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Slovensko – klenot EurópySlovensko – klenot EurópySlovensko – klenot EurópySlovensko – klenot EurópySlovensko – klenot Európy

Slovensko oplýva na malom priestore mimoriadne bohatou biologickou rôznorodosťou. Dôvodom je poloha
Slovenska na styku Karpát - pohoria s mimoriadne pestrou a členitou geologickou stavbou a Panónskej nížiny
a zatiaľ stále relatívne vysoký podiel len málo narušenej prírody. Až 40 % krajiny pokrývajú lesy, približne jednu
šestinu lúky a pasienky, cenné sú zachované zvyšky mokradí, rašelinísk či slanísk. Druhová bohatosť Slovenska
sa prejavuje aj vo výskyte viac než 3 350 vyšších rastlinných druhov, či približne 3 500 druhov motýľov alebo 341
druhov vtákov. Sme jednou z mála krajín Európy, kde sa ešte nachádzajú prirodzené biotopy s výskytom veľkých
šeliem medveďa, vlka a rysa.

Napriek tomu sa aj na Slovensku rozloha prirodzených biotopov i počty rastlinných a živočíšnych druhov neustále
zmenšujú. V červených zoznamoch je v súčasnosti zaradených 163 druhov stavovcov a 903 druhov vyšších
rastlín, čo predstavuje takmer jednu tretinu celkového stavu. Náš vstup do EÚ prináša obrovský nárast investícií
do priemyselnej výroby, rozvoja cestovného ruchu a intenzifikácie poľnohospodárskej výroby, čím sa aktuálne
výrazne zvyšuje tlak na dosiaľ zachované časti prírody.
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Vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 sa Slovenská republika zaradila do spoločenstva štátov, ktoré je
postavené na základoch spoločnej vnútornej aj zahraničnej politiky. Spoločné pravidlá a normy sú záväzné rovnako
pre všetky členské štáty EÚ a sú nadradené ich jednotlivým národným zákonom. Európska únia tak vystupuje voči
ostatnému svetu ako jeden celok.

V oblasti ochrany prírody sú platné dve právne normy EÚ:
– smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákochsmernica o vtákochsmernica o vtákochsmernica o vtákochsmernica o vtákoch),

– smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov1 , voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernicasmernicasmernicasmernicasmernica
o biotopocho biotopocho biotopocho biotopocho biotopoch).

Cieľom smerníc je udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov
a prirodzených typov biotopov a tým zachovanie biodiverzity na území štátov EÚ. Hlavným prostriedkom je vytvorenie
súvislesúvislesúvislesúvislesúvislej súsj súsj súsj súsj sústttttaaaaavy chrvy chrvy chrvy chrvy chránených úzánených úzánených úzánených úzánených území Nemí Nemí Nemí Nemí NAAAAATURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000, v rámci ktorej sa uplatňujú vhodné spôsoby hospodárenia
v prospech zachovania týchto biotopov a druhov.

NATURA 2000 je základný pilier politiky ochrany prírody EÚ. Sústava NATURA 2000 zaberá približne 18%
územia bývalej EÚ 15.

NATURA 2000 je tvorená dvoma typmi území:

1. Na základe smernice o vtákoch sa vyhlasujú tzv. chrchrchrchrchránené vtáčie úzánené vtáčie úzánené vtáčie úzánené vtáčie úzánené vtáčie územiaemiaemiaemiaemia (angl. special protection area, skr.
SPA) na ochranu druhov vtákov uvedených v prílohách smernice o vtákoch.

2. Na základe smernice o biotopoch sa navrhujú územia na ochranu biotopov a druhov rastlín a živočíchov
uvedených v prílohách smernice o biotopoch, ktoré nazývame územia európskeho významuúzemia európskeho významuúzemia európskeho významuúzemia európskeho významuúzemia európskeho významu (angl. site of
Community importance, skr. SCI). Súčasťou sústavy NATURA 2000 sa stávajú, až keď ich členský štát EÚ
vyhlási prostredníctvom štatutárneho, administratívneho alebo zmluvného aktu (angl. special area of
conservation, skr. SAC). Na Slovensku budú tieto územia postupne vyhlasované v niektorej z existujúcich
kategórií chránených území.

Smernice ako právne normy stanovujú ciele len na všeobecnej úrovni a je už ponechané na jednotlivých krajinách,
akým konkrétnym spôsobom dané záväzky naplnia. V rôznych krajinách môže byť uplatnenie smerníc rôzne.
K zosúladeniu právneho poriadku SR so smernicou o vtákoch a smernicou o biotopoch došlo prijatím nového
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa zákon vykonáva.

Na Slovensku v súčasnosti existuje 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí a sústava tzv.
maloplošných chránených území (chránené areály, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky). Prekryv navrhnutej
sústavy NATURA 2000 so súčasnými chránenými územiami je 68 %. Táto rozloha zároveň predstavuje 54 %
celkovej navrhnutej sústavy NATURA 2000, ktorá zaberá 29 % územia Slovenska.

Územia sústavy NATURA 2000 sa vyčleňujú v rámci biogeogrbiogeogrbiogeogrbiogeogrbiogeografafafafafických rických rických rických rických regiónoegiónoegiónoegiónoegiónovvvvv. V rámci EÚ je vyšpecifikovaných
9 biogeografických regiónov: alpský, atlantický, kontinentálny, boreálny, čiernomorský, makaronézsky, panónsky,
stepný a stredomorský; na územie Slovenska zasahujú 2: alpský a panónsky.

Každá členská krajina pripravuje vlastný návrh území na ich zaradenie do sústavy NATURA 2000. Konečný výber
uskutočňuje Európska komisia na základe predložených návrhov. Je stanovené, že výber území prebieha na
základe vedeckých kritérií a podkladov. Kritériá výberu sú v základoch určené Európskou komisiou. Vedecké
podklady predstavujú aktuálne poznatky o rozšírení a stave jednotlivých biotopov, rastlinných a živočíšnych druhov.
Vyčlenené územia sú zosumarizované v Národnom zozname navrhovaných chránených vtáčích územíNárodnom zozname navrhovaných chránených vtáčích územíNárodnom zozname navrhovaných chránených vtáčích územíNárodnom zozname navrhovaných chránených vtáčích územíNárodnom zozname navrhovaných chránených vtáčích území
a Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu, Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu, Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu, Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu, Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu, ktoré schvaľuje vláda. Od momentu
schválenia zoznamov sa územia v nich zaradené považujú za chránené územia.

Priebeh vyhlasovania území ďalej pokračuje cez predloženie zoznamov Európskej komisii, ktorá pripomienkuje
výber vtáčích území a uskutočňuje výber území európskeho významu. Pred samotným vyhlásením jednotlivých
území prebiehajú rokovania s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov o spôsobe využívania územia. Územia sú nakoniec
vyhlásené prostredníctvom vyhlášok, v ktorých sú stanovené podmienky v prospech udržania alebo zlepšenia
priaznivého stavu prítomných biotopov a druhov európskeho významu.

Ochrana vtáctvaOchrana vtáctvaOchrana vtáctvaOchrana vtáctvaOchrana vtáctva

Prečo práve vtáky majú také výnimočné postavenie vo forme samostatnej európskej smernice? Vtáky sú v rámci
živočíšnej ríše špecifickou skupinou. V porovnaní s inými skupinami živočíchov sú pre nás akoby viac viditeľné, čo
je dané ako počtom vtáčích druhov, tak aj ich spôsobom života (spev, schopnosť letu). Obývajú všetky kontinenty
vrátane Antarktídy a cez presah hraníc pri ich ďalekých migráciách predstavuje ochrana vtáctva najrozsiahlejšiu
formu celosvetovej ochrany biodiverzity.

Na Slovensku sa vyskytuje 341 voľne žijúcich druhov vtákov. 81 z nich patrí medzi druhy vzácne z európskeho
hľadiska, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia. Medzi nimi sú lesné druhy (tetrov hlucháň Tetrao urogallus, bocian
čierny Ciconia nigra), mnohé druhy vodných vtákov (husi, volavky) alebo vtákov poľných kultúr (drop fúzatý Otis
tarda, chrapkáč poľný Crex crex).

Pre zabezpečenie priaznivého stavu vybraných zraniteľných druhov vtáctva vyhlasuje Slovenská republika v rámci
sústavy NATURA 2000 chrchrchrchrchránené vtáčie úzánené vtáčie úzánené vtáčie úzánené vtáčie úzánené vtáčie územiaemiaemiaemiaemia.

Štátna ochrany prírody SR (ŠOP SR) v spolupráci so Spoločnosťou na ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS)
pripravila zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (vedecký návrh). Zoznam obsahoval 45 území
s celkovou rozlohou cca 1 390 000 ha. Po uplatnení pripomienok zainteresovaných štátnych organizácií, bol
vedecký návrh zúžený o 7 území. Výsledný zoznam obsahuje 38 území 38 území 38 území 38 území 38 území s rozlohou cca 1 236 000 ha, čo
predstavuje 25% rozlohy Slovenskej republiky, pričom prekrytie navrhovaných území s existujúcimi chránenými
územiami je 55,15%.

Zoznam bol schválený vládou SR 9. júla 2003 a odoslaný Európskej komisii do Bruselu.

Chránené vtáčie územia predstavujú novú kategóriu chránených území na Slovensku. Na rozdiel od zavedeného
systému územnej ochrany prostredníctvom stupňov ochrany, v ktorých sú stanovené všeobecné rozsahy
obmedzení podľa jednotlivých stupňov, vo všetkých chránených vtáčích územiach platí najnižší 1. stupeň ochrany
so základnými obmedzeniami platnými na celom území Slovenska. Špecifické podmienky ochrany sú
zadefinované vo vyhláškach jednotlivých území prostredníctvom zakázaných činností, ktoré by mohli mať negatívny
vplyv na predmet ich ochrany, napr. vo vtáčích územiach vyhlásených na ochranu hniezdísk orla kráľovského platí
špecifická podmienka obmedzenia hospodárskej činnosti v okolí hniezda v čase hniezdenia a vyvádzania mláďat.

Ochrana biotopov a druhovOchrana biotopov a druhovOchrana biotopov a druhovOchrana biotopov a druhovOchrana biotopov a druhov

ÚzÚzÚzÚzÚzemia euremia euremia euremia euremia európsópsópsópsópskkkkkeho významu eho významu eho významu eho významu eho významu podľa smernice o biotopoch slúžia na udržanie alebo zlepšenie priaznivého
stavu európsky významných typov biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov vyskytujúcich sa v týchto územiach.
Príslušné typy biotopov a druhov sú vymenované v prílohách I, II a IV smernice o biotopoch – podľa nich sa na
Slovensku vyskytuje 66 európsky významných biotopov vrátane 23 tzv. prioritných a 50 rastlinných a 138
živočíšnych druhov európskeho významu.

Zoznam navrhovaných území európskeho významu vypracovala ŠOP SR v spolupráci s príslušnými vedeckými
inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Zoznam obsahuje 382 území382 území382 území382 území382 území, pričom sa dbalo na to, aby sa vytvorila
reprezentatívna sústava biotopov, ktorá umožní účinnú a trvalú ochranu ohrozených biotopov a druhov.
Celková rozloha území európskeho významu je 570 000 ha, čo predstavuje 11,7 % rozlohy Slovenska. Prekrytie
navrhovaných území s existujúcimi chránenými územiami je 86%.

Zoznam bol schválený vládou SR 17. marca 2004 a odoslaný Európskej komisii do Bruselu.

Kým dôjde ku konečnému výberu území z národného zoznamu (do 3 rokov), platí v navrhovaných územiach štatút
tzv. predbežnej ochranypredbežnej ochranypredbežnej ochranypredbežnej ochranypredbežnej ochrany. Jej účelom je zabezpečiť, aby sa stav navrhovaných území nezhoršil, kým bude definitívne
rozhodnuté o ich zaradení/nezaradení do sústavy NATURA 2000. Preto napriek tomu, že územia nie sú vyhlásené
samostatnými vyhláškami, sú chránené a to s pridelenými stupňami ochrany uvedenými v národnom zozname.

Spoločné princípSpoločné princípSpoločné princípSpoločné princípSpoločné princípy využíy využíy využíy využíy využívvvvvania úzania úzania úzania úzania území Nemí Nemí Nemí Nemí NAAAAATURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000

Pre každé chránené vtáčie územie a územie európskeho významu sa definujú špecifické ciele, ktoré vedú
k zabezpečeniu priaznivého stavu prítomných vybraných biotopov a druhov. Tieto ciele a rovnako aj opatrenia na
ich naplnenie sú zakotvené v programoch starostlivostiprogramoch starostlivostiprogramoch starostlivostiprogramoch starostlivostiprogramoch starostlivosti.

Vyhlásenie chráneného vtáčieho územia alebo územia európskeho významu v žiadnom prípade neznamená
zastavenie alebo zákaz poľnohospodárskeho, lesného alebo iného využívania územia alebo jeho okolia. Aktívne
obhospodarovanie je naopak častokrát predpokladom udržania prírodnej hodnoty územia, napr. kosenie lúk
a pasienkov, využívanie ornej pôdy niektorými druhmi. Základným princípom využívania územia je snaha
pristupovať k využívaniu zdrojov citlivo s ohľadom na potreby prítomných rastlín a živočíchov.

V spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi území sa stanovujú konkrétne opatrenia na poľnohospodárske, lesnícke,
resp. iné využívanie jednotlivých území NATURA 2000, ktoré zohľadňuje požiadavky trvalo udržateľného spôsobu
rozvoja tak, aby sa vyhlo ďalším možným ohrozeniam a aby bolo možné regenerovať už narušené územia. Tým
by sa zároveň malo predísť vyhynutiu malých a ohrozených populácií vzácnych druhov.

V chránených vtáčích územiach a územiach európskeho významu však nie sú dovolené činnosti, ktoré by mohli
negatívne pôsobiť na predmetné biotopy alebo druhy. Preto všetky plánované činnosti (plány, programy, aktivity)
v území, ktoré by mohli mať na stav územia potenciálne negatívny vplyv, podliehajú odbornému posudzovaniuposudzovaniuposudzovaniuposudzovaniuposudzovaniu
vplyvu na životné prostredievplyvu na životné prostredievplyvu na životné prostredievplyvu na životné prostredievplyvu na životné prostredie (environmental impact assessment EIA, strategic environmental assessment
SEA). Základným kritériom pre takéto posudzovanie je predmet ochrany územia.

Ak sa dá očakávať narušenie stavu územia s dopadom na predmet jeho vyhlásenia, možno činnosť uskutočniť
len v prípade, ak to vyžadujú naliehavé príčiny vyššieho verejného záujmu. Pre realizátora činnosti to v každom
prípade znamená uskutočnenie kompenzačných opatrení.

TTTTTrrrrrvvvvvalo udralo udralo udralo udralo udržatžatžatžatžateľný reľný reľný reľný reľný rozvozvozvozvozvoooooj úzj úzj úzj úzj území Nemí Nemí Nemí Nemí NAAAAATURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000

Všeobecné zásady starostlivosti o biotopyVšeobecné zásady starostlivosti o biotopyVšeobecné zásady starostlivosti o biotopyVšeobecné zásady starostlivosti o biotopyVšeobecné zásady starostlivosti o biotopy

11111. P. P. P. P. Pobrobrobrobrobreeeeežné a slanomilné biožné a slanomilné biožné a slanomilné biožné a slanomilné biožné a slanomilné biotttttopopopopopy (slanisy (slanisy (slanisy (slanisy (slaniská)ká)ká)ká)ká)

Nevyhnutnou podmienkou ich zachovania je udržanie alebo obnova vodného režimu (záplavové vody v jarnom
období a letné vysychanie), zachovanie chemického zloženia podzemných vôd, zamedzenie rozoraniu,
odvodneniu, sekundárnemu zalesneniu, zavezeniu odpadom (domovým alebo stavebným), zastavaniu územia
a absencii obhospodarovania.

Je dôležité zabezpečiť extenzívne spásanie hovädzím dobytkom, ovcami alebo hydinou (intenzívnejšie formy
využívania nie sú žiaduce, pretože by výrazne poškodili vegetáciu a vplyvom nadmerného hnojenia exkrementmi by
došlo k prenikaniu nepôvodných druhov). Ak nie je možné zabezpečiť pastvu, treba ich aspoň kosiť (raz za 2 roky).

Pri zaburinení slanísk sa odporúča ich vykosenie pred vysemenením nežiaducich druhov rastlín
vrátane odstránenia biomasy a následné prepásanie územia.

Mnohé druhy slaných stepí vyžadujú povrchové narúšanie hustejšieho porastu (trsov rastlín), ktoré sa zabezpečí
zošľapom pri pastve, príp. iným spôsobom, napr. povrchovým pobránením klincovými bránami v niekoľkoročných
intervaloch (nie veľmi často, aby nenastúpili nežiaduce druhy) alebo podobný efekt docielime aj sporadicky
využívanou poľnou cestou.

2. Pobrežné a vnútrozemské pieskové duny (piesky)2. Pobrežné a vnútrozemské pieskové duny (piesky)2. Pobrežné a vnútrozemské pieskové duny (piesky)2. Pobrežné a vnútrozemské pieskové duny (piesky)2. Pobrežné a vnútrozemské pieskové duny (piesky)

Je nevyhnutné zabrániť umelému zalesňovaniu pieskových dún, ich zastavaniu alebo zavezeniu odpadom
(domovým alebo stavebným), ťažbe piesku a aktivitám zvyšujúcim množstvo živín v substráte (napr. hnojenie),
ktoré by mali za následok expanzívny rozvoj niektorých druhov tráv v lokalite, napr. smlzu kroviskového
(Calamagrostis epigejos).

Rovnako dôležitá je regulácia a odstraňovanie samonáletu drevín, najmä borovice a agátu, z pieskových dún
a ich okolia, pretože ich prítomnosť obmedzuje výskyt typických druhov osídľujúcich tieto biotopy.

3.  Sladkovodné biotopy (vodné biotopy)3.  Sladkovodné biotopy (vodné biotopy)3.  Sladkovodné biotopy (vodné biotopy)3.  Sladkovodné biotopy (vodné biotopy)3.  Sladkovodné biotopy (vodné biotopy)

Stojaté vody a močiareStojaté vody a močiareStojaté vody a močiareStojaté vody a močiareStojaté vody a močiare
Vyžadujú, aby sa zamedzilo znečisťovaniu vody zvyšovaním obsahu živín a rôznych chemických látok, nadmernému
hnojeniu na susedných plochách, vypúšťaniu odpadových látok, pastve dobytka na plochách s močiarnou
vegetáciou, umiestňovaniu poľných hnojísk v ich okolí, zavezeniu, príp. zasypaniu materiálom, odvodneniu
okolitých pozemkov, nadmernému odberu vody pre závlahy a športovo-rekreačným aktivitám, ktoré môžu poškodiť
vegetáciu, najmä porasty vodných rastlín. Nežiaduce aktivity, hlavne uprostred poľnohospodárskej krajiny, môžeme
obmedziť oplotením drevenou žrďovinou.

Na brehoch biotopov s otvorenou vodnou hladinou je potrebné regulovať zastúpenie niektorých vysokobylinných
druhov, napr. trste obyčajnej (Phragmites australis), kosením dvakrát ročne (ručne alebo ľahkou mechanizáciou)
– prvýkrát pred tvorbou súkvetia (koncom mája až začiatkom júna, najneskôr do konca júna) a druhýkrát
v septembri, čím sa eliminuje jej ďalší rozvoj.

Treba kontrolovať šírenie nepôvodných inváznych druhov na okrajoch biotopov, napr. ježatca laločného
(Echinocystis lobata), slnečnice hľuznatej (Helianthus tuberosa), zlatobyle obrovskej (Solidago gigantea), a tiež
prenikanie a následné šírenie niektorých expanzívne sa správajúcich domácich druhov, napr. kotvice plávajúcej
(Trapa natans), rožkatca pohrúženého (Ceratophyllum submersum), dvojzubov (Bidens sp.), ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť diverzitu spoločenstiev.

Mŕtve ramená, znehodnotené počas regulácií vodných tokov a odvodňovaním poľnohospodárskych pozemkov,
je možné revitalizovať. Napojením mŕtvych ramien na existujúci tok, úpravou vodného režimu (napr. simulované
povodne), odstránením nánosov a prenosom (transferom) druhov z iných lokalít je možné takéto biotopy obnoviť.

TTTTTečúce večúce večúce večúce večúce vodyodyodyodyody
Ich zachovanie si vyžaduje obnoviť optimálny vodný režim spomalením odtoku vody z územia (vytvorením
meandrov), zamedziť napriamovaniu a prehlbovaniu tokov, zachovať a obnoviť chýbajúce brehové porasty
pôvodných druhov drevín, odstraňovať nepôvodné a invázne druhy rastlín kombináciou mechanického
a chemického spôsobu a zamedziť znečisteniu vypúšťaním odpadov z kanalizácie a priesakov z okolitých
poľnohospodárskych plôch.

Pre existenciu ponorených alebo na vode plávajúcich druhov rastlín treba udržať potrebnú hĺbku vody a nemeniť
rýchlosť prúdenia toku.

Je nutné zabrániť likvidácii štrkových lavíc a kamenistých naplavenín s výskytom myrikovky nemeckej (Myricaria
germanica).

4. Vresoviská4. Vresoviská4. Vresoviská4. Vresoviská4. Vresoviská 5.  T5.  T5.  T5.  T5.  Tvrvrvrvrvrdolisdolisdolisdolisdolisté krté krté krté krté krooooovinvinvinvinvinyyyyy
Vresoviská vyžadujú obhospodarovanie. Najvhodnejšou kombináciou je kosenie na jar (v máji) a následná
extenzívna pastva, najmä oviec, pri ktorej sa redukuje nálet drevín a zabraňuje sa tým zarastaniu vresovísk.
Približne každých 15 rokov, pred zostarnutím porastov, je vhodné ich v zime vypáliť (december až február) na
zamrznutej pôde, čím sa odstráni surový humus a porasty vresu sa obnovia.

Alpínske vresoviská a kosodrevina nevyžadujú zvláštny manažment, ale je nevyhnutné zabrániť ich narúšaniu
nadmernou turistikou, zberom plodov čučoriedok, brusníc, príp. pľuzgierky islandskej, a odstraňovaniu kosodreviny
z pôvodných stanovíšť. Pri obnove zničených porastov kosodreviny je nevyhnutné používať výlučne sadbový materiál
získaný z danej oblasti, ale nie je vhodné rozširovať ju na úkor iných typov biotopov, napr. alpínskych lúčnych porastov.

Teplomilné (xerotermné) kroviny sa v minulosti často odstraňovali, ale v súčasnosti zaznamenávame ich pribúdanie
v dôsledku nedostatočného obhospodarovania lúk a pasienkov. Zapojené porasty krovín je potrebné príležitostne
preriediť a presvetliť, odstrániť náletové dreviny vyššieho vzrastu, ktoré by mohli zatieniť ostatné druhy, a menej
zapojené porasty občas prepásať
a vyhrabať z nich starinu. Výruby krovín, ako aj odrastených drevín je najvhodnejšie robiť koncom augusta, aby
výhony zmladzujúcich jedincov nestihli do zimných mesiacov zdrevnatieť a aby vymrzli.

Porasty borievky obyčajnej sú súčasťou extenzívne využívaných pasienkov oviec, prípadne kôz. Vyžadujú prepasenie
aspoň raz za dva roky, aby sa zachoval “parkový” charakter týchto porastov. Potrebné je aj občasné odstránenie
náletových drevín alebo preriedenie hustejšieho porastu borievok.

Udržiavanie rovnomerného zastúpenia krovinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine je dôležité z dôvodu
eliminovania tendencií využívať takéto plochy na pestovanie energetických, rýchlo rastúcich nepôvodných druhov
drevín, ako napr. topoľ kanadský, rôzne klony vŕb.

6. Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy (lúky a pasienky)6. Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy (lúky a pasienky)6. Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy (lúky a pasienky)6. Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy (lúky a pasienky)6. Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy (lúky a pasienky)

Prirodzené travinno-bylinné porastyPrirodzené travinno-bylinné porastyPrirodzené travinno-bylinné porastyPrirodzené travinno-bylinné porastyPrirodzené travinno-bylinné porasty
Alpínske porasty nevyžadujú obhospodarovanie. Je však nevyhnutné zabrániť umelým výsadbám kosodreviny
a nadmernému zošľapu porastov vplyvom nekontrolovanej turistiky v alpínskom stupni a nadmernej výstavbe
lyžiarskych zariadení vo vysokohorskom prostredí.

V prípade pionierskych porastov na plytkých karbonátových alebo bázických pôdach, porastov na vápnitých
pieskoch a dealpínskych travinno-bylinných porastov je potrebné zamedziť zarastaniu biotopov odstraňovaním
náletu drevín. Zabráni sa tým zhoršeniu svetelných pomerov a zachovajú sa podmienky na existenciu druhov
viažucich sa na tieto biotopy.

Poloprirodzené travinno-bylinné a krovinové porastyPoloprirodzené travinno-bylinné a krovinové porastyPoloprirodzené travinno-bylinné a krovinové porastyPoloprirodzené travinno-bylinné a krovinové porastyPoloprirodzené travinno-bylinné a krovinové porasty
Aby sa udržal súčasný rozsah a charakter týchto biotopov je nevyhnutné zabrániť umelej výsadbe drevín (napr.
agátu a borovice v nižšej nadmorskej výške, kosodreviny na vysokohorských lúkach a pasienkoch), rozoraniu,
otváraniu ťažobných priestorov, nevhodnému využívaniu, zastavaniu pozemkov, vo vysokohorskom prostredí aj
výstavbe vlekov, ktorých využívanie a údržba poškodzuje vysokohorské a horské psicové porasty.

Nevyhnutná je extenzívna pastva oviec, kôz alebo dobytka. Pri intenzívnej pastve sú pasienky poškodzované
zošľapom a nadmerným hnojením, ktoré spôsobujú ústup cenných druhov (napr. orchideí) a nástup nežiaducich
druhov.

Porasty zväzu Bromion erecti uprednostňujú kosenie (ručne) aspoň raz za dva roky pred pastvou. Dnes sa takto
využíva len málo lokalít. Pastva môže negatívne ovplyvňovať prítomnosť niektorých vzácnych druhov, ak nie sú
na ňu prispôsobené.

Na zarastajúcich porastoch je optimálne odstraňovať dreviny postupne, nie jednorazovo. Ak sa plochy dlhšie
nevyužívali, treba odstrániť nahromadenú biomasu a sprístupniť ich tak pre extenzívnu pastvu.

Vysokohorské a horské psicové porasty vyžadujú extenzívnu pastvu oviec alebo pravidelné kosenie raz za dva
roky s občasným nepravidelným prihnojením organickým hnojom (najlepšie ovčím). Pri prípadnom košarovaní
treba dbať na pravidelné prekladanie košiarov a primeraný počet oviec, aby sa nerozšírili nepôvodné druhy.

Poloprirodzené vlhké vysokobylinné porastyPoloprirodzené vlhké vysokobylinné porastyPoloprirodzené vlhké vysokobylinné porastyPoloprirodzené vlhké vysokobylinné porastyPoloprirodzené vlhké vysokobylinné porasty
Je nevyhnutné zabrániť odvodneniu územia alebo jeho blízkeho okolia, vodohospodárskym úpravám tokov,
zalesňovaniu, hnojeniu, rozoraniu a ukončeniu pravidelného obhospodarovania.

Bezkolencové lúky vyžadujú jarné záplavy spojené s premokrením pôdy, pravidelné kosenie aspoň raz za dva roky
(najlepšie každoročne). Z dlhodobejšie nevyužívaných porastov treba na jeseň vyhrabať starinu. Pri premnožení bezkolenca,
keď sa znižuje druhová diverzita, je nevyhnutná každoročná kosba pred vytvorením kvetenstva (júl, august).

Vysokobylinným vlhkomilným spoločenstvám vyhovuje občasné vykosenie v intervale dvoch až troch rokov, ktorým
sa zníži možnosť šírenia nežiaducich druhov a odstráni sa nahromadená biomasa v prízemnej vrstve. Absencia
využívania by nemala trvať viac ako 5 až 7 rokov, pretože v takom prípade hrozí ich zarastanie drevinami alebo
bylinami, napr. chrastnicou trsťovníkovitou (Phalaroides arundinacea).

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi patria k najprodukčnejším nivným lúkam, ktorým vyhovuje pravidelné kosenie
dvakrát ročne, v júni až júli a následne koncom augusta alebo v septembri. Kombinácia jarného kosenia s jesenným
prepásaním môže negatívne ovplyvniť ich druhové zloženie. Ich ohrozenosť narastá s absenciou jarných záplav,
od ktorých sú existenčne závislé.

Mezofilné lúkyMezofilné lúkyMezofilné lúkyMezofilné lúkyMezofilné lúky
Podmienkou ich zachovania je primerané využívanie, zabránenie nadmernému hnojeniu a rozoraniu lúk, čím
dochádza k ich úplnej likvidácii. Vyžadujú pravidelné kosenie ľahkými mechanizmami, v nížinách jeden- až dvakrát
ročne (v máji a v auguste), v horských polohách postačuje jednorazové kosenie (v júni alebo júli), v prípade nižšej
produkcie biomasy stačí aj raz za dva roky. V niekoľkoročných intervaloch vyžadujú aj mierne pohnojenie porastov
organickými hnojivami (maštaľným hnojom). Môže sa využiť aj občasné prepasenie ovcami alebo hovädzím
dobytkom. Pri plošne rozľahlejších lúkach (nad 5 ha) je vhodné ponechať časť lúky nepokosenú, aby sa umožnila
prirodzená reprodukcia niektorých druhov.

7 . Rašeliniská7 . Rašeliniská7 . Rašeliniská7 . Rašeliniská7 . Rašeliniská

Na ich zachovanie je nevyhnutné zabrániť akejkoľvek zmene vodného režimu (odvodnením, rozoraním)
a chemického zloženia vôd rašeliniska a jeho okolia, ťažbe rašeliny, umelému zalesňovaniu a nadmernej pastve
alebo preháňaniu dobytka najmä v čase vysokej hladiny podzemnej vody.

Pri ohrození preháňaním dobytka je vhodné tieto plochy oplotiť a zamedziť tak prístupu zvierat. Vykopané
odvodňovacie kanále je potrebné zahradiť pomocou prehrádzok alebo zasypať rašelinou, aby voda neodtekala
z územia.

Slatiny s nižšou hladinou podzemnej vody alebo kde je možný vyšší prísun živín a tiež niektoré nelesné penovcové
prameniská vyžadujú kosenie a následné odstránenie biomasy v auguste až septembri. Intervaly kosenia sú
stanovené podľa potreby (každý rok, prípadne každé dva roky, pri slatinách s maricou pílkatou to môže byť aj dlhší
časový interval). Ak sa dlhší čas nekosilo, je potrebné porast obnoviť odstránením nahromadenej stariny v prízemnej
vrstve a následne plochy kosiť (ručne prípadne ľahkými mechanizmami).

Na radikálnejšie odstraňovanie biomasy, ako aj nežiaducich drevín je možné na začiatku využiť aj mulčovanie,
ktoré na ploche zmení konkurenčné prostredie a umožní presadiť sa viacerým typickým rašeliniskovým druhom.
V ďalších rokoch by ho malo vystriedať kosenie.

Dreviny, ktorými zarastajú slatiny a rašeliniská so zmeneným vodným režimom, príp. pri nedostatočnom
obhospodarovaní, treba odstraňovať (vrátane ich výmladkov) vyrezávaním alebo vytrhávaním, najlepšie na jeseň.

Porasty s ostroplodom bielym (Rhynchospora alba) alebo rosičkou okrúhlolistou (Drosera rotundifolia) vyžadujú
občasné slabé narušenie povrchu, ktorým sa vytvorí priestor pre existenciu druhu. V prípade rosičky môže k tomu
prispieť aj prehnanie dobytka (nesmie byť časté, aby nedošlo k znehodnoteniu biotopu), čím sa vytvoria menšie
zníženiny (depresie), na okraji ktorých sa tento druh hromadne vyskytuje.

Ostatné typy rašelinísk nevyžadujú špecializovaný manažment.

8. Skalné biotopy a jaskyne8. Skalné biotopy a jaskyne8. Skalné biotopy a jaskyne8. Skalné biotopy a jaskyne8. Skalné biotopy a jaskyne

Na pohyblivých sutinách je nevyhnutné obmedziť zvýšený pohyb, zošľap spoločenstiev a odoberanie materiálu na
stavebnú činnosť.

Pri stabilizovaných sutinách zamedziť umelej výsadbe drevín a udržať ich mikroklímu. Pri sutinách v lesných
porastoch zabrániť náhlemu odstráneniu okolitých porastov, ktoré by mohlo spôsobiť až vyschnutie spoločenstiev,
a pri teplomilných biotopoch naopak regulovať zatienenie a tým aj množstvo vlhkosti ponechaním alebo
odstránením drevín tieniacich lokalitu.

Na skalných stenách a svahoch je nevyhnutné obmedziť skalolezectvo a horolezectvo, pri ktorých dochádza
najmä k mechanickému poškodzovaniu vegetácie zošľapom a pri dlhodobejších pobytoch a pohybe na určitých
trasách i k znečisťovaniu lokality a následnému nástupu nežiaducich druhov. V prípade prítomnosti chránených
a ohrozených druhov rastlín v týchto biotopoch treba úplne vylúčiť ťažbu nerastných surovín a v prípade existujúcich
kameňolomov usmerniť rozšírenie dobývacieho priestoru tak, aby existujúce biotopy druhov neutrpeli.

Prevažne vo vápencových oblastiach na území Slovenského raja alebo Veľkej Fatry je nevyhnutné obmedziť
spásanie nepôvodnými druhmi živočíchov, napr. kamzíkom alpským.

V jaskyniach treba zabrániť ich poškodeniu zakladaním ohňa a horolezeckou činnosťou. Dôležité je aj udržanie
vhodnej mikroklímy v ich okolí, čo si vyžaduje napr. obmedziť holoruby nad cennejšími jaskynnými útvarmi.
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KKKKKódódódódód NázovNázovNázovNázovNázov Kód biotopuKód biotopuKód biotopuKód biotopuKód biotopu
N2000N2000N2000N2000N2000

1340* Vnútrozemské slaniská a slané lúky Sl1, Sl2

1530* Panónske slané stepi a slaniská Sl3

2340* Vnútrozemské panónske pieskové duny Pi1

3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Vo1
Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea

3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár Vo5

3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich Vo2
a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody Vo3

3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov Br2

3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou Br3

3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Br4

3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Vo4
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Br5
Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Kr1

4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni Al9

4070* Kosodrevina Kr10

4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín Kr4, Kr5

40A0* Xerotermné kroviny Kr6

5130 Porasty borievky obyčajnej Kr2

6110* Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch Pi5
zväzu Alysso-Sedion albi

6120* Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch Pi2

6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte Al1, Al2

6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Al3, Al4

6190 Dealpínske travinnobylinné porasty Tr5

6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží Tr1
(*dôležité stanovištia Orchideaceae)

6230* Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8

6240* Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2

6250* Panónske travinnobylinné porasty na spraši Tr3

6260* Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Tr4

6410 Bezkolencové lúky Lk4

6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách Br6, Br7, Al5, Lk5
od nížin do alpínskeho stupňa

6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Lk8

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1

6520 Horské kosné lúky Lk2

7110* Aktívne vrchoviská Ra1

7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy Ra2

7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3

7150 Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba Ra4

7210* Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae Ra5

7220* Penovcové prameniská Pr3

7230 Slatiny s vysokým obsahom báz Ra6

8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni Sk3

8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa Sk4

8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa Sk5

8160* Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa Sk6

8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Sk1

8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Sk2

8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd Pi4

8310 Nesprístupnené jaskynné útvary Sk8

9110 Kyslomilné bukové lesy Ls5.2

9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy Ls5.1

9140 Javorovo-bukové horské lesy Ls5.3

9150 Vápnomilné bukové lesy Ls5.4

9170 Dubovo-hrabové lesy lipové Ls2.3.1

9180* Lipovo-javorové sutinové lesy Ls4

9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy Ls3.6

91D0* Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách Ls7.1, Ls7.2, Ls7.3

91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy Ls1.1, Ls1.3, Ls1.4

91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek Ls1.2

91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy Ls2.2

91H0* Teplomilné panónske dubové lesy Ls3.1

91I0* Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku Ls3.2, Ls3.3,
s3.5.2

91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy Ls3.4

91N0* Panónske topoľové lesy s borievkou Ls10

91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy Ls6.2

9410 Horské smrekové lesy Ls2.3.3, Ls9.1,
Ls9.2, Ls9.3

9420 Smrekovcovo-limbové lesy Ls9.4

ZOZNAM ŽIVOČÍCHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, PREZOZNAM ŽIVOČÍCHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, PREZOZNAM ŽIVOČÍCHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, PREZOZNAM ŽIVOČÍCHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, PREZOZNAM ŽIVOČÍCHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, PRE
KTORÉ SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIAKTORÉ SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIAKTORÉ SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIAKTORÉ SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIAKTORÉ SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Zoznam živočíšnych druhov z príloh II, HD prirodzene sa vyskytujúcich v SRZoznam živočíšnych druhov z príloh II, HD prirodzene sa vyskytujúcich v SRZoznam živočíšnych druhov z príloh II, HD prirodzene sa vyskytujúcich v SRZoznam živočíšnych druhov z príloh II, HD prirodzene sa vyskytujúcich v SRZoznam živočíšnych druhov z príloh II, HD prirodzene sa vyskytujúcich v SR

Slovenský názovSlovenský názovSlovenský názovSlovenský názovSlovenský názov Latinský názovLatinský názovLatinský názovLatinský názovLatinský názov

MäkkýšeMäkkýšeMäkkýšeMäkkýšeMäkkýše MolluscaMolluscaMolluscaMolluscaMollusca
korýtko riečne Unio crassus
kotúľka štíhla Anisus vorticulus
pimprlík bruškatý Vertigo moulinsiana
pimprlík močiarny Vertigo geyeri
pimprlík mokraďný Vertigo angustior
sadlerianka panónska Sadleriana pannonica
teodox pásavý Theodoxus transversalis

ChrobákyChrobákyChrobákyChrobákyChrobáky ColeopteraColeopteraColeopteraColeopteraColeoptera
behúnik maďarský Duvalius hungaricus
bystruška južná Carabus hungaricus
bystruška potočná Carabus variolosus
bystruška Zawadského Carabus zawadszkii
fúzač alpský *Rosalia alpina
fúzač karpatský *Pseudogaurotina excellens
fuzáč veľký Cerambyx cerdo
kováčik fialový Limoniscus violaceus
pižmovec hnedý *Osmoderma eremita
plocháč červený Cucujus cinnaberinus
potápnik - Chrobáky Graphoderus bilineatus
potápnik široký Dytiscus latissimus
roháč obyčajný Lucanus cervus

*Phryganophilus ruficollis
  Bolbelasmus unicornis
  Boros schneideri
  Probaticus subrugosus
  Rhysodes sulcatus
  Stephanopachis substriatus

KôrovceKôrovceKôrovceKôrovceKôrovce CrustaceaeCrustaceaeCrustaceaeCrustaceaeCrustaceae
rak riavový *Austropotamobius torrentium

MotýleMotýleMotýleMotýleMotýle LepidopteraLepidopteraLepidopteraLepidopteraLepidoptera
babôčka hájová *Nymphalis vaualbum
hnedáčik chrastavcový Euphydryas aurinia
hnedáčik osikový Hypodryas (=Euphydryas) maturna
mlynárik východný Leptidea morsei
modráčik bahniskový Maculinea nausithous
modráčik krvavcový Maculinea teleius
modráčik stepný  Polyommatus eroides
mora Schmidtova Dioszeghyana (=Orthosia) schmidtii
očkáň rašelinový Coenonympha oedippus
ohniváčik hadovníkový Lycaena helle
ohniváčik veľký Lycaena dispar
piadivka priadkovcovitá Chondrosoma fiduciarium
priadkovec trnkový Eriogaster catax
spriadač kostihojový *Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria
žltáčik zanoväťový Colias myrmidone

VážkyVážkyVážkyVážkyVážky OdonataOdonataOdonataOdonataOdonata
klinovka hadia Ophiogomphus cecilia
pásikavec Cordulegaster heros
šidielko Coenagrion mercuriale
šidielko Coenagrion ornatum
vážka Leucorrhinia pectoralis

RovnokídlovceRovnokídlovceRovnokídlovceRovnokídlovceRovnokídlovce OrthopteraOrthopteraOrthopteraOrthopteraOrthoptera
kobylka Štysova Isophya stysi
kobylka sedmohradská Pholidoptera transsylvanica
koník Brunnerov Paracaloptenus caloptenoides
koník slovanský Stenobothrus eurasius slovacus
koník východný Odontopodisma rubripes

RybyRybyRybyRybyRyby PiscesPiscesPiscesPiscesPisces
blatniak tmavý  Umbra krameri
boleň dravý Aspius aspius
čík európsky Misgurnus fossilis
hlaváč bieloplutvý Cottus gobio
hlavátka podunajská Hucho hucho
hrebenačka pásavá Gymnocephalus schraetzer
hrebenačka vysoká  Gymnocephalus baloni
hrúz bieloplutvý Gobio albipinnatus
hrúz fúzatý Gobio uranoscopus
hrúz Kesslerov Gobio kessleri
kolok vretenovitý Zingel streber
lopatka dúhová Rhodeus sericeus amarus
losos atlantický Salmo salar
mihuľa potiská Eudontomyzon danfordi
mihuľa potočná Lampetra planeri
mihuľa ukrajinská (Vladykovova) Eudontomyzon mariae (vladykovi)
mrena stredomorská Barbus meridionalis (peloponesius)
plotica čiernomorská (perleťová) Rutilus frisii meidingeri
plotica lesklá Rutilus pigus
pĺž severný Cobitis taenia (elongatoides)
pĺž zlatistý Sabanejewia aurata (balcanica)
šabľa krivočiara Pelecus cultratus

PlazyPlazyPlazyPlazyPlazy ReptiliaReptiliaReptiliaReptiliaReptilia
korytnačka močiarna Emys orbicularis

ObojživelníkyObojživelníkyObojživelníkyObojživelníkyObojživelníky AmphibiaAmphibiaAmphibiaAmphibiaAmphibia
kunka červenobruchá Bombina bombina
kunka žltobruchá Bombina variegata
mlok hrebenatý Triturus cristatus
mlok dunajský Triturus dobrogicus
mlok karpatský Triturus montandoni

CicavceCicavceCicavceCicavceCicavce MammaliaMammaliaMammaliaMammaliaMammalia
bobor vodný Castor fiber
hraboš severský panónsky *Microtus oeconomus mehelyi
hraboš tatranský Microtus tatricus
kamzík vrchovský *Rupicapra rupicapra tatrica
medveď hnedý *Ursus arctos
netopier brvitý Myotis emarginatus
netopier čierny/ uchaňa čierna Barbastella barbastellus
netopier obyčajný Myotis myotis
netopier pobrežný Myotis dasycneme
netopier sťahovavý/ lietavec sťahovavý Miniopterus schreibersii
netopier veľkouchý Myotis bechsteini
netopier východný/ netopier ostrouchý Myotis blythi
norok európsky *Mustela lutreola
podkovár južný Rhinolophus euryale
podkovár krpatý/ p. malý Rhinolophus hipposideros
podkovár štíhlokrídlý/ p. veľký Rhinolophus ferrumequinum
rys ostrovid Lynx lynx
svišť vrchovský *Marmota marmota latirostris
syseľ pasienkový Spermophilus citellus
tchor stepný Mustela eversmannii
vlk dravý *Canis lupus
vydra riečna Lutra lutra
zubor hrivnatý/ zubor lesný *Bison bonasus

nezvestný druh * prioritný druh
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Európska sústava chránených území

v Slovenskej republike
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Štátna ochrana prírody SRŠtátna ochrana prírody SRŠtátna ochrana prírody SRŠtátna ochrana prírody SRŠtátna ochrana prírody SR
Lazovná 10

974 01 Banská Bystrica
Tel. +421 - (0)48 - 415 50 27

Fax: +421 - (0)48 - 415 38 66
natura2000@sopsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SRMinisterstvo životného prostredia SRMinisterstvo životného prostredia SRMinisterstvo životného prostredia SRMinisterstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-5956 1111

Fax: +421-(0)2-5956 2222
info@enviro.gov.sk
www.lifeenv.gov.sk

Ďalšie informácieĎalšie informácieĎalšie informácieĎalšie informácieĎalšie informácie

European Union Natura 2000 Network (Birds & Habitats Directives)European Union Natura 2000 Network (Birds & Habitats Directives)European Union Natura 2000 Network (Birds & Habitats Directives)European Union Natura 2000 Network (Birds & Habitats Directives)European Union Natura 2000 Network (Birds & Habitats Directives)
www.europa.eu.int/comm/environment/nature

European Centre for Nature Conservation (ECNC)European Centre for Nature Conservation (ECNC)European Centre for Nature Conservation (ECNC)European Centre for Nature Conservation (ECNC)European Centre for Nature Conservation (ECNC)
www.ecnc.nl

Environmentálne fondy EÚEnvironmentálne fondy EÚEnvironmentálne fondy EÚEnvironmentálne fondy EÚEnvironmentálne fondy EÚ
www.euroenviro.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvojaMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvojaMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvojaMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvojaMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja
www.build.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstvaMinisterstvo pôdohospodárstvaMinisterstvo pôdohospodárstvaMinisterstvo pôdohospodárstvaMinisterstvo pôdohospodárstva
www.mpsr.sk

Štrukturálne fondy pre SlovenskoŠtrukturálne fondy pre SlovenskoŠtrukturálne fondy pre SlovenskoŠtrukturálne fondy pre SlovenskoŠtrukturálne fondy pre Slovensko
www.strukturalnefondy.sk

Virtuálny sprievodca fondami EÚVirtuálny sprievodca fondami EÚVirtuálny sprievodca fondami EÚVirtuálny sprievodca fondami EÚVirtuálny sprievodca fondami EÚ
www.eufondy.org

Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space (CADSES)Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space (CADSES)Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space (CADSES)Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space (CADSES)Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space (CADSES)
www.cadses.net
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Správa CHKO Biele KarpatySpráva CHKO Biele KarpatySpráva CHKO Biele KarpatySpráva CHKO Biele KarpatySpráva CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová
Stránkové dni: pondelok 11:00 - 17:00

Správa CHKO Cerová vrchovinaSpráva CHKO Cerová vrchovinaSpráva CHKO Cerová vrchovinaSpráva CHKO Cerová vrchovinaSpráva CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31, 979 01 Rimavská Sobota
Stránkové dni: pondelok 13:00 - 17:00

Správa CHKO Dunajské luhySpráva CHKO Dunajské luhySpráva CHKO Dunajské luhySpráva CHKO Dunajské luhySpráva CHKO Dunajské luhy
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Stránkové dni: streda 13:00 - 17:00

Správa CHKO Horná OravaSpráva CHKO Horná OravaSpráva CHKO Horná OravaSpráva CHKO Horná OravaSpráva CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo
Stránkové dni: streda 14:00 - 18:00

Správa CHKO KysuceSpráva CHKO KysuceSpráva CHKO KysuceSpráva CHKO KysuceSpráva CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca
Stránkové dni: pondelok 7:00 - 15:00
utorok 7:00 - 15:00 štvrtok 7:00 - 15:00
streda 7:00 - 15:00 piatok 7:00 - 15:00

Správa CHKO LatoricaSpráva CHKO LatoricaSpráva CHKO LatoricaSpráva CHKO LatoricaSpráva CHKO Latorica
ul. M. R. Štefánika 206, 075 01 Trebišov
Stránkové dni: pondelok 9:00 - 17:30

Správa CHKO Malé Karpaty,Správa CHKO Malé Karpaty,Správa CHKO Malé Karpaty,Správa CHKO Malé Karpaty,Správa CHKO Malé Karpaty,
pracovisko Modrapracovisko Modrapracovisko Modrapracovisko Modrapracovisko Modra
Štúrova 115, 900 01 Modra
Stránkové dni: štvrtok 14:00 - 18:00

Správa CHKO Malé KarpatySpráva CHKO Malé KarpatySpráva CHKO Malé KarpatySpráva CHKO Malé KarpatySpráva CHKO Malé Karpaty
Pažitná ul. 84, 917 01 Trnava
Stránkové dni: streda 14:00 - 18:00

Správa CHKO PonitrieSpráva CHKO PonitrieSpráva CHKO PonitrieSpráva CHKO PonitrieSpráva CHKO Ponitrie
Samova ul. 3, 949 01 Nitra
Stránkové dni: streda 9:00 - 18:00

SprSprSprSprSpráváváváváva CHKa CHKa CHKa CHKa CHKO PO PO PO PO Poľoľoľoľoľanaanaanaanaana
ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen
Stránkové dni: pondelok 13:00 - 17:00

Správa CHKO Strážovské vrchySpráva CHKO Strážovské vrchySpráva CHKO Strážovské vrchySpráva CHKO Strážovské vrchySpráva CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
Stránkové dni: pondelok 9:00 - 15:00

Správa CHKO VihorlatSpráva CHKO VihorlatSpráva CHKO VihorlatSpráva CHKO VihorlatSpráva CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce
Stránkové dni: streda 12:00 - 18:00

Správa CHKO Východné KarpatySpráva CHKO Východné KarpatySpráva CHKO Východné KarpatySpráva CHKO Východné KarpatySpráva CHKO Východné Karpaty
Lipová ul. 19, 066 01 Humenné
Stránkové dni: štvrtok 14:00 - 18:00

Správa CHKO ZáhorieSpráva CHKO ZáhorieSpráva CHKO ZáhorieSpráva CHKO ZáhorieSpráva CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky
Stránkové dni: pondelok 9:30 - 12:00

streda 14:00 - 18:00

Správa CHKO Štiavnické vrchySpráva CHKO Štiavnické vrchySpráva CHKO Štiavnické vrchySpráva CHKO Štiavnické vrchySpráva CHKO Štiavnické vrchy
Radničné námestie 18, 969 01 Banská Štiavnica
Stránkové dni: streda 9:00 - 14:00, 14:00 – 17:00*

Správa NP Malá FatraSpráva NP Malá FatraSpráva NP Malá FatraSpráva NP Malá FatraSpráva NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197, 013 03 Varín
Stránkové dni: pondelok 13:00 - 17:00

streda 9:00 - 14:00

Správa NP Muránska planinaSpráva NP Muránska planinaSpráva NP Muránska planinaSpráva NP Muránska planinaSpráva NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca
Stránkové dni: streda 8:00 - 18:00

SprSprSprSprSpráváváváváva NP Nízka NP Nízka NP Nízka NP Nízka NP Nízke Te Te Te Te Tatratratratratryyyyy
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
Stránkové dni: pondelok 8:30 - 12:30

Správa NP PoloninySpráva NP PoloninySpráva NP PoloninySpráva NP PoloninySpráva NP Poloniny
Mierová 193, 06761 Stakčín
Stránkové dni: pondelok 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Správa NP Slovenský krasSpráva NP Slovenský krasSpráva NP Slovenský krasSpráva NP Slovenský krasSpráva NP Slovenský kras
Biely kaštieľ č. 188, 049 51 Brzotín
Stránkové dni: streda 9:00 - 16:00

Správa NP Slovenský rajSpráva NP Slovenský rajSpráva NP Slovenský rajSpráva NP Slovenský rajSpráva NP Slovenský raj
Letecká ul.3, 052 01 Spišská N. Ves
Stránkové dni: pondelok 12:00 - 16:00

Správa NP Veľká FatraSpráva NP Veľká FatraSpráva NP Veľká FatraSpráva NP Veľká FatraSpráva NP Veľká Fatra
Čachovský rad č. 7, 038 61 Vrútky
Stránkové dni: pondelok 12:00 - 16:00

Správa Pieninského národného parkuSpráva Pieninského národného parkuSpráva Pieninského národného parkuSpráva Pieninského národného parkuSpráva Pieninského národného parku
059 06 Červený Kláštor
Stránkové dni: štvrtok 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

SprSprSprSprSpráváváváváva Ta Ta Ta Ta Tatratratratratransansansansanského nárkého nárkého nárkého nárkého národného parodného parodného parodného parodného parkkkkkuuuuu
Hodžova 11, 031 01 Liptovsky Mikuláš
Stránkové dni: streda 13:00 - 17:00

ŠOP SR - RSOPaK BratislavaŠOP SR - RSOPaK BratislavaŠOP SR - RSOPaK BratislavaŠOP SR - RSOPaK BratislavaŠOP SR - RSOPaK Bratislava
Hanulova 5/d, 840 02 Bratislava
Stránkové dni: utorok 13:00 - 17:00

ŠOP SR - RSOPaK PrešovŠOP SR - RSOPaK PrešovŠOP SR - RSOPaK PrešovŠOP SR - RSOPaK PrešovŠOP SR - RSOPaK Prešov
Hlavná 93, 080 01 Prešov
Stránkové dni: streda 13:00 - 17:00

* po telefonickom dohovore

9. Lesné biotopy9. Lesné biotopy9. Lesné biotopy9. Lesné biotopy9. Lesné biotopy

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

Do lesných porastov vnášať chýbajúce dreviny prirodzenej druhovej skladby.

Umelú obnovu lesných porastov používať len v nevyhnutných prípadoch. Dôsledne využívať možnosti prirodzenej
obnovy a s tým spojené jemnejšie spôsoby hospodárenia.

Uprednostňovať členitejšiu priestorovú výstavbu lesných porastov, ktorú je možné docieliť pestrejšou prirodzenou
druhovou skladbou, dlhšou obnovnou dobou a vhodnými výchovnými zásahmi.

Pri hospodárení v lesných porastoch dbať o prítomnosť mŕtveho dreva, ktoré je významné 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.

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

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

Finančné násFinančné násFinančné násFinančné násFinančné nástrtrtrtrtroooooje prje prje prje prje pre Ne Ne Ne Ne NAAAAATURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000

Trvalo udržateľné využívanie prírodného prostredia znamená zosúladenie kvality života ľudí s udržateľným
využívaním prírodných zdrojov. Hospodárske či sociálne využívanie a ochrana prírody sa pritom nemajú vzájomne
obmedzovať, ale spoločne pôsobiť pre blaho ľudí a životného prostredia. To možno vo väčšine území NATURA
2000 dosiahnuť pokračovaním v doterajšompokračovaním v doterajšompokračovaním v doterajšompokračovaním v doterajšompokračovaním v doterajšom spôsobe ich využívaniaspôsobe ich využívaniaspôsobe ich využívaniaspôsobe ich využívaniaspôsobe ich využívania alebo zavedením vopred
prediskutovaných úprav v hospodárení – v prípade, že sa od užívateľov požadujú určité činnosti v prospech ochrany
prírody, ktoré sú nad rámec ich bežnej hospodárskej činnosti, majú nárok požadovať od štátu na realizáciu týchto
činností finančný príspevokfinančný príspevokfinančný príspevokfinančný príspevokfinančný príspevok. V prípade, že sa určitým spôsobom ich aktivity obmedzujú v prospech ochrany
prírody, majú užívatelia nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovanianáhradu za obmedzenie bežného obhospodarovanianáhradu za obmedzenie bežného obhospodarovanianáhradu za obmedzenie bežného obhospodarovanianáhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania.

Financovanie realizácie hospodárskych či sociálnych opatrení, ktoré podporujú alebo prispievajú k trvalo
udržateľnému využívaniu území NATURA 2000 je vo veľkej miere možné z fondov a iniciatív Európskeho
spoločenstva pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka.

Na posilnenie verejnoprospešných funkcií lesov, zachovanie alebo zlepšenie ich ekologickej stability, zvýšenie
ich ekonomickej, ekologickej a sociálnej hodnoty alebo obnovenie ich produkčného potenciálu je možné čerpať
financie zo Sektorového operačného programu – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Sektorového operačného programu – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Sektorového operačného programu – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Sektorového operačného programu – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Sektorového operačného programu – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka alebo z PlánuPlánuPlánuPlánuPlánu
rozvoja vidiekarozvoja vidiekarozvoja vidiekarozvoja vidiekarozvoja vidieka, z opatrení pre lesné hospodárstvo.

Z pohľadu poľnohospodárskej činnosti sú pre ochranu a starostlivosť o územia NATURA 2000 najdôležitejšie
tradičné spôsoby extenzívneho obhospodarovania. Napríklad zachovanie prírodných lúk a pasienkov si vyžaduje
zosúladenie požiadavky ich ochrany s ich najvhodnejším hospodárskym využitím, resp. ekonomicky výhodným
spôsobom obhospodarovania. Na takéto účely slúžia najmä opatrenia agro-environmentálnych schém. Finančné
zdroje je však možné získať aj na zlepšenie prevádzky podnikov (napr. výstavbu nových chovných staníc), pokiaľ
možno očakávať, že nebudú ohrozené ciele ochrany daného územia. Relevantnými programami sú aj v tomto
prípade dokumenty SOP – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SOP – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SOP – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SOP – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SOP – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Plán rozvoja vidiekaPlán rozvoja vidiekaPlán rozvoja vidiekaPlán rozvoja vidiekaPlán rozvoja vidieka, opatrenia pre
znevýhodnené oblasti, agro-environmentálna podpora, podpora na splnenie noriem spoločenstva, zalesňovanie
poľnohospodárskej pôdy a pod.

Aktivity rybárov a rybnikárov by mali rešpektovať požiadavky ochrany vodných biotopov, ktorá vyplýva nielen
z legislatívy ochrany prírody. V prípade, že sa zosúladí obhospodarovanie alebo budovanie rybochovných lokalít
s využívaním vodných plôch, ktoré priaznivo ovplyvňujú tvorbu krajiny a životné prostredie, je možné využiť SOPSOPSOPSOPSOP
– Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka– Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka– Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka– Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka– Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie “Rybné hospodárstvo”.

Pre obce a samosprávy je jedným z najzaujímavejších zdrojov SOP – Priemysel a službySOP – Priemysel a službySOP – Priemysel a službySOP – Priemysel a službySOP – Priemysel a služby s prioritou rozvojarozvojarozvojarozvojarozvoja
cestovného ruchucestovného ruchucestovného ruchucestovného ruchucestovného ruchu. Obyvatelia obcí majú možnosť využiť jeho finančné zdroje na podporu budovania a
rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu, ako sú budovanie a údržba turistických chodníkov, cyklotrás,
kultúrnych trás, oddychových priestorov a pod. Usmernenie turistického využívania územia v spolupráci s ochranou
prírody môže takto výrazne pomôcť nadmerne zaťaženým územiam alebo naopak spropagovať prírodné hodnoty
iných lokalít.

V prípade, že sa chránené územia a územia sústavy NATURA 2000 nachádzajú v prihraničných oblastiach s
Poľskom, Českou republikou, Maďarskom, Ukrajinou alebo Rakúskom, vhodným finančným nástrojom na ich
ochranu a manažment je komunitná iniciatíva INTERREGINTERREGINTERREGINTERREGINTERREG. V rámci nej je možné financovať nielen podporu
rozvoja regiónu, prírodného a kultúrneho dedičstva, ale aj rozvoj cestovného ruchu v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja. Konečnými prijímateľmi sú regionálne a miestne samosprávy, inštitúcie aktívne v oblasti
regionálneho mestského či vidieckeho rozvoja, ochrany prírody a manažmentu životného prostredia, výskumné
inštitúcie a univerzity, regionálne a miestne združenia podnikateľov (obchodné komory, únie), súkromné inštitúcie,
nadácie, mimovládne organizácie.

Priamou podporou ochrany a starostlivosti o územia NATURA 2000 sa zaoberá SOP – Základná infrSOP – Základná infrSOP – Základná infrSOP – Základná infrSOP – Základná infrašašašašaštrtrtrtrtruktúruktúruktúruktúruktúraaaaa
v rámci priority environmentálna infraštruktúraenvironmentálna infraštruktúraenvironmentálna infraštruktúraenvironmentálna infraštruktúraenvironmentálna infraštruktúra. Prostredníctvom opatrenia ”Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry
na ochranu a racionálne využívanie vôd” je možné financovať projekty protipovodňovej ochrany, ktoré môžu byť
zamerané tiež na obnovu záplavových území. Opatrenie ”Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia”
zas umožňuje financovať vypracovanie aj realizáciu programov starostlivosti chránených území vrátane
dobudovania potrebnej technickej infraštruktúry.

Ďalšie možnosti priamej podpory projektov ochrany prírody sú k dispozícií v Programe na podporu realizáciePrograme na podporu realizáciePrograme na podporu realizáciePrograme na podporu realizáciePrograme na podporu realizácie
environmentálnych opatrení environmentálnych opatrení environmentálnych opatrení environmentálnych opatrení environmentálnych opatrení (bývalý Štátny fond životného prostredia) a prostredníctvom európskeho finančného
nástroja pre životné prostredie LIFELIFELIFELIFELIFE. Ďalšie priame i nepriame finančné zdroje na financovanie projektov v územiach
NATURA 2000 poskytuje tiež Finančný mechanizmus EurFinančný mechanizmus EurFinančný mechanizmus EurFinančný mechanizmus EurFinančný mechanizmus Európsópsópsópsópskkkkkeho hoseho hoseho hoseho hoseho hospodárpodárpodárpodárpodárssssskkkkkeho prieseho prieseho prieseho prieseho priestttttorororororu u u u u a NórNórNórNórNórssssskykykykyky
finančný mechanizmusfinančný mechanizmusfinančný mechanizmusfinančný mechanizmusfinančný mechanizmus, ktoré umožňujú financovať projekty na ochranu životného prostredia a prírody, kultúrne
dedičstvo, rozvoj ľudských zdrojov a pod. Oprávnenými subjektami na predkladanie projektov sú orgány verejnej
alebo súkromnej sféry, mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, environmentálne
organizácie a dobrovoľné a komunitné organizácie, verejno-súkromné partnerstvá.

1 Biotop je miesto prirodzeného výskytu určitého druhu rastliny či živočícha alebo ich spoločenstiev. Biotopom je napríklad bukový les,
slatinná lúka, horský vodný tok, ale aj jaskyňa či skalné bralo.
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bocian biely Ciconia ciconia
bocian čierny Ciconia nigra
brehár čiernochvostý Limosa limosa
brehuľa hnedá/ brehuľa obyčajná Riparia riparia
bučiačik močiarny Ixobrychus minutus
bučiak nočný Nycticorax nycticorax
bučiak trsťový/ bučiak veľký Botaurus stelaris
čajka čiernohlavá Larus melanocephalus
čajka sivá Larus canus
ďateľ bielochrbtý Dendrocopos leucotos
ďateľ čierny Dryocopus martius
ďateľ hnedkavý Dendrocopos syriacus
ďateľ prostredný Dendrocopos medius
ďateľ trojprstý Picoides tridactylus
drop fúzatý/ drop veľký Otis tarda
hadiar krátkoprstý Circaetus gallicus
haja červená Milvus milvus
haja tmavá Milvus migrans
hlaholka severská Bucephala clangula
hrdlička poľná Streptopelia turtur
hrdzavka potápavá Netta rufina
chochlačka bielooká Aythya nyroca
chochlačka sivá Aythya ferina
chochlačka vrkočatá Aythya fuligula
chriašteľ bodkovaný Porzana porzana
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aldrovandka pľuzgierkatá Aldrovanda vesiculosa
bahnička kranská Eleocharis carniolica
cyklámen fatranský *Cyclamen fatrense
črievičník papučkový Cypripedium calceolus
feruľa sadlerova *Ferula sadleriana
hadinec červený Echium russicum
hľuzovec Loeselov Liparis loeselii
jazýčkovec jadranský Himantoglossum adriaticum
jazýčkovec východný Himantoglossum caprinum
jazyčník sibírsky Ligularia sibirica
jesienka piesočná Colchicum arenarium
katran tatársky Crambe tataria
klinček lesklý *Dianthus nitidus
klinček včasný Lumnitzerov *Dianthus praecox subsp. lumnitzeri
koleant útly Coleanthus substilis
kosatec bezlistý uhorský Iris aphylla subsp. hungarica
kosatec piesočný Iris humilis subsp. arenaria
kosienka karbincolistá *Serratula lycopifolia
ľanolistník bezlistencový Thesium ebracteatum
lykovec muránsky *Daphne arbuscula
lyžičník tatranský *Cochlearia tatrae
marsilea štvorlistá Marsilea quadrifolia
mečík močiarny Gladiolus palustris
ostrík močiarny Angelica palustris Ostericum palustre
peniažtek slovenský Thlaspi jankae
pichliač úzkolistý Cirsium brachycephalum
poniklec lúčny maďarský *Pulsatilla pratensis subsp. hungarica
poniklec otvorený Pulsatilla patens
poniklec prostredný *Pulsatilla subslavica
poniklec slovenský *Pulsatilla slavica
poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis
popolavec dlholistý Tephroseris longifolia subsp. moravica
prilbica tuhá moravská Aconitum firmum subsp. moravicum
rumenica turnianska *Onosma tornensis
slezinník nepravý Asplenium adulterinum
včelník rakúsky Dracocephalum austriacum
vrchovka alpínska Tozzia carpathica
zeler plazivý Apium repens
zvonček hrubokoreňový *Campanula serrata
zvonovec ľaliolistý Adenophora lilifolia
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bakuľka Meesia longiseta
bochník Rogerov Orthotrichum rogeri
dvojhrot zelený Dicranum viride
grimaldia trojtyčinková Mannia triandra
korýtkovec Scapania massolongi
kosáčik plavúňovitý Drepanocladus vernicosus
kyjanôčka zelená Buxbaumia viridis
ochyrea tatranská Ochyraea tatrensis
závitovka Tortella rigens

* prioritný druh

chriašteľ malý Porzana parva
chriašteľ poľný/ chrapkáč poľný Crex crex
jariabok hôrny Bonasa bonasia
kačica divá Anas platyrhynchos
kačica chrapľavá Anas querquedula
kačica chripľavá Anas strepera
kalužiak červenonohý Tringa totanus
kaňa močiarna Circus aeruginosus
kaňa popolavá Circus pygargus
kormorán malý Phalacrocorax pygmaeus
krakľa belasá Coracias garrulus
krutihlav hnedý Jynx torquilla
kuvik kapcavý/ pôtik kapcavý Aegolius funereus
kuvik vrabčí/ kuvičok vrabčí Glaucidium passerinum
ľabtuška poľná Anthus campestris
lelek lesný/ lelek obyčajný Caprimulgus europaeus
lyžičiar biely Platalea leucorodia
muchár sivý Muscicapa striata
muchárik bielokrký Ficedula albicollis
muchárik červenohrdlý Ficedula parva
orliak morský Haliaeetus albicilla
orol kráľovský Aquila heliaca
orol krikľavý Aquila pomarina
orol skalný Aquila chrysaetos
penica jarabá Sylvia nisoria
pipíška chochlatá Galerida cristata
potápač biely Mergus albellus
prepelica poľná Coturnix coturnix
pŕhľaviar čiernohlavý Saxicola torquata
rybár bahenný Chlidonias hybridus
rybár čierny Chlidonias niger
rybár riečny Sterna hirundo
rybárik riečny/ rybárik obyčajný Alcedo atthis
skaliar pestrý Monticola saxatilis
slávik modrák Luscinia svecica
sokol kobcovitý/ s. červenonohý Falco vespertinus
sokol rároh Falco cherug
sokol sťahovavý Falco peregrinus
sova dlhochvostá Strix uralensis
strakoš červenochrbtý Lanius colurio
strakoš kolesár Lanius minor
strakoš sivý Lanius excubitor
šabliarka modronohá Recurvirostra avosetta
škovránok stromový Lullula arborea
tetrov hlucháň/ hlucháň obyčajný Tetrao urogallus
tetrov hoľniak Tetrao tetrix
trsteniarik tamariškový/ šašiniarik tenkozobý Acrocephalus melanopogon
včelár lesný Pernis apivorus
včelárik zlatý Merops apiaster
volavka biela Egretta alba
volavka purpurová Ardea purpurea
volavka striebristá Egretta garzetta
výr skalný Bubo bubo
výrik lesný Otus scops
žlna sivá Picus canus
žltochvost lesný Phoenicurus phoenicurus
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