rastlín >50% 

kvit. rastlín 
50−75% alebo 

plod. rastlín 
25−50 % 

kvit. rastlín 25-
49% alebo plod. 
rastlín 10-24% 

kvit. rastlín <25% 
alebo plod. rastlín 

<10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 20 % 21 - 40 % >40%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

Kniha 1.indb   275Kniha 1.indb   275 6. 5. 2005   16:51:046. 5. 2005   16:51:04



276

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

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality expanzívnymi druhmi; zber a zošliapávanie rastlín; 
zalesňovanie (borovicou a pod.)
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.16: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 30 25 – 30 15 – 24 < 15
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 85 70 − 85 50 - 69 < 50

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Druh si na skalných biotopoch nevyžaduje špeciálny manažment. Je potrebné zabrániť zberu 
a zošliapavaniu turistami, zalesňovaniu borovicou a v prípade potreby zabezpečiť preriedenie sukcesných 
drevín a krov. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 12 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 5 rokov; na zvyšných 34 lokalitách kontrolovať 
stav populácií a veľkosť lokality 1× za 10 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (jún-júl).

Dracocephalum austriacum L.
(Včelník rakúsky)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Xerotermné lesostepné skalnaté stanovištia v kolínnom, zriedkavejšie až v submontánnom, vegetačnom 
stupni. Ako výrazný helio- a termofyt druh osídľuje miesta s plytkými skeletnatými dvojfázovými pôdami 
(karbonátové litozeme až rendziny) s neutrálnou pôdnou reakciou a vysokým obsahom humusu. 
Geologickým podložím sú vápence a travertíny. Z fytocenologického hľadiska ide o spoločenstvá triedy 
Festuco-Brometea (najmä zväzu Festucion valesiacae).
I.2. Areál
Ponticko-eurázijský geoelement rozšírený v roztrúsených arelách od Pyrenejí do Predkaukazka.
Na Slovensku sa druh vyskytuje na viacerých lokalitách v Slovenskom krase a na jednej lokalite v Spišskej 
kotline (Dreveník). Nepotvrdené údaje o výskyte druhu sú zo Slovenského rudohoria (okolie Kohúta), 
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Malých Karpát (vinice v okolí Bratislavy) a Tríbča (okolie Nitry). 
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Na 35 % lokalít je početnosť populácií vyššia ako 50 jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále mierne zmenšuje. Vzhľadom na 
charakter stanovíšť však druh nie je na našom území bezprostredne ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0105 – Travertíny pri Spišskom podhradí
SKUEV0284 – Teplické stráne
SKUEV0343 – Plešivské stráne
SKUEV0347 – Domické škrapy
SKUEV0353 – Plešivská planina
SKUEV0356 – Horný vrch
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 9

Tab. 1.17: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 500 50 – 500 10 - 49 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 100 30 – 100 5 – 29 < 5
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >60% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 
40−60% alebo

plod. rastlín 
25−50 % 

kvit. rastlín 10-
39% alebo
plod. rastlín 

5−24%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <5%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 20 % 21 - 40 % >40%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality expanzívnymi druhmi; zber a zošliapávanie rastlín; 
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ťažbu horniny; zalesňovanie lokality
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.17: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 10 – 15 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 100 50 − 100 30 - 49 < 30

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách v prípade potreby odstraňovať sukcesné dreviny. Rovnako treba zamedziť zalesňovanie 
drevinami (borovica), zber, zošliapávanie rastlín a ťažbu podložnej horniny.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring.
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (máj-jún).

Echium russicum J. F. Gmel.
(Hadinec červený)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Druh sa na našom území pôvodne vyskytoval najmä v rovinatých stepiach panónskej oblasti, odkiaľ bol 
postupne vytlačnený a dnes ho možno nájsť najmä na extenzívne využívaných skalnatých svahoch s 
xerotermnou travinno-bylinnou až lesostepnou vegetáciou, ale i v opustených viniciach, na vápencových, 
dolomitových aj nevápencových substrátoch (najmä andezitoch), zriedka aj na spraši. Rastie v nížinnom 
až pahorkatinovom vegetačnom stupni. Fytocenologicky sa viaže na spoločenstvá zväzov Bromion erecti, 
Seslerio-Festucion glaucae, Dauco-Melilotion a Festucion valesiacae.
I.2. Areál
Ponticko-panónsky, resp. ponticko-juhosibírsky geoelement. Hlavná časť areálu leží v južnej a strednej 
časti Ruska (na východ po Volgu a Orenburg), na juhovýchod zasahuje na Kaukaz, priľahlé oblasti Turecka 
a Iránu a izolovane do Turkménska, na západ zasahuje do Rakúska (tu vyhynytý) a na Moravu.
Na Slovensku sa druh vyskytuje na Kováčovských kopcoch, v Štiavnických vrchoch, Krupinskej planine, 
Drienčanskom krase, Slovenskom krase a v Demjatských kopcoch pri Prešove.
Výskyt na viacerých ďalších lokalitách (Devínska Kobyla, Martinský les pri Senci, okolie Nitry atď.) nebol 
novšie potvrdený.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Vytvára populácie s veľkosťou niekoľkých desiatok jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach výrazne zmenšila, 
naďalej sa však druh u nás vyskytuje na viacerých stanovištiach a preto nie je u nás bezprostredne 
ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 50 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0068 – Jurský Chlm
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SKUEV0184 – Burda 
SKUEV0271 – Šándorky 
SKUEV0292 – Drieňová hora
SKUEV0323 – Demjatské kopce
SKUEV0340 – Český závrt
SKUEV0347 – Domické škrapy
SKUEV0356 – Horný vrch
SKUEV0366 – Drienčianský kras
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 18 

Tab. 1.18: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 500 50 – 500 10 - 49 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 100 30 – 100 5 – 29 < 5

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >60% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 40−60% 
alebo

plod. rastlín 25−50 
% 

kvit. rastlín 10-39% 
alebo

plod. rastlín 5−24%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <5%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 5 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 20 % 20 - 40 % >40%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca 
menej ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality expanzívnymi druhmi; zalesňovanie lokality; vypaľovanie 
porastu vo vegetačnom období
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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Tab. 2.18: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít 
klesol za 

posledných 10 
rokov o <5%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o <0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 25 18 - 25 10 – 17 < 10
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 330 200 − 330 100 - 199 < 100

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Eleocharis carniolica W. D. J. Koch
(bahnička kranská)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Lúčne močiare, prameniská, vlhké lesné cesty a brehy riek na občas zaplavovaných, výživných, 
neutrálnych, bahnitých pôdach v nížinnom až pahorkatinovom vegetačnom stupni.
I.2. Areál
Mediteránno-subkontinentálno-európsky druh vyskytujúci sa od Rakúska a Talianska na západe, po 
Ukrajinu na východe a od Čiech a Slovenska na severe po Bulharsko na juhu.
Zo Slovenska je druh novšie uvádzaný len z dvoch lokalít v Bukovských vrchoch (Kolník 2002, Kolník 
ined.), ale pravdepodobne bude v Bukovských vrchoch prítomný aj na viacerých ďalších lokalitách. 
V minulosti bol druh zaznamenaný na Slovensku aj v okolí Poltára, Hrabova a Hriňovej na strednom 
Slovensku, v okolí Prešova a vo Vihorlatských vrchoch. 
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšuje a druh je u nás ohrozený 
zánikom.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 0 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
Dve známe lokality sa nenachádzajú v žiadnom SKUEV.
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 2
 

Tab. 1.19: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,2 > 1 000 20 – 1 000 1 - 19 < 1

I.2. Počet trsov 0,2 > 500 70 - 500 10 - 69 < 10
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

fertilných trsov 
(kvitnúcich alebo 
plodných) >80%

fertilných trsov 
(kvitnúcich alebo 
plodných) 5080%

fertilných trsov 
(kvitnúcich alebo 

plodných) 20-49%

fertilných trsov 
(kvitnúcich alebo 
plodných) <20%
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Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 200 – 20 000 20 - 199 < 20

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 10 % 11 - 20 % > 20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 10 % 10 − 30 % 31 - 60 % > 60%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej ako 
3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zmeny v hydrologickom režime (dlhodobejšie zatopenie alebo vyschnutie 
lokality); zarastanie konkurenčne silnejšími druhmi; zošliapávanie lokality
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.19: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 20 10 – 20 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 150 50 − 150  10 – 49 < 10

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné zabrániť zmenám v hydrologickom režime a odstraňovať konkurenčne silnejšie 
druhmi bylín (kosením) a sukcesné dreviny.
III.2. Frekvencia monitoringu
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia až zrelosti semien druhu (júl-september), resp. 
pred kosením lokality.
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Ferula sadleriana Ledeb.
(Ferula Sadlerova)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 
I.1. Stanovištné nároky
Suché skalnaté a kamenisté krasové stráne tesne pod hranou planín so stepnou travinno-bylinnou, 
krovinatou až lesostepnou vegetáciou vo výškach 480-620 m n. m. na vápenci. Fytocenologicky patria 
spoločenstvá do zväzov Aceri tatarici-Quercion, Seslerio-Festucion pallentis (v nich je F. sadleriana 
charakteristickým druhom) a Helianthemo cani-Festucion pallentis.
I.2. Areál
Panónsky endemit s výrazne disjunktívnym areálom obmedzeným na periférnu pahorkatinovú časť 
panónskej oblasti. Druh je celkovo známy zo 6 lokalít: 2 ležia v Maďarsku (ďalšie dve maďarské lokality 
sú už zaniknuté), 3 na Slovensku a jedna lokalita leží v Rumunsku.
Na Slovensku sa druh vyskytuje iba v Slovenskom krase.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Na lokalitách je možné zaznamenať stovky jedincov druhu, ktoré však boli na lokalite aj umelo vysádzané 
na posilnenie populácií druhu.
Početnosť slovenských populácií sa neustále zmenšuje a druh je na našom území ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0346 – Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0353 – Plešivská planina
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)
Pre druh bol vypracovaný program záchrany (PZ).

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 3 

Tab. 1.20: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 500 100 – 500 20 - 99 < 20

I.2. Počet 
jedincov 0,3* > 300 100 – 300 20 – 99 < 20

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >20% 
alebo

plod. rastlín 
>10% 

kvit. rastlín 5−20% 
alebo

plod. rastlín 2−10 % 

kvit. rastlín 1-4%
alebo 

plod. rastlín 0,5-
1,9% 

kvit. rastlín <1%
alebo 

plod. rastlín <0,5%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 20 % 20 − 50 % 51 - 70 % >70%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

Kniha 1.indb   282Kniha 1.indb   282 6. 5. 2005   16:51:086. 5. 2005   16:51:08



283

Hodnotenie stavu zachovalosti populácií anexových druhov rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany

9

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie drevinami a expanzívnymi bylinnými druhmi; spásanie a 
zošľapávanie rastlín zverou
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.20: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v poč-
te lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
rokov o >25% ale-
bo každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 3 3 2 < 2
II.3. Veľkosť slo-
venského areálu 
[km]

0,25 > 6 5 - 6 2 - 4,9 < 2

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách v prípade potreby odstraňovať sukcesné dreviny.
III.2. Frekvencia monitoringu: 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (jún-júl).

  
Gladiolus palustris Gaudin
(Mečík močiarny)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Vlhké až slatinné lúky od nížinného po horský vegetačný stupeň. Druh rastie na vápnitých, mierne 
humóznych a na živiny chudobnejších pôdach. Charakteristický druh zväzu Molinion.
I.2. Areál
Európsko-kontinentálny druh, so submediteránnou tendenciou rozšírenia. Vyskytuje sa od stredného 
Pobaltia cez Polsko, stredné Nemecko, na západ do Francúzska a Švajčiarska, na juhu prebiehajú 
hranice jeho areálu cez stredné Taliansko a Albánsko, na východe Ukrajinou a Bieloruskom.
Na Slovensku sa druh v súčasnosti vyskytuje len na dvoch lokalitách na Záhorskej nížine. V minulosti 
bol druh na našom území rozšírený na Záhorí na viacerých ďalších lokalitách, ako aj na svahoch Malých 
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Karpát. Viaceré lokality sa nachádzali taktiež na strednom Slovensku (Pohronie, Poľana, Pukanec), 
sporný je údaj z okolia Popradu.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Na známych lokalitách druh dosahuje početnosť od 30 do 1000 jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach rapídne zmenšili a 
druh je na našom území ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 80 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0117 – Abrod
SKUEV0167 – Bezodné 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 2

Tab. 1.21: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 200 30 – 200 5 – 29 < 5

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo plod. 

rastlín >50% 

kvit. rastlín 
50−75% alebo 

plod. rastlín 
25−50% 

kvit. rastlín 25-
49% alebo plod. 
rastlín 10-24% 

kvit. rastlín <25% 
alebo plod. rastlín 

<10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 1 % 1 − 15 % 16 - 30 % >30%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zmeny v hydrologickom režime (dlhodobejšie zaplavenie alebo vysušenie 
lokality); zarastanie drevinami a sukcesnými bylinnými druhmi; hnojenie porastov
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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Tab. 2.21: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 10 - 15 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 200 100 − 200 10 - 99 < 10

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné zabezpečiť pravidelné kosenie každoročne alebo raz za 2-3 roky (podľa 
potreby), odstraňovať sukcesné dreviny. Zároveň je potrebné zamedziť zmenám v hydrologickom režime 
(dlhodobejšie zaplavenie alebo vysušenie lokality), hnojeniu porastov. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (máj-jún), resp. pred kosením lokality.

Himantoglossum adriaticum H. Baumann
(Jazýčkovec jadranský)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Xerotermné travinno-bylinné a krovinaté stráne, lesostepi a okraje svetlých lesov od nížinného do 
pahorkatinového vegetačného stupňa na vápnitom podloží na skeletnatých pôdach. Častý najmä v 
spoločenstvách zväzu Quercion pubescenti-petraeae.
I.2. Areál
Stredoeurópsko-submediteránny druh, vyskytujúci sa v Taliansku, bývalej Juhoslávii, Maďarsku, Rakúsku, 
Slovensku a na Morave.
Na Slovensku v súčasnosti známi z Devínskej Kobyly, Malých Karpát a Strážovských vrchov.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Populácie sú pomerne malé, niekoľko kusov jedincov a len na 3 z nich populácie dosahujú stovky 
jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach značne zmenšili a 
druh je na našom území ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 81,82 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0128 – Rokoš 
SKUEV0280 – Devínska Kobyla
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 
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Tab. 1.22: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 50 20 – 49 5 – 19 < 5
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 
25−75% alebo

plod. rastlín 
10−50 % 

kvit. rastlín 10-24% 
alebo

plod. rastlín 1-9%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <1%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 25 % 25 − 50 % 51 - 70% >70%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi druhmi, zalesňovanie; 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.22: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 10 – 15 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 110 80 − 110 50 - 79 < 50

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné obmedziť nadmerné zatienenie lokalít preriedením porastov sukcesných drevín. 
V prípade potreby zabezpečiť pokosenie lokalít raz za 2-3 roky. Je potrebné zabrániť zalesňovaniu 
lokalít. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (máj-júl).

Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.
(Jazýčkovec východný)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Rovnaké biotopy ako H. adriaticum (xerotermné travinno-bylinné a krovinaté stráne, lesostepi a okraje 
svetlých lesov od nížinného do pahorakatinového vegetačného stupňa na vápnitom podloží na skeletnatých 
pôdach).
I.2. Areál
Druh rozšírený v strednej a juhovýchodnej Európe a na Blízkom Východe (Slovensko, Maďarsko, 
Slovinsko, Chorvátsko, Bosna, Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Turecko, Krymský poloostrov, 
Jordánsko, Izrael).
Na Slovensku druh rastie v Malých Karpatoch, Považskom Inovci, Tríbči a v Podunajskej nížine.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Početnosť druhu je veľmi nízka, len niekoľko jedincov, ktoré sa neobjavujú každý rok.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach značne zmenšili a 
druh je na našom území ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0130 – Zoborské vrchy
SKUEV0158 – Modrý vrch 
SKUEV0277 – Nad vinicami
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 5

Tab. 1.23: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 30 15 – 30 5 – 14 < 5

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 
25−75% alebo

plod. rastlín 
10−50 % 

kvit. rastlín 10-
24% alebo

plod. rastlín 1-9%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <1%

Kniha 1.indb   287Kniha 1.indb   287 6. 5. 2005   16:51:106. 5. 2005   16:51:10



288

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

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 25 % 25 − 50 % 51 - 70% >70%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi druhmi, zalesňovanie; 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.23: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 10 – 15 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 110 80 − 110 50 - 79 < 50

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné obmedziť nadmerné zatienenie lokalít preriedením porastov sukcesných drevín. 
V prípade potreby zabezpečiť pokosenie lokalít raz za 2-3 roky. Je potrebné zabrániť zalesňovaniu 
lokalít.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (máj-júl).
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Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi
(Kosatec bezlistý uhorský)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Travinno-bylinné spoločenstvá a teplomilné dubiny na výslnných vápencových, andezitových, čadičových 
a melafýrových stráňach a skalách, od nížinného do podhorského vegetačného stupňa. Fytocenologicky 
patria spoločenstvá najčastejšie k radu Festucetalia valesiacae alebo zväzu Aceri tatarici-Quercion.
I.2. Areál
Ponticko-panónsky druh rozšírený na Morave, Slovensku, Maďarsku, Ukrajine, Moldavsku a v 
Rumunsku.
Na Slovensku sa druh vyskytuje na území Slovenského krasu, Slovenského raja, severného okraja 
Volovských vrchov, v Spišskej kotline, Šarišskej vrchovine, na strednom Pohornádí, v Slanských vrchoch 
a na vyvýšeninách Východoslovenskej nížiny. V minulosti bol druh uvádzaný aj z Burdy a zo severného 
okraja Nízkych Tatier.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Populácie majú veľkosť niekoľkých desiatok až stoviek jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach značne zmenšili, 
druh však nie je u nás ohrozený bezprostredným zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 77,8 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0019 – Tarbucka
SKUEV0032 – Ladmovské vápence
SKUEV0105 – Travertíny pri Spišskom podhradí
SKUEV0112 – Slovenský raj
SKUEV0286 – Vápence v doline Hornádu
SKUEV0322 – Fintické svahy
SKUEV0328 – Stredné Pohornádie
SKUEV0355 – Fabianka 
SKUEV0356 – Horný vrch
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 27

Tab. 1.24: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 100 – 5 000 20 - 99 < 20

I.2. Počet trsov 0,3* > 500 70 – 500 10 – 69 < 10
I.3. Vitalita 
populácie 
(počítajú sa kvit. 
resp. plodné trsy)

0,1

kvit. rastlín >50% 
alebo

plod. rastlín 
>40% 

kvit. rastlín 20−50% 
alebo

plod. rastlín 10-40% 

kvit. rastlín 10-19% 
alebo

plod. rastlín 5-9%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <5%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 20 % 20 − 40 % 41 - 60% >60%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o < 10%
alebo každý rok klesá 
v priemere o < 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi druhmi, zalesňovanie; zber a 
zošliapávanie rastlín; vypaľovanie porastov vo vegetačnom období; ťažbu horniny
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.24: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o >25% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 30 25 – 30 15 – 24 < 15
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 100 80 − 100 50 - 79 < 50

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné odstraňovať sukcesné dreviny zarastajúce lokalitu. Druh pre dobré kvitnutie 
potrebuje mierne mechanické narúšanie lokalít. Rovnako je nevyhnutné zamedziť zalesňovaniu lokalít 
borovicou alebo inými drevinami, poškodzovanie populácií zberom a nadmerným zašľapom, vypaľovanie 
porastov vo vegetačnom období a ťažbu horniny.
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III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 11 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 2 roky; na ostatných 16 lokalitách vykonávať 
kontrolu stavu populácií 1× za 6 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (marec-apríl).

Iris arenaria Waldst. et Kit.
(Kosatec piesočný)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 
I.1. Stanovištné nároky
Na Slovensku druh rastie na vápnitých pieskoch, v nelesných spoločenstvách zväzu Festucion vaginatae 
a na svetlinách lesných porastov asociácie Junipero-Populetum albae (Zólyomi ex Soó 1950) Szodfridt 
1969 v nížinnom vegetačnom stupni. Na Morave sa však druh vyskytuje na plytkých pôdach skalných 
stepí na kryštalických (granit, rula) horninách, vápencoch alebo zlepencoch.
I.2. Areál
Ponticko-panónsky druh, rozšírený v južnom Rusku, strednej Ukrajine, Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku, 
Slovensku a najzápadnejšie na južnej Morave.
Na Slovensku druh rastie na 3 lokalitách v okolí Čenkova na Podunajskej nížine.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Tri slovenské populácie majú početnosť cca 50, 100 a 50 ks. Ich veľkosť ako aj ich počet sú viac-menej 
stabilizované.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0067 – Čenkov 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 3

Tab. 1.25: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 100 – 5 000 20 - 99 < 20

I.2. Počet trsov 0,3* > 100 30 – 100 5 – 29 < 5

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >50% 
alebo

plod. rastlín 
>40% 

kvit. rastlín 20−50% 
alebo

plod. rastlín 10-40% 

kvit. rastlín 10-19% 
alebo

plod. rastlín 5-9%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <5%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 20 % 20 − 40 % 41 - 60% >60%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)
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Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi druhmi, zalesňovanie; 
vypaľovanie porastov vo vegetačnom období
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.25: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 5 3 – 5 2 < 2
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 5 1 - 5 0,5 – 0,9
priemer plochy 

populácie klesne 
pod 500 m

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné odstraňovať sukcesné dreviny a expanzívne druhy a v prípade potreby v 2-3 
ročných intervaloch zabezpečiť pokosenie lokalít. Rovnako je potrebné zabrániť zalesňovaniu drevinami 
(borovica, agát) a vypaľovaniu porastov vo vegetačnom období.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring.
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (apríl-máj).

Ligularia sibirica (L.) Cass.
(Jazyčník sibírsky)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Slatinné lúky a prechodné rašeliniská (pH 4,5-5,8), jelšiny (spoločenstvá zväzu Alnion glutinosae), vrbiny 
a pobrežné kroviny. Stanovištia majú hladinu podzemnej vody celoročne pri povrchu pôdy a ležia v 
podhorskom vegetačnom stupni.
I.2. Areál
Eurázijský druh, ktorého súvislý areál sa tiahne od európskej časti Ruska a Kavkazu na východ po Čínu 
a Japonsko. Na západ (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko, Čechy, Poľsko, Slovensko) sa 
nachádzajú len jednotlivé izolované arely alebo lokality, najzápadnejší (možno adventívny) výskyt leží v 
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strednom a južnom Francúzku.
Na Slovensku sa druh vyskytuje v rozsiahlej arele v Slovenskom raji a izolovane medzi obcami Šindliar 
a Lipovce pod Braniskom. Jeden sterilný jedinec bol zaznamenaný aj na Belianskych lúkach pri Spišskej 
Belej, ale opravdepodobne ide o druhotne zavlečeného jedinca.
V minulosti sa druh možno vyskytoval aj na východnom okraji Nízkych Tatier.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Populácie sú často tvorené niekoľkými menšími mikropopuláciami a ich početnosť dosahuje stovky 
jedincov. Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku je viac-menej stabilizovaný. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 94,7 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0112 – Slovenský raj
SKUEV0310 – Kráľovohoľské Nízke Tatry
SKUEV0321 – Salvátorské lúky
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: zraniteľný (VU)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 19

Tab. 1.26: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 100 – 5 000 20 - 99 < 20

I.2. Počet jedincov 0,3* > 700 100 – 700 20 – 99 < 20
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >60% 
alebo plod. 

rastlín >40% 

kvit. rastlín 30−60% 
alebo plod. rastlín 

20−40 % 

kvit. rastlín 15-30% 
alebo plod. rastlín 

10-20% 

kvit. rastlín <15% 
alebo plod. rastlín 

<10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 50 000 2 000 – 50 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 40 % 40 − 70 % 71 - 85 % > 85 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).
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** na lokalite si všímať najmä: zarastanie drevinami a expanzívnymi bylinami; zmeny v hydrologickom 
režime; deštrukcia biotopu
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.26: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 11 – 15 7 – 10 < 7
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 50 20 − 49 10 - 19 < 10

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je nevyhnutné zabrániť zmenám vodného režimu a deštrukcii lokalít. Podľa potreby 
je nevyhnutné zabezpečiť kosenie lokalít každoročne alebo v 2-3 ročnom intervale, odstraňovanie 
sukcesných drevín zarastajúcich lokalitu.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 6 lokalitách vykonávať monitoring v intervale 1× za 3 rokov a na ostatných 13 lokalitách 
kontrolovať stav populácií a veľkosť lokality 1× za 6 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-september), resp. pred kosením 
lokality.

Lindernia procumbens (Krock.) Borbás
(Lindernia puzgierkatá)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Dná letnených rybníkov, obnažené brehy vodných nádrží a riečnych tokov na vlhkých až mokrých, občas 
zaplavovaných miestach, na piesčitých alebo bahnitých, väčšinou nevápenatých pôdach, v nížinnom 
až pahorkatinovom vegetačnom stupni. Spoločenstvá s výskytom druhu patria do zväzu Eleocharition 
ovatae a Nanocyperion flavescentis.
I.2. Areál
Cirkumpolárny druh s veľkým areálom siahajúcim od Španielska a Portugalska na západe cez mierne 
pásmo severnej pologule až do Japonska, na Jávu a do Polynézie. Na juhu sa hranice areálu druhu 
tiahnu cez Taliansko, Bulharsko a Indiu. Druh bol zavlečený do Severnej Ameriky. 
Na Slovensku sa druh vyskytuje na Záhorí, v okolí Bratislavy a na dolnom Pohroní. Viaceré, novšie 
neoverené, lokality sa nachádzajú na Východoslovenskej nížine. V minulosti sa druh vyskytoval aj na 
viacerých lokalitách na strednom Slovensku. 
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
V prípade výskytu druhu na lokalitách, vytvára rozsiahle porasty s početnosťou niekoľkých stoviek 
jedincov.
Počet populácií druhu na Slovensku sa v posledných desaťročiach značne zmenšil a druhu hrozí na 
našom území zánik. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0272 – Vozokanský luh

Kniha 1.indb   294Kniha 1.indb   294 6. 5. 2005   16:51:136. 5. 2005   16:51:13



295

Hodnotenie stavu zachovalosti populácií anexových druhov rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany

9

SKUEV0314 – Rieka Morava
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 2 + Slovanský ostrov pri Devíne (Ondrášek et Valenta 2000 v Bulletine 
SBS) a Devín, Karloveské rameno Dunaja (Feráková 2002 SLO, 2003)

Tab. 1.27: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 500 70 – 500 10 – 69 < 10

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 25−75% 
alebo

plod. rastlín 
10−50% 

kvit. rastlín 10-24% 
alebo

plod. rastlín 2-9%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <2%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 5 000 500 – 5 000 50 - 499 < 50

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 10 % 11 - 20 % > 20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 20 % 21 - 40% > 40%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zmeny v hydrologickom režime (absenciu periodického zaplavovania 
lokality); mechanické úpravy pôdy
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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Tab. 2.27: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 r. 

o 5-25% alebo každý 
rok klesá v priemere 

o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o >25% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 10 – 15 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 320 200 − 320 100 - 199 < 100

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Jednoročný hydrofyt rozmnožujúci sa semenami šírenými vodou. Z toho dôvodu je potrebné obmedziť 
zmeny v hydrologickom režime (absenciu periodického zaplavovania lokality) a mechanické úpravy pôdy. 
Pri dlhodobejšom obnažení brehov je potrebné odstraňovať ruderálne a expanzívne druhy.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring.
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (august-september) a pri vhodnej výške 
vodnej hladiny.

Liparis loeselii (L.) Rich.
(Hľuzovec Loeselov)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Slatiny a prechodné rašeliniská, zriedka i vrchoviská, s neutrálnymi až bázickými, zriedka i kyslými 
pôdami. Ide o konkurenčne slabý druh. Krátku dobu môže prežívať aj v iniciálnych štádiách krovinných 
a stromových spoločenstiev na slatinách,  trvalo sa však vyskytuje len na miestach s vysokou hladinou 
podzemnej vody, nezapojenou vegetáciou bez drevín a s dominanciou machorastov. Vyskytuje sa v 
nížinnom až podhorskom vegetačnom stupni. Fytocenologicky je druh viazaný na spoločenstvá zväzov 
Caricion davallianae, Caricion lasiocarpae, Caricion rostratae, Salicion cinereae, Phragmition communis 
a podzväzu Alnenion glutinoso-incanae.
I.2. Areál
Cirkumpolárny druh rozšírený v miernom pásme severnej pologule, v Severnej Amerike (od Nového 
Škótska na juh k Alabame a Missouri) a Eurázii (od juhozápadného Anglicka na severe cez Škandináviu 
až po Ob a strednú Áziu, na juhu po Rumunsko, severné Taliansko až po Pyreneje).
Na Slovensku sa druh vyskytuje na 3 lokalitách, dve ležia na Záhorskej nížine, jedna lokalita leží v CHKO 
Východné Karpaty.
Z minulosti je výskyt druhu zo Slovenska doložený z približne 20 lokalít a to najmä na Záhorskej nížine, 
ďalej v Potiskej nížine, Malej Fatre, Šarišskej hornatine a Ondavskej hornatine.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Početnosť kvitnúcich jedincov druhu na troch slovenských lokalitách: 0-10, cca 50-400 a cca 50.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach značne zmenšili a 
druh je ohrozený zánikom. 
Podobne ako iné orchidei druh produkuje veľké množstvo malých semien, ktoré vietor ľahko rozširuje 
na veľké vzdialenosti v dôsledku čoho sa druh môže objaviť na nových lokalitách, často aj druhotného 
charakteru, kde bola človekom odstránená vegetácia (napr. opustené pieskovne, lomy, rašeliniská). Po 
nástupe konkurenčne silnejších druhov však druh z takýchto lokalít pomerne rýchlo mizne.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
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I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0048 – Dukla 
SKUEV0163 – Rudava 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)
Pre druh bol vypracovaný program záchrany (PZ).

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 3

Tab. 1.28: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 10 - 99 < 10

I.2. Počet jedincov 0,3* > 100 30 – 100 5 – 29 < 5

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >50% 
alebo

plodných rastlín 
> 25 % 

kvit. rastlín 25−50 
% alebo

plodných rastlín 10 
− 25 % 

kvit. rastlín 10-24 %
alebo plodných 

rastlín 5-9 % 

kvit. rastlín <10 %
alebo plodných 

rastlín <5 %

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 20 % 21 – 40 % > 40 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: stav vodného režimu na lokalite, deštrukciu biotopu, sukcesiu drevín alebo 
bylín (trstiny) 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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Tab. 2.28: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 20 10 - 20 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 300 200 − 300 15 - 199 < 15

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné zabrániť zmenám vodného režimu (voda stagnuje nad povrchom, resp. lokalita 
vysychá, v blízkosti sú vykopané odvodňovacie kanále) a deštrukcii biotopov. Zabezpečiť odstraňovanie 
sukcesých drevín a pravidelné každoročné kosenie lokalít (odstraňovanie sukcesných bylín, hlavne 
trstiny). 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (jún-august), resp. pred kosením lokality.

Marsilea quadrifolia L.
(Marsilea štvorlistá)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Okraje teplých nížinných stojatých alebo periodicky tečúcich vôd s kolísajúcou až vysychajúcou vodnou 
hladinou v priebehu roka (napr. korytá starých riečnych ramien, materiálové jamy a pod.). 
Pôdy sú ťažké, bahnité, hlinitoílovité až ílovitopiesočnaté s malým obsahom organickej hmoty a s dobrou 
zásobou minerálnych živín; reakcia pôdy je mierne kyslá až neutrálna.
Druh má najužšiu väzbu na spoločenstvá zväzu Litorellion.
I.2. Areál
Cirkumpolárny druh, sporadicky rozšírený na všetkých kontinentoch okrem Južnej Ameriky. V Severnej 
Amerike je adventívnym druhom. V Európe sa v súčasnosti vyskytuje najmä v Panónskej nížine na území 
Rakúska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny.
Výskyt na Slovensku – inundačné, na jar pravidelne zaplavované, medzihrádzové územie Latorice 
(Východoslovenská nížina), kde je evidovaných 7 lokalít druhu.
Kedysi aj v okolí riek Laborec, Uh a Bodrog.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšuje. Vzhľadom na početnosť 
populácií však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0006 – Rieka Latorica
SKUEV0012 – Bešiansky polder
SKUEV0038 – Oborínske jamy
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)
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II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 7

Tab. 1.29: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
h o d n o t e n i e 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,3 > 100 50 – 100 10 - 49 < 10

I.2. Počet 
jedincov 0,1

súvislé porasty 
(lemy) na veľkej 

časti lokality

skupinové porasty 
na niektorých 

plochách lokality

druh zriedkavo 
vtrúsený medzi iné 
rastliny a to len na 

niektorých plochách 
lokality

rastliny 
s izolovaným 

výskytom 
niekoľkých 
exemplárov

I.3. Vitalita 
populácie
(stanoví sa 
odhadom na časti 
populácie)

0,1 fertilných rastlín 
> 50 %

fertilných rastlín 
25 – 50 %

fertilných rastlín 
5 - 24 %

fertilných rastlín 
< 5 %

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 10 000 1 000 – 10 000 100 - 999 < 100

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 10 % 11 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 1 % 1 − 15 % 16 – 30 % > 30 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca 
menej ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá 
v priemere o  1-5%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o > 5%**
* na lokalite si všímať najmä: hydrologický režim, sukcesiu vodných makrofytov
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.29: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 r. 

o 5-25% alebo každý 
rok klesá v priemere 

o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o >25% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 10 6 – 10 3 – 5 < 3
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 15 10 − 14 3 - 9 < 3

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách obmedziť sukcesiu vodných makrofytov a zmeny v hydrologickom režime. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring 1× za 3 roky.
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: druh možno monitorovať počas celej vegetačnej sezóny, keď je  
vhodný stav vodnej hladiny.

Onosma tornensis Jáv.
(Rumenica turnianska)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Výslnné vyprahnuté južné až juhovýchodné a juhozápadné kamenisté krasové stráne so škrapmi. Druh 
rastie spravidla v štrbinách medzi vystupujúcimi, škrapovito rozpadnutými lavicami vápencových vrstiev, 
na plytkých (dvojfázových AC) skeletnatých bázických a vysychavých pôdach (protorendziny a rendziny) 
na vápencoch, vo výškach 250-400 m n. m. 
Fytocenologicky patria porasty do spoločenstva zväzu Festucion valesiacae Klika 1931.
I.2. Areál
Endemit východnej časti Slovenského krasu vyskytujúci sa na slovenskej a maďarskej strane pohoria.
Na Slovensku sa druh vyskytuje na 4 lokalitách v okolí Turne nad Bodvou, Drieňovca (2 lokality) a 
Hosťoviec.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Početnosť druhu na 4 slovenských populáciách: cca 10, 10, 2000 a 900 jedincov.
Počet populácií na Slovensku je dlhodobo konštantný, avšak v poslednom období dochádza k znižovaniu 
početnosti jedincov na lokalitách.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 25 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0356 – Horný vrch
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)
Pre druh bol vypracovaný program záchrany (PZ).

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 4

Tab. 1.30: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 20 - 99 < 20

I.2. Počet jedincov 0,3* > 500 70 – 500 20 – 69 < 20
I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >60% 
alebo plod. 

rastlín >40% 

kvit. rastlín 30−60% 
alebo plod. rastlín 

20−40 % 

kvit. rastlín 15-29% 
alebo plod. rastlín 10-

21% 

kvit. rastlín <15% 
alebo plod. 

rastlín <10%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 25 % 26 – 60 % > 60 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca 
menej ako 3 

roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá 
v priemere o  1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o > 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality expanzívnymi druhmi; ťažbu horniny; zalesňovanie 
lokality; vypaľovanie porastu vo vegetačnom období
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.30: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 5 4 - 5 3 < 3
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 8 6 - 8 3 – 5 < 3

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné obmedziť zarastanie lokality sukcesnými drevinami (prerieďovanie drevín podľa 
potreby), ťažbu horninového materiálu, zalesňovanie lokality a vypaľovanie porastu vo vegetačnom 
období. Optimálne by bolo zabezpečiť extenzívnu pastvu oviec alebo kôz na lokalitách.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring 1× za 2 roky. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-august).
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Ostericum palustre (Besser) Besser
(Ostrík močiarny)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Vlhké, často slatinné lúky na neutrálnych až mierne alkalických pôdach, bohatých na živiny, s vysokým 
obsahom organického uhlíka a vápnika, niekedy aj mierne zasolených, v nížinnom vegetačnom stupni. 
Druh vyžaduje trvalo vysokú hladinu spodnej vody, neznáša však dlhotrvajúce zaplavenie.
Fytocenologicky patria spoločenstvá do zväzu Calthion.
I.2. Areál
Európsko-západosibírsky druh s disjunktívnym areálom, rozšírený v miernom pásme Európy a západnej 
Sibíry. Západná hranica areálu prebieha Nemeckom, južná Čiernou Horou a Srbskom, Rumunskom a 
Kazachstanom. Na východe je izolovaná arela až pri rieke Jenisej.
Na Slovensku bola v poslednej dobe evidovaná jediná lokalita na Záhorskej nížine pri obci Vysoká pri 
Morave, ktorá však nebola dlhšie potvrdená.
V minulosti sa druh vyskytoval na Záhorí aj pri Plaveckom Štvrtku; pochybný údaj o výskyte druhu 
pochádza ešte z Trnavskej pahorkatiny pri obci Trnávka.
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Na Slovensku bola donedávna evidovaná jedna lokalita, kde však druh už nebol dlhšie potvrdený. 
Druh je na našom území ohrozený zánikom.
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0313 – Devínske jazero
I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 1 (neoverená)

Tab. 1.31: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
h o d n o t e n i e 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 20 - 99 < 20

I.2. Počet jedincov 0,3* > 200 50 – 200 10 – 49 < 10

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >40% 
alebo

plod. rastlín 
>25% 

kvit. rastlín 
15−40% alebo

plod. rastlín 
10−25% 

kvit. rastlín 5-14%
alebo 

plod. rastlín 1-9% 

kvit. rastlín <5%
alebo 

plod. rastlín <1%
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Kritérium / 
h o d n o t e n i e 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 50 000 2 000 – 50 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 1 % 1 − 15 % 16 – 30 % > 30 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej ako 
3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: odvodňovanie, hnojenie a zarastanie biotopu (drevinami alebo expanzívnymi 
bylinami)
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.31: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 5 2 – 5 1 0
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 50 30 − 50 10 - 29 < 10

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách zabrániť zmene vodného režimu (odvodnenie) a hnojeniu. Potrebné je pravidelne odstraňovať 
náletové a sukcesné dreviny a kosiť trávne porasty aspoň raz za 2 roky.  
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl-august), resp. pred kosením lokality.
Pozn: Druh je potrebné na lokalite každoročne overovať, či sa opätovne neobjavil.
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Pulsatilla grandis Wender.
(Poniklec veľkokvetý)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Krovinaté a trávnaté suché kamenisté stráne na rozličných substrátoch (andezity, dolomity, vápence a i.) 
od nížinného do podhorského vegetačného stupňa (180 – 1000 m n. m.).
Fytocenologicky patria spoločenstvá s výskytom druhu do zväzov Festucion valesiacae, Asplenio-
Festucion glaucae, Seslerio-Festucion duriusculae, Danthonio-Stipion, Quercion pubescenti-petraeae a 
podzväzu Eu-Quercion pubescentis.
I.2. Areál
Submediteránno-subkontinentálny európsky druh s centrom rozšírenia v Panónii odkiaľ zasahuje na sever 
do Poľska, na juh do bývalej Juhoslávie, na západe do Nemecka a na východe k Dnestru na Ukrajine.
Na Slovensku sa druh vyskytuje v panónskej oblastu južného Slovenska a v predhoriach južnej časti 
Západných Karpát. Severná hranica areálu prechádza od Skalice cez Brezovské kopce, južnú časť 
Strážovských vrchov, Tríbeča, Slovenského stredohoria, Slovenského krasu, Šarišskej vrchoviny, Nízkych 
Beskýd až po Vihorlat.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosti populácií sa pohybujú od niekoľkých desiatok jedincov až po stovky a tisíce.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej ustálené. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 61,9 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0001 – Tri peniažky
SKUEV0005 – Drieňová 
SKUEV0029 – Vysoká 
SKUEV0032 – Ladmovské vápence
SKUEV0039 – Bačkovské poniklece
SKUEV0050 – Humenský Sokol
SKUEV0052 – Seleštianska stráň
SKUEV0128 – Rokoš 
SKUEV0130 – Zoborské vrchy
SKUEV0131 – Gýmeš 
SKUEV0157 – Starý vrch
SKUEV0158 – Modrý vrch
SKUEV0175 – Sedliská
SKUEV0206 – Humenská 
SKUEV0212 – Muteň 
SKUEV0216 – Sitno 
SKUEV0264 – Klokoč 
SKUEV0267 – Biele Hory
SKUEV0271 – Šándorky 
SKUEV0275 – Kňaží stôl 
SKUEV0278 – Brezovské Karpaty
SKUEV0280 – Devínska Kobyla
SKUEV0284 – Teplické stráne
SKUEV0292 – Drieňová hora
SKUEV0322 – Fintické svahy
SKUEV0323 – Demjatské kopce
SKUEV0324 – Radvanovské skalky
SKUEV0325 – Medzianske skalky
SKUEV0328 – Stredné Pohornádie
SKUEV0340 – Český závrt
SKUEV0341 – Dolný vrch
SKUEV0342 – Drieňovec 
SKUEV0343 – Plešivské stráne
SKUEV0346 – Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 – Domické škrapy
SKUEV0348 – Dolina Čiernej Moldavy
SKUEV0349 – Jasovské dubiny
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SKUEV0352 – Hrušovská lesostep
SKUEV0353 – Plešivská planina
SKUEV0355 – Fabiánka 
SKUEV0356 – Horný vrch 
SKUEV0357 – Cerová vrchovina – lesné biotopy
SKUEV0362 – Pieskovcové chrbáty
SKUEV0366 – Drienčanský kras
SKUEV0379 – Kobela 
SKUEV0380 – Tematínske vrchy
SKUEV0390 – Pusté pole
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: zraniteľný (VU)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 202

ab. 1.32: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 500 – 5 000 20 - 499 < 20

I.2. Počet trsov 0,3 > 500 70 – 500 10 – 69 < 10
I.3. Vitalita 
populácie (= % kvit. 
alebo plodných 
trsov)

0,1
kvit. rastlín >70% 

alebo plod. 
rastlín >60% 

kvit. rastlín 50-
70% alebo plod. 
rastlín 30-60% 

kvit. rastlín 20-
49% alebo plod. 
rastlín 10-29% 

kvit. rastlín <20% 
alebo plod. rastlín 

<10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 15 % 15 − 40 % 41 – 60 % > 60 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami (najmä Pinus sylvestris a P. nigra) a expanzívnymi 
bylinnými druhmi; zber a zošliapávanie rastlín; ťažbu horniny; zalesňovanie lokality; vypaľovanie porastu 
vo vegetačnom období; hnojenie okolitých plôch
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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Tab. 2.32: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít 
klesol za 

posledných 10 
rokov o <5%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o <0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 150 130 – 150 100 – 129 < 100
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 370 340 − 370 280 - 339 < 280

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách obmedziť zarastanie drevinami (najmä Pinus sylvestris a P. nigra) a expanzívnymi bylinnými 
druhmi, zber a zošliapávanie rastlín, ťažbu horniny, zalesňovanie lokality, vypaľovanie porastu vo 
vegetačnom období a hnojenie okolitých plôch. V prípade potreby zabezpečiť na lokalitách extenzívnu 
pastvu alebo pravidelné kosenie lokalít.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 43 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 5 rokov; na zvyšných ostatných lokalitách kontrolu 
stavu populácií v intervale 1× za 10 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (marec-máj), kedy je druh najlešie 
viditeľný alebo naopak po odkvitnutí, v čase zrelosti plodov, kedy je druh podľa plne vyvinutých listov 
najspoľahlivejšie určiteľný.

Druh patrí do okruhu Pulsatilla grandis, ktorý je na našom území reprezentovaný tromi vzájomne ťažko 
rozlíšiteľnými druhmi (P. grandis s. str., P. subslavica a P. slavica), ktoré na lokalitách často rastú spolu 
a vyvtárajú navzájom prechodné (hybridné) jedince až celé populácie. Pre potreby monitoringu sa všetky 
jedince na určitej lokalite bez ohľadu na to, či ide skutočne o čistú populáciu, alebo o populáciu zloženú 
z viacerých druhov, či prechodných rastlín, hodnotia ako jeden druh a to ten, ku ktorému bola daná 
populácia priradená počas prvého monitoringu. 
Ak sa však na lokalite vyskytujú aj iné taxóny z tohto okruhu, resp. prechodné typy, je vhodné v poznámke 
k lokalite na výskyt týchto rastlín upozorniť a uviesť aj ich približnú početnosť. 

Pulsatilla patens (L.) Mill.
(Poniklec otvorený)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Výslnné trávnaté, kamenisté, piesočnaté miesta, lesné (borovicové) svetliny na rôznom substráte (napr. 
vápence, andezity, melafýry, kyslé piesky) od nížiny do horského vegetačného stupňa. Pôdy osídľuje 
kyslé až mierne zásadité (pH 4-6), humózne.
Druh sa vyskytuje v spoločenstvách zväzov Festucion valesiacae, Xerobromion, Seslerio-Festucion 
duriusculae, Corynephorion a Dicrano-Pinion.
I.2. Areál
Eurázijsko-kontinentálny druh s disjunktívnym areálom, rozšírený na severe od južného Fínska a 
stredného Švédska, na juh po Rumunsko a Maďarsko a na západe od Bavorska v Nemecku, na východ 
po Ukrajinu.
Na Slovensku je najbohatšia arela v Slovenskom krase, severnejšie ležia len ojedinelé výskyty pri 
Primovciach (pri Poprade) a v Slanských vrchoch.
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V minulosti boli uvádzané aj lokality zo Záhorskej nížiny a v Slovenskom rudohorí.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Populácie v Slovenskom krase pozostávajú rádovo so stoviek až tisícov jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa znižujú, druh však na našom území nie je 
bezprostrede ohrozený zánikom.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 77,8 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0322 – Fintické svahy 
SKUEV0348 – Dolina Čiernej Moldavy
SKUEV0355 – Fabiánka 
SKUEV0356 – Horný vrch
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho 
výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)
II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 9 

Tab. 1.33: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 500 – 5 000 20 - 499 < 20

I.2. Počet trsov 0,3* > 500 70 – 500 10 – 69 < 10
I.3. Vitalita 
populácie (= % kvit. 
alebo plodných 
trsov)

0,1
kvit. rastlín >70% 

alebo plod. 
rastlín >60% 

kvit. rastlín 50-70% 
alebo plod. rastlín 

30-60%  

kvit. rastlín 20-49% 
alebo plod. rastlín 

10-29% 

kvit. rastlín <20% 
alebo plod. rastlín 

<10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 15 % 15 − 40 % 41 – 60 % > 60 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi bylinnými druhmi; zalesňovanie 
lokality; vypaľovanie porastu vo vegetačnom období; 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
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Tab. 2.33: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 10 – 15 5 – 9 < 5
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 270 200 − 270 50 - 199 < 50

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné odstraňovať sukcesné dreviny, v prípade potreby zabezpečiť pokosenie alebo 
extenzívnu pastvu v intervale raz za 2-3 roky. Podmienkou je zabrániť zalesňovaniu lokalít a vypaľovaniu 
porastu vo vegetačnom období.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring 1× za 3 roky. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (marec-apríl).

Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó
(Poniklec lúčny maďarský)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Suché pasienky, piesočnaté stepi, vzácne aj svetliny krovín a riedke dubiny, na nevápenatých substrátoch 
(piesky, ryolit, andezit, permské bridlice) v nížinnom vegetečnom stupni v spoločenstvách zväzov Festucion 
vaginatae, prípadne Quercion pubescenti-petraeae.
I.2. Areál
Pravdepodobný endemit východopanónskych nížin. Ťažisko rozšírenia má druh v SV Maďarsku, odkiaľ 
zasahuje na JV Slovensko a SZ Rumunsko. Populácie nejasnej taxonomickej príslušnosti sa vyskytujú aj 
v SV časti Rumunska, mimo nížinnú oblasť.
Na Slovensku sa druh vyskytuje na 3 lokalitách na Východoslovenskej nížine. V minulosti sa druh 
vyskytoval na Východoslovenskej nížine aj na ďalších 9 lokalitách.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Zachoval sa na troch lokalitách, kde tvorí populácie od 50 do 2000 jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach výrazne znížili a 
druh je na našom území ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 66,67 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0019 – Tarbucka 
SKUEV0030 – Horešské lúky
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)
Pre druh bol vypracovaný program záchrany (PZ).

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 3 
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Tab. 1.34: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 500 – 5 000 20 - 499 < 20

I.2. Počet trsov 0,3* > 500 70 – 500 10 – 69 < 10
I.3. Vitalita 
populácie (= % kvit. 
alebo plodných 
trsov)

0,1
kvit. rastlín >70% 

alebo plod. 
rastlín >60% 

kvit. rastlín 50-
70% alebo plod. 
rastlín 30-60% 

kvit. rastlín 20-
49% alebo plod. 
rastlín 10-29% 

kvit. rastlín <20% 
alebo plod. rastlín 

<10%

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 15 % 15 − 40 % 41 – 60 % > 60 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi bylinnými druhmi; zber a 
zošliapávanie rastlín; ťažbu materiálu; zalesňovanie lokality; vypaľovanie porastu vo vegetačnom 
období; 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.34: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 10 7 – 10 3 – 6 < 3
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 18 10 − 18 5 - 9 < 5
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách obmedziť zarastanie drevinami (preriedením sukcesných drevín) a expanzívnymi bylinnými 
druhmi (kosenie 2-3 ročných intervaloch), ťažbu materiálu, zalesňovanie lokality a vypaľovanie porastu 
vo vegetačnom období.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (apríl-máj).

Taxón rastie spoločne s jedincami blízkymi (možno totožnými) druhu Pulsatilla zimmermanii Soó, pričom 
sa tu vyskytujú aj prechodné jedince (krížence) uvedených taxónov. Taxonomická príslušnosť slovenských 
jedincov P. zimmermanii je v súčasnosti predmetom štúdia (P. Mráz) a keďže ide o ťažko rozlíšiteľné 
taxóny, na lokalite sa všetky jedince z tohto okruhu mapujú ako P. pratensis subsp. hungarica. V poznámke 
k lokalite je vhodné upozorniť, koľko jedincov je typických a koľko ich je prechodných k P. zimmermanii.

Pulsatilla slavica G. Reuss
(Poniklec slovenský)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Xerotermné krovinaté a trávnaté skalnaté stráne a reliktné borovicové lesy, zriedka aj vápencové bučiny 
na vápencoch a dolomitoch od pahorkatiny po subalpínsky vegetečný stupeň (250 – 1750 m n. m.).
Fytocenologicky ide o spoločenstvá zväzov Seslerio-Festucion pallentis, Seslerio-Asterion alpini, 
Calamagrostion variae, Pulsatillo slavicae-Pinion a Cephalanthero-Fagenion.
I.2. Areál
Západokarpatský endemit vyskytujúci sa na Slovensku a v Poľsku. V Českej republike je druh občas 
vysádzaný aj do voľnej prírody.
Na Slovensku má druh centrum výskytu v severnej časti Nízkych Tatier, v Chočských vrchoch, Krivánskej 
Malej Fatre a v Západných Beskydách. Okrem toho sa vyskytuje aj v Západných Tatrách (Osobitá, skupina 
Sivého vrchu), vo Veľkej Fatre, Slovenskom rudohorí (v oblasti Galmus), Muránskej planine, Slovenskom 
raji, Spišských kotlinách, Spišských vrchoch a v severnej časti Stredného Pohornádia.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Populácie druhu dosahujú početnosti desiatok až tisícov jedincov na lokalitách. Na 39 % lokalít početnosť 
druhu nedosahuje 50 jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej ustálené. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: cca 66 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0105 – Travertíny pri Spišskom podhradí
SKUEV0109 – Rajtopíky 
SKUEV0112 – Slovenský raj
SKUEV0140 – Spišskoteplické slatiny
SKUEV0150 – Červený Grúň
SKUEV0192 – Prosečné
SKUEV0197 – Salatín
SKUEV0198 – Zvolen
SKUEV0207 – Kamenná baba
SKUEV0225 – Muránska planina
SKUEV0238 – Veľká Fatra
SKUEV0239 – Kozol
SKUEV0252 – Malá Fatra
SKUEV0282 – Tisovský kras
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SKUEV0287 – Galmus 
SKUEV0296 – Turková 
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
SKUEV0305 – Choč 
SKUEV0307 – Tatry
SKUEV0328 – Stredné Pohornádie
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na nižšie položených lokalitách obmedzovať zarastanie drevinami (najmä Pinus sylvestris a P. nigra) a 
sukcesnými bylinnými druhmi, v prípade potreby zabezpečiť v intervale raz za 2-3 roky pokosenie alebo 
prepasenie lokality. Obmedzovať ťažbu horninového materiálu, zalesňovanie lokality, vypaľovanie porastu 
vo vegetačnom období. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 36 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 5 rokov; na zvyšných lokalitách kontrolu stavu 
populácií a veľkostí lokality v intervale 1× za 10 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (marec-máj), kedy je druh najlešie viditeľný 
alebo naopak po odkvitnutí, v čase zrelosti plodov, kedy je druh podľa listov najspoľahlivejšie určiteľný.

Druh patrí do okruhu Pulsatilla grandis, ktorý je na našom území reprezentovaný tromi vzájomne ťažko 
rozlíšiteľnými druhmi (P. grandis s. str., P. subslavica a P. slavica), ktoré na lokalitách často rastú spolu 
a vyvtárajú navzájom prechodné (hybridné) jedince až celé populácie. Pre potreby monitoringu sa všetky 
jedince na určitej lokalite bez ohľadu na to, či ide skutočne o čistú populáciu, alebo o populáciu zloženú 
z viacerých druhov, či prechodných rastlín, hodnotia ako jeden druh a to ten, ku ktorému bola daná 
populácia priradená počas prvého monitoringu. 
Ak sa však na lokalite vyskytujú aj iné taxóny z tohto okruhu, resp. prechodné typy, je vhodné v poznámke 
k lokalite na výskyt týchto rastlín upozorniť a uviesť aj ich približnú početnosť. 

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 183 

Tab. 1.35: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 500 – 5 000 20 - 499 < 20

I.2. Počet trsov 0,3 > 500 70 – 500 10 – 69 < 10
I.3. Vitalita 
populácie (= 
% kvit. alebo 
plodných trsov)

0,1
kvit. rastlín >70% 

alebo plod. 
rastlín >60% 

kvit. rastlín 50-
70% alebo plod. 
rastlín 30-60%  

kvit. rastlín 20-
49% alebo plod. 
rastlín 10-29% 

kvit. rastlín <20% 
alebo plod. rastlín 

<10%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,1 < 30 % 30 − 50 % 51 – 70 % > 70 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami (najmä Pinus sylvestris a P. nigra) a expanzívnymi 
bylinnými druhmi; ťažbu horniny; zalesňovanie lokality; vypaľovanie porastu vo vegetačnom období
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.35: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít 
klesol za 

posledných 10 
rokov o <5%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o <0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 150 130 – 150 100 – 129 < 100
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 180 150 − 180  120 - 149 < 120

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová
(Poniklec prostredný)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Suché trávnaté miesta na vápencovom a dolomitovom podklade od pahorkatiny do podhorského 
vegetačného stupňa (350 – 1000 m n. m.) v spoločenstvách (pod)zväzov Seslerio-Festucion pallentis, 
Festucion valesiacae, Quercion pubescenti-petraeae a Cephalanthero-Fagenion.
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I.2. Areál
Západokarpatský endemit, rastie len na území Slovenska. Vyskytuje sa hojne v Strážovských vrchoch, 
južnej časti Veľkej Fatry a na Muránskej planine. Zriedkavejšie sa vyskytuje v Malých Karpatoch, 
Javorníkoch, Považskom Inovci (Tematínske vrchy), Lúčanskej Malej Fatre, na Poľane, v južnej časti 
Nízkych Tatier, Slovenskom raji, Slovenskom rudohorí (okolie Gelnice), Strednom Pohornádí, Spišských 
vrchoch a v Slovenskom krase.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Početnosť populácií sa pohybuje od niekoľkých jedincov, cez desiatky až stovky jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej ustálené. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: cca 63,6 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0001 – Tri peniažky
SKUEV0105 – Travertíny pri Spišskom podhradí
SKUEV0112 – Slovenský raj
SKUEV0128 – Rokoš 
SKUEV0149 – Mackov bok
SKUEV0225 – Muránska planina
SKUEV0256 – Strážovské vrchy
SKUEV0267 – Biele Hory 
SKUEV0274 – Baske 
SKUEV0275 – Kňaží stôl
SKUEV0278 – Brezovské Karpaty
SKUEV0282 – Tisovský kras
SKUEV0284 – Teplické stráne
SKUEV0298 – Brvnište 
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
SKUEV0350 – Brzotínske skaly
SKUEV0353 – Plešivská planina
SKUEV0355 – Fabiánka 
SKUEV0356 – Horný vrch 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 139 

Tab. 1.36: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 5 000 500 – 5 000 20 - 499 < 20

I.2. Počet trsov 0,3 > 500 70 – 500 10 – 69 < 10
I.3. Vitalita 
populácie (= 
% kvit. alebo 
plodných trsov)

0,1
kvit. rastlín >70% 
alebo plod. rastlín 

>60% 

kvit. rastlín 50-70% 
alebo plod. rastlín 

30-60% 

kvit. rastlín 20-49% 
alebo plod. rastlín 

10-29% 

kvit. rastlín <20% 
alebo plod. rastlín 

<10%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,1 < 30 % 30 − 50 % 51 – 70 % > 70 %

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca 
menej ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%**
* na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami (najmä Pinus sylvestris a P. nigra) a expanzívnymi 
bylinnými druhmi; zalesňovanie lokality; vypaľovanie porastu vo vegetačnom období; 
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.36: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 130 110 – 130 80 – 109 < 80
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 280 250 − 280 180 - 249 < 180

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách obmedzovať zarastanie sukcesnými drevinami (najmä Pinus sylvestris a P. nigra) a v prípade 
potreby raz za 2-3 roky lokality pokosiť. Zabrániť zalesňovaniu lokalít a vypaľovaniu porastu vo vegetačnom 
období.
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 34 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 5 rokov; na zvyšných lokalitách kontrolovať stav 
populácií 1× za 10 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (marec-máj), kedy je druh najlešie viditeľný 
alebo naopak po odkvitnutí, v čase zrelosti plodov, kedy je druh podľa listov najspoľahlivejšie určiteľný.
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Druh patrí do okruhu Pulsatilla grandis, ktorý je na našom území reprezentovaný tromi vzájomne ťažko 
rozlíšiteľnými druhmi (P. grandis s. str., P. subslavica a P. slavica), ktoré na lokalitách často rastú spolu 
a vyvtárajú navzájom prechodné (hybridné) jedince až celé populácie. Pre potreby monitoringu sa všetky 
jedince na určitej lokalite bez ohľadu na to, či ide skutočne o čistú populáciu, alebo o populáciu zloženú 
z viacerých druhov, či prechodných rastlín, hodnotia ako jeden druh a to ten, ku ktorému bola daná 
populácia priradená počas prvého monitoringu. 
Ak sa však na lokalite vyskytujú aj iné taxóny z tohto okruhu, resp. prechodné typy, je vhodné v poznámke 
k lokalite na výskyt týchto rastlín upozorniť a uviesť aj ich približnú početnosť.

Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.
(Kosienka karbincolistá)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Mezofilné trávnaté až krovinaté stráne, okraje krovín a lesov, prechádzajúce niekedy aj do vlhkých 
biotopov slatinného charakteru, na sprašiach alebo vápnitých pieskovcoch, v nížinnom a pahorkatinovom 
vegetačnom stupni. Pôdy sú hlboké, minerálne dobre zásobené, neutrálne až mierne bázické, 
humózne.
Fytocenologicky patria spoločenstvá s výskutom druhu do okruhu zväzu Bromion.
I.2. Areál
Ponticko-panónsky druh, ktorého hlavná časť areálu leží v pontickej (Ukrajina, južné Rusko, Rumunsko) 
a panónskej (Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Slovensko, Morava) oblasti, s exklávami v JV 
Francúzku a strednom Taliansku a Poľsku.
Na Slovensku sa druh v súčasnosti vyskytuje len na jedinej lokalite v Bielych Karpatoch (Vrbovce) 
objavenej v r. 1999. V minulosti sa druh u nás vyskytoval na Záhorí pri Gbeloch a na viacerých lokalitách 
v okolí Nitry.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále znižujú a druh je na našom území 
ohrozený zánikom. Oproti roku 2000 poklesla početnosť druhu o viac ako 60 %. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 100 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0371 – Žalostiná 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 1

Tab. 1.37: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 20 - 99 < 20

I.2. Počet trsov 0,3* > 300 80 – 300 15 – 79 < 15

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >50% 
alebo

plod. rastlín 
>40% 

kvit. rastlín 
25−50% alebo

plod. rastlín 
20−40% 

kvit. rastlín 10-
24% alebo

plod. rastlín 5-19%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <5%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 10 % 10 − 30 % 31 - 50 % >50%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%***

* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi bylinnými druhmi (absencia 
kosenia); hnojenie
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.37: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o >25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o >2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 5 3 – 5 2 < 2
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 60 20 − 60 5 - 19 < 5

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné prerieďovať porasty krovín a odstraňovať náletové kroviny, ktoré by nadmerne 
zarastali lokalitu. V prípade potreby zabezpečiť v niekoľkoročných intervaloch pokosenie lokality. 
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III.2. Frekvencia monitoringu 
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (jún-júl), resp. pred kosením lokality.

Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub
(Popolavec dlholistý moravský)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Mezofilné lúky a ich úhory v rozličnom štádiu sukcesie, lemové spoločenstvá, spravidla na severných 
svahoch, na vápnitých podkladoch alebo na flyši, v podhorskom vegetačnom stupni.
Fytocenologicky ide o spoločenstvá zväzov Trifolion medii, Cirsio-Brachypodion pinnati a Polygono-
Trisetion.
I.2. Areál
Západokarpatský endemit, rastie na Slovensku a na Morave. Na Slovensku sa druh vyskytuje v Bielych 
Karpatoch, Strážovských vrchoch, Tríbči, Pohronskom Inovci a Vtáčniku.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Na zachovaných lokalitách je početnosť populácií od desiatok po niekoľko stoviek jedincov.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále znižujú a druh je na našom území 
ohrozený zánikom. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 80 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0013 – Stráž 
SKUEV0127 – Temešská skala
SKUEV0376 – Vršatecké bradlá
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 5 

Tab. 1.38: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 100 – 1 000 20 - 99 < 20

I.2. Počet 
jedincov 0,3* > 200 50 – 200 10 – 49 < 10

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

fertilných rastlín 
(kvitnúcich alebo 
plodných) >10%

fertilných rastlín 
(kvitnúcich alebo 
plodných) 510%

fertilných rastlín 
(kvitnúcich alebo 
plodných) 1-5%

fertilných rastlín 
(kvitnúcich alebo 
plodných) <1%
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Kritérium / 
hodnotenie 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,05 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,05 < 5 % 5 − 25 % 26 - 50 % >50%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy**

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až zreteľné, 
lokalita ohrozená 

z dlhodobého 
hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%***

počet jedincov klesol 
za posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%***

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o > 50%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

> 5%***
* Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda 
sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. 
(miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi bylinnými druhmi (absencia 
kosenia na lúkach); 
*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.38: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít klesol 
za posledných 10 

rokov o <5%
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
<0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 r. 

o 5-25% alebo každý 
rok klesá v priemere 

o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 

10 rokov o >25% 
alebo každý rok 

klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 10 6 – 10 3 - 5 < 3
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 60 40 − 60 20 - 39 < 20

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách je potrebné prerieďovať porasty krovín a odstraňovať náletové kroviny, ktoré by nadmerne 
zarastali lokalitu. Tiež je potrebné zabezpečiť pravidelné kosenie lokalít každý 1-2 rok. 
III.2. Frekvencia monitoringu
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (júl), resp. pred kosením lokality.
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Thlaspi jankae A. Kern. 
(Peniažtek slovenský)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Travinno-bylinné spoločenstvá na výslnných skalnatých stráňach, dubové sucholesy a ich okraje, na 
karbonátových horninách (vápence, dolomitické vápence), v pahorkatinovom vegetačnom stupni.
Druh sa vyskytuje v spoločenstvách zväzov Seslerio-Festucion pallentis, Festucion valesiacae, Bromion 
erecti, Quercion pubescenti-petraeae.
I.2. Areál
Matransko-predkarpatský endemit, vyskytujúci sa v dvoch arelách: v Zoborskej skupine Tríbča a v  
Slovenskom krase, kde zasahuje zo Slovenska aj do maďarskej časti pohoria. 
Na Slovensku sa druh vyskytuje v južnej časti Tríbča a v Slovenskom krase.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
V rámci lokality druh vytvára spravidla viaceré mikropopulácie a celkovo na lokalitách dosahuje početnosť 
stoviek jedincov. 
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej ustálené. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 87 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0130 – Zoborské vrchy
SKUEV0341 – Dolný vrch
SKUEV0356 – Horný vrch
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 23

Tab. 1.39: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
h o d n o t e n i e 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 500 50 – 500 5 – 49 < 5

I.2. Počet jedincov 0,2 > 500 80 – 500 20 – 79 < 20

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 
50−75% alebo

plod. rastlín 
25−50% 

kvit. rastlín 
25−49% alebo

plod. rastlín 
10−24%

kvit. rastlín <25% alebo
plod. rastlín <10%
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Kritérium / 
h o d n o t e n i e 
kritéria

váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 20 000 2 000 – 20 000 200 - 1 999 < 200

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,1 < 15 % 15 − 40 % 41 - 60 % >60%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej ako 
3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zarastanie lokality drevinami a expanzívnymi bylinnými druhmi; hnojenie; 
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.39: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít 
klesol za 

posledných 10 
rokov o <5%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o <0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 17 14 – 17 7 – 13 < 7
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 190 180 − 190 150 - 179 < 150

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách zabezpečiť odstraňovanie drevín, zarastajúcich lokality a pravidelné kosenie v intervaloch 
1-2 roky (podľa potreby). Zabrániť hnojeniu trávnych porastov. 
III.2. Frekvencia monitoringu 
Na vybraných 8 lokalitách vykonávať monitoring 1× za 5 rokov; na zvyšných 18 lokalitách kontrolovať stav 
populácií 1× za 10 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (máj-jún).
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Tozzia carpathica Woł.
(Vrchovka alpínska)

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Vysokobylinné a pripotočné nivy, zriedka aj kosodrevina, jelšiny a vlhké lesy, na vlhkých, na živiny 
bohatých, väčšinou neutrálnych až bázických, kamenistých a hlinitých pôdach, v horskom až subalpínskom 
vegetačnom stupni.
Druh sa vyskytuje v spoločenstvách zväzov Adenostylion alliariae, Petasition officinalis a Cardamino-
Montion.
I.2. Areál
Karpatsko-balkánsky druh, vyskytujúci sa v Poľsku, na Slovensku, Ukrajine, v Rumunsku, Bulharsku a v 
Grécku.
Na Slovensku sa druh vyskytuje v Kysuckých Beskydách (Veľká Rača), Oravských Beskydách (Babia 
hora), Krivánskej Malej Fatre, Západných Tatrách (Úplazíky), Čergove, Bukovských vrchoch.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Na lokalitách bolo pravidelne zaznamenaných vyše sto jedincov druhu.
Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej ustálené. 
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 76,5 % lokalít druhu.
I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0187 – Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0190 – Slaná voda
SKUEV0229 – Beskýd 
SKUEV0252 – Malá Fatra
SKUEV0307 – Tatry 
I.6. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: menej ohrozený: takmer ohrozený (LR:nt)

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Súčasný počet lokalít na Slovensku: 17

Tab. 1.40: na lokalitnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy 
výskytu [m2] 0,1 > 1 000 50 – 1 000 5 - 49 < 5

I.2. Počet jedincov 0,2 > 150 40 – 150 10 – 39 < 10

I.3. Vitalita 
populácie 0,1

kvit. rastlín >75% 
alebo

plod. rastlín 
>50% 

kvit. rastlín 
25−75% alebo

plod. rastlín 
20−50% 

kvit. rastlín 10-
24% alebo
plod. rastlín 

5−19%

kvit. rastlín <10% 
alebo

plod. rastlín <5%
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Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti lokality
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

I.4
. S

ta
v 

bi
ot

op
u

I.4.1. veľkosť 
biotopu [m2] 0,1 > 10 000 1 000 – 10 000 100 - 999 < 100

I.4.2. % 
inváznych 
neofytných 
taxónov

0,1 < 1 % 1 − 5 % 6 - 20 % >20%

I.4.3. 
zatienenie 
kríkmi a 
stromami

0,1 < 40 % 40 − 60 % 61 - 80 % >80%

I.4.4. 
nepriaznivé 
vplyvy*

0,2

žiadne alebo len 
mierne, 

na lokalite 
± pravidelný 
a vyhovujúci 
manažment

žiadne alebo len 
mierne; 

lokalita bez 
pravidelného 
manažmentu

mierne až 
zreteľné, 

lokalita ohrozená 
z dlhodobého 

hľadiska

zreteľné,
lokalita ohrozená 
z krátkodobého 

hľadiska (ca menej 
ako 3 roky)

I.5. Dynamika 
populácie 0,1

početnosť 
rastúca alebo 

stabilizovaná (v 
rámci prirodzenej 
miery fluktuácie)

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o < 10%

alebo každý rok 
klesá v priemere o 

< 1%**

počet jedincov 
klesol za 

posledných 10 
rokov o 10-50%
alebo každý rok 

klesá v priemere o  
1-5%**

počet jedincov klesol 
za posledných 10 

rokov o > 50%
alebo každý rok klesá 
v priemere o > 5%**

* na lokalite si všímať najmä: zarastanie drevinami alebo expanzívnymi bylinnými druhmi; narušenie 
vodného režimu
** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

Tab. 2.40: na národnej úrovni

Kritérium / 
hodnotenie kritéria váha

stav zachovalosti
A

priaznivý 
– veľmi dobrý

B
priaznivý 
– dobrý

C
nepriaznivý

- zlý

D
nepriaznivý
- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte 
lokalít 0,2

počet lokalít 
rastie alebo je ± 

stabilný

počet lokalít 
klesol za 

posledných 10 
rokov o <5%

alebo každý rok 
klesá v priemere 

o <0,5%*

počet lokalít klesol 
za posledných 10 
r. o 5-25% alebo 
každý rok klesá 

v priemere o 0,5-
2,5%*

počet lokalít klesol za 
posledných 10 rokov 
o >25% alebo každý 

rok klesá v priemere o 
>2,5%*

II.2.  Počet lokalít 0,35 > 15 13 – 15 7 – 12 < 7
II.3. Veľkosť 
slovenského 
areálu [km]

0,25 > 260 230 - 260 30 - 229 < 30

II.4. Priemerná 
kvalita populácií 0,2 ≥ 0,9 0,65 – 0,89 0 – 0,64 < 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Na lokalitách odstraňovať sukcesné dreviny zarastajúce lokalitu a šíriace sa ruderálne alebo iné 
konkurenčne silnejšie byliny (kosením). Je potrebné zabrániť zmenám vodného režimu lokalít.
III.2. Frekvencia monitoringu
Na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring 1× za 5 rokov. 
Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (jún-júl).
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Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
(Pokrut letný)

Súčasný počet lokalít na Slovensku: v minulosti niekoľko lokalít na Záhorí, nepotvrdený od r. 1957

Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader
(Ľanolistník bezlistencový)

Súčasný počet lokalít na Slovensku: v minulosti 1 lokalita, nepotvrdená od polovice 20. storočia
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B) MACHORASTY

Hodnoty kritérií ani ich váhy nie je možné v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daných druhov na Slovensku.

Pre vypracovanie konkrétnejšieho hodnotenia stavu zachovalosti populácií anexových druhov machorastov 
na Slovensku odopúčame v roku 2005 vykonať vybraným odborným pracovníkom, resp. pracovníkmi revíziu 
výskytu aspoň na polovici historických lokalít jednotlivých druhov a pri návšetve zaznamenať stav kritérií I.1-
I.4. Podľa týchto údajov sa potom môže pristúpiť k definovaniu konkrétnych hodnôt jednotlivých kategórií 
kritérií lokalitnej a národnej úrovne, ako aj k definovaniu hodnôt váh kritérií a vypracovaniu podrobného plánu 
monitoringu. 

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.

I. Zhodnotenie súčasného stavu 
I.1. Stanovištné nároky
Ležiace alebo stojace rozkladajúce sa pne a kmene ihličnatých (jedľa, smrek), menej listnatých drevín 
(buk), na tienistých a humídnych miestach. Zriedkavejšie bol zaznamenaný na lesnom humuse. Ťažisko 
výskytu je prevažne vo vekovo starších jedľovo-bukových a smrekových lesoch na kyslých substrátoch 
(granity, ruly), menej na bázických (bazalty, vápence) v horskom až subalpínskom stupni.
Zaznamenaný bol v spoločenstvách zv. Eu-Fagenion, Acerenion, Piceion excelsae. 
I.2. Areál
Holarktický druh rozšírený v severných častiach USA, v Kanade, vo väčšine štátov Európy a v Ázii (na 
Kaukaze, v Turecku a Číne).
I.3. Rozšírenie na Slovensku
Na Slovensku bol po roku 1960 zaznamenaný na 14 lokalitách v horských celkoch na strednom a 
východnom Slovensku (Veporské vrchy, Nízke Tatry, Slovenský raj, Malá Fatra, Bukovské vrchy, 
Kremnické vrchy, Muránska planina, Belianske Tatry a Babia hora). 
Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol zisťovaný.
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií nebola na lokalitách zaznamenávaná a v závislosti od klimatických pomerov jednotlivých 
rokov a niektorých ďalších faktorov je problematické jednoznačne stanoviť presnú veľkosť populácie. 
Trend stavu populácií neuvádzame z dôvodu nedostatku údajov.
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
Vzhľadom k tomu, že neboli overené všetky udávané lokality druhu na Slovensku a cielene nebol druh 
vyhľadávaný, nie je možné stanoviť, koľko percent lokalít druhu je v územiach európskeho významu 
chránených. 
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu
Historické údaje o výskyte druhu sú udávané z nasledovných území európskeho významu:
SKUEV0047 – Dobročský prales
SKUEV0225 – Muránska planina
SKUEV0229 – Beskýd
SKUEV0310 – Kráľovohoľské Nízke Tatry
I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha II Habitat Directive 
Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno (príloha č. 4)
Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: zraniteľný (VU)
I.8. Faktory ohrozenia
Potenciálne ohrozenie: Zmena svetelných a mikroklimatických pomerov ťažbou a presvetlením porastov, 
zmena drevinového zloženia (vypadávanie ihličnatých druhov drevín a nástup druhov listnatých), 
úbytok vhodných biotopov (mŕtveho práchnivejúceho dreva) jeho vyťahovaním z porastov a v mladých 
porastoch.
Negatívny vplyv na veľkosť populácie druhu má aj sukcesia na hnijúcich pňoch a kmeňoch drevín, nástup 
konkurenčne silnejších cievnatých rastlín a machorastov a tiež poškodzovanie reprodukčných orgánov 
slimákmi a chvostoskokmi. 
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II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Zachovanie lesných porastov na samovývoj s minimálnymi zásahmi do štruktúry porastov, ktorá by menila 
drevinové zloženie, presvetľovala porasty. Zabezpečiť ponechávanie „mŕtveho“ dreva v porastoch.
III.2. Frekvencia monitoringu
Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave 
populácií daného druhu na Slovensku.

Dicranum viride (Schull. et Lesq.) Lindb.

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Bázy kmeňov listnatých drevín (prevažne buk, lipa, vzácnejšie javor, jelša), zriedkavo aj ihličnatých drevín, 
niekedy až do výšky 2-3 m od povrchu pôdy, príp. na trúchlivejúcom dreve vo svetlejších starších listnatých 
a zmiešaných lesoch (Eu-Fagenion) na miestach so stálou (permanentne) vysokou vlhkosťou vzduchu. 
Uprednostňuje borku stromov s relatívne vysokým pH (4,5 – 5,4). Zaznamenaný bol aj na nevápenatých 
skalách v alpínskom stupni (1900 – 2000 m n. m.).
Spoločenstvá triedy Dicranetalia scoparii, ktoré predstavujú pionierske spoločenstvá. Absentuje 
v sukcesne pokročilých spoločenstvách napr. s Thamnobryum alopecurum.
I.2. Areál
Druh s holarktickým areálom, subkontinentálny, ktorý má v Európe ťažisko výskytu v Alpách a na JZ 
Nemecka.
I.3. Rozšírenie na Slovensku
Na Slovensku bol druh zaznamenaný len v Bukovských vrchoch (4 lokality) a vo Vysokých Tatrách (2 
lokality). Z iných častí Slovenska nie je známy. 
Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol zisťovaný.
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií nebola na lokalitách zaznamenávaná – zaznamenávala sa vždy len prezencia druhu. 
Trend stavu populácií neuvádzame z dôvodu nedostatku údajov.
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
Lokality druhu neboli opätovne overované a preto nie je možné stanoviť, koľko percent lokalít druhu je 
v územiach európskeho významu chránených. 
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu
Historické údaje o výskyte druhu boli udávané z nasledovných území európskeho významu:
SKUEV0229 – Beskýd 
SKUEV0307 – Tatry 
I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha II Habitat Directive, 
Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno (príloha č. 4)
Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: ohrozený (EN)
I.8. Faktory ohrozenia
Ohrozenie predstavuje zmena mikroklimatických podmienok, hlavne vlhkosti, spôsobená presvetľovaním 
porastov pri ťažbe a tiež ťažba stromov osídlených machorastom, z dôvodu prevládajúceho vegetatívneho 
rozmnožovania druhu. V prípade skalných biotopov ohrozenie predstavuje uvoľnenie skalného substrátu 
a jeho zosunutie, kedy sa naruší pôvodné stanovište. Druh je citlivý aj na znečistenie ovzdušia, ktoré 
spôsobuje zmenu trofických podmienok substrátu a tým aj jeho vytlačenie inými konkurenčne silnejšími 
druhmi.
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II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Zachovanie lesných porastov na samovývoj s minimálnymi zásahmi do štruktúry porastov, ktorá by menila 
drevinové zloženie, presvetľovala porasty.
III.2. Frekvencia monitoringu
Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave 
populácií daného druhu na Slovensku.

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Minerálne bohaté slatiny s nízkym obsahom vápnika, s neutrálnou až slabo kyslou reakciou, od nižších 
polôh až do horských oblastí. Je možné ho nájsť aj v prechodných rašeliniskách, na vlhkých lúkach, 
slatinných prameniskách a na brehoch stojatých vôd. V rámci lokality osídľuje prevažne nižšie položené 
miesta s vyššou hladinou spodnej vody, ktoré sú otvorené alebo len slabo tienené drevinami. 
Bol najčastejšie zaznamenaný v spoločenstvách zv. Sphagno warnstorfiani – Tomenthypnion, Caricion 
demissae, Caricion davallianae.
I.2. Areál
Druh s holarktickým, cirkumboreálnym rozšírením, ťažisko výskytu v Európe je v oblasti Škandinávie.
I.3. Rozšírenie na Slovensku
Na Slovensku je druh historicky udávaný z 30 lokalít prevažne zo severu stredného a východného 
Slovenska (Tatry, Orava, Liptov, Horehronské podolie, Turiec, Ondavská a Laborecká vrchovina), ale 
niekoľko údajov je aj zo Záhorskej nížiny.
Vzhľadom k tomu, že bol často zamieňaný s inými druhmi rodu Drepanocladus s.l., na mnohých lokalitách 
bol prehliadaný, údaje o jeho rozšírení nie sú presné a je potrebná jeho opätovná revízia na území 
Slovenska.  
Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol zisťovaný.
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií nebola na lokalitách zaznamenávaná – zaznamenávala sa vždy len prítomnosť druhu. 
Trend stavu populácií neuvádzame z dôvodu nedostatku údajov.
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
Rozšírenie druhu na Slovensku je potrebné zrevidovať (bol zamieňaný s inými druhmi) a preto nie je 
možné stanoviť, koľko percent lokalít druhu je v územiach európskeho významu chránených. 
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu
Z rovnakých dôvodov nie je možné objektívne stanoviť, v ktorých územiach európskeho významu sa druh 
nachádza.
I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha II Habitat Directive, 
Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: nie
I.8. Faktory ohrozenia
Druh je ohrozený predovšetkým likvidáciou jeho prirodzených biotopov – odvodnením, rozoraním 
a nepriamo aj neobhospodarovaním jeho lokalít, čo spôsobuje nástup sekundárnej sukcesie, meniacej 
pôvodné slatinné spoločenstvá. Negatívny vplyv má aj zvyšovanie trofie substrátu a podzemných vôd 
v súvislosti s intenzívnym využívaním poľnohospodárskych pozemkov v okolí.

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.
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III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Nevyhnutné je zabezpečiť, prípadne pokračovať, v extenzívnom obhospodarovaní lokalít – kosenie 
spojené s následným odstránením biomasy. V prípade nástupu sekundárnej sukcesie, odstrániť náletové 
dreviny a zabrániť prípadným zmenám vodného režimu.
III.2. Frekvencia monitoringu
Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave 
populácií daného druhu na Slovensku.

Mannia triandra (Scop.) Grolle

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Tienisté, vlhké štrbiny skál (najčastejšie vápencových alebo dolomitových), múrov, čerstvo erodované 
strmé skaly a zvetraliny (na bázy bohaté pieskovce a bridlice), ktorých pH je v rozmedzí 7 – 8. Toleruje 
však ak mierne oslnené a suchšie stanovištia. Vystupuje až do nadmorskej výšky 1710 m n. m.
I.2. Areál
Druh s nespojitým areálom, cirkumpolárnym, subkontinentálne – subarkticky – subalpínskym. V Európe 
sa vyskytuje prevažne v montánnom až subalpínskom stupni s ťažiskom rozšírenia v Alpách.
I.3. Rozšírenie na Slovensku
Na Slovensku bol zaznamenaný na 16 lokalitách, prevažne vo vápencových oblastiach (Slovenský raj, 
bralná časť Veľkej Fatry, vápencová časť Nízkych Tatier, Západné Tatry).
Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol zisťovaný.
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií nebola na lokalitách zaznamenávaná – zaznamenávala sa vždy len prezencia druhu. 
Trend stavu populácií neuvádzame z dôvodu nedostatku údajov.
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
Rozšírenie druhu na Slovensku je potrebné zrevidovať a preto nie je možné stanoviť, koľko percent lokalít 
druhu je chránených v územiach európskeho významu. 
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu 
Historické údaje o lokalitách druhu sú udávané z nasledovných území európskeho významu:
SKUEV0058 – Tlstá 
SKUEV0120 – Slovenský raj
SKUEV0197 – Salatín 
SKUEV0238 – Veľká Fatra
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
SKUEV0307 – Tatry 
I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha II Habitat Directive; 
Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: údajovo nedostatočný (DD)
I.8. Faktory ohrozenia
Druh citlivo reaguje na zmenu vlhkosti a osvetlenia lokality (náhle odstránenie tieniaceho porastu drevín 
alebo silné zatienenie lokality), ktorá môže byť spôsobená zarastaním drevinami alebo poškodením 
podkladu (ťažba, zosuvy). Negatívne reaguje aj na poškodzovanie a zošliapávanie pri vysokohorskej 
turistike.

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment 
Zabezpečiť zachovanie biotopu bez výrazných zmien a zabrániť zošľapávaniu lokality.
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III.2. Frekvencia monitoringu
Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave 
populácií daného druhu na Slovensku.

Meesia longiseta Hedw.

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Rašelinné lúky, slatiny alebo okraje stojatých vôd, s nižším obsahom uhličitanov, nachádzajúce sa 
prevažne vo vyšších nadmorských výškach.
I.2. Areál
Druh obtočný, vyskytujúci sa v Severnej Amerike, Grónsku, severnej a strednej Európe a na Sibíri.
I.3. Rozšírenie na Slovensku
Na Slovensku bol v minulosti udávaný z 3 lokalít – Babia hora, Vysoké a Belianske Tatry. 
Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol zisťovaný.
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Údaje o veľkosti populácií neboli zaznamenávané.
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
Lokality druhu na Slovensku neboli overované, preto nie je možné posúdiť ich stav.
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu
Nevyskytuje sa v územiach európskeho významu. 
I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha II Habitat Directive; 
Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD 
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: ohrozený (EN)
I.8. Faktory ohrozenia
Ohrozujúcim faktorom je hlavne likvidácioa jeho prirodzených biotopov – odvodnením, rozoraním 
a nepriamo aj neobhospodarovaním jeho lokalít, čo spôsobuje nástup sekundárnej sukcesie, meniacej 
pôvodné slatinné spoločenstvá. Negatívny vplyv má aj zvyšovanie trofie substrátu a podzemných vôd 
v súvislosti s intenzívnym využívaním poľnohospodárskych pozemkov v okolí.

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Nevyhnutné je zachovať prirodzený stav biotopu, príp. zabezpečiť extenzívne obhospodarovanie lokalít – 
kosenie spojené s následným odstránením biomasy. V prípade nástupu sekundárnej sukcesie, odstrániť 
náletové dreviny a zabrániť prípadným zmenám vodného režimu.
III.2. Frekvencia monitoringu
Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave 
populácií daného druhu na Slovensku.

Ochyraea tatrensis Váňa

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Prudko tečúce vodné toky na žulovom podklade, v subalpínskom až alpínskom stupni, vo výške 1600 
m n. m. a viac. Rastie na skalách obmývaných tečúcou vodou, často v najexponovanejších úsekoch 
tokov. Vyskytuje sa spolu s druhmi Hygrohypnum smithii, Palustriella comutata, Brachythecium rivulare, 
Jungermania pumila.

Kniha 1.indb   328Kniha 1.indb   328 6. 5. 2005   16:51:286. 5. 2005   16:51:28



329

Hodnotenie stavu zachovalosti populácií anexových druhov rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany

9

I.2. Areál
Slovenský paleoendemit.
I.3. Rozšírenie na Slovensku
Jediný zástupca čeľade v Európe, ktorý sa vyskytuje len v Nízkych Tatrách na 3 lokalitách (v 3 
dolinách).
Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol opätovne zisťovaný.
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Populácie druhu nie sú veľké, prevažne ide o kratšie úseky vodných tokov. Je u nich zaznamenaný 
negatívny trend, hlavne vo Vajskovskej doline (Nízke Tatry).
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
Areál druhu je na 100 % pokrytý územiami európskeho významu.
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha II Habitat Directive
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)
I.8. Faktory ohrozenia
Druh je ohrozený. Nebolo doteraz zaznamenané jeho vytláčanie inými druhmi machorastov, ale 
bol zaznamenaný nadmerný zber, negatívne môžu vplývať na výskyt druhu „kyslé“ dažde a vplyvom 
nepriaznivých klimatických dochádza k znižovaniu prietokov tokov, kde sa druh vyskytuje. 

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčania pre manažment
Je nevyhnutné zachovať jeho biotop v nenarušenom stave. 
III.2. Frekvencia monitoringu
Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave 
populácií daného druhu na Slovensku.

Scapania massalongoi (Müll. Frib.) Müll. Frib.

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Saprofytický druh rastúci na hnijúcom dreve listnatých a ihličnatých drevín, na vlhkých tienistých miestach 
s vysokou vzdušnou vlhkosťou, v horskom až subalpínskom stupni. Vzácnejšie rastie aj na skalách 
(silikáty). Rozšírený je prevažne v bukových horských lesoch, v roklinách alebo na svahoch s tepelnou 
inverziou a vo vyšších nadmorských výškach hlavne v ihličnatých lesoch. 
I.2. Areál
Druh so subarticko – subalpínskym areálom, vyskytujúci sa v Európe a Severnej Amerike.
I.3. Rozšírenie na Slovensku
Na Slovensku bol v minulosti udávaný z 3 lokalít – Západné, Belianske a Nízke Tatry. 
Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol zisťovaný. 
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií nebola na lokalitách zaznamenávaná – zaznamenávala sa vždy len prezencia druhu. 
Trend stavu populácií neuvádzame z dôvodu nedostatku údajov.
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
Rozšírenie druhu na Slovensku je potrebné zrevidovať. Lokality, kde bol druh v minulosti zaznamenaný, 
sú všetky zahrnuté do území európskeho významu.
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu
Historické údaje o výskyte druhu sú udávané z nasledovných území európskeho významu:
SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry
SKUEV0307 – Tatry 
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I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha II Habitat Directive; 
Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD 
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno (príloha č. 4)
Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)
I.8. Faktory ohrozenia
Ohrozenie spočíva v narušení svetelných a vlhkostných pomerov v lesných porastoch – prednostne 
ťažbou a v odstraňovaní substrátu, tzv. mŕtveho dreva z lokalít. Negatívny vplyv na veľkosť populácie 
druhu má aj sukcesia na hnijúcich pňoch a kmeňoch drevín, nástup konkurenčne silnejších cievnatých 
rastlín a machorastov. 

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.

III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčania pre manažment
Zachovanie lesných porastov na samovývoj s minimálnymi zásahmi do štruktúry porastov, ktorá by menila 
drevinové zloženie, presvetľovala porasty. Zabezpečiť ponechávanie „mŕtveho“ dreva v porastoch.
III.2. Frekvencia monitoringu
Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave 
populácií daného druhu na Slovensku.

Tortella rigens (Hedw.) Loeske

I. Zhodnotenie súčasného stavu 

I.1. Stanovištné nároky
Štrbiny vlhkých skál alebo humus pod skalami prevažne v horskom stupni, vo výške viac ako 1500 m n. 
m., prevažne na minerálne bohatších horninách (vápence alebo mylonitové vrstvy v kryštaliniku).
I.2. Areál
Tento vzácny druh sa nachádza v Európe a v Severnej Amerike.
I.3. Rozšírenie na Slovensku
Na Slovensku sa vyskytoval v oblasti Tatier, od Západných až po Belianske. Bol uvádzaný z 5 lokalít. 
Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol zisťovaný. 
I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy
Veľkosť populácií nebola na lokalitách zaznamenávaná – zaznamenávala sa vždy len prezencia druhu. 
Lokality neboli opätovne overované a je potrebné potvrdiť na nich výskyt druhu. Trend stavu populácií 
neuvádzame z dôvodu nedostatku údajov.
I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs
Všetky lokality, kde bol udávaný výskyt druhu sú zaradené do území európskeho významu. 
I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu
Historické lokality druhu sa nachádzajú v SKUEV0307 – Tatry.
I.7. Stupeň ohrozenia
Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha II Habitat Directive 
Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno
Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: zraniteľný (VU)
I.8. Faktory ohrozenia
Ohrozenie predstavuje predovšetkým zošľap a poškodzovanie populácií.

II. Hodnotenie stavu zachovalosti
Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne 
informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.

III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčania pre manažment
Nie je potrebné zabezpečovať špeciálny manažment na zachovanie druhu.
III.2. Frekvencia monitoringu
Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave 
populácií daného druhu na Slovensku.

Orthotrichum rogeri Brid.

Súčasný počet lokalít na Slovensku: v minulosti 1 lokalita, nepotvrdená od r. 1938.
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych 
druhov

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov bolo vykonané pre prirodzene sa na Slovensku 
vyskytujúce druhy príloh II, IV a V smernice o biotopoch, druhy vtákov z prílohy I a migrujúce druhy vtákov 
podliehajúce smernici o vtákoch. Podľa smernice o biotopoch ide o 150 druhov a smernice o vtákoch o 81 
druhov. Definovanie stavu prebiehalo počas roka 2004 v 5 expertných skupinách a participovalo spolu viac 
ako 50 odborníkov. Potrebné je podotknúť, že v ostatných členských krajinách EÚ, sa v súčasnosti touto 
problematikou ešte len začínajú zaoberať. Výnimkou je Nemecko, Rakúsko či Dánsko. Slovenskí odborníci 
vychádzali zo zahraničných poznatkov a hodnotenie priaznivého stavu je najbližšie nemeckému hodnoteniu 
postavenému na podobných základoch. Jednotlivé definície priaznivých stavov nie sú však, pre tento čas, 
definitívne uzatvorené a sú naďalej otvoreným systémom, ktorý bude potrebné v priebehu ďalších rokov 
vylepšovať. Jedným z dôvodov budúcej aktualizácie definovania priaznivého stavu, bude formát hodnotenia 
priaznivého stavu na národnej úrovni, ktorý ešte v súčasnosti nie je prijatý Európskou komisiou. Formát bude 
slúžiť pre povinné podávanie pravidených správ EK a môžeme predpokladať, že nebude plne kompaktibilný so 
slovenskými kategóriami priaznivého stavu. S narastajúcim množstvom poznatkov, bude taktiež stúpať aj tlak 
na presnejšie určenie, príp. kvantifikáciu jednotlivých kritérií hodnotenia. 

Jednotlivé definície priaznivého stavu živočíšnych druhov európskeho významu pozostávajú z 5 častí:
1. Základná charakteristika druhu: Podáva všeobecnú informáciu o systematickom zaradení druhu, rozšírení 
druhu, hlavných biotopoch výskytu, statuse ohrozenosti a zaradení do príslušnej legislatívy.
2. Definovanie stavu: Konkrétna definícia stavu druhu je rozdelená do dvoch kategórií (PRIAZNIVÝ – dobrý, 
priemerný a NEPRIAZNIVÝ STAV), ktoré tvoria vertikálnu rovinu tabuľky hodnotenia. Horizontálnou rovinou sú 
kritériá (populácia, biotop, ohrozenia) a subkritériá (pre každý druh identické) hodnotenia druhu. Spracovaná je 
pre každý druh v tabuľkovej forme.
3. Vyhodnotenie stavu: Predstavuje praktické vyhodnotenie stavu druhu na konkrétnej lokalite na základe 
výsledkov monitorovania. V jednotlivých definíciách je tento bod vypustený, keďže v súčasnosti nie je zjednotený 
spoločný prístup. 
4. Manažmentové opatrenia: Stručná charakteristika základných opatrení potrebných pre zabezpečenie 
priaznivého stavu druhu. 
5. Monitoring: Náčrt monitorovacej metódy (resp. metód) prichádzajúcej do úvahy pre potreby NATURA 2000.

Kritéria hodnotenia priaznivého stavu:

Pre definovanie priaznivého stavu boli vybrané 3 základné kritériá hodnotenia, tvoriace kostru hodnotenia:
1. POPULÁCIA – Kritérium je rozdelené do subkritérií, ktoré podrobnejšie definujú stav populácie. V závislosti od 

poznania druhu sú použité subkritériá ako napr. veľkosť, štruktúra, dynamika, trend, atď. Vybrané 
sú tie subkritériá, ktoré majú rozhodujúci vplyv na stav populácie druhu a ktoré budú aj predmetom 
monitoringu. Hodnotené sú prostreníctvom kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík.    

2. BIOTOP – Subkritériá (ako napr. reprodukčný, potravný, migračný biotop, lokalizácia biotopu, atď.) podávajú 
informáciu najmä o kvalitatívnych požiadavkách na biotop druhu.

3. OHROZENIA – Charakterizujú reálne a potenciálne ohrozenia druhu alebo jeho biotopu vyjadrené prostredníctvom 
subkritérií. Jedná sa o ohrozenia antropogénneho (napr. znečistenie toku, vyrušovanie, deštrukcia 
biotopu), alebo prirodzeného charakteru (napr. allochtónne druhy, klimatické zmeny atď.), ktoré 
najviac ohrozujú existenciu druhu.
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Vysvetlivky použitých skratiek:

Status ohrozenosti druhu (použité sú národné kategórie ohrozenosti podľa IUCN):
EX - Excint - vyhynutý
EW - Excint in the Wild - vyhynutý v prírode
RE - Regional Excint - regionálne vymiznutý
CR - Critically Endangered - kriticky ohrozený
EN - Endangered - ohrozený
VU - Vulnerable - zraniteľný
LR - Lower Risk - menej ohrozený
s podkategóriami cd - Conservation Dependent - závislý na ochrane
                             nt - Near Threatened - takmer ohrozený
                             lc - Least Concern - najmenej ohrozený
DD - Data Deficient - údajovo nedostatočný
NE - Not Evaluated – nehodnotený

Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy:

4b - príloha 4B vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny (OPaK)

4c - príloha 4C vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o OPaK 
5 - príloha 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o OPaK
6a - príloha 6A vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o OPaK  
6b - príloha 6B vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o OPaK 
32 - príloha 32 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o OPaK 
HD2 - príloha 2 Habitats Directive - Smernice Rady 92/43/EHS o chrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 

voľne rastúcich rastlín
HD4 - príloha 4 Habitats Directive - Smernice Rady 92/43/EHS o chrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 

voľne rastúcich rastlín
HD5 - príloha 5 Habitats Directive - Smernice Rady 92/43/EHS o chrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 

voľne rastúcich rastlín
BD1 - príloha 1 Birds Directive - Smernice Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov
BD2 - príloha 2 Birds Directive - Smernice Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov
Be2 - príloha 2 Dohovoru o ochrane európsky voľne žijúcich organizmov a prírodných biotopov
Be3 - príloha 3 Dohovoru o ochrane európsky voľne žijúcich organizmov a prírodných biotopov
Bo1 - príloha 1 Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov  
Bo2 - príloha 2 Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov  
AEWA - príloha II Dohody o ochrane africko-euroázijských migrujúcich vodných vtákov
W1, W2 - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín - 

Washingtonský dohovor 
E - Program rady Európy pre ochranu druhov a biotopov Bernskej konvencie
CITES - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

Jednotlivé druhy nie sú zoradené podľa taxonomického systému živočíchov.
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BEZSTAVOVCE

Chrobáky

Chrobáky (Coleoptera) tvoria najbohatšiu skupinu (rad) v rámci hmyzu. Celkove je doposiaľ popísaných 
viac ako 350 tisíc druhov, čo tvorí kolo 50 % hmyzu známych na svete. Vo faune Slovenska evidujeme okolo 
42 tisíc druhov živočíchov. Z toho je chrobákov známych 6230 druhov. Počet druhov sa každoročne zvyšuje, čo 
je jav pozitívny. Opačná situácia je však v úbytku druhov, resp. ich vyhynutí na danom území. O tomto trende 
nemáme dostatok hodnoverných údajov. Môžeme sa len  domnievať, či daný druh vyhynul, alebo emigroval do 
susedných území. Z tejto plejády druhov bolo na Slovensku zistených 18 druhov, ktoré sú zaradené v prílohách 
Smernice o biotopoch.

Pri spracovávaní priaznivého stavu druhu (populácie) každého druhu bolo potrebné zohľadniť všetky 
dostupné údaje. Väčšinou som vychádzal z osobných údajov o výskyte druhu, sily jeho populácie. Určitým 
doplňujúcim kritériom boli aj literárne údaje, ktoré však nie vždy dávali hodnoverné podklady pre hodnotenie. 
Niektoré druhy majú veľmi málo údajov o výskyte Phryganophilus ruficollis, Boros schneideri, Bolbelasmus 
unicornis. U niektorých druhov sú známe len historické údaje, pomerne staršieho dáta (napr. Probaticus 
subrugosus, Stephanopachys substriatus). 

Niektoré druhy sú svojim výskytom lokálne, prípadne majú až endemický charakter, ako napr. Duvalius 
hungaricus. Preto u tohto druhu je veľmi problematické stanoviť charakter priaznivého stavu, a najmä sledovať 
neustály pohyb veľkosti populácie metódami monitoringu.

Pri monitoringu vybraných druhov chrobákov bude potrebné používať nedeštruktívne metódy zberu. 
V niektorých prípadoch je možné použiť deduktívne metódy monitorovania priaznivého stavu, napríklad 
výletové otvory xylobiontných druhov (Pseudogaurotina excellens, Rosalia alpina). Problematickým zostávajú 
subkortikolné druhy (Phryganophilus ruficollus, Boros schneideri, Cucujus cinnaberinus, Rhysodes sulcatus), 
ktorých monitoring bude vyžadovať osobitný prístup, často komplikovaný nebezpečím úhynu imág. Epigeické 
druhy rodu Carabus, Duvalius hungaricus, bude potrebné monitorovať zemnými pascami typu „živolovky“.

Oto Majzlan 
vedúci tímu pre bezstavovce
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: pižmovec hnedý (Osmoderma eremita) 

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Scarabaeidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa (disjunktívny areál – čím ďalej na západ a na sever vzácnejší).
- rozšírenie na Slovensku: Nížiny až submontánne pásmo, staršie listnaté lesy v okolí vodných tokov, no 
i mimo nich. 
Hlavné biotopy výskytu: Dutiny starých stromov, najčastejšie Salix, Tilia, Aesculus, Quercus. Typický 
saproxylofág.
Status ohrozenosti druhu: EN 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 5 živých ex. na dutinu 
stromu

1 – 4 živých ex. na dutinu 
stromu, alebo zistená 
prítomnosť kukiel

žiadne živé ex., alebo len 
prázdne kukly

trend početnosti 
populácie na 
lokalite

pravidelne výrazný 
až mierny nárast 
početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

otvorené biotopy 
starých listnatých lesov 
a breho vých porastov 
s dostatkom starých 
stromov

čiastočné ubúdanie starých 
listnatých lesov a breho vých 
porastov

výrazné ubúdanie starých 
a dutých stromov

režim na lokalite 
zachovanie starých 
listna tých stromov s 
dutinami

zachovanie solitérov 
listnatých stromov v krajine

odstraňovanie starých 
stromov, vypaľovanie pňov

oh
ro

ze
ni

a

biotopu
žiadne citeľné narušenie 
biotopu resp. pôvodnej 
drevinovej štruktúry a 
zloženia

v prevažnej miere 
prirodzená degradácia 
biotopu, ktorá vedie k 
zmene štruktúry a typu 
drevín, a tým k ústupu 
druhu

postupná likvidácia 
biotopu z dôvodu 
poľnohospodárskeho 
využitia (najmä odstránenie 
drevín), výrazné 
odlesnenie biotopu, 
vypaľovanie dutín, často 
selektívne ostraňovanie 
starých stromov

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, resp. kukiel.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať staré stromy s dutinami, kde prebieha vývinový cyklus (larvy a kukly),
- zabezpečiť výsadbu rýchlo rastúcich drevín (Salix, Populus) na vopred vytypovanom území, kde by stromy 

prirodzene dožívali a tak zabezpečili kontinuitu reprodukcie druhu, 
- vylúčiť zber imág,
- metódou deduktívnou (larválne exúvie, zvyšky imág, exkremety) zabezpečiť monitoring.

Spracoval: Oto Majzlan    Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: Phryganophilus ruficollis 

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Melandryidae  

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Eurosibírsky druh reliktného charakteru so silne diskontinuálnym areálom.
- rozšírenie na Slovensku: Známy zatiaľ len z Malej Fatry (Stoh), výskyt sa však dá očakávať i v iných 
regiónoch.
Hlavné biotopy výskytu: Horské listnaté a zmiešané lesy pôvodného charakteru, predovšetkým bučiny 
pralesovitého charakteru. Skryto žijúci druh, zrejme krepuskulár (má večernú a nočnú aktivitu). Vývojový cyklus 
trvá 2 -3 roky. Larvy vytvárajú dlhé chodby pod kôrou i v mäkkom práchnivejúcom dreve. Živia sa rozkladaním 
dreva a drevokaznými hubami Polyporus sp., Trametes sp..
Status ohrozenosti druhu: EN 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 1 živý ex. na hektár 
pozorovaný v priebehu 

dňa

1 živý ex. na hektár 
pozorovaný v priebehu dňa, 

alebo zistená prítomnosť 
len lariev a kukiel**

žiadne živé ex.

trend početnosti 
popu lácie*** na 
lokalite

pravidelne výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

lesné biotopy so 
zachovalý mi listnatými 

porastami pralesovitého 
charakteru

úbytok starých 
a práchnivejú cich stromov, 
výrazná zmena štruktúry 

lesa,

výrazná zmena štruktúry 
a drevinového zloženia 

lesného porastu

režim na lokalite 

zachovávanie starých 
stromov a pňov

uchovanie starej drevnej 
hmoty v lese

extenzívne hosp. spôsoby, 
príp. až prebiehajúca 

zmena lesného biotopu na 
nelesný

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 
ktorá vedie k zmene 

štruktúry

ubúdanie starých 
práchnivejúcich stromov 

resp., odvoz starej drevnej 
hmoty z lesa

postupná likvidácia biotopu 
s výrazným ubúdaním 

starých, práchnivejúcich 
stromov

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, recentných lariev a kukiel
** - Identifikácia lariev a kukiel v prírode je zatiaľ neujasnená (málo poznaný druh)
*** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať staré stromy v pralesovitých lesných formáciách dúbrav, bučín a pod.
- vylúčiť zber imág (takmer vo všetkých európskych krajinách chránený druh)
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie

Spracoval: Oto Majzlan    Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: fuzáč veľký (Cerambyx cerdo)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Cerambycidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Europa meridionalis a centralis.
- rozšírenie na Slovensku: Južné predhoria nižších pohorí Slovenska. Teplé dúbravy v klimaxovom štádiu 
sukcesie.
Hlavné biotopy výskytu: Quercetum, na kmeňoch dubov. Larvy sa vyvíjajú v prvých dvoch rokoch pod kôrou 
starých dubov, v treťom roku sa zavrtávajú do dreva a dospievajú.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt     
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E
 
2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 3 živé ex. na jeden 
strom, + dostatok takto 
obsade- ných stromov v 

poraste

1 -3 živé ex. na jeden strom, 
alebo zistená prítomnosť 
len požerkov a výletových 

otovorov

žiadne živé ex., alebo len 
ojedinelé výlety v starom 

dreve

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelne výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu
otvorené dubiny so 

zachovalými porastami
starých stromov

dubové alebo zmiešané 
dubové porasty 

s obmedzeným počtom 
starých stromov

žiadne staré stromy 
resp. výrazne zmenený 

nepôvodný biotop

režim na lokalite 
(hodnotí sa v 
letnom období)

zachovanie 
dostatočného počtu 
(> 10/ha) starých a 

odumierajúcich stromov

čiastočné zachovanie 
starých a odumierajúcich 

dubov na loka lite (< 10/ha)

úplné odstránenie starých 
dubových solitérov

oh
ro

ze
ni

a

biotopu
ohrozenia žiadne príp. 
len prirodzené zmeny 

biotopu

zmena štruktúry a typu 
vegetácie vplyvom 
antropickej činnosti

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu lesníckeho a i.

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, recentných resp. subrecentných schránok 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok starých stromov  (Quercus, Aesculus) v pralesovitých lesných 

formáciách kolínneho a podhorského pásma dubín a lužných lesov Pomoravia a Podunajska . 
- znížiť na minimum zber imág
- pri ťažbe dreva (hostiteľskej dreviny) sledovať aj pohyb druhu na skládkach dreva (píly, suché skládky 

dreva apod.)
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie, výletové otvory imág. Pri zbere 

údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok

Spracoval: Oto Majzlan     Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: fuzáč karpatský (Pseudogaurotina excellens)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Cerambycidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Karpatský endemit (Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko)
- rozšírenie na Slovensku: Montánne oblasti (5. – 6. lesný vegetačný stupeň; s centrom rozšírenia v Malej 
a Veľkej Fatre a v Nízkych Tatrách), okraje zachovalých porastov v dolinách, popri vodných tokoch, ekotony 
a pod.
Hlavné biotopy výskytu: Horské lesy s výskytom Lonicera nigra ako živnou rastlinou.
Status ohrozenosti druhu: CR 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4
2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> ako 10 živých ex. na 
skupinku krov Lonicera 

nigra

< 10 živých ex. na skupinku 
krov Lonicera nigra, alebo 
< 10 výletových otvorov a 

požerkov

žiadne živé ex., alebo len 
prázdne výletové otvory

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelne výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu
ekotonálne zóny 

v blízkosti pôvodných 
lesných spoločenstiev

zarastanie a zatieňovanie 
biotopov, čiastočný úbytok 

živnej dreviny

intenzívne 
obhospodarované lesné 
biotopy, silne zatienené 

biotopy, likvidácia ekotonov 
a živnej dreviny

režim na lokalite 
(hodnotí sa v 
letnom období)

zachovanie živnej 
rastliny Lonicera nigra

pomiestný výrub 
a odstraňovanie Lonicera 

nigra

úplné odstránenie Lonicera 
nigra

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 
ktorá vedie k zmene 

štruktúry a typu 
vegetácie a tým k 

ústupu druhu

postupná zmena drevinovej 
štruktúry biotopu z dôvodu 

ťažby, výstavby komunikácií 
alebo objektov, výrazného 
zatienenia biotopu a pod.

výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, výletových otvorov, lariev a kukiel 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok krov Lonicera nigra v pralesovitých lesných formáciách 

podhorského a horského pásma bučín a smrečín.
- vylúčiť zber imág (vo všetkých citovaných krajinách prísne chránený druh)
- zamedziť vytínanie krov, prísne sledovať tzv. zberateľský sektor (väčšina nelegálnych zberov druhu sa 

realizuje v prírodných rezerváciách!)
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie, výletové otvory imág
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: fuzáč alpský (Rosalia alpina)  

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Cerambycidae 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Južná a stredná Európa, Kaukaz, Sibír (veľká časť Palearktu).
- rozšírenie na Slovensku: Podhorské a horské oblasti Slovenska, kopíruje bučiny (Fagetea).
Hlavné biotopy výskytu: Preferuje zachovalé svetlé bučiny a horské zmiešané lesy s javorom horským, 
najmä teplé južné svahy.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite > 20 živých ex. na hektár

< 20 živých ex. na hektár, 
alebo zistená prítomnosť 
len recent ných výletových 

otvorov alebo zvyškov 
imág

žiadne živé ex., alebo len 
ojedinelé výletové otvory

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelne výrazný až 
mierny nárast početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

zachovalé riedke 
bučiny s dostatkom 

oslnených usychajúcich 
bukov, prítomnosť 

oslnených okrajov lesov 
a presvetlených miest v 

poraste

husté, neoslnené 
bučiny resp. nedostatok 
oslnených usychajúcich 

bukov

nedostatok vhodných 
porastov a  žiadna 

prítomnosť stojacích 
oslnených, príp. zlomených 

bukov

režim na lokalite 
(hodnotí sa v 
letnom období)

zachovanie stojacích 
kmeňov odumierajúcich 

drevín (hlavne buka)

pomiestné ponechávanie 
starých bukov

úplné odstraňovanie 
starých bukových solitérov

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, ktorá 
vedie k zmene štruktúry 

a typu drevín a tým k 
ústupu druhu

postupná zmena štruktúry, 
typu a drevinového 
zloženia vplyvom 

antropickej činnosti 
v neprospech buka

postupná likvidácia 
biotopu, plošná ťažba 

starých bukových porastov, 
výsadba nepôvodných 

drevín (monokultúr)

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, resp. lariev a kukiel a požerkov 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok starých pralesovitých bučín (Fagetea) v podhorskom a nižšom 

horskom pásme. Do tohto pásma už zapadá aj kolínny stupeň (Podunajsko), kde bol druh zistený na 
brestoch.  

- znížiť na minimum zber imág
- pri ťažbe dreva (hostiteľskej dreviny) sledovať aj pohyb druhu na skládkach dreva (píly, suché skládky 

dreva a pod.)
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie, výletové otvory imág

Spracoval: Oto Majzlan     Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: Bolbelasmus unicornis 

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Geotrupidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa, Balkán.
- rozšírenie na Slovensku: Južné oblasti, zasahuje pozdĺž dolín vodných tokov aj severnejšie (Považský 
Inovec, Nitra, Lučenec).
Hlavné biotopy výskytu: Okraje svetlých listnatých lesov, lesostepi, extenzívne pasienky, kroviny a ekotony. 
Žije na podzemných hubách (Tuberales). Krepuskulár, za súmraku lieta nízko nad zemou s hlasným bzukotom 
(sexuálna aktivita).
Status ohrozenosti druhu: EN 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4  
Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite > 2 živé ex. na hektár

1 ex. na hektár, alebo 
zistená prítomnosť 
zvukových prejavov

žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

otvorené biotopy 
stepných bezlesí 

s porastami nízkej 
vegetácie

zarastanie a zatieňovanie 
biotopov, chemizácia pôdy

intenzívne využívané lúčne 
biotopy, poľnohospodárske 
pôdy, zalesňovanie „neplod-

ných“ plôch a ekotonov

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

vyrovnaný
výrazný pokles hladiny 

podzemnej vody (vyše 0,3 
m pod povrchom)

úplné vysušenie alebo 
odvodnenie lokality

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne, príp. čiastočná 
prirodzená degradácia 

biotopu, ktorá však 
nevedie k deštruktívnym 
zmenám štruktúry vege-

tácie (najmä k ústupu 
hostiteľských húb)

výraznejšia zmena 
štruktúry  vegetácie 
v dôsledku intenzív-

nejšieho obhospodarovania 
(pasenia), mierna aplikácia 

agrochemikálií, občasné 
vypaľovanie vegetácie

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu intenzívneho poľ-
nohospodárskeho využitia 
(intenzívne pasenie alebo 
premena na ornú pôdu), 
väčšie požiare vegetácie, 

zalesňovanie biotopu (najmä 
nepôvodnými drevinami)

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, prípadne zvukové prejavy letiaceho jedinca
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok stepných bezlesí, nehnojených lúk, krovinatých strání, lesných 

okrajov a pod.
- zamedziť poľnohospodárskym aktivitám (hnojenie, chemizácia, koncentrované pasenie, zakladanie viníc)
- naopak, podporiť extenzívne pasenie a regulované kosenie
- úplne vylúčiť odchyt imág (druh je 100 % determinovateľný, netreba ho usmrcovať)
- nemnohé recentné lokality tohto druhu vyžadujú prísnu územnú ochranu a účelový manažment!

Spracoval: Oto Majzlan Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: Boros schneideri

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Boridae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický druh reliktného charakteru so silne diskontinuálnym areálom.
- rozšírenie na Slovensku: Montánne pásmo zmiešaných bučín.
Hlavné biotopy výskytu: Najzachovalejšie pralesovité porasty, pod kôrou starých pňov, v odumretom dreve, 
v stromových hubách (Polyporus) a i.
Status ohrozenosti druhu: CR 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, E

Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite > 1 živý ex./hektár 1 živý ex./hektár, alebo ziste-

ná prítomnosť lariev a kukiel žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu
lesné biotopy 

so zachovalými 
klimaxovými porastami

čiastočné zásahy do kontinu-
ity lesných porastov, odvoz 
starej drevnej hmoty z lesa

výrazná zmena štruktúry 
vegetácie, zmena 

pôvodných porastov 
na monokultúry a 

odlesňovanie na druhej 
strane

režim na lokalite 

zachovanie prírodného 
charakteru pralesovitých 

porastov bez 
akéhokoľvek zásahu 

človeka

menšie, no šetrné zásahy 
do lesných porastov, pri 
uchovaní starej drevnej 

hmoty v lese

úplná zmena lesneho 
biotopu na nelesný

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne, príp. čiastočná 
prirodzená degradácia 

biotopu, ktorá však 
neve die k výraznejším 
zmenám v štruktúre 

vege tácie

menšie zásahy do štruktúry 
a kontinuity porastov

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu premeny prírod-
ného lesa na monokultúru, 
alebo odlesnenie na druhej 

strane

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, ale i recentných zvyškov imág
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok starých stromov (Fagus, Abies) v pralesovitých lesných 

formáciách podhorského a horského pásma bučín a jedľových bučín
- úplne vylúčiť zber imág
- monitorovať a prísne postihovať ilegálny odchyt komerčnými zberateľmi na nemnohých známych lokalitách 

(Kremnické vrchy a Stebnická Magura pri Bardejove)
- nemnohé známe lokality tohto druhu vyžadujú osobitne prísnu ochranu, najlepšie vrátane stráženia aspoň 

počas entomologickej sezóny
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie podľa charakteristických lariev, 

ale i zvyškov imág. Pri zbere údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok.

Spracoval: Oto Majzlan Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: bystruška južná (Carabus hungaricus)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Carabidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Pontomediteránny druh.
- rozšírenie na Slovensku: Južné oblasti Slovenska (Bratislava, Galanta, Gbelce, Búč, Štúrovo, Chľaba). 
Hlavné biotopy výskytu: Suché pieskové stanovištia, viate piesky, medze, remízy nelesných biotopov.
Status ohrozenosti druhu: EN 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4  

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

Po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 2 živé ex./hektár 1 – 2 živé ex./hektár, alebo 
zistená prítomnosť len lariev 

a kukiel**

žiadne živé ex.

trend početnosti 
popu lácie*** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení,
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

nelesné xerotermné 
biotopy so zachovalou 

stepnou vegetáciou

čiastočný nálet krov 
a vysokých bylín

zmena charakteru 
nelesného na lesný biotop, 

resp.

režim na lokalite 
zachovanie pôvodnosti 

biotopu
čiastočný manažment 

pasenia a kosenia
intenzifikácia obhospodaro-

vania, resp. zalesnenie

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne, príp. čiastočná 
prirodzená degradácia 

biotopu, ktorá však 
neve die k výraznejším 
zmenám v štruktúre 

vege tácie

výrazná zmena štruktúry 
pôdneho krytu, čiastočné 
zarastanie, odstraňovanie 

kameňov, občasné 
vypaľovanie vegetácie

postupná likvidácia 
biotopu:

- v dôsledku ruderalizácie, 
alebo

- premeny na ornú pôdu 
alebo intenzívny pasienok

- väčších požiarov 
vegetácie

- zalesnenia alebo 
výstavby

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov
** - Identifikácia druhu podľa lariev a kukiel je v súčasnosti problematická (veľmi málo známy druh) 
*** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch 
početnosti populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných stepných a nelesných fytocenóz
- zabezpečiť dôslednú ochranu druhu pod tlakom ruderalizácie a tzv. zúrodňovania úhorov a „neplodných“ 

plôch
- dôsledne dodržiavať územný systém ekologickej stability a plánovania
- vylúčiť prevádzku ťažkých mechanizmov po poľných cestách v miestach prirodzeného výskytu druhu na 

južnom Slovensku
- vylúčiť aplikáciu biocídov na miestach prirodzeného výskytu druhu
- obmedziť nadmerné, v podstate samoúčelné odstraňovanie kameňov z medzí a okrajov 

poľnohospodárskych pozemkov (miesta úkrytu pre imága i larvy) 
- zamedziť vypaľovaniu vegetácie v oblastiach prirodzeného výskytu druhu
- úplne vylúčiť odchyt imág (veľmi vzácny druh s nízkou populačnou hustotou, bezpečne identifikovateľný 

v teréne)
Spracoval: Oto Majzlan Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc

Kniha 1.indb   341Kniha 1.indb   341 6. 5. 2005   16:51:356. 5. 2005   16:51:35



342

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

Názov druhu: bystruška potočná (Carabus variolosus) 

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Carabidae     

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Eurosibírsky druh, východná a centrálna časť Európy.
- rozšírenie na Slovensku: Submontánny a nižší montánny stupeň, príležitostne aj kolínny stupeň
Hlavné biotopy výskytu: Hygrofilný druh, v okolí malých vodných tokov, potokov, močiarov a stojatých vôd.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4  
2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 3 živé ex./hektár 1 – 3 živé ex./hektár žiadne živé ex.

trend početnosti po-
pulácie** na lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

zatienené biotopy 
pobrežných vôd so 

zachovalým porastom 
nízkej vegetácie

zarastanie a zatieňovanie 
biotopov, eutrofizácia 

biotopov

Intenzívne exploatované 
lesné biotopy, silne zatie-

nené biotopy

vlhkostný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

zmena pobrežných 
stanovištných 

podmienok

výrazný pokles hladiny 
podzemnej vody (vyše 0,3 

m pod povrchom)

úplné vysušenie alebo 
odvodnenie lokality

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne, príp. čiastočná 
prirodzená degradácia 

biotopu, ktorá však 
neve die k výraznejším 
zmenám v štruktúre 
vege tácie a k úbytku 

vhodných mikrobiotopov

čiastočná zmena štruktúry 
ve getácie vplyvom lesnej 
ťažby, výstavby lesných 
účelových komunikácií, 
napriamovania vodných 
tokov v lesoch, úprava 

brehov (zhrňovanie 
kameňov, drevného odpadu 

a pod.)

postupná likvidácia biotopu 
v dôsledku odvodnenia 

lesných mokradí, napriamo-
vania vodných tokov a necit-

livej ťažobnej činnosti 
(lesné cesty, pohyb ťažkej 

tech niky, znečistenie 
lesných vôd ropnými 

látkami)
* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok v okolí malých vodných tokov najmä v lesnom prostredí.
- zachovať prirodzených charakter hydrologického režimu, zamedziť melioračné zásahy, vysušovanie okolia 

lesných vodných tokov a lesných mokradí
- pri ťažbe dreva neodkláňať vodný tok, nezhrňovať zbytočne kamene a drevný odpad na brehoch
- pri ťažbe dreva používať ťažkú techniku podľa možnosti šetrne, najmä zamedziť jej pohyb v bezprostrednej 

blízkosti lesných vodných tokov, pramenísk a mokradí
- zamedziť znečisteniu lesných vodných tokov ropnými látkami
- obmedziť na minimum odchyt imág (druh je 100 % identifikovateľný v teréne) 
- pri projektovaní malých vodných elektrární riešiť aj problém malých hrádzí

Spracoval: Oto Majzlan Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Carabidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Východná časť Európy
- rozšírenie na Slovensku: Najmä na východnom Slovensku (Vihorlat, Slanské vrchy, Východné Karpaty). 
Jeho rozšírenie na území východného Slovenska je veľmi nedostatočne preskúmané.
Hlavné biotopy výskytu: Nelesné a lesné typy biotopov, v submontánnom a nižšom montánnom stupni.
Status ohrozenosti druhu: - 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy:  4b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4
2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite > 5 živých ex./hektár < 5 živých ex./hektár žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

otvorené biotopy 
nelesných stanovíšť, 

mierne zatienené 
ekotony

zarastanie a zatieňovanie 
biotopov

intenzívne využívané lúčne 
biotopy; poľnohospodárske 

pôdy; silne zatienené 
biotopy

režim na lokalite 
(hodnotí sa v 
letnom období)

zachovanie medzí, 
ruderálnych plôch, 
ekotonu les–lúka

udržanie presvetlených 
plôch

úplné zatienenie, prechod 
do lesa

oh
ro

ze
ni

a

biotopu žiadne, príp. prirodzená 
degradácia biotopu

výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu intenzívneho poľ-
nohospodárskeho využitia 
alebo zalesnenia (najmä 

monokultúrami)

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečiť charakter prírodných podmienok presvetlených a mierne zatienených biotopov lúčneho 

a stepného charakteru
- vytvárať dostatočné opatrenia proti ruderalizácii a melioračným zásahom do ekotonových zón
- zabrániť náletu nežiadúcich drevín do mierne zatienených biotopov
- vylúčiť chemizáciu prostredia, kde je zvýšená populačná hustota druhu
- kontrolovať používanie agrochemikálií a vypaľovanie vegetácie na miestach prirodzeného výskytu druhu
- obmedziť odchyt imág na minimum

Spracoval: Oto Majzlan Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: plocháč červený (Cucujus cinnaberinus)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Cucujidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa (najmä stredná a severná časť).
- rozšírenie na Slovensku: Nížiny, podhorské až horské pásmo lesných biotopov (ťažisko výskytu je 
v kolínnom a submontánnom pásme).
Hlavné biotopy výskytu: Staršie lesy poloprírodného až pralesovitého charakteru.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 3 živé ex./hektár 1 – 3 živé ex./hektár, alebo 
zistená prítomnosť len lariev  

a kukiel

žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu
zachovalé lesné biotopy 
blízke prírodnému stavu

staršie lesy s úsekmi 
vyťažených plôch alebo 

mladých porastov

iba mladé porasty alebo 
koniferové monokultúry

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne, príp. čiastočná 
prirodzená degradácia 

biotopu, ktorá však 
neve die k výraznejším 
zmenám v štruktúre 
vege tácie a k úbytku 

vhodných mikro biotopov 
(solitéry starých 

stromov)

čiastočná zmena 
štruktúry lesa (čiastočné 

odlesnenie, úbytok starých 
a poškodených stromov 

a vývratov)

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu úplného odlesne-

nia alebo zmeny porastu 
na monokultúru

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, lariev a kukiel
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.
*** - Pozor na zámenu s podobným druhom Cucujus haematodes, ktorý sa vyskytuje vzácne v hor ských lesoch. 
Cucujus haematodes má mandibuly (hryzadlá) červenkasté, kým Cucujus cinnaberinus čierne.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok starých stromov (Quercus, Aesculus, Fagus, Acer, Fraxinus, 

Alnus) v pralesovitých lesných formáciách kolínneho až nižšieho montánneho stupňa, ako i v zachovalých 
lokalitách aluviálnych (lužných) lesov 

- znížiť na minimum zber imág (druh je bezpečne identifikovateľný v teréne)***
- pri ťažbe dreva (hostiteľskej dreviny) sledovať aj pohyb druhu na skládkach dreva a pílach, kde dlhšiu 

dobu ležia staré stromy s kôrou; druh sa dosť často chytá aj do feromónových lapačov na lykožrúty 
(pracovníkov v lese, ktorí uskutočňujú kontrolu lapačov, treba upozorniť, aby živé exempláre vypustili späť 
do prírody

- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie podľa lariev, ale i zvyškov imág 
pod kôrou a pod. Pri zbere údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok

Spracoval: Oto MajzlanOponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: behúnik maďarský (Duvalius hungaricus)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Carabidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Endemit Slovenkého krasu.
- rozšírenie na Slovensku: Lokálny výskyt v jaskyniach Slovenského krasu (Domica).
Hlavné biotopy výskytu: Hypogénny druh, v humuse rendzín, pod kameňmi v blízkosti jaskýň.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.) – celý rod, HD2, HD4

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 3 živé ex./m2 1 – 2 živé ex./m2 žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

jaskynné typy biotopov 
so zachovalým 

vlhkostným režimom

podzemné priestory mierne 
narušené pohybom osôb 

a čiastočným deficitom vody

silnejšie narušené 
podzemné priestory (častý 

pohyb osôb, výrazný 
deficit, resp. znečis tenie 

vody)
vlhkostný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

zachovanie dostatočnej 
vlhkosti v horizonte A

výrazný pokles vlhkosti, 
zmena pôdneho krytu

úplné vysušenie alebo 
odvodnenie lokality

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

zachovalý, prevažne 
zales nený komplex 
krasovej krajiny so 

zachovalým systémom 
podzemných priestorov

čiastočná zmena štruktúry 
lesnej vegetácie, narušenie 

vodného režimu, slabšia 
devastácia vstupných častí 

jaskýň a priepastí

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu odlesnenia, 

silného narušenia vodného 
režimu resp. znečistenia 
vôd v kra sovej krajine, 

výrazná devastácia 
podzemných krasových 

priestorov
* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov.
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch 
početnosti populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok stenoekného druhu (jaskynné priestory, závrty, pôdne a skalné 

dutiny)
- izolovať prirodzený biotop a zamedziť vstupu nežiaducich osôb (uzáver jaskyne alebo priepasti, ohrada)
- zamedziť výraznejšiemu odlesneniu a erózii pôdy v okolí krasových javov so známym výskytom tohto 

druhu
- zamedziť znečisťovaniu vôd (agrochemikáliami, ropnými látkami a pod.) v krasovej krajine
- zvýšiť osvetu medzi entomológmi o potrebe ochrany druhu

Spracoval: Oto Majzlan Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: potápnik (Graphoderus bilineatus)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Dytiscidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa až Sibír.
- rozšírenie na Slovensku: Nížiny, hlavne južnej časti územia.
Hlavné biotopy výskytu: Vodné stojaté mláky, slatinné rašeliniská.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 5 živých ex./10 m2 < 5 živých ex./10 m2 žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný až 
mierny nárast početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

otvorené biotopy so 
zachovalými porastami 
nízkej vegetácie bez, 

alebo len s nízkou mierou 
eutrofizácie

zarastanie a zatieňovanie 
biotopov, eutrofizácia 

biotopov

intenzívne využívané lúčne 
biotopy, poľnohospodárske 

pôdy, silne zatienené 
biotopy

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

vysoká hladina vody (na 
časti lokality je hladina 
vody nad povrchom) 

alebo len mierny pokles 
hladiny vody

výrazný pokles hladiny 
podzemnej vody

úplné vysušenie alebo 
odvodnenie lokality

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, ktorá 
vedie k zmene štruktúry 
a typu vegetácie a tým k 

ústupu druhu

výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 
antropickej činnosti, silná 

eutrofizácia biotopu; 
zvyšovanie kyslosti pôdy

postupná likvidácia 
biotopu z dôvodu 

poľnohospodárskeho 
využitia (najmä odvodnenie 

a vysušovanie), výrazné 
zatienenie biotopu

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov. 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- stabilitu vodného recipienta (jazera, prírodného bazéna)
- vylúčenie hospodárskeho využívania prirodzených vodných biotopov
- sledovať zmeny vodných parametrov najmä eutrfizáciu a saprobitu vody

Spracoval: Oto Majzlan Oponoval: Peter Fedor
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: kováčik fialový (Limoniscus violaceus)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta s. lat.)
Čeľaď: Elateridae     

Rozšírenie druhu:      
- celkový areál: Stredná Európa.
- rozšírenie na Slovensku: Stredné a južné oblasti Slovenska (Štiavnické vrchy, Krupinská planina, 
Kremnické vrchy, Malé Karpaty, Gemer).
Hlavné biotopy výskytu: Teplejšie listnaté lesy, v dutinách pri päte stromov.
Status ohrozenosti druhu: EN 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, Be2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 2 živý ex./hektár, 
dosta tok starých 

stromov s dutinami v 
okolí

1 – 2 živé ex./hektár, alebo 
zistená prítomnosť len lariev 

a kukiel***

žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op stav biotopu
lesné biotopy 

so zachovalými 
klimaxovými porastami

odlesňovanie, odvoz starej 
drevnej hmoty z lesa

zmena charakteru lesného 
na nelesný biotop

režim na lokalite zachovanie starých 
stromov, pňov

uchovanie starej drevnej 
hmoty v lese

úplná zmena lesného 
biotopu na nelesný

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne, príp. čiastočná 
prirodzená degradácia 

biotopu, ktorá však 
neve die k výraznejším 
zmenám v štruktúre 
vege tácie a k úbytku 

vhodných mikro biotopov 
(solitéry starých stromov 

s dutinami)

čiastočná zmena štruktúry 
lesa (čiastočné odlesnenie, 

úbytok solitérov starých 
a poškode ných listnatých 

stromov)

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu úplného odlesne-

nia alebo zmeny porastu 
na monokultúru

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, resp. recentných zvyškov 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch 
početnosti populácie druhu na danej lokalite.
*** - Identifikácia druhu podľa lariev a tobôž kukiel je problematická (veľmi málo špecialistov je schopných 
identifikovať druh podľa nedospelých štádií) 
 

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok starých stromov (Quercus, Aesculus) v pralesovitých lesných 

formáciách kolínneho a podhorského pásma dubín až bučín, ako aj v zachovalých starých parkoch, 
alejach, cintorínoch a pod. 

- vylúčiť zber imág (druh je 100 % identifikovateľný, netreba ho usmrcovať)
- monitorovať a prísne postihovať ilegálny odchyt komerčnými zberateľmi 
- pri ťažbe dreva (hostiteľskej dreviny) zabezpečiť aspoň minimálny peň s dutinou, kde prebieha vývin druhu
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie (larválne štádiá). Pri zbere 

údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: roháč obyčajný (Lucanus cervus) 

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Lucanidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa
- rozšírenie na Slovensku: Kopíruje podhorské pásmo dubových lesov. V kolínnom stupni aj v nive veľkých 
riek (Dunaj, Morava, Váh), prípadne piesky na Záhorí.
Hlavné biotopy výskytu: Listnaté, hlavne dubové a zmiešané lesy.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, Be3, E
2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 5 živých ex. na jeden 
strom

< 5 živých ex., alebo zistená 
prítomnosť len požerkov 

a výletových otvorov

žiadne živé ex., alebo len 
ojedinelé výlety v starom 

dreve
trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu
otvorené biotopy so 

zachovalými porastami
starých stromov

zarastanie a zatieňovanie 
biotopov

výrub stromov, odstránenie 
stojacích kmeňov

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

zachovanie starých 
stromov

zachovanie minimálnej 
drevnej hmoty

úplné odstránenie drevnej 
hmoty

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu

výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu lesníckeho a i.

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, recentných resp. subrecentných schránok 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok starých stromov (Quercus, Aesculus, Fraxinus, Ulmus) 

v pralesovitých lesných formáciách kolínneho a podhorského pásma dubín ako aj parkových formácií 
v mestských aglomeráciách. 

- znížiť na minimum zber imág
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie (larválne štádiá). Pri zbere údajov 

je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok.
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: Probaticus subrugosus

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Tenebrionidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Submediteránny druh.
- rozšírenie na Slovensku: Nížiny teplých, južných oblastí (Senec, Štúrovo).
Hlavné biotopy výskytu: Slaniská, nelesné biotopy, blízko opustených viníc.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD2, HD4

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 2 živé ex./hektár < 2 živé ex./m2, alebo 
zistená prítomnosť len lariev 

a kukiel

žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu
nelesné xerotermné 

biotopy so zachovalými
čiastočný nálet krov 

a vysokých bylín
zmena charakteru 

nelesného na lesný biotop

režim na lokalite 
zachovanie pôvodnosti 

biotopu
čiastočný manažment 

pasenia a kosenia
úplná zmena nelesneho 

biotopu na lesný, iná 
degradácia

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 
ktorá vedie k zmene 

štruktúry

výrazná zmena štruktúry 
pôdneho krytu

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu prechodu na 

ruderál

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, recentných resp. subrecentných schránok. 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok v nelesných formáciách nížinného až kolínneho pásma, podporovať 

extenzívne obhospodarovanie (najmä pastvu) na vhodných lokalitách
- zamedziť vypaľovanie vegetácie na miestach výskytu druhu
- znížiť na minimum zber imág
- nevytvárať efekt výkopov ako fenoménu zemných pascí
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie (larválne štádiá). Pri zbere údajov 

je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok.

Spracoval: Oto Majzlan Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Názov druhu: Rhysodes sulcatus

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Carabidae (prípadne Rhysodidae)    

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Euro-kaukazský druh.
- rozšírenie na Slovensku: Lokálne v submontánnom stupni, výnimočne aj v kolínnom stupni.
Hlavné biotopy výskytu: Pôvodné lesy, v starých kmeňoch a pňoch, pod kôrou odumretých stromov (Abies, 
Fagus, Acer, Quercus, Fraxinus).
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy:  4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2
2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
Dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 1 živých ex./hektár < 1 živých ex./hektár, alebo 
zistená prítomnosť len lariev 

a kukiel

žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op stav biotopu
lesné biotopy 

so zachovalými 
klimaxovými porastami

odlesňovanie, odvoz starej 
drevnej hmoty z lesa

zmena charakteru lesného 
na nelesný biotop

režim na lokalite zachovanie starých 
stromov, pňov

uchovanie starej drevnej 
hmoty v lese

úplná zmena lesného 
biotopu na nelesný

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 
ktorá vedie k zmene 

štruktúry

výrazná zmena štruktúry 
lesa

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu prechodu lesa na 

neles

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov.
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok starých stromov (Quercus, Aesculus, Fraxinus, Ulmus) 

v pralesovitých lesných formáciách kolínneho a podhorského pásma dubín ako aj parkových formácií 
v mestských aglomeráciách. 

- zachovať staré stromy, najmä pne a ležiace kmene v prirodzenom prostredí
- znížiť na minimum zber imág
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie (larválne štádiá). Pri zbere údajov 

je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok.

Spracoval: Oto Majzlan Oponovali: Peter Fedor a Valerián Franc
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Názov druhu: Stephanopachys substriatus

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda

Trieda: Entognatha (Insecta)
Čeľaď: Bostrichidae     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa až Sibír.
- rozšírenie na Slovensku: Horské pásma.
Hlavné biotopy výskytu: Xylobiont pod kôrou Pinus, Picea a Fagus. Druh žijúci v odumierajúcom dreve 
(saproxylofág). Podobne ako iné druhy čeľadí sa živí mycéliami húb. Doposiaľ známy len v montánnom pásme 
(Vysoké Tatry).
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD2, E

Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 1 živých ex./m2 < 1 živých ex./m2, alebo 
zistená prítomnosť len lariev 

a kukiel

žiadne živé ex.

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op stav biotopu
lesné biotopy 

so zachovalými 
klimaxovými porastami

odlesňovanie, odvoz starej 
drevnej hmoty z lesa

zmena charakteru lesného 
na nelesný biotop

režim na lokalite zachovanie starých 
stromov, pňov

uchovanie starej drevnej 
hmoty v lese

úplná zmena lesného 
biotopu na nelesný

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 
ktorá vedie k zmene 

štruktúry

výrazná zmena štruktúry 
lesa

postupná likvidácia biotopu 
z dôvodu prechodu lesa na 

neles

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov, recentných resp. subrecentných schránok. 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok starých stromov (Quercus, Aesculus, Fraxinus, Ulmus) 

v pralesovitých lesných formáciách kolínneho a podhorského pásma dubín ako aj parkových formácií 
v mestských aglomeráciách 

- znížiť na minimum zber imág
- pre monitoring použiť najmä nepriame metódy zisťovania stavu populácie (larválne štádiá). Pri zbere 

údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok.

Spracoval: Oto Majzlan Oponoval: Peter Fedor
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Vážky

Vážky (Odonata) nie sú početne bohatým radom hmyzu. Podľa údajov z roku 2001 bolo celosvetovo 
známych 5 511 druhov, pre územie Európy to je 130 druhov. Na Slovensku sa podľa literatúry zistil výskyt 75 
druhov vážok, niektoré údaje (napr. Gomphus pulchellus, G. Simillimus) sú nevierodné a nejestvuje príslušný 
dokladový materiál. Pre územie Európy je podľa IUCN zaradených do niektorej kategórie ohrozenia 6 taxónov, 
z nich je zo Slovenska uvádzané šidielko Coenagrion mercuriale.

Vážky sú verejnosťou vnímané ako dôležitá skupina vodného hmyzu, bioindikátor vodných a močiarných 
biotopov. Pre politikov v oblasti životného prostredia sú akceptované a zaradené do príloh medzinárodných  
dohovorov ako tzv. „anexové druhy“. 

Zvýšená intenzita výskumu vážok na Slovensku priniesla potvrdenie výskytu nezvestných druhov 
Sympetrum fonscolombii, Coenagrion C. armatum, C. scitulum, Libellula fulva atď. Potvrdený bol výskyt 
nových druhov napr. Lestes macrostigma, Cordulegaster heros ssp. heros,  Leucorrhinia rubicunda, L. caudalis 
Somatochlora metallica ssp. meridionalis. Potvrdený bude výskyt ďalších nových druhov.

Špecifické pre vážky je ich väzba na vodné a suchozemské (semiakvatické) prostredie, čo je z hľadiska 
ich manažmentu dôležité. Vývojovým štádiom larvy sú viazané na vodné prostredie, ktorého fyzikálno-chemické 
vlastnosti ovplyvňujú početnosť ich populácií. Pre larvy a dospelce vážok je významná vodná submerzná, 
natantná a litorálna vegetácia. Vegetácia je miestom úkrytu, lovu, substrátom do ktorého sú kladené vajíčka 
a kde larvy prečkávajú dočasné vyschnutie. Pre dospelcov je vegetácia funkčnou štruktúrou priestorového 
členenia biotopov na teritória. Pre stanovištných špecialistov je dôležité zabezpečiť ochranu ich biotopov. 
Vrchoviská pre Somatochlora arctica, S. alpestris, Aeshna subarctica; slatiny pre Leucorrhinia pectoralis, L. 
caudalis, Coenagrion armatum, C. lunulatum; ílovito-piesčité sedimenty nížinných riek  pre Gomphus flavipes. 
Naštastie, v súčasnosti nie sú vážky (niektoré druhy) priamo ohrozené zberom pre komerčné účely ako to 
poznáme u chrobákov a motýľov. Zraniteľné sú zmenou využitia krajiny - priamou likvidáciou vodných biotopov, 
reguláciami vodných tokov a zmenou vodného režimu územia. Dôsledkom je vznik zraniteľných, izolovaných 
metapopulací viacerých stenotopných druhov vážok stojatých vôd. Prirodzeným faktorom stanovištných zmien 
je sukcesný vývoj vodných a mokraďových biotopov (zarastanie vegetáciou), urýchľované zvyšujúcou sa 
eutrofizáciou prostredia.      

Hodnotenie priaznivého stavu druhov bolo vypracované pre 8 „anexových“ druhov vážok, udávaných 
zo Slovenska. Najkritickejší stav je u vyhynutých, resp. nezvestných druhov Coenagrion mercuriale (3 lokality, 
nálezy z rokov 1952 a 1960), Leucorrninia albifrons (1 lokalita, 1 nález z roku 1954) a Sympecma paedisca (1 
lokalita, nález z roku 1981). Priaznivejšia je sitácia u Coenagrion ornatum (16 lokalít) a Ophiogomphus cecilia 
(9 lokalalít). Oba druhy sú zraniteľné, majú prirodzene nízku početnosť populácií a vyhranené stanovištné 
nároky. Špecifická situácia je u druhu Cordulegaster heros ssp. heros (5 lokalít), ktorý má „locus classicus“ na 
dunajskom ramene u Viedne. Vyskytuje sa na Záhorí a v Malých Karpatoch. Priaznivá situácia je u Leucorrhinia 
pectoralis (19 lokalít) a stúpajúci je počet známých lokalít Gomphus flavipes (31) na Slovensku. 

Stanislav David
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Názov druhu: šidlovka Brauerova (Sympecma paedisca)
 Synonymum: Sympecma annulata 
  Sympecma annulata braueri
  Sympecma braueri 
  
1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Ectognata (hmyz)
Rad: Odonata (vážky)
Podrad: Anisoptera (šidla)
Čeľaď: Lestidae (šidlovkovité)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Sympecma paedisca je šídlovka západosibírskeho pôvodu. Rozšírením zasahuje cez Bielorusko, 
sibirske bezlesné územie do Mongolska, Číny a Japonska. V Európe má druh disjunktívne rozšírenie. Severná 
vetva zasahuje z Dánska, Holandska, severnej nemeckej nížiny cez Poľsko na východ. Južná vetva sleduje 
predhorie Alpského a Karpatského horského oblúka. Výskytom je S. paedisca viazaná na biotopy vznikajúce 
v postglaciálnom období – rašeliniská, slatiny, morény, jezerá ľadovcového pôvodu. Migruje do oblastí jazerných 
systémov (Mazursko – Pomoransko) (SCHMIDT, STERNBERG, 2000).
- rozšírenie na Slovensku: Územie Slovenska leží mimo súvislého areálu rozšírenia druhu, rovnako v Českej 
republike je druh uvádzaný v kat. EX (nezvestné druhy), viď HANEL & ZELENÝ (1999).  Z územia Slovenska je 
známy jeden výskyt druhu, ktorý pokladám za vierohodný. STRAKA (1984) publikoval výskyt S. paedisca 1 ♂ z lok. 
Plešivec, ústie potoka Šítnik do Slanej (5.8.1981, leg. V. Straka). Opakovaný výskyt nebol zaznamenaný.
Hlavné biotopy výskytu: 
Imágo 
Sympecma paedisca uprednostňuje slatinné biotopy a šlenky s porastami Phragmites australis, Carex elata, 
C. acutiformis (asoc. Caricetum elatae), Schoenus sp., Cladium mariscus. Menej hojný výskyt je známy (z 
Nemecka) zo slatín s porastami Carex paniculata, C. appropinguata, C. rostrata s porostami krovín Frangula 
alnus, Salix cinerea. Najnižšia početnosť populácie je doložená z horských rašelinísk a  vrchovísk. Väčšina 
európskych lokalít sa nachádza vo výške 400 až 750 m n. m.
Druh má vyhranené nároky na štruktúru biotopu, ktorá sa v priebehu roka mení. Lovný a úkrytový biotop je 
v porastoch vysokej vegetácie (Phragmites, Molinia) a v krovinách. Na jeseň druh vyhľadáva porasty vegetácie 
Calamagrostis, Anthoxanthum, Molinia, kde loví hmyz. Zástupcovia rodu Sympecma v Európe prezimovávajú 
ako imága (aj larvy). Pre prezimovanie vyhľadávajú porasty krovín, okraje dubových a borovicových lesov.
Imága kladú vajíčka do substrátu v hĺbke 5 – 20 cm, menej často do vertikálnych stoniek vegetácie (Carex, 
Equisetum, Eleocharis). 
Larva
Prezimujúce imága kladú vajíčka od konca IV. do pol. VI. mesiaca, výlet je v VIII. mesiaci. Imága sa pária až na 
jar, kedy kladú vajíčka. Vývoj lariev trvá asi 8 týždňov.
Hlavný typ biotopu pre vývoj lariev v europských podmienkach sú slatiny so šlenkami a bulty ostríc (Caricetum 
alatae). Šlenky sú s porastami Eleocharis, Utricularia, machov, chár, rašelinníkov. Substrát dna tvorí organický 
detrit (rašelina). Optimálna hĺbka vody je od 5 do 30 cm. Chemická reakcia vody je mierne alkalická (pH vody 
4,5 až 9,0, tvrdosť vody 11,5º nem. Uprednostňované sú oslnené šlenky s teplotou vody ± 20 ºC. 
Status ohrozenosti druhu: EN (DAVID, 2001)
V Chorvátsku je druh v kat. R, v Slovinsku v kat. VU.
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a (24/2003 Z. z.), HD4, Be2

2. Definovanie stavu

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie* 
na lokalite

> 50 až 100 individuí na 
optimálnom biotope

30 individuí na 
optimálnom biotope menej ako 10 imág na  

optimálnom biotope

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

výskyt druhu bez poklesu 
početnosti pod 50 individuí 
v priebehu 5 rokov

nepravidelný výskyt 
v počte 10 až 50 
individuí v priebehu 5 
rokov

pokles pod 10 individuí 
v priebehu 5 rokov
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

stav biotopu

slatinné nížinné až 
podhorské biotopy, šlenky 
s vodou hĺbky 5-20 cm, 
porasty Carex, Molinia, 
Chara, machy, pH 5 až 9. 
Porasty krovín, v blízkosti 
remízok, stromovej 
vegetácie alebo okrajov 
lesných porastov. Dnový 
substrát – organický 
materiál.

zarastanie vodných 
plôch vegetáciou, 
dlhodobé vysychanie, 
trvalé zatienenie 
stromovou vegetáciou

vysychanie, sukcesné 
zarastanie vodných plôch

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

optimálna hĺbka vody 5-20 
(70) cm, teplota ± 20 ºC, 
krátkodobý pokles vody 
až vyschnutie, pH vody 
mierne kyselé až zásadité

výrazné, krátkodobé 
kolísanie vodnej hladiny, 
vyschnutie dlhšie ako 2 
týždne

trvalé vyschnutie nebo 
zvýšenie vodnej hladiny 
nad 30 cm

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

biotop je súčasťou 
komplexu podobných 
stanovišť umožňujúcich 
existenciu metapopulácií, 
lokality sú chránené 
vyšším stupňom ochrany, 
zachovaná veľkosť biotopu 
je od 0,5 do 5 ha

ovplyvnenie 
vodného režimu 
vodohospodárskymi 
úpravami, přirozená 
sukcese vegetace 
zarůstáním, změna 
využití lokality, snižování 
rozlohy biotopu

Přímá likvidace biotopu, 
odvodnění, vypalování 
vegetace, skládkování 
materiálu „divoké skládky“

* Na optimálnych biotopoch v Nemecku je na lokalite zaznamenaný vzácne nad 100 jedincov S. paedisca, 
s najvyššou frekvenciou je zaznamenaných 2 až 12 jedincov.

** Pre územie Slovenska predpokladám náhodný, krátkodobý výskyt, biotopové podmienky sú pre druh 
vhodné.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Zachovať vhodné biotopy pre potenciálny výskyt Sympecma paedisca.

4. Monitoring:
Inventarizácia: Priebežný prieskum vhodných lokalít. S. paedisca je ľahko poznateľný druh a od podobného S. 
fusca sa liší výbežkom čiernej kresby na hrudi. Lieta ako prvá vážka na jar. Monitoring výskytu je možné vykonať 
pri výskume vegetácie, manažmentu lokalít. Pre potvrdenie výskytu postačia digitálne fotografie hrudi dospelca 
z boku. V prípade zaznamenania výskytu Sympecma sp., evidovať štandardné lokalitné údaje (súradnice 
lokality pomocou GPS, fotodokumentácia, vegetačné pomery lokality, hydrologické pomery). 
Metodika: Priame pozorovanie dospelcov a zber exuvií na lokalitách. Možný je odlov entomologickou sieťkou, 
s vypustením po odfotografovaní. Šídlovky majú malú únikovú vzdialenosť a fotografovanie nie je problematické. 
Hojná Sympecma fusca je druhom predovšetkým nížinným a pahorkatinným, vyskytujúcim sa na vegetácii 
zarastených mŕtvych riečných ramien, pieskových a štrkových jám a malých vodných nádrží. Výskyt šídlovky na 
podhorských slatinách a vegetácii zarastených vodných plôch je potrebné zdokumentovať.
Termín: Doporučené obdobie monitoringu je IV. až V. a IX. mesiac. 

Spracoval: Stanislav David

Názov druhu: šidielko ozdobné (Coenagrion ornatum)
Synonymum: Agrion ornatum

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Ectognata (hmyz)
Rad: Odonata (vážky)
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Podrad: Zygoptera (šidielka)
Čeľaď: Coenagrionidae (šidielkovité)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Coenagrion ornatum je východomediteránny faunistický prvok. Južná hranica výskytu zasahuje 
na Balkán, východne prechádza južnou Ukrajinou do Malej Ázie a Iraku. Na juhozápade je rozšírený v nížinných 
oblastiach Švajčiarska, v juhovýchodnom Francúzsku. Západná hranica areálu zasahuje do SRN, severná do 
stredného Poľska. Výskyt má prevažne (v záp. Európe) reliktný, resp. disjunktívny charakter s málopočetným 
recentným výskytom. Vertikálne je ťažisko výskytu v nížinách a pahorkatinách (300 až 400 m n. m.). Výškove 
maximá výskytu v južnej Európe sú 800 m n. m.
- rozšírenie na Slovensku: Územie Slovenska sa nachádza vo vnútri areálu druhu. Známych je 24 nálezov, 
20 nálezov bolo zaznamenaných po roku 1980. Celkový počet známych exempl. z územia Slovenska je 52 (29 
samcov, 20 samíc, 3 nerozlišeného pohlavia). Nie je uvedený nález larvy (autochtónny výskyt), larva je naviac 
ťažko determinovateľná. Výškove maximum z územia Slovenska je 665 m n. m. (lgt. DAVID, 1992, Banky tajch, 
Štiavnické vrchy, 1 ♀), 
Hlavné biotopy výskytu: 
Imágo:
Druh sa vyskytuje na malých, plytkých, na vápnik bohatých tečúcich vodách. Typickým biotopom sú lúčne 
priekopy, potôčiky a kanály s pomaly tečúcou vodou. Substrát dna je bahnitý, pre kladenie vajíčok (do rastlinných 
pletív) je podmienkou prítomnosť Sium erectum a Veronica beccabunga. Makrofytná vegetácia je vždy zastúpená 
vyššou pokryvnosťou. Tvorená je druhmi Phalaroides arundinace, Sium erectum, Veronica beccabunga, Alisma 
sp., Batrachium sp., Myosotis palustris, Elodea sp.. Optimálna pokryvnosť vodnej hladiny je 35-70 %. 
Larva:
Druh osídľuje pomaly tečúce (4-30 cm.s-1) typy vodných biotopov (priekopy, potoky, kanály) s bahnitým dnom, 
optimálne v otvorenej krajine (lúky a pasienky). Šírka toku je 0,8-4 m, optimálna hĺbka vody je 20 (30) cm, pH 
7,2-8,0. Trofická charakteristika biotopu je (mezo) eutrofické vodné prostredie. Vývoj lariev trvá asi 1 rok.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Druh je v európskych krajinách zákonom chránený a je zaradený do vyšších stupňov ochrany. Vyhynutý (EX) je 
v ČR, Švajčiarsku, Baden-Württenbergsku.
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD2 

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie* 
na lokalite

> 10 imág (exuvia, 
larva) na 100m toku 
optimálneho biotopu C. 
ornatum

<  1 imág (exuvia, 
larva) na 100 m toku 
optimálneho biotopu
C. ornatum

nezaznamenaný nález 
imága alebo nález exuvií 
(lariev) v úseku 100 m toku 
optimálneho biotopu C. 
ornatum

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

na lokalitách 
s potvrdeným výskytom 
je trend bez  viacročnej 
výraznej zmeny 
početnosti

početnosť pozorovania 
imág (exuvií) klesá

na lokalitách so 
zaznamenaným výskytom 
druhu v minulosti nie je 
zistený recentný výskyt

bi
ot

op

stav biotopu

pomaly tečúce vodné 
biotopy (priekopy, potoky, 
kanály) s bahnitým 
dnom, v otvorenej 
krajine (lúky a pasienky). 
Šírka toku je 0,5-4 m, 
hĺbka vody 20 (30) cm, 
(mezo) eutrofické vodné 
prostredie

priekopy, kanály po 
starších regulačných 
úpravách, úseky 
s odstránenou litorálnou 
vegetáciou

zazemnené eutrofné 
až hypertrofné úseky, 
regulované časti tokov 
s upraveným dnom alebo 
brehmi

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

hĺbka vody  20 cm, 
pH 7,2-8,0. Mezo 
až eutrofické vodné 
prostredie, rýchlosť vody 
do 10 cm/s

krátkodobé zmeny vodnej 
hladiny, zvýšenie rýchlosti 
prúdu vody, zmena 
charakteru substrátu dna, 
zníženie pokryvnosti a 
druhového zastoupenia 
makrofytnej vegetace

zmena hydrologických 
charakteristík toku a 
chemizmu vodného 
prostredia
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

vodný ekosystém  
bez plánovaných 
vodohospodárskych 
(regulačných) úprav 
v optimálnej sukcesnej 
fáze vývoja. Legislatívna 
ochrana celej alebo 
podstatnej časti biotopu 
je zaistená

plánované sú 
vodohospodárske 
úpravy časti vodného 
toku, zahustenie a 
následné zatienenie 
brehových porastov, 
zmena druhového spektra 
vodných makrofytov

trvalá (dlhodobá) 
zmena hydrologických 
charakteristík biotopu, 
zazemnenie, zmena 
využitia biotopu

*   Početnosťou najbohatšie populácie druhu sú podľa dostupných údajov v Borskej nížine a Ipeľskej pahorkatine 
(výsledok koncentrácie výskumných aktivít).

**   Trend vývoja populácie druhu nie je možné odhadnúť z dosiaľ získaných údajov.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vytipovať a manažmentom zachovať vhodné biotopy druhu (lúčne priekopy v otvorenej krajine), chrániť 

biotopy proti poškodeniu dobytkom (na pastvinách), vypracovať „kalendár“ sukcesného veku biotopov C. 
ornatum, zabezpečiť dostatočný počet sukcesne vhodných biotopov v regiónoch doloženého výskytu v rámci 
Slovenska 

- zabezpečiť legislatívnu ochranu lokalít výskytu druhu

4. Monitoring:
Inventarizácia: Vytipovanie a prieskum vhodných lokalít. V prípade zistenia výskytu zaznamenať štandardné 
lokalitné údaje (súradnice lokality pomocou GPS, fotodokumentácia, vegetačné pomery lokality, hydrologické 
pomery). Získanie údajov o populácii druhu (abundancia jedincov, zastúpenie samcov a samíc). 
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov a zber exuvií na úsekoch brehov dĺžky 100 m, možný odchyt 
entomologickou sieťkou, determinácia v teréne a vypúšťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou z úseku 
10 m.
Monitoring: viacročný monitoring, na vybraných lokalitách s výskytom druhu, spolupráca s ochranármi 
v Maďarsku. Získať porovnávací materiál lariev. Monitorovať v prípade aktuálnych zmien biotopu druhu.
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov, prípadne odchyt entomologickou sieťkou, determinácia v teréne 
a vypúšťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou, imága sú v teréne určiteľné, odoberanie vzorky materiálu 
lariev pre druhovú determináciu.
- termín: Doporučené obdobie výskumu je V. až IX. mesiac. Získaný materiál (exuvia) deponovať na odbornom 
pracovisku, ktoré zabezpečí spracovanie materiálu, deponovanie a jeho sprístupnenie.

Spracoval: Stanislav David

Názov druhu: klinovka žltonohá (Gomphus flavipes)
Synonymum: Stylurus flavipes

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Ectognata (hmyz)
Rad: Odonata (vážky)
Podrad: Anisoptera (šidla)
Čeľaď: Gomphidae (klinovkovité)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: G. flavipes je taxonomicky agregátny druh, ktorý tvorí 3 subspecie, ktorích rozšírenie nie 
je podrobnejšie známe. V Malej Ázii, európskej časti Turecka až do Tadžikistanu, Libanonu a Sýrie je druh 
rozšírený v subsp. G. f. lineatus Bartenef, 1929. Vo východnej Sibíri sa vyskytuje G. f. sibirica Bartenef, 1910. 
Nominátna subsp. G. F. flavipes je obvykle charakterizovaná ako západosibirský faunistický prvok, s centrom 
rozšírenia v strednej Európe (južná hranica zasahuje do sev. Talianska a sev. Grécka). V západnej a južnej 
Európe má druh ostrovčekovitý výskyt. 
- rozšírenie na Slovensku: Slovensko leží vo vnútri areálu druhu. Výskyt je sústredený do inundačných území 
stredných a dolných tokov Moravy, slovenskej časti Dunaja, Malého Dunaja, Ipľa, Latorice a Tisy. Napriek 
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viacročnému intenzívnemu hydrobiologickému výskumu nebol G. flavipes zistený v rieke Hron. Autor má 
k dispozícii 39 nálezových (publikovaných i nepublikovaných) záznamov výskytu druhu z územia Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Pretože vážky sú semiakvatický hmyz, vhodnosť biotopu druhu je posudzovaná 
k larválnemu vývojovému štádiu. Optimálnym biotopom druhu je hlavné koryto a prietočné riečne ramená 
veľkých nížinných riek (potamal). Limitujúcim faktorom výskytu je piesčitý, hlinito-piesčitý alebo ílovito-hlinitý 
substrát riečneho dna. Prekážkou výskytu  nie je čiastočné zatienenie brehovej línie pobrežnej vegetácie. 
Dospelci sa nejčastejšie zdržujú v blízkosti vodných tokov, slnia sa a odpočívajú na vegetácii, často zasadajú 
na piesčitý breh a kamene nebo vetvy v toku. Lovia v blízkosti vodných tokov. Citlivosť voči zmenám chemizmu 
vody je vyšší, ako sa predpokladalo. Optimálny trofický stupeň je oligosaprobia. Podľa výskumu maďarských 
hydrobiológov, nebola populácia druhu negatívne ovplyvnená kyanidovou havariou na rieke Tisa v roku 2000.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD4,  Be2 

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie* 
na lokalite

> 5 lariev /10m2

> 10 dospelcov alebo 
exuvií na 100 m brehovej 
línie

<  1 larva /10m2

> 1dospelec alebo exuvia 
na 100 m brehovej línie

nepravidelný (náhodný) 
odlov lariev, nález exuvií 
alebo pozorovanie 
dospelcov v úseku 1 
riečneho km

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výskyt druhu 
bez výraznej zmeny 
početnosti, pozorované 
sú kopulačné spojenia 
dospelcov

nepravidelný výskyt, 
početnosť sa nemení 
alebo mierne klesá

ojedinelé nálezy lariev 
alebo exuvií na úsekoch 
dlhších ako 1 km, náhodne 
pozorovanie osamotených 
dospelcov

bi
ot

op

stav biotopu

hydrologicky 
stabilizované, prirodzené 
nížinné úseky veľkých 
vodných tokov, piesčitý, 
hlinito-piesčitý substrát, 
nízka pokryvnosť vodnej 
vegetácie

sedimentácia hrubozrného 
dnového substrátu,  
dlhodobé zníženie 
rýchlosti pohybu vody, 
vysoká eutrofizácia, 
zazemňovanie  a 
zarastanie vodnou 
vegetáciou

podstatné zmeny 
hydrológie vodného toku, 
regulácie, veľké vodné 
stavby, spevňovanie 
brehov napr. lomovým 
kameňom, odstraňovanie 
brehových porastov

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

zachovaný je prirodzený 
vodný režim, vrátane 
výškovych zmien vodnej 
hladiny

výrazne a krátkodobé 
zmeny vodnej hladiny, 
zmeny kvality vody o viac 
ako dva stupne

trvalé podstatné zníženie 
vodnej hladiny, zmena 
substrátu dna, resp. 
litorálneho pásma, 
trvalé zhoršenie kvality 
povrchovej vody

oh
ro

ze
ni

a

Biotopu

riečny ekosystém je bez 
ohrozenia, prípadné 
regulačné úpravy toku 
sú krátke, mŕtve ramená 
majú trvalé spojenie 
s hlavným tokom

regulačné úpravy vodného 
toku zachovávajú úseky 
prirodzeného koryta, 
odstavené časti toku sú 
prietočné pri vysokom 
vodnom stave v hlavnom 
koryte

likvidácia biotopu, 
skanalizovanie a 
opevnenie brehov a dna 
(lomový kameň, betón), 
budovanie veľkých 
vodných stavieb, stály 
trend zhoršovania kvality 
vody

*    Hodnotí sa  početnosť živých jedincov, nálezy exuvií majú ekologický význam nálezov lariev (pre SRN sa 
uvádza optimálna abundancia G. flavipes 25 ex/m2).  Z 39 lokalít výskytu druhu na Slovensku je uvedených 
231 exempl. (96 samcov, 18 samíc, 74 exuvií, 1 juvenil, 42 lariev). Pre jednu optimálnu lokalitu na území 
Slovenska spadajú údaje o početnosti do kategorie 11-50 exempl/10m2.

** Hodnotenie trendu vývoja populácií G. flavipes na jednotlivých lokalitách nie je prakticky možné pre nedostatok 
údajov. Len ojedinele sa realizuje výskum lariev (autochtónnosť vývoja na lokalite). Publikované údaje nie sú 
kvantifikované (až na výjimky) k veľkosti plochy. 

V posledných rokoch pribúda kvalifikovaných údajov o výskyte G. flavipes ako výsledok intenzívneho výskumu 
vážok. Zatiaľ však nie je možné odvodzovať zmenu populačného trendu (pozitívnu).
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zachovať prirodzené úseky veľkých nížinných tokov vrátane systému riečných ramien, brehovej vegetácie. 

Nutné zásahy do vodného toku (napr. protipovodňová ochrana) povoliť len v nezbytnom rozsahu,
- zachovať hydrologické pomery toku, aby nedocházalo k zmene transportu splavenín,
- eliminovať možnosť trvalého zhoršovania kvality vody,
- eliminovať prípadnu zmenu rybej obsádky ako predátora lariev G. flavipes

4. Monitoring:
Inventarizácia: „Vyhľadávací výskum“ nových lokalít na začiatku monitoringu. Zaznamenať štandardné lokalitné 
údaje (súradnice lokality pomocou GPS, fotodokumentácia, vegetačné pomery lokality, hydrologické pomery). 
Získanie údajov o populácii (abundancia jedincov, zastúpenie samcov a samíc, kopulačné tandemy, larvy a 
exuvie). 
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov a zber exuvií na úsekoch brehov o dĺžke 100 m, možný odchyt 
entomologickou sieťkou, determinácia v teréne a vypúšťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou z plochy 
10 m2, determinácia na mieste a vrátenie do biotopu.
Monitoring: Viacročný výskum, na trvalých úsekoch vybraných vodných tokov (Morava, Dunaj, Ipeľ, Latorica, 
Tisa). Periodicita opakovania monitoringu podľa požiadaviek MŽP SR, EÚ (napr. päťročný interval). Monitorovať 
v prípade aktuálnych zmien biotopu druhu.
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov, prípadne odchyt entomologickou sieťkou, determinácia v teréne 
a vypušťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou, determinácia na mieste a vrátenie do biotopu. Druh je po 
zaškolení identifikovateľný bez nutnosti usmrtenia. Zber exuvií bez obmedzenia.
- termín: Doporučované obdobie výskumu je V. až IX. mesiac. Pre mapovateľov je prípustné vytvoriť porovnávací 
materiál. Sada 3 skúmaviek by obsahovala 1 ex. samce, 1 ex. samice a 1 larvu (exuvie). Odber previesť na konci 
vegetačnej sezóny, pred uhynutím dospelcov. Získaný materiál (exuvie) deponovať na odbornom pracovisku, 
ktoré zabezpečí spracovanie materiálu, deponovanie a jeho sprístupnenie.

Spracoval: Stanislav David

Názov druhu: klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia)
Synonymum: Ophiogomphus serpentinu, Libellula cecilia

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Oddelenie: Mandibulata (hrazadlovce)
Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Ectognata (hmyz)
Rad: Odonata (vážky)
Podrad: Anisoptera (šidla)
Čeľaď: Gomphidae (klinovkovité) 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: O. cecilia je druh nejasného faunistického pôvodu. Jeho charakteristika ako faunistického 
prvku (eurosibírsky, ST. QUENTIN, 1960 alebo západosibírský, DÉVAI, 1976) je zrejme pre príliš veľké územie 
značne ovplyvnená posledným zaľadnením. Podľa SCHORRA (1990) je areál druhu vymedzený západným 
pobrežím Španielska, Francúzska a štátmi Beneluxu. Na severe zasahuje hranica ako jediného zástupcu 
čeľade Gomphidae za polárny kruh (67º s.z.š.), ale mimo Škandinávskeho poloostrova. Na východe zasahuje 
nominátna subspécia do Strednej Ázie (Kazachstán), Mongolska a k jazeru Bajkal. Jižná hranica areálu zasahuje 
do severného Talianska a Grécka. Jadrom areálu je východná Európa. Rozšírenie druhu v západnej Európe má 
disjunktívny charakter.
- rozšírenie na Slovensku: Územie Slovenska sa nachádza vo vnútri souvislého areálu výskytu. Výskyt druhu 
je potvrdený v okolitých štátoch. 
Hlavné biotopy výskytu: 
Imágo:
Druh uprednostňuje stredne veľké vodné toky v pásme hyporitrál až epipotamal. Taktiež väčšie priekopy a 
kanály s tečúcou vodou, ktorá nie je organicky zaťažená (do stupňa oligosaprobita) s doprovodnými druhy 
Pisiamnicum, Baethis rhodani, Ancylus fluviatilis. Vodné toky sú s brehovou vegetáciou, imága využívajú 
oslnené časti brehov na lov, slunenie a odpočinok. Dospelce často sadajú aj na kamene a vetvy v koryte toku. 
Len málokedy sa vzďaľujú na niekoľko sto metrov od vodného toku. Z vegetácie môžu byť v nižšej pokryvnosti 
zastúpené druhy Batrachium sp., Callitriche sp., Phalaroides arundinacea. 
Z územia Slovenska je druh recentne známy z 13 lokalít (vodné toky Rudava, Turiec, Ipeľ, Uh, ramena Dunaja 
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pri Petržalke) v počte 35 exemplárov. Larvy sú známé len z historických údajov (1952 až 1961). Druh má však 
preukazateľne autochtónny výskyt na Slovensku.
Larva:
Uprednostňujú neregulované toky s piesčitým alebo ílovito-piesčitým substrátom (hrabavé larvy), tečúcou 
vodou, korytom čiastočne zatieneným. Hĺbka vody 30 až 40 (zriedka 100) cm, rýchlosť pohybu vody 0,4 až 0,8 
m/sec. Larvy sa vyhýbajú zabahneným úsekom dna koryta. Citlivosť na hydrologické narušenie režimu toku, 
resp. zhoršenie kvality vody (zníženie obsahu O2) vyplýva z časovo dlhého vývoja lariev, ktorý trvá 3 až 4 roky. 
Potravná a priestorová kompetícia je voči druhom Gomphus vulgatissimus a G. flavipes.  
Status ohrozenosti druhu: EN 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E 

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie* 
na lokalite

> 10 dospelcov alebo 
exuvií na 100 m 
brehovej línie

> 1dospelec alebo exuvia 
na 100 m brehovej línie

nepravidelný výskyt 
dospelcov samcov v úseku 
1 riečneho km

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výskyt 
samcov a samíc, nálezy 
exuvií alebo lariev na 
lokalite

nepravidelný výskyt samcov 
alebo samíc na lokalite, 
ojedinelé nálezy exuvií 
alebo lariev

vzácne pozorovanie 
osamotených dospelcov 
alebo nález exuvie alebo 
larvy na lokalite

bi
ot

op

stav biotopu

stabilizované, 
prirodzené nížinné 
úseky menších  
vodných tokov, piesčitý, 
substrát dna, tečúca 
voda, nízka pokryvnosť 
vodnej vegetácie

sedimentácia hrubšieho 
substrátu dna,  zmeny 
prietoku vody a tým rýchlosti 
pohybu vody, časti riečneho 
toku sú regulované, 
odstránenie väčších úsekov 
brehových porastov

zmeny hydrológie vodného 
toku vyvolávajúce 
sedimentáciu ílovitých 
a hlinitých splavenín, 
regulácia toku,  spevnenie 
brehov, odstránenie breh. 
porastov, zvýšenie trofizmu 
vody

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

prirodzený vodný režim 
bez zvýšenia trofizmu 
vodného prostredia

krátkodobé zmeny 
vodného režimu (prietoku), 
prechodné zvýšenie 
trofizmu a teploty vody

trvalé podstatné zníženie 
vodnej hladiny, dlhodobé 
zhoršovanie kvality vody, 
krátkodobé zmeny prietoku

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

riečný ekosystém je bez 
ohrozenia, vodný tok 
má prirodzený charakter 
(zachovaná funkcia 
riečneho koryta), tok 
alebo jeho časti sú 
legislatívne chránené

prevážna časť toku je bez 
regulačných úprav, resp. 
dôsledkov úprav v minulosti, 
ohrozenia sú eliminované 
sukcesným vývojom  
riečneho ekosystému

priama likvidácia 
biotopu reguláciou toku, 
opevnením brehov a dna 
(lomový kameň, betón), 
budovanie veľkých 
vodných stavieb, stály 
trend zhoršenia kvality 
vody, zvýšenie teploty 
vody, odstránenie breh. 
porastov,
zabahňovanie

* Pre optimálnu lokalitu z územia SRN je uvádzaných 5 až 15 exempl. samcov na 100 m brehovej línie, (EGGERS 
a kol., 1996). HLÁSEK (1999) uvádza z riečky Lužnica na Třeboňsku až 10 exempl. na 100 m riečneho toku.

** Hodnotenie trendu vývoja populácie O. cecilia bude možné po monitoringu „počiatočného stavu“.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zachovať prirodzené úseky nížinných a podhorských vodných tokov vrátane brehovej vegetácie
- zachovať hydrologické pomery toku aby nedochádzalo k zabahňovaniu
- eliminovať možnosť trvalého zhoršenia kvality vody, zvýšenia teploty vody 

4. Monitoring:
Inventarizácia: „Vyhľadávací výskum“ nových lokalít v pásme hyporitrál až epipotamal. Zaznamenať 
štandardné lokalitné údaje (súradnice lokality pomocou GPS), zaznamenať hydrologické a vegetačné pomery 
úseku vodného toku. Sledovať výskyt O. cecilia (abundancie jedincov, zastúpenie samcov a samíc, kopulačné 
tandemy, larvy a exuvie). 
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov, v prípade zaznamenania výskytu previesť kontrolu litorálnej 
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vegetácie na výskyt exuvií na úsekoch brehov dĺžky 100 m, možný odchyt entomologickou sieťkou, determinácia 
v teréne a vypúšťanie. (ii) Na biotopovo vhodných miestach druhu proviesť kontrolný lov lariev hydrobiologickou 
sieťkou z plochy 10 m2, determinácia na mieste a vrátenie do biotopu..
Monitoring: Viacročný výskum, na trvalých úsekoch vybraných vodných tokov (Rudava, Rudávka, Turiec, Ipeľ, 
atď.). Periodicita opakovania monitoringu podľa požiadaviek MŽP SR, EÚ (napr. päťročný interval). Monitorovať 
v prípade aktuálnych zmien biotopu druhu.
- metodika: (i) Na úsekoch toku s doloženým výskytom druhu vykonávať priame pozorovanie dospelcov, 
prípadne odchyt entomologickou sieťkou, determinácia v teréne a vypúšťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou 
sieťkou, determinácia na mieste a vrátenie do biotopu. Druh (vrátane lariev) je po zaškolení identifikovateľný 
bez nutnosti usmrtenia. Zber exuvií bez obmedzenia.
- termín: Doporučené obdobie výskumu je (V) VI. až IX. (X.) mesiac. Pre mapujúceho je vhodné vytvoriť 
porovnávací materiál, ktorý by obsahoval 1 ex. samca, 1 ex. samice a 1 larvu (exuvie). Odber vykonať na konci 
vegetačnej sezóny, pred uhynutím dospelcov. Získaný materiál O. cecilia (exuvie) deponovať na odbornom 
pracovisku ŠOP SR alebo inej odbornej inštitúcie, ktorá zabezpečí spracovanie materiálu, deponovanie a jeho 
sprístupnenie.

Spracoval: Stanislav David

Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp. heros)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Ectognata (hmyz)
Rad: Odonata (vážky)
Podrad: Anisoptera (šidla)
Čeľaď: Cordulegastridae (pásikavcovité)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: C. heros ssp. heros bol popísaný z typovej lokality Dolného Rakúska na základe typového 
materiálu z roku 1931 (THEISCHINGER, 1979). Ďalšie lokality sú zo Štajerska, Burgenlandu (Rakúsko), severo-
západného Maďarska, Bulharska a Dalmácie. Viac nálezov je z dunajských riečných ramien v okolí Viedne. 
Z Grécka je popísaná subspécia C. heros ssp. pelionensis. 
- rozšírenie na Slovensku: Na základe doterajších známych údajov o výskyte C. heros sa Slovensko nachádza 
na severnej hranici známeho rozšírenia druhu, ktoré má v súčasnosti disjunktivný charakter. Zo Slovenska 
publikovali výskyt druhu BLAŠKOVIČ, ŠÍBL, BULÁNKOVÁ (2003). Z územia Slovenska je známych 6 lokalít výskytu 
na Záhorí a v Malých Karpatoch (Lakšársky potok, Šaštínsky potok, Harmonia – Zámčisko, Šranek). Nálezy 
v počte 19 exempl. pochádzajú z rokov 1981 až 2002.
Hlavné biotopy výskytu: 
Imágo:
C. heros osídľuje tečúce vody v nadmorskej výške 150-450 m n. m.. Na rozdiel od ostatných zástupcov rodu je 
ťažisko výskytu v nížinách na prietočných nezabahnených riečných ramenách, ale i lučných kanáloch. Brehové 
porasty sú zbytkami “mäkkého luhu” zväzu Salicion albae. Imága lovia nad lesnými cestami, oslnenými časťami 
brehov a vodnej hladiny. Pre odpočinok vyhľadávajú oslnenú vegetáciu nad vodnou hladinou. 
Larva:
Druh preferuje tečúce vody II. rádu, skôr menšie (šírka do 3 m), s priemerne hlbokou vodou (± 0,8 až 1 m). 
Optimálna hĺbka vody pre larvy je od 5,5 cm do 20 cm. Druh je oligostenotermným živočíchom s teplotou vody 
od 0,0 do 18ºC, ročná hodnota pH je 6,6 až 8,5. Vývoj lariev trvá 4 až 5 rokov.
Status ohrozenosti druhu: -
V Chorvátsku je druh v kat. R (vzácny), v Slovinsku v kat. VU (zraniteľný).
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003 Z. z.), 6b (24/2003 Z. z.) – celý rod, HD2, 
HD4, Be2 
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie* 
na lokalite

> 5 lariev /10m toku 
optimálneho biotopu C. 
heros

<  1 larva /10m toku 
optimálneho biotopu C. 
heros

nezaznamenaný nález 
exuvií, lariev alebo 
pozorovánie dospelcov 
v úseku 100 m toku 
optimálneho biotopu C. 
heros

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

výskyt druhu bez 
viacročnej výraznej 
zmeny početnosti

nepravidelný výskyt alebo 
početnosť mierne klesá

na úsekoch so 
zaznamenaným výskytom 
druhu je pozorovaný 
viacročný pokles 
početnosti jedincov

bi
ot

op

stav biotopu

nížinné toky II. rádu 
šírky do 4 m (šírka toku 
0,5-3,5 m), piesčitý 
substrát, brehové 
porasty

sedimentácia hrubozrného 
dnového substrátu,  
dlhodobé zníženier rýchlosti 
pohybu vody, šírka toku 
0,2-2,5 m

podstatné zmeny 
hydrológie vodného 
toku, regulácie, zmena 
substrátu dna, odstránenie 
brehových porastov, toky 3. 
a 4. rádu

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

hĺbka vody 10-30 
cm, teplota do 18 ºC, 
rýchlosť toku vody 2-10 
cm/s, prietok 0,3-6 l/s

výrazne, krátkodobé 
zmeny vodnej hladiny, 
zhoršenie kvality vody o 
jeden sapróbny stupeň, 
hĺbka vody 30-70 cm, ročná 
teplota 5-20 ºC, prietok 0,1-
3 l/s

trvalé podstatné sníženie 
vodnej hladiny,  dlhodobá 
zmena prietoku vody, 
zhoršenie kvality vody, 
zvýšenie teploty vody, šírka 
koryta nad 10 m

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

riečný ekosystém je 
bez regulačných úprav, 
zachovalé brehové 
porasty,
legislatívna ochrana 
celého alebo podstatnej 
časti toku

po starších regulačných 
úpravach získavá tok 
prirodzený charakter, 
časti toku sú ovplyvnené 
vodnými stavbami, 
bodové znečistenie toku,  
krátkodobé zmeny prietoku 
a výšky vody, sedimentácia 
hlinitých a ílovitých častíc

likvidácia biotopu, 
skanalizovanie a 
opevnenie brehov a 
dna, budovanie vodných 
stavieb, trvalé zhoršenie 
kvality vody, zmena 
substrátu dna,
zmena rybej osádky

* Pre prítoky Dunaja pri Viedni je z optimálneho biotopu C. heros uvádzaných 5 až 10 exempl. na 10 m  toku.
** Pre hodnotenie trendu vývoja populácie C. heros na Slovensku nie sú údaje. LANG (2001) z 12 prítokov 

Dunaja uvádza za ročné odbobie nálezy 688 exempl. larev C. heros.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zachovať prirodzené úseky nížinných tokov II. rádu
- zachovať hydrologické pomery toku tak, aby nedochádzalo k zmene transportu splavenín a sedimentácii 

ílovitých, hlinitých častíc alebo usadzovaniu bahna
- eliminovať možnosť trvalej kvality vody (teploty)
- zabezpečiť legislatívnu ochranu druhu a lokalít jeho výskytu

4. Monitoring:
Inventarizácia: Prieskum vhodných lokalít. Zaznamenať štandardné lokalitné údaje (súradnice lokality pomocou 
GPS, fotodokumentácia, vegetačné pomery lokality, hydrologické pomery). Získanie údajov o populácii 
(abundancia jedincov, zastúpenie samcov a samíc, larvy a exuvie). 
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov a zber exuvií na úsekoch brehov o dĺžke 100 m, možný odchyt 
entomologickou sieťkou, determinácia v teréne a vypúšťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou z úseku 
10 m, determinácia na mieste a vypúšťanie.
Monitoring: Viacročný výskum, na trvalých úsekoch vybraných vodných tokov (Lakšársky potok, Vydrica, 
Šaštínsky potok) a dalších. Vzhľadom na dlhodobý vývoj lariev voliť napr. päťročný interval. Monitorovať 
v prípade aktuálnych zmien biotopu druhu.
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov, prípadne odchyt entomologickou sieťkou, determinácia v teréne 
a vypúšťanie; (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou, determinácia na mieste a vypúšťanie. Druh je po zaškolení 
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identifikovateľný bez nutnosti usmrtenia. Zber exuvií bez omedzenia.
- termín: Doporučené obdobie výskumu je V. až IX. mesiac. Získaný materiál (exuviá) deponovať na odbornom 
pracovisku, ktoré zabezpečí spracovanie materiálu, deponovanie a jeho sprístupnenie.

Spracoval: Stanislav David

Názov druhu: vážka bieločelá (Leucorrhinia albifrons)  
Synonymum: Libellula albifrons 

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Ectognata (hmyz)
Rad: Odonata (vážky)
Podrad: Anisoptera (šidla)
Čeľaď: Libellulidae (vážkovité)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh má západosibírske rozšírenie. Východná hranica areálu zasahuje do sev.-vých. Altaja. 
Západny výskyt má charakter izolovaných areálov, pravdepodobne reliktného, v boreáli rozsiahlejšieho 
rozšírenia. Ostrovčekovitý výskyt je známy z Francúzska (Jura), Nemecka, južnej Škandinávie, Českej republiky, 
Poľska a v úzkom páse pokračuje smerom na južný Ural. Početne bohatšie populácie druhu sú dokladované 
z Poľska, Litvy, Lotyšska a smerom na východ (STERNBERG, 2000; HELSDINGEN, 1996).  
- rozšírenie na Slovensku: Druh bol zaradený do súpisu vážok Slovenska na základe nálezu zo dňa 21.7.1954, 
lok. Komjatice, mŕtve rameno Nitry – Torozlín, 1 larva (dokladový materiál sa nezachoval), legit. M. TRPIŠ (STRAKA, 
1990). Z inej slovenskej lokality nebol druh potvrdený. Nie sú známe ani nálezy z Torozlína (obr. 1). Slovensko 
leží na južnej hranici areálu. Nález preto nepokladám za preukázaný pre územie Slovenska. 
Hlavné biotopy výskytu: 
Imágo
Druh sa vyskytuje na mezotrofných a dystrofných lesných jazerkách a na slatinných biotopoch zarastených 
vegetáciou. Výskyt je uvádzaný aj zo slatín s vysokým obsahom uhličitanov, sukcesne starých (20-30 rokov) 
malých jazier, nádrží a pieskových jám zarastených vegetáciou. Doprovodnými druhmi sú často termofilné 
Anaciaeschna isosceles, Sympetrum depressiusculum. Imága uprednostňujú litorál porastený makrovegetáciou 
v ktorom vymedzujú domovské okrsky.
Larva
Larvy sú hodnotené skôr ako termofilné, vyvíjajúce sa medzi submerznou vegetáciou Spahgnum sp., Chara sp. 
(ochrana pred predátormi - rybami) na biotopoch slatinného typu. Staršie larvy sa hojnejšie môžu vyskytovať 
medzi trsmi Juncus sp, Equisetum sp., vzácne v porastoch Phragmites sp., Typha sp. Larvy preferujú stojaté 
vody, hlboké 20 cm až do hĺbky 80 (100) cm, pH vody 4,5 až 7,5, obsah kyslíka je vysoký – 8,0-11,5 mg.l-1. Vývoj 
lariev je dvojročný.
Status ohrozenosti druhu: EX
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy:  4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD4, Be2
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2. Definovanie stavu

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 10 dospelcov na biotope, 
vrátane tandemov a 
kladúcich samíc po tri roky

pozorované 
jednotlivé exempláre, 
nezaznamenané kladenie 
vajíčok

nezaznamenané 
pozorovanie dospelcov

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výskyt 
kopulujúcich jedincov

nepravidelný výskyt imág, 
preukázateľné zníženie 
počtu kladúcich samíc

na lokalite s potvrdeným 
výskytom je druh 
nezaznamenaný

bi
ot

op

stav biotopu

dystrofné a slatinné 
biotopy so submerznou 
vegetáciou, nevysychajúce 
(hĺbka 20-40 cm), 
zazemnené mŕtve ramená, 
staré materiálové jamy, 
zarastená submerzná 
a natatná vegetácia 
typu Chara, Sphagnum, 
Juncus, Carex, Equisetum. 
Litorálna vegetácia, okolie 
les

zazemnenie, kolísanie 
vodnej hladiny, alebo 
zvýšenie vodnej hladiny 
nad 1 m, odstraňovanie 
litorálnej vegetácie alebo 
jej zašľapávanie

zmena využitia, 
zazemnenia alebo 
vyschnutia

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

hĺbka vody 20-50 cm, pH 
4,0 až 7,5, vyžší obsah 
kyslíka 10 mg/l, lokalita 
nevysychá

krátkodobe zmeny vodnej 
hladiny, zmena fyzikálno-
chemických vlastností vody

trvalé zvýšenie vodnej 
hladiny alebo dlhodobé 
vyschnutie

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

prirodzené i umelé 
vodné biotopy, staré 
riečne ramená, slatiny, 
materiálové jamy bez 
prerušenia sukcesného 
vývoja, biotopy 
neohrozené lesnou ťažbou, 
vodohospodárskymi 
úpravami alebo ťažbou 
surovín

biotopy ovplyvnené 
lesnou ťažbou, zavážanie 
odpadom, intenzifikácia 
rekreačného využitia, 
chov rýb, poškodzovanie 
litorálnej vegetácie, 
organické znečistenie

likvidácia biotopou 
lesnou ťažbou, ťažbou 
rašeliny alebo surovín, 
intenzivné rekreačné 
využitie, trvalá zmena 
hydrologických 
charakteristík, chov rýb

* L. albifrons je prirodzene vzácny druh, výskyt by mohol mať charakter efemerného „výsadku“.
** Pre hodnotenie trendu vývoja populácie nie sú relevantné podklady.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Manažmentové opatrenia budú stanovené po potvrdení výskytu druhu na Slovensku, podľa konkrétnych 
nálezových okolností (počet pozorovaných jedincov, typ biotopu, spôsob jeho využitia, atď.)

4. Monitoring:
Inventarizácia: „Vyhľadávací“ prieskum na potenciálne vhodných biotopoch v období V.- VII. mesiaca (výlet 
imág). Zaznamenať štandardné lokalitné údaje (súradnice lokality pomocou GPS, fotodokumentácia, vegetačné 
pomery lokality, hydrologické pomery). Zaznamenať údaje o populácii (abundancia jedincov, zastúpenie samcov 
a samíc). 
Metodika: Nedeštruktívne, priame pozorovanie dospelcov a zber potenciálnych exuvií na litorálnej vegetácii. 
Možný odchyt entomologickou sieťkou, fotodokumentácia a vypúšťanie. Exúvie zaslať na determináciu.
Termín: Priebežne.

Spracoval: Stanislav David.
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Názov druhu: vážka (Leucorrhinia pectoralis)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Ectognata (hmyz)
Rad: Odonata (vážky)
Podrad: Anisoptera (šidla)
Čeľaď: Libellulidae (vážkovité) 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Leucorrhinia pectoralis je rozšírením eurosibírsky druh. Západná hranica areálu zasahuje 
na pobrežie Atlantického oceána od Francúzska po Dánsko. Severná hranica výskytu zasahuje do južného 
Nórska, Švédska a Fínska. Východne zasahuje po pohorie Altaj. Južne druh neprekročil Pyreneje, zasahuje do 
sev. Talianska a Grécka. Výskyt bol lokalizovaný aj v Turecku.
- rozšírenie na Slovensku: Slovensko sa nachádza vo vnútri areálu druhu. Z územia Slovenska je známych 
25 záznamov výskytu druhu s počtom 116 exempl. (21 nálezov je po roku 1980).
Hlavné biotopy výskytu: 
Imágo: 
Typickým biotopom druhu v strednej Európe sú menšie, prehrievané stojaté vody, chudobné na živiny (až 
mezotrofné) s vysokou pokryvnosťou vegetácie. Druh uprednostňuje slatinné (rašeliniskové) vodné biotopy 
(sfagnofilný druh). Výskyt je doložený aj zo zaplavených pieskovísk, štrkovísk a rybníkov, ktoré majú eutofný 
charakter. Charakter vegetácie a nižší stupeň pH dávajú lokalitám slatinný charakter. V západnej a strednej 
Európe sa druh vyskytuje aj na rybníkoch, jazerách a mŕtvych riečných ramenách s porastami makrofytnej 
vegetácie (Typha sp., Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, Spahgnum sp., Utricularia australis, Potamogeton 
natans). Pokryvnosť vodnej hladiny dosahujú 10 až 50 %. Vodné prostredie je chudobné na živiny. 
Imága sa vyhýbajú stojatým vodám bez vegetácie, ale aj stanovištiam s hustými porastami makrofytnej 
vegetácie. Vertikálne dominuje výskyt okolo 500 m n. m. (výskyt od nížin do ± 800 m n. m.). Imága lietajú od 
začiatku V. do konca VIII. mesiaca. Vzďaľujú sa od vody 100 až 300 m. Imága uprednostňujú oslnené časti 
brehov a vodnej hladiny.
Larva:
Biotopovou charakteristikou L. pectoralis je prítomnosť vegetácie (poskytuje úkryt pred predátormi – ryby, larvy 
šídiel), prevažujúci organický (slatinný nebo rašelinný) substrát dna, stojaté až pomaly tečúce vody. Optimálna 
výška vodného stĺpca je 30-50 cm, rozsah koncentrácie vodíkových jontov je veľký - pH (4) 6 až 7,5. Stupeň 
trofizmu – oligotrofné až mezotrofné vodné prostredie, vzácne eutrofné. Exuviá sa nacházajú vo výške 20-50 
cm nad vodnou hladinou. Larvy majú dvojročný vývoj.
Nie je to typický slatinný (rašeliniskový) druh, ako sa často uvádza v literatúre.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie* 
na lokalite

> 10 exuvií (lariev) na 
10m toku optimálneho 
biotopu L. pectoralis

<  1 exuvia (larva) na 10m 
toku optimálneho biotopu 
L. pectoralis

nezaznamenaný nález 
exuvií, lariev alebo 
pozorovaní dospelcov 
v úseku 100 m toku 
optimálneho biotopu L. 
pectoralis

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

výskyt druhu bez 
viacročnej výraznej 
zmeny početnosti

početnosť nálezov exuvií 
a pozorovaní imág mierne 
klesá

na úsekoch s 
zaznamenaným výskytom 
druhu v minulosti nie je 
zistený nový výskyt
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

stav biotopu
slatinné a rašeliniskové 
biotopy stojatých vôd, 
legislatívou chránené

rybníky, materiálové jamy, 
kanály so stojatou vodou, 
až mezotrofnou s vysokou 
pokryvnosťou vegetácie

zazemnené eutrofné 
mŕtve ramená, depresie, 
materiálové jamy. 
Hydrologicky vhodné 
biotopy s odstránenou 
vegetáciou, intenzívny 
chov rýb

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

výška vodného stĺpca 
30-50 cm,  pH (4)6 až 
7,5, stupeň trofizmu 
– oligotrofný

výrazné, krátkodobe 
zmeny vodnej hladiny, 
zmeny  kvality vody o 
jeden sapróbny stupeň, 
zvýšenie rýchlosti prúdu 
vody

trvalé podstatne zníženie 
alebo zvýšenie vodnej 
hladiny (pod 20 cm a nad 
50 cm),  dlhodobá zmena 
prietoku vody, regulácie

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

vodný  ekosystém 
je bez plánovaných 
vodohospodárskych 
(regulačných) úprav 
v optimálnej sukcesnej 
fáze vývoja (stredné 
sukcesné štádium), 
zachovalé brehové 
porasty, legislatívna 
ochrana celého alebo 
podstatnej časti biotopu

po starších regulačných 
úpravách získavá biotop 
prirodzený slatinný 
charakter, extenzivne 
rybárske využitie, biotop v 
2. stupni ochrany

trvalá (dlhodobá) 
zmena hydrologických 
charakteristík biotopu, 
záverečné sukcesné 
štádium zazemnenia, 
zmena využitia biotopu, 
chov vodnej hydiny

*     Početnosťou najbohatšie populácie druhu sú podľa dostupných údajov na území Borskej nížiny.
**   Trend vývoja populácie druhu nie je možné extrapolovať z doposiaľ získaných údajov.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zachovať vhodné biotopy druhu (aj z hľadiska sukcesného vývoja biotopu),
- zabezpečiť legislatívnu ochranu lokalít výskytu,
- spracovať prehľad sukcesnej „životnosti“ vhodných biotopov druhu 

4. Monitoring:
Inventarizácia: Vytipovanie a prieskum vhodných lokalít. Zaznamenať štandardné lokalitné údaje (súradnice 
lokality pomocou GPS, fotodokumentácia, vegetačné pomery lokality, hydrologické pomery). Získanie údajov o 
populácii druhu (abundancia jedincov, zastúpenie samcov, samíc, lariev a exuvií). 
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov a zber exuvií na úsekoch brehov dĺžky 100 m, možný odchyt 
entomologickou sieťkou, determinácia v teréne a vypúšťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou z úseku 
10 m, v prípade nálezov lariev rodu Leucorrhinia odobrať exempl. na determináciu.
Monitoring: Viacročný monitoring, na vybraných lokalitách s výskytom druhu, spolupráca s ochranármi v SRN, 
Poľsku, Maďarsku. Monitorovať v prípade aktuálnych zmien biotopu druhu.
- metodika: (i) Priame pozorovanie dospelcov, prípadne odchyt entomologickou sieťkou, determinácia 
v teréne a vypúšťanie. (ii) Lov lariev hydrobiologickou sieťkou, determinácia na mieste a vypúšťanie. Druh je 
po zaškolení identifikovateľný bez nutnosti usmrtenia. Zber exuvií bez omedzenia. Vzorka materiálu lariev pre 
druhovú determináciu.
- termín: Doporučené obdobie výskumu je V. až IX. mesiac. Získaný materiál (exuviá) deponovať na odbornom 
pracovisku, ktoré zabezpečí spracovanie materiálu, deponovanie a jeho sprístupnenie.

Spracoval: Stanislav David
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Rovnokrídlovce

Európsky významné druhy Orthoptera predstavujú tri druhy kobyliek a tri druhy koníkov zo 6 rodov. Patria 
k vzácnym prvkom fauny Slovenska a okrem druhu Stenobothrus eurasius sú všetky nelietavé, čo im v prípade 
zničenia biotopu a lokality prakticky znemožňuje presídlenie. Pri vypracovávaní priaznivého stavu sa čerpalo 
okrem vlastných poznatkov autora len z malého až nedostatočného množstva ekologických a kvantitatívnych 
poznatkov, publikovaných v krajinách ich areálu. To treba zohľadniť aj pri posudzovaní kvalitatívnej a kvantitatívnej 
presnosti predloženého návrhu, ktorý považujeme za úvod do hlbších kvantitatívnych bio-ekologických štúdii 
uvedených druhov, pokiaľ tieto úplne nevyhynú a nezmiznú z fauny sveta. 

Uvedené druhy možno rozdeliť na dve skupiny podľa početnosti na lokalitách:
1./ druhy s malou až raritnou početnosťou (zatiaľ zistených max do 10 adultov na lokalite) a veľmi 

obmedzeným počtom lokalít (v súčasnosti do 10) s obmedzenou rozlohou (do 1 ha) (Saga pedo, Pholidoptera 
transsylvanica, Paracaloptenus caloptenoides – prvá a zatiaľ jediná známa lokalita z r. 2004, Odontopodisma 
rubripes – dve známe lokality) 

2./ druhy početnejšie (nad 20 adultov na lokalite), no tiež s obmedzeným počtom lokalít (zatiaľ max 20 
známych na Slovensku) (Isophya stysi, Stenobothrus eurasius)

Je treba teda podčiarknuť, že ide všeobecne o veľmi malé lokálne populácie, ktoré môžu byť citlivé na 
akékoľvek zmeny prostredia. Z tohto hľadiska treba pristupovať k monitoringu a získavaniu akýchkoľvek informácii 
veľmi opatrne, nepoškodzujúc maloplošné biotopy, registráciu početnosti robiť absolútne nedeštruktívnymi 
metódami s opatrným pohybom po plochách a nevyhnutným spätným vypúšťaním jedincov.

Po stránke biotopovej tieto druhy Orthoptera môžme rozdeliť na druhy:
i/ ekotonov lúk podhorských a horských lesov, hlavne Východných Karpát (Pholidoptera transsylvanica, 

Isophya stysi, Odontopodisma rubripes),
ii/ druhy xerotermných lúk, pasienkov a lesostepí (Saga pedo, Paracaloptenus caloptenoides, Stenobothrus 

eurasius).
V týchto biotopoch na známych lokalitách je potrebné postupovať pri výskume a monitoringu veľmi opatrne, 

aby výskumník, resp. pracovník monitorujúci stav druhu a biotopu nebol jedným z negatívnych faktorov. 
Veľa pozornosti bude treba venovať kategorizácii kvality a ohrozenosti biotopu na známych i nových 

lokalitách. Zvlášť vyhľadávanie nových lokalít bude veľmi náročné, pretože uvedenú druhy majú veľmi malú 
početnosť a rozdielne ekologické nároky, čo vyžaduje individuálny prístup a len raritne a potenciálne sa tieto 
druhy môžu vyskytnúť na spoločnej lokalite (Pholidoptera transsylvanica, Isophya stysi, Odontopodisma 
rubripes).

Podklady pre definovanie priaznivého stavu boli získané aj vďaka spolupráci s UEL SAV Zvolen a vďaka 
grantom VEGA 2/3006/22, 2/3006/23, 2/5152/25.

        Anton Krištín
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Názov druhu: kobylka Štysova (Isophya stysi)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Insecta (hmyz)
Rad: Orthoptera, Ensifera (rovnokrídlovce, kobylky)
Čeľaď: Tettigoniidae (Phaneropterinae)
Rod: Isophya (kobylka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Karpatský typ rozšírenia, hlavne na južných svahoch severných Karpát.
- rozšírenie na Slovensku: Izolované lokality, hlavne východné a južné Slovensko.
Hlavné biotopy výskytu: Druhovo diverzifikované podhorské a horské lúky, (často opustené podhorské 
pasienkové hospodárstva), v rozsahu nadmorských výšok 300-900 m n. m.
Status ohrozenosti druhu: DD
Nie je zaradený ako ohrozený, je to však bezkrídly druh, ktorý pri strate biotopu nie je veľmi mobilný a schopný 
si nájsť náhradné biotopy, stále máme o jeho rozšírení a ekológii nedostatočné údaje (v tab*)
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD2

2. Definovanie stavu: Isophya stysi*

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

denzita ad/ha 
v optim. habitate 
/lokalite v júli

>50 ex./ha 5-50 ex./ha Žiadne ex. alebo len 
ojedinelé exempláre < 2/ha

trend početnosti 
populácie na 
lokalite

Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

Výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

areálový trend Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

Výrazné dlhodobé 
zmenšovanie areálu

bi
ot

op

stav biotopu

Zachovalá štruktúra, 
diverzifikované 

podhorské lúky a 
pasienky

Extenzívne 
obhospodarované lúky 
a pasienky s náznakmi 

narušenia biotopu, resp. 
sekundárnej sukcesie

Intenzívne 
obhospodarované lúky a 
pasienky,, resp. pokročilá 

sekundárna sukcesia

veľkosť 1 biotopu >10 ha 1-10ha < 1ha
počet lokalít na 
Slovensku >30 3-30* <3

lokalizácia v areáli Centrum Okraj * Mimo

oh
ro

ze
ni

a

ohrozenie druhu Neohrozený ničím Ohrozený len vybranými 
faktormi

Ohrozený mnohými 
faktormi, na pokraji 

vyhubenia

biotopu

Žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 

ktorá nevedie k zmene 
štruktúry a typu vegetácie 

a tým k ústupu druhu

Výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti;

Postupná likvidácia 
biotopu (silné obmedzenia, 

intenzívne kosenie, 
pasenie, zber)

* Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- eliminácia zberu hmyzu na známych i potenciálnych lokalitách
- eliminácia negatívnych antropických vplyvov najmä intenzívne zmeny obrábania pôdy, intenzívne pasenie 

v biotopoch a ich blízkosti, atď. 
- kontrola dodržiavania manažmentu a ochrany periodicky v máji – júli,
- kontrola starých zachovalých lokalít z minulosti a udržiavanie vhodných habitatových a manžmentových 

podmienok
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4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových lokalít vo vhodných biotopoch a zisťovanie početnosti 
štandardnými kvantitatívnymi metódami (akusticky, bat-detektorom, šmýkaním bylinného podrastu a sklepávaním 
krov a stromov na okrajoch porastov).
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych lokalít (napr. v Slanských vrchoch), získavanie údajov 
z podkladov územných plánov (poľnohospodárske práce, chemizácia, atď.).

Spracoval: Anton Krištín

Názov druhu: kobylka sedmohradská (Pholidoptera transsylvanica)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Insecta (hmyz)
Rad: Orthoptera, Ensifera (rovnokrídlovce, kobylky)
Čeľaď: Tettigoniidae (Tettigoniinae)
Rod: Pholidoptera (kobylka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Juhovýchodoeurópsky druh, zistený doteraz len na východnom Slovensku. Centrum rozšírenia 
je v rumunských Karpatoch a Transylvánii.
- rozšírenie na Slovensku: Východné Slovensko, Poloniny, Vihorlat, Slánske vrchy, najzápadnejší nález u nás 
pochádza z Volovca - Zlatého stola (900 m n. m.). 
Hlavné biotopy výskytu: Je viazaný na lesné okraje a svetliny a svetlé lesné podmáčané stanovištia 
v nadmorských výškach 700-1000 m n. m., s optimom 800-900 m n. m.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Nie je zaradený ako ohrozený, je to však bezkrídly druh, ktorý pri strate biotopu nie je veľmi mobilný a schopný 
si nájsť náhradné biotopy,  stále máme o jeho rozšírení a ekológii nedostatočné údaje.
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD2

2. Definovanie stavu: Pholidoptera transsylvanica

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

denzita ad/ha v 
optim. habitate 
/lokalite v júli

>30 ex./ha 2-30 ex./ha Žiadne ex. alebo len 
ojedinelé exempláre < 2/ha

trend početnosti 
populácie na 
lokalite

Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

Výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

areálový trend Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

Výrazné dlhodobé 
zmenšovanie areálu

bi
ot

op

stav biotopu

Zachovalá štruktúra 
východopkarpatských 

lesov, ich okrajov a 
lesných čistín

Extenzívne 
obhospodarované lesy, ich 

okraje a lesné čistiny
východokarpatskej zóny

Intenzívne 
obhospodarované lesy, 

ich okraje a lesné čistiny 
východokarpatskej zóny

veľkosť 1 biotopu >1 ha 0,2-1ha < 0,2ha
počet lokalít na 
Slovensku >30 3-30* <3

lokalizácia v areáli Centrum Okraj * Mimo

oh
ro

ze
ni

a

ohrozenie druhu Neohrozený ničím Ohrozený len vybranými 
faktormi

Ohrozený mnohými 
faktormi, na pokraji 

vyhubenia

biotopu

Žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 

ktorá nevedie k zmene 
štruktúry a typu vegetácie 

a tým k ústupu druhu

Výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti;

Postupná likvidácia 
biotopu (silné obmedzenia, 

intenzívne kosenie, 
pasenie, zber)

* Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- eliminácia zberu hmyzu na známych i potenciálnych lokalitách
- eliminácia negatívnych antropických vplyvov najmä odvodňovania horských lúk, vrchovísk, rašelinísk a slatín 

ako aj obrábania pôdy, pasenia v biotopoch a ich blízkosti, atď. 
- periodicky v máji – júli, kontrola dodržiavania manažmentu
- kontrola starých zachovalých lokalít z minulosti a udržiavanie vhodných habitatových a manžmentových 

podmienok

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových lokalít vo vhodných biotopoch a zisťovanie početnosti 
štandardnými kvantitatívnymi metódami (akusticky, bat-detektorom, šmýkaním bylinného podrastu a sklepávaním 
krov a stromov na okrajoch porastov, individuálnym zberom, značením, vypúšťaním a spätným odchytom).
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych lokalít (napr. vo Východných Karpatoch a Poloninách), 
získavanie údajov z podkladov územných plánov (poľnohospodárske práce, chemizácia, atď.)

Spracoval: Anton Krištín

Názov druhu: sága stepná (Saga pedo pedo)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Insecta (hmyz)
Rad: Orthoptera, Ensifera (rovnokrídlovce, kobylky)
Čeľaď: Tettigoniidae (Saginae)
Rod: Saga (Sága)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Xerofilný ponticko - mediteránny druh. Na Slovensku  dosahuje severnú hranicu rozšírenia 
v Európe a je bezprostredne ohrozený vyhynutím. Po roku 1990 je známy len z malokarpatských lokalít. Na 
posledných slovenských lokalitách treba zabezpečiť prísnu ochranu v čase výskytu (jún - október) tak pred 
zberateľmi, chovateľmi ako aj pred neprimeraným obhospodarovaním (sekundárne zarastanie lesom,  intenzívne 
pasenie)
- rozšírenie na Slovensku: Po roku 1990 je známy len z malokarpatských lokalít, predtým zo 14 lokalít 
západného a východného Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Xerotermné lúky a lesostepi v rozsahu nadmorských výšok 300-900 m n. m.
Status ohrozenosti druhu: EN
Ohrozený druh. Na posledných slovenských lokalitách treba zabezpečiť prísnu ochranu v čase výskytu (jún - 
október) tak pred zberateľmi, chovateľmi ako aj pred neprimeraným obhospodarovaním (sekundárne zarastanie 
lesom,  intenzívne pasenie).
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu: Saga pedo

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

denzita nymf/ha 
v optim. habitate 
/lokalite v júli

>20 nymf/ha 2-20 ex./ha Žiadne ex. alebo len 
ojedinelé exempláre < 2/ha

trend početnosti 
populácie na 
lokalite

Vzrast >10% Stabilný, resp.
kolísanie + 10%

Výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

areálový trend Vzrast >10% Stabilný, resp.
kolísanie + 10%

výrazné dlhodobé 
zmenšovanie areálu

bi
ot

op

stav biotopu
Zachovalá štruktúra 

xerotermných lesostepí, 
ich okrajov

Extenzívne 
obhospodarované lesostepi, 

ich okraje

Intenzívne 
obhospodarované 

lesostepi, ich okraje

veľkosť 1 biotopu >1 ha 0,2-1ha < 0,2ha
počet lokalít na 
Slovensku >30 5-30 <5

lokalizácia v areáli Centrum Okraj Mimo
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

ohrozenie druhu Neohrozený ničím Ohrozený len vybranými 
faktormi, nelovený

Ohrozený mnohými 
faktormi, aj individuálnym 

zberom, na pokraji 
vyhubenia

biotopu

Žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 

ktorá nevedie k 
zmene štruktúry a 

typu vegetácie a tým k 
ústupu druhu

Výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti;

Postupná likvidácia 
biotopu (silné obmedzenia, 

intenzívne kosenie, 
pasenie, zber)

Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu (Saga):
- eliminácia zberu hmyzu na známych i potenciálnych lokalitách
- obmedzenie rekreačného využívania v máji – júli (počas liahnutia a zvliekania lariev)
- eliminácia ostatných negatívnych antropických vplyvov najmä obrábania pôdy, pasenia v biotopoch a ich 

blízkosti, atď. 
- stráženie biotopu periodicky v máji – júli, kontrola dodržiavania manažmentu
- aktívne rozširovanie nýmf (reštitúcia) na staré zachovalé lokality z minulosti a udržiavanie vhodných 

habitatových a manažmentových podmienok

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových lokalít vo vhodných biotopoch a zisťovanie početnosti 
štandardnými kvantitatívnymi metódami (šmýkaním bylinného podrastu a sklepávaním krov a stromov na 
okrajoch porastov, individuálnym zberom, značením, vypúšťaním a spätným odchytom).
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych lokalít (napr. vo Malých Karpatoch a Slov. krase), 
získavanie údajov z podkladov územných plánov (poľnohospodárske práce, chemizácia, atď.).

Spracoval: Anton Krištín

Názov druhu: koník východný (Odontopodisma rubripes)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kme ň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Insecta (hmyz)
Rad: Orthoptera, Caelifera (rovnokrídlovce, koníky)
Čeľaď: Acrididae (Melanoplinae)
Rod: Odontopodisma (koník)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Juhovýchodoeurópsky montánny a arbustikolný druh. Centrum rozšírenia je v rumunských 
Karpatoch a Transylvánii.
- rozšírenie na Slovensku: U nás bol zaznamenaný zatiaľ len na východnom Slovensku, a to vo Vihorlate 
a v NP Poloniny. 
Hlavné biotopy výskytu: Podhorské a horské lúky v rozsahu nadmorských výšok 300-900 m n. m., preferuje 
aj porasty Rubus spp.
Status ohrozenosti druhu: DD
Stále máme o jeho rozšírení nedostatočné údaje.    
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2
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2. Definovanie stavu: Odontopodisma rubripes

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

denzita ad./ha 
v optim. habitate 
/lokalite v júli

>20 ex/ha 2-20 ex./ha Žiadne ex. alebo len 
ojedinelé exempláre < 2/ha

trend početnosti 
populácie na 
lokalite

Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

Výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

areálový trend Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

výrazné dlhodobé 
zmenšovanie areálu

bi
ot

op

stav biotopu
Zachovalá štruktúra 
podhorských lúk vo 

východných Karpatoch

Extenzívne 
obhospodarované 
podhorské lúky vo 

východných Karpatoch

Intenzívne 
obhospodarované 

podhorské lúky

veľkosť 1 biotopu >1 ha 0,2-1ha < 0,2ha
počet lokalít na 
Slovensku >30 5-30 <5*

lokalizácia v areáli Centrum Okraj Mimo

oh
ro

ze
ni

a

ohrozenie druhu Neohrozený Ohrozený len vybranými 
faktormi, nelovený

Ohrozený mnohými 
faktormi, aj individuálnym 

zberom, na pokraji 
vyhubenia

biotopu

Žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 

ktorá nevedie k 
zmene štruktúry a 

typu vegetácie a tým k 
ústupu druhu

Výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti;

Postupná likvidácia 
biotopu (silné obmedzenia, 

intenzívne kosenie, 
pasenie, zber)

Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- eliminácia zberu hmyzu na známych i potenciálnych lokalitách
- eliminácia negatívnych antropických vplyvov najmä obrábania pôdy, pasenia v biotopoch a ich blízkosti, 

atď. 
- stráženie biotopu periodicky v júli - auguste, konrola dodržiavania manažmentu
- aktívne rozširovanie adultov (reštitúcia) na staré zachovalé lokality z minulosti a udržiavanie vhodných 

habitatových a manžmentových podmienok

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových lokalít vo vhodných biotopoch a zisťovanie početnosti 
štandardnými kvantitatívnymi metódami (akusticky, bat-detektorom, šmýkaním bylinného podrastu a sklepávaním 
krov a stromov na okrajoch porastov).
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych lokalít (napr. v Poloninách a vo Vihorlate), získavanie 
údajov z podkladov územných plánov (poľnohospodárske práce, chemizácia, atď.)

Spracoval: Anton Krištín
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Názov druhu: koník slovanský (Stenobothrus eurasius slovacus)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Insecta (hmyz)
Rad: Orthoptera, Caelifera (rovnokrídlovce, koníky)
Čeľaď: Acrididae (Gomphocerinae)
Rod: Stenobothrus (koník)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Stredoeurópsky typ rozšírenia. 
- rozšírenie na Slovensku: Hlavne východné Slovensko pozdĺž maďarských hraníc, Slovenský kras, Vihorlat
Hlavné biotopy výskytu: Xerotermné lesostepi, s preferenciou krasových a pseudokrasových južných svahov 
a oblastí v rozsahu nadmorských výšok 150-700 m n. m.
Status ohrozenosti druhu: EN
Stále máme o jeho ekológii nedostatočné údaje. 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD2, HD4

2. Definovanie stavu: Stenobothrus eurasius slovacus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

denzita ad samíc/ha 
v optim. habitate 
/lokalite v júli

>100 ex/ha 10-100 ex./ha
Žiadne ex. alebo len 

ojedinelé exempláre < 
10ex/ha

trend početnosti 
populácie na 
lokalite

Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

Výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

areálový trend Vzrast >10% Stabilný, resp.
kolísanie + 10%

výrazné dlhodobé 
zmenšovanie areálu

bi
ot

op

stav biotopu
Zachovalá štruktúra 

xerotermných lesostepí, 
ich okrajov

Extenzívne 
obhospodarované lesostepi, 

ich okraje

Intenzívne 
obhospodarované 

lesostepi, ich okraje

veľkosť 1 biotopu >10 ha 0,2-10ha < 0,2ha
počet lokalít na 
Slovensku >30 5-30 <5

lokalizácia v areáli Centrum Okraj Mimo

oh
ro

ze
ni

a

ohrozenie druhu Neohrozený Ohrozený len vybranými 
faktormi, nelovený

Ohrozený mnohými 
faktormi, aj individuálnym 

zberom, na pokraji 
vyhubenia

biotopu

Žadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 

ktorá nevedie k 
zmene štruktúry a 

typu vegetácie a tým k 
ústupu druhu

Výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti; 

Postupná likvidácia 
biotopu (silné obmedzenia, 

intenzívne kosenie, 
pasenie, zber)

Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- eliminácia zberu hmyzu na známych i potenciálnych lokalitách druhu
- obmedzenie rekreačného využívania v máji – júli (počas liahnutia a zvliekania lariev)
- eliminácia ostatných negatívnych antropických vplyvov najmä obrábania pôdy, pasenia v biotopoch a ich 

blízkosti, atď. 
- stráženie biotopu periodicky v máji – júli, kontrola dodržiavania manažmentu
- aktívne rozširovanie nýmf (reštitúcia) na staré zachovalé lokality z minulosti a udržiavanie vhodných 

habitatových a manažmentových podmienok
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4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových lokalít vo vhodných biotopoch a zisťovanie početnosti 
štandardnými kvantitatívnymi metódami (šmýkaním bylinného podrastu a sklepávaním krov a stromov na 
okrajoch porastov, individuálnym zberom, značením, vypúšťaním a spätným odchytom).
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych lokalít (napr. v Slov. krase), získavanie údajov 
z podkladov územných plánov (poľnohospodárske práce, chemizácia, atď.)

Spracoval: Anton Krištín

Názov druhu: koník Brunnerov (Paracaloptenus caloptenoides)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Insecta (hmyz)
Rad: Orthoptera, Caelifera (rovnokrídlovce, koníky)
Čeľaď: Acrididae (Melanoplinae)
Rod: Paracaloptenus (koník)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Juhovýchodoeurópsko - kontinentálny druh pontomediteránneho pôvodu. Centrum rozšírenia 
je v rumunských Karpatoch a Transylvánii.
- rozšírenie na Slovensku: U nás bol zaznamenaný zatiaľ len na strednom Slovensku, a to v Štiavnických 
vrchoch pod Sitnom (GAVLAS, 2004), stále máme o jeho rozšírení nedostatočné údaje.    

Hlavné biotopy výskytu: Na juhu strednej Európy a v mediteráne je to termofilný pratinikol, terrikol až herbikol 
na lúkach v rozsahu nadmorských výšok 0-1800 m n. m. 
Status ohrozenosti druhu: -
Na Slovensku zatiaľ nezaradený, zistený poprvýkrát len v auguste r. 2004.
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD2, HD4

2. Definovanie stavu: Paracaloptenus caloptenoides

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

denzita ad./ha 
v optim. habitate 
/lokalite v auguste*

>20 ex/ha 2-20 ex./ha Žiadne ex. alebo len 
ojedinelé exempláre < 2/ha

trend početnosti 
populácie* na 
lokalite

Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

Výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

areálový trend Vzrast >10% Stabilný*, resp.
kolísanie + 10%

Výrazné dlhodobé 
zmenšovanie areálu

bi
ot

op

stav biotopu
Zachovalá štruktúra 

xerotermných až 
podhorských lúk

Xerotermné a extenzívne 
obhospodarované 

podhorské lúky

Intenzívne 
obhospodarované 

podhorské lúky
veľkosť 1 biotopu >1 ha 0,2-1ha < 0,2ha
počet lokalít na 
Slovensku >30 5-30 <5*

lokalizácia v areáli Centrum Okraj Mimo

oh
ro

ze
ni

a

ohrozenie druhu Neohrozený

Ohrozený len vybranými 
faktormi, nelovený, 

novozistený druh na 
Slovensku

Ohrozený mnohými 
faktormi, aj individuálnym 

zberom, na pokraji 
vyhubenia

biotopu

Žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 

ktorá nevedie k 
zmene štruktúry a 

typu vegetácie a tým k 
ústupu druhu

Výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 

antropickej činnosti;

Postupná likvidácia 
biotopu (silné obmedzenia, 

intenzívne kosenie, 
pasenie, zber)

* Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- eliminácia zberu hmyzu na známych i potenciálnych lokalitách
- eliminácia negatívnych antropických vplyvov najmä obrábania pôdy, pasenia v biotopoch a ich blízkosti, atď. 
- stráženie známych lokalít a biotopu periodicky v júli - auguste, kontrola dodržiavania manažmentu
- aktívne rozširovanie adultov (reštitúcia) na zachovalé lokality podobné aktuálnym a udržiavanie vhodných 

habitatových a manažmentových podmienok

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových lokalít vo vhodných biotopoch a zisťovanie početnosti 
štandardnými kvantitatívnymi metódami (akusticky, bat-detektorom, šmýkaním bylinného podrastu a sklepávaním 
krov a stromov na okrajoch porastov).
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych lokalít (napr. v Poloninách a vo Vihorlate), získavanie 
údajov z podkladov územných plánov (poľnohospodárske práce, chemizácia, atď.)

Spracovali: Anton Krištín a Vladimír Gavlas
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Motýle

Definovanie kritérií pre priaznivý stav motýľov, ich hodnotenie ako aj spôsob a metodika ich monitoringu 
pre účely ochrany sú u nás novinkou. Pri tvorbe predložených materiálov sme narazili na nedostatok poznatkov 
použiteľných na objektívne hodnotenie kvantitatívne vyjadriteľných znakov a charakteristík. Prakticky neexistujú 
údaje o veľkosti minimálneho územia obývaného stabilnou populáciou toho-ktorého druhu motýľa, tiež o tom, 
aká by mala byť denzita populácie, aké merateľné vlastnosti by mal mať vhodný biotop, čo je hranica ešte 
prijateľnej zmeny biotopu, ktorú daný druh motýľa toleruje, aká by mala byť denzita alebo počet hostiteľských 
rastlín, aká intenzita negatívnych vplyvov ešte neovplyvní populáciu motýľov a pod. Kategórie priaznivého 
stavu (A, B) a nepriaznivého stavu (C) pre jednotlivé kritériá a subkritériá boli preto určené odhadom na základe 
vlastných empirických skúseností a poznatov z literatúry. 

Pri výbere charakteristík (subkritérií) hodnotených v rámci monitorovania populácií motýľov, ich biotopov 
a ohrozenia sme sa snažili nájsť vhodný kompromis medzi podrobným komplexným štúdiom populácií a faktorov 
ovplyvňujúcich ich trvalú existenciu (častokrát na úrovni základného výskumu) a menej podrobným sledovaním 
vybraných znakov realizovateľných so skromnejšími materiálnymi a ľudskými zdrojmi. 

Číselné hodnoty uvedené pre jednotlivé kategórie (A, B, C) niektorých subkritérií (veľkosť územia obývaného 
populáciou a relatívna početnosť druhu) pokladáme za dôležité pre objektívne hodnotenie, avšak bude potrebné 
prakticky ich preveriť a prípadne skorigovať. Pri niektorých druhoch čísla neuvádzame vôbec, pretože ani na 
urobenie odhadu sme nemali dostatok poznatkov. Pravidelnosť nálezov a trend abundancie majú relatívne 
dobrú vypovedaciu schopnosť, ich vyhodnotenie sa bude zakladať na zistených konkrétnych číselných údajoch. 
Hodnotenie biotopu je taktiež dôležité – biotop daného druhu musí mať často špeciálny charakter (ekoton, 
mozaika niekoľkých fytocenóz a pod.). Tu sa dá veľmi ťažko kvantifikovať, jeho hodnotenie (t. j. zaradenie do 
kategórií A, B alebo C) je zatiaľ ponechané na odhade pozorovateľa. Podobné platí aj pre subkritériá v rámci 
ohrozenia, tu bude ale pravdepodobne odhad jednoduchší. Treba mať na pamäti aj skutočnosť, že medzi 
regiónmi (lokalitami) ako aj vhodnými biotopmi pre ten-ktorý druh môžu byť podstatné rozdiely.

Lokálne druhy, ktoré sa na miestach výskytu vyskytujú vo väčšom množstve (napr. Zerynthia polyxena, 
Parnassius mnemosyne) sa budú monitorovať relatívne ľahko. Väčšie problémy môžu nastať pri druhoch 
menej koncentrovaných do malých plôch a vyskytujúcich sa spravidla v nízkej abundancii (napr. Proserpinus 
proserpina). O nich získame dáta menej pravidelne a s nižšími číselnými hodnotami. A napokon, pri druhoch 
vzácnych, alebo málo známych (napr. Polyommatus eroides) bude úspechom, keď sa v rámci monitoringu 
spresní a potvrdí ich výskyt u nás. Zároveň sa zistia nové dôležité údaje o ich bionómii a ekológii.

Veľmi diskutabilný je aj postup smerujúci k celkovému vyhodnoteniu stavu druhu (to zn., či daný druh 
zaradíme do dobrého, priemerného alebo nepriaznivého stavu). Požiadavky sú na čo možno najpresnejšie 
kvantitatívne vyhodnotenie, čo však naráža na problémy uvedené vyššie. Problematickou môže byť aj váha 
kladená na jednotlivé kritériá alebo ich súčasti – subkritériá. Pre zhodnotenie, či je druh v priaznivom stave, 
má význam tak veľkosť populácie a jej trend, ako aj biotop, v ktorom sa nachádza. Ľahko si vieme predstaviť 
napr. nateraz relatívne početnú populáciu lesostepného druhu motýľa na pahorku, z ktorého každý rok ubúda 
niekoľko desiatok árov pre pokračujúcu výstavbu rodinných domov ako aj situáciu, kedy zo zachovaného biotopu 
z neznámych príčin monitorovaný druh mizne. Pri celkovom hodnotení potom v prvom prípade kľúčovú úlohu 
zohráva subkritérium „ohrozenia biotopov antropogénnymi vplyvmi“, zatiaľ čo v druhom prípade je najôležitejšie 
subkritérium „relatívna početnosť a pravidelnosť výskytu druhu“. Metodika celkového vyhodnotenia založená na 
spočítaní hodnôt za jednotlivé subkritériá verzus princíp najslabšieho článku, pri ktorom sa celkové hodnotenie 
rovná hodnote subkritéria vykazujúceho najhorší stav, boli pri príprave týchto materiálov často diskutovanou 
témou. Pre motýle sa ukazuje hodnotenie podľa princípu najslabšieho článku ako najvhodnejšie. Situáciu 
komplikuje aj požiadavka na rovnaký spôsob vyhodnotenia pre všetky živočíšne druhy. 

Je potešiteľné, že napriek uvedeným slabým miestam v systéme definovania a hodnotenia priaznivého 
stavu druhov a ich monitorovania sa začínajú konkrétne systémové aktivity vedúce k ochrane európsky 
významných druhov motýľov v SR. Tento systém treba chápať ako otvorený, ktorý by mal byť zdokonalený 
novými poznatkami, ktoré ďalšie výskumy a skúsenosti z praktického monitoringu prinesú.

Pri zostavovaní predložených kritérií boli o. i. použité poznatky získané pri riešení projektov VEGA č. 
2/3006/23 a 2/5152/25.

Ján Kulfan
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Názov druhu: priadkovec trnkový (Eriogaster catax)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Lasiocampidae (priadkovcovité)
Rod: Eriogaster (priadkovec)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Od severného Španielska a západného Francúzska cez strednú Európu po južné Rusko 
a Kaukaz (približne južne od 50. rovnobežky)
- rozšírenie na Slovensku: Rozšírený v nižších a stredných polohách
Hlavné biotopy výskytu: Krovinaté biotopy, riedke lesy, lesné ekotony a pod. Húsenica žije na rozličných 
drevinách.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 50 ha 5 - 50 ha menej ako 5 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 

nehojný až zriedkavý, 
ojedinele sa môžu 
vyskytnúť roky bez 

nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci

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

bi
ot

op Biotopy adultov a 
nedospelých štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
druhu v optimálnom stave 

(štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
druhu vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne 
narušenia alebo málo 

podstatné zmenšovanie 
rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Udržiavať krovinaté biotopy v oblastiach výskytu.
- Vytvárať alebo udržiavať členité nezapojené lesné porasty, lesy s množstvom lesných lúčok, svetlín, ekotonov 
(les - lúka), tiež lesostepné biotopy, „parkové“ lesy s bohatým krovinatým poschodím v ekotonoch.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade 
s podávaním reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti 
možných hostiteľských rastlín druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov (napr. používanie 
insekticídov v blízkom okolí) a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu (hniezd húseníc a imág).
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh (ekotony, lesné lúky, svetliny, nezapojené lesné porasty, skupiny krovín), zaznamenanie 
počtu hniezd húseníc, zaznamenanie množstva imág. Hniezda húseníc zisťovať pochôdzkou na monitorovacích 
plochách, imága lákaním na svetlo (neusmrcovať).
Termín zisťovania počtu húseníc: jarné obdobie, spravidla v máji; zisťovanie imág: september, október. 
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie počtu hniezd húseníc, zaznamenanie množstva imág rovnakou 
metodikou ako v počiatočnom výskume. 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 

Názov druhu: lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Sphingidae (lišajovité)
Rod: Proserpinus (lišaj)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Severná Afrika, južná a stredná Európa a ďalej na východ po severnú Indiu.
- rozšírenie na Slovensku: Roztrúsene zistený na mnohých miestach predovšetkým v nižších polohách. 
Hlavné biotopy výskytu: Suché i vlhké biotopy v teplejších oblastiach s výskytom hostiteľských rastlín húseníc 
- najmä Epilobium spp., Oenothera biennis, Lythrum salicaria, Chamaerion.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD4, Be2

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 50 ha 5 - 50 ha menej ako 5 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
nehojný až zriedkavý, 

ojedinele sa môžu 
vyskytnúť roky bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci

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

 
Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op Biotopy adultov a 
nedospelých štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
druhu v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
druhu vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu (apli-
kácia insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zachovanie biotopov s hostiteľskými rastlinami húseníc v dostatočnej rozlohe.
- Zachovanie prirodzenej vegetácie s výskytom hostiteľských rastlín pozdĺž vodných tokov.
- Podporovanie extenzívneho využívania krajiny so zachovaním pestrej palety biotopov.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľských 
rastlín húseníc (napr. Epilobium spp., Oenothera biennis, Lythrum salicaria, Chamaerion) a imág (napr. Echium 
vulgare, Salvia pratensis a i.), zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej 
početnosti druhu - imág. Evidovanie výskytu húseníc.
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov pri prijímaní potravy (pozorovaním porastov 
vhodných kvitnúcich medonosných rastlín za súmraku a v noci), tiež lákaním na svetlo. Zisťovanie húseníc 
pochôdzkou na monitorovacích plochách (vo dne ale najmä po zotmení, lebo húsenice sa často ukrývajú cez 
deň pod hostiteľskými rastlinami). 
Termín zisťovania početnosti imág: koniec mája až júl. Zaznamenávanie húseníc: jún - august.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov. Evidovanie húseníc.
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).
Poznámka: Druh je entomológom dobre známy, ale jeho populačná biológia, biotopové nároky i rozšírenie na 
Slovensku sú málo poznané. V týchto smeroch je potrebný podrobný výskum.

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Názov druhu: pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Papilionidae (vidlochvostovité)
Rod: Zerynthia (pestroň)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od juhovýchodného Francúzska na východ cez južnú a východnú časť strednej Európy po 
Malú Áziu a severozápadný Kazachstan.
 - rozšírenie na Slovensku: Areál lokálny, druh zistený na mnohých lokalitách najmä v nížinách a pahorkatinách 
južnej časti Slovenska. 
Hlavné biotopy výskytu: Pôvodne pozdĺž nížinných riek, okrajoch a svetlinách panónskych lesov, v krovinatých 
biotopoch, sekundárne v okolí poľnohospodársky využívaných plôch, vinohradov, ruderálov, pozdĺž komunikácií 
(cesty, železnice). Sprevádza hostiteľskú rastlinu húsenice - Aristolochia clematitis.  
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD4, Be2

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 5 ha 0,25 - 5 ha menej ako 0,25 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu 

každoročne bežný druh 
(viac než 100 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (10 
-100 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 10 
ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

Biotopy nedospelých 
štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
lariev s hojným výskytom 

hostiteľskej rastliny

dostatočná rozloha 
potenciálnych biotopov 
lariev s dostatočným 

množstvom hostiteľskej 
rastliny

rozloha potenciálnych 
biotopov lariev a/alebo 

výskyt hostiteľskej rastliny 
sú pre prežitie populácie 

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

 
Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

mierne narušenia alebo 
zatiaľ málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zachovanie biotopov s hostiteľskou rastlinou húseníc v dostatočnej rozlohe alebo sústave menších vo 
vzájomnom kontakte. 
- Zachovanie prirodzenej vegetácie s výskytom A. clematitis, napr. pozdĺž vodných tokov.
- Podporovanie extenzívneho využívania krajiny vo vinohradníckych oblastiach so zachovaním pestrej palety 
biotopov.
- Zamedzenie vypaľovania okrajov ciest, železničných tratí, svahov a hrádzí s výskytom A. clematitis.
- Nenahrádzanie viac-menej ruderálnej vegetácie s výskytom A. clematitis inými druhmi porastov.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľskej rastliny 
húseníc, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, 
v prípade technických možností odhad veľkosti populácie. Evidovanie výskytu húseníc.
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. Zisťovanie húseníc pochôdzkou na 
monitorovacích plochách. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v apríli až máji (podľa počasia v danom 
roku). Zaznamenávanie húseníc: jún -júl.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). Evidovanie húseníc.
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: jasoň červenooký (Parnassius apollo)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Papilionidae (vidlochvostovité)
Rod: Parnassius (jasoň)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Väčšinou ostrovčekovitý, od Španielska po južnú časť severnej Európy a ďalej na východ po 
centrálnu Áziu. 
- rozšírenie na Slovensku: Areál lokálny, zistený na mnohých lokalitách v stredných a vyšších polohách. Na 
väčšine zaznamenaných lokalít, z ktorých sa udávajú faunistické nálezy, nežije trvalo alebo vymrel.
Hlavné biotopy výskytu: Skalnaté stanovištia, skalné stepi a lesostepi (najmä s karbonátovým podkladom) 
s výskytom hostiteľských rastlín húseníc (najmä Sedum album, Sedum maximum agg.), druhotne opustené 
kameňolomy v susedstve trávnato-bylinných porastov bohatých na medonosné rastliny, ktoré vyhľadávajú 
imága. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD4, Be2, CITES

2. Definovanie stavu

 Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 100 ha 10 - 100 ha menej ako 10 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

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

 Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Vytvárať a udržiavať rozľahlejšie územia skalných stepí, otvorených lesostepí (s veľmi riedkou stromovou 
a krovinnou vegetáciou) so zastúpením hostiteľských rastlín húseníc kombinovaných s plochami trávnato-
bylinnej vegetácie s bohatým výskytom medonosných rastlín; príp. vytvárať na veľkých plochách sústavu 
takýchto biotopov vo vzájomnom kontakte.
- Zabrániť prípadnej prirodzenej sukcesii smerujúcej k formovaniu lesa na plochách výskytu, napr. s využitím 
pasenia (napr. kozy), nezalesňovať takéto plochy a priľahlé lúky kosiť mimo obdobia výskytu motýľa alebo 
mozaikovite tak, aby v letnom období boli na nich prítomné kvitnúce medonosné rastliny.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľských rastlín 
druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, v 
prípade technických možností odhad veľkosti populácie. Evidovanie výskytu húseníc.
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. Zisťovanie húseníc pochôdzkou na 
monitorovacích plochách. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v júni až auguste (podľa lokality a počasia 
v danom roku). Zaznamenávanie húseníc: apríl - máj.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). Evidovanie húseníc.
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Papilionidae (vidlochvostovité)
Rod: Parnassius (jasoň)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od Pyrenejí na juhu a južnej Škandinávie na severe na východ po centrálnu Áziu.
 - rozšírenie na Slovensku: Lokálny výskyt, zistený na početných lokalitách od nížin po hornú hranicu lesa. 
Hlavné biotopy výskytu: Rozličné stanovištia - lesostepi, riedke lesy, lesné ekotony, krovinaté biotopy, 
rúbaniská. Húsenica žije na Corydalis spp. 
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD4, Be2, W2 

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha
Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu 

každoročne bežný druh 
(viac než 100 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (10 
-100 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 10 
ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

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

 
Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Konzervovať charakter biotopov na miestach bohatého výskytu motýľa a vytvárať podobné v ich okolí.
- Vytvárať alebo udržiavať členité nezapojené lesné porasty, lesy s množstvom lesných lúčok, svetlín, ekotonov 
(les - lúka), tiež lesostepné biotopy, „parkové“ lesy a spájať existujúce populácie biokoridormi podobného 
charakteru.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľských rastlín 
húseníc, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, 
v prípade technických možností odhad veľkosti populácie. 
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh (ekotony, lesné lúky, svetliny, nezapojené lesné porasty, lesostepi). Zaznamenanie relatívnej 
početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, 
prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia a spätného odchytu (capture-mark-recapture 
method) jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - spravidla v máji - júni (podľa lokality a 
počasia v danom roku).
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 

Kniha 1.indb   384Kniha 1.indb   384 6. 5. 2005   16:51:586. 5. 2005   16:51:58



385

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: mlynárik východný (Leptidea morsei)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
Rod: Leptidea (mlynárik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od juhovýchodnej časti strednej Európy na východ cez Ukrajinu, sever Balkánu, Turecko po 
Kóreu a Japonsko. 
- rozšírenie na Slovensku: Veľmi lokálny výskyt, len na niekoľkých lokalitách.
Hlavné biotopy výskytu: Riedke lesy, lesné svetliny, okolie lesných ciest. Húsenice sa vyvíjajú na Lathyrus 
niger a L. vernus. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 50 ha 5 - 50 ha menej ako 5 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

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
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oh
ro

ze
ni

a
Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená

väčšina jedincov 
ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Konzervovať charakter biotopov na miestach prípadného hojného výskytu a vytvárať podobné v ich okolí.
- Vytvárať alebo udržiavať členité lesné porasty s množstvom lesných lúčok, svetlín, ekotonov (les - lúka) 
a spájať existujúce populácie biokoridormi podobného charakteru. 

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľských rastlín 
húseníc, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, 
v prípade technických možností odhad veľkosti populácie. 
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh (ekotony, lesné lúky, svetliny, nezapojené lesné porasty). Zaznamenanie relatívnej početnosti 
motýľov metódou spočítania na transekte (transect counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne 
odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) 
jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v apríli až auguste (podľa počasia v danom 
roku; druh má 2 generácie).
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).
Poznámka: Súčasné rozšírenie druhu na Slovensku je málo známe, žiada sa podrobný faunistický výskum. 

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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10

Názov druhu: žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Pieridae (mlynárikovité)
Rod: Colias (žltáčik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od strednej Európy na východ cez Ukrajinu, Povolžie po Kazachstan. 
- rozšírenie na Slovensku: V nížinách a pahorkatinách, veľmi lokálny. 
Hlavné biotopy výskytu: Prevažne suché xerotermné biotopy, lesostepi. Húsenice sa vyvíjajú na Chamaecytisus 
spp. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 100 ha 10 - 100 ha menej ako 10 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 -10 
ex./ha), ojedinele sa môžu 

vyskytnúť roky s nižšou 
početnosťou alebo bez 

nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 
1 ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 
stav (štruktúra) sú 

pre prežitie populácie 
motýľa 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
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo 
zaniknutý biotop (v 

súčasnosti alebo do 2 
rokov problematický pre 

prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. iné 
vplyvy nad rámec 
bežných prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená

väčšina jedincov 
ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Najvhodnejšie je udržiavať optimálny stav stanovíšť pre tento druh extenzívnym vypásaním.
- V prípade kosenia - kosiť mozaikovo, najlepšie nepravidelne.
- Zabránenie zarastania biotopov prirodzenou sukcesiou alebo umelým zalesňovaním.
- Zároveň zachovanie biotopov pre hostiteľské rastliny húseníc.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľských rastlín 
druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, v 
prípade technických možností odhad veľkosti populácie. 
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v máji až septembri (podľa počasia 
v danom roku; druh má 2 generácie).
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
Rod: Lycaena (ohniváčik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Ostrovčekovite v západnej a severnej časti strednej Európy, súvislejšie v južnej časti strednej 
Európy a juhovýchode kontinentu a ďalej cez európsku časť Ruska, Sibír až do amurskej oblasti. 
- rozšírenie na Slovensku: Rozšírený v nižších a stredných polohách najmä pozdĺž vodných tokov
Hlavné biotopy výskytu: Vlhké a podmáčané lúky a brehové porasty, príp. aj ruderály na vlhkých stanovištiach. 
Imága miestami aj na xerotermných stanovištiach. Húsenica žije na Rumex obtusifolius, R. crispus a R. 
hydrolapathum.
Status ohrozenosti druhu: VU              
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E 

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
 

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

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
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Kritériá hodnotenia

 

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zachovanie biotopov s hostiteľskými rastlinami v dostatočnej rozlohe alebo sústave menších vo vzájomnom 
kontakte alebo spojených vhodnými biokoridormi (lúčna vegetácia, pobrežné nelesné porasty atď.)
 
4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade 
s podávaním reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti 
možných hostiteľských rastlín druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie 
relatívnej početnosti druhu - imág, v prípade technických možností odhad veľkosti populácie a zaznamenanie 
nálezov húseníc a ich hostiteľských rastlín.
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. Zaznamenávanie nálezov húseníc a ich 
hostiteľskej rastliny pochôdzkou na monitorovacích plochách. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - spravidla v máji - júni a auguste (druh má 
dve generácie); zaznamenávanie húseníc: počas vegetačného obdobia.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). Zaznamenávanie nálezov húseníc.
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion)
1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
Rod: Maculinea (modráčik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od severného Španielska cez južnú, strednú a juh severnej Európy na východ cez Sibír po 
Japonsko 
- rozšírenie na Slovensku: Lokálny výskyt, avšak na početných lokalitách od nížin až po horské oblasti. 
Hlavné biotopy výskytu: Suché xerotermné biotopy, často pasienky s výskytom druhov rodu Thymus, na 
ktorých žije jeho húsenica (príp. aj Origanum vulgare). Neskôr prebieha larválny vývoj v mraveniskách.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD4, Be2

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

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
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oh
ro

ze
ni

a
Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo 
zaniknutý biotop (v 

súčasnosti alebo do 2 
rokov problematický pre 

prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená

väčšina jedincov 
ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zachovanie biotopov s nízkou vegetáciou bohatou na hostiteľské rastliny húseníc motýľa.
- Zabránenie zarastania biotopov prirodzenou sukcesiou alebo umelým zalesňovaním.
- Najvhodnejšie je udržiavať optimálny stav stanovíšť pre tento druh extenzívnym vypásaním.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľských rastlín 
druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, 
v prípade technických možností odhad veľkosti populácie. V neskorších periódach po podrobnejšom výskume 
zisťovanie výskytu hostiteľských mravcov.
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v letnom období. 
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 

Názov druhu: modráčik krvavcový (Maculinea teleius)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
Rod: Maculinea (modráčik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od západného Francúzska cez strednú Európu ďalej smerom na východ cez Sibír po Kóreu 
a Japonsko 
- rozšírenie na Slovensku: Lokálne rozšírený najmä v nižších a stredných polohách 
Hlavné biotopy výskytu: Vlhké a podmáčané lúky a brehové porasty. Húsenica žije na Sanguisorba officinalis, 
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neskôr v mraveniskách.
Status ohrozenosti druhu: EN 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
 

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha
Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch veľmi 
zriedkavý až absentujúci 

(menej ako 1 ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

Biotopy nedospelých 
štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
lariev s hojným 

výskytom hostiteľskej 
rastliny

dostatočná rozloha 
potenciálnych biotopov 
lariev s dostatočným 

množstvom hostiteľských 
rastlín

rozloha potenciálnych 
biotopov lariev a/alebo 

výskyt hostiteľskej rastliny 
sú pre prežitie populácie 

motýľa problematické

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne 
narušenia alebo málo 

podstatné zmenšovanie 
rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zachovanie biotopov v extenzívne obhospodarovanej krajine s hostiteľskou rastlinou húseníc v dostatočnej 
rozlohe 
- Zabránenie zarastania biotopov prirodzenou sukcesiou alebo umelým zalesňovaním
- Mozaikovité kosenie biotopov, najlepšie v jarnom období, nepravidelne, nie naraz na celej ploche územia

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľskej rastliny 
druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, 
v prípade technických možností odhad veľkosti populácie. V neskorších periódach po podrobnejšom výskume 
zisťovanie výskytu hostiteľských mravcov.
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Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v letnom období. 
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 

Názov druhu: modráčik bahniskový (Maculinea nausithous)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
Rod: Maculinea (modráčik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od severného Španielska cez strednú Európu ďalej smerom na východ po strednú Sibír a 
Altaj 
- rozšírenie na Slovensku: Lokálne rozšírený najmä v nižších a stredných polohách 
Hlavné biotopy výskytu: Vlhké a podmáčané lúky a brehové porasty. Húsenica žije na Sanguisorba officinalis, 
neskôr v mraveniskách.
Status ohrozenosti druhu: CR             
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E 

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha
Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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
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Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

Biotopy nedospelých 
štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
lariev s hojným výskytom 

hostiteľskej rastliny

dostatočná rozloha 
potenciálnych biotopov 
lariev s dostatočným 

množstvom hostiteľských 
rastlín

rozloha potenciálnych 
biotopov lariev a/alebo 

výskyt hostiteľskej rastliny 
sú pre prežitie populácie 

motýľa problematické

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne 
narušenia alebo málo 

podstatné zmenšovanie 
rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zachovanie biotopov s hostiteľskou rastlinou húseníc v dostatočnej rozlohe alebo sústave menších vo 
vzájomnom kontakte 
- Zabránenie zarastania prirodzenou sukcesiou alebo umelým zalesňovaním
- Mozaikovité kosenie biotopov, najlepšie v jarnom období, nepravidelne, nie naraz na celej ploche územia

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti hostiteľskej rastliny 
druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, 
v prípade technických možností odhad veľkosti populácie. V neskorších periódach po podrobnejšom výskume 
zisťovanie výskytu hostiteľských mravcov.
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v letnom období.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Názov druhu: modráčik stepný (Polyommatus eroides)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Lycaenidae (ohniváčikovité)
Rod: Polyommatus (modráčik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Ostrovčekovite od východnej časti strednej Európy na východ cez Ukrajinu, Balkán, Turecko, 
južné Rusko po západnú Sibír. 
- rozšírenie na Slovensku: Veľmi lokálny, zistený len na niekoľkých lokalitách.
Hlavné biotopy výskytu: Stepné skalnaté stanovištia. Húsenice žijú na Genista depressa, Oxytropis spp., 
Astragalus spp.
Status ohrozenosti druhu: CR             
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4 

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou alebo 

bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

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
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oh
ro

ze
ni

a
Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Málo známy druh, ako najvhodnejšie opatrenie sa javí udržiavať optimálny stav stanovíšť extenzívnym 
vypásaním, resp. konzervovať stav biotopu, v ktorom druh úspešne prežíva. 

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade 
s podávaním reportov): Počiatočnému výskumu by mal predchádzať intenzívny faunistický prieskum s cieľom 
nájsť lokality s výskytom druhu. Potom by mal nasledovať výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie 
stavu biotopov na plochách, prítomnosti hostiteľských rastlín druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov 
a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu  - imág, v prípade technických možností odhad veľkosti 
populácie. 
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh. Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v júni - júli.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).
Poznámka: Bionómia, biotopové nároky a výskyt druhu na Slovensku sú málo známe. V týchto smeroch je 
potrebný podrobný výskum.

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 

Názov druhu: hnedáčik osikový (Euphydryas [=Hypodryas] maturna)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Nymphalidae (babôčkovité)
Rod: Euphydryas (hnedáčik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Stredná a východná Európa (lokálne a často izolované populácie), Kaukaz, východný 
Kazachstan, Sibír po Bajkal a Jakutsko.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa na niekoľkých lokalitách v teplých častiach Slovenska (nížiny, 
pahorkatiny).
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Hlavné biotopy výskytu: Riedke listnaté lesy (húsenica žije na rozličných rastlinách a drevinách, napr. na 
Fraxinus excelsior, na rozličných lokalitách môže druh preferovať rozličné rastliny).
Status ohrozenosti druhu: CR 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be2, E 

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha
Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou alebo 

bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

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

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Udržiavať charakter biotopov na miestach výskytu a vytvárať podobné v ich okolí.
- Vytvárať alebo udržiavať členité riedke lesné porasty s množstvom malých lesných lúčok, svetlín a ekotonov 
(les - lúka), spájať existujúce populácie biokoridormi podobného charakteru, príp. týmto spôsobom napomáhať 
premiestneniu ohrozených a zanikajúcich populácií (napr. na silne zarastajúcich stanovištiach) do vhodných 
biotopov v susedstve.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade 
s podávaním reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti 
možných hostiteľských rastlín druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie 
relatívnej početnosti druhu - imág, v prípade technických možností odhad veľkosti populácie a zaznamenanie 
nálezov hniezd húseníc, solitérnych dospelých húseníc a ich hostiteľských rastlín.
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Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh (ekotony, lesné lúky, svetliny, nezapojené lesné porasty, nízke dreviny). Zaznamenanie 
relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect counts) s odporučenou šírkou 
transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia a spätného odchytu (capture-
mark-recapture method) jedincov. Zaznamenávanie nálezov hniezd húseníc a dospelých húseníc, zistenie ich 
hostiteľskej rastliny pochôdzkou na monitorovacích plochách. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - spravidla v júni, zaznamenávanie hniezd 
húseníc: v letnom, príp. jesennom období (napr. v júli - auguste). Zisťovanie dospelých húseníc: na jar, do 
začiatku mája.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). Zaznamenávanie nálezov húseníc.
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 

Názov druhu: hnedáčik chrastavcový (Euphydryas aurinia)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Nymphalidae (babôčkovité)
Rod: Euphydryas (hnedáčik)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Lokálne a izolované populácie od severozápadnej Afriky, Španielska, Portugalska, západnej 
Európy na západe cez strednú Európu a juh severnej Európy cez Áziu po Kóreu
- rozšírenie na Slovensku: Podľa starých prameňov je udávaných niekoľko lokalít, v posledných desaťročiach 
hlásený len z jednej lokality na Záhorí
Hlavné biotopy výskytu: V rámci celého areálu na rozličných typoch lúk, v strednej Európe na vlhkých 
a mokrých lúkach (aj podhorských), (húsenica žije na rozličných rastlinách, u nás pravdepodobne na Succisa 
pratensis). 
Status ohrozenosti druhu: CR             
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, Be2, E 

2. Definovanie stavu
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

Kritériá hodnotenia A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 50 ha 5 - 50 ha menej ako 5 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 -10 
ex./ha), ojedinele sa môžu 

vyskytnúť roky s nižšou 
početnosťou alebo bez 

nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 
1 ex./ha)

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
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 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
Kritériá hodnotenia A B C

dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

Biotopy adultov

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
adultov v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
adultov vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 
stav (štruktúra) sú 

pre prežitie populácie 
motýľa 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

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená

väčšina jedincov 
ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Udržovanie a konzervovanie charakteru biotopov na miestach prípadného hojného výskytu a vytváranie 
podobných v ich okolí.
- Kosenie uskutočňovať mozaikovite, nepravidelne, kombinovať s extenzívnym vypásaním.
- Podporovanie extenzívneho využívania krajiny so zachovaním pestrej palety biotopov - vlhkých lúk, kvetnatých 
lúčnych porastov, pasienkov, rozptýlenej zelene, ekotonov.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade 
s podávaním reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti 
možných hostiteľských rastlín druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie 
relatívnej početnosti druhu - imág, v prípade technických možností odhad veľkosti populácie a zaznamenanie 
nálezov hniezd húseníc, dospelých húseníc (po prezimovaní) a ich hostiteľských rastlín.
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie (rastlinných 
spoločenstiev). Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect 
counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia 
a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. Zaznamenávanie nálezov hniezd húseníc a 
dospelých húseníc, zistenie ich hostiteľskej rastliny pochôdzkou na monitorovacích plochách. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - spravidla v druhej polovici mája až v júni, 
zaznamenávanie hniezd húseníc: v letnom a jesennom období (napr. v auguste). Zisťovanie dospelých húseníc: 
na jar, do začiatku mája.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). Zaznamenávanie nálezov hniezd húseníc.
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Názov druhu: očkáň hnedý (Coenonympha hero)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Satyridae (očkáňovité)
Rod: Coenonympha (očkáň)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od severovýchodného Francúzska ostrovčekovite cez strednú a juh severnej Európy, Rusko 
až po Kóreu a Japonsko. 
- rozšírenie na Slovensku: Mimoriadne lokálny výskyt. Druh zistený len na niekoľkých lokalitách na severnom 
Slovensku.
Hlavné biotopy výskytu: Lesné lúky, ekotony lesov a lúk, rúbaniská na mezofilných a hygrofilných stanovištiach 
podhorských a horských lokalít. Húsenice žijú na trávach.
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD4, Be2

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 10 ha 2 - 10 ha menej ako 2 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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

bi
ot

op Biotopy adultov a 
nedospelých štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
druhu v optimálnom stave 

(štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
druhu vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne 
narušenia alebo málo 

podstatné zmenšovanie 
rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Konzervovať charakter biotopov na miestach výskytu a vytvárať podobné v ich okolí.
- Vytvárať alebo udržiavať členité lesné porasty s množstvom lesných lúčok, svetlín, ekotonov (les - lúka) na 
mezofilných a hygrofilných stanovištiach a spájať existujúce populácie biokoridormi podobného charakteru, 
príp. týmto spôsobom napomáhať premiestneniu ohrozených a zanikajúcich populácií (napr. na zarastajúcich 
stanovištiach) do vhodných biotopov v susedstve. 

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, zistenie prípadného ohrozenia 
biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, v prípade technických možností odhad 
veľkosti populácie. 
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh (ekotony, lesné lúky, svetliny). Zaznamenanie relatívnej početnosti motýľov metódou 
spočítania na transekte (transect counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, prípadne odhad veľkosti populácie 
metódou odchytu, označenia a spätného odchytu (capture-mark-recapture method) jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - spravidla v júni.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 

Názov druhu: očkáň mätonohový (Lopinga achine)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Satyridae (očkáňovité)
Rod: Lopinga (očkáň)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od severného Španielska cez strednú a južnú časť severnej Európy ďalej na východ po 
Japonsko. 
- rozšírenie na Slovensku: Lokálny výskyt, druh zistený na niekoľkých lokalitách mimo vyšších horských 
polôh.
Hlavné biotopy výskytu: Riedke lesy, lesné svetliny, lesné cesty. Húsenice žijú na trávach.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD4, Be2

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 50 ha 5 - 50 ha menej ako 5 ha
Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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
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Kritériá hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný nepriaznivý
bi

ot
op Biotopy adultov a 

nedospelých štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
druhu v optimálnom stave 

(štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
druhu vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne 
narušenia alebo málo 

podstatné zmenšovanie 
rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Konzervovať charakter biotopov na miestach výskytu a vytvárať podobné v ich okolí.
- Vytvárať alebo udržiavať členité riedke lesné porasty s množstvom malých lesných lúčok a svetlín a spájať 
existujúce populácie biokoridormi podobného charakteru. 

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade s podávaním 
reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, zistenie prípadného ohrozenia 
biotopov a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág, v prípade technických možností odhad 
veľkosti populácie. 
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre 
monitorovaný druh (ekotony, lesné lúčky, svetliny, nezapojené lesné porasty). Zaznamenanie relatívnej 
početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, 
prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia a spätného odchytu (capture-mark-recapture 
method) jedincov. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - spravidla v júni.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Názov druhu: mora Schmidtova (Dioszeghyana [=Orthosia] schmidtii)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Noctuidae (morovité)
Rod: Dioszeghyana (=Orthosia) (mora)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Pontomediteránny. V strednej Európe Maďarsko a južné Slovensko.
- rozšírenie na Slovensku: Lokálne na južnom Slovensku.
Hlavné biotopy výskytu: Teplé polohy, dubové lesy. Húsenica žije na duboch (Quercus spp.)
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD2, HD4

2. Definovanie stavu
 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 50 ha 5 - 50 ha menej ako 5 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
nehojný až zriedkavý, 

ojedinele sa môžu 
vyskytnúť roky bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci

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

bi
ot

op Biotopy adultov a 
nedospelých štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
druhu v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
druhu vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne narušenia 
alebo málo podstatné 
zmenšovanie rozlohy 

biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. 
iné vplyvy nad 
rámec bežných 
prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zachovanie biotopov, v ktorých sa druh pravidelne vyskytuje - dubové lesy v teplých polohách.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade 
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s podávaním reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopu, štruktúry lesného 
porastu, zistenie prípadného ohrozenia biotopu a jedincov a zaznamenanie relatívnej početnosti druhu - imág. 
Po preverení spoľahlivosti determinácie húseníc zaznamenávanie ich výskytu. 
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie. Zaznamenanie 
relatívnej početnosti motýľov metódou lákania na svetlo. Húsenice zisťovať metódou oklepov konárov dubov.
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - v marci až máji. Húsenice zaznamenávať 
v máji až júni.
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch na 
monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov lákaním na svetlo. Ak bude vyriešená 
spoľahlivosť determinácie húseníc, zaznamenávanie ich prítomnosti a abundancie na konároch dubov.
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).
Poznámka: Bionómia, biotopové nároky a rozšírenie druhu na Slovensku sú málo známe. V týchto smeroch je 
potrebný podrobný výskum.

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 

Názov druhu: spriadač kostihojový 
(Euplagia [= Callimorpha] quadripunctaria)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Podkmeň: Tracheata (vzdušnicovce)
Trieda: Insecta (hmyz)
Podtrieda: Pterygota (krídlovce)
Rad: Lepidoptera (motýle)
Čeľaď: Arctiidae (spriadačovité)
Rod: Euplagia (= Callimorpha)  (spriadač)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Severná Afrika, južná a stredná Európa a predná Ázia.
- rozšírenie na Slovensku: Široko rozšírený po celom území s výnimkou vysokých pohorí.
Hlavné biotopy výskytu: Riedke lesy, lesné ekotony, krovinaté biotopy a pod.. Húsenica je polyfágna.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003 Z. z.), HD2 

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

Územie obývané 
populáciou nad 50 ha 5 - 50 ha menej ako 5 ha

Relatívna početnosť 
a pravidelnosť 
(časová frekvencia) 
výskytu (nálezov) 
druhu

každoročne bežný druh 
(viac než 10 ex./ha)

nehojný až zriedkavý (1 
-10 ex./ha), ojedinele 

sa môžu vyskytnúť roky 
s nižšou početnosťou 

alebo bez nálezov

v posledných 2 rokoch 
veľmi zriedkavý až 

absentujúci (menej ako 1 
ex./ha)

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

bi
ot

op Biotopy adultov a 
nedospelých štádií

veľká rozloha a/
alebo vysoký počet 

potenciálnych biotopov 
druhu v optimálnom 

stave (štruktúre)

dostatočná rozloha a/
alebo dostatočný počet 
potenciálnych biotopov 
druhu vo vyhovujúcom 

stave

rozloha potenciálnych 
biotopov alebo ich 

stav (štruktúra) sú pre 
prežitie populácie motýľa 

problematické

Kniha 1.indb   405Kniha 1.indb   405 6. 5. 2005   16:52:096. 5. 2005   16:52:09



406

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

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

Ohrozenia biotopov 
prírodnými procesmi 

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

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

negatívne vplyvy nie 
sú viditeľné, resp. sú 

zanedbateľné

zreteľné mierne 
narušenia alebo málo 

podstatné zmenšovanie 
rozlohy biotopov druhu

zanikajúci alebo zaniknutý 
biotop (v súčasnosti alebo 
do 2 rokov problematický 

pre prežívanie motýľa)
Priame ohrozenia 
jedincov druhu 
(aplikácia 
insekticídov, 
zberatelia, príp. iné 
vplyvy nad rámec 
bežných prirodzených 
faktorov)

nie je ohrozovaný menšia časť jedincov 
ohrozená väčšina jedincov ohrozená

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Vytvárať alebo udržiavať členité nezapojené lesné porasty, lesy s množstvom lesných lúčok, svetlín, ekotonov 
(les - lúka), tiež lesostepné biotopy, „parkové“ lesy a spájať existujúce populácie biokoridormi podobného 
charakteru.

4. Monitoring:
„Počiatočný výskum“ („initial survey“ – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov v súlade 
s podávaním reportov): výber vhodných monitorovacích plôch, zaznamenanie stavu biotopov, prítomnosti 
možných hostiteľských rastlín druhu, zistenie prípadného ohrozenia biotopov a jedincov a zaznamenanie 
relatívnej početnosti druhu (v prípade technických možností odhad veľkosti populácie).
Metodika: zhotovenie náčrtu monitorovacích plôch so zaznačením biotopov a vegetácie dôležitej pre monitorovaný 
druh (ekotony, lesné lúky, svetliny, nezapojené lesné porasty, skupiny medonosných rastlín dôležitých pre imága 
ako napr. Sambucus ebulus, Eupatorium cannabinum na oslnených stanovištiach), zaznamenanie relatívnej 
početnosti motýľov metódou spočítania na transekte (transect counts) s odporučenou šírkou transektu 5 m, 
prípadne odhad veľkosti populácie metódou odchytu, označenia a spätného odchytu (capture-mark-recapture 
method) jedincov. Príležitostné zaznamenávanie nálezov húseníc. 
Termín zisťovania početnosti imág: v čase ich maximálneho výskytu - spravidla v auguste. 
„Ročný výskum“ („annual survey“ – pravidelný monitoring opakovaný každý rok): zisťovanie zmien v biotopoch 
na monitorovacích plochách, zaznamenávanie relatívnej početnosti motýľov nedeštrukčnou metódou spočítania 
na transekte (transect counts). 
Metodika: ako pri počiatočnom výskume (v zodpovedajúcom rozsahu).

Spracoval: Ján Kulfan Oponoval: Roman Rajtar 
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Mäkkýše

Pri definovaní kritérií a subkritérií pre skupinu mäkkýšov sme vychádzali predovšetkým z vlastných 
terénnych výskumov a pozorovaní. Tieto boli doplnené poznatkami z dostupnej literatúry, ktorých je však pre 
potreby riešenia danej problematiky pomerne málo. Na jednej strane boli veľmi nápomocné dáta získané z 
databázy výskytu mäkkýšov na Slovensku, ktorá sa v súčasnosti spracováva. O tieto sa opiera predovšetkým 
definovanie subkritérií pre biotop a jeho ohrozenie. Na druhej strane sa pri spracovávaní subkritérií pre 
populáciu výrazne prejavil nedostatok údajov o početnosti populácií jednotlivých druhov. Z tohto dôvodu bolo 
hodnotenie populácie pre jednotlivé kategórie priaznivého (A, B) a nepriaznivého (C) stavu stanovené empiricky 
a v nasledujúcom období bude potrebné v praxi overiť, či boli stanovené objektívne. To by malo byť predmetom 
výskumu v blízkej budúcnosti, ktoré by sa mali venovať nie len kvalitatívnemu ale aj kvantitatívnemu výskumu 
mäkkýšov a sledovaniu trendu početnosti ich populácií.
 Pri hodnotení priaznivého stavu biotopu pre jednotlivé druhy sme vychádzali z doterajších terénnych 
poznatkov. Pri intenzívnejšom výskume a monitoringu druhov a ich biotopov v budúcnosti však možno očakávať, 
že zadefinované subkritériá bude potrebné upraviť.
 Pri hodnotení potenciálnych negatívnych faktorov (t.j. ohrozenia) bol hodnotený len biotop, nakoľko 
vzhľadom na úzku ekologickú väzby medzi mäkkýšmi a ich biotopmi sa zmena v charaktere biotopu prejaví aj 
v zmene početnosti populácie daného druhu.
 Pri návrhu manažmentových opatrení sme vychádzali z doterajších skúseností, pričom jednotlivé opatrenia 
boli zvolené tak, aby bolo zabezpečené zachovanie optimálnych podmienok biotopu vo vzťahu ku konkrétnemu 
hodnotenému druhu.
 Návrh metodiky monitoringu vychádzal z v praxi overených postupov. Pri podrobnejšom spracovaní 
metodiky monitoringu však bude potrebné zohľadniť jednak finančné náklady na zabezpečenie technického 
vybavenia ako aj dostupnosť ľudských zdrojov. Treba však zdôrazniť, že monitoring mäkkýšov si vo väčšine 
prípadov vyžaduje dostatočné praktické skúsenosti s determináciou jednotlivých druhov. Vzhľadom na nízky 
počet odborníkov na Slovensku, ktorí sa v súčasnosti intenzívne venujú výskumu mäkkýšov, to považujeme za 
dosť problematické a to aj v súvislosti s potrebou monitoringu početnosti živých jedincov jednotlivých druhov na 
vybraných lokalitách.
 Predložený návrh definovania priaznivého stavu európsky významných mäkkýšov je prvým materiálom 
tohto charakteru a ako taký je ho potrebné považovať za otvorený. Len budúcnosť ukáže, do akej miery sa 
priblížil realite a čo bude potrebné v ňom pozmeniť, resp. doplniť. Ale už v najbližšom období môže a dúfame, 
že aj bude, slúžiť ako odborný materiál, ktorého objektívnosť bude overovaná priamo v praxi.

Ľubomíra Vavrová
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Názov druhu: pimprlík mokraďový (Vertigo  [= Vertilla] angustior)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Mollusca (mäkkýše)

Trieda: Gastropoda (ulitníky)
Čeľaď: Vertiginidae (pimprlíkovité)
Rod: Vertigo (pimprlík)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európsky druh s areálom rozšírenia zasahujúcim od Portugalska až po Kaspické more (až po 
60° s. š.); zistený aj na východe Uralu a v severnom Iráne, južné pohoria Nórska, Švédska, Fínska; v okrajovej 
časti južnej Európy nebol zatiaľ pozorovaný
- rozšírenie na Slovensku: Izolované lokality s vhodnými podmienkami v rámci celého územia Slovenska. 
V súčasnosti nie je dostatok údajov na zhodnotenie areálu rozšírenia druhu v SR, nakoľko sa v minulosti 
venovala malá pozornosť výskumu mäkkýšov mokraďových biotopov.
Hlavné biotopy výskytu: Vápnité mokrade, predovšetkým penovcové a bázické prameniskové slatiny, 
rašeliniská, podmáčané lúky a ojedinele skalnaté sutiny, spravidla s vysokou a stabilnou vlhkosťou. Vyskytuje 
sa najmä v rastlinnom opade.
Status ohrozenosti druhu: - 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2 

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie na 
lokalite > 25 živých ex./m2

< 25 živých ex./m2 alebo 
zistená prítomnosť len 
recentných prázdnych 

schránok

žiadne živé ex. alebo len 
ojedinelé subrecentné 

prázdne schránky

trend početnosti 
populácie na lokalite

pravidelný výrazný až 
mierny nárast početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

otvorené biotopy so 
zachovalými porastami 
nízkej vegetácie bez 

alebo len s nízkou mierou 
eutrofizácie

zarastanie a 
zatieňovanie biotopov; 
eutrofizácia biotopov

intenzívne využívané lúčne 
biotopy; poľnohospodárske 

pôdy; silne zatienené 
biotopy

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa v 
letnom období)

vysoká hladina vody (na 
časti lokality je hladina 
vody nad povrchom) 

alebo len mierny pokles 
hladiny vody (max. 0,3 m 

pod povrchom)

výrazný pokles hladiny 
podzemnej vody (vyše 
0,3 m pod povrchom)

úplné vysušenie alebo 
odvodnenie lokality

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, ktorá 
vedie k zmene štruktúry 
a typu vegetácie a tým k 

ústupu druhu

výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 
antropickej činnosti; silná 

eutrofizácia biotopu; 
zvyšovanie kyslosti pôdy

postupná likvidácia 
biotopu z dôvodu 

poľnohospodárskeho 
využitia (najmä odvodnenie 

a vysušovanie), výrazné 
zatienenie biotopu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• eliminácia činností, v dôsledku ktorých dochádza k výrazným zmenám vo vodnom režime a tým k narušeniu 

hydrologických pomerov na lokalite
• eliminácia nevhodného spôsobu hospodárenia (napr. pasenie dobytka, intenzívne kosenie), ktorý vedie 

k znižovaniu zastúpenia preferovaných druhov rastlín
• odstraňovanie náletových drevín a rýchlo sa šíriacich nepôvodných druhov rastlín, aby nedochádzalo 

k nadmernému zarastaniu lokality a k zmene charakteru vegetácie
• minimalizácia používania pesticídov a herbicídov, ktorých splavovaním dochádza k zvýšenej eutrofizácii 

a intoxikácii vôd
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4. Monitoring:
- „počiatočný výskum“ („initial survey“) – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov (v súlade 
s podávaním reportov); zaznamenanie aktuálneho stavu biotopu (fytocenologické zápisy, hydrologické 
pomery) a získanie kvantitatívnych údajov o populácii druhu (odhad početnosti populácie a počtu adultných 
a subadultných jedincov) na danej lokalite
metodika: priame pozorovanie a zber na lokalite, premývanie materiálu cez sito, odber materiálu na presev 
(machová vrstva spolu s hlinou, hrabanka) – cca 25x25 cm plocha a cca 10 cm do hĺbky
- „ročný výskum“ („annual survey“) – pravidelný monitoring 
metodika: zásadne nedeštruktívne metódy – priame pozorovanie, zber a premývanie materiálu cez sito priamo 
na lokalite (odber len prázdnych schránok)
- termín: odporúčané obdobie výskumu je september, resp. október pre počiatočný výskum a júl, resp. august 
pre pravidelný ročný výskum

Spracovali: Jozef Šteffek a Ľubomíra Vavrová Oponovali: Tomáš Čejka a Michal Horsák

Názov druhu: pimprlík močiarny (Vertigo geyeri)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Mollusca (Mäkkýše)

Trieda: Gastropoda (ulitníky)
Čeľaď: Vertiginidae (pimprlíkovité)
Rod: Vertigo (pimprlík)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický areotyp; rozšírený predovšetkým v severnej Európe - Švédsko (68°20´s.š.), Fínsko 
(65°30´s.š.); areál rozšírenia siaha od Írska cez Dánsko až po európsku časť Ruska, na juhu do Álp Švajčiarska, 
JZ Bavorska a tiež do JV Nemecka, Rakúska, Poľska
- rozšírenie na Slovensku: Na území Slovenska má reliktný výskyt. Takmer súvislý výskyt v podhorí Tatier, na 
vhodných lokalitách hojný predovšetkým na Orave a Liptove. V súčasnosti nie je dostatok údajov na zhodnotenie 
areálu rozšírenia druhu v SR, nakoľko sa mu v minulosti nevenovala dostatočná pozornosť.
Hlavné biotopy výskytu: Reliktné lúčne penovcové až minerotrofné prameniskové slatiny, otvorené močiare 
s vysokým obsahom vápnika (vrátane prameňov) a s vysokou a stabilnou hladinou vody. Druh sa často vyskytuje 
na báze listov nízkych ostríc (napr. Carex viridula).
Status ohrozenosti druhu: EN (ŠTEFFEK, 1994)    
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie na 
lokalite > 25 živých ex./m2

< 25 živých ex./m2 alebo 
zistená prítomnosť len 
recentných prázdnych 

schránok

žiadne živé ex. alebo len 
ojedinelé subrecentné 

prázdne schránky

trend početnosti 
populácie na lokalite

pravidelný výrazný až 
mierny nárast početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

otvorené biotopy so 
zachovalými porastami 
nízkej vegetácie bez 

alebo len s nízkou mierou 
eutrofizácie

zarastanie a 
zatieňovanie biotopov; 
eutrofizácia biotopov

intenzívne využívané lúčne 
biotopy; poľnohospodárske 

pôdy; silne zatienené 
biotopy

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa v 
letnom období)

vysoká hladina vody (na 
časti lokality je hladina 
vody nad povrchom) 

alebo len mierny pokles 
hladiny vody (max. 0,3 m 

pod povrchom)

výrazný pokles hladiny 
vody (vyše 0,3 m pod 

povrchom)

úplné vysušenie alebo 
odvodnenie lokality
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, ktorá 
vedie k zmene štruktúry 
a typu vegetácie a tým k 

ústupu druhu

výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 
antropickej činnosti; silná 

eutrofizácia biotopu; 
zvyšovanie kyslosti pôdy

postupná likvidácia 
biotopu z dôvodu 

poľnohospodárskeho 
využitia (najmä odvodnenie 

a vysušovanie), výrazné 
zatienenie biotopu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• eliminácia činností, v dôsledku ktorých dochádza k výrazným zmenám vo vodnom režime a tým k narušeniu 

hydrologických pomerov na lokalite
• eliminácia nevhodného spôsobu hospodárenia (napr. pasenie dobytka, intenzívne kosenie), ktorý vedie 

k znižovaniu zastúpenia preferovaných druhov rastlín
• odstraňovanie náletových drevín a rýchlo sa šíriacich nepôvodných druhov rastlín, aby nedochádzalo 

k nadmernému zarastaniu lokality a k zmene charakteru vegetácie
• minimalizácia používania pesticídov a herbicídov, ktorých splavovaním dochádza k zvýšenej eutrofizácii 

vôd

4. Monitoring:
- „počiatočný výskum“ („initial survey“) – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov (v súlade 
s podávaním reportov); zaznamenanie aktuálneho stavu biotopu (fytocenologické zápisy, hydrologické 
pomery) a získanie kvantitatívnych údajov o populácii druhu (odhad početnosti populácie a počtu adultných 
a subadultných jedincov) na danej lokalite
metodika: priame pozorovanie a zber na lokalite, premývanie materiálu cez sito, odber materiálu na presev 
(machová vrstva spolu s hlinou, hrabanka) – cca 25x25 cm plocha a cca 10 cm do hĺbky
- „ročný výskum“ („annual survey“) – pravidelný monitoring 
metodika: zásadne nedeštruktívne metódy – priame pozorovanie, zber a premývanie materiálu cez sito priamo 
na lokalite (odber len prázdnych schránok)
- termín: odporúčané obdobie výskumu september, resp. október pre počiatočný výskum a júl, resp. august pre 
pravidelný ročný výskum

Spracovali: Jozef Šteffek a Ľubomíra Vavrová Oponovali: Tomáš Čejka a Michal Horsák

Názov druhu: pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Mollusca (Mäkkýše)

Trieda: Gastropoda (ulitníky)
Čeľaď: Vertiginidae (pimprlíkovité)
Rod: Vertigo (pimprlík)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Atlanticko-mediteránny (meridionálny) druh s areálom rozšírenia zasahujúcim od Írska až po 
Rusko a do severnej Afriky; v rámci Európy bol zistený v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, ČR, Dánsku, Francúzsku, 
Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Litve, Holandsku, Poľsku, SR, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, 
Veľkej Británii, Alžírsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Maroku, Rusku, Turecku; južná hranica rozšírenia nie je 
zatiaľ presne známa z dôvodu nepresnej determinácie druhu v minulosti
- rozšírenie na Slovensku: Na území Slovenska ide o reliktný výskyt. Izolované lokality sú predovšetkým 
v oblasti južného a východného Slovenska (na vhodných lokalitách pomerne pravidelný výskyt v Bielych 
Karpatoch, Malých Karpatoch a Považskom Inovci). V súčasnosti nie je dostatok údajov na zhodnotenie areálu 
rozšírenia druhu v SR, nakoľko sa v minulosti venovala malá pozornosť výskumu mäkkýšov mokraďových 
biotopov.
Hlavné biotopy výskytu: Vápnité mokrade, okraje riek, jazier a rybníkov, zaplavované územia, lúčne penovcové 
prameniská (najmä na južnom Slovensku). Preferuje biotopy s porastom vysokosteblových ostríc (napr. Carex 
paniculata, C. elata), trstiny (napr. Phragmites australis), pálky (napr. Typha latifolia, T. angustifolia), steblovky 
(Glyceria spp.). V letnom období sa často vyskytuje na steblách porastov (často až 1,5 m nad zemou), v zimnom 
období sa ukrýva v poraste tesne nad povrchom alebo v rastlinnom opade.
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Status ohrozenosti druhu: EN     
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie na 
lokalite > 25 živých ex./m2

< 25 živých ex./m2 alebo 
zistená prítomnosť len 
recentných prázdnych 

schránok

žiadne živé ex. alebo len 
ojedinelé subrecentné 

prázdne schránky

početnosť populácie 
na lokalite

pravidelný výrazný až 
mierny nárast početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

otvorené biotopy so 
zachovalými porastami 
nízkej vegetácie bez 

alebo len s nízkou mierou 
eutrofizácie

zarastanie a 
zatieňovanie biotopov; 
eutrofizácia biotopov

intenzívne využívané lúčne 
biotopy; poľnohospodárske 

pôdy; silne zatienené 
biotopy

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa v 
letnom období)

vysoká hladina vody (na 
časti lokality je hladina 
vody nad povrchom) 

alebo len mierny pokles 
hladiny vody (max. 0,3 m 

pod povrchom)

výrazný pokles hladiny 
vody (vyše 0,3 m pod 

povrchom)

úplné vysušenie alebo 
odvodnenie lokality

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, ktorá 
vedie k zmene štruktúry 
a typu vegetácie a tým k 

ústupu druhu

výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 
antropickej činnosti; silná 

eutrofizácia biotopu; 
zvyšovanie kyslosti pôdy

postupná likvidácia 
biotopu z dôvodu 

poľnohospodárskeho 
využitia (najmä odvodnenie 

a vysušovanie), výrazné 
zatienenie biotopu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• eliminácia činností, v dôsledku ktorých dochádza k výrazným zmenám vo vodnom režime a tým k narušeniu 

hydrologických pomerov na lokalite
• eliminácia nevhodného spôsobu hospodárenia (napr. pasenie dobytka, intenzívne kosenie), ktorý vedie 

k znižovaniu zastúpenia preferovaných druhov rastlín 
• odstraňovanie náletových drevín a rýchlo sa šíriacich nepôvodných druhov rastlín, aby nedochádzalo 

k nadmernému zarastaniu lokality a k zmene charakteru vegetácie
• minimalizácia používania pesticídov a herbicídov, ktorých splavovaním dochádza k zvýšenej eutrofizácii 

vôd

4. Monitoring:
- „počiatočný výskum“ („initial survey“) – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov (v súlade 
s podávaním reportov); zaznamenanie aktuálneho stavu biotopu (fytocenologické zápisy, hydrologické 
pomery) a získanie kvantitatívnych údajov o populácii druhu (odhad početnosti populácie a počtu adultných 
a subadultných jedincov) na danej lokalite
metodika: priame pozorovanie a zber na lokalite, premývanie materiálu cez sito, odber materiálu na presev 
- „ročný výskum“ („annual survey“) – pravidelný monitoring 
metodika: zásadne nedeštruktívne metódy – priame pozorovanie, zber a premývanie materiálu cez sito priamo 
na lokalite (odber len prázdnych schránok)
- termín: odporúčané obdobie výskumu september, resp. október pre počiatočný výskum a júl, resp. august pre 
pravidelný ročný výskum

Spracovali: Jozef Šteffek a Ľubomíra Vavrová Oponovali: Tomáš Čejka a Michal Horsák
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Názov druhu: kotúľka štíhla (Anisus vorticulus)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Mollusca (Mäkkýše)

Trieda: Gastropoda (ulitníky)
Čeľaď: Planorbidae (kotúľkovité)
Rod: Anisus (kotúľka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Eurosibírsky druh s ťažiskom rozšírenia na východe od južného Anglicka, Holandska až po 
západnú Sibír, na severe po Dánsko, južné Švédsko, na juhu siaha aj do severného Talianska a podunajskými 
štátmi až do Bulharska.
- rozšírenie na Slovensku: Na území Slovenska ide o reliktný výskyt. Izolované lokality sú predovšetkým 
v oblasti južného (Podunajská rovina, Záhorská nížina) a východného Slovenska (Východoslovenská nížina). 
V súčasnosti nie je dostatok údajov na zhodnotenie areálu rozšírenia druhu v SR, nakoľko sa v minulosti 
venovala malá pozornosť výskumu mäkkýšov mokraďových biotopov.
Hlavné biotopy výskytu: Husto porastené tône v nivách veľkých riek a ojedinele aj vo vodných nádržiach. Z 
územia Slovenska je známych len 10 lokalít 
Status ohrozenosti druhu: EN (ŠTEFFEK, 1994)
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie 
na lokalite > 25 živých ex./m2

< 25 živých ex./m2 alebo 
zistená prítomnosť len 
recentných prázdnych 

schránok

žiadne živé ex. alebo len 
ojedinelé subrecentné 

prázdne schránky

početnosť populácie 
na lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu
čistá stojatá voda 

s hustým porastom 
vodných rastlín

zvyšovanie eutrofizácie 
a znečisťovania vodných 

biotopov; mierne zmeny vo 
vodnom režime=degradácia 
vhodných biotopov (ramená 

typu plesio- a najmä 
paleopotamál)

výrazná eutrofizácia 
a zmeny vo vodnom 

režime=zánik vhodných 
biotopov (ramená 

typu plesio- a najmä 
paleopotamál)

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadna príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 
ktorá vedie k zmene 

charakteru a podmienok 
na lokalite a tým k 

ústupu druhu

mierne zmeny vo 
vodnom režime vplyvom 

antropickej činnosti (napr. 
vodohospodárske zásahy); 

mierna eutrofizácia a 
znečistenie biotopu (napr. 

vplyvom poľnohospodárskej 
činnosti, splaškovou vodou 

a pod.)

výrazné zmeny vo vodnom 
režime vplyvom antropickej 
činnosti (napr. vodohospod. 
zásahy); značne pokročilá 
eutrofizácia a znečistenie 

biotopu (napr. vplyvom 
poľnohosp. činnosti, 

splaškovou vodou a pod.), 
vysýchanie

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• eliminácia činností, v dôsledku ktorých dochádza k výrazným zmenám vo vodnom režime a tým k narušeniu 

hydrologických pomerov na lokalite
• minimalizácia používania pesticídov a herbicídov, ktorých splavovaním dochádza k zvýšenej eutrofizácii 

vôd
• nakoľko ide o druh viazaný na počiatočné sukcesné štádiá tôní veľkých nížinných riek, v dôsledku regulácie 

týchto vodných tokov dochádza k zazemňovaniu tôní a tým k zániku biotopov, vhodných pre výskyt tohto 
druhu; vhodným manažmentovým opatrením je v tomto prípade umelé vytváranie plytkých lúčnych tôní na 
lokalitách s výskytom tohto druhu

Kniha 1.indb   412Kniha 1.indb   412 6. 5. 2005   16:52:136. 5. 2005   16:52:13



413

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

4. Monitoring:
- „počiatočný výskum“ („initial survey“) – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov (v súlade 
s podávaním reportov); zaznamenanie aktuálneho stavu biotopu (fytocenologické zápisy, hydrologické 
pomery) a získanie kvantitatívnych údajov o populácii druhu (odhad početnosti populácie a počtu adultných 
a subadultných jedincov) na danej lokalite
metodika: priame pozorovanie a zber na lokalite, premývanie materiálu cez sito
- „ročný výskum“ („annual survey“) – pravidelný monitoring 
metodika: zásadne nedeštruktívne metódy – priame pozorovanie, zber a premývanie materiálu cez sito priamo 
na lokalite (odber len prázdnych schránok)

Spracovali: Jozef Šteffek a Ľubomíra Vavrová Oponovali: Tomáš Čejka a Michal Horsák

Názov druhu: sadlerianka panónska (Sadleriana pannonica)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Mollusca (Mäkkýše)

Trieda: Gastropoda (ulitníky)
Čeľaď: Hydrobiidae (hydrobióvité)
Rod: Sadleriana (sadlerianka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Západokarpatský endemit Slovenského a Aggteleckého krasu. Ojedinele sa vyskytuje aj 
v pohorí Bükk na území Maďarska.
- rozšírenie na Slovensku: Druh sa nachádza len v Slovenskom krase a ojedinele v prameňoch južnej časti 
Volovských vrchov.
Hlavné biotopy výskytu: Krasové vyvieračky a pramene.
Status ohrozenosti druhu: R - vzácny (ŠTEFFEK, 1994)
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie 
na lokalite > 25 živých ex./m2

< 25 živých ex./m2 alebo 
zistená prítomnosť len 
recentných prázdnych 

schránok

žiadne živé ex. alebo len 
ojedinelé subrecentné 

prázdne schránky

početnosť populácie 
na lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu a 
vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

pramene a krasové 
vyvieračky so stabilnou 

hladinou vody; čistá 
voda

pramene a krasové 
vyvieračky s výraznými 

výkyvmi vo výške hladiny 
vody; mierne znečistená 

voda

pramene a krasové 
vyvieračky s trvalým 

poklesom hladiny vody 
alebo už odvodnené; 

výrazne znečistená voda

oh
ro

ze
ni

a

biotopu žiadne

narušenie hydrologického 
režimu lokality vplyvom 
antropickej činnosti v jej 
okolí (napr. zachytávanie 

prameňov, geologické 
aktivity v blízkom okolí); 

mierna eutrofizácia a 
znečistenie biotopu

postupná priama likvidácia 
biotopu z dôvodu 

antropickej činnosti (najmä 
zachytávanie a odvádzanie 
vody z prameňov), výrazná 
eutrofizácia a znečistenie 

biotopu (chem. úprava 
vody pre pitné účely)

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• eliminácia činností, v dôsledku ktorých dochádza k výrazným zmenám vo vodnom režime a tým k narušeniu 

hydrologických pomerov na lokalite
• v blízkosti pramenísk nerobiť skládky
• neodvádzať vodu z prameňov
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• nepoužívať pesticídy a herbicídy v okolí zbernej pramennej oblasti, ktorých splavovaním dochádza k toxikácii 
podzemných vôd

4. Monitoring:
- „počiatočný výskum“ („initial survey“) – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov (v súlade 
s podávaním reportov); zaznamenanie aktuálneho stavu biotopu (fytocenologické zápisy, hydrologické 
pomery) a získanie kvantitatívnych údajov o populácii druhu (odhad početnosti populácie a počtu adultných 
a subadultných jedincov) na danej lokalite
metodika: priame pozorovanie a zber na lokalite, premývanie materiálu cez sito 
- „ročný výskum“ („annual survey“) – pravidelný monitoring 
metodika: zásadne nedeštruktívne metódy – priame pozorovanie, zber a premývanie materiálu cez sito priamo 
na lokalite (odber len prázdnych schránok)

Spracovali: Jozef Šteffek a Ľubomíra Vavrová Oponovali: Tomáš Čejka a Michal Horsák

Názov druhu: teodox pásavý (Theodoxus transversalis)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu:   Kmeň: Mollusca (mäkkýše)

  Trieda: Gastropoda (ulitníky)
  Čeľaď: Neritidae (neritovité)
  Rod: Theodoxus (teodox)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Dunajský endemit, ktorý sa vyskytuje v ústiach veľkých riek vtekajúcich do Dunaja, ojedinele 
v Dnestri.
- rozšírenie na Slovensku: Druh kedysi rozšírený v celom úseku slovenskej časti Dunaja a v ústiach jeho 
prítokov. V poslednom desaťročí nebol na území Slovenska zistený jediný živý exemplár. Na základe nájdených 
prázdnych ulít je pravdepodobné, že ešte prežívajú malé populácie v dolnej časti Dunaja. 
Hlavné biotopy výskytu: Skalnaté dno veľkých riek, kde žije prichytený na skalách.
Status ohrozenosti druhu: EX – vyhynutý (ŠTEFFEK, 1994)
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie 
na lokalite > 25 živých ex./m2

< 25 živých ex./m2 alebo 
zistená prítomnosť len 
recentných prázdnych 

schránok

žiadne živé ex. alebo len 
ojedinelé subrecentné 

prázdne schránky

početnosť populácie 
na lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

veľké tečúce vodné toky 
so skalnatým dnom, 

príp. mierne zvyšovanie 
podielu jemných častíc 

na dne

zmena vodného režimu 
toku a následné zmeny 
v štruktúre a charaktere 
dna (trvalé zvyšovanie 

podielu až mierna prevaha 
jemných častíc na dne)

úplná zmena v štruktúre a 
charaktere dna (výrazná 
prevaha jemných častíc) 

a vo vodnom režime 
(zarastanie lokality 
vegetáciou a pod.)
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, 
ktorá vedie k zmene 

charakteru a podmienok 
na lokalite a tým k 

ústupu druhu

mierne zmeny vo 
vodnom režime vplyvom 

antropickej činnosti 
(napr. vodohospodárske 

zásahy); mierna 
eutrofizácia a znečistenie 

biotopu (napr. vplyvom 
poľnohospodárskej 

činnosti, splaškovou vodou 
a pod.)

výrazné zmeny vo vodnom 
režime vplyvom antropickej 
činnosti (napr. vodohospod. 
zásahy); značne pokročilá 
eutrofizácia a znečistenie 

biotopu (napr. vplyvom 
poľnohospodárskej činnosti, 
splaškovou vodou a pod.)

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• eliminácia znečisťovania tokov riek chemickými látkami
• zákaz ťažby štrku v lokalitách výskytu druhu

4. Monitoring:
- „počiatočný výskum“ („initial survey“) – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov (v súlade 
s podávaním reportov); zaznamenanie aktuálneho stavu biotopu (fytocenologické zápisy, hydrologické 
pomery) a získanie kvantitatívnych údajov o populácii druhu (odhad početnosti populácie a počtu adultných 
a subadultných jedincov) na danej lokalite
metodika: priame pozorovanie a zber na lokalite, premývanie materiálu cez sito
- „ročný výskum“ („annual survey“) – pravidelný monitoring 
metodika: zásadne nedeštruktívne metódy – priame pozorovanie, zber a premývanie materiálu cez sito priamo 
na lokalite (odber len prázdnych schránok)

Spracovali: Jozef Šteffek a Ľubomíra Vavrová Oponovali: Tomáš Čejka a Michal Horsák

Názov druhu: korýtko riečne (Unio crassus)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Mollusca (Mäkkýše)

Trieda: Bivalvia (lastúrniky)
Čeľaď: Unionidaea (korýtkovité)
Rod: Unio (korýtko)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európsky druh, ktorý vytvára mnoho rás po celej Európe.
- rozšírenie na Slovensku: Roztrúsene vo väčších riekach Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Skalnaté čisté tečúce potoky s úsekmi bahnitého dna, kde sa vyvíjajú juvenilné 
jedince.
Status ohrozenosti druhu: VU (ŠTEFFEK, 1994)
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD2, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie 
na lokalite > 25 živých ex./m2

< 25 živých ex./m2 alebo 
zistená prítomnosť len 
recentných prázdnych 

schránok

žiadne živé ex. alebo len 
ojedinelé subrecentné 

prázdne schránky

početnosť populácie 
na lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

stav biotopu

tečúce vodné toky 
s dnom tvoreným 

pieskom a drobným 
štrkom

pomalé prúdenie vody 
vo vodnom toku a 

následná zmena štruktúry 
a charakteru dnových 

sedimentov; znečisťovanie 
a eutrofizácia vodného 

toku

výrazne eutrofizované 
vodné toky; zmena 

tečúceho vodného toku na 
stojatý

vodný režim na 
lokalite (hodnotí sa 
v letnom období)

lokalita permanentne 
zaplavená alebo len 

mierny dočasný pokles 
hladiny vody

výrazný dlhotrvajúci pokles 
hladiny vody až čiastočné 

vysušenie

úplné vysušenie alebo 
odvodnenie lokality

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne alebo len mierne 
dočasné zmeny vo 

vodnom režime; mierna 
zmena štruktúry a 

charakteru dnových 
sedimentov

výrazné zmeny vodného 
režimu (spomalenie 

prúdenia) s dlhodobým 
vysušením; zmena 

štruktúry a charakteru 
dnových sedimentov; 

znečisťovanie a 
eutrofizácia vodných tokov

postupná likvidácia 
biotopu z dôvodu 

vodohospodárskych 
úprav (najmä odvodnenie, 

vysušovanie, zmena 
prúdenia), výrazna 

eutrofizácia a znečisťovanie 
vodných tokov; zvyšovanie 
teploty vody; ťažba štrku v 

koryte vodného toku

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• eliminácia znečisťovania tokov riek chemickými látkami
• zákaz ťažby štrku v lokalitách výskytu druhu
• odstránenie kanalizačných výpustov do potokov v obciach

4. Monitoring:
- „počiatočný výskum“ („initial survey“) – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov (v súlade 
s podávaním reportov); zaznamenanie aktuálneho stavu biotopu (fytocenologické zápisy, hydrologické pomery), 
sledovanie zloženia ichtyocenózy a populácií potenciálnych hostiteľských druhov rýb pre larvy korýtka a získanie 
kvantitatívnych údajov o populácii druhu (odhad početnosti populácie a počtu adultných a subadultných jedincov) 
na danej lokalite
metodika: priame pozorovanie a zber na lokalite, premývanie materiálu cez sito
- „ročný výskum“ („annual survey“) – pravidelný monitoring 
metodika: zásadne nedeštruktívne metódy – priame pozorovanie, zber a premývanie materiálu cez sito priamo 
na lokalite (odber len prázdnych lastúr)

Spracovali: Jozef Šteffek a Ľubomíra Vavrová Oponovali: Tomáš Čejka a Michal Horsák
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Názov druhu: slimák záhradný (Helix pomatia)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Mollusca (Mäkkýše)

Trieda: Gastropoda (ulitníky)
Čeľaď: Helicidae (slimákovité)
Rod: Helix (slimák)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Juhovýchodoeurópsky druh v širšom slova zmysle. Nachádza sa od Álp, severného Talianska, 
karpatských krajín, Balkánu, západnej časti Ukrajiny, a Bieloruska, východného Baltika, Poľska, Nemecka, 
Dánska až po južné Švédsko. Západne siaha až po Holandsko, južné Anglicko a stredné Francúzsko.
- rozšírenie na Slovensku: Rovnomerne rozšírený po väčšej časti Slovenska do stupňa pahorkatín a ojedinele 
aj v horskom stupni do výšky cca 1100 m n. m. Veľké populácie vytvára v blízkosti obcí. Málo lokalít je 
v severovýchodnej časti Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Krovinné porasty v pahorkatinách, brehy ciest, záhrady, nivy tokov a teplé, južne 
exponované svahy okrajov pohorí. Vyhýba sa hustým lesným porastom.
Status ohrozenosti druhu: S – potenciálne ohrozený zberom (ŠTEFFEK, 1994)
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: Be3, HD5

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie 
na lokalite > 25 živých ex./m2

< 25 živých ex./m2 alebo 
zistená prítomnosť len 
recentných prázdnych 

schránok

žiadne živé ex. alebo len 
ojedinelé subrecentné 

prázdne schránky

poočetnosť 
populácie na 
lokalite

pravidelný výrazný až 
mierny nárast početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne klesá

výrazný dlhodobý pokles 
početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

otvorené biotopy so 
zachovanými porastami 

nízkej vegetácie bez 
alebo len s nízkou mierou 

eutrofizácie

zarastanie a zatieňovanie 
biotopov (náletovými 
drevinami, umelým 

zalesňovaním)

intenzívne využívané 
trávnaté porasty s vysokou 

mierou hnojenia

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

žiadne príp. prirodzená 
degradácia biotopu, ktorá 
vedie k zmene štruktúry 
a typu vegetácie a tým k 

ústupu druhu

výrazná zmena štruktúry 
a typu vegetácie vplyvom 
antropickej činnosti; silná 

eutrofizácia biotopu; 
zvyšovanie kyslosti pôdy

postupná likvidácia 
biotopu z dôvodu 

poľnohospodárskeho 
využitia (najmä na 
pasenie), výrazné 
zatienenie biotopu 

náletovými drevinami alebo 
vplyvom zalesňovania

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• usmernenie hospodárskeho využívania druhu (napr. vypracovanie smernice na zber z voľnej prírody) 

4. Monitoring:
- „počiatočný výskum“ („initial survey“) – na začiatku monitoringu a opakovať každých 6 rokov (v súlade 
s podávaním reportov); zaznamenanie aktuálneho stavu biotopu (fytocenologické zápisy) a získanie 
kvantitatívnych údajov o populácii druhu (odhad početnosti populácie a počtu adultných a subadultných 
jedincov) na danej lokalite
metodika: priame pozorovanie a zber na lokalite
- „ročný výskum“ („annual survey“) – pravidelný monitoring 
metodika: zásadne nedeštruktívne metódy – priame pozorovanie a zber na lokalite (odber len prázdnych 
schránok)

Spracovali: Jozef Šteffek a Ľubomíra Vavrová Oponovali: Tomáš Čejka a Michal Horsák
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Obrúčkavce

Pre sledovanie priaznivého stavu bol zadefinovaný jeden druh pijavica lekárska (Hirudo medicinalis). 
V Európe je známych 37 druhov pijavíc, spravidla exoparazitov. Problémom stanovenia priaznivého stavu 
pijavice lekárskej je jej lokálny výskyt, často vo veľkej populačnej hustote (Záhorie, Slovenský kras). Na 
niektorých historicky známych lokalitách, je naopak jej výskyt v súčasnosti neznámy. Určitú úlohu pri výskyte 
pijavice zohráva aj aktuálny komerčný záujem. Preto bude potrebné citlivo zverejňovať údaje o výskyte.

Oto Majzlan

Názov druhu: pijavica lekárska (Hirudo medicinalis)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Annelida (obrúčkavce)

Trieda: Clitellata (opaskovce)
Rad: Hirudinea (pijavice)
Čeľaď: Hirudinidae (pijavicovité)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Južná a stredná Európa.  
- rozšírenie na Slovensku: V kolínnom stupni a podhorskom stupni južných častí Slovenska. Najmä v okolí 
veľkých riek (Morava, Dunaj, Váh).
Hlavné biotopy výskytu: Stojaté vodné nádrže, močiare, malé jazierka, mierne tečúce vody potamálu.
Status ohrozenosti druhu: VU    
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD5, W2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 15 živých ex. na 100 
m2

5-15 živých ex. na 100 m2 0 – 4 živé ex. na 100 m2

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne fluktuuje

dlhodobý pokles početnosti

bi
ot

op

stav biotopu otvorené vodné biotopy 
a mierne tečúce vody

pokles vodnej hladiny úplný úbytok vodnej plochy

režim na lokalite 
(hodnotí sa v 
letnom období)

zachovanie vodného 
režimu

zabezpečenie dostatočnej 
vlhkosti

vytvorenie dočasnej vodnej 
plochy (hrádza, umelý 

vodný bazén)

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

zachovanie pobrežnej 
vegetácie, dostatok 

vlhkej pobrežnej 
zóny pre hibernáciu 

dospelcov

zmeny v odtokovom režime, 
čiastočná eutrofizácia 

a saprobita vody, 
zazemňovanie vodných 

biotopov

postupná chemizácia vody, 
úplny odtok vody, zánik 
charakteru stagnikolnej 
vody na prudko tečúcu

* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov. 
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch 
početnosti populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok pôvodných vodných stanovíšť  
- pri zbere údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok
- zachovať stagnikolnú funkciu vodnej nádrže
- zabezpečiť dostatok vlhkosti aj v zimných mesiacoch

Spracoval: Oto Majzlan
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Kôrovce

Z triedy kôrovcov sa na Slovensku vyskytujú dva druhy (rakovce) európskeho významu. Vo faune 
slovenských rakovcov sú zatiaľ tri druhy: Astacus astacus, Astacus leptodactylus a Austropotamobius torrentium. 
Očakávaný je invázny druh Cambarus affinis, ktorý infiltroval zo severnej Ameriky do Európy (Česká republika). 
Stanoviť zodpovedne priaznivý stav dvoch druhov je mimoriadne problematické, nakoľko fluktuácia populačnej 
dynamiky je podmienená kvalitou vodného toku, pobrežnej vegetácie a typom dna. Tieto parametre sa prudko 
menia v priebehu roka (časté záplavy vyvolávajúce zmenu charakteru dna a pobrežných tvarov).

Monitoring je možné zabezpečiť prostredníctvom špecialistov, pri dodržaní podmienok návratu živých 
jedincov späť do vodného toku. Určitým metodickým postupom pri monitoringu môže byť značkovanie 
odchytených jedincov.

Oto Majzlan

Názov druhu: rak riavový (Austropotamobius torrentium)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Crustacea (kôrovce)
Podtrieda: Malacostraca (rakovce)
Rad: Decapoda (desaťnožce)
Čeľaď: Astacidae (raky)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Južná a stredná Európa.  
- rozšírenie na Slovensku: Malé vodné toky v podhorskom pásme pohorí Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Tečúce vody (ritrál) v podhorskom stupni.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: Be3, HD5

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 4 živé ex. na 500 m 
dĺžky vodného toku

1 - 3 živé ex. na 500 m 
dĺžky vodného toku

žiadne živé ex. na 500 m 
dĺžky vodného toku

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne fluktuuje

dlhodobý pokles početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

zatienené rýchle tečúce 
vody v pásme ritrálu

odlesňovanie pobrežnej 
vegetácie, pokles vodnej 

hladiny, regulácia vodných 
tokov

úplný úbytok vodnej plochy, 
regulácia vodného toku

režim na lokalite 
(hodnotí sa v letnom 
období)

zachovanie vodného 
režimu, dokonalá 

turbulencia vodnej riavy

zabezpečenie dostatočnej 
rýchlosti vody

vytvorenie zábrany 
tečúcej vody napr. malé 

vodné elektrárne, hrádze, 
presmerovanie toku, 

zníženie rýchlosti toku

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

zachovanie pobrežnej 
vegetácie, dostatok 

vlhkej pobrežnej zóny

zmeny v odtokovom režime, 
čiastočná eutrofizácia a 

saprobita vody

postupná chemizácia vody, 
úplny odtok vody, zánik 

charakteru prúdiacej vody, 
odstraňovanie pobrežnej 

vegetácie
* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- Zachovať charakter prírodných podmienok pôvodných vodných stanovíšť  
- pri zbere údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok
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- zachovať dokonalú turbulenciu vodnej riavy
- zabezpečiť dostatok pobrežnej vegetácie s koreňovým systémom siahajúcim do vody
- vylúčiť reguláciu vodného toku, úplné zatienenie (drenážovanie potoka)

Spracoval: Oto Majzlan

Názov druhu: rak riečny (Astacus astacus)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)

Trieda: Crustacea (kôrovce)
Podtrieda: Malacostraca (rakovce)
Rad: Decapoda (desaťnožce)
Čeľaď: Astacidae (raky)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Južná a stredná Európa.  
- rozšírenie na Slovensku: Malé a stredné vodné toky v podhorskom pásme pohorí Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Tečúce vody (ritrál a potamál) v podhorskom stupni.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD5

2. Definovanie stavu: 

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B A
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a veľkosť populácie* 
na lokalite

> 20 živých ex. na 500 
m dĺžky vodného toku

10 - 20 živých ex. na 500 m 
dĺžky vodného toku

menej ako 10 živých ex. na 
500 m dĺžky vodného toku

trend početnosti 
populácie** na 
lokalite

pravidelný výrazný 
až mierny nárast 

početnosti

početnosť sa nemení, 
prípadne mierne fluktuuje

dlhodobý pokles početnosti

bi
ot

op

stav biotopu

zatienené rýchle tečúce 
vody v pásme ritrálu a 

potamálu

mierne presvetlené toky, 
pokles vodnej hladiny, 

čiastočná regulácia vodných 
tokov

úbytok vodnej plochy, 
regulácia vodného toku

režim na lokalite 
(hodnotí sa v 
letnom období)

zachovanie vodného 
režimu, dokonalá 

prietočnosť vodnej 
hladiny

zabezpečenie dostatočnej 
rýchlosti a prietočnosti vody

vytvorenie zábrany 
tečúcej vody napr. malé 

vodné elektrárne, hrádze, 
presmerovanie toku, 

zníženie rýchlosti toku

oh
ro

ze
ni

a

biotopu

zachovanie pobrežnej 
vegetácie, dostatok 

vlhkej pobrežnej zóny

zmeny v odtokovom režime, 
čiastočná eutrofizácia a 

saprobita vody

postupná chemizácia vody, 
úplny odtok vody, zánik 

charakteru prúdiacej vody, 
odstraňovanie pobrežnej 

vegetácie
* - Hodnotí sa prítomnosť a početnosť živých jedincov
** - Pri hodnotení početnosti populácie na lokalite je potrebné zohľadniť mieru informácií o výkyvoch početnosti 
populácie druhu na danej lokalite.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Na prežitie existujúcej populácie druhu je potrebné:
- zachovať charakter prírodných podmienok pôvodných vodných stanovíšť  
- pri zbere údajov je potrebné druh (živý) vrátiť späť do prírodných podmienok
- zachovať dokonalú funkciu tečúcej vody
- zabezpečiť dostatok pobrežnej vegetácie s koreňovým systémom siahajúcim do vody
- zabrániť regulácie vodného toku najmä v oblastiach s významným stupňom populačnej hustoty Astacus 

astacus.

Spracoval: Oto Majzlan
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